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Vengrijos įvykiai dar kartą su 
visu brutalumu atskleidė kruvi
ną Maskvos veidą, net ir akliau- 
siems parodydami, ko-verti viso
kie bolševikų pažadai, šnektos 
apie „taikų sambūvį“, „Ženevos 
dvasią“, „nesikišimą į kito kraš
to vidaus reikalus“ etc. Tuo tar
pu sovietų vadai be jokios gėdos 
dar drįsta teigti, kad jie „giną 
mažų valstybių reikalus, jų tei
ses į savitą, nepriklausomą gy
venimą“.

SOVIETAI BANDO BADU PRIVEIKTI VENGRUS
Vokiečiai tarpininkauja atstatyti 

vieningą Vakarų frontą
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Vokietijos
BONNA, Vokietija. — Padėtis Europoje pradeda pamažu ap

rimti, tačiau dar vis tebėra įtempta. Ypač po paskutinių įvykių 
Vengrijoje, krizės Sueze, sovietų karinių dalinių dislokacijos Eu
ropoje ir jų visokių ultimatumų žmones buvo apėmusi tiesiog pa
nika Austrijoje, Vokietijoje ir kt.

Kaip austrai rimtai priėmė 
melagingas bolševikų provokaci
jas, paskelbtas per Prahos ir 
Maskvos radijus, kad Austrija 
tariamai „laužanti neutralumą“,
„teikianti vengrų fašistų gau
joms paramą ginklais“ etc., rodo 
ir tas faktas, jog pvz. buv. lais
vosios Vengrijos min. pirm. Fe- 
renc Nagy buvo paprašytas iš 
Austrijos išvažiuoti, o kancl.
Raabo kalba, kuria buvo atsaky
ta į sovietų melus, buvo per aus
trų radijus pakartota net 20 kar
tų.

Vak. Vokietijos kancl. Ade- 
naueris kalbėjo į tautą per radi
ją du kartus, pareikšdamas ko
vojančioms už savo laisvę pa
vergtosioms Rytų Europos tau
toms vokiečių solidarumą ir pa- 
sibiaurėdamas kruvinais sovietų 
veiksmais. Vokiečių vyriausybė 
tarpininkauja atstatyti vieningą 
Vakarų frontą, kuris ypač svar
bus šiuo metu dėl bolševikinės 
grėsmės iš Rytų.

Kipras yra alarmo stovyje
KIPRAS, lapkr. 13. — Bri

tanijos kariniai pareigūnai 
šiandien „pastatė ant kojų“ 
visas savo jėgas Kipre ir budi 
dieną ir naktį prieš betkokį 
netikėtą komunistų sprausmi- 
nių lėktuvų, atvykstančių į 
Siriją, užpuolimą Kipro sa
los.

Sirijos aerodromai yra ma
žiau kaip 80 mylių nuo Kipro 
salos, iš kur anglų — prancū
zų iėgos įžengė į Suezo kana
lu "

Autoritetingi šaltiniai pra
neša, jog sovietų Mig spraus- 
miniai lėktuvai skrenda į Vi
durio Rytus.

Lietuviškoji trispalvė
-',.J .... - - "d* • • !Herojiškai kovojantiems už 

laisvę vengrams reiškia savo sim 
patijas visuotinai visi gyventojų 
sluogsniai, įvairios organizaci
jos, vyriausybės. Visoj Vokieti
joj, pasmerkus kruviną sovietų 
imperializmą, gedulo ženklui 
prie viešųjų pastatų vėliavos nu
leistos iki pusės stiebo, ta proga 
ruošiamos protesto demonstraci
jos, mitingai, per eitynes šalia 
vengrų tautinės ir ki,tų kraštų 
vėliavų ne vienoje vietoje plevė
savo ir lietuviškoji trispalvė. Pla 
katuose buvo reikalaujama taip 
pat „laisvės Pabaltijui“. Vaka
rais sužiebti tūkstančiai žvaku
čių priminė kruvinus bolševikų 
žygius. 1956. XI. 6 12 vai. vokie
čių profesinių sąjungų iniciaty
va vengrų laisvės kovotojams at
minti buvo paskelbtos 3 min. ty
los ir rimties.

Reikšmingos karikatūros

Radijo transliacijos ir spauda 
mirga tokių pranešimų, kaip štai 
— „Kruvini žmogžudžiai“, „Ven
grijos budeliai, kurie nesigėdija 
dėtis kovojančiais už taiką“, 
„net ir Stalinas turi rausti prieš 
dabartinius Kremliaus krauge
rius“ ir kt. Iš tikro Vengrijoje 
laisvę užsmaugė apie 20 sovietų 
divizijų, su tūkstančiais tankų, 
sunkiųjų pabūklų ir kovos lėktu
vų žudydami moteris, vaikus, 
jaunimą ir darbininkus ir pa
skandindami visą kraštą krau
ju je. 1956. XI. 6 siųstuvas „Sen- 
der Fuchs“ pagavo iš Budapešto 
miesto 8 rajono pranešimą, ku
riame buvo sakoma: „Mes ma
tome, kaip rusai suvaro žmones į 
aikštę prieš rūmus ir juos sušau
do. Ir mes visi turėsime mirti...“ 
Prieš žymiai galingesnį priešą 
sukilusi savo laisvės ginti ven
grų tauta nelygioj kovoj raudo
nųjų budelių buvo skerdžiama 
be pasigailėjimo. Nesulaukus iš 
Vakarų efektyvios pagalbos, kai 
kurie vokiečių laikraščiai 1956. 
XI. 6 įsidėjo karikatūras, kaip su 
gražiais žodžiais ir gėlių vaini
kais buvo Vengrija palaidota. 
Prie puikaus kryžiaus — įrašas: 
„Amžiną atilsį laisvoji Vengri
ja“. Tarp kitų vainikų — ir Jung 
tinių Tautų...
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JAV Augščiausiojo 
teismo pirmininkas

įspėjo Ameriką
NEW YORKAS, lapkr. 13. — 

JAV Augščiausiojo teismo pir
mininkas Earl Warren vakar įs
pėjo Amerikos žmones, jog jie 
turi budėti, jei nenori į pavojų 
pastatyti savo laisvę. „Amerikos 
laisvė ir mūsų dienomis gali pa
tekti į pavojų“, nebent kraštas 
stovės budėjimo sargyboje prieš 
netoleranciją ir neteisingumą.

Warren kalbėjo metinėje krikš 
čionių ir žydų konferencijoje.

Italijos komunistai
neteko balsų

BOLZANO, Italija, lapkr. 13. 
— Italijos komunistai užvakar 
labai pralaimėjo savivaldybių 
rinkimuose. Trentino Adige pro
vincijoje pirmieji balsavimų duo 
menys parodė, jog raudonieji la
bai daug balsų neteko. Vengri 
jos įvykiai sudavė didelį smūgį 
Italijos komunistams. Krikščio
nys demokratai pirmauja rinki
muose.

Kariniai atstovai
BONNA, Vokietija, lapkr. 13. 

— Vakarų Vokietija greitai tu
rės karinius atstovus trylikoj 
sostinių. Jie bus Ankaroje, Atė
nuose, Berne, Briuselyje, Kaire, 
Kopenhagoje, Londone, Madride, 
Ottawoje, Paryžiuje, Romoje, 
Tokio ir Washingtone.

Sujungtos gretos prieš sovietų 
baisiausius žiaurumus Vengrijoje

r
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS. — Šiomis dienomis Stockholme buvo tikrai 

reto atsitikimo įvykis — katalikai kartu su protestantais susirinko 
Engelbrekto (protestantų) bažnyčioje bendrai maldai ir akcijai 
prieš sovietų terorą Vengrijoje.

Prie altoriaus tiesiai po kry
žiumi stovėjo tautiniais rūbais 
apsirengusi vengrė mergaitė ir 
laikė vėliavą, švedų ir Raudono
jo Kryžiaus vėliavos supo vargo
nus, kurių griausmingos dūdos 
skleidė Zoltan Kodaly preliudą.
Akcijai vadovavo ir kalbas baž
nyčioje pasakė Apaštališkas vi
karas Švedijoje vyskupas Hohan- 
nes Mueller ir protestantų vys
kupas Runestam. Aukas bažny
čioje rinko protestantės diakoni- 
sos, gailestingos seserys ir kata
likės vienuolės.

Nutraukite kultūrinį bendradar
biavimą su tironais

augo virš visų tautų stovinti tei
sinė sąmonė. Tačiau kaip tik dėl 
to, kad toji teisinė sąmonė taip 
stipriai išaugus, mus ir apima 
baisi širdgėla ir gilus nusivyli 
mas. Mes turime Jungtinėms 
Tautoms skirti daugiau laiko 
joms sustiprėti. Labai nesunku 
pasiduoti neapykantos jėgoms. Šį 
vakarą mes turime pasimelsti už 
vengrų tautą. Ir pati didžiausia 
priespauda gali atidaryti dangų. 
Mes turime prašyti Dievą, kad 
jis pravertų duris. Galbūt Ven
grijos aukos ir nebuvo veltui. 
Jos galbūt sustiprino teisinę są
monę pasaulyje“.

„Mes gėdimės žmogiškumu, 
kuris šiandien atidengė visą sa
vo nežmogiškumo veidą“, tarė 
protestantų vyskupas Runestam.
„Mes neturėtumėme rūstauti, 
mūsų širdys neturėtų būti kupi
nos rūstybės Dievo meilei, bet
mes esame juk nedaugiau kaip .. , . ., . , . . . . „ tojui Engelbrektui , tarė vysku-žmones iš kūno ir kraujo. Mes ,, „ ,, ’ x /

Apaštališkojo vikaro žodis 
vengrą tautai

,Su didžiu skausmu širdyje aš 
turiu tarti žodį apie vengrų tau-. x .x . .... ... , jęs apie Gomulkos areštą Stalino tą, bet aš tariu jį bažnyčioje kų- vie4 >atavimo metu; tik vėliau 
n pašvęsta švedų laisves kovo- suiinoję, apie jvyk, Kitas ko.

, , , . , .. pas Mueller. „Vengrų tauta palaužome rankas net melstis nega-,. .. . . ®, rodė pasauliui, kad dar yra įdea- lėdami, tačiau mes privalome .... ’ —...... u .... lų, už kuriuos verta gyventi . To-nors pasipriešinti tam begėdiš- ,“ r , 0 . . liau vyskupas pabrėžė, kad po-kumui, mes privalome garsiai . .. . v„ . . •, . ,, piežius Pijus XII pats pirmasispareikšti savo pasmerkimą. Nu- , . , ... . , V,,i 1 a 1 ia- • • u j j v 1 pasaulyje pakelė balsą už Vengri traukite kultunni bendradarbia- . „ ,J. . . .. . , ., . ją. Paskiau vyskupo mintys nu-vimą su tironais, nutraukite ir . . .. .... krypo } kardinolą Mindszenty.politini bendravimą tarp valdžios v . x. . . .a •. . n r Kai šis vyras buvo nekaltai nu-
vir. urnų . 1 tejgtaa kalėti visą gyvenimą, jis

Nelengvas buvo vyskupui už- tarė: „Mano asmeninis likimas 
davinys tarti susirinkusiems pa- yra bereikšmis. Aš meldžiuos už
guodos žodį, tačiau jis mėgino savo tautą ir jos laisvę“...... Te-
širdgėlą ir gėdą nukreipti į viltį, gul tamsi naktis vėl nebeapgau- 
„Tamsoje tačiau spindi liepsnelė, bia io ir jo tautos“, tarė Apaš- 
Po Antrojo Pasaulinio karo ia-Į taliskasis vikaras Švedijoje.

> a 1 » <*x

Jungtinių fautų tarptautinė policija pakeliui į Egiptą. (INS)

Nato vadas Gruenther įspėjo 

Rusiją: saugokis savižudybės
PARYŽIUS, lapkr. 13. —Gen. Alfred M. Gruenther, pasitrau

kiąs iš Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) vado parei
gų, šiandien įspėjo Sovietų Sąjungą, jog betkokia ataka prieš Va
karus bus sutikta staigiu atsilyginimo veiksmu.

Rusija būtų sunaikinta, jis pa
sakė.

Atsakydamas į „grasinimus ir 
šantažus“, Gruenther pareiškė, 
jog raketos nesunaikintų Atlan
to sąjungos sugebėjimo atsily 
ginti priešui.

Nors Gruenther neminėjo so
vietų Sąjungos premjero Bulga- 
nino, bet buvo aišku, jog jis savo 
akis nukreipė į Bulganiną, kuris 
prieš savaitę įspėjo Prancūziją ir 
Britaniją, kad daug stipresnės 
valstybės galėtų jas pulti „rake
tine technika“, nebent jos baigtų 
kovas Egipte.

