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VIDURIO RYTUOSE KYLA DIDELI NERAMUMAI
Vilties spindulėlis švystelėjo 

ir dingo JT Saugumo taryboje
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Suezo reikalai buvo apvertę viską, 

augštyn kojomis. Spauda ir telegrafo agentūros dirbo padidintais 
štabais ir dvigubą laiką. Delegatai kuždėjosi pasieniais būreliais 
ir po du. Generalinės Asamblėjos ir sekretariato takai buvo apsta
tyti automobiliais su diplomatinėmis lentelėmis ir niekas jų nevarė 
iš kelio, nereikalavo laikytis tvarkos ir vežti juos j požeminę sta
tymo vietą.

Šitokia nenormali tvarka čia ■ — -........... —
jau truko beveik visą savaitę, ir į sparčiu žingsniu žygiavo prie du-
niekas nesiskundė, nes supranta 
ma, kad kažkas vyko svarbaus 
ir pateisinančio. Trisdešimt aš
tuntame augšte ligi vėlios nak
ties žibėdavo elektros šviesa. Tai 
JT gen. sekretorius Dag Ham- 
marskjoldas „vakaruodavo“, ligi 
jo dangiškos spalvos Cadillac fir 
mos automobilis pasilikdavo sto
vėti vienišas aprimusiame, bet 
dienos metu labai neramios tarp
tautinės organizacijos būstinės 
rajone.

Kai po uždaro Saugumo tary
bos posėdžio praėjusio penkta
dienio vėlų vakarą buvo praneš
ta, jog trys ministeriai sutarę 
dėl pagrindinių principų, kurie 
ves prie Suezo krizės likvidavi
mo, daugumo manymu, Dago 
Hammarskjoldo tenai buvo ne
mažai prisidėta.

šeši principai
Britų, prancūzų ir Egipto už

sienių reikalų ministeriai savo 
privaliuose posėdžiuose sutarė 
dėl šešių principų. Pirmasis jų 
patvirtina beveik tais pačiais žo
džiais, ką ir Konstantinopolio 
(konvencija sako apie kanalo nau
dojimo prieinamumą visų kraštų 
visiems laivams. Antrasis užtik
rina Egipto suvereninių teisių 
respektavimą. Trečias pabrėžia, 
jog kanalo tvarkymas turi būti 
išjungtas iš betkurio krašto po
litikos. Toliau sakoma, kad tarp 
Egipto ir kanalo naudotojų turi 
būti sutarta dėl mokesčio už pra
važiavimą ir kad „padori“ suma 
turi būti paskirta kanalo tobuli
nimui. šeštasis principas numa
to, kad ginčo atveju tarp Egipto 
vyriausybės ir kanalo kompani
jos reikalai turi būti išspręsti 
arbitrų.

(šeštadienio naktį Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministe- 
ris Dimitri Šepilov vetavo JT 
Saugumo tarybos nutarimą pri
imti Anglijos — Prancūzijos pro 
jektą Suezo kanalo ginčui spręs
ti. Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris FaWzi paaiškino, kad jis 
nepritaria Britanijos užsienio 
reikalų min. Lloydo ir Prancūzi
jos užsienio reikalų min. Pineau 
projektui, nes prie projekto pri
jungta ir Londono konferencijos 
18 valstybių rezoliucija, reikalau 
janti sutarptautinti Suezo kana
lo priežiūrą. Red.).

Ministeriai paslaptingi
Tuos principus žodžiu spaudai 

pranešė prancūzas Saugumo ta
rybos pirmininko atstovas, bet 
ir prieš tai, dar Saugumo tarybai 
uždarai posėdžiaujant, jau daug 
kas žinojo, kad tokie punktai 
bus, ir buvo telaukta oficialaus 
pranešimo. Tarybai dar posė
džiaujant delegatų augšto kori
doriai buvo perpildyti spaudos 
žmonių, kurie su užrašų knyge
lėmis jau buvo pasirengę pasitik
ti iš posėdžio išneriančius diplo
matus.

Iš toliau žiūrint, gana juokin
gai atrodė, kai korespondentai, 
kaip šuneliai apnykdavo ministe- 
rį, kuris, lydimas saugumo, pa
reigūnų ir savo
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rų, kur laukė automobiliai su šo
feriais.

Taip smarkiai bežygiuojantį 
teko matyti britų ministrą Sel- 
wyn Lloyd ir Egipto dr. Fawzi.
Sekretorius John Foster Dulles 
paspruko visiškai pro kitas du
ris, beveik mažai kieno pastebė
tas.

Gana gausiai korespondentų 
apsuptas ėjo ir Belgijos Spaakas, 
o dar gausiau sovietų Šepilovas.
Bet Šepilovas buvo apsuptas jo I .
paties delegacijos narių ir sar-, raudoną kaklaraištį pasirišęs,
gybinių. Korespondentai jo ne-1 juodu kostiumu atėjo iš pat ryto.

WORLD WEEK
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Svarbesnieji praėjusios savaitės įvykiai vaizduose. (INS)

stabdė ir nekalbino. O Jugosla
vijos užs. reikalų ministras liko 
visiškai nepastebėtas. Išjęs iš 
Saugumo tarybos su savo paly
dovu. Su tuo pačiu nužygiavo ir 
ligi durų.

Šepilovas petingas
Šepilovą teko iš labai arti ma

tyti ir stebėti, kaip jis kaip koks 
karalius ėjo saviškių būry. Tik 
nesijautė to įtempimo, kuris vieš 
patavo, pavyzdžiui, tokiam Mo
lotovui praeinant, nekalbant jau 
apie Višinskį, dėl kurio nekilda
vo panikos, nors ir jis būdavo 
saugumo pareigūnų lydimas.

Gana augšto ūgio, o ypač la
bai petingas, šiek tiek klišas, Še
pilovas tuo tarpu čia nesulaukė 
nei simpatijų, nei antipatijų. Sa
vo tankiai suaugusiais juodais, 
bet dabar jau gerokai šusterėju
siais plaukais, jis ligi šiolei Sau
gumo taryboje nei kur kitur ne
parodė ypatingo protingumo ar 
originalumo savo kalbose. Bet 
savo apsirengimu jau atkreipė 
ne vieno dėmesį.

Jis daugiausia rodosi pilku kos 
tiumu .nesvarbu priešpiet ar va
kare. Bet buvo diena, kai Šepilo
vas, baltais marškiniais, tamsiai

Tai buvo spalio 8 d., kada jis kal
bėjo Saugumo taryboje. Tos pat 
dienos vakare jis jau posėdyje 
sėdėjo pilku kostiumu. Štai kokį 
pokalbį teko nugirsti:

— Pasakyk, ar žinai, kodėl Še
pilovas juodu kostiumu iš ryto o 
pilku vakare? — klausė viena 
korespondentė JT fotografą.

— A, pati visiškai neturi su-

Rado pavogtus JAV
slaptus dokumentus

LONDONAS, spalio 15. — Bri 
tanijos policija šiandien rado 
„nepaliestus“ Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybės doku
mentus, kurie buvo automobily
je. Tūlas vyras automobilį pavo
gė prie Amerikos karininkų klu
bo. Policija automobilį rado Lon
dono gatvėje. Vagis ir nepagal-

pratimo. Klausk mane, tai aš tau vojo, kad automobilio užpakalyje
pasakysiu: nagi, todėl, kad jis 
žinojo, jog per jo kalbą jį foto
grafuos ir filmuos, tai ir pasi
puošė, — aiškino fotografas.

Apie visus užsienių ministrus 
jau glėbiais prirašė spauda, tik 
apie Šepilovą mažai pasirodė. O 
kai anądien viena amerikietė no
rėjo savo laikraščiui ką nors

buvo sudėti slapti dokumentai.

Atmetė notą
LONDONAS, spalio 15. — Si

rija atmetė Vakarų Vokietijos 
notą, kuria grasinama nutrauk
ti diplomatinius santykius su Si- 

.x,rija. Vakarų Vokietija pasiuntė 
apie jį parašyti, kaip ji sako, „iš j protestą Sirijai, .kad ši sutiko ati- 
įdomaus taško“, tai vienas rusų daryti komunistinės Rytų Vokie- 
delegacijos dalyvis atkalbėjo, tar tijos konsulatą Damaske, 
damas: „A, nerašyk šitaip!“

Ji, mat, buvo girdėjusi, kad 
šiuo metu sovietų politbiure vie
nintelė moteris Furceva Šepilo- 
vui padėjusi iškilti į viršūnes.
Korespondentė norėjo rašyti, 
kad, matyt, koks nors romanas 
tarp anų buvęs, nes kaipgi kitaip 
moteris būtų tiek jam padėjusi.

• Kuboje siautė didelė audra, 
kuri pasuko link Floridos.

Egipto Nasser pradėjo organizuot 
Afrikos - Azijos valstybių banką

PARYŽIUS, Prancūzija. — Egiptas yra neturtingiausias, bet 
kartu daugiausia apgyventas kraštas iš visų arabiškų kraštų. 
Egiptas turi 22 miUonus gyventojų, kurie kasmet padaugėja 500,- 
000. Tuo tarpu Egipto kaimynai yra apversti pinigais, gaunamais 
už parduodamas naftos teises.

Saudi Arabija turi 6 milionus 
gyventojų, o gauna kasmet už 
naftą apie 300 milionų dolerių.
Irakas turi 5 milionus gyvento
jų, o nuo 1958 m. tikisi gauti 
kasmet 280 milionų dolerių už 
naftą. Kuwait valstybė turi tik 
150,000 gyventojų, o iš naftos 
gauna 185 mil. dolerių. Iranas 
nuo 1958 m. gaus 200 milionų.

—................  ■ v ==
importą nestengia išsimokėti.

Šis Nasserio projektas norima
praplėsti labai plačiai įtraukiant 
ir Indiją, nes ji taip pat .turi fi
nansinių sunkenybių. Tokiu‘.bū
du Nasseris nori nugalėti sunku
mus, susijusius su Egipto bloka
da.

Dabar Egipto prezidentas Nas 
seris iš šių pinigų negauna nei 
cento. Tačiau jis pradėjo organi
zuoti Afrikos — Azijos valsty
bių bendro atsiskaitymo banką, 
panašų į Europos mokėjimų uni
ją. Šios organizacijos tikslas yra 
parūpinti užsienio valiutos tiems 
arabų kraštams, kurie už savo

Pijus XII gina moterų teises
CASTEL GANDOLFO, Italija, spalio 15. — Popiežius Pijus 

XII savo kalboje per radiją vakar moterį pavadino Dievo kūrybos 
šedevru. Moters augštoji misija yra motinystė ir tenka labai ap
gailėti, kad kai kuriuose kraštuose moteris yra įjungta į sunkiąją 
pramonę.

Šią kalbą Pijus XII pasakė Ita 
Ii jos moterų centro narėms susi
rinkusioms Korėto. „Uostų mo
teris, fabrikų moteris ir sunkio
sios pramonės moteris, kaip kai- 
kuriuose kraštuose yra norima 
moterį aptarti ir pagerbti, yra 
kas tik norite, tik ne moderniš
ka sąvoka. Priešingai tai yra 
grįžimas į tuos laikus, kuriuos 
krikščioniškoji civilizacija seniai 
palaidojo“.

Nors tai sakydamas XII nemi
nėjo jokios šalies, bet kurie tai 
klausė suprato, kad Popiežius 
kalba apie komunistinius kraš
tus.

Po kruvinų riaušių
SUNAKAWA, Japonija, spa

lio 15. — Japonijos pareigūnai 
vakar laikinai sustabdė darbus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Sunakawa oro bazėje po to, kai 
797 asmenys buvo sužeisti dvie
jų protestų riaušėse. Japonai ne
nori, kad oro bazė būtų praplės
ta.

50 japonų karių
Mindoro saloje

MANILA, Pilipinai, spalio 15. 
Kalendorius — Japonijos ir Pilipinų pareigu -

Spalio 16 d.: šv. Jadvyga, lie- nai bando tartis su 50 Japonijos 
tuvilki: Geluonis iv Tautgirdė.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:10.
Oras Chlcago>

Oro biuras skelbia: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj — dalinai 
apsiniaukę ir mažas pasikeitimas 

pavaduotojų,! oro temperatūroje.

karių, kurie užsiliko nuo II Pas. 
karo Mindoro saloje, kad jie „pa
siduotų“. Jie įsitikinę, kad Japo
nija nepralaimėjo II Pasaul. ka
ro.

• Britai nuramino riaušinin
kus Hong Konge.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prie Izraelio ir Jordano pasienio įsitempimas didėja.
— Irakas planuoja pasiųsti 3,000 karių į Jordaną, kad sustip

rintų Jordano jėgas prieš Izraelį.
— Izraelio premjeras David Ben - Gurion vakar kalbėjo parla

mente saugumo ir uisienio politikos klausimais. Izraelio premje
ras Ben - Gurion pareiškė, kad Izraelis karo nepradės.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold va
kar pasisuko nuo Suezo ginčo į Palestinos problemą. Izraelio — 
Arabų konfliktas didėja.

— Švedijos karalius Gustavas Adolfas, 73 metų, išvyko atos
togų į Italiją.

— Vengrijos komunistų vadai vakar atvyko į Belgradą, Ju
goslaviją.

— Indijos Jumna upė patvino ir išplovė Delhi garsią tvirtovę, 
kurioje anais laikais buvo Indijos imperatorių būstinė. Daugiau 
kaip 50,000 asmenų išsikėlė nuo upės pakrantės, b,000 darbinin
kų tvirtina upės pakrantes. '

— Egipto režimo diplomatiniai reikalai pablogėjo su laisvuo
ju pasauliu. Egiptas dar labiau susidraugavo su rusiška meška.

— 15 Vakarų Europos valstybių atstovų vakar Strasbourge 
pradėjo antrąją metinę Europos patariamojo parlamento sesiją, 
kurioje bus svarstomas ir Suezo kanalo krizės klausimas. Visi na
riai yra susirūpinę Suezu, nes per jį plaukia nafta iš Vidurio Rytų 
į Europą.

— Jordanas vakar paprašė sušaukti nepaprastą JT Saugumo 
tarybos posėdį ryšiumi su Izraelio kariniais žygiais į Jordaną.

— Jordano karalius Hussein, 21 metų, kuris š. m. kovo mėn. 
pašalino Glubb Pasha iš Arabų legiono vado pareigų, šiandien des
peratiškai prašu karinės pagalbos iš Irako ir Britanijos.

— Jugoslavijos v Dalijos komunistų vadai vakar išleido jung
tinį raštą, kuriuo pasižadama gerbti abipusius skirtumus, kaip tu
rėtų plėstis komunizmas. Tuo dar kartą suteiktas didelis prestižas 
Jugoslavijos komunistų vadui Tito, kuris ilgą laiką buvo pasmerk
tas Maskvos Stalino režimo metu.

Dag Hammarskjold vėl 
bandys taikiu būdu
spręsti Suezo ginčą
NEW YORKAS, spalio 15. — 

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarskjold va
kar sutiko dar bandyti taikiu bū 
du spręsti Suezo problemą, kai 
Sovietų Sąjungos užsienių reika
lų ministeris Dimitri Šepilov šeš
tadienį vetavo Vakarų rezoliuci
ją, kurion įeina šeši principai ir 
Londono 18 valstybių pasiūly
mas tvarkyti Suezą tarptautiniu 
būdu.

Sovietų veto taip pat atmetė 
Anglijos — Prancūzijos rezoliu
cijos punktus, kurie sako, kad 
Suezo kanalo naudotojų draugi
ja turėtų veikti kaip laikinė agen 
turą bendradarbiaujant su Egip
tu mokesčių surinkime ir kana
lo tvarkyme.

Britų pranešėjas pareiškė, kad 
Suezo kanalo naudotojų draugi
ja „pradės savo veiklą“ ir „pri
ims mokesčius“, nors sovietai pa
reiškė „niet“ (veto).

Ar bus karas 
Vidur. Rytuose?

WASHINGTONAS, spalio 15. 
— Izraelis ir arabų pasaulis ar
tėja prie karo kranto. Ar „kai-š- 
tos paliaubos“ Vidurio Rytuose 
pavirs karu, tai paaiškės dviejų 
ar keturių savaičių laikotarpyje.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse vyrauja įsitikinimas, kad 
karo atveju Sovietų Sąjunga pa
remtų arabus, kad šie nepralai
mėtų. Vidurio Rytuose karas bū
tų ilgas su liūdnomis pasekmė
mis, įskaitant naftos gabenimo 
nutraukimą į Vakarus.

Sovietų Rusija vakar dar aiš
kiau atsistojo arabų pusėn trum
poje Izraelio istorijoje. Maskvos 
radijas kaltina žydų valstybės 
vadus ,kad šie „žaidžia su ugni
mi“ ir sėja nesantaiką.

Izraelis vakar pasišaukė namo 
savo ambasadorius iš Washing- 
tono, Londono, Paryžiaus ir Mas 
kvos pasitarti svarbiais klausi
mais. Mat, arabų pasaulis nuta
rė palaikyti Jordaną, su kuriuo 
Izraelis paskutinėmis savaitėmis 
kelis kartus kruvinai susipešė.

Politinis įsitempimas padidė
jo, kai Irakas pasižadėjo savo ka 
riuomenę pasiųsti į Jordaną, kad 
jis būtų apgintas nuo Izraelio 
pasikėsinimų. Izraelio užsienio 
reikalų ministerė Goldą Meir pa 
reiškė, jog jos vyriausybė nuta
rė pasipriešinti betkodeių Irako 
jėgų siuntimui į Jordaną.

Irako princas. Ąbdul Illah ta- 
rėsi Anūnąnė, Jfardanę; su -Jor
dano karaliūnai Hussein. Irakč įr 
Jordano kariuomenių ’ Stabo ;V£.- 
dai irgi tarėsi. • . . ' <r,z, • ■ !»-. i

Izraelio vyrikusybė 'įfįliai Susi
rūpinusi, kad Britanija lhiktisi 
pagelbėti Jordanui,' jei Izraelis 
priešinsis Irako kariuomenės 
įžengimui į Jordaną.

Izraelio šaltiniai praheša, kad 
Peter Westlake, Britanijos diplo 
matinės misijos laikinis pirmi
ninkas, informavoi Izraelio užsie
nio reikalų ministeriją, jog Bri
tanija netoleruos Izraelio išsišo
kimų prieš Irako kariuomenę.

Pėdsakai dingusio
Amerikos lėktuvo

LONDONAS, spalio 15. — Bri 
tanijos tankeris šiandien surado 
du lėktuvo vairus Atlante. Spė
jama, kad tie lėktuvo vairai yra 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
transportinio lėktuvo, kuris din
go su 59 amerikiečiais praėjusį 
trečiadienį.

Naujas vadas
KARACHI, Pakistanas, spalio 

15. — Maj. gen. Mohammed Mu
ša bus paskirtas Pakistano ar
mijos štabo viršininku.

TRUMPAI 15 VISUR
• Jugoslavijos konsulo žmona čiai supažindinti su atomine ener 

gija ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai.

praėjusį šeštadienį buvo areštuo 
ta San Francisco mieste, Calif., 

kai ji krautuvėje prisigrobstė už 
$26,75 vertės įvairių daiktų ir 
nenorėjo mokėti. Vakar ji turėjo 
pažvelgti į teisingumo akis apy
linkės teisme.

• Raudonoji Kinija pareiškė, 
kad ji netoleruos neramumų prie 
savo durų, Britanijos Hong Kon
ge.

• Korėjoje sudegė 150 krau
tuvių. Wonjuje, 60 mylių pietry
čiuose nuo Seoul miesto, ugnis 
nušlavė 150 krautuvių.

• Sovietų Sąjungos augitesnė- 
se mokyklose studentai bus pla-

• Britanija ir Prancūzija kie
tai kalba Egiptui, kad išlaikytų 
prestižą, bet jos taip pat padarė 
svarbių nuolaidų Egiptui.

