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SOVIETŲ SĄJUNGĄ VĖL SIŪLO NUSIGINKLUOT
Nauji uždaviniai Alto veikloje

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

NEW YORK — Pastarieji įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje, tu
rėjo didelės įtakos, Alto suvažiavimui lapkričio 17-18 dienomis, 
McAltin viešbutyje.

Taryba, kurios svarbiausias ~uždavinys rūpintis Lietuvos iS., ™umo problcmoos.
1 Prie šių rezoliucijomis priim
tų ateities darbo gairių dar pri
dėta keletas naujų sumanymų,

laisvinimu, peržvelgusi savo pra
eitų metų veiklą, dabar nusista
tė veikti taip, kad Vengrijos į- 
vykių atgaivintoje pavergtųjų 
laisvinimo akcijoje, nebūtų pa
miršta Lietuvos reikalas.

Suvažiavimas priėmė eilę re
zoliucijų, kuriose suformulavo 
darbo gaires, kad jungtinėmis 
lietuvių visuomenės ir veiksnių 
pastangomis būtų visas dėme
sys sukoncentruotas Liet. lais
vinimui.

Suvažiavimas išleido atsišau

kuriuos pateikė suvažiavimui 
Alto pirm. L. Šimutis. Tarp ki
tų dalykų L. šimutis savo pra
nešimo pabaigoje suformuluo
tuose punktuose iškėlė mintį, 
kad Amerikos lietuviai surinktų 
1 mil. parašų* ir įteiktų su peti
cija juos prez. Eisenhoweriui 
Lietuvos laisvės reikalu.

Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo 40 m. sukakčiai Pirmieji Jungtinių Tautų policijos daliniai, atvykę j Egiptą, žygiuoja į būstinę netoli Abu SuweirfllTlfl lll/’AC? lvHl OmntlA/1111 lx rt MA*eei**a / M J » ž _ 1—____ *l T.* \aerodromo. Juos lydi egiptiečių 'kareiviai (juodomis kepuraitėmis)

Bolševikų bandymai sužavėti 

ir apgauti
MASKVA, lapkričio ll — Sovietų Sąjunga pasiūlė praeitą 

šeštadienį nusiginkluoti, drauge su nauju atomo sprogdinimo 
pranešimu, kuris buvęs įvykdytas didelėje augštumoje su pasise
kimu. __________________________

Pranešimas

kimą į lietuvių visuomenę, kad ^min,ėti 1958 m' suSa“kti Amc-
rikos lietuvių visuotinį kongresą 
ir tą peticiją su parašais įteik
ti prezidentui. Šį kongresą L. Ši
mutis siūlė šaukti Baltimorėje, 
o vieną sesiją atlaikyti Wasing- 
tone. š

Keturiųtpasitarimai
Lapkričioo 15 d. tame pačia

me viešbutyje, Alto vykdomasis 
komitetas, Vliko prezidiumas, 
Lietuvos Laisvės Komitetas ir 
Lietuvos diplomatų atstovai ap
tarė visą tarptautinę padėtį, su
sidariusia su Vengrijos įvykiais.

Kad Lietuvos laisvinimo byla 
visada būtų aktuali ir gyva pri
ėmė atatinkamų nutarimų dėl 
ateities veiklos. Svarbiausia bus 
rūpintis, kad Lietuvos, kaip pa
vergtos tautos laisvinimo byla 
nebūtų išskirta iš kitų šiandien 
pavergtų tautų. Konkrečiai pa
sitarta, kaip šie veiksniai koor
dinuotai vykdys tuos uždavinius, 
ta veikla turės apimti viso lais
vojo pasaulio lietuvius, ų

Amerikiečiu vengrų

reikalavimas
CLEVELAND, Ohio, lapkri

čio 18. — Amerikos-Vengrų or
ganizacija pareikalavo, kad J. 
Tautos pasiųstų karines jėgas į 
Vengriją, ir kad būtų atitraukta 
Sovietų Sąjungos karinės jėgos 
iš Vengrijos, kad būtų sugrąžin
ti ištremtieji ir kad būtų atly
ginti visi nuostoliai, kuriuos bol
ševikai padarė Vengrijoj. Prok
lamacijos nuorašai pasiųsti pre
zidentui, kongresui ir Jungtinėm 
Tautom.

ji remtų tarybą tame darbe, o 
pati taryba nusistatė jieškoti 
būdų, kaip ji galėtų toje veiklo
je apjungti visus lietuvius ir pil
nai panaudoti jų dvasinius ir 
fizinius resursus.

Vengrijos įvykiai sukūrė 
naują padėtį

Suvažiavimas išklausė plataus 
pranešimo apie įvykius Vengri
joje ir apie jų atgarsį bei reikš
mę ateities kovoje už pavergtųjų 
išlaisvinimą. Lietuvos laisvės ko 
miteto pirmininkas, Vac. Sidzi
kauskas savo pranešimą užbaigė 
pabrėždamas, jog pastarieji įvy
kiai Vengrijoje įrodė, kad komu
nistinis režimas nepajėgia pa
laužti tautos.

Tai aiškiausiai matyti iš tų 
faktų, kad jaunimas, kuris nepri 
simena kitokių laikų, o pats yra 
jau išauklėtas komunistinėje 
dvasioje stvėrėsi ginklo ir išdrį
so pakelti ranką prieš viską, ką 
komunistinė sistema sukūrė.

Įvykiai Vengrijoje atvėrė dau 
geliui akis ir nušvietė tikrąjį 
komunizmo veidą tiems, kurie 
ligi šiol dar nebuvo jo pamatę.
Pagaliau tie įvykiai įnešė sąmy
šio į komunistinį pasaulį, paro
dydami kitų šalių komunistams 
ką reiškia rusiškas imperializ
mas.

Dabar kai komunistinis pa
saulis pergyvena krizę, laisvasis 
pasaulis neturėtų praleisti pro
gos. Todėl ir pavergtųjų tautų 
veiksnių darbas turės pagyvėti.
Lietuviams bus svarbu dalyvau
ti visur, kur tik kalbama paverg 
tųjų tautų vardu.