Gruenther pasakė:
— Nė viena tauta neis paspaus 

ti to (raketos) mygto, nes tai bū
tų savižudybė ir tai kaip tik reiš
kia tą...

— Atsilyginimas būtų taip tik
ras, kaip diena ir naktis, ir So
vietų Sąjunga būtų sunaikinta.

Gruenther, kuris pradėjo va
dovauti Nato jėgoms Europoje 
netrukus po to, kai Eisenhoweris 
įžengė į Baltuosius Rūmus kaip 
prezidentas, savo postą lapkričio 
20 d. atiduoda į JAV gen. Lauris 
Norstad rankas.

Gruenther iš armijos pasitrau
kia gruodžio 31 d. ir bus Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus prezi
dentas.

Senatorius prašo
nesėdėti ant tvoros

WASHINGTONAS, lapkr. 13. 
— Senatorius Fulbright (D. 
Ark.) vakar pareiškė: jei sovie
tų „savanoriai“ kovotų Egipte, 
Jungtinės Amerikos -Valstybės 
turėtų žengti su ginklu prieš 
juos.

Senatorius pasakė, jog prezi
dentas Eisenhoweris turėtų aiš
kiai pasakyti Rusijai, kad įvedi
mas sovietu karinių jėgų į Vi
durio Rytus Amerikos nebus to
leruojamas.

Fulbright, senato užsienio rei 
kalų komiteto narys, pasakė: 
JAV neturi sėdėti ant tvoros ir 
leisti sovietams įsigalėti arabų 
pasaulyje.

Lenkijos slaptosios 
policijos vadas

pats save teisina
VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 

13. — Buvęs Lenkijos slaptosios 
policijos viešpats Jacob Berman 
pareiškė, jog jis aklai sekė so
vietų metodus ir dėl to „baisūs 
dalykai įvyko mano panosėje 
man nežinant“.

Jacob Berman kalbėjo Lenki
jos komunistų partijos centro 
komiteto spalio susirinkime, ku
ris grąžino kartą kalintą Vladą 
Gomulką į valdžią. Oficialus re
kordas vakar buvo atspausdin
tas.

Berman teigia, jog jis nežino-

• Austrijoje kasdien daugėja 
vengrų pabėgėlių skaičius. Aus
trai juos šiltai priima.

miteto narys šį pareiškimą pa
vadino „nepadoriu“.

Norvegijos komunistai 
prašneko

OSLO, Norvegija, lapkr. 13 — 
Norvegijos komunistų partija va 
kar pareikalavo ištraukti visas 
užsienines kariuomenes, įskai
tant ir Rusijos, iš viso pasaulio 
kraštų — įskaitant Vengriją.

Norvegijos komunistų partija 
taip pat pareikalavo įsileisti 
Jungtinių Tautų stebėtojus į Ven 
griją.

Vengrų tauta pasirinko naują 
kovos priemonę prieš komunistus

VIENA, lapkr. 13. -w Vengrijos visuomenės malšinimas nepa
jėgė sudaryti betkokio autoriteto naujai Vengrijos lėlinei vyriau
sybei, vadovaujamai Janęe Kadar. Kaikuriose vietose dar vyksta 
kovos.

Nepatikrintomis žiniomis dar 
kovojame ir Csepel saloje. Ta
čiau dabar Vengrijos visuomenė 
perėjo į kitą kovos priemonę ir 
paskelbė visuotinį streiką. Jie 
žada tol negrįžti į darbą, kol bus 
Vengrijoje Rusijos kariuomenė.

Naujos vilionės
Naujoji komunistinė vyriausy

bė* stengiasi visokiais būdais įsi
gyti visuomenės pasitikėjimo. Ji 
bandė net buvusį min. pirm. Nagį 
grąžinti į vyriausybę, bet nepa
vyko. Nagy yra radęs prieglaudą 
Jugoslavijos pasiuntinybėje. Su 
juo kartu yra ir kiti jo vyriau
sybės nariai. Kariuomenė nepri
leido prie Jugoslavijos ambasa
dos vakariečių laikraštininkų, 
kurie norėjo pasimatyti su Nagy.
Naujoji vyriausybė žada visas 
tas laisves, kurias žadėjo ir Na
gy, išskiriant laisvus rinkimus, 
bet niekas tuo netiki.

Kovojantis jaunimas
Mieste buvo išmėtyti atsišau

kimai, reikalaują rusų pasitrau
kimo ir Nagy grąžinimo į vyriau 
sybę. Atsišaukimus pasirašė ko
vojantis Vengrijos jaunimas. At
sišaukimą kviečia visą tautą į 
pasyvų pasipriešinimą ir susilai
kymą nuo darbo. Visas darbas 
Vengrijoje nuo pirmadienio yra 
sustojęs. Veikia tik šiek tiek 
maisto krautuvės.

Skaudžios pasekmės
Sovietų vyriausybė mano Ven

griją priveikti badu, sulaikyda
ma būtiniausių maisto produktų 
pristatymą.

Į Austriją yra pabėgę 20,000 
vengrų. Užpraėjusią naktį juos 
pradėta vežti į Švediją. Šimtai 
pabėgėlių pasirinko emigruoti į 
Australiją.

Ir taip 10 milionų neturinti pasmerkti visos tautos dėl kelių 
Vengrijos tauta kovoja už visų f asmenų nusikaltimų“, pareiškė
pavergtų tautų laisvę. premjeras.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Egipto ambasadorius Mas

kvoje vakar pareiškė: daugiau 
kaip 50,000 rusų savanorių pasi
siūlė stoti į Egipto karinę tar
nybą.

• Britanijos karinis žygis į 
Egiptą kainavo 100 — 125 mil. 
dolerių.

• Meksikiečiai apšaudė JAV 
vėžiukų laivą Meksikos įlankoje. 
Laivo kapitonas sužeistas.

• Britanijos, Amerikos ir | muose. Bet krikščionys demokra
Prancūzijos valstybių galvos su-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų tarptautinės policijos jėgų išvykimas į 

Vidurio Rytus atidėtas.
— Naujos kovos vakar prasidėjo Budapešte, Vengrijos sosti

nėje, kur sovietų vadai bando numalšinti Vengrijos laisvės kovo
tojus.

— Vengrijos laisvės kovotojai, kurie išėjo prieš 200,000 sovie
tų kariuomenę ir Jf600 tankų, pareiškė: „Visas pasaulis yra su mu- jr jg areštavo Constan-
mis. Mes neatsitrauksime!”

— Jungtinių Tautų dvylika stebėtojų vakar atvyko į Suezo 
kanalo zoną, kur jie prižiūrės karo paliaubas tarp prancūzų — 
britų ir Egipto jėgų.

— Alon Lennox - Boy, Britanijos kolonijų sekretorius, vakar 
pasakė: jei Britanija ir Prancūzija nebūtų įsikišusios į Vidurio 
Rytus, tai ši apylinkė praktiškai būtų patekusi į Sovietų Sąjungos 
rankas.

— Egipto prezidentas Nasseris vakar pasikvietė JAV amba
sadorių Raymond Hare.

— Britanija ir Prancūzija vakar davė suprasti, kad jos atmes 
prezidento Nasserio sąlygas dėl Jungtinių Tautų policijos jėgų 
vedimo į Egiptą. Vidurio Rytuose tebestovį dinamito statinė. So
vietai nešiojasi kišenėse bombas.
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Komunistai nenori
laisvų rinkimų

NEW YORKAS, lapkr. 13. — 
Vengrijos naujoji lėlinė vyriau
sybė (primesta Maskvos) vakar 
atmetė Jungtinių Tautų reikala
vimą ištraukti iš Vengrijos so
vietų kariuomenę, kuri Budapeš* 
tą pavertė griuvėsiais.

Vengrijos lėlinė vyriausybė ne 
įsileidžia Jungtinių Tautų stebė
tojų ir nenori laisvų rinkimų 
Vengrijoje, bet prašo maisto ir 
vaistų.

JT padidėjo
NEW YORKAS, lapkr. 13. — 

Princas Van Waithayakon, Tai
lando atstovas, vakar išrinktas 
Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos pirmininku. Į Jung
tines Tautas priimtos Sudanas ir 
Morokas. JT dabar turi 79 na
rius.

Gazolinas pabrango
HAMBURGAS, Vokietija, lap-i 

kričio 13. — Dvi Vakarų Vokie
tijos naftos kompanijos vakar 
pakėlė beveik vieną centą už ga
zolino galioną, nes pakilo tanke- 
rių išlaidos ryšiumi su Suezo kri
ze.

• Ceilono premjeras Solomon 
Bandaranaike pasakė, jog jis nei 
pritaria idėjai,'kad Ceilonas pa
sitrauktų iš Britanijos bendruo
menės (commonwealth’o). Kai- 
kas siūlė, kad Ceilonas pasitrauk 
tų iš Britanijos bendruomenės 
dėl britų akcijos Egipte. „Negali

sitiks Washingtone dešimties ar 
dviejų savaičių laikotarpy, nors 
Baltųjų Rūmų pareigūnai šį pra 
nešimą neigia.

• Sovietai telkia savo kariuo
menes rytiniame ir vakariniame 
Lenkijos pasienyje. Lenkijos 
krašte yra didelis susirūpinimas.

• Vakarų Vokietija. Socialis
tai giriasi laimėjimais Vakarų 
Vokietijos savivaldybių rinki-

tai pareiškė, jog rinkiminiai re
zultatai rodo, jog jų partija tebė
ra stipriausia.

• Argentina. Apie 250,000 me
talo darbininkų Argentinoje pa
skelbė 24 valandų streiką. Rei
kalauja darbo atlyginimo pakėli
mo.

• Alžirija. Prancūzijos karei
viai užmušė 15 Alžirijos sukilė-

tinę apylinkėje.
Katendorl .s

Lapkričio 14 d.: šv. Juorapų- 
tas; lietuviški: Ramaatas ir Sau 
lė.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:32.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalčiau, ry
toj — mažas pasikeitimas oro 
temperatūroje.



1

IMKNRASflK DRAUGAS. CHTCAC-O. ILIJNOIS Trečiadienis, lapkričio 14, 1956
”c~:

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
NUTRAUKTI SANTYKIUS SU

RUSIJA i
Senatorius Williani F. Kntnv- 
lanri pažada paramą lietuviams 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. —i 
Siūlo organizuoti savanorių ar-; 
mijas kovai prieš komunizmą. 
— Balsuos prieš komunistinės 
Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas. — Komunistus išvadi
na augščiausio laipsnio bar
barais.

“Visos sutartys su Sovietų 
Sąjunga nevertos net to popie
riaus, ant kurio jos pasirašo
mos”. kalbėjo senatorius Wil-| 
liam F. Knowland lietuvių poli-l 
tiniame susirinkime Los Ange-1 
les Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje lapkričio 4d. „“Nuo 
1917 metų Sovietų Sąjunga ne
silaikė nė vienos savo pasira
šytos sutarties nė su vienu kraš 
tu”, kalbėjo toliau šen. W. F. 
Knowland. Anot senatoriaus, 
laikas būtų baigti laisvajam pa
sauliui žaidimą su komunistais. 
Jie nesą niekas kitas, kaip augš 
čiausiojo laipsnio barbarai; jie 
šalintini iš Jungtinių Tautų; su 
Sovietų Sąjunga laisvasis pašau 
lis turėtų nebeturėti jokios kal
bos. Čia šen. William F. Know- 
land išėjo su nauju pasiūlymu: 
duoti sukilėliams pavergtuose 
kraštuose konkretesnę paramą; 
organizuoti savanorių armijas 
laisvajame pasaulyje ir suda
ryti galimybes toms armijoms 
įsijungti ii kovą prieš komuniz
mą visuose pavergtuose kraš
tuose. Savo kalbose ir pašne
kesiuose su Los Angeles lietu
vių kolonijos veikėjais šen. W 
F. Knowland pažadėjo lietu
viams kovoje dėl Lietuvos lais

vės savo visokeriopą paramą 
JAV Kongrese ir Jungtinėse 
Tautose, kuriose jis dabar yra 
vienas iš penkių JAV delegaci
jos narių.

Parapijos salė buvo pilna. Se 
natoriaus kalbą Los Angeles lie
tuviai daugelį kartų pertraukė 
ovacijomis ir plojimais. Sena-Į 
toriui W. F. Knovvland prade
dant ir baigiant kalbą visi klau
sytojai pagerbė jį atsistojimu.’ 
Visi susirinkusieji į šį masinį' 
susirinkimą sutiko, kad puikes
nės ir mums palankesnės kal
bos nė vienas nesąs girdėjęs iš 
kito JAV politinio gyvenimo vai 
ruotojo.