• Valstybės sekretorius Dulles 
įsitikinęs ,kad JT Saugumo tary
bos devynių narių balsai už Bri
tanijos — Prancūzijos idėją yra 
didelis moralinis laimėjimas, ne
žiūrint Sovietų Sąjungos veto. 
Nu, ir Jugoslavijos atstovas pri
sidėjo prie sovietų „niet“ (ve
to).

aR4O.il
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS)
Nuomonės ir pastabos

Džiova yra užkrečiama liga. 
Kovoti su užkrečiamomis ligo
mis yra ne vienų daktarų reika
las. Kiekvienas žmogus — pa
skirai ir organizuotai — savo 
paties ir bendruomenės labui tu
rėtų talkininkauti bendroje ko
voje su džiova.

Daktarai ragina žmones ne 
tik stoti į kovą su džiova ,bet 
ir budėti. Pernai nuo džiovos 
Amerikoje mirė arti 35,000 žmo 
nių. Kiek lietuvių tame skaičiu
je buvo, tikrų duomenų neturi
ma; bet apytikriai čia lietuvių 
nuo džiovos pernai mirė tarp 
150 ir 200. Tai nuostabiai ma
žas skaičius mirusiųjų nuo džio
vos šiame milžiniškame krašte. 
Nors ir atrodo, kad džiova Ame 
rikoje yra nugalėta, tačiau ga
limybių užsikrėsti džiovos baci
lomis visgi yra. Reikia budėti.

4342 Archer Avė.. Chicago* 32 

Kova su džiova

Bronius Keturakis savo str. 
“Kritiškas pastabos iš žaidynių 
lauko” (Naujienų, rūgs. 21 d. 
Nr.) palietė'gana opią vietą, pa 
susakydamas dėl mūsų sporto

Gydykis tuojau, nedelsk. Uybų veikimo.
Jei X-ray peršvietimas ar dak- £ja jjg rago; “Bendruose FAS 
taro tyrimai parodytų džiovą, ję>o veikimo nuostatuose, kurie 
tai neišsigąsk, nenusimink ir ži- gajj būti keičiami ar papildomi
nok, kad plaučių džiova beveik 
100'< yra pagydoma, jei tinka
mai yra gydoma ir dar neper-

DEL MOŠŲ SPORTININKŲ GLOBOS
'štatuose. Mums nėra žinoma, 
kas tuos įstatus rengė ir kas 
juos priėmė b:i patvirtino. Vie
na tik mums yra aišku, jog tie 
žmonės tikrai ne žeme vaikščio
ja, bet padangėse skrajoja.

Žinoma, čia mums reikėtų su-j 
tikti su gražia FASK’o inten-Į 
cija — išlaikyti sporto klubų! 
“nekaltybę”, neleidžiant jiemstik sporto atstovų suvažiavimo

metu (jei_ yra reikalinga) aiš-i sanįykįauti su politiriemis-reli
vėlu. Tačiau delsimas nieko gc-' ^K^^tamas^ aSmta *inėmis ar neduodant

ihAfcKo veikimas atsiejamas Į leidim,0 jų komandoms vilkėti 
nuo visų religinių ir politinių jta , uniformų su kompanijos var- 
kų, kaip idėjinis tautų bendra- jg. ne keli realaus gyveni-
darbiavimo pradas, todėl ir visi mQ pavyzdžiai mums nesakytų 
vienetų-padalinių pavadinimai
negali nešioti-turėti išorinės pro jei?u pirmojo draudimo spor 
pagandinęs žymės, tikybinės ar 
politinės, bei materialinio atspal 
vio “kompanijos vardo”.

Toliau dar pridedama: “Glo
ba, finansinė parama, dvasinis 

j ir moralinis auklėjimas ir visa

ro nežada. Delsti, save apgaudi 
nėti, kažkokio stebuklo laukti 
yra neišmintinga ir dažniausiai 
baigiasi liūdnai. Ak tiesa, gam
toje pasitaiko ir stebuklų, kar
tais ir be jokio gydymo žmogus 
nuo džiovos pasveiksta. Bet tai 
pasitaiko gana retai. Sužinojęs, 
ka<5 turi džiovą, ne apie savo 
darbą, ne apie savo pinigus rū
pinkis, bet, metęs viską į šalį,
tuojau jieškok mediciniškos pa-' ''klubo
ga bos ,r rimtai gydytas. Juo. dinime vletoje iškaboSi bet 
anksčiau pradės, gydytis, juo Q vMuj£. Taa ieštarauja ben. 
greičiau pasveiks,. Gerų antį- etikai. FA3K.as tam ir

„ . - ,. . blotlkų Pagalba, moderniškomis įkurtaSi kad grynintų ir saugo-
Kovai su džiova, išvengti ir priemonėmis džiova Amerikoje 

nugalėti “baltojo maro” giltinę, |yra beveik 100'< pagydoma. Da 
Amerikos gydytojai pataria bar jau nė vienas lietuvis Ame- 
žmonėms laikytis šių trijų tai-1 koje neprivalo mirti nuo džio- 
syklių: atpažink ligą ko anks-) vos.
čiausiai, atpažinęs džiovą, gy-| . ......
dykis tuojau ir apsaugok kitus , ?• Apsaugot. kitus nuo uasi-
nuo užkrėtimo. kret,mo .cizlo''os keliomis yra

ir tavo, ir mano, ir visų parei- 
1. Atpažinti džiovą tikriau- ga. Sergąs džiova privalo gydy- 

siai, ir tai gana ankstyvame Į tis ir gyventi ligoninėje, kol 
laipsnyje, galima peršviečiant: daktaras pasakys, jog gali jau 
krūtinę su "X-ray”. Dabar jau I eiti sau namo. Tokiu būdu ap-
Chicagoje ir kituose miestuos" i saugosi savo namiškius ir kai-

tų nuostatų vykdymą, bet ne 
pats jį, apeitų”.

Iš čia pateiktų citatų galima 
suprasti visą “išmintį”, kurią 
tyri sukaupęs FASK’as savo

yra šimtai valdžios išlaikomų 
rentgenogramų (X-ray) stočių, 
kuriose kiekvienas žmogus gali

mynus nuo užsikrėtimo džiovos 
ligos perais. Džiovos bacilomis 
užsikrečiama, kai džiovininkas

nemokamai bet kuriuo metu nu ką nors bučiuoja, arba neatsar- 
vykęs peršviesti savo krūtinę ir giai elgiasi su savo atsikosimais 
sužinoti, ar plaučiuose yra tu-1 skrepliais ir jais sutepa savo 
fcerkuliožė (džiova), ar ne. Ka- drabužius, baldus ar grindis.

momis dozomis, žmogus netenka 
noro girkšnoti degtinę ir, jei iš- 
sigeria, tai tuoj ir išvemia. Bet 
tuos vaistus turi prižiūrėti tik 
gydytojas. Pačiam be gydytojo 
priežiūros tuos vaistus vartoti 
yra gana pavojinga. O kas dėl 
hipnozo, tai gydyti alkoholiką 
hipnotizmu taipgi nepatartina; 
iš tokio gydymo būna daugiau 
blogo negu gfcro.

Atsakymas A. 1. — Vynuo-

dangi tai žmogui nieko nekai
nuoja, tai jis kiekvienais metais

gių cukrus, lygiai kaip ir cuk- 
Sunku*"viską ir "išpasakoti' kaip ™ių rUnkeli,į cukrUS- žm0^ tU‘
ir kokiu būdu džiovos bacilos

galėtų ir privalėtų patikrinti sa- patenka į kito žmogaus burną ma- 
vo plaučius. Jei dažnai gauni į ir plaučius. Kai džiovininkas gy 
slogas ir nuolat vis kosti ir kos-1 domas ligoninėje, tai su paša- 
ti, vakarais dažnai galvą skau- liečiais jis tiesioginio kontakto 
da ir karštis atsiranda, jei daž- neturi ir nieko savo liga užkrės 
nai “pavargsti” arba kūno svo- ti negali. Be to ligonis, gauda

mas ligoninėje geriausius vais
tus, puikiausią, maistą, tinkamą 
ir malonų poilsį, greičiau pa
sveiksta.

Be to reikia maitintis ir gy-

ris mažėja, — tai gali reikštis 
ankstyvieji džiovos požymiai. 
Bet labai dažnai džiovos liga 
gali būti pradžioje gana “tyli”, 
žmogus nieko blogo nejaučia ir
nepastebi. Todėl labai svarbu, .. a . ., • , . .... į venti taip, kad nenusilpnmtumkiekvienam, ar jaučia ką nors, . vz x •. , . ...... I savo organizmo. Kas turi gerąar nieko nejaučia, kiekviena me-1 , . . . , • a1 sveikatą ir retai sloguoja, tastinę proga peršviesti savo plau 
čius. džiovos negauna.

kina, jei perdaug jo sunaudoja-

to klubams yra lengviau laiky
tis (ir jis turėtų būti laikomas), 
tai dėl antrojo reikėtų stipriai 
suabejoti.

Visi žinome sunkią mūsų klu
bų finansinę padėtį ir čia jau 
susiduriame su dviems galimu
mais — būti ar nebūti. Jeigu 
nešiosi mano kompanijos (įmo
nės, įstaigos ar kitos biznio vie
tos vardą) gausi paramą,jeigu 
ne —■*— rezultatai aiškūs, skamba 
tragiškas pasiūlymas (įdomu, 
ką FASK’as tokiame atvejyje 
pasirinktų?).

Mes visi gyvename ne mėnu
lyje, bet krašte kur mėgėjiškų 
klubų bemaž kaip ir nebėra. 
Daugiausia veikia tik paskirų 
sporto šakų komandos, kurios, 
kaip taisyklė, daugumoje yra 
remiamos įvairių biznio firmų, 
savo vardus įrašiusių į globo
jamųjų komandų uniformas.

Galimas daiktas, jog minėtus 
įstatus ruošę žmonės pasakys, 
jog mes turime vadovautis sa
vomis, lietuviškomis tradicijo
mis, nesisavinti blogus pavyz
džius ir pan.

Taip iš tikrųjų: bet ką pasi-

mes turime atmesti viską ir sau 
nepasilikti nieko. Kartą gi turi
me įsigilinti į realų gyvenimą 
ir neskraidyti padangėmis!

Edv. bulaitis

Tel. ofteo HE 4-6699, rez. 1*11 <1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus kctvirlad. Ir sekmad.

~DR. ANKA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK

GERKL&S LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenaa
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
žak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 Weat 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
l’rospect 8-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
lePad.

Rea. tel. GRovehlll 0-5803

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka,
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nes jis yra plačiausiai skaitomas Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.

Ofiso U-l. RElIance 5-4410
lietuvių dienraštis, o skelbimų
kaina yra pi'einama visiem*.

Skelbkitės "Drauge”!
DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Cltlroagč) 

B.CDIKIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

7154 South Western Avenas
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. poi ’ot

Ofice tel. BK. 7-.188
Rea. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4948

DR. FRANK C. KWINN
(KVUECLNS5.AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Vert 47th Steert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo X 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki R:<0 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel. ofiso PRospect 8-2240

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki S vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
__________________________________ GYDYTOJA Ht CHIRURGO
.p , Tit- z pp7 h te 4 2324 Office: 10748 South Michig&n Avė.Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324, w Bev(,rly mlls

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirue trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-8788 
Buto — BEverly 8-3948

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Dam®n Avenae 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso IzAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westen Aveaaa
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7 -4900

Rezidencija: GRovehlll 8-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
rinkdami mes turime daryti at- ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo' 6-8:10 v.
ranka Tflčiai/tas: nereiškia inp- 1 Ta'k- Šeštadieniais nua 2, JAI 4. popiet ranką, račiau ras nereiškia, jog Trečiadieniais pagal sutarti

Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 
Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

Išrinkite RICHARD STENGEI,] 
U. S. Senatorium!
Jisai yra už jus!

DAKTARO ATSAKYMAI f 
KLAUSIMUS

(Sk.)

! Atsakymas Pr. U. — Yra tam 
tikrų vaistų alkoholizmo gydy
mui. Juos vartojant atitinka-

saviugs

įsasis-* -

jKiKiiiau lba.

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. fietkiewicz, prez.; E. R. Pietkietvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kesiuoj&me čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
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.

Chicago Savings and Loan Associution naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada limokejo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patartoms.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dangina, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Idas pinigines operacijas.

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

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

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

UURRENTUY — AUK&C1AUSIAN DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

=!%

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Speo. moterų llt-os ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Califorola 

VAU : 2—4 Ir 6—8 v. p. B, 
bfcšt., 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STevrart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampa. Halsted Ir S5-ta eatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tak ofiso PR. 6-1838, rez. RE, 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAU. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9— 

susitarimą.
2422 W

IU-zid. ulef. GltovclilU 8-0817 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Penktad. tik no pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

Ofiso tel. CLJffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

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

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

(Civic Opera House, karnb. 868) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 8-2294 
5002 West 18th Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,

PRospect 6-4732 Trečiad. Ir Penktad. 8-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avmm 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR TIDACa LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J, A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12.; 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarerest 3-7788

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevič-lūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-1 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir t-l nl 

vak. šeštadieniais 16-3. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OUympic 3-1881

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

i Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
I 1—5 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutari m 4 
Ofiso tel. Ylctory 2-1481. Resid. 2417 
W. 62r.d St., tel. RcpubUo 7-8818.

Tel. ofiso Ylctory 2-1581
Rez. Ylctory 1-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHntUKOAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gratvltjV 

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

-12 Ir 7—9 V. ▼. pagal 
Išskyrus trečiadienius

ert Marųuette Rd.

Telefonas RElIance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- (LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 We«»t 59th Street 
VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak.

Trečiad. pagal sutarti

Tai. Ofiso Ir buto OLymplo 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

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

Rotas 1626 So. 46th Avė. 
•ettadlenlaia 12 Iki 4 popiet

Ofleo telef. I.Afayotte 8.8 210, Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-8:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:«t v.

Remkilc ilicn. llraiiŲ)!

Ofiso telefonas — Rlshop 7-3535
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpubllo 7-2290
8PECI. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9. iki II ryto-ir nuo 6:y0—8:00. 
Šešt. nuo 2':00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso I’R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6653

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 8o. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava, 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA*

Virt 35 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1826 
Pritaiko aklnloa 
Kreivas akla 

tttalaa.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvfl 
756 West S5th Street 

Vai nuo 10 Iki 3, nuo 6 iki S, tta-

virt 35

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aki n Ine. 

keičia stiklui! Ir rčmua.
4456 So. California Avė., Ohicagr 

šaukite YAnla 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9; iettad ___ __ ___ __ __________

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. tr sekmad 'i fltad nuo 10-12, penktadieni 16-3 ui 
tik susitarus. J šeštadieniais 10-2 vai popiet.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-lMv

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ava. (kamk. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., tet 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmtnfitl telefonai
šaukiu? Mldway S-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - ITotezIstas 

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

(Arch Rupporta) Ir 8.4.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKniJOS TEITI NIKON LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 26, IU. 
Tel. PRospect 6-5084.

«4VIH4*

Remkite dien. Draugą!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FKIEND 

2834 H. Oakley Ava., Chicago 8, III. Trt. Vlrgtata 7-6641, V-6666
■nterad aa Seeond-Ctasn Mattnr Mareh 81. 1916, at Chicago. Illinois 

Under tbe Aet of Maroh 8, 1878.
Mamber of the Gatkollo Prese Ass'n 
Pukllaked dali y, nzept Bundaya 

by tba
Lltkuanlaa CathoUo Pr
PRENUMERATA: 
Cblnagoj Ir Cicero) 
Kitur JAV Ir KaitadaiR 
Uislsnyje

Boolety
Metams

18.08
88.10

111.86

8UR8CRIPT1ON RATE*
88.00 per year outslde of Cklnage 
88.00 per year ln Chicago A OI amo 
88.00 per year ln Canada 
Forelgn 811.60 per
% metų 8 mln. «

6 09 83 71
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neatsako, Ikalklma kalnoa prlsluadlamoa gama
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DĖL SUEZO GINKLAI ATVĖSO
i

Triukšmingoje Suezo kanalo byloje karštieji ginklai atvėso. 
Nors Anglija ir Prancūzija Kipro saloje tebelaiko stipresnius 
kariuomenės dalinius, paruoštus Suezo bylai spręsti, bet apsi
sprendimas Suezo bylą perkelti j Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybą yra vaizdus ženklas, jog Anglijos ir Prancūzijos karingu
mas sumažėjo. Karinių priemonių pavartojimo Suezo bylai spręs
ti išjungimas, nors tuo tarpu gal ir laikinis, yra didelis JAV tai
kos politikos laimėjimas. Anglijos ir Prancūzijos karingumą 
atšaldė tvirtas JAV nusistatymas nekariauti. JAV pažadėjo 
Anglijai ir Prancūzijai diplomatinę pagalbą, jei Suezo byla bus 
sprendžiama taikiomis priemonėmis. Suprantama, Anglijos ir 
Prancūzijos ekonominė nauda ir garbė skęsta mėlyname Suezo 
vandenyje, jei ne visai paskendo.

Anglijos ir Prancūzijos bandymas sutrukdyti Suezo kanale 
susisiekimą taikiomis priemonėmis, kaip pilotų atšaukimu, nepa
sisekė. Po svetimšalių pilotų atšaukimo susisiekimas Suezo ka
nalu eina normaliai. Egiptas pasirodė esąs pajėgus tinkamai ap
tarnauti Suezo laivininkystę.

SMŪGIS ANGLIJAI IR PRANCŪZIJAI

la klausimas, ar išmintinga čia 
juos paremti, ir kurios priemo
nės būtų tiksliausios? Jei pa
remti, tai kaip elgtis, kad nesu
erzinus senatoriaus Konwlando 
vadovaujamų respublikonų, ku
rie nori, kad net su Jugoslavija 
JAV ryšius nutrauktų?

Washingtone dar neišpręsta, 
ką daryti. Tačiau patys įvykiai 
neša vilties. Sovietų bloke pa
sireiškė silpnumų. Maskva pui
kiai sugeba išnaudoti Vakarų

DVASINE ATMOSFERA RYTUOSE
A. VIRŽIS,

mūsų bendradarbis/Vokietijoj 

V pasidavę desperacijai ir dvasiš-

Lietuvių kančios j deda į savo laikraščius. Netru-
Tai tas pats dr. J. Krahe,1 kus bus galima paskelbti dalį 

I pats buvusis karo belaisvis, per i Vakaruose gautosios medžiagos, 
kurio rankas lietuviams buvo kuri privers iš gėdos rausti vi-

Monsinjoras D r. J. Krahe, kai palažę- žlaUri rcalybė tuos 
Friedlando pereinamosios sto
vyklos Vokietijoje katalikų ka
pelionas, bolševizmo tragiką pa-

silpnumus. Ar pasinaudosime, gresuj Vokietijoje skaitė paskai
ino ailnniimain?” x____  ,__ : _ _ _ ________ x _jos silpnumais?