Solidarizuoja vengrams
Suvažiavimas Vengrijos klau

simu priimtoje rezoliucijoje pa
sisako solidarizuojąs vengrams.
Tarybos vykd. komitetui buvo 
pavesta vengrų komitetui pa
siųsti pareiškimą ir piniginę au
ką, kaip Amerikos lietuvių sim
bolinę paramą, o naudodamasi 
Vengrijos įvykių susidariusia 
padėtimi, taryba nutarė per ata
tinkamas instancijas daryti įta
kos reikalaujant, kad būtų įvyk
dyta J. Tautų rezoliucija dėl 
Vengrijos, ų

Nuosekliai veikiant, taryba , 
dės pastangų, kad Jungt. Tau- j 

tose būtų iškeltas ir kitų sovie-l
tų pavergtų tautų klausimas, o ri, kuris esąs daugiau priimtinas negu ankstyvesni. 
kartu ir Lietuvos. Tarybos nu
sistatymas yra reikalauti, kad 
iš Lietuvos būtų atitraukta so
vietų kariuomenė ir policija, ir, 
kad Jungt. Tautų priežiūroje ir 
Lietuvoje įvyktų laisvi rinkimai.

Peticija ir milijonai parašų 
prezidentui

Artimiausių tarybos uždavi
nių plane nusistayta įtaigoti 
JAV administraciją ir kongre
są, kad jokiu atveju Pabaltijis 
nebūtų išskirtas iš Europos lais-

Bolševizmo skilimas
BELGRAD, Jugoslavija, lapkr. 

18. — Jugoslavų politikos 
žurnalas skelbia, kad Sovietų pa
saulis yra suskilęs į dvi dalis. Į 
stalinistus ir antistalinistus.

Bėga iš Ryt. Vokietijos
BONNA, Vokietija, lapkričio 

18. — Vakarų Vokietijos vado
vybė praneša, kad paskutinę sa
vaitę 5,218 asmenų pabėgo iš 
Rytinės Vokietijos. Savaitę 
prieš tai pabėgo 4,952 asmenys. 
Didelis baleto

pasisekimas
ROMA. — Amerikos baleto 

trupė Romoj praeitą šeštadienį 
buvo labai šiltai sutikta Romos 
kritikų ir visuomenės. Aplodis-

Pirmajai grupei vadovauja Mo- tęsėsi kartais net ligi 10
lotovas, antrajai, Chruščevas.

Policininkas plėšikas
CHICAGO. — Policininkas 

Tommy Stevens, 29 m. amžiaus, 
buvo areštuotas todėl, kad norė
jo padaryti plėšimą Daouglas 
Park viešbuty 514 Roosevelt 
Rd. Steves atstatė revolverį vie
nam iš gyventojų, tačiau buvo 
nuginkluotas tarnautojo McCoy. 
Policijoj tarnavo nuo rugpjūčio 
mėn. 1955 m.

• Moses Bargiel, 36 m. staty
bos darbininkas Lowell, Mass., 
buvo užmuštas kai prie statybos 
apsivertė kranas ir pusė tonos 
cemento buvo užversta ant jo.

minučių.
• Numatoma, kad šiais me

tais Brazilijos vyriausybei biu
džetui suvesti truks 22 bilijonų 
kruzeirų. šiam skirtumui išly
ginti numatoma pakelti mokes
čius.

• Teismas įsakė suareštuoti 
komunistų lyderį Luiz Carlos 
Prestes, kuris slapstosi Sao Pau
lo estade.

• Argentinoje per 40 m. gy
ventojų skaičius padidėjo dvigu
bai ir šiuo metu joje yra apie 
19 milijonų žmonių.

• Šveicarijoje vizituojantiems 
sekmadieniais bus pritaikintas 
gazolino vartojimo suvaržymas. 
Tai bus pradėta sekantį mėnesį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Valstybės sekr. Dulles ant ligoninės slenksčio buvo sutiktas 

korespondentų ir jiems pareiškė, kad sovietai daug nusikalto 
Vengrijai ir bando vakariečius suskaldyti Egipto problemose. Dul
les buvo griežtas ir atviras ir todėl sukėlęs spaudos žmonėse entu
ziazmą.

Washingtonas svarsto naują sovietų pasiūlymą nusiginkluo

—Lenkijos min. pirm. Gomulka grįžta namo iš Maskvoos. Ten 
pasiektas susitarimas, kad gražins deportuotus lenkus, ir kad 
kontroliuos sovietų armiją Lenkijoj.

—Jungtinių Tautų žmonės Egipte praneša, kad tada ten bus 
gražinta tvarka kai visos armijos pasitrauks iš Egipto.
—Kolumbijos kalnuose nukrito keleivinis lėktuvas. Visi kelei

viai žuvo.
—Per šį mėnesį Kipro saloj nukautas jau 15 britų kareivis.
—Sinajaus kalno srityje Egipte prasidėjo susišaudymai.
—Budapeštas praneša, kad jie nieko nedeportuoja ir esą nerei

kia pasiduoti agentų skleidžiamai panikai.
—New Yorke įvyko pamaldos už Vengriją kurias laikė kardino

las Spetlman. Pamaldose dalyvavo daugybė žmonių, jų tarpe 1/00 
užsienio diplomatijų atstovų. Tarp jų buvo ir nckatalikų.

Badu malšina Vengrijos 

streikuotojus
VIENA, Austrija, lapkričio 18. — Vengrijos bolševikinis 

premjeras rusų remiamas yra pasiryžęs badu priversti baigti strei
ką režimo nekenčiančius darbininkus. Budapešto radijas skelbia, 
kad iki specialių pranešimų nebūtų siunčiama į Budapeštą nei mė
sa nei kiti maisto produktai.

Elektra vakarais nuo 6 iki 10 
vai. taip pat turi būti uždraus-
ta,. Susisiekimas su Budapeštu 
taip pat nutrauktas. Tačiau, kaip 
skelbia Raudonojo Kryžiaus at
stovai, neatrodo, kad vengrai 
grįžtų į darbą. į’i’.Iapešto radi
jas skundžiasi, kad didelę dalį 
darbininkų teroristų grupės su
laiko nuo darbo. Maurice Vui- 
thier, lyderis Raudonojo Kry
žiaus, kuris yra pasiekęs Nic- 
kelsdorfą prie Austrijos Veng
rijos sienos teigia, kad jis nema
tęs rūkstančių fabrikų kaminų 
ir, kad ten darbininkai stovi apie 
įmones susikišę rankas į kiše- 
nlus. Raud. Kryžiaus konvojus 
paliko Budapeštą 7:30 vai. rytą 
ir pasiekė Nickelsdorfą 1 vai. 
p. p. Stebėtojai tematę tik du 
traukinius, kurie buvo tušti. 
Raud. Kryžiaus atstovas pasa
koja, kad rusai* 20 vežimų gur
guolę sustabdę 120 myl. kely 12 
kartų, tačiau be žymesnių inci
dentų. Rusų stiprūs daliniai sau
go tiltus. Vienas iš Raud. Kry-