Senatorius William F. Know- 
land, kalbėdamas tą pačią die
ną Los Angeles vengrų susirin
kime, vėl kėlė Lietuvos ir visų 
kitų pavergtų kraštų klausimą 
ir išėjo su tais pačiais pasiūly
mais, kaip ir lietuvių susirinki
me.

Lietuvių susirinkime senato-

riu3 Wi!liam F. Knovvland daly
vavo kartu su žmona, dukteri
mi ir sūnumi. Visą senatoriaus 
šeimą pasiimti iš Statler vieš
bučio buvo nuvykusi lietuvių de 
legacija. Kelyje iš viešbučj 
lietuvių salę senatorius 
Knovvland turėjo ilgesrį pašne
kesį su Kalifornijos lietuvių res
publikonų pirm. L. Valiuku. Se 
natorius teiravosi apie visą JAV 
lietuvių veiklą ir jų pastangas 
kovoje dėl Lietuvos laisvės;' 
smulkiau pasiinformavo apie 
Lietuvos laisvinimo institucijas. 
Ponia Knovvland kalbėjo, kad ji 
irgi labai domisi padėtimi už ge
ležinės uždangos, esanti skaičiu
si daug knygų apie tenykštį 
skurdą ir vargą bei pavergtųjų 
kančias. Senatoriaus šeimą ir 
visus palydovus iš viešbučio pa
siimti buvo nuvykę Danguolė

Pulkauninkaitė ir Sigutė Uob- 
kevičiūtė (abi pasipuošusios 
tautiniais rūbais), L. Valiukas, 

(Nukelta į 5 psl.)
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STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWiNAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272I

^.pkainavimą ij Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atiilara kasdien nuo 
i 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 

šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Yra kalbama mieste, 4<ad STEIN TĖKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už- ’ 
dangalams medžiagos. TaJpupįt fr [jakams medžiagų vy- ’ 
rams ir moterims. ' .

/•» •6
....

S ’

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės jki 
$2.98, tiktai ................................................... z...................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Clotb užuolaidomr, tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitė je iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

bučjo į!
W F. PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji: ii: iš toliau 
K. E1DUKONIS

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujae specialus dideli* 

auukveiinil.s bu pilna ap- 
drauda. Pigus ir »<žiniuga* 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4648 8. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. yi 7-2972

Tunu naują dideų sunkvežimį 
ir apdraudaa

ISIS W. 01«t St. Ohicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

ir

Tel. ofiso HE 4 -6(199, rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

t Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
I <i<-atnilt«pla, auuKite Kl-.ilzie 3-286«

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHlItURGt

414b S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
'*** pirm., antr., ketvlrt. 6-8:8« «

DR. IRENA KURAS
t (Gydytoja Ir Chirurgė)
KCDLKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALI STI
J1M South W e steni A vonia

(MKDICAL BUILDING)
■•lrmad., antrad., ketv. ir penktai

į juo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
į 1 V. — 8 vai. vakare. Trečl&d. nuo 

11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1
vai. ryto iki S vai. poi .'et.

Ofloe tel. RE. 7-il68
Re*, tel. WAlbrook 6-3744

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vaujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso U-l. KEliance 5-4410 

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

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2899 
Rezidencijos: LAfayette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th ir Hennltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 ▼. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. ae‘

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 
FURNITU RE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

h draugą”.

7026 So. Western Avė. 
Telef. PRosnect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $2S-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIU KRAUTU! 15) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Kdile Bertulis ir I-\-lix I lando uis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirniad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Seknįad. nuo 11 vai 
ryto iki 4:30 vaSl po pietų.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-67i» 
AUGUST SALDUKAS fozldantm

1

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

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

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

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
lėliai patobulintas trumpu bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 

J. G. TELEVISION COMPANY 

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

NARIAI UETUVIV TAIP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10.000.00
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
____ Lengvomis Sąlygomis

CNIGAGO > SAVINGS B LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, IU

CRANE SAYINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ūl.

DISTRICT SAYINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. It. Pietkleuicz, prez.; E. R. Piclklculcz, aekr. ir azlvokatan 
Mokame augštug dividendun. KeMuojame cekiua. Parduodame ir 
išperkame valstybės boniiN. Taupytojama patarnavimai vėltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AlANDIEN.—Apdrauafa 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.

ST. ANTHONY SAVINOS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, m.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS 8 LOAN ASSN.
1800 S. Ealited Si. Chicago 8, IU.

Tel. OLympic 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.

Vai. antr. Ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d.

3147 So. Halsted St., Ohicago 8, III.
Tel. CAlumct 5-0270

Vai.: plrmad., treč. ir šefit. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo lo v. ryto iki 
2 vai? p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
lies telef. \VAlbrook 5-5070

rel. ofiso VA. 7-5557, re*. RE. 7-499*
DU FRANK C. KWINN

(K VILČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 W«rt 47th Btree*
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo s 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki >:« 
rua.., tr.j <11.na ir 9«4fad -.V

Tel. ofiso PItospeet 6-2240
PItospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
Ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
n. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šefitad.

Res. tel. CKovdiill 6-5603

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

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

šeštad. 2—1 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VYacker Drlve 

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

Td. CEntruŲ 0-2294 
5002 West lOLb Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šefitad. 1—1 
Tel. TOwnbaU 3-O959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 61st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antrų 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. b 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet

DR. JULIJA MONSTAVIfcIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGl 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
šsklrus trečiad. šeštadieniais nuo ’ 
kl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6749 
Buto — BEvcrly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO*

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Str««t
(Arti Archer Avė.)

----------------------------------------------------------- i Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; T—9
Tol. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324 i 4e#^.«t io—12, Trečiad. • uždaryta

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. 2. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties
telefonas KĖpuhlic 7-1900 

Reziihncia: GRoieliill 6-8161

10-
I.Afayette 3-4919 

Nnrm, — CFzinrcrest 3-778*

Tel. Ofico PA 5-1717 
Rez.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezideneiijos tel. BEverly 8-82 11

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

časdlen 8—7 vai. vak. Seštad. aut
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku ragai rutarlmę 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 248' 
H. 62nd St., tel. Rcpublio 7-8818.

Tel. ofiHo VI. 7-0606. rez. RE. 7-6267 i

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kumpus Archer ir Culifornia Avė. 
Kampas Archer ir Califorina Avė. 

VAL.: 2—1 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofisu telef. YArds 7—1166
Rezidencijos — NTevvart 3-1511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

j Tel. \VAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-15OO

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

i VAL. 2—4 p. p. ir nuo V—9 v. vak. 
į Trečiad. ir šeštad. pūgai sutarti 

Tel. ofiso I’K. 6-3838, rez. 1(E. 7-9199 i

DR. A. 1ENKINS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2 -4 p. p. Ir 7:30 
|kl 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 8-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
: Valandos: 9—1 2 Ir 7—J v v. pnga1

.usltartmf) Išskyrus trečiadienius
2422 Ww»t Marquette Rd.

DR. WALTER J. KIRSTUK
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

8925 Hest 59tfa Street 
čAL. 1—4 popiet, 6:80—8:l« rak 

Trečiad pagal sutarti

ofiso ir buto «>Lym|ile 9-4 ia»
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
♦938 W. 15tb SL. Cicero 

kasdien 1—8 ▼. Ir 6—8 v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 152A sn. 491h At«. 
B*štadleuiuia 12 Iki A puplal

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-848*

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveam
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vak. 

Trečiadieniais, šeitadienlals lx 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. r.fiso: DAnub« 6-tlSA

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 t. p. p. tr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

iek ofiso PRospect 6-9400
Rezid. l’Rospect 6-94O4

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūt£)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai 
/ak. šeštad. 1-4 p. p. TrečiadJssdau 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 9-O7U

DR. V. VILEIŠIS
PA 5-1718 GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

802 West Slot Street

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki V vai. 

Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. KEpublio 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., ' penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:oO—8:00 
Šešt. nuo 2:oo — 4:00. Trečiad. lt 
Kitu laiku susitarus telefonu

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

keičia stiklus Ir rėmas.
4455 So. Oalifornia Avė., Ohicag 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir MktiM
_____________ tik susi tarne

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 9-196

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti 

(eigų neatsilieps vlršmlnštl telefoną
šaukite Mldwa» 8-OOO1

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstss 

Aparatal-Protezal, Msd. ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

(Arch Bupports) ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais t-l. 
iRTHOPimiJOH TECHNIKOS LAB 

1860 W. 6»rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PRospcct 6-5684.

Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių)) 
/rišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
r nuo 6-8 v.v. Šeštad. 1-4 vai. noplst 

rel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-316e

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. šuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 9-9«<m

DR. P. Z. Z8LAT0RIS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-8661 
Rezid. 6600 S. Artesia.n At*.

^AL. 11 v. r, Iki 8 p. n.; 6—• »

DR. 6. SERNER
bJETlVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 motq patyrimo
Tel. YArds 7-1899 
•^ritalko akiniam 
Kreivus akis 

išt&lss
Ofisas Ir akiniu dirbtuve 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, tt«-
čiad nuo 10-12. penktadieni l» > -n 
ieštadieniaia i»-2 vai. popiet.

virs

SOFHIE BARČUS 
RflDIO PROGRAMA

Iš’VVOES stoties — Banga 1390 
NltO PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
.ŠEŠTAD. 8:30lki 9:30 rjto

PTRM.VD1 ENNIO vak. nuo 7—8 v 
.SEKMAI). 8:30 --9:30 v. r. <5 stoties

WOPA — 1400 kil.
7159 SO. ,MAI’LEWOOD AVĖ

Chicago 29. III. HEmlock 4-2413
i -

RUMMAGE SALE
TEMPLE BETH EL 

1407 S. Sedwick Avė.
’l'reė. I.npkr. 1 I nuo 0 v. r. Iki 0 v. v. 

Į Kel. lafriii-. 15 <1. nuo 9. v. r. iki 5 v.v.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
<834 S. Oakley Avė., Chicago S. IU. TeL Virgin!* 7-9941) 7-6441
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AR TAI TOKS SUGYVENIMAS?
Komunistų vadai Maskvoje vis dar tebekalba apie koegzis

tencijos galimybes su Vakartis. Jie laiko visa tai, kas šiandien 
vyksta Vengrijoje, vyksta “taikaus sugyvenimo” ženkle. Ar pa
saulis yra girdėjęs šitokią melagystę ir matęs šitokį veidmai
niavimą ?

Vicepremjeras Anastas Mikojan, savo laiku kalbėdamas ko
munistų sambūriui Maskvoje, bandė atsakyti į vakariečių daro
mus priekaištus Maskvos veidmainiškai politikai ir tarp kitko
pareiškė: $/

“Mūsų priešai sako, kad, siekiant paskleisti komunizmą vi
same pasaulyje karo priemonėmis, galutinis mūsų tikslas ir yra 
karas. Jie įtikinėja, kad šiuo metu mes dar nesame jam pasi
ruošę, todėl mes norime taikaus sugyvenimo, kol galėsime pri
mesti pasauliui komunizmą ginklu mūsų rankose... Tai yra mū
sų politikos įžeidimas. Komunizmui karas nereikalingas. Jis 
yra nusistatęs prieš karą. Komunizmo idėjos laimės be karo”.

Šitą pareiškimą seka ir kitas. Jis padarytas praėjusį šešta
dienį Maskvoje oficialiame valdžios komunikate, būtent: “So
vietų Sąjunga buvo ir pasilieka nuolatine rėmėja draugingumo, 
bendradarbiavimo ir sugyvenimo valstybių, nepriklausomų savo 
socialine sistema... Sovietų liaudis simpatizuoja žmonėms, no
rintiems nusikratyti gėdingo kolonialinio jungo ir rasti sau ne
priklausomybę”.

Ar bereikia didesnio pasityčiojimo iš sukilėlių prieš komu
nistinį kolonialinį jungą Vengrijoj, Lenkijoj ir kitur?

Siekdami “taikaus sugyvenimo” su visais ir “padėdami” 
žmonėms nusikratyti kolonialinio jungo, reikšdami “simpatiją” 
kovojantiems už laisvę Vengrijos žmonėms, sovietai panaudojo 
tikrai “taikingas” ir “simpatingas” priemones.