SKAUDA GALVELĘ 
MASKVAI

“Leninas savo

įteikta augščiau minėtoji stula,
Sibire kenčiančio lietuvių dva.-
sininko pasiųsta į laisvuosius j garbės. Ta proga čia galima su- 

žmones sugniuždė. Ir ne visi? Vakarus savo motinai. Ją įteikė Į minėti dar vieną pavyzdį: Kai 
net grįžę j Vakarus, taria su' kapelionui vokietis karo belais-j laisvinimo veiksnių buvo duota

sohius šios rūšies įtarinėtojus, 
tikrai nedarančius lietuviams

šiais nepalūžusiais žmonėmis: via- filosofijos daktaras, kurį 
SSiZTlS, £ - Ne!aisv« bolSe'’i1"' vergijoje lietuviu jaunimo kančios ir „a- 

... F , . . iškent’eme tam, kad tos kančiosI siaukojantis pavyzdys paskati-
Knv’innč-aJ&R »KAnCianv10i| mūsų tautai atneštų gražesnį! no pasidaryti konvertitu. Tam 
Kovojančios Bažnyčios kon-14 4 5 reikšmine įvirinirytojų...

tą tema, kaip p a v e r g t a-1 Savo paskaitą pranešėjas bai- 
sis žmogus ginasi nuo gg skatinimu melstis Friedlande 
sžvėrėjimo ir komunis- pirmoj eilėj ne už vokiečių tau- 
t i n i o n e d v a s i n g u m o. Pa tą( bet uj lenkų, išsiunčiančią 

Imperializ-i sidžiaugęs kongreso metu su- Vakarus vokiečius. Rusus reikia

Suezo kanalo netekimas Anglijai ir Prancūzijai yra ūkinis, sKaus, kai kolonuos ims kilti. Jo

mas — kapitalizmo galas 1918 ruošta maldos diena už visus mylėti ir į juos eiti krikščioniš-1 bentų atminų fotografijų ir ki- 
metais teigė, būk kapitalisti- pavergtuosius Rytuose, prele- kai su meile. Tik tokiu būdu, tokios vertingos medžiagos vaiz 
niams Vakarams galvos su- gentas, kuris yra praleidęs dau-................................

trumpa santrauka laiško, para
šyto iš Sibiro ir tiesiog nuoty
kingais keliais pasiekusio Vaka
rus, kuriame buvo rašoma apie 

reikšmingam įvykiui atžymėti Lietuvos partizanus ir jaunimo 
jis parašė eilėraštį apie šv. Se- likimą bolševikinėje okupacijo- 
bastijoną ir kaikuriuos kitus' je, vienas žurnalas už tai išplū- 
dalykus. Per mons. Krahės ir do laisvinimo veiksnius, kad 
kitų iš Sibiro paleistų mūsų tau- skelbia nesąmones. O kai pas- 
tiečių, vokiečių karo belaisvių kiau tą laišką veik ištisai, tik 
ar civilių internuotojų parga- praleidęs pavardes ir vietoves.

politinis ir strateginis smūgis. Suezo kanalo laivininkystė per 
metus duoda apie 100 milionų dolerių pelno. Beveik visas pelnas 
tekdavo Anglijai ir Prancūzijai. Egiptui tekdavo tik 3 — 5 mi- 
lionai. Suezo kanalo nacionalizavimas reiškia šio gražaus pel
no netekimą.

Politiškai ir strategiškai Suezo kanalo netekimas reiškia 
Anglijos įtakos sumažėjimą Art. Rytuoše. Nuo 1885 metų Ang
lijos karinės įgulos saugojo Suezo kanalo ruožą ir Anglija jau
tėsi vieninteliu šeimininku Artimuosiuose Rytuose. Dabar ateina

'žodžiai turbūt tinka ir sovieti
niam imperializmui. “New York 
Times” korespondentas Wm. J. 
Jorden iš Maskvos rašo:

nauji šeimininkai. Anglija ir Prancūzija negarbingai turi trauk- !ma*- Lygiagrečiai vidaus kiti
tis iš tos vietos, kuri skaudžiai pažeidžia jų garbę, ekonominę 
naudą ir politinę įtaką.

gybę karo belaisvių ir civilių 
internuotųjų, grįžusių iš darbo 
vergų stovyklų, pažymėjo, jog 
iš Rytinės Vokietijos žemių, da
bar administruojamųjų svetimų 
jų, laukiama dar apie 
150-170,000 vokiečių. Dau
giausia iš lenkų užimtų sričių

“Po Stalinę mirties pradėjo 
ryškėti kitimas santykių su pa
vergtais kraštais. Nuogus dur
tuvus ir ekonominį išnaudojimą ....., , .... , . , taip pat dvasininkai ir vienuo-,dabar keičia gudresni sugalvoji- ..f , _ , . . v -

su kitais vokiečiais išsiunčiami

tokiomis aukomis kyla naujasis , dingai bylojančios apie mūsų 
pasaulis. ) tautiečių gyvenimo sąlygas Si-

! biro tremtyje ar pavergtoje Tė
vynėje. Dėl suprantamų prie
žasčių ne viską galima šiuo

paskelbė jam artimas savaitraš- 
(N ..Kelta } 4 psl. i

Daugiau duomenų

Neseniai “Drauge” buvo ap-

AR ŽINOTE— 

kad galite įsigyti:
metu viešai skelbti. Pro jį yra 
praėję ir tie iš Sibiro paleistieji, 
kurie atgabeno visą eilę foto 
nuotraukų, kurių dalis buvo pa-

rašyta, koks pragaras yra su
darytas Vorkutoje. Apie jį Dr. 
J. Krahe suteikė daugiau išsa
mesnių duomenų, kuriais atžy
mėjo didvyrišką lietuvių laiky
mąsi, drąsiai mirštant už tėvų 
žemę, už laisvę ir žmogiškąsias 
vertybes, už tėvų tikėjimą. Ir 
patys rusai sako, jog Vorkuta 
— tai tikras Rusijos pragaras, 
demonų triumfas. Ten šimtai 
tūkstančių žmonių, iš visų tau
tų surinktų, siunčiami žūti, kad 
būtų sunaikinti. Jei kiti ten iš 
draugo galvos lošia kortomis, 
tuo netenka stebėtis. Dr. J. 
Krahe susijaudinęs papasakojo, 
kaip išsiųstos į darbo vergų sto 
vykias lietuvės mergaitės su 
nuostabia meile išsiuvinėjo stu
lą, kuri buvo vartojama per lai 
komas pamaldas giliai kasyklo
se, požemyje. Minimąją stulą į 
Vakarus atgabeno vienas vokie
tis karo belaisvis, kuris, suža
vėtas 20 amžiaus kanmnių did
vyriškumo, o ypač lietuvių jau
nimo pasiaukojimu, pats ryžosi 
daryti visa, ką galėdamas, lais
vajam pasauliui priminti darbo 
vergų likimą. Friedlando perei
namosios stovyklos katalikų ka
pelionas atpasakojo vokiečių ka 
ro belaisvių žodžius, kaip jie 
buvo priversti žiūrėti į šaudo
mus iš kulkosvaidžių 15-16 metų 
lietuvių jaunuoliu^ Bet tie jau
ni lietuviukai, nors ir šaudomi 
mirė drąsiai, ryžtingai, nebijo
dami kankintojų kulkų, — mirė 
už savo ir tėvų tikėjimą, už dva 
siškąsias vertybes, už savo ša
lies laisvę. Jų paskutiniai žo
džiai buvo “Tegyvuoja Kris
tus”, “Tegyvuoja laisvė, tegy
vuoja Lietuva”.

Dr. J. Krahe pažymėjo: fai 
yra pavyzdys, kaip tvirtas ti
kėjimas pergali žiauriausią tik
rovę, įveikia visokį demonišku
mą. Tarp tų žmonių tebegyve
na Dievas. Ir tų vaizdų karo 
belaisviai buvo sujaudinti iki 
sielos gelmių.

RaiUJo ..................................... nuo $12.50
Televiziją .............................. nuo $89.00
I'onogrrafą .............................. nuo $17.50
VokLšką radiją .....................nuo $55.00

, 1U4. UT • X • ta- - IU*F1 fo""*™**................... nuo *79.00skelbta Lietuvių Dienose”. Ten : Dulkiasiurbli ....................... nuo $45.00
ka tik apgailestauti, jog atsiran Eiektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
da tautiečių, kurie ne tik tokių
dalykų neįvertina kurie pasiekė 
laisvuosius Vakarus vežantie- 
siems juos rizikuojant savo as
mens laisve ir saugumu, bet 
dar įtarinėja juos atgabenusius 
tuos pačius žmones, laisvinimo 
veiksnius ar jų įstaigas, dary
dami aliuzijas į tariamus bolšc 
vikinius agentus. Tenka dar 
daugiau stebėtis, jog atsiranda 
net ir redaktorių, kurie pana
šios rūšies piktus užsipuolimus

liai. Tačiau su jais į Vakarus 
išvyksta ir didieji kovotojai su 
komunizmu. Išvykstančių vokie 
čių transportus lenkų kunigai 
palydi dažnai su ašaromis aky
se. Visa eilė kunigų anapus ge
ležinės uždangos, kaip toliau pa
žymėjo pranešėjas, jau yra ta
pę oficialiais bolševikų partijos 
pareigūnais.
Kokia Rytuose siaučia pvasinė 

atmosfera

Dr. J. Krahe pavaizdavo eilę 
pavyzdžių, nušviečiančių bolše
vizmo psichologinę aplinką. Štai 
vienas grįžęs karo belaisvis pa
sakojo, kaip jį ir keletą jo drau 

dalykas, kad visas šis konfera-' gų pasikvietęs bolševikinis sar-

mams Sovietų Sąjungoje paverg 
tieji kraštai ima reikalauti ir 
gauti didesnės autonomijos ir 
daugiau progų savo vietos rei
kalams spręsti. Čia didelį ardy-

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PASTANGOS

Suezo reikalu įvyko dvi Londono konferencijos,' kuriose 
Egiptas nedalyvavo. Egiptas skelbia, jog jis nedalyvavo pirmo- j m0 darbą ypač teikia Tito pa- 
joj konferencijoj dėl to, kad buvo kviečiamas ultimatumo forma, i vyzdys.
p antroji konferencija buvusi ne konferencija, bet teismas Egip- Tokiu būdu Chruščevo ir Tito 
tui. Tada JAV patarė Anglijai ir Prancūzijai kreiptis į Jungti-! konferavimų pagrindu buvo ra
mų Tautų Saugumo Tarybą. Jungtinės Amerikos Valstybės tuo dimag naujiems vėjams atitin- 
tarpu pasiekė du laimėjimus: jos sustabdė galimo ginkluoto kamų valstybinių ir partinių 
susikirtimo galimybę ir suvedė Anglijos, Prancūzijos ir Egipto santykių Tito svarbus kaip ko- 
užsienio reikalų ministerius prie bendro stalo, Jungtinių Tautų munistas> sugebėjęs įrodyti ne 
gen. sekretoriui tarpininkaujant. Nors iš tų pasitarimų naudos yien norą bet ir pajėgumą eiti 
dar nematyti, bet tikimasi surasti galimybę padėčiai apšvel- į savarankiįku, Maskvai nekelia- 
mnti. Dulles pasiekė dar vieną laimėjimą, kai iš slaptų pasi- kiup3gįaujančiu keliu. Galimas 
tarimų pasisekė išjungti sovietus.

Saugumo Taryba vengia daryti sprendimą, kur sovietų at- vimas Adrijos Juodosios jūrų pa 
stovas pasiruošęs pavartoti veto. Ji skatina Angliją, Prancū- jūriuose apglostys šakotumus ir
ziją ir Egiptą rasti formulę deryboms pradėti. Tačiau tokią for
mulę rasti nepaprastai sunku. Anglija ir Prancūzija kietai rei
kalauja, jiog Suezo susisiekimo laisvė nebūtų palikta vienos vals
tybės priklausomybei, kuri Suezą gali vartoti kaip politinę prie- geresnių santykių su ‘liaudies 
monę spaudimui kitos valstybės. Praktiškai Egiptas draudžia demokratijomis’ ir prisikalbinti 
Suezu plaukioti Izraelio laivams. JAV remia Anglijos ir Pran- prie didesnio bendradarbiavi- 
cūzijos pastangas, jog Suezo laivininkystės laisvę turi užtikrinti mo ir glaudesnio pažiūrų sude- 
tarptautinis organas, bet ne Egiptas. Bet JAV to siekia taikio- rinimo. Jei taip, tai komunizmo 
mis priemonėmis, derybomis ir nežada Anglijai ir Prancūzijai pa- priešams nėra ko džiaugtis”, 
dėti, jei jos ryžtųsi tai įgyvendinti ginklo jėga. Egiptas sutin- Tame pačiame «New york Ti. 
ka dalyvauti -d^oser Egipto suverenumas mefi„ numeryje koceapendentts
Suezo kanale. Egiptas žada visiems bet-.ne-Pozna5S^ySSy&™on ra-
sutinka - su tarptautinio organo sudarymu, kuris turėtų spren
džiami galią. Egiptas sutiktų su sudarymu tarptautinio orga
no, .kuris galėtų tik patarti ir veiktų Egipto priklausomybė jeSy 

Suezo byla atėjo į Saugumo Tarybą, kurioje reikalai greitai 
neišsprendžiami. Ar Anglija ir Prancūzija bandys kariauti, jei 
Saugumo Taryba Suezo bylos neišnarplios? Politiniai stebėtojai 
mano, jog dėl Suezo nebus karo. Anglija ir Prancūzija bus 
priverstos daug nusileisti už menką Egipto nuolaidą. Prancūzija 
bijo, jog, nusileidus Sueze šiandien, rytoj reikės nusileisti ir 
Alžire. St. Daunys

sustiprins valdymo nagus. La
bai gali būti, kad Sov. S-gos dik 
tatoriai nusprendė pasijieškoti

so:
“Jei ne Tito pergalė komuniz

mai įpiršti savo mintį, kad į so
cializmą yra ne vienas, bet 
daug kelių, vargu ar būtų šios 
bylos pasaulio ausis pasieku
sios. Jei Jugoslavijos galva pra 
laimėtų įsismaginusią ideologi
nę kovą, lenkai klausia: kas su 
mūsų kraštu vėl pasidarytų?”

V.

Snauduliu, miegu ir tinginy
ste išvejamos iš pasaulio visos 
dorybės. Petrarka

gybų karininkas įsakė pliką mo 
terį išgabenti iš jo namų toli 
į mišką ir užkasti. Ir toje vieto
je nebeliko jokios žymės, kad 
buvo palaidotas žmogus: užver
tė, ir baigta. Pasirodo, tai būta 
Katjos, jo žmonos, su kuria to
kiu būdu atsisveikino ištikimas 
komunizmo idealų saugotojas 
pasiryžo eiti jieškoti kitos žmo
nos... Kai pamatė liūdinčius se
nesnius belaisvius, išsiilgusius 
savojo krašto, rusų karininkas 
jiems pastėbėjo: — Ko liūdite? 
Juk vistiek mirsite...

Taigi, jokio žmoniškumo, jo
kios užuojautos, jokio kitų su
pratimo. Šaltas — kaip akmuo, 
kuriam terūpi tik paprasčiau
sias vegetavimas. Ten stipresnis 
ryja silpnesnį. O daugelio pas
kutinės poilsio vietos nežymi 
joks kapas, joks kryžius. To
dėl netenka stebėtis, jog, turė
dami gyventi tokiose šiurpiose 
dvasinėse sąlygose, ne tik dau
gelis kitų, bet ir nemažas skai
čius vokiečių, kuriems dar yra 
likusi viltis išvysti savo tėvų 
žemę, yra “nusileidę į'dugną

Elektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95 
TV anteną ..............................nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

hidDflinfl.
uJlTCLCvision

Csates- Service)

Sav. lni. A. 8EMENA8 
$S31 S. Halsted — CElffsiile 4-5005

JONAS GRADINSKAS
Tik $140.00 už 21 colio 1957 m(Sxrnte,e

J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

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

Unlversal Savlngs and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

RYTŲ EUROPOJE VERDA
“New York Times” vedama

jame rašo:
“Vengrijos sostinėj Budapeš

te — stebuklas. Apie 200 žmo
nių atidavė pagarbą karstams 
Laszlo Rajk ir trijų kitų komu
nistų, juos laidojant kapinyne, 
kuriame turi ilsėtis žymiausi 
Vengrijos vadai. Prieš septyne
rius metus Rajk ir jo bendrinin
kai buvo negarbingai pakarti po 
teismo, kuriame ‘prisipažino’ 
prie bjauriausių piktadarybių 
(sakėsi ‘sąmokslavę’ su JAV ir 
Jugoslavijos imperialistais, no
rėdami parduoti raudonąją Ven 
griją). Dabar jie visi ‘nubaltin
ti*. Aišku, kad tai nesugrąžino 
jiems gyvybių ir neatlygino už 
žiaurius kankinimus.

Šis įvykis Budapešte yra (š- 
kus įrodymas, kad Rytų Euro
poje verda. Kitas įrodymas — 
teismo salėje, Poznanėje, kur 
leista papasakoti komunizmo 
diktatūros ir policijos žiauru-

Nuoširdžiam sugebėjimui .... 
Išrinkite RICHARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

mus. Kuo virimas baigsis, ne
žinome. Tik aišku, kad jau tiek 
toli nužengta, jog Maskva, ir 
norėdama, atgal kelio neras. Sa
vo leteną Rytų Europai ji už
krovė durtuvais, melais ir prie
spauda. Rytų Europa kelia gal
vą ir balsą. Ji tiesia rankas į 
laisvę ir geresnį gyvenimą. Mes 
Amerikoje parodykime, kad ko
vą suprantame ir įvertiname

IELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

92 tęsinys

— Bailys! — sušnibždėjo ji, — išdavikas! Ver
šis! Koks tu vyras, kad nepajėgi atlikti pareigos, 
koks tu partietis! Aš ir maniau, kad tau taip bus 

tuos, kurie vadovauja žygiams. §įandien, pamanyk, sado ką siųsti! Aš šimtą kartų 
į, šviesesnę ateitį po tamsiųjų Į būčiau sutvarkius! — Ji pakilo, ir vėl buvo paso

dinta staigiai ir tvirtai, tarytum įkalta vinis. Šitą 
kartą jo ranka nebuvo žaidžianti nei sava, ji buvo 
kieta ir šiurkšti.

— Sėdėk, mano ištikimoji žmonelė, — sako jis 
atsistodamas pats, — gali gerti Kaukazo' vyną ir 
vaišinti kas tau patinka, gali šokti — linksmintis, 
tu turi gerą vyrą. Ar aš bailys? Ką tu galėjai pa
daryti rytoj, aš atliksiu pats šią naktį — tuojau.

Atsisukus ji regėjo jį žengiantį per salę, ir jį 
sveikino daugelis, jį užkalbinėjo vyrai ir šypsojosi 
moterys — ir jis ėjo augštas ir nesvyruodamas. Ji

dienų’

RAUDONŲJŲ KELIONIŲ 
TIKSLAS

Žinomi amerikiečiai komenta
toriai broliai Stewart ir Joseph 
Alosop “New York Tribūne” 
rašo:

“Vienas dalykas apytikriai y- 
ra ' aiškus slaptose kelionėse 
Chruščevo į Belgradą, o Tito į 
Jaltą. Jų priežastis — ne Ju
goslavijoje, bet Lenkijoje. Įvy
kiai Lenkijoje Washingtone skai 
tomi tokiais svarbiais, kad už 
uždarų durų eina didelis ginčas, 
ką daryti. Visi ženklai rodo, 
kad lenkai yri pa“’.ryžę reika
lauti iš Maskvos gero ir tikro 
nepriklausomybės kąsnio. Ky-

ras neturėjo jokių formų, jis negalėjo iš viso gal
voti taip skaudėjo galvą, tačiau kažinkaip kitaip 
vyrai privalėjo atlikti tą iškraustymą. Jie nesijuo
kė, nei keikėsi, bet jie nešė ir dėjo į sunkvežimius 
viską paprastai, kaip plytas, tas jam atėmė malo
numą. Juk tas? Niekas kitas. Kad jiems nieko ne
reiškė — kaip jis galėjo džiaugtis? Kur parodyti, 
kad jis yra drąsus, kad tai jo nuopelnas? Jis tik
tai pildė, kas buvo įsakyta — jie naudojo kirvius 
ir didelius peilius išpjauti iš rėmų drobę, jeigu vi
nys nesidavė atleidžiamos — jis pavargo nurodi
nėti. perdaug aidėjo tuštumoje ir kiekvie
ną kartą skėlė galvą — jis išėjo laukan ir atsirė
męs į sunkvežimį užsirūkė.

Kodėl ne viduje? Atsiminė ir norėjo grįžti, bet 
tingėjo. Juk tai buvo tingėjimas — kas kitas? Jis 
žvalgėsi — buvo tuščia ir aplinkui, gatvės, rinka, 
prie jokių durų nesimatė žmogaus, rodos, mieste
lis per naktį buvo išžudytas. Gyvi buvo tiktai mili
cija, dar keli pareigūnai, bet jie visi buvo čia. Kur 
gyventojai? Kur tikintieji, kur davatkos, kur lietu
viai, kuriems priklausė šita bažnyčia? Ar jie išsi
žadėjo jos su gaidžio rytmetiniu giedojimu? Kodėl 
jie neatėjo čia, neapstojo — jeigu ne taip, kaip

„ ............................. . . Kražiuose, ne su ginklais, ne su akmenimis dėl-perėjo Saukb: palauk, ir bėgti ■» P“koa, bet ji sė- nuose _ ui norJ JtovStų )r raudotų „ žia.
nėjo - Ji Irnojo, kad jie nepatauks ir neatsakys, rttų pikui _ Nebuvo nfeko u jo senų tolimų rėjai.