žiaus stebėtojų pasakoja, kad 
šiandien bus viena iš kritiškiau
sių dienų, todėl, kad maisto at
sargų nebėra jokių. Taip pat jis 
pastebi, kad daugelis darbininkų 
yra ginkluoti arba tuos ginklus 
slepią. Vengrijoj padėtis yra dės 
peratiška, tačiau kiekvienas ti
kisi pagalbos iš vakarų. Dauge
lis tikisi, kad probolševikinis 
premjeras itfagy, kuris šiuo me
tu tebesislapsto Jugoslavijos 
ambasadoj grįš į savo postą. 
Daug kartų buvo paskelbta, kad 
darbininkai privalo grįžti į dar
bą, tačiau niekas neklauso. Są
lygos visų yra tokios: rusai pri
valo atitraukti armiją, laisvi rin
kimai ir atkuriamos nekomunis
tinės partijos.

apie sprog
dinimą buvo duotas keletą va
landų vėliau, po to, kai jie pasiū
lė šešių didžiųjų pasitarimą: 
Rusijos, Kinijos, Anglijos, Ame
rikos, Prancūzijos ir Indijos. Ja
me bus svarstoma 1,000 mylių 
neitrali zona nuo Anglijos iki 
Rusijos.

Atviras apžiūrėjimas
Neitrali 1,000 mylių stebėji

mo zona yra apgalvotas apgavi
mas. Kad Rusija galėtų stebėti 
visus įrengimus, kas vyksta Va
karų Europoje, o vakariečiai to
je 1,000 mylių zonoje galėtų ste
bėti tik satelitines valstybes, ne
žinodami kas dedasi pačioj bol
ševikinėj Rusijoj, nes Sov. Są
jungos ilgis siekia 8,000 ilgio ir 
plačiausia vieta siekia 2,500 my
lių. Rusija taip pat siūlys sunai
kinti esamas atomines hidrone- 
nines bombas, taip pat uždrausti 
jų gaminimą ir bandymus. Pa
siūlymai buvo pasiųsti prez. Ei- 
senhoweriui, Britanijos min. 
pirm. Edenui, prancūzų min. 
pirm. Mollet, komunistinės Kini
jos pirm. Chon En-lai ir Indijos 
pirm. Jawahavlal Nehru. 

Teisybė ir juokas
Bulganinas priimdamas dėme

sin 1955 m. prez. Eisenhower 
pasiūlymą dėl “Open Skies” pla
no siūlo 500 mylių plotą iš vie
nos ir kitos pusės, kuris Nato 
iš vakariečių pusės ir Varšuvos 
pakto kraštų būtų patvirtintas 
kiekvienos valstybės atskirai. 
Rusija pažymėjo, kad Varšuvos 
pakto kraštai įima visas Ryti
nes Europos komunistines vals

tybes, išskyrus Jugoslaviją. Jos 
yra Sov. Sąjunga, Ryt. Vokieti
ja, Bulgarija, Rumunija, Alba
nija.

Šiaurės Atlanto pakto organi
zacijas sudaro Amerika, Angli
ja, Prancūzija, Kanada, Belgija, 
Danija, Vakarų Vokietija, Islan 
dija. Italija, Luksemburgas, 
Olandija, Norvegija, Portugali
ja, Graikija ir Turkija.

Prez. Eisenhoweris 1955 m. 
liepos mėn. buvo pasiūlęs, kad 
Rusija ir Amerika pasikeistų ka 
rinių įrengimų braižiniais ir abi 
šalys galėtų laisvai iš oro ste
bėti visus karinius įrengimus. 
(Tenka pastebėti, kad tada kai 
šį Eisenhowerio pasiūlymą 
Chruščevas parvežė iš Genevos 
Maskvon ir pranešė bolševiki
niam seimui, tai salėje kilo ilgas 
nenumaldomas juokas).

Deportacijos Vengrijoj
VIENA, Austrija, .lapkričio 

18. — Rusijos bolševikai praei
tą šeštadienį dar padidino jau
nų vengrų trėmimus į Sov. Są
jungą. Ši sovietų akcija yra no
rint bet kokia kaina palaužti 
Vengrijos darbininkų streiką, 
norinčių bet kokia kaina išsigel
bėti iš darbininkų išlaisvintojų. 
Unite Press korespondentas 
Russell Jonės praneša, kąd dau
giau, kaip 10,000 darbininkų iš
gabenama, kaip prisidėjusių prie 
sukilimo. Kaip korespondentas 
praneša “kidnapinimas” vengrų 
darbininkų ir jaunimo yra apro
buotas marionetinio prez. Kada- 
ros.

Rusija te nebando

NEW YORK, lapkričio 18. — 
Herbert Hoover, Jr., perspėjo 
Sovietų Sąjungą ir Raudonąją 
Kiniją, kad šios nebandytų siųs
ti savo “savanorių” į Egiptą. 
Jis kaltino Sovietų Sąjungą dėl 
barbarizmo ir priespaudos Veng 
rijoj.

Nušoko šeši vengrai
BEIRUT, Lebanon, lapkričio 

18. — Šeši jauni vengrai jūri
ninkai paliko savo laivą ir pri
sistatė į JAV ambasadą prašy
dami leidimo atvykti į JAV. Jie 
nenori grįžti į kraštą, kuris yra 
vėl okupuotas. Vienuoliką kitų 
pabėgusių jūrininkų vengrų yra 
anksčiau paprašę Amerikos pro
tekcijos.

Gavo naują paskyrimą
MASKVA, lapkričio 18. — In

formuoti šaltiniai praneša, kad 
maršalas Konev, atstatytą lenkų 
gynybos min. maršalą Rokoso-1 
vsky paskyrė Varšuvos pakto 
karinių jėgų vadu. Varšuvos 
paktui priklauso Rusija, Rytų

• Ugnis prasidėjusi mergaič ų 
bendrabutyje 4 augštų name Co- 
lumbus, Oohio, galėjo paliesti a- 
pie 600 studenčių, kurios visos 
buvo saugiai išvestos ir nė vie- Vokietija, Čekoslovakija, Lenki
na nesužeista. Padaryta pastatui ja, Vengrija, Bulgarija, Rumuni- 
nemažą nuostolių. ja, Albanija.