Po didžiojo sukilimo ir laimėjimo mūšiuose su komunistais 
už išsilaisvinimą, lapkričio 3 d. Budapešto gyventojai ėjo poilsio, 
manydami, kad jų krašto gyvenimui prasideda nauja gadynė. 
Jie manė jau visai laimėję nepriklausomybę. Jie buvo ramūs, 
nes žinojo, kad turi savo vyriausybę, kurios priešakyje buvo pa
statytas Imre Nagy, aiškiai pasisakęs už pilną tautinę nepri
klausomybę. Jie buvo ramūs ir dėl to, kad sukilėlių vadas buvo 
jau pradėjęs pasitarimus dėl rusų kariuomenės pasitraukimo iš 
Vengrijos. Tačiau lapkričio 4 d., sekmadienį, Vengrijos sosti
nės gyventojai buvo prikelti patrankų trenksmais. Tai buvo nau
jas sustiprintos sovietinės armijos užpuolimas, siekiąs išskersti 
sukilėlius ir pasmaugti jų iškovotą nepriklausomybę. Sukilėliai 
ir vėl turėjo imti ginklą į rankas ir kariauti iki paskutinio savo 
kraujo lašo. Tai buvo baisi diena ne tik Vengrijos, bet ir viso 
civilizuoto pasaulio istorijoje. Ginkluoti rusai bblševikai griovė 
miestą, skerdė žmones, žudė vaikus, gėdino moteris. Tai vykdė 
po to, kai Kremlius jau buvo pažadėjęs tartis, atitraukti savo 
kariuomenę ir leisti vengrams gyventi laisvu ir nuo Maskvos 
nepriklausomu gyvenimu! Taigi, ko buvo verti Mikojano žodžiai, 
ko vertas buvo oficialus Kremliaus pareiškimas, kad jie nenau
doja prievartos komunizmui įgyvendinti, kad jie yra taikaus su
gyvenimo šalininkai? Melagiai ir veidmainiai!

“The New York Times”, labai vaizdžiai aprašęs komunistų 
žiaurumus Vengrijoje, ypač jos sostinėje Budapešte, pastebi, 
kad karine jėga rusai grąžino Budapeštui “socializmo palaimą”, 
parodydami, kokiais keliais Kremlius įgyvendina "taikų su
gyvenimą”, ir ką reiškia taikaus sugyvenimo idėja bolševikų gal
vosenoje ir siekimuose.

Sovietų pravestos baisiosios skerdynės Vengrijoje viso pa
saulio kraštams labai vaizdžiai parodė, kas yra komunizmas, ir 
todėl šiandien plačiau, garsiau bei karščiau kartojama: “Nuo 
bado, maro, ugnies, karo ir komunizmo apsaugok mus. Viešpatie!”

VENGRIJOS TRAGEDIJA IR LIETUVIAI
PRANYS AI ARNAS, Kanada

— Civilizuotieji pasaulio žmo
nės, vardan laisvės ir solidaru
mo, mes šaukiamės jūsų pagal
bos! Mūsų laivas skęsta. Jo 
šviesos dingsta, šešėliai darosi 
tamsesni ir tamsesni valando
mis ir net minutėmis... Išgirs
kite mūsų šauksmą! Pajudėki
te, ištieskite mums brolišką ran
ką!

Tai širdį veriantieji žodžiai ir 
kartu paskutinis Vengrijos su-

lietuviai ėmė jiems rinkti aukas. 
Buvo renkami pinigai abiejų lie
tuviškųjų parapijų bažnyčiose ib 
KLB biure. Kanadiškoji spau
da, pranešdama apie plaukian
čias aukas pabrėžė, jog patys 
pirmieji iš vietos tautybių komi
tetų su aukomis atskubėjo lie
tuviai. Tai gražus ir pagirtinas 
vietos lietuvių mostas. Kiek vė
liau Toronto dienraštis “The 
Star” (lapkričio 5 d.) atspaus-

LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS
Prancūzų patriotinės visuome i centro komiteto nutarimu, svei- 

nės susijaudinimas ryšium su i kinančiu budelišką sovietų elge
sį Vengrijoje ir daugelis kalbė
tojų griežtai reikalavo iš savo 
vyriausybės uždrausti komunis
tų partijos žalingą veiklą ir už
daryti visą partiją su ivsais os 
leidiniais. Kadangi toji partija 
yra pasišovusi bolševikinės re
voliucijos sukakčiai paminėti 
ir raudonajai armijai pagerbti

vengrų tautos tragedija ir so
vietų nežmonišku žiaurumu yra 

neapsakomas.
Lapkričio 5 d. vakare didžiu

lėje Societes Savantes salėje į- 
vyko kelių tūkstančių žmonių, 
daugiausia jaunimo susirinki
mas, kuriam pirmininkavo Pran 
cūzijos Instituto narys, žymus, 
mokslininkas Daniel Halevy. Kai' sukviesti žiemos velodrome ma-

Prancūzų spauda apie Vengrijos tragediją
Visa spauda su didžiausia 

užuojauta vengrų tautai ir ait
riausiu pasipiktinimu sovietų 
žiaurumu rašo apie įvykius. 
Dienraštis “Le Figaro” rašo:

“Žiaurus nusikaltimas įvyk
dytas.... Kvapą atima iš pasi
baisėjimo... Chruščevinės šypse
nos išdilo. Senojo despoto še
šėlis iškilo iš kapo. Stalinas pri
sikėlė. Jis atstato savo tvarką. 
Be tironijos komunistinis vieš
patavimas griūva. Jis tegali lai
kytis tik kalėjimais ir krauju”.

Socialistinis dienraštis “Fran- 
ce-Tireur” rašo:

“Gėda laisvės žmogžudžiams. 
Tai pasibaisėjimas, pasibaisėji
mas, kuriam nėra vardo. Kaip 
gi kada nors bus galima pamirš
ti tai, kas įvyko?... Ne, nėra 
žodžių, kaip išreikšti neribotą 
pasišlykštėjimą, kurį iššaukia 
civilizuotame pasaulyje vengrų 
tautos žudynės, atliktos Stali
no įpėdinių”.

Vyriausybinės socialistų par
tijos dienraštis “Le Populaire de 
Paris” rašo:

"Sovietų Sąjunga žudo veng
rų tautą. Laisvas pasaulis iš
gyvena neapsakomą nerimą ir 
įtūžimą. Banditai — taip juos 
nuo šiol galima vadinti — ilgai 
iš anksto parengė vengrų tautos 
visuotinį puolimą. Dar vieną 
kartą rusai savo įsipareigojimus 
pavertė popieriniais skarmalais. 
Labiau staliniški negu pats Sta
linas, dabartiniai Kremliaus po
nai griebėsi tokių įsikišimo 
veiksmų, kokių niekada neišdrį
so griebtis pats jų pirmtakas”.

kilėlių radijo šauksmas į laisvą-, dino žini*’ užvl±?tą: “Lithua' 
mans Donate $900.00 to Hun-į pasaulį...

Vienok, ar buvo išgirstas jų 
šauksmas, ar buvo pagelbėta 
jiems? Deja, atsakymas — su
krečiantis: tik grašiais ir nuo
trupomis. Ir tai daugiausia gel
bėjo jiems tie, kurie, patys yra 
vargšai: pabėgėliai, ateiviai į 
laisvuosius kraštus, kilę iš Veng 
rijos arba tų valstybių, kurios 
panašią vergijos naštą neša, 
kaip vengrų tauta.

Neatėjo Vengrijai į pagalbą ir 
Jungtinės Tautos, kurios, bent 
taip sakosi, esančios taikos ir 
laisvės gynėjos. Jungtinių Tau
tų Chartoje I skyriuje pirmame 
straipsnyje pasakyta šitaip: 
“Jungtinių Tautų tikslai šitoki: 
Išlaikyti tarptautinę taiką bei 
saugumą, šiam reikalui: suveiks 
minti bendrąsias priemones, ku
riomis įspėjami ir šalinami gra
sinimai taikai bei tramdomi puo 
limo veiksmai ar kiti toki taikos 
laužymai... ir t.t.”.

Bet, deja... ar buvo tramdomi 
barbariško bolševiko puolamieji 
veiksmai ?

Tiesa, Jungtinės Tautos Ven
grijos reikalą diskutavo dviejo
se instancijose: Saugumo Tary
boj, kur diskusijos buvo sovie
tų vetuotos, ir Generalinėje A- 
samblėjoje. Pastarojoje buvo pa 
smerkti sovietų veiksmai ir pri
imta rezoliucija, reikalaujanti 
raudonuosius atitraukti savo ka 
riuomenę iš Vengrijos. Bet... ar 
klauso sovietai tokių rezoliuci
jų? Ne. Jie tik jėgą supranta, 
kurios, deja, niekas nesiryžta 
panaudoti.

Lietuvių parama vengrų 
kovotojams

Rašančiajam šias eilutes mie
la prisiminti Toronto lietuvišką
ją koloniją (Kanadoje). Vos tik 
Vengrijos laisvės kovotojai su
kilimą pradėjo, tuojau vietiniai

bėtojų tarpe buvo taip pat insti 
tuto narys, žinomas filosofas 
Gabriel Marcei, vienas senato
rių, vienas deputatų ir visa eilė 
žymių rašytojų, žurnalistų bei 
studijuojančio jaunimo atstovė.
Visi kalbėtojai su neapsakomu 
griežtumu smerkė sovietų pasi
elgimą vengrų tautos atžvilgiu 
ir reikalavo, kad tos tautos bu
deliai greičiausiu laiku pasi- 

ir leistų
tai tautai laisvai apsispręsti.

Visų kalbėtojų buvo pareikš
tas neribotas pasipiktinimas i n 
prancūzų komunistų partijos

nifentaciją, Paryžiaus miesto ta 
rybos atstovas Rene Gillouin su
sirinkimui pranešė, kad patrio

I

tinė tos tarybos dauguma nu
tarė kviesti visus Paryžiaus gy
ventojus griežčiausiu būdu pa
sipriešinti šitam begėdiškam 
bandymui. Susirinkimas susto
jęs ilgai trunkančiais plojimais 
pritarė šitam sostinės tarybos 
nutarimui.

Prancūzijos parlamento pir
muose rūmuose lapkričio 6 d. jų 
pirmininkas socialistas Le Tro- 
qeur pareiškė susirinkimo dau
gumos solidarumą su vengrų 
tautos didvyriais. Visas susi
rinkimas, išskyrus komunistus, 
pagerbė vengrų kovotojus atsi-

(Nukelta į 4 psl.)
garians”, kurioje, tarp kitko, 
rašo: “...Lietuviai sujudo gelbė
ti Vengrijos sukilėlius. Raštiš
ki kreipimaisi buvo iškabinti 
prie abiejų parapijų bažnyčių ir 
tuojau buvo surinkta $500. Penk 
tadienio naktį lietuvių sociali-
niame susibūrime surinkta $112 trauktų" Ii“ Vmgrjos 
ir prieš tai sekmadienį — suau
kota $270” (čia turima galvoj 
Šv. Jono parapijos bažnyčioje 
padaryta rinkliava).

“Daily Star” rašo, jog šias ži
nias suteikė Lietuvos laisvini
mo organizacijos Toronto sky
riaus sekretorė Genė Bubelis.
Tie pinigai — $900 — buvo į- 
teikti vietos Vengrų Federaci
jai. “Mes planuojame surinkti 
ir daugiau”, dienraščio atstovui 
pabrėžusi G. Bubelis.

Toliau žinioje nurodomos ki
tos aukos ir akcentuojama to
kia pat padėtis ir mūsų tėvynės 
Lietuvos, kaip Vengrijos, to pa
ties baisaus priešo — bolševiz
mo teriojamos.

Vengrijos laisvės kovotojų pa 
stangos buvo palaužtos gausy
bės bolševikinių tankų ugnimi, 
tačiau tikėkime, kad jų pralie
tas kraujas atneš pasaulio pa
vergtiesiems laisvę, o tironų 
pančiai turės sutrūkti!

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybi
PRECIN PHOTO STl’DIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, »▼,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248 j

PAJ. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, IU. — Tel. LA S^Al.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 71 it Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & i. Brazdžionis

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! I
Seghettl Travcl Bumui kviečia jus pasirinkti viena kurį iš šių laivų 
Ir pailsčtl Europoje, sutinkant Kalėdų švente? Naujuosius Metus.

Norvegų linijos laivas
M. S. UEfftGKNSFJORD išplaukia gruodžio 8 dieną, šis naujas
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu Ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų rfmagi iv japūdlnga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.IBERTF,, prancūzų Laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelonės vadovas Mr. Otto Balderiotti. jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esąs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

Tenka pastebėti, kad laikraštis 
bus pamiršęs, kaip pasielgė Sta 
linas su Lenkija, Lietuva, Lat
vija ir Estija.

Dienraštis “L’Aurore” per vi
sas skiltis stambiomis raidėmis 
rašo:

“Gėda budeliams... Išdavikiš
ka kvislinginė vyriausybė paė
mė valdžią Vengrijoje. Vengri
ją greitai apsiaubs didelė tyla, 
kalėjimo ir kapinių tyla. Maskva 
galės kartoti šiurpų pareiškimą: 
tvarka viešpatauja Budapešte. 
Tvarka primesta skurde ir tero
re, kankinimų, koncentracinių 
stovyklų ir žudymų pagalba”.