IV

Darbininkai elgėsi natūraliai, matė Mykolas 
Vibrys. Bet jis pats norėjo ko nors kito: šitas no-

gėjimų, kaip jis atliks tą, kas dabar vyksta.
Bet jo nugarą kažinkas rėmė ir jis atsisuko 

staiga, kad nebūtų užkluptas kulkos ar peilio, nes 
toks jutimas šaukė jį. Nieko. Tiktai, kad juto, kaip 
bažnyčioje motinos žiūrėjimą — ir šitą kartą bjau

riau: — tai galėjo būti tūkstančiai akių ir nieko, 
košmaras ar vaiduokliai — jis buvo sekamas, tik
tai tiek.

Vėl pradėjo skambinti varpas — jis užsiden
gė ausis, bet dar labiau skambėjo. Vidurdienis, at
siminė jis — tai juk visada skambina tokiu metu. 
Ir atsiminė, kad niekas nebuvo palietęs varpo pir
ma, kai jau buvo girdėjęs, nei dabar kas prisiarti
no, net iš jo žmonių nė juokais to nedarė; jis gi re
gi bokštą ir varpo kampą — sustingusį metalą, to
kį pat tylų, kaip sienų akmuo. Tai jo galva — žino 
jis, tai pagirios, tas ūžimas priima visokius pavi
dalus, kai rytmetį jį prižadino Olga, vos pripiešė 
už peties —jis girdėjo bonkas, jos krito iš augštai, 
iš kalnų — jis buvo sapnavęs, gal, kad iš Kaukazo 
griuvo vynas pietas į stiklus. — “Kelk, kelk!“ — 
šaukė ji, ir jis užsimerkė ir nusisuko: kas galėjo 
kalbėti apie kėlimosi, kada viskas sukosi ir dūzgė
jo. Ko ji nori — tarė jis sau, bet ir paklausti gal
va neleido — gi Olga šaukė: — „Kelk, sunkvežimiai 
laukia, juk tu žinai, kur važiuosime!“ — Jis iš kar
to žinojo, labai trumpam — ir tuojąu sutemo nuo 
baisaus skaudėjimo: juk tai buvo tiktai galva? Jis 
atsikėlė, krito atgal į lovą ir vėl pakilo, ir nusvy
ravo prie šalto vandens. Kada jis buvo atsigulęs? 
Kada jis baigė gerti? Reikėjo paklausti Olgą, ka
da jie grįžo. — Ir tuojau vėl žinojo: jis buvo išė
jęs vienas. Jis atsiminė kur ir ko. Ir atsiminė: po 
to jis gėrė vienas. — Jis leido ir leido vandenį ant 
galvos ir tenai gurgėjo kaip linksmas mažas upe
lis, per akmenis ir per medžių šaknis, o jis prfs gu
lėjo dugne — verpete, nes jį nepaliaujamai suko.
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Atmosfera Rytuose

(Atkelta iš 3 pusi.)
tis ir jis buvo pakartotas net 
per radijus, tuo adresu neprasi
tarta nė puse žodžio. Vadinasi, 
jei kas išeina iš Vliko ąr Per 
jį, per jo įstaigas — blogai. O 
jei tie patys dalykai išeina iš 
kitų ranki} — toji blogybė jau 
dingsta arba virsta gėrybe... 
Taip ir čia: nežinia, ką pasaky
tų Krahė, jo bendradarbiai ir 
su didele rizika parvežusieji į 
laisvuosius Vakarus konkrečių 
įrodymų visi tie, jeigu sužinotų, 
su kokiu nedėkingumu ir net 
įtarimu įvertinami jų žygiai...

Dr. Krahei už šiltus žodžius 
apie lietuvius padėkojo Dr. P. 
Karvelis.

Lenkijos padėtis

Dr. J. Krahės pranešimą papil 
dęs vienas lenkų prelatas pažy
mėjo : Čenstakavo j e per 
sukaktuvines iškilmes 
komuniją pri ėjn ė arti 
800,000 žmonių. Šis ir panašūs 
pavyzdžiai rodo, kad ir Lenkijo
je tebėra žmonių, išpažįstančių 
savo tėvų tikėjimą. Kol Lenki
joje bus Kat. Bažnyčia, ji bus 
ištikima Romai, bus tikra Kat. 
Bažnyčia — ir šnekės ne apie 
marksizmą, bet skelbs Dievo 
žodį. Dabar Lenkijoje yra apie 
10,000 katalikų kunigų, iš kurių 
su bolševikais nuėjusių vad. 
“patriotų kunigų” bėra ne dau
giau kaip 250. Žmonės sugeba 
gerai atskirti, kur klausyklose 
sėdi tikras kunigas, o kur atsi
sėda vad. "kunigas patriotas”. 
Prie tų niekas neina išpažinčių, 
nedalyvauja jų laikomose pa
maldose etc. Liaudis iš esmės 
yra katalikiška ir žino, kur yra 
tikroji tiesa. Kasmet įšventina
ma apie 400 naujų kunigų. Len
kijoje yra vokiečių sąjungų ir 
vokiečiai gali kalbėti vokiškai. 
Tačiau grįžtančių iš Rytinių zo
nų vokiečių nereikia laikyti vie
ninteliais kultūros nešėjais ir 
religijos gynėjais. Reikia atsi
minti, kad tik vokiečių koncent

racijos stovyklose nacių laikais 
yra žuvę 990 lenkų vyskupų ir 
kunigų.

Publicistų uždavinys -

Dr. O. B. Roegele, neoficia
laus Adenauerio organo “Rhci- 
nischer Mcrkur” šefas, nešvie
tė, kokie uždaviniai ten 
ka publicistikai dabar 
tinėje tarp Rytų ir Va
karų kovoje. Šiuo atžvilgiu 
“RM” linija yra aiški — atskleis 
ti visą bolševizmo veidą. Vokieti 
joje “RM” žinomas plačiau, ne
gu kitų galvojama, — jo turini 
žmonės pažįsta 6 kartus plačiau, 
negu siekia jo tiražas. Kovoti 
su totaliniu ateizmu, pažymėjo 
Dr. R. B. Roegele, uždavinys ir 
pareiga yra ne tik krikščionių 
spaudos, bet kiekvienos profesi
jos ir luomo žmonių: kunigų, 
daktarų, advokatų, mokslinin
kų. Kiekvieno pareiga nelaukti, 
bet reaguoti prieš melą. Tuo 
tarpu daugumas spaudos elgia
si visai priešingai. Ir čia pre
legentas iškėlė keletą būdingų 
pavyzdžių. Kai tik pvz. Tito 
kariškai pasuko į Vakarus, su 
jais daugiau susidedamas, Va
karų spaudoje nutilo žinios apie 
katalikų persekiojimą Jugosla
vijoje, kišimą kunigų į kalėji
mus, koncentracijos stovyklas, 
etc, nors tai vyko toliau. Kaip 
ir anksčiau, tas žinias ir po to 
tebeskelbė tik katalikų laikraš
čiai.

Tenka tiesiog stebė
tis viešosios nuomo
nės Vakaruose pasyvu
mu, nesidomėjimugyvy 
binėmis problemomis, 
kurios yra esmingos 
daugelio žmonių li
kimui. šią tylą sovietinė pro
paganda sąmoningai išnaudoja. 
Sovietams “taikus sambūvis” 
reiškia tik pasivaikščiojimą, kol 
įsigalės visame pasaulyje. Va-

Nelhikite suklaidinti! Būkite už 

progresą!
Išrinkite KItHAKD STENGEI. 

U. S. Senatorium!

(Sk.)

W»< .-i ŽVILGSNIS Į KITUS HORIZONTUS

Bi’ooklvn Dodgers beisbolo komanda, užimanti antri} vietą pasauly, išvyksta į Japoniją draugiškom rungtynėm.

karuose nesąmoningai ar sąmo
ningai vis mini Jarošimą, o apie 
Sovietus veik niekas neprisime
na... tartum Sovietų atominės 
bombos niekam nekenktų. Ka
da Vokietija stiprina karinę pa
jėgą, jog galėtų atsiginti nuo 
bolševikinės agresijos, tai šios 
rūšies žygiai bolševikų ir jų sim 
patikų spaudoje atvaizduojami 
kaip Vokietijos sumilitarinimas, 
bet ne jos gyvybinių interesų 
garantavimas. Dabar komunis
tai dažnai dangstosi socializ
mo vardu -— mat, taip patogiau. 
Faktiškai, — pabrėžė Dr. O. B. 
Roegele, — t ė r a t i k t a i v’i e- 
na Sovietų partija su 
savo atskirais p o s ka
riais įvairiuose kraš
tuose. Kada eina kalba apie 
Vokietijos apjungimą — tai tuo 
pačiu paliečiamos ir daugelio 
pavergtųjų problemos, nes bol
ševikų siekiama pavergimą Ry
tų ir Vidurio Europoje, bolševi
kinius užkariavimus įteisinti, o 
Vakarai neri ją išlaisvinti.

Toliau prelegentas, turėda
mas gerą praktiką, pažymėjo, 
kad laisvajame pasaulyje esą 
centrai, kuriuose renkama doku 
mentinė medžiaga apie Sovietus, 
apklausinėjami grįžusieji iš Ry
tų karo belaisviai ar užfiksuo
jami pabėgusių į laisvę pareiš
kimai, apie Sovietų gyvenimą 
yra patys geriau informuoti ir 
gali suteikti ‘daugiau tikrų ži
nių, negu pvz. Maskvoje laiko
mi laisvųjų Vakarų korespon
dentai. Tų išlaikymas brangiai 
kaštuoja redakcijos verčia savo 
bendradarbius iš Sov. Sąjungos 
rašyti, tad apie ką belieka siųsti 
pranešimus: apie balševizmp es
mę rašyti negalima, nepralei
džia cenzūra. Į svarbiausius su- 

į sirinkimus, posėdžius korespon 
jdentai neįsileidžiami, taip pat 
j negauna apie juos autentiškų 
žinių. Tad belieka rašyti apie 
sovietinį teatrą, bolševikinį ba
letą, apie raudonas gėles, žvaigž 
dėtą viršum Maskvos dangų 
etc. O tuo būdu ir Vakaruose 
nekritiškiems skaitytojams įtai 
gojama neteisinga išvada: ne 
vienas iš jų pamano — vadina
si, Sov. Sąjungoj nėra jau taip 
bloga, jei ten gali vykti gėlių 
turgus, jei išlaikomas toks pui 
kus baletas, ruošiami pirmaei
liai koncertai etc. Tuo tarpu 
pati bolševizmo esmė ir jo im

perialistinis grėsmingumas lais
vajam pasauliui palieka nuoša

ly. Ne perdaug ko galima tikėtis 
ir iš žurnalistinių kelionių į Ry
tų bloko valstybes. Kad tokie 
žurnalistai galėtų tinkamai pa
dėtį atvaizduoti, jie turi gerai 
mokėti rusų arba kitas slavų 
kalbas, tinkamai nusimanyti a- 
pie padėtį krašte ir galėti lais-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunk vežinų 

ir apd raudas

1313 W 91»t St Ohkafio, EU.
Tel. PReacoH 8-27S1

VIENO AUTOMOBILIO ISTORIJA .
KAIP IR KODĖL ‘57 FORD BUVO ORO KELIU GABENA
MAS Į MASKVĄ. NAUJAS POSŪKIS AMERIKINĖJE PRO
PAGANDOJE: TESIŽAVI PASAULIS AUTOMOBILIAIS IR 
CINERAMA. SAKOMA, KAD TAS RAS AMERIKAI DAU

GIAU DRAUGŲ UŽ MARSHALL’IO PLANUS
AL GIMANTAS

Ne paslaptis, jog didelė dalis 
užjūrių gyventojų ne tiek žavi
si pačių nepatirtomis ameriki
nėmis laisvėmis, kiek visu tuo, 
kas amerikiečius pristato puoš
niai ir turtingai gyvenan
čius. Štai, gatvėje prašvilpiąs 
paskiausio modelio blizgantis 
automobilis ar ameriknės in
formacijos įstaigos vakare ro
domas cineramos spektaklis, pri 
verčia, beveik kiekvieną užsienie 
tį nusistebėti naujausiais tech
niniais laimėjimais pasiektais 
kitoje Atlanto pusėje. Į konsu
lato ar ambasados paruoštą pas 
kaitą apie amerikinį gyvenimo

vai visur keliauti. Prelegentas 
sakosi negalėjęs įtikėti net savo 
dėdės, 20 metų išgyvenusio Či
kagoje ir paskiau pamačiusio 
Hitlerio suruoštą sporto olim
piadą Berlyne, — kad nacių 
režimas yra baisus. Dėdė sakė
si savo akimis daugiau tikįs, ne 
gu prieš nacius nusistačiusių 
veikėjų žodžiais, nors ir pats 
buvo nenacis. Panašiai yra ir 
su Sovietų režimu. Visa eilė 
rimtų vokiečių laikraščių nese
niai paskelbė seriją straipsnių, 
kurie nedavė nieko pozityvaus, 
o tik prisidėjo prie bolševikų 
iškėlimo ir pažiūros apie juos 
sušvelninimo. Tad ką gi t o- 
kioakelionės — kad ir 
laisvojo pasaulio p a r- 
1 a m e n tų' — Vakarams 
duoda? Jei kam dar neaišku, 
koks išt.kro yra bolševikų re
žimas, gerai gali pavaizduoti 
kad ir apie milijoną ligi šiol tik 
iš Rytinės zonos į Vakarus at
bėgusių vokiečių. Ko rusai ver
ti — tai gerai žinoma ir be ke
lionių į Rytus...

Remkite dien. Drauda!
MJO U2SZSLNĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kuri* k«n/’la nuo SENŲ AT 
riRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai aSdltl Ir naktim,* 
miegoti, nes Jų užainrnNJuslos žaizdos 
□Įeiti Ir skauda. Kad pabalinti tg 
c.eiejluB Ir skaudSJIt-ią seno atvl 
rų Ir skaudžiu iaizdų, uždekite 
LEGHTLO Olntmcnt. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jusu skaudSjl- 
ma Ir galCsItc ramiai miegoti nak- 
}. Vartokite Ji taipgi nuo skau 

dilu nudegimų. JI talpg* paAallne 
nleiejk/ių Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIH Taipgi paAallna perASJlmg llgne 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySImg 
’arppIrAAlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos ISberlmų Ir t. L. taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lAberlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduo^s auo U- 
vlrSlnlų odos Ilgų.
gulo Olnt.ment jra 
oard įlodama po 76 
ot., |1.86, Ir 61.60.
Pirkite vaistines* Chl 
sago] Ir apylinkėse—
MtHraukee, W*sc. Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
oblgan arba rašyki
te It atstųeklte lCo- 
nay order |

LEGULO, Department D. * 

5618 W. Eddj St- Chlcago M Iii/

DEENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

būdą ir patį kraštą susirenka 
žymiai mažiau klausovų, nei dė
mesį patraukia šimtų praeivių 
čia pat gatvėje stovįs Detroite 
gamintas automobilis.

Šiuo kart Ford Motor Co., 
pilnai bendradarbiaudama i su 
Valstybės Departamentu, sugal
vojo parodyti rusams kokios rū
šies automobilį naudoja viduti
niokas amerikietis, kurio vidu
tinis uždarbis siekia $100 savai
tėje, arba, kitais žodžiais ta
riant, tas automobilis kaštuoja 
maždaug 25 darbo savaičių at
lyginimą. Gi rusas darbininkas 
turėtų dirbti apie 100 sav., kad 
galėtų įsigyti sovietinį “Pobe- 
dą”, kuris visvien tegali lygin
tis tik su seno modelio ameri
kinėmis mašinomis. Be to, tų 
“Pobedų” gaminama netoks j3u 
didelis skaičius ir jas visvien 
tegali pirkti tik mažas išrink
tųjų būrelis. Visais atvejais Ru
sijoje automobilį tČturi tik kas 
1.000 asmuo. Jungtinėse Vals
tybėse šis santykis būtų: 3 gyv. 
vienas automobilis.

Visa prasidėjo š. m. rugpjū-Į 
čio mėn. 30 d. 8 vai. rytmetį, j 

kada nuo bėgamosios juostos 
Fordo fabrikuore Dearborne,i 
Mich., nuriedėjo pirmasis 1957 į 
modelio automobilis. Jis tučtuo-!

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDJO

(lacorporated) 

EDVARDAS ULIS, aav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248 j

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

•unkvr žlmH su pilna ap
draudė. Pigus Ir s«ilnin«aa 
patarnarhn na.

R ŠERĖNAS
4J64S R. Wood 84., (Jhl

Illinois, lel VI 7
ilcago t,
-2972

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

įstaigoje — BRIGHTOM SAVIMGS ANO LOAM l
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
Mtad I vai. ryto Iki 4:10 p.p.

jau buvo įkeltas į specialią dė
žę ir skubos keliu nugabentas' 
į New Yorko Idlcwild aerodro
mą. Kadangi naujasis modelis 
buvo net 9 coliais ilgesnis už se
nesnes mašinas, jis netilpo į 
transportinio lėktuvo vidų. Te
ko automobilio priekinę dalį iš
ardyti ir tuo būdu jau galima 
buvo siuntinį paruošti oro ke
lionei.

Lėktuvas su tuo kroviniu skri 
do į suomių Helsinki, Ten jau 
laukė pasiruošę mechanikai, ku
rie sustatė išardytą mašiną. Tas 
buvo labai sunku atlikti, nes 
skyrėsi varžtų dydžiai ir raktai. 
Be to, besileidžiant lėktuvui, įvy 
ko mažos reikšmės nelaimė, ku
ri iššaukė būrius laikraštininkų 
reziduojančių Suomijos sostinė
je. Paslaptį, kad ir sunkiai, bet 
pavyko išlaikyti. Tuomet, daly
vaujant JAV pasiuntinybės at
stovams. automobilis buvo pa
krautas į rusų prekinį traukinį 
ir pajudėjęs iš Helsinkio rugsė
jo 6 d. Maskvą pasiekė už 14 
dienų. Šifruota telegrama buvo 
pranešta į Fordo centrą, jog aui 
tomobilis pilnoj tvarkoj pasie-! 
kė sovietus.

Ir nors 57 m. Fordo automo- 
bilia krašte tebuvo pristatyti 
pirkėjams tik spalio 3 d. mask
viečiai turėjo progą ar tik ne 
pirmą kartą JAV automobilių 
istorijoje susipažinti su nauju 
modeliu anksčiau už pačius a-* 
merikiečius. Pirmosios nuotrau
kos pasiekusios Jungtines Vals
tybes, rodo didelius smalsuolių 
būrius apstojusius naująjį For
dą Maskvos gatvėse ir besido
minčius įvairiausiomis smulkme 
nomis ir mašinos blizgesiu su 
visais patogumais. Be šios JAV 
ambasada Maskvoje gauna dar 
7 naujus Fordus, kurie gabena
mi normaliu keliu. Automobiliai 
parinkti prašmatniausios Fair- 
lane 59 laidos, su automatišku 
perdavėju, radiju, šildymu ir bal 
tomis padangomis. Amerikinės 
reprezentacijos vardan, tie au
tomobiliai buvo perduoti Vals
tybės Departamentui tik už sim 
bolinį atlyginimą — vos $1 už 
mašiną. Už visą sumanymą, pas 
tangas ir iniciatyvą atitinkamos 
Washingtono įstaigos pareiškė 
savo nuoširdų pasitenkinimą ir 
pritarimą Fordo įmonių vadovy
bei ir visam personalui.

<liiiiiiiiiilllilllMi|iiillllllillllllllllil)iiiih

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVINAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainavimą i; Prekių Pristat) 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atida ra kasdien nuo 

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

iimiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiniiiiiiiiiiiniiiiiii

llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, nr

Telefonas — FRontler 6-1882
itiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiHiiittiiiimiiitiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiH

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairiu 

perkraustymua ir pervežimu* 

'š .tolimų ir artimų atstumi).

TeL BL 7-7075 arba 

PR 8-9842

Trečlad. # ryto Iki 11 r»l 
Katvlrtad. • vai. Iki 1 vaL rak.