JAV vyrai Jungtinėse Tautose. Iš kairės, šen. Humphrey (D), 
Minnesota, šen. W. Knowland (R), Califomia, ir H, C. Lcdge, (IN8)

Vengrų tragedija paskutinis 

įspėjimas
“Paskiausioms žinioms perduoti technikos dėka, Sovietų 

skerdynes Vengrijoje visi žinojo visur — ir milijonai su ašaro
mis akyse klausėsi prie vengrų laisvės kapo giedamos laidotuvių 
raudos, linkdami patys iš bejėgiškumo. Po sovietinių budelių 
“galutinės pergalės” Vengrijoje telieka tik žiaurūs geštapiniai 
pogrindžiai”.

Taip vertina kruvinų boltevi- bQtj aiSku ką B tikro rei5
kų “laimėjimus” Vengrijoje pa
sižymėjęs vokiečių spaudos or
ganas “Rheinischer Merkur” 
(1956.XI.9).

Kaltos Jungtinės Tautos

Dėl paskiausių įvykių Vengri
joje laikraštis pirmoje eilėje kai 
tina, kad nesuteikė laiku reika
lingą pagalbą, Jungtines Tautas 
ir visas tas laisvojo pasaulio 
valstybes, kurios lemtingą va
landą vengrus paliko vienus, o 
ypač tuos, kurie savo skatini
mais ir padrąsinimais sukėlė 
vengrų viltis į Vakarų pagalbą. 
Čia daug priekaištų gauna Free 
Europe komitetas. “Vienintelė 
galinga pajėga, buvusi visai ne
toli nuo Vengrijos ir galėjusi 
paveikiai ginti Vengrijos neut
ralumą, buvo Tito Jugoslavija”, 
pažymi toliau laikraštis, — “jei 
Tito nebūtų Vakarų net per ge- J 
rai apmokamas užkietėjęs bol- j 
ševikas. kuris rimtais atvejais • 
vis eina išvien su Kremliaus šuo 
kalbininkais”.

Saloniniai bolševikai

Paskum laikraštis stipriį žo
dį pasako indų Nehrui ir įvai
riems saloniniams bolševikams, 
kuriems po šių įvykių turėtų

kia Sovietų siūlomasis “taiku
sis sambūvis”, būtent — Krem
liaus teisę skersti kiekvieną tau 
tą, kuri iš “liaudies demokrati
jų” eilių drįstų išsikovoti sau 
laisvę. Taigi, apokalipti- 
nis žvėris parodė visą 
savo baisumą. Laikraštis, 
nurodęs, kad “vengrų tragedija 
yra paskutinis įspėjimas mums 
visiems”, nes tokie ženklai dau
giau nebepasikartoja, toliau pa
žymi, jog Izraelis savo įžygiavi- 
mu į Sinajaus pusiasalį užbėgo 
už akių Sovietų ir’ arabų nacio
nalistų ruošiamam sąmokslui; 
jei būtų buvę ilgiau laukiama, 
tai tuos kraštus būtų ištikęs 
toks pat likimas, koks kad iš
tiko 1940 m. tris beginkles Pa
baltijo valstybes, kur Sovietai 
parodė, ką ištikro reiškia tau- 
tžudystė.

Kalendori i
Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta 

Vengrijos karalienė. Senovės: 
Dainuotas ir Dangerutė.

Saulė leidžiasi 4:28, teka 6:44.

Oras

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėj rytoj tempera
tūra apie 40 1.



I
v i •» T m

i f > ti A J)1 * HIENRAS'TS DRAUGAS chicago. ILLINOIS Pirmadienis, lapkričio 19, 1956

LIGŲ KVOTA SOVIETŲ SĄJUNGOJE
DR. A. l.tPONIS

VisJer.'.s lygybė, vienodas pa- liaudžiai kenkiąs elementas, 
sidalinimas turtais, prekių pa-' žiniomis iš Lenkijos, fabri- 
skirstymas ir tarnybinis patar-, kuose veikia griežti įsakymai, 
navimas kiekvienam lygus ir kad darbininkas negali būti pri- 
teisingas — visais būgnais “be- pažintas sergančiu, jei jo tem

peratūra nesiekia 101 laipsnio 
ar daugiau. Nors temperatūra 
dar nėra viskas diagnozės nu
statymui, bet gydytojas į tokius

rabanija“ raudonoji propagan
da apie komunistinį socializmą. 
Tačiau pro geležinę uždangą pra 
sisk vergiantieji faktai įrodo,

į klausimais patarimai šiandien 
! su'ntcresuotuosius pasiekia vi
sais kanalais. Gydytojo kabine
tas vis diugiau praranda savo 

kurčią, uždarumą. Tai vyksta 
legaliu būdu bendrosios pažan
gos labui. - Savaime supranta-^tojaT^ysk.“ F^lton B.*"sheen, 
ma, kad atviras ir teisingas fak- vėl kajba televizijoje. Šiais me
tų nušvietimas paciento santy- tais kalba pirmadienių vakarais 
kiuoee su medicinos mokslu yra pcr ABC tobvizijos stotįs visa. 
būtinas. j me krašte. Kalbėtojas yra tiek

Dviejų Bombėjaus gydytojų P°Pularua ir jo žodis tiek galin-

LIETUVIšKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Pasiklausykime žodžio . ką. prašydami ją persiųsti veng
Žinomasis JAV katalikų kai-1 tautos veiksniams,

kovai prieš komunizmą paremti.
Aplamai, vengrų išeivių dabar 

tinęs nuotaikas vaizdžiai parodo 
(Nukelta į 5 psl.)

O'lso tolsf. LAfayett,i !-32i 0, Jol 
neatsdiepuj, šaukite REtUic 4-2s6i*

0R. EMILf V. KROKAS
ŪDYTOJA IR CH1RURGI 

4146 S. Archer Avė.
AL Kasdien popiet nuo 12-2:10 » 
•* pirm., antr.. ketrirt. 8-8 »

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 03rd St 
Ofiso tel. Itl.liunee 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti

kad šie gražūs žodžiai yra šlykš rėmus įstatytas net kritiškam Ii i iš Indijos pranešimu, alergija
čiai pameluoti, nes ten ir sirgtu goniui nieko daugiau padėti ne- pienui gali iššaukti rektalinį ■ —
be leidimo nevalia — mirtis ne-j gali, kaip tik drauge su valdžia I kraujavimą. 38 metų moteriai
varžoma, giltinė laisva.