Įvairios organizacijos, profe
sinės sąjungos, politinės parti
jos padarė daugybę pareiškimų 
ryšium su tragiškais Vengrijos 
įvykiais. Lapkričio 7 d. įvyko 
didžiulė eisena, sukviesta kelių 
dešimčių organizacijų, kuri pa
dėjo vainiką prie nežinomo ka 
reivio kapo Vengrijos sukilimo 
aukoms pagerbti ir kartu protes 
tavo prieš sovietų barbarišku
mą.

Vyriausybinės socialistų par
tijos sekretoriatas išleido atsi
šaukimą į komunistų partijos 
kovotojus, kuriam sakoma: “Nė 
ra galima, kad bent vienas pran 
cūzas darbininkas taptų vengrų 
darbo klasės žmogžudžių bend
rininku.... Todėl pareikškite sa 
vo solidarumą su nelaiminga 
"•ngrų tauta, masiniai išstoda
mi iš taip vadinamų komunis
tinių organizacijų”.

“Draugo” Koresp.

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 
Hal&ted Street,’ Chicago 8, III. 
Tel. LA 3-0427.

ELĖ MAZALAITĖ.

Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 

statomas namas, koris bus baigtas šią metų gale.

Mes 18 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

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti Iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos Ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų gumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra 

ir teikia pelningesnlus Ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas ra aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimas — tai Chicago Savlngs yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškoičiant čeldus, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

Idas pinigines operacijas.

Chicago Savlngs 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 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

OURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID CP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

y?

PJŪTIES METAS

eisiu aplinkui kolonas ir stulpus, sakysim, užkliu
vau pušį — reikia suskaičiuoti kiek žingsnių telpa 
į kilometrą.

Jis įsitraukė į skaičiavimą, jis žengė vienodai, 
tarytum labai svarbu buvo, kad žingsnis būtų toks 
pat, nes kitaip neprieisi niekuomet ar nukrisi nuo 
nežinomo liepto. Jis rūpinosi, kad nepasimestų, kad 
nebūtų nuėjęs per toli ar nepriėjęs, nes juk ne kur 
kitur tiktai namo. Tai galėjo būti atostogų metas, 
iš gimnazijos, ir niekas nežinojo, niekas nelaukė 
stotyje. Jis skubėjo, kad jie nebūtų pavakarienia
vę. Ir ką jie būtų virę šį vakarą? Tarkuotus klec- 
kus — kas skaniau su jais, grietinė ar spirgai? 
Adventas ir pasninkas, bet pagaliau, tai gali būti 
ir atšildytas pienas, jeigu jie vieką suvalgė.

________ ROMANAS

116 tęsinys
Nesijaudink, jie parašys į protokolą kitaip: ar 

tu nemėginai ginklu nuversti tarybinę valdžią: O, 
galbūt, tu savavališkai įžeidei tikinčiųjų jausmus ir 
pasisavinai bažnyčią? Juk tu esi čia. Nesikrimsk, 
jie patys tegu sugalvoja. Ar tu nematai, kad tavo 
kojos vos juda? Jie bus patenkinti, jeigu tave reiks 
tu kalbėsi apie kalnų augštumas.

Jeigu žmogus eina, jis nesušąla — vorų voros
Jeigu žmogus eina, jis nesušąlą — vorų voros su buvo namuose — argi jis tiek ilgai ėjo? Nega- 

keliauja į paskirties vietą, vergų stovyklose, mote
rys nekrenta, paaugliai, vos ne vaikai, jie eina ir 
eina, nes savo širdimis jie tikisi praminti sau taką 
atgal. Aš nueisiu į tėviškę. Nesvarbu, kad tamsu,

Jis paklebeno duris — uždarytos, jis daužė 
jas atsargiai, paskui vis balsiau ir skaudžiau: jis 
trankė bažnyčios duris.

Jis grįžo nebedabodamas tako, per bažnyčios 
vidurį — priešais, didžiajame altoriuje, — kodėl aš 
tebevadinu taip? — stovėjo ir stebėjo jį, jis juto, 
jis galėjp išskirti iš tamsos apdarą.

Tu Teisėjas? Aš žinojau. Aš jutau Tave ir aname 
teisme, žinai, prieš partiją. Tai toks, sakyčiau, vals
čiaus teismelis. O Tavo ištarmę aš žinau. Netrenk
si .mane perkūnu, neprarys žemė, — jokios Egipto 
bausmės, net ne pragaras dar. Paskui net neatimsi 
man proto, nes kaip supras bausmę be proto? Tu 
žinai, kad reikia palikti žmogų su savim, ir leisti
jam save nuteisti — Tu žinai. Bet aš neprisiimu 

Jie miega, šitai jis regėjo iš labai toli, nes tam- kaltinimo.

Įėjo gi būti, kad jie ankšti sumigo, nes buvo pri
trūkę žibalo? Arba, motina neveikavo? Tada tik
rai degtų žiburys, ant stalo stovi valerijonų bon- 
kutė, mostis iš vaško, obelies žiedų ir pušies sakų.

jeigu be sniego eitum per mišką, ar šviesiau? Aš O gal eglės sakai?

Jis grįžo į savo suolą, jis pažino jį, kaip šuo 
savo būdą, tai nebuvo vistiek kur įsitaisyti, ten jau 
galėjai tarti: apgyventa, lyg prinešta šiaudų guo
liui.

(Bu dangteli) . I.'.J
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ATGAL Į MONACA

Moliavo princas ir jo žmona Grace išvyksta iš Amerikos atgal į Mo
linei). Vasario mėn. šeima laukia įpėdinio. (1XS)

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)
Ford 41-53 ...................... $8.25Murcery 49-51 ................ $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.250lds, 6 cyi. 41-50 ...... 8.20

... 9.95Plvmouth 42-56 .............. 9.95
... 9.91 Pontiac 37-54 ..................... 8.95
.. . 9.95 Buick 37-52 ......................... 12.00

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. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52 
Dodge 6, 42-56 ..

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

Buriniu laivu per Atlantą
Donald Palmer, iš Jolieto, iš

vyko į Olandiją ir iš ten su dar 
trimis kitais jie būriniu laivu 
plauks skersai Atlanto vandę- 
nyną į Ameriką.

PA.JIEŠKOJ1MAS

Jieškoma Stanislava Ilevičiūte- 
Bučienė, <1. Adomo; ir Janina Oriš
ki jonaite Sadauskienė, d. Kikodimo. 
Gimusi 1925 m. Jieško Ona Oriškijo- 
nienė (Adomo), Kaunas 14, Ž. Ama
liai, Lithuania.

Kemkite dien. brauki

Vytauto Augustino 

Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti 
Kaina 0 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Ava.
BROOKLYN 21, N. Y.

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D A D S
SEAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAI

V
į I

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė! 
eilutėms medžiaga tik^

už jardą

PUIKI RINKKINE IMPOKTUO- 
TA VILNONĖ MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

S195 jardas SUTAUPYSITE IKI 50% pirk-
darni medžiagas užuolaidoms

VILNONĖ PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo

ir baldų apdengimui.

$7.95 iki $9.50, dabar

i95 už jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENAT1 PIRKINĮ.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABR I CS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:3Q ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Ecnikimc Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
21) Kelly S<|uare, VVorcester, Mass.

r mūsų mistinę gulimu siųsti mistus su apmokėtu muitu į Lietu- 
ir į visus U.S.S.H. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yni j-cikuliiigi Lietuvoje, koip itimilo^, streptoiny- 
<-in, vulidolo ir nuo reumatizmo untpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augalo kraujo spaudimo. Per musų 
vaistinę vaisiui pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o j 
Sibirą ima 22 dienas oro |«ištu. V isi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite

'l\ mums <lėl inlormacijos.
VYTAUUTAS SKRINšKA

IdeaJ FUuiuacy raistinės Karininkas ir Notary Public

f

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firtmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St. RL 7-1941

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064

Pasiūlo iš naujai importuotų prekių:
Nerūdijančių kišeninių peilių,
Įvairių žirklių, žirklučių, rankdarbiams ir manikiūrui. 
Kišeninių plunksnakočių su auksine plunksna 14 karatų, 
Porcelano kavos komplektų, kristalo grafinų, stikliukų, 
vazų ir peleninių.

Didelis dovaninių prekių vietos gamybos pasirinkimas.
Buto remontams dažų, sienoms klijuoti popierių didžiausias 
spalvų, raštų ir kokybės rinkinys.
VYRAMS dideliems ir mažiems, kurie sunkiai randa savo ūgiui 
drabužių eilučių arba apsiaustų, čia galite užsisakyti pagal savo 
ūgį sau patinkamos spalvos ir kokybės eilutę su vienom ar dau
giau kelnių, šimtai vyrų yra mūsų patarnavimu patenkinti. 
Kvlčdų Šventėms norintieji pasipuošti nauja eilute, paskubėkite 
užsisakyti jau dabar.

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chieagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

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

Universal Savings and Ix>an Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
S 10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
..........................................................................................................................

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

’ėUmu distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
341S R. LFTUAN1CA AVĖ, CHICAGO, BLL. 

Telefonas — FRontler O-l 882

Pirkite dabar prieš žiemą 
įsikrausi vtl

MARQUETTE PARKE:
Mur. 4 po 4, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. 5 kb. Ir 1 kamb pa

stogėje, centr. šild., garažas, $16,500. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve. $16,500. '
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. 6 kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir modern. patalpa, pui
kūs Jreng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mleg.
Nauj. mūr. 2 po 5, platus sklypas.

BRIGHTON PARKE:
Med. 4 ir 3 kamb., $50 pajamų,

$12.000.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe, 

$11.700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 Ir 2 po 6, 

centr. šild., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4. $15,200.
Mūr. 4 butai ir taverna su visais

jreng.
Mūr. su taverna ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4: $16,500.
Med. 2 butai 5 ir 4 kb. $12.000.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2890

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

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 SL 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekimui.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

BERWYN, SOUTH, $2,900 įmokė
ti. Naujas 6 kamb. bungalo\v, 3 
inieg. kamb. Alyva apšild. Rūsys ir 
pastogė. Tuojau užimkite. $17,500. 
Raktas mūsų raštinėje. SVOBOliA, 
6013 Cermak Ibi. Blsliop 3-2162.

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

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpa.-,” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Wcstem Avė.
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Pirkdami sutaupysite 
Ir purduodami uždirb
site per šią jstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayetto 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ąuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb.. rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,600. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

3 metų senumo, mūrinis, šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marųuette Parke. Viršuje galima 
įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. riieno konstrukcija. Aut. gazo 
šilima. A. Linas.

Biznieriai, paskubėkit! Mėsos ir 
maisto produktų krautuvė Marųuette 
Parke, žymi savo vardu ir gera apy
varta. Skubiai parduodama už $7,000 
J. Šaulys.

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
$21.500. Tuojau teiraukitės! Volodke- 
vičius.

Modemiškas 5 kamb. mūr. namas 
Marųuette Parke. Antram augšte pa
ruoštas įrengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis.

Geriausioje vietoje Brighton Par
ke 2 butų mūr. namas su gretimu 
30 pėdi; sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

Skubiam pardavimui: 2 butų med. 
namas Brighton Pk. šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morgičių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknis.

štai bargenas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namų kiek patvarkius —■ 
pajamos žymiai padidėti). Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

FUBNITUBE F1NISHEK

Start inuncdiatly. Union wages. 
Steady employiuent.

See Mr. Newman.
L. FISH FURNITURE CO. 

2225 W. Pershing Rd.

W00DW0RKERS (DAILYDfiS) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS '

Reikalinga, kad būtų prityrę “par- 
lor frante” arba “novelty” stalu 
gamyboje. Nuolatinis darbas. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.

AUTOMOBILE* — TRVOKA 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O S I O O S 
lietuviška gazolino Motis Ir auto

taisymas
vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
tažymo darbai Ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

BUILDINO & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen- 
luoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
irba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - Inauraaes 

2737 W(*t 43rd Street

iimiiiimiiiiimmiiiiiiiiniiiimimimiiii
ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDINO OONTRACTORS 
tt&to naujus namus, atremontuo- 
a senus Kreipkitės:

Tel. - HEmlock 4-6881 
•iuiiniiiiiiiiiiiRiuniu»iŲiiiinnH»H'R<t

ROOM1NG HOISE. $200 j mėn 
pajamų, plius 6 kamb. butas. Karš
tu vand. apšild. $16,900. Arti 22nd 
ir I'ulaski Rd. Įmokėti $5,000. SVO _
BODĄ. 373!) \V. 26tli St. I,Awn<lalc | S 
1-7638.

HELP WANTED — MALĖ

H I G H E R

R A T E S

TOOLMAKERS
To consiruct and maintain all types of produetion 

punch and dies, molding dies, jigs, fixtures, and
I

gagės.