Austrų grafikai
Austrijoje įvyko grafikų kon

kursas, kuriame dalyvavo 143 
dailininkai. Jiems buvo išdalin
ta premijų 31,000 šilingai. Švie
timo ministerijos premija (8,000 
šilingų) padalinta pusiau Anta
nui Lehmden ir Hans Stochbau- 
er, Tirolio premija teko Maksui 
Spielmann, Innsbrucko premiją 
laimėjo Hilde Noebl, Augštuti- 
nės Austrijos — dr. Alf. Ortncr, 
Kaernteno premija — dr. W. 
Berg, Salzburgo — Slavi Sou- 
cek. Dar buvo premijuoti K. A.

Jr

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Eord 41-53 .......................... $8.255furcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25 Olds, fi cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet o4-55 ................ 9.95 Plymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ... 8 95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 ........................ 712.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M . e E S A s
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

c\

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI - FI. FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAiumet 5-7252

MOVINCPLAUSTAS ra
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KPAUSTTMO (PANK/A! 
ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS /PSAŽIN/N6AS PATAPMAAMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkook 5-9209

MOVINC |

4038 Archer Aveoue T»l. lA3-67i» 

AUGUST SALDUKAS Pr. z Idant®

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
e-viŲ Cygos, kueuosb

Kiekvieno Santaupos ftndrauttos Iki S 104)00.00 
I R

Asketas Duodamos Mamų įgijimui 
____  • Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
‘>234 S. Viešiem Avė. Chicego 36, Dl.

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W <7th St._______________ Chicego 32,111.

DISTRICT SAVINGS 4 LOAN ASSN.
3430 So. Hel.ted Street Chicego 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS 6 LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50. IR. TeL TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS • LOAN ASSN.
1800 S. Halrted St. Chicego 8, RL

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

Antradienis, spalio 16, 1956
■ ...... i— 1 f •-■- — -u

Krcpcik, H. Escher, M. Decleva, 
E. Kiss, H. Klimą.

Be to — švietimo ministerija 
už 8,000 šilingų nupirko 16 kū
rinių.

Atominė energija gydymui
Massachussetts Technologijos 

institute statomas 1,000 kilowa- 
tų galingumo atominis reakto
rius. kuris turės specialią angą 
atominiams spinduliams, kurie 
bus panaudoti medicinos tiks
lams. Šiam reikalui Rockefelle- 
rio fondas paskyrė ketvirtį mi- 
liono dolerių.

J?

v



Antradienis, spalio 16, 1956
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MŪSŲ KOLONIJOSE
New York N. Y.

BALFO VAJUS

New Yorko — New Jersey 
Balfo vajaus parengiamieji dar
bai jau užbaigti. Vajui pasirink
tas lapkričio mėnuo, kuris anks
čiau ir laisvoje Lietuvoje būda
vo pradedamas gailestingų dar
bų savaite, skirta labdaros dar
bui.

Šiemet New Yorko — New 
Jeresy Balfo vajaus komitetan 
įeina: pirm. kun. Vytautas
Pikturna, Angelų Karalienės pa 
rapijos Brooklyne vikaras, vi- 
cepirm. Antanas Reventas ir Jo1 
nas Avižienis, sekr. Vaclovas 
Alksninis, ižd. inž. Pranas Ku
nigėlis, spaudos ir propagandos 
vadovai — dr. Antanas Skėrys, 
tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM, ir kun. Jonas Petrėnas.

Didelė talka
New Yorke ir Brooklyne va

jui talkininkaus šie postai: An
gelų Karalienės parapijos pos
tas, vedėjas kun. Vyt. Piktur
na; Apreiškimo parapijos — ve
dėjas kun. Antaans Račkaus
kas ; Atsimainymo parapijos, 
Maspethe, ved. prel. J. Balkū- 
nas, Juozo Ginkaus postas, gy
dytoju postas, ved. dr. E. Mi- 
kys. Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos gyventojai savo aukas siun
čia tiesiai į Balfo centro įstaigą, 
105 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno lietuvių parapijų 
klebonai tradicinį Balfo vajų 
pasižadėjo nuoširdžiai remti ir 
jiį globoti, gi jų vardai brookly- 
niečiams gerai pažįstami — prel. 
J. Balkūnas, kun. Norbertas Pa 
kalnis, kun. Juozas Aleksiūnas 
ir kun. Antanas Petrauskas.

Aušros Vartų lietuvių parapi
jos New Yorke postui vadovau
ja kun. Jurgis Parancevičius, 
globėjas — klebonas kun. Jur
gis Gurinskas.

Pirmą kartą į bendrą Balfo 
vajų, rengiamą New Yorko ir 
Brooklyno lietuvių, šiemet įsi
jungia ir New Jersey valstybės 
lietuviai, sudarę šiuos postus: 
Bayonne — ved. kun. dr. Jonas 
Starkus, Elizabeth — kun. Juo
zas Pragulbickas, globėjas —

T ips on 
raffic 
Safety

CHARLES F. CARPENTIER 
Secretary of State

Some drivers apparently cannot 
be convinced that "courteous driv
ing is safe driving.” There can be 
no doubt būt that the injuries and 
the losa of lives on our highwaya as 
well as property daniage as a re- 
sult of highway accidents could be 
reduced if each and every motorist 
practiced courtesy when driving.

A courteous drive'r, for examp1e, 
will yield the right-of-way. In many 
lnstances this would not only be an 
example of courtesy, būt it also 
would be downright practical in the 
prevention of an "accident.”

YIELD
'THE BIOHT-OF-WAY

It is strange, indeed, that those 
persons who are so courteous in į 

other pliases of their lives, suddenly 
become changed persona when be- 
hind a steering wheel. Whcn driv
ing they suddenly become impa- 
tient, and so hcedlcss of othcrs that 
they become ruthless.

If each driver can devetop com- 
mon understandlng when bcliind a 
steering wlteel it will produce cour- 
tesy. Not only Is it courteous to 
give the other fellow a breek. hut 
it may save a lite. And the driver 
wlio does Just that wlll aclually feel | 
a llttle better for the ręst of the 
day.

A copy of. the com pietely new 
"Ruies of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon request. 
Wrlte to CHARLES P. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

kun. Myk. Kemėžis, Newark — 
ved. kun. Petras Totoraitis, glo
bėjas prel. Ignas Kelmelis, Kear 
ny — ved. kun. Domininkas Po 
cius ir Melynienė, glob. klebonas 
kun. Leonas Voicekauskas, Jer
sey City — ved. Jonas Avižie
nis, glob. kleb. kun. Jonas Šar- 
nus.

Nė viena žuvelė ncpralįs

Ir šiemet Balfo vajui nuošir
džiai sutiko talkininkauti Great 
Necko lietuviai, globojami Vil
ko, dr. Kusienė, Long Island, 
Pr. Lapienė, Stony Brook, Leo
poldas Dimša, Yonkers, N. Y. 
Jų talka apjungs lietuvius, gy
venančius toliau nuo miesto ar 
gražiojoj Long Island saloje.

Vajaus pirm. kun. Vyt. Pik
turna, paklaustas apie darbo pa 
sisekimą ir viltis, prasitarė: 
“Šiemet mėginame taip užstaty
ti vajaus tinklus, kad nė viena 
žuvelė pro jį nepralįstų, neatne- 
šusi savo širdies dovanos — vo
kelio su auka”.

Vajaus metu tradicinį paren
gimą labdaros tikslams rengia 
Balfo 100 skyrius, vadovauja
mas kun. dr., Stasio Valiušaičio 
ir sklandžiai talkinamas visų 
valdybos narių. Parengimas nu
matytas lapkričio 11 d., kuria
me meninę programą atliks Ope 
retės choras, vedamas muz. J. 
Stankūno.

Balfo vajaus vadovybė ir visi 
talkininkai tikisi, kad jų darbui 
ir atsidėjimui nuoširdžiai atsi
lieps lietuviškos širdys, skuban
čios padėti savo broliams Euro
pos stovyklose ar kenčiantiems 
Sibiro taigose.

Visų darbus palydi ir gaivina 
bendra mintis — labdaros dar
bui mus šaukia krikščioniškoji 
artimo meilė, lietuviškojo krau
jo giminystė ir bendras likimas!

Jonas Petrėnas

Worcester, Mass.
Choro gastrolės

Rugsėjo 24 d. Moterų Sąjun
gos 5 kuopos choras, vedamas 
G. Kaneb, buvo nuvykęs į Hud- 
son, Mass., kur atliko meninę 
dalį.

Choras padainavo keletą dai
nelių. Dainuojant “Šlama šilko 
vėjas”, Gintrė Repšytė ir Da
lia Mačytė pašoko baletą, pri
taikytą tos dainos melodijai.

Antrą programos dalį užpildė 
kun. Valkavičius daina, smuiku 
ir mažu orkestru. Solo “Avė 
Maria” sugiedojo Mik. Low, a- 
kompanuojant Valinskienei.

Valinskienei skambinant pia
ninu “Rausvuose rytuose”, ba
letą šoko Gintarė Repšytė, Da
lia Mačytė, Julė ir Dana Pauliu- 
konytės, Lilija Gedvilaitė ir 
Saulutė Staškaitė. Kar. Pale- 
vičiūtė akordeonu pagrojo porą 
gražių dalykėlių. Toliau kun. 
Valkavičius su savo orkestru 
pagrojo lietuviškų melodijų. Ri
mutė Repšytė pasakė gražų ei
lėraštį. Saulutė Staškaitė šo
ko baletą.

Salėje buvo apie 500 žmonių: 
prancūzų, italų, amerikiečių ir 
dalis lietuvių.

Atsiliepimai, tilpę amerikietis 
kuose laikraščiuos, labai gra
žūs.

Labai gražiai pasirodė mer
gaitės savo programėlėje, kurią 
paruošė Moterų Sąjungos 5 kuo 
pos vicepirm. Stanielienė.

Vaišės buvo suruoštos labai 
didelės visai publikai, ne tik pro
gramos dalyviams.

G. Kaneb gražiai .paaiškino 
kiekvienos dainos reikšmę ang
liškai, nepamiršdama paraginti 
rašytis į Moterų Sąjungą kiek
viena proga. Ji taip pat kreipė
si į vietinius kunigus, prašyda
ma tą reikalą remti ir stengtis, 
kad lietuvės sąjungietės gyvuo
tų.

Spalio 28 d. Masschusetts, 
Maine ir Naujos Anglijos ap
skričių suvažiavimas įvyks Hud 
Bone, Mass, On« M-

DTENRAPTTS: nRATTT'ąą nrnCAGO ILLINOIS

VIS DEL LAIMfiJTMO

Ben Stouart, 77 m. amžiaus vyras po barzda nešioja rėkiamą už demokratų kandidatų į prez. Stevenson, 
Riclimond, Calif., gi ]>ats Stevenson groja dovanota gitara viliodamas rinkėjus. (1NS)

Racine, Wis.
Šaulių Klubo veikla

Š. m. spalio 23 d. sukanka 
vieneri metai nuo Wisconsino 
Šaulių Klubo įsteigimo. Veiklos 
balansas per tuos metus: du pa
rengimai, trys šaudymo prati
mai, du visuotiniai narių susi
rinkimai, 7 valdybos posėdžiai 
ir susipažinimui keletas šeimy
niškų pobūvių. Klube narių 
šiuo metu yra 45 — 36 šauliai 
ir 9 šaulės.

Vienėrių metų veiklos sukak
tį klubas ruošiasi iškilmingai pa 
minėti spalio 21 d. Ypatingąja 
iškilmių dalimi bus naujai įsigy
tos klubo vėliavos šventinimas. 
Vėliavos fundatoriai yra šauliai 
K. Žilėnas, J. Virbickas ir I. Til- 
toniene.

Iškilmių programoje numato-

Lašaitis iš Waukegan, III., Ra
cine lietuvių moterų kvarteto 
vadovė pianistė Regina Šrader, 
visas moterų kvartetas, klubo 
nariai — šauliai ir šaulės — ir 
svečiai.

’ * 13 Y S Muzikinę programą atliko so
listai L. Stukas ir Fl. Korsakai
tė, kurie svečių buvo labai šil
tai sutikti. Jiems akompanavo 
Alg. Kačanauskas. Vakaro ve
dėju buvo A. Jankauskas. Kal
bėjo kun. Karalevičius, W. Chin 
ir kun. A. Kontautas, pareikš
damas, kad vyčiai yra daug nu
dirbusi jaunimo organizacija Die 
vo, Lietuvos ir Amerikos labui.

Banketas buvo baigtas kun. 
Karalevičiaus sukalbėta malda 
ir Vyčių himnu. Šokiams grojo 
J. Thomas orkestras.

)
Šia proga vyčiai nori oadėko-' 

ti įvairioms organizacijoms ir 
biznieriams, kurire išreiškė ge
riausius linkėjimus ir konkrečia 
pagalba prisidėjo minint šią 40 
metų sukaktį. Dėkojama kun. 
Kemešiui, kųn. Karalevičiui, 52 
vyčių kuopai, “Draugui”, “Dar
bininkui”, “Garsui’. Lietuvos 

' Vyčių 40 metų sukakties minė
jimo komisijoje buvo Albin

nų bei muzikos vakarą yra kvie
čiami iš visur ir visi meno my
lėtojai — mūsų tautiečiai.

Sfinksas

Dviguliai sugelia! Pusiau kalbu! 
Išrinkite RICHARD STENGEI, 
U. S. Senatorium!

. . ,...... (Sk.)

mokslą pasakė kunį J. Borevi- 
čius, SJ, iškeldamas vyčių veik
lą bažnyčiai ir tėvynęi. Po pa
maldų buvo pusryčiai parapijos, nonis, Constance Mack, Victor 
salėje. j Guzevičius ir Gloria Mack.

6 vai. va k. Robert Treat vieš
butyje įvyko iškilmingas minėji-

Jeigu atsirastų daugiau* sve- mas — banketas. Programą pra I , _
čių, norinčių pobūvyje dalyvau- dėjo J.'Sabel, pakviesdamas su-, ¥¥ atdlDUry, GOZUU

Janks (Jankauskas), Vera Lauk 
zemis, Joseph Sabel, Mary Ja-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillin

Knyga jaunimui ir senimui
Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Knygoje vaizduojamas mažas ber
niukas Jonis Mažrimas, pruncūzme- 
filu pakliuvęs j Kauną ir čia iš arti 
matęs Napoleoną ir jo kariuomenę, 
besikeliant per Nemuną. Apysaka 
purašyta puikiu stilium, jdomi, in- 
tryguojanti, didelčs pedagoginės 
reikšmės, stipriai istoriška. Knygoje 
pinčiai aprašytas senasis Kaunas, jo 
apylinkės, gausu vaizdų ir paveiks
lų, parodančių Kauną, Nemuną, Na
poleoną, prancūzų armijas, ano me
to Lietuvos kareivius, kovojusius 
Napoleono kariuomenėj ir svajoju
sius apie Lietuvos laisvę.

Knygos kaina $2.50, Išrištos 1 kie
tus viršelius — $3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIU

F. V.

ti, prašome iki spalio 20 d. žo 
džiu ar telefonu pranešti ir nu
statytą mažą mokestį sumokėti 
valdybos nariui K. Žilėnui, telef. 
3-6517.

Ateities veikla
Š. m. lapkričio 24 d. Wisconsi 

no Šaulių Klubas rengia Kariuo 
menės šventės minėjimą. Kalbą 
paskyti yra pakviestas vienas 
augštųjų mūsų kariuomenės ka
rininkų. Meninėje minėjimo da
lyje Chicagos Šaulių Klubo vai
dintojų grupė, vadovaujama VI. 
Išganaičio, suvaidins 3 veiksmų

kalbėti invokaciją kun. M. Ke- 
mežį. JAV ir Lietuvos himnus 
dojo prof. J. Žilevičiaus veda
mas bažnyčios choras, o solo 
giedojo sol. Fl. Korsakaitė. Pa- 
sugiedojo visa salė — daugiau

Atvyksta smuiko virtuozas
Spalio 21 d. 6 vai. vak. Šv. 

Juozapo parapijos salėje įvyks 
parapijos choro 3B metinis įdo
mus koncertas, vadovaujant A.

P.&J. JOKUBKA
r*. UEIMAMA1 CR LAI KUODŽIAI 

Pardavlmaa iv Taisymą*
4077 Sa. Archer Avė.

Chicago 32. Ui. — Tel. LA 3-8617

kaip 200 narių ir svečių. Tarp ■ Aleksiui. Be choro, programoje 
gausių svečių iš įvairių, net ir į dalyvauja vietiniai solistai,-tės, 
labai tolimų kolonijų buvo prel. j vyrų kvartetas, mišrus oktetas 
Ign. Kelmelis, prel. J. Balkūnas, ( ir svečais smuikininkas Izido- 
kun. J. Pakalniškis, kun. D. Po- rius Vasyliūnas ir jo sūnus Vy
čius, kun. J. Gurinskas ir kun 
P. Totoraitis.

tenis Vasyliūnas. Po progra
mos bus šokiai. Į šį gražų dai-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

ma: 12 vai. 15 min. Šv. Kaži- veikalą “Bus audra”. Čia pa- 
miero bažnyčioje, Racine, Wis., matysime, kaip bolševikai oku- 
šv. mišios už žuvusius dėl L:e- pavo Lietuvą, jų žiaurumus su 
tuvos laisvės; tuoj po pamaldų lietuviais ir partizanų kovas su 

iškilmingas vėliavos pašventį-J okupantais. Tuos pasibaisėti- 
nimas. šv. mišias atnašaus, vė-' nus žiaurumus ir tą siaubą, ku- 
liavą pašventins ir pamokslą pa ri daugelis patys išgyvenome, 
sakys klebonas kun. dr. V. An-‘ kuris ir Per 15 metU dar neišdi- 
driuška MIC. 1° mūsų pasąmonėje ir dažnai

Sauliai kviečia visus Racine' Pagyvename mūsų sapnuose^ 
ir apylinkės kolonijų lietuvius dabar .''41 mat?,s,m!.sccn0'Je-V.‘'
gausiai dalyvauti vėliavos pa
šventinimo iškilmėse

si ruoškimės į vaidinimą, kuris 
Chicagoje dideliu pasisekimu

Tuoj po vėliavos pašventini-'buv0- kclcti* kartf vaidinta-
tas.mo parapijos salėje bus sekan 

ti iškilmių tąsa: vėliavos įteiki-1 
mas klubui ir L. Š. S. T. Centro Newark, N. J. 
Valdybos atstovo kalba; Vėlia-' , ....
navos dekoravimas gedulo kas-
pinu, kuris bus nuimtas tik Lie
tuvai atgavus laisvę ir nepri
klausomybę ; pobūvis, sveikini
mai ir trumpa meninė progra
ma.

Iškilmėse salėje ir pobūvyje 
dalyvaūti yra pakviesti parapi
jos kunigai, CV atstovai, visų 
Racine veikiančių organizacijų

V. K.

New Yorko ir New Jersey vy 
čiai spalio 7 d. atšventė savo 40 
metų sukaktį. Iškilmės prade-1 
tos šv. mišiomis Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, Elizabeth, N. 
J. Šv. mišias atnašavo apskri
ties dvasios vadas kun. VI. Kara 
levičius. Asistentais buvo kun. 
J. Pragulbickas ir kun. J. Bo-

atstovai, muzikas Grimskis, sol. revičius, SJ. Pamaldų metu gie

Darbas yra neackmingas jei reikia bėgti iš virtuvės 
kiekvienj kartą kada telefonas suskamba. Ką gi mo
teris turi daryti? žinoma, turi įsitaisyti telefoną vir
tuvėje. Sutaupo žingsnius, sutaupo laiką, sutaupo te- 
lefmu pasikalbėjimų skaičių. Jūs galite imimti telefo
ną ir kam nors paskambinti kada negalite nuo virimo 
atsitraukti. Tekainuoja tiik keletą centų į dieną, ir 
maža įvedimo kaina, už didelį patogumą. Skambinki
te į telefonų liendrovės ofisą, užsisakykite jūsų vir
tuvei telefoną šiandien.

ILLINOIS BELL TELKPHONE UOMPANY

Ką gi moteris turi daryti?