Paveldėjimų srityje žurnalis-
nelaimingąjį “liaudies priešų” li
kimui pasmerkti. Štai už kokią

lonumu klausosi ir nekatalikai. 
Išties, reta tokių žodžio ir min
ties menininkų, kokiu yra vysk.i šis kraujavimas buvo sustabdy

tas, nemalonūs reiškiniai nebe- Sheen’ Aišku, jis nėra reikalin-

Tel. ofiso H E 4 -6600, rez. Plt 6-7333

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.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

ACOIKiV IK VAIKŲ UGI 
SPEClALitiTC

'166 South Western Arena.
(MEDICAL BUILDINO) 

•irmad., antrad., ketv. ir penkta 
juo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nm 
Iv. — 8 vai. vakare Trečlad. nut 
11 vai. ryto — 1 v. p p. Seštad 1 
vai. ryto iki S vai. poi 'et.

Ofioe tel. RE. Uilt8
Rea tel. YVAlbrook 6-17M

tinės informacijos direktoriaus , sveikatos gerovę tautų, kalėji-
Walter Henry Nelsono praneši 
mas apie gydytojų ir medicinos 
tarnybos faktinąją veiklą už 
geležinės uždangos patvirtina 
tai, ką jau “rojaus malonumų” 
ragvusieji gerai žinome.

sikartojo, kai ji, užuot gėrusi 
pieną, vartojo tik vaisių sunką 
ir vandenį. Vos tik pacientė at- 
sigerdavo pieno, kraujavimas 
tuojau sugrįždavo.

Jautrumas buvo nugalėtas, 
pradėjus palaipsniui duoti ja> 
tik po lašą pieno, kasdien didi
nant kiekį, kol organizmo rei
kalavimą pienui ji galėjo paten
kinti

me mases žmonių suvaromos } 
mitingus viešai džiaugsmingų 
padėkų “išvaduotojams” pareik
šti.
Politrukai “stabdo” epidemijas 

Raudonoji diktatūra net tiek
Komunistiniai agitatoriai gvol toli nueina, kad net epideminių 

tu rėkia, kad praeities “klaidos ligų pasirodymą potvarkių bū- 
ir neteisybės” yra panaikintos du sustabdo (deja neapsaugo), 
ir sveikatos reikalai šiandieni- nes gydytojas bijosi atleisti per 
nėję Sovietų Sąjungoje esą augs daug ligonių vienu metu iš dar- , , .x .
tai pastatyti. Iš tikrųjų gi bai- bo. Kitaip skaudžiai atsilieptų ^)ase 'mių.’ 1 aiP anan Pa" 
sios ligos siaučia, nevisi nuo jų į gydytojo sugebėjimą savo dar-'c,entes s:stema buv0 
saugomi, raudonoji vergija ašt- bą atlikti ir į jo politinį nusista- 
rinama. tymą prieš sovietinę biurokra-

Surinktais faktais remdama- tiją. Tokiu būdu viršnorminiai 
sis, Nelsonas randa sekančius ligoniai turi kankintis be medi- 
“laimėjimus” sveikatos srityje, cinos pagalbos, kol raudonoji 
rusiškojo komunizmo užgrobto- giltinė juos iš sopulių išvaduo

ja. Be to tai yra žiauri korup
cija gydytojams, nes diktatū
rinėje medicinos praktikoje išsi
laikymui pirmiausia jie turi bū-

gas jokios mūsų reklamos, ne
bent priminimo ir pakvietimo pa 
siklausyti. Svarbiausia, kaip 
neseniai yra išsireiškęs vienas 
tautietis, vyskupo žodžiai yra 
tokie aiškūs ir suprantami, kad 
jo mintys labai lengvai pagau
namos net ir tų, kurie sunkiau 
supranta anglų kalbą. Be to, 
mums malonu konstatuoti, kad

Tol. OLympic 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

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

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

—/O —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Tel. CAlumet 5-0270
Vai.: plrmad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

l'ek ofiso VA. 7-6557, rea. RE. 1-4M-
DR. FRANK C. KIMINU

(KVIEC1NSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 Weat 47th Btae*>
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo ) 
vai. iki 4 y. popiet. Nuo 7 y. iki S:S>

»roil <dw> Hl»na Ir *«Sfad vak

i ta.

vysk. Sheen, ne kartą, ne du, bet 
be alerginio kraujavimo! labai dažnai savo programose 

mini ir Lietuvą, kai tenka jam 
iliustruoti komunizmo kėslus ir 
nurodyti tą pavojų, kuris nuo-

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius — 

6322 So. Westem Avenue

Tel. ofiso PItospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PE0. CHIRURGIJOS EIGOS 
6700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8: antrad., ketvirt.. šešt. 
-—4: treč. ir sekmad. uždaryta.

Vairuojant naktį
, . _ v. ,. , , t • vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.13.t grąso šiandien dar laisvoms. vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia-

se zemese.
Ligonių skaičius pagal leidimą

Sovietų Sąjtngoje gydytojui 
nėra galimybės savo pacientus
vertinti kaip žmones. Jis į Ii- ti “nauji sovietų žmonės”, o tik
ponius privalo žiūrėti išimtinai 
kaip į ekonomines .priemones —

Laikinis regėjimo susilpnėji
mas neretai pasireiškia nakties 
metu prasilenkiant sutinkamą 
greitvežimį. Šiuo atveju atsa
kymo tektų pajieškoti akių ne

tautoms.
i

Lietuviai aukoja vengrams I

Anądien vienos vietovės lie-1 
tuviai futbolistai žaidė draugiš
kas rungtynes su to pačio mies-

išlavinime bei nepripratime švie i to vengrų vienuolike. Žaidimo 
sų iš priekio, o ne vitaminų trū- i pradžioje, mūsiškių pasiūlymu, 
kumui bėdą versti. Patartina buvo rimties minutė pagerbti

po to gydytojai.
Teisingai Walter Nelsonas pa 1

įrankius, tik tiek svarbius, kiek brėžia, kad komunistinė medici- 
jie pa jėgia atlikti nustatytas į nos tarnyba yra be jokios mo- 
darbo normas. Todėl tik tam ralės, susidedanti iš teisybės

atidžiai sekti kelio dešinįjį kraš 
tą, o ne į besiartinantį greitve
žimį žiūrėti.