AND

MACHINISTS
To Repair and Maintain Standard and spėriai 

machinery.
• v

Wage progression and merit inereases. 

Excellent pension plan, paid vacation and holidays, 

and many other benefits at no cost to employees.
f.

W E S T E R N 
ELECTRIC

Apply

Cicero Avc. & 23rd Place 

Employment office open Monday
t

thru Satuiday.

| IONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRosnect 8-2018 =
= 6806 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29. Illinois Ę 
?iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>H

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

AJLET. APDKAUDŲ AGEN mKA
Visų rūšių apdraudos. Sntomofcl- 

4ų finansavimas. N o taria tas. Valsty- 
•>Ss patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitai 
’ 'asitelrauk'te pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-M71

• NTERHTATE INSURANCE AGENC1 
! 4108 S. Asliland Avė- Chicago 86.4n

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-270S nuo 0 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. ODymplc 2-5121 nuo A vaL 

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 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympio 2-0752

ISNUOMUO4AMA

Išuuom. 3 kamb. butas, anglių pe-
ėiai.H apkūrenamas, su viaaia baldais. 
Geriau tinka wrams. Kreiptis 
2300 W. 23r«l Place. Vlrginbi 7-7763, 
skambinti po i vai. p. p.

Ar matėt, ar skaitėt Altą nuosta
bią, gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nusiplrkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažiems.

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai iAlelsta ir 
pigi — tik $2.60.

DRAUGAS 

2334 S. Oaklry Ate. 

CHICAGO 8, ILL.

i
i
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Los Angeles, California
(Atkelta iš 2 psl.)

R. Dabšys, P. Jasiukonis ir V. 
Gilys.

Be senatoriaus W. F. Knov'- 
land. lietuvių susirinkime daly
vavo Kalifornijos respublikonų 
partijos pirm. Alphonzo E. Bell, 
Jr., respublikonų partijos cent
ro komiteto narys iš Kaliforni
jos Edward S. Shattuck su žmo- į 
na, kongresmanas L. McDo- 
nough su žmona, visų tautybių 
komiteto Eisenhowerio ir lQixo- 
no kandidatūrai remti pirminin
kai ponia Tony Whan ir Robert 
Agnew, respublikonų kandida
tas j JAV Kongresą Edward H. 
Gibbons, Kalifornijos legislatū-

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOUB

Laiškas iš Paryžiaus
(Atkelta iš 3 pusi.)

stojimu. Užsienių komisijos pir 
mininkas socialistas Daniel Ma- 
yer pasiūlė gedulo ženklan nu
traukti posėdį. Pasiūlytaui mil
žiniškos daugumos buvo pritar
ta. Komunistams laikantis pro
vokaciniai jiems buvo iš daugu
mos šaukiama: “žmogžudžiai, 
žmogžudžiai!” Panašūs solida
rumo pareiškimai buvo padary
ti senate ir Prancūzijos Unijos 
rūmuose.

Paryžiaus studentija lapkri
čio 5 d. manifestavo prieš sovie
tų ambasadą. Manifestacijos 
pradžioje buvo tik pora dešim
čių studentų, “po penkių minu
čių”, kaip rašo dienraštis “Pa- 
ris-Presse-l’Intransigeant” “pa
sidarė jų 500, po 10 minučių — 
tūkstantis”. Priešakyje j auna 
studentė nešė vengrų tautinę 
vėliavą, perrištą juodu kaspinu. 
Studentai šaukė: “Sovietai — 
žmogžudžiai, laisvė Vengrijai!”

ros narys Seth Johnson su žmo
na ir eilė kitų žymių svečių. Ka
lifornijos lietuviai tokio susirin
kimo su tokiais žymiais svečiais 
niekad nėra turėję, šį susirinki
mą telegrama sveikino JAV pre 
zidentas Dwight D. Eisenho- 
wer ir apie 10 kongresmanų laiš
kais.

Susirihklme iš lietuvių kalbas 
pasakė Bronius Budginas (ang
liškai) ir A. Dabšys (lietuviš
kai). Abu kalbėjo tema “Kodėl 
lietuviai turi remti Eisenhowe- 
rio ir Nixono kandidatūrą”. Po 
senatoriaus Wm. F. Knovvland 
kalbos Alto vietos skyriaus var
du dėkojo pirm. A. F. Skirius 
ir LB Los Angeles apylinkės 
vardu — dr. K. Alminas. Susi
rinkimo pradžioje parapijos var 
du senatorių Wm. F. Knowland 
ir kitus garbingus svečius pa
sveikino kleb. kun. J. Kučingis, 
prašydamas senatoriaus para
mos visuose lietuvių reikaluose 
ir linkėdamas jam Dievo palai
mos. Kalifornijos lietuviai res
publikonai įteikė senatoriui do
vanėlę — knygą apie Lietuvą 
su atitinkamu įrašu. Knygą į- 
teikė pasipuošusios tautiniais 
rūbais Danguolė Pulkauninkai- 
tė ir Sigutė Dobkevičiūtė. JAV 
himną giedojo L. Zaikienė, pa
lydint pianinu komp. Br. Bud- 
riūnui. “Pledge of Allegiance” 
sukalbėjimui vadovavo Danguo
lė Pulkauninkaitė. Visą susirin
kimą pravedė L. Valiukas. Su
sirinkimas buvo baigtas Lietu
vos himnu.

Omaha, Nebr.
Nauji namų savininkai

Vincas Navickas, Ogilviai, 
Viktoras Bulkaitis ir Povilas 
Paškevičius nusipirko namus.

Airiai valgė raugintą duoną
Į parapijos vakarienę mokyk

los skoloms mokėti atsilankė 
daug politikų airių. Mackevičie
nė iškepė 10 kepalų lietuviškos 
raugintos duonos, kurią airiai 
valgė ir gyrė, kad labai skani. 
Daugiausia žmonių sutraukė Ma 
rijona Janus, kuri pardavė dau
giau 175 dolerių vertės biletų iš 
anksto.

Ima pilietybę
Atvykusieji lietuviai labai ima 

JAV pilietybę. Jau daugelis da
lyvavo rinkimuos. Kaip prieš ke
lerius metus kun. Juozas Juse- 
vičius vežė visus iš stoties, jieš- 
kojo darbo, taip dabar jis pade
da jiems įsigyjant pilietybę. 
Tiems, kurie' yra senesnio am
žiaus, jis išrūpina pensiją, o 
jauniesiems dar ir dabar įieško 
darbo.

Neseniai jis buvo liudininku 
5 žmonėms per vieną dieną. 

Nauji gyventojai
Kristina Ivanauskas atvyko '>•

su savo sūneliu iš Chicagos į 
Omahą ir čia pastoviai apsi
gyveno. Ji jau dirba ir Omaha 
jai patinka. Čia piieste gyveni. 
» atrodo kaip kaime. Taip ar-1 
ti gamtos. Daug medžių, viskas 
žaliuoja ir saulėta. Vietinis

Chicagoje
Pusės miliono vertės priedas 

prie senelių prieglaudos
Praėjusį sekmadienį, lapkri

čio 11 d., sėkmingame A. L. R. 
K. Katalikų Labdarių Sąjungos 
37 seime buvo sužinota, kad šį 
pavasarį bus statomas naujas 
priestatas prie Šv. Šeimos vilos. 
Tas priestatas bus skiriamas 
sergantiems įnamiams ir jo ver
tė bus pusė miliono dolerių.

37 Labdarių Sąjungos seimas 
praėjo sklandžiai ir tą dieną į- 
vairios kuopos ir jų nariai su
dėjo $3.600 aukų tos įstaigos 
reikalams. Šv. Šeimos vilos ka
pelionas kun. Stanislovas Ado- los yra auka.

minas pranešė, kad naujai sta
tybai jau yra daugiau šimto 
tūkstančių dolerių ir šį pavasarį 
su kardinolo pritarimu bus ga
lima pradėti statybą. Šiuo lai
ku keli architektai jau prista
tė brėžinius ir greitu laiku tin
kamas projektas bus pasirink
tas.

Seimui vadovavo kun. S. Ado- 
minas ir iš jo pranešimų buvo 
matyti, kad Chicagos lietuviai 
katalikai nuoširdžiai remia šią 
gražią įstaigą, ir kai naujos sta
tybos darbas bus pradėtas, gali
ma tikėtis daug daugiau pagal 
bos.

Labdarių Sąjungai vadovauja 
Blažiejus Kazlauskas, savinin
kas Blase Photo Studio, Melro- 
se Park, Iii. Smulkesni duome
nys apie suaukotus pinigus bus 
patalpinti kiek nors vėliau šia 
mie dienraštyje. (Žvalgas)

— Apatija prieš komunizmo 
pavojų. Vyskupas O’Gara, buvęs 
Kinijoje, viešai nusiskundė klai
dingu liberalizmu ir apatija dėl 
komunizmo pavojų. Ta apatija 
esanti įsiskverbusi net į JAV 
katalikų mokyklas.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYC1A 
Geriausio* gOlOs d«l vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

H45 WbST esiu> rfHKHr 
tel PHnepert tt-UMSS Ir PK 8-08*4

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

J

Vienintelis vaistas nuo savimy
Rutherf ord '

Harvest Baldu Paroda

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. KELSOR,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokai nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

PADĖKA
MŪSŲ BRANGIAM VYRUI IR TĖVUI

A. A.

agr. BALIUI ŠPOKUI
mirus, liūdesio ir skausmo prislčgtiemH. patyrėme nepaprastai daug 
nuoširdžios užuojautos ir medžiagines paramos.

Negalėdami čia suminėti visi/ šeimos draugų, artimų, pažįstamų 
bei organizacijų vardų, dėkojame visiems kartu. Bet didelė mūsų 
padėka priklauso kunigams, kurie lankė velionį ligos metu, aprūpino 
jį šv. Sakramentais. Jam mirus — aukojp šv. Mišias, atlaikė gedu
lingas pamaldas, palydėjo i paskutinę jo, šioje žemėje kelionę ir 
mums pareiškė užuojautų raštu bei žodžiu.

Nuoširdžiai dėkojame solistui ir kitiems giesmininkams, kurie 
labai praturtino gedulingas pamaldas už velionies sielų.

Esame labai dėkingi aukojusiems gv. Mišias, pristuntusiems gėles 
prie velionies karsto ir visiems laidotuvių dalyviams.

Gili mūsų padėka bostoniečiams, kurie lankė velionį jo ligos 
metu (jam esant dar Uostom) ligoninėj) ir parodžiusioms jam tiek 
daug nuoširdaus rūpesčio.

Taip pat. esame labui dėkingi detroitieėia/ns ir kanadiečiams, 
kurie vietoj gėlių prisiuntė aukus.

Ypatingai dėkojame Agronomų Sąjungos, Valdybai ir jos nariams, 
kurie visokeriopu būdu mažino mūsų laidotuvių rūpesčius. Atskirai 
dėkojami- tiems agronomams, kurie nešė velionies karstų. O taip pat 
nuoširdi visiems padėka už aukas. Mus ypatingai jaudino tai jų soli
darus velionies prisiminimas.

Mes esame nepaprastai dėkingi mūf*{ sponseriams ir jų visai 
Šeimai už velionies globų, dar jum gyvam esant, ir už aukas

kaliui dėkojam.- Kockfordo organizacijoms ir pavieniams asme
ninis. kurie prisiuntė gėles, ar vietoj jų aukas. <J ypatingai dėkojame 
aukų rinkimo komitetui.

Nuoširdi mūsų padėka tiems, kurie teikėsi apie velionį prisi
minti ir parašyti spaudoje iš jo gyvenimo ir darbų.

Esame sujaudinti ir dėkingi, gavę iš buv. ‘‘L'ntenn Berg” sto
vyklos gyventojų, mūsų prisiminimų ir, medžiaginę paramų.

Mūsų didelė ir nuoširdi padėka visiems parėmusiems mus me
džiaginiai ir tiems asmenims, kurie savo iniciatyva ir rūpesčiu rinko 
aukas.

Visiems, visiems mus prisiminus vienokiu ar kitokiu užjautimu, 
nuoširdžiai dėkojame.

ŽMONA, SfNT S III 1)1 KTf:

Budriko 44 metų patyrimas prekyboje. . .. Budrikas perka tiesiog iš išdirbejų 
AMERICAN FURNITURE MftRT, MERCHftNDISE MART. Jūs mokate daug mažes
nes kainas pirkdami iš Budriko už augs tos kokybės rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirby sčių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

2 dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 
tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Rudriką, vertės $248, už $148.00 

DIDELES MIEROS KRRPETAS DYKAI

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVL 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 0-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

PADĖKA

A »
MARCELE TAMANAUSKAS

Mūsų mylima ir binngi motinu mirė 19,Mi m, spalio mėli. 30 
<1. ir buvo palaidota lapkričio 3 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Vi
siems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimų ir (atlydėjo jų į 
amžinio poilsio vietų norime tikrai nuoširdžiai padėkoti.