Augštos Kokybes Kunigų

KOSTIUMAI 
IR PALTAI

Didelis pasirinkimas ge
rų vilnonių rūbų. Eks- 
pertiškai pasiūtų visuo
se žinemiausiuose audi
muose — Herringbones,
S e r g e s, Gabardines,
Worsteds, ir t. t. Visų 
dydžių.
Aplankykite .mūsų urmo 
kambarį. Pirkite tiesiai 
iš mūsų fabriko ir su
taupykite iki 40%.
Gaminame drabužius aptar- 
naudomi visą Ameriką jau 
60 metų. Tikrai būsite pa- 
tenkiti.

W. D. SMITH Si COMPANY
841 W. Jackson Blvd. Įsteigta 1895

6-tas augštas TAlor 9-4700 Ken Branchand
Atdara kasdien iki 4:30 vai. vak. Šešt. iki 1:00 vai. po pietų.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furnitufe
Company 

(LIETUVIU KRAUTU! R) 
2310 West. Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir Felix llaudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Kctvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmai nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

S/

<7

UO
INSURED į " " 
-UPTO-- / ■ °

W L
FEDERAL
SAVING5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• įsteigta Chice^oje 1905 metais.

• Nuo 1905 ’metų ši bendrovė pergyveno karas,

r
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo tau py tojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Aiigštiis •dividendus išmokėjo visada be per

sto jim o.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

što savo banko knygntę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

22B2 W. C«rm«k Rd., Chicago 8, III. 
ffraiift VI 7-7747

Cliariered A Huiwrvi<)<vi v .
br Lhe u. s. * KOANADSRA8, Pm.

, Ghartered ir Snpervised fry the United States Govarnmeat
{■taigos VALANDOS: Kaadiea nuo R-tue ryto iki 6 vai. po pietų. Ratvutadieiuaia nuo 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais noe 9 vai. ryto iki 1 vai po pietą. Trečiadieniai! vilai aeatidaroma
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SO. BOSTONO ŽINIOS
KITLTCROS KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Pirmasis šį sezoną susirinki
mas įvyko tarptautinio institu
to patalpose š. m. spalio 7 d. 

Dalyvavo apie 100 asmenų. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo iš 
New Yorko atvykęs Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vacį. Sidzikauskas, gražiai pa
vaizdavęs dabartinę pasaulio si
tuaciją ir mūsų viltis. Po pa-' 
skaitos buvo paklausimų, į ku
riuos svečias mielai atsakinėjo.

pjetas Stasys Santvaras pa
skaitė keletą savo naujausios 
kūrybos eilėraščių ir buvo klau
sytųjų labai šiltai priimtas.

Solistas Stasys Liepas dėl Ii-, 
gos programoje nedalyvavo, f 
Tradicinės kavutės metu savo 
įspūdžius iš tarptautinio arche
ologų kongreso papasakojo dr. 
M. Gimbutienė, kuri tame kong
rese dalyvavo ir skaitė paskai
tą.

Kitas to klubo susirinkimas 
bus taut. namuose spalio 28 d.,Į 
sekmadienį, 7 vai. vak. ir bus 
skirtas smuikininko virtuozo Iz. 
Vasyliūn0 jubilėjui paminėti. 
Pradžioje Iz. Vasyliūnas atliks Į 
Mozarto koncertą. Po to kalbės 
komp. J. Gaidelis. Susirinkimas 
bus baigtas tradicine kavute. 
Visi kviečiami. Norintieji nau
jai įsirašyti prašomi pranešti 
savo adresą klubo sekretoriui 
T. Naginioniui, 30 Pleasant St., 
Dorchester, Mass.

1
NUTEISfi PLĖŠIKUS

Visame krašte pagarsėję plė
šikai, kurie tik po 5 metų buvo 
pagauti už apiplėšimą Brink 
kompani jos ir pavogimą daugiau 
miliono dolerių, nuteisti Bosto
ne spalio 9 d. Grupės vadas ga
vo aštuonis kartus kalėjimą ligi 
gyvos galvos. Kiti septyni nu
sikaltėliai nuteisti kalėti ligi gy
vos galvos. Jų negalima pasi
gailėti anksčiau kaip po 20 me
tų. Gynėjai sako, kad jie ape
liuos į augščiausiąjį teismą.

BAIGTOS MISIJOS

Vyrų ir moterų misijos, ku
rias mūsų parapijoje sėkmingai 
vedė kun. J. Kubilius, SJ, atvy
kęs iš Montrealio, baigtos penk
tadienį, spalio 12 d.

DIDELIS KONCERTAS

P. Viščinio vedama “Laisvės 
Varpo” radijo programa rengia 
koncertą So. Boston High Scho- 
ol salėje š. m. lapkričio 4 d. 3 
3 vai. p. p. Dalyvaus iš Cleve- 
lando atvykstanti žinomoji solis 
tė A. Stempužienė, bostoniškių 
pažįstamas ir mėgstamas solis
tas St. Liepas ir iš New Yorko 
atvykstąs aktorius Vit. Žukaus
kas. Nėra abejonės, kad bus 
daug publikos, nes koncertų jau 
ilgai nebuvo ir programa numa
toma tikrai įdomi.

TRUMPAI

— Bostono Liet'. Dramos Som
bū ris š. m. spalio 14 d. buvo 
nuvykęs į Montreal, Kanadoj, 
ir ten sėkmingai vaidino “Rau
donąjį vyną’.’.

— O. Ivaškienės taut. šokių 

grupė dalyvaus didžiojo Bos
tono universiteto rengiamoje 
programoje.

— Ralfo pokylis įvyks spalio 
21 d. So. Bostono Lietuvių Pi-

liečiu Draugijos salėje. Pokylį 
globoja dr. A. Kapochy. Solo 
dainuos dr. J. Antanėlis, akom
panuos komp. J. Gaidelis.

— L. Enciklopedijos IX tom. 

jau baigiamas spausdinti ir bus 
siuntinėjamas prenumeratoriam 
š. m. lapkričio mėn.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Butkus Juozas, s. 

Kazio, gyv. Philadelphia. Kilusio 
iš Biržų ap., Saločių v., Žadeikių 
k. Pajieško: Papinigaitė-Baranaus- 
klenė Antanina, d. Motiejaus, gyv. 
Kaunas, Maironio g. 34, b. 3. Ar
ba rašyti: Kazys Lietuvninkas, 
6808 So. Artesian avė., Chieago 
28, III.

i Neturėti laiko, dažniausiai 
| reiškia neturėti noro.

Rosscnbeck

Aš trokštu, kad visas mano 
gyvenimas būtų artėjimas į to- 

1 bulybę. —G lova ui Papini

Žmogus tegali tikėti tik lais
vai to norėdamas.

—ftv. Augustinas

Aplinkybės kuria žmogų, bet 
ir žmogus kuria aplinkybes, sa
vo valia jas palenkdamas.

Pestaloeci

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS HEI.P WANTED VYRAI

JieSkomas Feliksas Bunimas, sūn. 
Augustino, kilęs iš Kretingos, Kęs
tučio gatvės, prašomas atsiliepti. 
Turiu svarbių žinių iŠ Lietuvos ar
ba žinantieji apie jį pn rašyt i šiuo 
adresu: Silv. Kontautas, 276 Gold 
St., So. Boston 27, Mass.

Jieškoma Ksenija Boleekienė-Pet- 
kūnaitė, našlė, turi 2 suaugusius 
sūnus. Turiu žinių iš Edmundo Bo- 
leekio. .los pačios, giminių arba ži
nančius prašau atsiliepti šiuo adre
su: V. Podbereekienė, 36 Nortli 
Road, Great Neek, N. Y.

Kavaliauskaitė Ona, gyvenanti 
Jonišky, pajieško Kavaliauskų — 
Feliksą ir Eleną, gyvenančius Phi- 
ladelphijoje. Apie juos žinantieji, 
prašomi rašyti: P. Peters, 6537 
So. Rocktvell St., Chieago 29, III.

.Tciškomi: 1) Šiaučikėnas itazys
arba kiti Šiaučikėnai, gyvenę ar gy
veną Sauth Jaekenrack, Nejv Jersey. 
.Įieško Antanas Vaiiliauskas, Pane
vėžys, Mindaugo g-vė Nr. 7. 2) La- 
niauskas Aleksandras, sūn. Antano, 
gim. 1902 m. Lietuvoje, Mažeikiuo
se, gyvenęs ar gyvenąs AYaterburg, 
Conn., IVashington Avė. arba 8 .Tahn 
St. .Įieško Vera Rupeikienė, Šiau
liai, Sodo g-vė Nr. 10, b. 1. Jie pa
tys arba žinantieji apie juos prašau 
rašyti šiuo adresu: L. Duoba, 1540— 
25th St., Detroit 16, Mich.

Pajieškoina Izabelė Glatkienė, gy
venusi Chieagoje. Ji pati nr žinan
tieji apie ją prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Emily Panlauski, 207 Gold 
St., So. Boston, Mass.

Pajieškomi: Astrauskai, Vytautas 
ir Jonas, s. Jono. Jie patys ar žinan
tieji apie juos prašomi atsiliepti.
Lapinskienė, Agota, Lietuva — Ky
bartų Rajonas, — Miestas, Gorkio 
gt. 12.

Bazikas Kazys ir Cvirkaitės Al
dona ir Aniceta, dukters Viktoro, 
visi iš Veliuonos miestelio prašomi 
parašyti Dagytei Kostei, dukrai 
Kosto. Kretinga, Vilniaus g-vė Nr. 
2(2, Litbuania.

ŽEMAICIŲ KRAŠTO ŽMONĖS ! 
ĮSIGYKITE įdomia knyga — 
Butkų Jusės RAŠTAI.

Šioje knygoje telpa drama AU
DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) ! 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia- ’ 
vo; be to žemaičių stiprybė. Visc 
154 pusi. Knyga su iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50, ,

Pinigu* su užsakymais siųsti: 

‘•DRAUGAS”

6334 8. Oakley Arą.

Ohicago S. UL

ZOMŠINIAI
ŠVARKAI

Beg. $19.95

#15.95
Minkšti, ntspaiais 

dėmėms švaikai, pa
gaminti iš brangaus 
importuoto zomšo o- 
dos! Turi mėgstą 
kalni erių, rankoga

lius ir juosmenį, su rajono pamu
šalu, ruda (rust), smėlio, mėlynas, 
ebareoal. Dydžiai 34 iki 46. Augš- 
tos vertės, tokia žema kaina. Prii
mam C.O.D. užsakymus. Pridėkite 
$1.00 pašto išlaidoms ir apdraudai.
ADELMAN
l«O7 W. Devon 3757 \V. Fullerton 
HOllycourt 5-5359 Dlekens 2-9249

REAL ESTATE

Pirktu* dabar prieš žiemą 
įsikrausi $ (t

i Brighton Parke:
Mūr. 2 po 4, eentr. šild. augštes 

I skiepas, raini vieta.
Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 karnb. 

eentr. Sild. gazu. dld. aki., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli iftv.

Mūr. 7 Ir 4 kamb., dvig. skl.. Švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 4, eentr. šild., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.
Gage Parke:

Mūr. bung., 2 butai: 4 ir 3 kb., 
eentr. šild., ISO paj., garažas.

Nauj. mūr. 2 po 5 j 35 pėd. skly
pas, bus įrengtas už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb.. eentr. 
šild. alyva, garažas, gera apylinkė. 
Marųuette Parke:

Mūr. bung.. 5 kamb., 2 mieg. ir 
kamb. pastogėje, eentr. Sild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bung., 6 kamb., 
eentr. ftlld. ga/.u, garažas, luxus. Ne
brangiai.
Brldgeporte:

Med. 2 po 4, tik $7,000.
Mūr. 3 po C, tik $12,ioO.
Med. 2 po 4 Ir 2, tik $8,000.
Biznio namai:
Med. 4 po 4, peč. Sild., 150 paj., 

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais (rengimais ir 
namu Brighton Parke.

I-aik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto Krau
tuvė,

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 West 48 St. 

CUffside 4-2390

SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per ftią jstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
IiAfayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, bizniu*, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. ,

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5^030 

PBoepect 8-3579 (vale Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-6232

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriaiisias pasiūlymas.

South West miesto dalyje 
Telefonuokite po 4:00 p. m.

RE 7-9117

“TĖVYNĖS GARSU”
Valandėlė transliuojama per WDOR 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk

tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

■IIIIIIIIIIIIUIIIttIlllilIlIlIlIlIlIlBIlIlIlIlIlII

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičių* šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiii

PAEENTS
Teach your children fire safety early!

A special fire department for kids has been created by the 
National Fire Protection Association to help give children 
a respect for the dangers of fire early in their lives. •

Your child can join this wonderful fire department and 
receive a special instruction manual on how to avoid fires, 
a special badge and an official membership card. Ali you do 
to enroll your young fire prevention expert is to send 25/ 
to SPARKY’S FIRE DEPARTMENT, Boston 1, Mass.

Sparky’s Fire Department is a non-profit project of the 
NFPA’s nation-wide public education program.

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Keal Estete 
General Insurance, Kotary Public 

5910 S. IVestem Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085 

fleiBinBRJiHitiiSKMiBKRiReiRaKsrjiBniiitiiBiEift

J Vakarus nuo Marąuette Parko
4^ kamb. gražiai (rengtas bungalovv. 
Centralinis Šildymas. 2 auto gara
žas. $ 10,300. A. Sirutis.

Retes Barg<*nas! švariame rajono 
arti Damen ir 37-tos mūr. 2 butų: 
1—5 ir 1—4. Naujas, puikus porčius, 
dvigubas garažas. Nepraleiskite pro
gos! $12,000. A. Rėklaitis.

Brighton Parke mūr. 2 augštrj na
mas (2 po 4). AugSta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkevičius.

Lietuvių gyvenamoje vietovėj na
mas su mėsos ir maisto produktų 
krautuve, darančia savaitinės apy
vartos $1,500, parduodama už $15,000
J. šaulys.

llainioj Marųuette Parko vietojo 
greitam pardavimui G kamb. bunga- 
low. 30 pėdų sklypas. Tikras barge- 
nas — $18,500. A. Linas.

Geras 5 kamb. bungalow ant 70-os 
gatvės j Vakarus nuo Marųuette Par
ko. šildomas gazu. Dvigubas gara
žas. $16,500.

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po G. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000.
K. Juknis.

P LEONAS
KEAL ESTATE

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

GAGE PARKE
Mūrinis su rūsiu ir šildymu. 2 po 

6 kamb. Mūrinis garažas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. iv 2 po 

5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina 
$38,000.00.

BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Medinis — 4 % ir 4 kamb. Rūsys. 
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
KITUR

8 butų mūrinis, su centr. šild. 
alyva. $7,5G0.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už, 7 % karto metinių pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

PARDAVIMUI

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

PROGOS — OPPORTUNITIES

SAVININKAS PARDUODA 
— 3 augštų namą; 3 butai 
po 5 kamb. Galima ir biznį 
(taverną) pirkti , atskirai. 
Savininkas išvyksta iš mies
to.

549 W. 18th STREET

PRESSMAN. Thompson PI aleli, 
siek tiek reikalingas patyrimas. Pa
stovus <laibns. Gera proga pažan
gai padaryti.

SUPĖRIOR GASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

SHEET METAL MECHANIKAI
PRATĘ W< IRK E RH— Prity iV

Dirbkite Ir išmokyt e darbo moder
niame metalo Išdlrliimų pilu iki- Pa
stovu* 50 vai. Į sav. darbas. Proga 
paaukštinimui.

SHEET METAL 
ENGINEER1NG CO.
4800 So. Hoyne Avė.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

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

SI M A I C I A 1 
Realty - Builders - Ineuranes

2737 Weat 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiBiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllIlllllllllIIIIIIII11ILUII11IIIIJII1 llllllllli

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm!;  
| LIETUVIŲ STATYBOS =

= BENDROVE =

1 MŪRAS I
= Builders, Gen. Contractor* ~
— Atlieka planavimo ir staty- E
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 55
2 venamųjų ir viešųjų pastatų. S
S Namų Įkainavimas ir įvairūs S 
= patarimai nemokamai. ~
S Kreiptis šiuo adresu: S
IlOHAS STANKUS|
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus £
E TeL PRosnect 8-2013 =
s 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
~ Chieago 29, Illinois ~ 
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.^

AUTOMOBILE^ — TRUCKJB 
Automobiliai — SuukTežirnlal

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis tr auto 

taisymo*
Atllekoml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*.

CAU-ME-M0T0RS CQ.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-95X5

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. Nemokama 
apdrauda. Pastovus darbas.
Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės į personalinį skyrių

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

SPARKY’S FIRE DEPARTMENT 
Boston 1, Mass.

EXTRA SPECIAL! 2-jų butų mū
rinis — 5 ir 4 kamb. 2 kamb. rūsy. 

,l<arštn vand. alyva apšild. Spintos 
virtuvėje. Modem. “plumbingas”. 
32 pėslų sklypas. Tuojau užimti. 
$16,500. Apylinkėje 23rd ir Keeler 
Avė. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAvndale 1-7038.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namą. Rūsys. 2 kmb. pa
stogėje neužbaigti. Arti mokyklų. 
Išvažiuoja j Kaliforniją. Kaina pri
einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
I1L

BERWYN. Apylinkėje ]6th ir 
Ridgeland Avė. 5 kamb. bungalow. 
Gazu apšild. 1 kamb. pastogėje. Tile 
virtuvė. Spintos. $20,500. SVOBO
DA, 6013. Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.____________ į

Didelė Lietuviško* buitie* knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių, Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenė*.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2SS4 So. Oakley Avė., 

Chieago 8, DL
lllilllllirillllllllliiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuillllllllllllllllll

10
Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu: •

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTORA
Visų rūšių apdraudo*. Automobl 

tlų finansavimas. N o taria ta*. Valsty 
b«s patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdrauda* kitur 
oasltelrauk'te pa* mus.

jonas k ir v Arną, 
WAlbrook 5-5*71

! INTERSTATE INSURANCE AGENCrt 
*108 S. Ashland Avė- Chieago SS, III

ANALYZERS 
ASSEMBLERS 
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiausias atlyginimas. 
Gausūs priedai.

Nemokama apdrauda. 
Pastovus darbas. 

Kreipkitės

HALLICRAFTERS 00. 
4400 W. 45 St.
isnuomuTmajma"

Kambarys gražiame Marųuette 
Manor name rinitai virlut. amž. mo
teriai už ruošos darbus mažai šei
mai. Kreiptis: DRAUGAS, Dept. 
6917, 2334' So. Oakley Avė., Chieago 
8, UL_______________

Išnuomuojamas didelis švie
sus kambarys su atskiru įėji
mu ir visais patogumais. Kreip
tis: 7143 So. Talman Avė., tel. 
GRovehill 6-3069.,

18-toj kolonijoj išnuomojamas 4 
kamb. hutas; vonia, šilt. vand., ga- 
zo šildymas. Tel. CAnal 6-7653 nuo 
6 vai. vak.

Įsigykite dabar ;

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — MALĖ

PROFIT SHARING JOBS
PRECISION GRINDERS

TURRET LATHE OPERATORS
— ALSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pav, steady work witb overtime. Fully paid bospital 
and Ii fe insuranec, plūs many otber benefits including profit sharing. 
Opportnnity for advaneement.

Call SEeley 3-1643

AUTOMATIC SCREW MACHINE
TRAINEES
1ST AND 2D SHIFTR

Have You Reached a Dead-end on Your Present Job? Are You 
Undecided <abrut Your Future? We Have the Answer to 
Your Problem! The Opportunity to Leam a Fast Rising Trade 
that Offers Security, Good Pay and Advaneement.
If You are Between the Ages of 18 to 26, a Technical, H. S. 
Grad, with šame Maehine Shop Background, Come in and Dis- 
cuss the Excellent Passibilities Available to Yču.

INTERNATIONAL REGISTER
924 N. Marnhfleld TAylor 9-2531

Intervteiv Mondav thru Frlflay. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeltng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskae) 
1G00 S. 48TH CT.. CICERO 60. ILL.
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-4236

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-2793 nno * vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

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 OOURT, CICERU 
Tel. OLymplc 6-0775 nno 8 vai.