Visai kitas dalykas yra trum
pa regi škunas. Nors akiniai i

žuvę vengrų laisvės kovotojai, 
gi mūsų sportininkų grupelė čia 
pat įteikė simbolinę piniginę au

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas: PR 8-3220 

lies telef. \VAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Węst 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect C-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

lies. tel. CRovchill 6-3603

OR. JULIJA MOHSTAVIČIUS
GYDYTOJA IK CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1053 W. 103 St., Reverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. iki 9 v. v. 
išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo J 
liti 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllmaa 6-6761 
Buto — BEvcrly 8-3946

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfuyette 3-117>

DR. P. STRIMAITIS
iYDYTOJAS ir chirurgai-

1724 VVest 471 h Street 
(Kumpas 47tli ir ticrmltagej

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai , lėskyr. aet

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai: 20 North Waeker Drive 

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

Tel. CEnti-al 6-2204 
6002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—1 
Tel. TOwnhull 3-0050 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. FRospect 8-1223 arba WE 6-6671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr^ 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. i*
fteStadlenlala 2-4 vai popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Ava

tikras skaičius darbininkų tuo, klastojimų, teisės į medicinos dažniausiai pagelbsti trumpare-
pačiu laiku tegali sirgti. Tai yra, pagalbą varžymų. Visos teisės 
darbo normų išpildymo padūki-i iš gydytojo ir jo paciento ati
mu apsėstos politrukinės admi- mamos. Valstybė nusprendžia, 
nistracijos nustatyta. Gydyto-, kam šį karta bus leista gydytis, 
jo tyrimai ir jo diagnozė yra , Ar begali būti šlykštesnis pasi- 
paniekinama. Arba darbą atlik, tyčiojimas iš gyvybinių žmo- 
arba mirk, kaip komunistinei gaus teisių pasaulyje?

giškumo (Myopia) atvejuose, , 
bet kartais yra reikalinga ope-; 
racija. Perdaug ilgas akies obuo j 
lys yra trumparegiškumo prie
žastimi. Ši operacija, tiesa, re- i 
tai tėra vykdoma, bet rimtuose 
trumparegiškumo atvejuose tik 
ji tegali pagelbėti.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

■unkvriimLs su pilna ap- 
draudu. Pigus ir sųžiniiigas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4646 8. Wood St., Chicago 6,

Ullnols, tel. VI 7-2972

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo C—78 vai. vak 

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

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Whipple Str*et
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10—1 2. Trečiad. uždaryta

LAfuyette 3-1910 
Namu — CEdarerest 3-7 784

PACIENTO SANTYKIAI SU MEDICINA
DR. A. VALIUŠKIS, Ottumwa, Iowa

Dar niekad žmonijos istorijo-Į lonią. Norinčiųjų tikro atsakv- 
je pacientas turbūt nesiekė to- m o didesnis procentas yra tarp 
kio aiškumo savo santykiuose Į18 ir 35 metų amžiaus grupėje, 
su jam teikiama medicinos pa-į negu 66 — 90 metų. Išvadoje dr. 
galba, kaip šiandien. Ateityje( Bowenas tvirtina, kad gydyto
mis sieks dar daugiau faktais jo
būklės ligoje nušvietimo, o pa
žangus medicinos mokslas to ne 
vengs, nes tai išeis abiems pu
sėms į gerą. Jau ir šiandien to
je srityje daug padaryta, nebe- 
apsiribojami vien techniškais 
atsakymais.

Paslaptingumo bei nesamų da 
lykų inscenizavimo laikams už
danga jau leidžiasi.• Laikui ne
paliaujamai bėgant, nauja gady
nė nuolat pakeičia prieš tai bu
vusią, nežiūrint užsispyrusių 
konservatorių kartais kraštuti-

jas visvien retai tegali įtikin
ti vėžiu sergantįjį, kad jis jo 
neturi, mažiausiai toks “apgau
dinėjimas” tęsiasi neilgai.

Jautrumas pienui
Popularioji informacija iš me 

dicinos srities bei sveikatas

MIDLAND
iavings jnd l.oan 

Associat'on H1N S u R E a
J

MR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU,

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

•ENOROVl

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestcrn Avenue 
Chicago 20, III

pasiinatyindi pagal sutarties
telefonas REpubiiv 7-4000 

Rezidcncia: GltovchUl 6-8161

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. Irving Pk. Road
VAI,.: I’irmad., antrad., ketv., penkt. 

S:30. šešt. 2-4 p. p.
VAI,.: 

1.2-5 ir

4038 Archer Avcmim Tel. LA3-6719 
AUGUST SALOUKAS Prwzld»r

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginbi 7-0036. 

Rezidencijos tel. ItEverly 8-824i

DR. ALBINA PRDNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. aut
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku psgal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 24R7 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

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

Tel. ofiso VI. 7-0000, rez. RE. 7-6367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas. Archer ir Califo'rnia Avė. 
Kampas Archer ir Califorina Avė.

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

Oftao telefonas — BIsbop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAT 

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

Trečiad 4r sekmad. tik susitarus

DRAPERIJA...
NEMOKAMA! ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

numus pasiekiančios kovos. Auš; mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

ta nauji laikai ir šiems paciento 
ir medicinos gyvybiniams klau
simams pažangesniais pagrin
dais sutvarkyti. Šiandien pacien. Kainos pagal susitarimą. Ne-jau drįsta gydytojui iškelti kama. kainuojame jūsų
f/Ylziitci lz I a ii aimiic amo IrilTMIinfll *■ pa-tokius klausimus, apie kuriuos j
seniau net nepagalvodavo. Ne- ,
nuostabu, nes ir gydytojas, ir vyzdžiai, dieną ar vakarę, 
pacientas nebe tie — kultūros v'3'' Plac- «Wamuojamų firmų 
ir civilizacijos keliu abu yra toli

namuose. Atvykstame su

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Ofiso telef. YArils 7—1166 
. Rezidencijos — STeyvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200 
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

nuo savo pirmtakūnų nužengę 
Todėl jų santykiai ir taip svar
bus bendrame reikale bendra
darbiavimas atsidūrė daug ar
timesnėje ir aiškesnėje plotmė
je. Vis dar pasitaikantieji ne
normalumai bei nesusipratimai 
turės mažėti iki išnykimo. Kito 
kelio tikroji vispusiška pažanga 
nežino.

Pacientas nori žinoti tiesą
Dažnai kyla klausimas, ar rei 

kia pacientui pasakyti tiesą apie 
jo ligą. ypač sunkesniais atve
jais. Ar norėtum, kad gydyto
jas tiesioginiai praneštų, jog 
fergi vėžiu?

Dr. Otis R. Bovven iš Breme
no, Indiana “Medical Times” 
žurnale tilpusiam? straipsnyje 
sako, kad 96.6% iš 477 jo anke- 
ton atsakiusių asmenų norėtų 
žinoti teisybę, nors labai neina-

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IK MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S 
FU R NITU RE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo

draugą”.