Dėkojame diilž. geib, šv. Jurgio parapijos kunigams: kun. 
J. Kužinskui, kun. P. Kelpšui, kun. B. Būdvyčiui, kurie atlaikė 
gedulingas |>aiiialdus už jos sielų. Yįmič dėkojame kun. Kužinskui 
už sukalbėjimų rožančiaus koplyčioje ir palydėjimą velionės j 
kapines.

Buto užprašytu virš 20(1 Šv. Mišių, H Amžinos Šv. Mišios ir 
1 (iregorinės Mišios. Visiems kurie užprnšė Šv. Mišias, labai nuo
širdžiai dėkojame. Taip pat dėkojame visiems, kurie prisiuntė 
velionei pilių.

Dėkojame grabiiršiums, draugijų nariams ir visiems, kurie 
pareiškė mums užuojautų.

Ypatingai nuoširdi padeka gerb. laidotuvių direktoriui AN
TANUI M. PHILLIPS, kuris maloniu ir rūpestingu patarnavimu 
atėmė mums visus rūpesčius tose liūdesio ir skausko dienose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės jmdėkoti. Visiems, visiems tikrai nuošir
dus ačiū.

Nuliūdę:
duktė LILLIAN, žentas BDWARD ir sūnūs ALBERTAS

JOHN F. EllDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Aveliui k

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertės $248, už $148.00 
DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt, Chrome, Formica Top, vertės $98, už ............... . $68.00
DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS “

N-
Studio couches, gali miegoti 2 asmenys, po ................................... $68.00
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamojo 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejonkės ii
3 staliukų, vertės $398, už......................’....................................................... $298.00

Geriausi Sealy ir Simmons matracai nuo .......... .................... $19.98 iki $79.50
t >1

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street Telfonas CAlumet 5-7237
Atdara nekmadicni-iis 10 5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 0:30. Kitomis dienomis nuo 
0 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas, dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.

•KKANT1EJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

l Ambulansų patarus- lies turime koplyčias
rtmaa dieną Ir nak- rtMae chieago. b

i tj, Reikale laukite Roaelando dalyse ir

I tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfajette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. UTDAN1CA AVĖ. Tel. TArd. 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 W«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 (

ALFREDAS VANCE i
177 WOODSIDE Rd„ Rivergide, m. TeL OLympic 2-5245 (

~ POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228 i

mna.

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. Y Arde 7-1188-1139)

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. ftOth AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLytapto 9-10081

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1049 W. 46th STREET Y Arda 7-97811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET BEpabUa 7-UU|

' 2814 W. Z8rJ FLACE TlrgMn 1-9973
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imu
X Juozas Grybauskas, St. 

Anthony taupymo įstaigos ve
dėjas, pranešė, kad bendrovės 
jubilėjaus metu spalio mėnesį 
gavo 300 aplikacijų paskoloms, 
iš kurių 200 buvo patenkinti. 
Lapkričio ir gruodžio mėne
siais, padedantiems po 10 ar 
daugiau dolerių vaikams duo
damos kalėdinės kojinės, pil
nos žaislų. Nuo 5 tūkstančių 
indėlių duodamas laikrodėlis. 
Gi šiaip visus taupytojus ap
dovanoja kvepalais, kurie pa
deda 100 ar daugiau dolerių. 
Per lapkričio mėn. bendrovė iš
mokės apie 70,000 dol. na
riams, kurie yra padėję san
taupas dar prieš 1956 m. į va 
dinamą Kalėdų Klubo taupy
mo sąskaitą
yra atidaryta ir šjmet.

PASKAITA AMERIKIEČ. APIE LIETUVĄ
Lenkijos ir Vengrijos sukili-1 pavergtuose kraštuose tebėra 

mai sudomino amerikiečius jvy-! patriotiškas, tik jiems reika pa- 
kiais už geležinės uždangos, f- galbos, o ne propagandos.
takinga amerikiečių organizaei 
ja — Amerikos Revoliucijos 
Dukterys — sušaukusi savo Il
linois valstybėje veikiančių dali
nių vadovių suvažiavimą, pa
kvietė joms papasakoti apie Lie 
tuvą ir kitas pavergtas šalis. 
Paskaitos vyko Chicagos miesto 
centro restorano Henrici salėje. 
Pirmoji kalbėjo rašytoja ir pa
skaitininke Matilda Ernestinę, 
amerikietė, primindama, kad 
JAV yra apie 400,000 iš trem
ties atvykusių žmonių ir jie a- 
merikiečiams daug gali pasa
kyti. Priminė, kad Sovietų Są
jungoje yra apie 3,000 priver
čiamųjų darbų stovyklų. Ko
munistus ji pavadino didžiau
siais nusikaltėliais, kokius tik 
pasaulis žinojo.

Lš Čekoslovakijos lėktuvu pa
bėgęs Jurgis E. Havelka suva
žiavimo dalyvėms papasakojo, 
kad komunistai iš pažangios, so-

Iš lietuvių buvo pakviestas 
kalbėti dr. Juozas Prunskis. Jis 
nupasakojo paties stebėtus bol
ševikų siautėjimus Lietuvoje: 
areštus, nacionalizavimus, trėmi 
mus. Pabrėžė, kad negalima ti
kėti Kremliaus šypsenoms ir 
pažadams. Maskva pasirašė su 
Lietuva ir taikos sutartį, ir ne
puolimo paktą, ir dar kitus įsi
pareigojimus, o vistiek Lietu
va buvo pirmoji sovietų agresi
jos auka. Kas dabar darosi 
Vengrijoje, tas buvo Lietuovje 
jau 1946, 1947 ir Vėlesniais me
tais. Bolševikai lietuvių sukilė
lius kraujo klane skandino. Jų 
kūnus pametė prekyvietėse ir at 
vestos motinos iš skausmo plyš
tančia širdimi turėjo jų išsigin
ti, saugodamos dar likusius gy
vus.

Priminė, kad šiandien Rusi
jos kontrolėje, su satelitiniais1

IŠ ARTI
J. «. VALSTYBĖSE

IR TOLI
— VValt D'sney studjja ne-1 

statys “Anykščių Šilelio”. Ne-1 
seniai Algirdas Gustaitis gavo 
iš Walt Disney filmų studijos 
Hollywoode, USA, raštišką at-, 
sakymą, kad jiems išstudija-i 
vus “Anykščių Šilelio” kūrini' 
nutarta jo nefilmuoti.

Tai yra jau kelintas rašyt 
Gustaičio klabenimas į filmų' 
studijas dėl lietuviškų kūrinių 
Tuo atliekamas lietuviško kū
rėjo popularinimas. Visapusiš
kas filminis kūrinys turėtų 
įtilpti į Hollywoodo tvarkaraš 
čius, kur Lietuvos ir lietuvių 
vardas yra augštai vertinamas.

JAV valstybės sekretorių.'; John' Tikėtina, kada nors tokia ma- 
Dnlles sveiksta po operacijos. (INS) loni staigmena bus paskelbta.

— Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą Sydnėjuje suruo
šė moksleivių ateitininkų būre
lis š. m. spalio mėn. 24 d. Minė
jimą atidarė Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas kun. P. Butkus, pa
žymėdamas kad 1925 metais įs-

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Jurgio parapijos motino 

vakarienė įvyks lapkričio 18 d. pa
rapijos salėje 6 vai. vak.

— Skautų priėmimas. Ketvirta
dienyje, lapkričio 15 d. 7 valandą 
vakare Šv. Juiųio parapijos bažny
čioje bus įvesdinimas skautų į pa
rapijos skautų būrį. Taip pat bus 
priėmimas berniukų į Cub Scouts.

teigtoji Kristaus Karaliaus šveni Visi tėvai ir draugai prašomi daly

Nerykime karštų dalykų
Dr. T. R. Van Dellen “Chi- 

cago Tribūne” dienraštyje per-kraštais ir Kinija, yra apie bi-
Tokia "sąskaita c*a^n®s gerovės siekiančios Če- lionas žmonių. Pavergtųjų gel- sPėja — neryti karštų gėrimų 

° " koslovakijos padarė skurdžių1 bėjimas darosi nebe tik jų ge- *r valgių, nes jie blogai veikia

X Rašyt. Stasys Tamulaitis, 
kuris rąšydamas spaudai aktu
alius straipsnius, gilius kriti
kos rašinius bei kurdamas gro
žinę literatūrą, neleidžia pluks- 
nai rūdyti, ir šiuo metu rašy
tojas parašė labai gražų savo 
gimtojo kampelio vaizdelį, ku
ris netrukus bus skaitomas per 
Sophie Barčus radiją ir su ki
tais drauge ruošia Kūčių vaiz
delį, kuris taip pat bus skaito
mas per radiją.

X Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 38 metų sukaktuves 
rengia L. V. S-gos “Ramovė” 
Chicagos skyrius lapkričio 25 
d. Minėjimą sudarys dvi dalys: 
11 vai. ryto Šv. Jurgio bažny
čioje iškilmingos pamaldos ir 
tuoj po pamaldų iškilmingas 
posėdis Lietuvių auditorijoje. 
Šaulių Klubas šioje šventėje 
dalyvauja su savo šauliška vė
liava.

X Praeitą sekmadienį Chica

gos Liet. Futbolo Klubo futbo
lo vienuolikė draugiškose rung
tynėse sudorojo Rangers ko
mandą iš I divizijos 1:0. Šiose 
rungtynėse lietuviai buvo žy
miai pranašesni už savo var
žovus tik jiems nebesisekė šū
viuose į vartus.

X Atėjo septintas kūriny; 

“Draugo" romano konkursui 
Jis įvardintas “Smilgaičių ak 
varelė”. Jis yra pasirašytas Vik 
toro Tilviko slapyvardžiu. Prie 
rankraščio nėra rasta voko su 
tikrąja pavarde. Jeigu autorius 
jo nebūtų išsiuntęs, jis yra pra
šomas pasiųsti.

X Povilui Vilimui šiomis die
nomis buvo padaryta operacija 
ir jis gydomas Bethany Metho- 
dist ligoninėje, 5025 N. Paulina 
St., room 372. Pažįstamieji ga
li aplankyti. Povilas yra brolis 
veikėjos Viktorijos Tubelienės.

X Antanas Saulaitis, mūsų 
laikraščio bendradarbis Wa- 
terbury, Conn., sirgęs ir ope
ruotas ligoninėje, yra grįžęs 
namo ir pamažu sveiksta.

X Dr. Ona Vaškevičiūte, dr. 
J. Adomavičius ir Eugene Dau
girdienė LRK Federacijos Jau
nimo stovyklai paaukojo po 
100 dol.

~ —------ -» ■ ■ ------------ ' 1 y

Pakšto Balio pilname sąsta
te orkestras gros šokiams Šau
lių Klubo parengime, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 17 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoje. Bus suvaidinta 
P. Vaičiūno komedija “Slidus 
pusmilijonis”.

kraštą. Kad čekas galėtų nusi
pirkti batus, ja mreikia skirti 
šeštadalį mėnesinio uždarbio. 
Už svarą sviesto reikia atiduo
ti dienos uždarbį. Per metus 40 
sekmadienių miestiečiai turi ei
ti į darbus ūkiuose. Jis kėlė 
mintį, kad JAV turi duoti gink
lus ne Titui, o apginkluoti jau
nus pabėgėlius, kurie noriai ei
tų vaduoti pavergtųjų tėvynių.

Iš lenkų pusės kalbėjo lenkų 
egzilinės vyriausybės įgal. mi- 
nisteris JAV dr. Julius Szy- 
govvski. Jis papasakojo, kad 
šiuo metu Lenkijoje vyksta ko
va tarp dviejų komunistinių gru 
pių. Gyventojų masės dar lau
kia patogesnio momento. Per
spėjo amerikiečius, kad nuodė
mė skatinti sukilti, jei nenuma
toma sukilėlių ginklu paremti. 
Pranešė, kad lenkų egzilinė vy
riausybė įteikė JAV vyriausybei 
savo planą apie tai, kaip turėtų 
būti tvarkoma Vidurio Europa. 
Lenkai kelia reikalavimą, kad 
būtų atšaukti Jaltos nutarimai, 
sumaišę padėtį Europoje. Mi-

rovės reikialas, bet pačių ame
rikiečių savisaugos uždavinys. 
Suvažiavimo dalyvėms priminė 
Dimitrijaus Manuilskio žodžius, 
pasakytus 1931 m. Lenino Poli
tinio Karo mokykloje:

“Yra neišvengiamas komuniz 
mo ir kapitalizmo karas iki pas
kutiniųjų. Tik šiandien mes ne
same pakankamai stiprūs ata
kuoti. Mūsų laikas ateis už 20 
ar 30 metų. Kad laimėtume, rei 
kės veikti staigiai ir netikėtai. 
Buržujai turės būti užliūliuoti 
pačiais garsiaisiais taikos sąjū
džiais Bus elektrizuojantieji pa
siūlymai negirdėtų nuolaidų. Ka 
pitalistiniai kraštai, paiki ir be
irsiantieji, su džiaugsmu bend
radarbiaus savo pačių sunaiki
nimui. Jie griebsis dar vienos 
progos būti draugais su mumis. 
Kai tik jų budrumas bus nura
mintas, mes smogsmie savo ge
ležiniu kumščiu”.