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

OLymplc 2-6752

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas 

★

Vertė lietuvių kalbou JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. 18 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE” 
2334 So. Oakley Ava. 

Chieago 8, Illinois

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulaiėlo-

Matulcvičiau*

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai; Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšv, 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta j kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

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

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

lllillllllllllllillilllllliliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllissuiiią
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Rockford, III.
R. špoko šeimos šalpos . 

komiteto veikla
A. a. Balys Špokas turėjo pa

daryti didelį sprendimą — lauk
ti greitos mirties, ar bandyti ne
paprastai sunkią ir labai daug

=s----------- : ■,........................z.----=
jas Pov. Dirkis, Savanorių Kū
rėjų S-gos Centro Valdybos vi- 
cepirm. Jonas Liepinaitis Šaulių 
Klubo atstovas Julius Vepštas. 
Be to dalyvavo "Sandaros” red. 
M. Vaidyla ir sol. Alg. Brazis. 
Visi čia minėtieji asmenys savo 
sveikinimo kalbose nepašykšt’ė-

kainuojančią operaciją. Šios rū jo buv. policijai pagyrų.
sies operacijos dar tik neseniai 
pradėtos bandyti ir kainuoja su 
visomis ligoninės išlaidomis ma
žiausiai keletą tūkstančių dol.

Balys Špokas ilgą laiką buvo 
visai nodarbingas ir savaime aiš 
ku, kad jo šeima turėjo atsidur
ti dideliuose finansiniuose sun
kumuose. Kaip žinome, Balys 
Špokas po operacijos greitai mi
rė. Jo šeima paliko sunkioje pa
dėtyje, nes už gydymą ir ope
raciją vistiek reikės sumokėti, o 
draudimo įstaigų pašalpos jau 
buvo išsemtos.

Suprasdami sunkią šeimos pa

Visas pietų ceremonijas pra
vedė pats Krivūlės pirm. Jonas 
Eigelis. Jis pasakė ir pagrindi
nę kalbą, kurioje trumpais bruo 
žais nupasakojo policijos kū- 
mąsi ir kokiose sąlygose polici
ja dirbo ir vis tobulėjo. Pobū
vis baigtas 9 vai. vak. P. E. D.

Kęstučio klubo veikla
Spalio 7 d. Hollywood salėje 

įvyko Kęstučio klubo susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo ir 
jam vadovavo pirm. A. Vąlonis.

KOVA D£L VAIKO

Helen Dieczok, Dctroit, Mieli., motina dviejų metu mergaitės, kurią 
jos buvęs vyras nori išvežti į Rusiją, parašė skundą ir mergaitė su
laikytą Anglijoj, kur jos likimas bus išlspręstas. (INS)

Sekretorius M. Krasauskas per
dėti, Rockfordo lietuvių organi- skaitė praėjusio susirinkimą pro
zacijų atstovai susirinkę vien
balsiai nutarė, kiek galima dau
giau moraliai ir materialiai pa
remti Špokų šeimą. Tam reika
lui buvo išrinktas 6 asmenų ko
mitetas, kuris vietos organiza
cijų ir paskirų rinkėjų pagalba
.praveda rinkliavą vargo ištik

tai šeimai paremti. Vietos lietu
viai ir visi buvę Špoko bendra
darbiai bei draugai maloniai pra 
šomi pagal išgales pagelbėti.

tokolą.
Gauti ir perskaityti Lietuvių 

Skautų Brolijos ir Alto Chica
gos skyriaus laiškai. LSB laiš
ką pasirašęs Povilas Dirkis. Ja
me prašoma paramos skautams. 
Nutarta paskirti $10. Alto Chi- 
cagos skyriaus laišką pasirašę 
pirm. Dan Kuraitis ir sekr. dr. 
K. Drangelis. Laiške prašoma 
pasiųsti delegatus. į Chicagos 
draugijų konferenciją, kurir į-

Aukas prašome rinkti arba per- vyks lapkričio 18 d. Lietuvių 
duoti komiteto iždininkui Juozui auditorijoje ir prašoma paskir-
Bacevičiui, 615 Maple Str., Rock 
ford, III. A. a. B. Špoko šeimai 
aukojo:

JAV LB Rockfordo apylinkė 
aukojo $25 ir vainiką ant kapo, 
LRKSA Rockfordo kuopa — 
$15, Alto skyrius Rockforde — 
$35, Balfo 85 skyrius ir Labda
rių Draugijos 22 kuopa — po 
10 dol., Juozas Salučka ir Liud
vikas Čepulis — po 15 dol., Dr. 
ir S. Surantai — $20.

Po 10 dolerių aukojo Jonas

ti auką Lietuvos išlaisvinimui. 
Klubo delegatai į konferenciją 
bus išrinkti lapkričio 4 d. Pini
gų Lietuvos išlaisvinimo reika
lams gerą dalį jau turime su
dėję, o iki lapkričio 4 d. dar dau 
giau sudėsime.

Iš Moterų Są jungos 49 kuopos 
veikimo

Po vasaros atostogų Moterų 
S-gos 49 kuopos pirmas mėne
sinis susirinkimas įvyko spalio 
3 d. pas vaišingą narę Marcėlę 
Puidokienę. Energingoji pirm. 
Julia Pukelienė sklandžiai vedė 
susirinkimą, pranešdama, k^s 
yra įvykę narių tarpe ilgesnės 
pertraukos melu. Ji su apgai
lestavimu pranešė apie mirusią 
prieš du mėn. narę Leokadiją 
Višniauskienę. Toliau ji prane- 
nešė, kad serga narė Marcelė 
Rumšienė. Ji gydosi savo na
muose, 3201 So. Lituanica Avė. 
Reikia pažymėti, kad M. Rum
šienė yra 49 kuopos sumanyto
ja ir organizatorė. Kuopą jai 
padėjo suorganizuoti M. Janu-

Putnam, Conn.
Bendrabučio atidarymas

į Bendrabutyje yra šios moks
leivės, lankančios akademiją: 
i Jūratė Bernotaitė, Roma Bils- 
kytė, Gražina Gulaitytė, Dalia 
Keblinskaitė, Kristina Paprcc- 
kaitė, Gražina Pauliukonytė, Al 
dona Simutytė, Aurelija Kuci- 
naitė, Ramunė Milaševičiūtė, 
Dalia Žemaitytė, Lilija Skobei- 
kaitė, Laima Vasiliauskaitė,- Vi
ta Vilčinskaitė ir Jūratė Pauliu
konytė.

Vįtncouver, B. C.i
Gaisras lietinio ūkyje

Naktį iš rugsėjo 18 į 19 d. a- 
pie 1 vai. ryto dėl neišaiškintos 
priežasties kilo gaisras Kazio ir 
Onos Grudzinsių ūkyje, Alder-1 
grove, B. C. Tuo metu namuose 
buvo tiktai Grudzinskienė su 6 
mažamečiais vaikais. Trumpu 
laiku ugnis sunaikino medinius 
ūkio trobesius iki pamatų. Ne
pasisekė išgelbėti rūbų ir net 
dokumentų. Namai ir baldai bu 
Vo dalinai apdrausti ir apdrau
dimas nukentėjusiam jau išmo
kėtas. Grudzinskai su šeima lai
kinai apsigyveno išsinuomotose

Nors- bendrabučio mergaitės, 
lankančios akademiją, susirinko 
jau rugsėjo 10 d., o lankančiospata]pose pas kaimynus. Jie pla 

nuoja sudegusius .pastatus grei-kolegiją — rugsėjo 17 d., ta
čiau viešas tradicinis bendrabu- 
bučio atidarymas įvyko tik rug
sėjo 30 d. Tą dieną visos bend- 
rabutietės šv. mišių metu pri
ėmė Šv. Komuniją. Prof. kun. 
St. Yla pasakė pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų buvo šu

tai senoje vietoje vėl atstatyti. 
Pasikeitimai apylinkės valdyboj

Pasitraukus iš KLB Britų Ko 
lumbijos apylinkės valdybos pa
rengimui vadovui dėl tam tikrų 
priežasčių, jo vieton į valdybą

Parengimų komisija, kurią su šauskienė ir R. Mazeliauskienė.

kooptuotas paskutiniame visuo- 
rengti iškilmingi pusryčiai, ku- į tiniame susirinkime kandidatu 
riuose dalyvavo motinėlė M. A- j išrinktas Edvardas Gumbclevi- 
loyza, kun. St. Yla ir bendra
bučio vedėja sesuo M.- Paulė.
Motinėlė pasidžiaugė mergaičių 
pasiryžimu ir pasiaukojimu, pa i 
reikšdama, kad daug pašauktų, 
bet maža išrinktų. Tos, kurios

t
daro Julija Pocienė, M. Kra
sauskas ir B. Klemka, pranešė, 
kad klubo rudeninis parengimas 
vyks spalio 21 d. (sekmadienį) 
Lietuvių auditorijoje. Pradžia

Narės ligos suspaustai savo J čia pasirinko mokytis, yra visos
darbščiajai sesei linki greitai pa 
sveikti.

išrinktos, tik gaila, kad mažai 
tokių yra. Pusryčių metu bend
rabučio seniūne išrinkta Teresę 
Ivaškaitė.

čius. Tokiu būdu dabartinė vai- Gumbelevičius — parengimų va
dyba vėl yra pilno sąstato ir' . . , , .. , .. . ; ‘ , 1 dovas ir spaudos platintojas,joje yra adv. Jonas J. Justis —i
pirm., Pianas Judickas — ižd.J Petras Baronas — valdybos na- 
Adomas Kaulius — sekr., Edv. rys.

Kolegei RITAI ŽUKAITEI, 

jos mylimam tėveliui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 

CHICAGOS SKYRIUS

Makūnas, Povilas Deltuva, A-i 3 vai. p. p.
leksas Dičiūnas, Kazimieras Ma Programą atliks Alice Ste- 
kauskas, Juozas Bacevičius, Jo-tphens mergaičių ansamblio seks 
nas Bielskis, Kazys Rutkaus- tetas ir dramos aktoriai Alfon- 
kas, Jonas Mažulis, Justinas Bu sas Brinką, Jonas Kelečius ir 
belis, Alfonsas Pisčikas, Kle- Antanas Rūkas duos linksmo
mensas Polikaitis, Jonas Kutra 
(gyv. Chicagoj), Adomas Šer
nas, Petras Kildušis, Bronius 
Kovaitis, Jonas Šernas, Pauli
na Jakimavičius, Vincas Keršys, 
dr. Valentinas Plioplys, Dona
tas Zakaras, Jonas Pavilionis, 
Juozas Undraitis, Vincas Rimas 
ir Jonas Petkelis.

Po 5 dol. aukojo Vytautas Sa
lučka, Juozas Schultz, Povilas 
Peškaitis, Antanas Grybas, Pet
ras Šernas, Antanas Šmotavi- 
čius, Jonas Kiznis, Jonas Da
gys, Juozas Palionis, Aleksas 
Jasčemskas, Stasys Nūtautas, 
Povilas Viederis, Stasys Kra
sauskas, Jonas Rudokas, Anta
nas Klavcanas, Vincas Judickas, 
Kazys Zakarevičius, Adomas 
Butkus, Pranas Rimkus ir Liu-

turinio programą.
Lapkričio 16 d. Hollywood sa

lėje įvyks specialus klubo narių 
susirinkimas įstatų pataisymui.

J. Kondroška

Visi kviečiami į Roselando 
lietuvių demokratų susirinkimą

IX Wardo Lietuvių Demokra
tų Klubo valdyba maloniai kvie
čia visus narius ir jų svečius at
vykti į svarbų susirinkimą, ku
ris įvyks šiandien, spalio 16 d., 
7:30 vai. vak. Visų Šventųjų 
parapijos svetainėje, 10806 So. 
Wabash Avė. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai: pasiruoši
mas klubo tradiciniam baliui, ap 
tarsime klubo piniginį stovį ir

Kadangi 49 kuopa yra dosni 
geriems darbams, ji nepamiršo 
iš savo, nors ir neturtingo, iždo Vakare buvo surengtas mer- 
buvusiam šv. ^Pranciškaus sese-, gaįčių talentų pasirodymas, ku
ru vienuolijos seimui paaukoti j rjs bUvo gana gyvas ir įvairius. 
10 dol. Sąjungos auką įteikė, Akademiją lankančios tnokslei- 
atstovės pirm. J. Pukelienė ir VgS pasirodė kolektyviai, visos 
M. Puidokienė. Susirinkimas , 15 suvaidino “šykštuolio mirtį”, 
baigtas maloniomis vaišėmis ir individualiuose pasirodymuose 
draugiškais pasikalbėjimais. į j Bernotaitė atliko tikrai mik- 

Koresp. O A. U*us akrobatikos judesius, Rita
______________________ ' Durickaitė paskambino piani- :

'nu, T. Ivaškaitė paskaitė eilė-i 
raščių, Lilija Tumosaitė skaitė 
prozą, Danutė Pareigytė padai
navo solo, Danutė Giedraitytė

pasiruošime didžiuliam susirin- 
dasJarošekas. Kiti aukojo po^ Į-įmuį kurjg bus š. m. spalio 21
mažiau.

A. a. B. špoko s. š. K. vardu 
St. Surantas

Chicagoje
Krivūlės Klubas minėjo Angelų 

Sargų dieną
Spalio 7 d. buv. Lietuvos po

licijos tarnautojų klubas "Kri
vūlė” suruošė tradicinės Angelų! 
Sargų šventės minėjimą. 10 vai. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje klubo 
nariai su savo šeimomis išklau
sė šv. mišias, kurias už mirusius 
ir žuvusius policijos tarnauto
jus atnašavo ir pamokslą pa
sakė vysk. V. Brizgys. Pamal
dų metu giedojo Dainavos an
samblis, vad. muz. Stp. 
kos.

4 vai. p. p. Lietuvių auditori
joje įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo apie 70^klubo 
narių su žmonomis kviestiniai 
giminingų organizacijų atsto
vai: L. V. S. Ramovė Chicagos 
skyriaus pirm. savanoris kūrė-

d. 3 vai. p. p. italų svetainėje, 
10429 So. Michigan Avė. Di
džiuliame susirinkime turėsime 
garbingų svečių, keletą bačkų 
alaus ir dovanų. Visi esate ma
loniai kviečiami atsilankyti į 
šiandieninį ir sekantį susirinki
mą. Po susirinkimo bus visiems 
alučio ir "sodės” nemokamai.

Klubo Valdyba

SOPHIE BARČUS 
RAD10 PROGRAMA

M WOES RtotlM — Banga 1»»« 
NUO PIRMAD. IKI PENKTA.D. 

1:46 Iki »:S0 T*l. ryte 
RERTAD 1:10 Iki 0:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—B v 
Sodci- ėKKAD. 8:S0—V:*O v. f. ii

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų 'nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
"Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So. Western Avė.
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

paskaitė kupletus, R. Tonkūnai- 
tė ir Aldona Kalvaitytė paskai
tė iš bendrabučio istorijos, Kris
tina Rasčiūtė pašoko čigonės 
šokį, Živilė Bernotaitė padekla
mavo.

Švelnus atsakymas sulaužo
rūstybę, kietas žodis sukelia
pyktį. Patarlė

GUZAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GELINYČD 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų, laidotuvių Ir kitu paauoėlmų.

344B wi;st ė.tnn sthfet 
reL PRospect *-<)«»« Ir PR «-<WUb

ĘfeJ £ -----
KNYGA, KURI VISADA IDUMl 

IR NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mflsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela, 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 11 
viso 73 pasakos Kaina >2.50. Pla
tintojams didelė nuolaida.

L'žs.ikytnus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Įvykdymas! svarbu! Nr p;.-žada i! 
Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 
dėl jfiMų!
Balsuokit už R1CHAKD STEN
GEI, į U. S. Senatorius!

(Sk.)

WOP*
Chicago 29, III.

1490 ktl.
HEmlock 4-2413

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gai knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti: 
‘DRAUGAS”, 2384 S. Oakley avė.

Chicago 8, III.
»-a a- a jtiži 'JUAflAt '-a*a1^. Jv. Jvi.” Jv.

A. A.

ALFONSAS MACEVIČIUS
Gyveno Dctroit, Mich.

Mirė spalio 12 d. 1956 m.,
sulaukęs 60 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Biržų apsk., 
Joganavos vienkieni.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me b»t>jjs,,iP('o»ius Macevičius# 
< Koselandietis) ir jo žmona 
Marija, brolio sūnus Nariman
tas ir brolio dukterys; Išdidų 
ir Vita ir daug kitų gimini ii, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je —•' sesuo Emilija.

Kūnas pašarvotas I.. Bu
kausko koplyčioje, 10S21 So. 
Michigan Avė.

Laidotuves įvyks tt-ečiadicnji 
spalio 17 d., iš koplyčios S: 45 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventųjų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j "Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, ii raugus ir pažįstamus 
dalyvauti - šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: brolis ir jo šeima ir 
sesuo.

laidotuvių direktorius J,. 
Bukauskas. Tel. (’Ommodore 
4-222S.

PETRONIA MAKEWICZ 

Volachutc
Gyveno I S47 W. Norlh Avė.

Mirė spalio 14 d., 1956, 1(1:00 
vai. ryte, sulaukus 69 m. amž.

(limo Lietuvoje, Kilo iš Ma
rijampolės miesto.

Amerikoje Išgyveno 33 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
- sūnūs: Vlneent, jo žmona 
Lueille, P.ernjird, jo žmona He- 
len, anūkė Anila ir kiti gimi
nės, drangai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Saebarskio 
koplyčioje, 17;;;, \v. \Vabansia 
A ve.

Isildoluvčs įvyks Irečlad., 
Spalio 17 d., iš .koplyčios S;30 
vai. ryto Ims atlydėta į šv. My
kolo parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; 
gimines, draugus ir pažįsta m lis 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Viilindv: Sūnūs su šeimomis 
Ir kiti giminės.

Laidotuvių ilii ekloi itin Sa- 
■liaiskl Funcrnl Home. Tel. 
Bemina irk 8-2535.

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

Sinclair gazolino stotis "PAGALBA”
2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

L1ODĖS1O VALANDOJ 
&aklfr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•840 So. Weater» Ava. Air Oondltloned koptyib 
7-8600 — 7-8801 Automobiliam* rirta 
bart* gyvena kito** mlaat* dalyaai 

koplyčia arėta* JOaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1418 S0. 58th AVĖ. 
. CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Calitornia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE dieną ir naktį

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes tarime koplyčia*
rimas dieną ir naa 4*^ Chicagoe ir

(tĮ. Reikale kaukite Roeelando dalyse ir

mn** tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat IKth STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANČE
177 WOODSIDE Kd„ Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. ROOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139(

VASAlTIŠ^TiŪTkUŠ
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, Hi. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
I64<5 W. 46th STREET YArds 7-«J81

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. STREET BEpsMis 7-1213 <

FLACT Ylrgtela 7^177
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X Leonai Rurhulienei, 4538, 
So. Talman, padaryta operaci
ja Šv. Elzbietos ligoninėje.

X Stasys ir Emilija Balze
kai aplankė visą eilę Europos 
kraštų. Sugrįžus jiems narnoj 
artimieji bičiuliai pasveikins 
keliautojus “sveiki sugrįžę na
mo“ vaišėse, kurias rengia 
spalio 20 d. sūnus ir marti 
Stasys ir Irena Balzekai savo

X Pela ir Pan Kuraičiai, ži
nomi Chicagos visuomeninin
kai ir didelės prekybos įmonės 
Milda Buick savininkai, po St. I rezidencijoje, Beverly Hills. 
Citvaro ir Pr. Bičkienės kon-1 Viliamas Duoba, 2328 W. 
certo, šeštadienio vakarą su-i 23 st-, šiomis dienomis grįžo iš1 
ruošė savo rezidencijoj solis-1 utinių valstybių, praleidęs ten j 
tams ir kelioms dešimtims sve-į^eletą savaičių, 
čių priėmimą. Pobūvyje žodį x Bruno Bakery prie savo 
tarė N. Gugienė, muz. J. Ku- kepyklos 3339 So. Lituanicaj 
dirka, sol. Pr. Bičkienė, St. Cit- Avė. turi ir pardavimo krau- 
varas ir pats Dan Kuraitis, pa- ,tuvę, kurioje bę kepyklos ga-Į 
sidžiaugdamas lietuviška daina minių yra parduodama ir pie- i 
ir pažadėdamas,paramą visiems no produktai: pienas, sviestas 
lietuvių kultūriniems pasireiš- grietinė, sūris ir iš kaimo'at-Į
kimams. Delai Kuraitienei už vežti kiaušiniai. Seniai gami-
puikų priėmimą svečiai sugie-inamas jr pagarsėjęs Michigan 
dojo ilgiausių metų. Draugiš- ip>arm sūris labiau yra pirkėjų 
koje nuotaikoje susirinkę sve- reįkalaujamas ir jo parduoda 
čiai, daugiausia .meno sričių žymia.i daugiau, negu dabar 
atstovai, puikioje Kuraičių re-;pradėto gamintL
zidencijoje praleido keletą gra
žių valandų. I x Barbora Pepper, gyv.