7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6-2254 '

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 18 
IKI 4 VAL. IKI KALftDŲ

kitom dienom 9:3(1—5:30. I’iiiiimi. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Penktad. 9:30—9 v. v.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲJ LYGOS. KURIGSB

Kiekvieno Santaupas Apdraustos iki S10,DOMO 
I *

Paskolas Duodamas Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, UI.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, UL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, ŪI

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

UNIVERSAL UVINGS A LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St Chicago 8, BĮ.

Tel. tV.Ubrook 5-2670
Rcs. H III to p 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2- -4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PU. C-3S38, rez. UE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4465 So. Oalifornia Are., Ohicagi 

šaukite YArils 7-7381
i Priima: vakarais 6 Iki 9; AoNtad 
,10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir aakmad

♦IV AMflltBrnff
TeL ofiso YA 7-4787, rez. PK

DR. STHIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamh. 811
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad.. SeA 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininBtl telefuns 
Aaiiklte Mlrivvay S-OOOI

VAL. kasdien 2—* p. p. ir 7—0 rak.
Trečiadieniais, šeštadieniais te 

sekmadieniais uždaryta 
Tel. ofiso: DAnube 8-112A

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼. rak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

l'eL ofiso PKoapect 0-0400
Rezid. PItospect 6-0404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeriėiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGU
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlsalais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. VTctory l-*I4A

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAZ 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvių)) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6140, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-e«ft»

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

Tel. Ofiso UA 8-0257, rez. PR 8-886*
Rezid. 6600 S. Artealan Ava.

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 8—» w »

DR. G. SERNER
LIET LV18 AKIU GYDYTOJAS 

Virš 26 metq patyrimo
Tel. Y Artis 7-182* 
Pritaiko akiniai 
Kreivas akis 

Utalaa.
Ofisas ir aklnlp dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 8 iki S. tra- 
čiad nuo 10-12. penktadieni 18-1 i« 
šeštadieniais 10-2 vul. popiet.

virs zo

DR. S. VAITUSH, DPT.
Palengvinu aklų įtempime, kuru 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
i miglino ir skaudančių akių karščio. 

K t įtaisau trumparegystę Ir tollregyz- 
tę. Prlrenku teisingai akinius VIa! 

I egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Arena* 
Tel. YArds 7-127*

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. ftešUd. 10:R* 
iki 6 vai. Sckm. ir treč. uidara.

Telefonas GRovehlll 8-15 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ IJOŲ SrECIAUST.

PRITAIKO AKINIUS
alandoa: 9—12 Ir 7—f v. ▼. paga 
susitarimą Išskyrus trečiadieniui

2422 Weat Marąnette Bd.

DR. WALTĘR J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 West 59th Street 
VAL. 1—4 popiet, 8:80—8:10

Trečlad. pagal sutarti
vak

mi. ofiao tr buto DLympic
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien I—S v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Bntaa 1528 Ho. 40th Avė. 
leštadlenlale 12 iki 4 popiet

y
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaz - Proteziataa 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai Sp>T. pagalba kojon

(Arch Supporte) Ir t.L
9-4 ir 6-8, Šeštadieniais 9-1. 

GRTHOPEDIJO8 TECHNtROS LAB 
2850 W. 83rd St. Chicago J*, IU. 

Tel. l’Kospcct 8-6084.

DRAUGAS
THE LITH(JANIAM DAILY FBIEHD

2224 H. Oakley Avė., Chicago 2, ai. Tel. VIrglala 7-«Ml| I-M4S
■ntered M Becond-Class Matter March 81, 1916, at Ckicage 

Under the Aot of March 8, 1870.
Memher of the Cathollc Prese Aee’n 
PuMIaked dally, ezept B indaya 

ky the
Lltkuanlae Cathollo Preee Booiety
PPBNHMEBATA: Metama
fhloagoj ir Cloaroj 80.06
Kitur JAV Ii KaaadolN 88.80
UMenyje >11.••

8UBBCRIPTION RATU 
88.00 per year outatde of Chicago 
89.00 per year tn Chicago A Cleeae 
88.00 per year ln Canada 
Forelgn >11.60 per y«a&
% metų 

6.00
>4.66
86.66

m*n.
88.76 
>8.66 
18 tt

|LII
lX.ee
•1.18

Redakcija stralpenlos taiso savo nuotiOra. Mesdnaudotų stralpsalų 
■augo. Juos gretina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui

i neatsako, ttelblmg kainos prlalua&lamoe gavus
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//Nežalingas" komunizmas
VENGRIJA IR TITIŠKUMAS

Įvykiai Vengrijoje nepaprastai ryškiomis spalvomis iškėlė 
vieną klausimą, kuris daug kartų buvo diskutuojamas politikų 
lir politika besidominčių asmenų. Tas klausimas yra: titiškumo 
vaidmuo komunizmo raidoje. Arba kitaip: nepriklausomo tauti
nio komunizmo klausimas. Mums šis klausimas išvirsta j prak
tišką reikalą: kiek titiškas komunizmas gali prisidėti prie ko
munizmo nugalėjimo. Tas klausimas turi daug formų ir pažiū
ros į ji yra labai skirtingos.

Tiesa, Vengrijos įvykiai dar nėra baigti. Jie dar nėra iš- 
sprendę Vengrijos klausimo, juo labiau jie negalėjo išspręsti 
platesnio klausimo: ko vertas titiškumas komunizmo raidoje. 
Tačiau nėra abejonės, kad Vengrijos įvykiai šį klausimą vispu
siškai išryškino ir iš naujo iškėlė. Jie padarė didelės įtakos tau
tiniam komunizmui ne tik pavergtose tautose, bet ir laisvose 
tautose, kurios turi dideles komunistines partijas, kaip Italijoje 
ir Prancūzijoje, šis klausimas vėl labai gyvai iškilo Washingto- 
ne. Ir, kas svarbiausia, šis klausimas pasidarė labai rimtas pa
čioje Maskvoje.

ITALIJOS KOMUNIZMAS

Didžiausią sukrėtimą Vengrijos įvykiai padarė italų ko
munistų partijoje. Tiesa, italų komunistai turėjo sunkumų jau 
ir anksčiau, bet jie turėjo dar ir tiek jėgos, kad įstengė išlaikyti 
prie savęs kairiuosius, vadinamus Nenio socialistus.

Po Vengrijos įvykių ne tik Nenis pareiškė nieko bendro ne
norįs turėti su komunistais, bet ir pačios komunistų partijos vie
netai pradėjo skilti. Didžiausias sukrėtimas išgyventas ten, kur 
komunistų partija buvo stipriausia. Pramonės centre Mantuoje 
partijos komitetas išleido viešą atsišaukimą, pasmerkiantį Veng
rijos malšinimą. Vengrijos malšinimą jis laiko nusikaltimu, ne
atleistina klaida ir nesiderinimu su tuo, ką komunistai skelbia.