Organizacijos vadovių suva
žiavimas dideliu dėmesiu klau-

į gerklę ir skrandį, iš dalies 
net prisidėdami prie virškinimo 
pabloginimo ir sudarydami pa
lankumą vėžio ligai.

$2Vž mil. motelis ir teatras
Sidney C. Sitnick sudarė 

verslininkų sindikatą, kuris ne
toli Highland Parko planuoja 
pastatyti $2i/2 milionų dolerių 
vertės motelį, prie kurio bus 
įrengtas vasaros teatras, že
mės 10 akrų tam reikalui jau 
nupirkta.

Padėkos diena
Prez. Eisenhowerio paskel

bimu Padėkos dieną turėsime 
lapkričio 22 d Prezidentas ra
gina rodyti dėkingumą Dievo 
Apvaizdai už susilauktas malo
nes. (

Areštavo gembliuotojus
Chicagos •. policija areštavo 

36 asmenis, tarp jų 16 moterų, 
kurie buvo sugauti gembliuoją.

sėsi apie Lietuvos kančias ir ( Policija juos rado moterų tvar

nisteris džiaugėsi, kad jaunimas pusės
pavojus pasauliui iš komunizmo

CHICAGOS ŽINIOS
Moksleiviai ir tarprasinis Elektra nutrenkė berniuką 

sugyvenimas Penkiolikos metų berniukas
Septyni šimtai augšt. mo-1 Martin Ritchie, gyvenęs

kyklos vadovaujančių mokslei
vių, susirinkusių iš trijų arti
mos apylinkės apskričių. Chi- 
cagoje pasirašė aktą, kuriuo 
pasižadama pravesti tarprasinė 
tolerancija; moksleiviai pasi
žadėjo: rodyti pagarbą visiems
žmonėms, neskiriant jų rasės Elvis Presley iškamšą ir Mar

1263
W. 71 str., Chicagoje, buvo 
elektros nutrenktas kai jis ka
bino iškamšą augštai ant elekt
ros laidų. Su kitais savo drau
gais jisai neturėjo ko veikti, 
tai jie iš senų drabužių padarė 
jaunimo mėgiamo aktoriaus

komame gembliavimo salone, 
3568 South Park Way.

Atėmė gembliavimo 
mašinas

Homewoodo policijos šerifas 
padarė kratą Calumet City pra
mogų vietoje Casa Blanca ir 
atėmė ten naudotas gembliavi
mo mašinas.

Arabų paskaitos
Sadat Hasan, arabų atsto

vas, Lojolos universitete laiko 
paskaitų seriją apie politinę 
krizę Artimuose Rytuose.

PAJIEAKOMA VIRĖJA 
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
imotlų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2884 So. Oakley
Ava Chlcago 8, Illinois.

ar religijos; — ginti kaimynus 
ir jų vaikus r.uo bet kokių ra
sinių ar priešreliginių užsipul
dinėjimų ; — savo gyvenime
pasižadėjo ugdyti gerą valią 
ir supratingumą; — kovoti su 
rasinio pranašumo filosofija:
— nepasiduoti propagandai, 
keliančiai vieną rasę prieš kitą;
— nepalaikyti jokios organiza
cijos, kuri skleistų antijudaiz- 
mą, antikatalikybę, antiprotes- 
tantizmą; — palaikyti drau
giškus ryšius su tais, kurie ug
do meilės ir taikingumo dvasią 
pasaulyje; — skirti tiek pat 
nuoširdumo ir tiems, kurie 
skirtingi nuo mūsų; — palai
kyti visų rasių ir tikybų lais
vę. ;

— Aš ne vien tik gyvensiu, 
bet ir kitiems padėsiu gyventi,
— taip skamba paskutinis pa
sirašyto sutarimo sakinys.

Tramvajus užmušė
, Šeimininkę
Bloke 4700 So. Wentworth, 

Chicagoje, tramvajus užmušė 
Mariją Mooney, 60 m. amžiaus, 
Šv. Cecilijos klebonijos šeimi
ninkę. Ji bėgo skersai gatvę 
vidury bloko. Konduktorius sa 
ko — jis nelaimingąją paste
bėjęs tik apie 10 pėdų nuoto
lyje ir nebuvę įmanoma laiku 
sustabdyti tramvajaus.

tinas įkopė ties stulpu prie 
elektros laidų. Palietė laidus, 
kur buvo srovė 5,000 voltų, ir 
nukrito pritrenktas. Greitomis 
buvo nugabentas į Šv. Kry
žiaus ligoninę ir tenai mirė.

Pietūs po $250
Chicagoje ruošiami vadina

mi kard. Stritch pietūs, ku
riuose, tikimasi, sulaukti 1,000 
svečių, įmokant po $250. Susi
darytų, drauge su aukomis, 
daugiau kaip ketvirtis miliono 
dolerių, kurie reikalingi apmo
kėti nuostolius, susidarančius 
iš veikiančios prie Lojolos uni
versiteto Stritch Medicinos mo
kyklos.

8 gubernatoriai ir ežeras
Kariuomenės inžinieriai yra 

nustatę gruodžio 13 d. susi
kviesti Illinois, Indianos, Mi- 
chigano, Wisconsin, Minneso- 
tos ir Pennsylvanijos guberna
torius, o taipgi ir gubernato
rius Ohio ir New Yorko vals
tybių (šių gubernatorių sutiki
mas dar nėra gautas) apsvars
tyti klausimą — kokiame augš- 
tyje reikia laikyti Michigano 
ežero vandenį, kiek jo nuleisti 
Illinois upėmis ir kanalais. 
Apie tai pranešė brig. gen. P. 
D. Berrigan, laike Didžiųjų 
Ežerų komisijos pasitarimo La 
Šalie viešbutyje, Chicagoje.

— Kun. Jonas Kartavičius, 

daug metų dirbęs kaip vikaras, 
lietuvių parapijoje Maspethe, 
paskutiniu laiku susirgo, šio
mis dienomis Brooklyno vys
kupas kunigą Joną Kartavičių 
perkėlė į ligonių institutą, ku
riame jis paskirtas kaip kape
lionas.

Į Maspetho lietuvių parapiją 
paskirtas amerikietis lietuvis 
kun. Pr. Bulovas.

— Skudzinskienės radijo 

programa prasidės gruodžio 
mėn. Kas norėtų prisidėti prie 
to darbo ir paremti lietuvybės 
išlaikymą finansiškai, prašom 
rašyti: P. O. Box 694, Miami 
Beach, Florida. A. Skudzinskie- 
nė.

— L Povilaitis, Tarptautinio 
Fronto prieš komunizmą 
(FICC) pirmininkas iš Fran- 
cūzijos yra atvykęs į New 
Yorką svarbiems politiniems 
pasitarimams dėl laisvinimo 
pavergtų tautų.

— Miami Lietuvių Taryba 

nutarė šaukti šio mėn. 17 d. vi- 
sotiną lietuvių mitingą. Bus 
aktualus pranešimas. Mitingas 
įvyks 7 vai. ’p. p. Lietuvių sve
tainėje.

AUSTRALIJOJE
— Australijos lietuvių sporto 

šventė įvyks Sydney mieste 
tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų 
Sydney lietuvių namų klubo tar 
nyba nutarė pirkti namus, susi
dedančius iš trijų salių.

Melboume vykusioje žemės 
ūkio parodoje per aprangos 
konkursą mūsų tautietė Vida 
Budrevičiūtė iš 94 konkursų da 
lyvių laimėjo pirmą vietą. Jai 
suteiktas “The Princess of 
Wool” titulas, be to, 100 svarų 
pinigais ir 100 svarų medžiaga.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clarendon Hills, III.
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kviečiami nuvykti 
į Clarendon Hills, III. ir tuo būdu ateiti į pagalbą TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:

tė uždegė jaunimo širdis karš- Vakar dienos laidoje buvo pil

čiau garbinti Kristų Karalių, skelbta, kad tos iškilmės įvyks šv.
Prisiminė savo mokslo metų lai Kryžiaus parapijoj. Tai buvo pa- 
, . skelbta t»er klaidą,kus seminarijoje, kada jis kar- 1
tu su savo draugais šiai šventei
pažymėti iškėlė virš seminari
jos stogo matomą kryžių, šių 
dienų pasaulis stengiasi Kristų 
uždaryti tik į bažnyčią ir iš
stumti iš gyvenimo. Katalikų 
pareiga yra išeiti iš zakristijų 
su Kristaus Karaliaus vardu.
Bažnyčia turi apimti visą gyve
nimą, tiek socialinį, tiek politi
nį — viską, kas tik tarnauja 
žmonių gerovei. Katalikų vei
kimas turi eiti į gyvenimą su 
Kristaus šviesa.

Paskaitą skaitė Algis Bučin
skas, panagrinėdamas Kristaus 
kaip karaliaus, valdovo, vado 
ir žmogaus sąvokas.

Rasa ir Rūta Zinkutės padek 
lamavo kelis eilėraščius.

Prof. kun. S. Ylos parašytus 
Moterų žodis, Jaunuolių žodis ir 
Vyrų žodis perskaitė Aldona

Bernotaitė, Romas Stakauskas 
ir Paulius Martuzas, o Dalia 
Grosaitė padeklamavo Brazdžio 
nio eilėraštį Keleivis iš Edomo.

Minėjime dalyvavo gausus 
lietuvių katalikų būrys.

KANADOJ
— Windsor, Ont., lapkričio 

mėn. 17 d. vokiečių “Teutonia“ 
salėje ruošiamas linksmavaka- 
ris. Šokiams gros vokiečių or
kestras. Maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti. Pelnas skiria
mas At-kų Šalpos Fondui. Pra
džia 7 vai. v. Veiks bufetas ir 
kt.

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ

Tie. kurte kenčia nuo SENU AT
VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ 2AIZDŲ,
negali ramiai sčdfitl Ir naktimi* J
•nlegotl, nes jų užsisenSJuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti ta 
nieže J Ima Ir skaudėjimų senų atrt-; 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Joe g y d y m o 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galCslte ramiai miegoti nak- 
1. Vartokite Ja taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. JI talpg* pašalina 
aležOjluia Ilgos vadinamos PSORIA- 
gIS. Taipgi pašalina perSCjlma Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyStmų 
‘arppirščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
mastančios, suskilusios odos dedlr- 
zlnlų, odos tfiberimų Ir t. t., taipgi 
lnkama vartoti vaikučiams.' kada pa 

tlrodo skaudus lSbSrlmas nuo vysty 
klų, JI yra gera gyduole ųuo U 

I vlrSlnlų odos Ilgų? Le
, gulo Olntment yra 

parduodama po 76 
et, 91.26, Ir 9>.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse— 
ltllwaukee, Wlsc.,Oa i 
ry.Ind.lr Detrolt, Ml- 
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

k v
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LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 84, UI.

ELECTRICGENERAL

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminlzuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI:

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transist oriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmasteriai
• JV. laidynfs (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA _ IšSIMOKfiJIMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

Dflino-
TCLCVISIOn

ę s ai e s - servlče)
Sav. Inž. A. SE&ffiNAS 

3321 S. Halsted — CLlffslde 4-56A5

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

Tel. BIshop 7-7075 arbs* 

PRospect 8-9842

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIA PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN

★ B R A U N * GRUNDIG Radio Hlgh Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%. 

Pamatykite šiuos nuostabius radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wood St.), LAf. 3-7771

- .. ...- ...

TT. Marijonai, 
Clarendon Hills, III.

J

s>gl#Aas»s kbkmito),
ii TOLI IR ARTI

NAUJI MMJ TROKAI-NAUJAUSI KNAUSTTNn (AANN/AI 
Hjbu Htrų NAnm^As-Mus t* s&nin&h

JUOZAS NAUJOKAITIS
soja w. es it. chicago as, tu. tu. kmiua, s-osos

I

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGNTON SAYINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

BRIGIITON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečtad. 9 
»Mts<i • «ai ryto «ki Ketrtrtad. 9

Ud 11 vai.. 
Iki ■ vaL vak.