X L. B. Chicagos apygardos Phoenix> Arizona, buvo atvy- 
pirm. dr. J. Bajerčius ir Švie-,kusi i Chicagą aplankyti savo

SPROGIMAS FABRIKE

Ugniagesiui išneša sužeistuosius kai Ampeo metalo fabrike Milwniikee, Wis., įvyko spiopimas. 8 žmonės 
sužeisti ir vienas užmuštas. . (INS)

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

Laisvę“ žurnalo

CHICAGOS ŽINIOS
timo tarybos pirm. M. Krikš- ! dukterų ir sūnų. Jos viena dūk-
čiūnas, spalio 12 d. lankėsiįtė Vra vienuolė kazimierietė ~ I . “ 4 . ...
Stud. Sąjungos Chicagos sky- sesuo Mykole, kuri šiemet at- <48) nr. jau baigiamas spaus- 
riaus susirinkime, kur „adarė šventė 25 metu vienuolinio gy|d,nf. Kaip ,r visada, naujasis 
pranešimus apie salimybę prielvenim0 sukakti Chicagoje.il Laisvę nr. turtingais ver- 
kurio nors Chicagos ujversi- Barbora Pepper dalyvavo savo, tingais straipsniais ir gausus 
teto įsteigti lituanistinę kated-Į įukters vienuolės jubilėjinese
rą. Studentija šį reikalą šiltai1 iškilmėse.

11

gyva ir nauja lietuviškojo gy
venimo apžvalga.

priėmė ir daromas lituanistiką 
norinčių studijuoti studentų 
sąrašas. Gi spalio 14 d. tuo pa-

X Kazimiero ir Petronėlės — Lietuvių Bendruomenės

Reino pakrančių vaizdai
Šios savaitės pradžioje teat

re Today (Madison ties Dear- 
bom gatve) rodomas spalvo
tas filmas Reino upės — nuo 
pat jos pradžios Alpių kalnuo
se iki įtekėjimo' į Atlantą. Di
dingi pilių ir augštų pakrančių 
vaizdai. Be to — duodami du

Kanarų salos
šeštadienį Gamtos Istorijos 

muzėjuje buvo rodomas kelio
nių filmas apie spalvingas Ka
narų salas, kaip tenai gyvento
jai, artėjant Dievo Kūno šven
tei gatvėse iš gėlių daro nuo
stabiai meniškus kilimus; kaip 
jie kalnuose susikalba švilpi-

Brazaičių, 7212 So. California centro valdyba visom Amerikos 
LB apygardom ir apylinkėm 
išsiuntinėjo naujuosius Ameri-

(pašliūžos, kelionės šunų trau
kiamomis rogutėmis) ir didžių- 

kos Lietuvių Bendruomenės1 jų nelaimių paskutiniu laiko 
X Chicagos Lietuvių Fronto, na sūnų ir dvi dukreles. Herold įstatus. Apygardų šaukiami su- tarpu (gaisrai,, griuvimas tiltų 

Schift yra JAV armijos majo

Ave., duktė Stella ir žentas 
čiu reikalu įvyko pasitarimas Herold Schift jau antri metai 
su stud. atstovais. į gyVena Prancūzijoje. Jie augi- *

rengiamame 1941 m. sukilimo 
15 metų sukakties iškilminga
me minėjime sutiko dalyvauti 
pačios geriausios Amerikos ir, 
Kanados lietuvių meninės pa
jėgos. Minėjimas pavirs į visų

ras, dirbąs prie sprausmimų 
' lėktuvų.

X Prudencijos Bičkienės ir 
1 Stasio Citvaro, mūsų pajėgiųjų

važiavimai vyks pagal naujųjų 
įstatų tvarką.

Kaip bėgo iš Lietuvos
“Švyturio“ žurnalo Nr. 16, 

solistų, koncertas šeštadienį 11956 įdėtas K. Maruko apsaky-lietuvių vieningumo, ištvermes, ., . .. , • praėjo su gražiu pasisekimu. I mas, kaip iš Lietuvos begoir ryžto demonstraciją, kuri \ ° «* ■ m . ,J ... Muzikine rerenzna bus arti- Auzsciausios Tarvbns dpnu-spontaniškai gimė pirmosios! 
sovietų okupacijos metu ir gai
valingai pasireiškė ir ištvėrė
didžiojo lietuvių tautos sukili
mo metu. Iškilmingas sukilimo 
minėjimas rengiamas Chicago- 
je gruodžio 9 d.

X žymieji lietuviai filatelis
tai Chicagoj, New Yorke, Phi- 
ladelphijoj jau atsiuntė savo 
vertingus rinkinius pašto ženk
lų parodai, kurią ruošia Fila
telistų Draugija Lietuva“ spa-

recenzija bus arti 
miausiuose numeriuose.

X Antanas Ir Pranciška 
Paužai, 2428 N. Avers Avė.. 
paminėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Vaišėse da
lyvavo daug svečių.

X Dariaus ir Girėno legio
nierių postas 1957 metais pa
minės 25 metų veiklos sukaktį.

X Bernice Ryan-Baleckaitė,
9107 So. Spaulding Avė., grį-

lio 20 ir 21 dienomis Lietuvos žo U&oninės ir baigia sveik
ti namuose.Vyčių salėj, 2453 West 47th 

St. Paroda atsidarys šeštadie
nį, spalio 20 d. 12 vai. ryto. Įė
jimas parodon nemokamas. 
Lankantieji parodą galės įsi
gyti meniškai išleistų etikečių 
ir vokų, o pašto ženklų rinkė
jai — įvairių pašto ženklų.

X Lietuvių tautinių šokių 
šventei rengti programos komi
sija jau baigia sudaryti pirmo
sios Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventės 
repertuarą. Šventei rengti ko-

X Teisėjas J. T. Zuris ir Al 
girdas Pivaronas keliauja po 
Europą.

X Kostas Vilkas atidarė fo
to studiją Bridgeport lietuvių 
kolonijoje.

mitetas kviečia visas lietuvių Įeg.

Pavojingos dujos
Iš automobilių išmetamos 

dujos yra pavojingos sveikatai 
r.r net gyvybei. Chicagos Mo
tor klubas perspėja gyvento
jus, primindamas šias taisyk

filmų montažai: žiemos sporto mu ir tt. Spalio ir lapkričio

namų, mirtinos nelaimės auto
mobilių rungtynėse). Plati po
litikos, sporto, madų apžvalga. 
Visas programas tęsiasi valan
dą laiko.

Suaugusių dovana 
mažiesiems

mėn. šeštadieniais 2 vai. 30 
min. p. p. tame muzėjuje vis 
bus rodomi tokie tikrovės fil
mai. Vaikams filmai rodomi 
šeštadieniais 10 vai. 30 min. 
Įėjimas visiems nemokamai.

Gamtos Istorijos muzėjus 
yra prie ežero, palei 12 gatvę, 
arti akvarijumo.

Milioninis kakavos fabrikas
Cook Chocolate bendrovė

tautinių šokių grupes galimai 
greičiau registruotis adersu: 
J. Jasaitis, 4430 So. Campbell 
Avė., Chicago, Illinois.

X Valerijonas Šimkus, ener
gingas visuomenininkas, dau
gelio organizacijų veikėjas ir 
dosnus aukotojas lietuviškie
siems reikalams įsijungė į 1941 
m. sukilimo 15 metų sukakties 
minėjimo darbą.

X Pulk. Antaną Kalmn-ntą, 
einantį skersai gatvę, automo
bilis sužeidė. Nelaimė įvyko 
prie Halsted ir 32 gatvės. Vai
ruotojas pabėgo, bet jo auto
mobilio numeris spėta užsira
šyti.

Bronius Baras, 2451 West 69 
Street, tik už 18 dienų praleis
tų ligoninėje iš Leonardd Jan
kausko gavo $367.00 čekį.

Balsuokite už progresą! 
Išrinkite RICHARD STENGEL 
V. S. Senatorium!

(M.)

— Niekada nepaleiskite au
tomobilio motoro uždarytame 
garaže.

— Automobilyje visada lai
kykite pravirą langą, kad bū
tų užtikrintas oro pasikeitimas.

— Jeigu pastatytoje mašino
je sėdite ilgiau kaip 10 minu
čių, būtinai užgesinkite moto
rą.

— Patikrinkite motorą, ar 
jame degimas vyksta tvarkoje.

— Patikrinkite vamzdį, ku
riuo išmetamos dujos, ar nėra 
kur skylių.

— Jeigu užpakliu stumiant 
mašiną, dujų išmetimo vamz
dys paliečia sniegą, patikrinki
te, ar jis neužsikimšęs.

— Tuojau išeikite iš auto
mobilio, jeigu pajuntate bet 
kurį iš šių reiškinių: ima,svai
gulys, pradeda skaudėti gal
va, jeigu nebeįstengiate taip 
greit panaudoti stabdžius, jei
gu jaučiamas matomumo su
mažėjimas.

Augščiausios Tarybos depu 
tatė” S. Neris ir pradinės mo
kyklos mokytojas nuo Ukmer
gės Raudžiūnas. Iš aprašymo 
paaiški, kad bėgliai buvo pa
klydę ir pateko latvių sukilė
liams į rankas. Ten jie buvo 
suimti ir uždaryti į daržinę 
prie miško, bet paskiau juos 
“tarybinis partizanas rusas 
slapta išleidęs — ir tuo būdu 
jiems pavyko pabėgti. Aprašy
me vaizduojama, kad tik suki
lėliai buvę žiaurūs, nemanda
gūs, visaip siautę. Nieko nesa
koma apie bolševikų įvykdytą
sias skerdynes prie Červenės, 
Pravieniškėse. Rainių miškely
je ir daugelyje kitų vietovių, 
tartum jų visai nebūtų Jjuvę. 
Lyg netekę galvų, tuo metu iš 
Lietuvos bėgo ir kiti okupan
tams parsidavę “veikėjai” bei 
“deputatai”. S. Neris paliko 
Lietuvoje vyrą su 4 metų sū
numi, kuriems niekas neatsiti
ko. P. Cvirka paliko vaiką ir 
pakeliui pametė partijos bile- 
tą, be kurio buvo sunku įrodi
nėti “ištikimybę plačiajai tė
vynei”, nes toji reikalavo ne
bėgti į Rusiją, bet “kovoti su 
fašistinėmis gaujomis vietoje“ 
ir mirti fronte. K. Korsakas, 
J. Marcinkevičius ir dail. St. 
Žukas iš strioko bebėgdami 
užmiršo žmonas etc. Bet jos 
visos, net ir “deputatas“ T. 
Tilvytis su panašiais kitais iš 
liko sveiki. Tuos žmones, kurie 
okupantams atrodė būsią rei
kalingi ateityje, kitus net prieš 
jų norą, bolševikai prievarta 
išsigabeno į Sov. Sąjungą, o 
mėginusius bėgti nušovė. Ta
čiau tarp tų, pasirodo, nebuvo 
“Stalino giesmės“ autorės S. 
Neries, kuri vieno profesoriaus 
sutikta pakelėj, liūdnai atsakė: 
“Man kelio atgal jau nebėr“,.. 
Tą gėdingą pabėgimą K Ma- 
rukas dabar stengiasi visai ki
toniškai nudailinti.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE SU BARU. Gerai 
einantis biznis liet. apylinkėje. Po
6 T.Vi skambinti IKt®roessa 8-M7#

Šiandien, antradienį, Chica- P^e savo dabartinių patalpų
goję ir priemiesčiuose yra da
roma rinkliava našlaičių ir ki-

4825 S. Rockwell, Chicago 
je, pasiryžo pastatyti naują

tų globos reikalingų vaikų iš- kakavos paruošimo fabriką,
laikymui. Tokių vaikų Chicagg 
išlaiko apie 195 000, globoda
ma vaikų darželiuose, prieglau
dose, mokyklose, stovyklose, 
teikiant pagalbą klinikose, pa-

” dedant vaikams invalidams. 
Apie 10 000 savanorių praves 
rinkliavą.

$120,000 dovana kolegijai
Mundelein kolegija iš Fordo 

fondo gavo $120,000, kai įro
dė, kad ir pati galės tiek su
kelti ir tuo būdu padidinti dės
tytojų atlyginimą.

kuris kainuos milioną dolerių 
ir kuriame per dieną bus pa
gaminama 100,000 svarų kaka
vos miltelių.

Invalidų veteranų rėmimui
Po namus išsiuntinėjami 

specialūs ženkleliai, kuriuos 
gavusieji skatinami aukoti pa
ramai invalidų karo veteranų 
kurie tebekenčia nuo sunkių 
sužeidimų paskutiniojo karo 
metu. Ženkleliuose vaizduoja
mas karo veteranas su nu 
trauktomis kojomis.

Polijo ligonė šoko polką į
Elzė Vesta, 56 m. amžiaus , 

serganti poliju ir nuolat bū-1 
nanti vežiojamoje kėdėje, trep-į 
telėjo polką. Linksmumas ją! 
paėmė švenčiant jų 25 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį su 
vyru, turinčiu dabar 51 m. am
žiaus. Beveik visą gyvenimą ji 
būna vežiojamoje kėdėje. Gali 
tačiau trumpam laikui atsisto
ti, ir ko nors atsiremdama ga
li paeiti. Namų ruošą šiaip taip 
pati atlieka. Gyvena 6333 So. 
Ashland.

Laisvalaikiu globoja vaikus
Geraširdis aviacijos seržan

tas Charles Kessler savo pietų 
pertraukos tris ketvirtadalius 
praleidžia sankryžoje Tripp ir 
26 gatvių, saugodamas vaikus, 
einančius uždandžių namo ir 
grįžtančius. Jisai pastebėjo, 
kad automobilistai nėra reikia
mai paklusnūs iš pačių vaikų 
parinktiems sargybiniams, ir 
nutarė savanoriškai jiems atei
ti į talką. Vienintelis jo atlygi
nimas — tas džiaugsmas, kad 
jisai gali mažiesiems padėti.

Advokatų mišios
Šv. Vardo katedroje, Chica- 

goje, buvo atlaikytos pamal
dos, į kurias buvo gausiai su
sirinkę katalikai advokatai. Šv. 
mišias laikė kun. Donald Mc- 
Ginnis, buvęs Illinois vyriau
siojo prokuroro padėjėjas, o 
paskiau, 1947 m. mirus žmonai, 
tapęs kunigu. Jo viena duktė 
yra ištekėjusi Waukegane, ki
ta — Dallase, ir jis turi jau 11 
vaikučių. Pamaldose dalyvavo 
ir kard. Stritch. Pamokslą sa
kė prel. St. McMahon.

Bomba nutraukė berniukų 
rankas

Du berniukai — William Ry- 
an, 16 m., ir Walter C. Prohas- 
ka, 15 m. — sunkiai sužeisti 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jiems nutrauktos kairės ran
kos ir smarkokai sužalotos de
šinės. Nelaimė atsitiko jiems 
bekrapštant pačių pasidarytą 
bombą. Policija rado ir dau
giau jų prisipirktos medžiagos 
bomboms daryti. Jie naudojo 
sieros miltelius ir potasijaus 
chloratą.

Perspėjo jaunus vairuotojus
Katalikų bažnyčių kunigai 

praeitą sekirtadienį iš sakyklų 
perspėjo jaunus automobilis
tus — būti labai atsargiems, 
saugoti kitų ir savo gyvybę ir 
sveikatą. Priminė popiežiaus 
perspėjimą, kad neatsargus 
vairavimas mašinos yra nuo
dėmė, nes susidaro pavojus ar
timo gyvybei.

. l

rūmus’. Per karą statyba su
stojo, ir milžiniška duobė ilgai 
žiovavo Maskvos centre. Da
bar nutarta panaikinti pir
mykštį projektą. Architektai 
kviečiami siųsti naujus projek
tus, kurie turį būti "kilnaus 
paprastumo dvasioje”.

Pažvelgus į gyvenimą
Jungtinių Amerikos Valsty

bių savaitraštis “TIME” skel
bia, kad daugiausiai žudomasi 
Danijoje ir mažiausiai Airijoje. 
Šveicarija aštuoniolikos kraštų 
sąraše yra trečioje vietoje, 
Prancūzija aštuntoje, Anglija 
dešimtoje ir JAV vienuoliktoje 
vietoje. Įdomu, kad gero gyve
nimo kraštuose, kaip Danijoje, 
Švedijoje ir Šveicarijoje žudo- 
masi daugiau, nei Italijoje ar 
Airijoje. Reiškia, geras gyve
nimas ne visada suteikia žmo
nėms prisirišimą prie jo. Nuo
stabiausia, kad vyrų beveik vi
suose kraštuose nusižudo du 
tris kart daugiau negu mote
rų.

Solistas ir "mirtingumas"
Solistas menkai nusimanan

čiam apie dainavimą aiškina:
— Žinai tamsta, aš savo bal

są apdraudžiau $10,000.

— Na, ir kaip jūs sunaude • 
jot pinigus? — kukliai pasitei
ravo žmogelis

Lengviau yra pinti vainiką, 
nei rasti jo vertą galvą.

Goethe

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

! Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo“ Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona AugustinaviČienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas“, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
oasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui“, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Sovietai gal ir statys pan
teoną, bet'be Stalino

Sovietų Sąjungoje jau išėjo 
naujiesiems mokslo metams va
dovėliai. Pagal pirmuosius pra 
nešimus, Stalino kaip ir nebu 
vę. Jei jis minimas, tai tik tar
pe kitų. Vienoje vietoje jis mi
nimas atskirai, — ten kur nu
rodyta kada jis mirė... talki
ninkai nepažymėti. Apie Stali
ną rašoma tik kaip apie "Le
ninizmo pagrindų“ autonų.

Rusai buvo paskelbę kon
kursą Lenino-Stalino panteono 
projektams pateikti. Tas pan
teonas buvo numatytas statyti 
prie Maskvos, Lenino kalvose. 
Tačiau, atėjus terminui, staty
bos komisija paskelbė, kad nė 
vienas iš 875 pasiūlytų projek
tų nepriimtas... Regimai, bus 
paskelbtas kitas konkursas, 
bet jau panteonui be Stalino.

Prieš dvidešimt metu rusai 
buvo pradėję statyti "Sovietų

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevlčiaua apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite:

3M paL, kata* $&M
ORAUOAS, uu a. oakia? a»».

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN
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flla kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes! f kurias Dievas vedė Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi 8v. Augletlnaa, „negali pada
ryt) ką nors didelio". Tačiau kas ne
gu U melstis, nusižeminti Ir mylėti T

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje Sv. Teresėlės Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs 1 am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „18 tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklal neįeisite i dangaus karalys
tę“. Dangus Ir žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 150 puslapių Ir kai
nuoja tik |1.00. Su kietais virbeliais 
11.50.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nadjai įžiebta veikalelb kuri* duoa 
naudingų patarimų mums patiem* ir ki
tiem*. Skaitykite ir kitiems platinkite ž'| 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti. _

Kaina 40 centų
Užsakymus au pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. 1IL
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Stos nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personažus lltalp įvertina rą
žytoje* Oliauda: "...ŽVetsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myltatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvoktas Jo esmla
drąsus be drąsos nesuprantąs pa
vojaus beprutdjlmo procesą".

SSMSlMiHia*,

Chicagoje.il