• Miesto sienos tuoj buvo išlipintos atsišaukimais, nukreiptais prieš 
Italijos komunistų partijos vadovybę. Kitoje vietovėje 3000 ko
munistų partijos narių grąžino partijos biletus.

Nenis jau senokai tarėsi palikti komunistus ir grįžti pas 
dešiniuosius socialistus. Vengrijos įvykių proga jis padarė pa
reiškimą parlamente, kad atsiskiira nuo buvusių draugų.

Jeigu pridėsime dar gausias muštynes Paryžiaus gatvėse ir 
padegimą komunistų dienraščio “Humanite” redakcijos, tai ga
lėsime sakyti, kad Vengrijos įvykiai laisvame pasaulyje esan
čių komunistų buvo pergyventi gana tragiškai.

TITIŠKUMAS WASHINGTONE IR LONDONE

Dabar prieikime prie tos titiškumo sąvokos, kuri reiškiasi 
didžiojoje politikoje. Daugiausia naudos iš nepriklausomo komu
nizmo tikimasi Valstybės Departamento sluogsniuose. Sakoma, 
kad ir pats Dulles yra linkęs šia idėja pasinaudoti. Jis manąs, 
kad Tito idėja galima užkrėsti kitų sovietų šalių komunistus, 
ir tokiu būdu Sovietų Sąjungą padaryti daugialype ir neagre- 
singa. Kongresas Washingtone nėra toks didelis šio nepriklau
somo titiško komunizmo rėmėjas. Atsimename, kad jis neseniai 
nubalsavo sulaikyti pašalpą Titui, bet paskui nusileido prezi
dentui.

Anglijoje vyrauja pažiūra, mažiau palanki titiškumui. (Bet 
iš to neseka, kad ten daugiau tikima pavergtų tautų išlaisvini
mo galimybe). Ten manoma, kad Jugoslavijos komunizmas tik 
dėl to yra nepriklausomas, kad Jugoslavija niekad nebuvo rau
donosios armijos išlaisvinta ir okupuota.

Laikrąštis “Manchester Guardian” kritikuoja Amerikos po
litiką, liečiančią Rytų Europos laisvinimą. Jis ją laiko kažkokia 
keista kombinacija šių dviejų dalykų: “teisingumo aistros ir 
visiško nesiėmimo netarpiškos atsakomybės” šiuo klausimu. Iš 
laikraščio neseka, kad Anglijos politika būtų geresnė. Ji žino, 
kad nieko padaryti negali ir nieko nedaro. Savo laiku Chamber- 
laino duotą garantiją Rytų Europos valstybėms laikraštis laiko 
paprastu nesusipratimu, nes pavojaus metu jos nebuvo įstengta 
tesėti. Dar daugiau, anglai mano, kad Rytų Europos tautų tar- 
pusaviai konfliktai yra perdaug atkaklūs, kad duotų vilties ten 
laisvę kurti.

Grįžtant prie Amerikos paramos titiškumui, reikia pasakyti, 
kad ji visdėlto yra daugiau negu visiškas nesidomėjimas. Nors 
paskutiniuoju metu, mes, deja, turėjome progos pastebėti, kad 
Tito rėmimas nėra be pavojų. Kartais susidaro įspūdis, kad re
miant titiškumą, norima jį apginti ne tik nuo Kremliaus užmačių, 
bet ir nuo laisvų demokratinių sąjūdžių, apšaukiant juos naciona
listiniais ir pan.

NEUTRALAUS KOMUNIZMO BLOKAS

Ir čia mes prieiname naujos titiškumo formos, kuri atėjo į 
Ameriką kaip tik Londonui sponsoriaujant ir kuri iki šiol mums 
buvo pat: pavojingoji. Ji pasdarė laba pavojinga ypač dėl to, kad 
prie jos pasisekė pritapti Maskvai ir prijungti savo “taikaus su
gyvenimo” ofenzyvą, kuri taip uoliai buvo varoma per porą pas
kutinių metų.

Šio sąjūdžio mintis buvo ta, kad iš Vidurio Europos valstybių, 
dabar komunizmo pavergtų, reikia sudaryti neutralų bloką, kuris 
nebūtų antikomunistinis. Ši mintis, rūpestingai komunistų ugdo
ma, jau buvo beįt'kinanti Washingtoną. Jau čia buvo ruošiamasi 
susilaikyti jaudinusia dėl teisingumo ir sudaryta keletas k-jų 
peržiūrėti Amerikos užsienių politiką. Rinkiminės kampanijos me
tu abi partijos jau susilaikė „jaudinusios“ Europos laisvinimo pro
blemomis. Pavergtų tautų laisvės gynėjams nepavyko prieiti prie 
didžiųjų kandidatų. Ir Rytų Europos laisvinimo veiksniai su di
dele baime pradėjo žiūrėti į ateitį.

ŽLUGO KREMLIAUS UŽSIENIO POLITIKA

Tačiau atsitiko, kad R. Europos laisvinimo klausimai į rinki
minę kampaniją įsibrovė varu. Čia juos įnešė Vengrų kraujas. 
Niekas neturėjo paruošto jiems tsakymo, bet nebuvo* galima jų 
neišgirsti. Įvykių įspūdis buvo t./ka didelis, kad jie pakeitė visą 
tarpt, politikos sceną. Pasak N. Y. Times, „per vieną naktį buvo 
sunaikintas laisvojo pasaulio pasitenkinimas nauja Sovietų Sąjun
gos išvaizda“, rūpestingai Chruščevo išdailinta.

Taigi, Vengrijos įvykiai nėra veltui. Nors pačiai Vengrijai 
jie nesuteikė apčiuopiamo laimėjimo, tačiau jie sugriovė pavojin
gą Kremliaus užsienio politiką. Niekas negalėjo tikėtis tokio grei
to ir tokio efektingo sovietų „taikaus sugyvenimo“ ofenzyvos nu
ginklavimo. Šiandien komunistai vėl turi pradėti iš naujo. Bet 
pradėjmas iš naujo jiems yra labai sunkus, o tomis pačiomis prie
monėmis tiesiog negalimas. Tariamai laisvų komunistinių kraštų

DTeNRASTlS DRAUGAS. CfilCAGO, ILLTN01S
JL_

LIETUVIŲ POLITINIO 
BENDRADARBIAVIMO REIKALU

LKDS REZOLIUCIJOS MINTYS 
STRAVINSKAS, Cleveland, OhioP

Lietuvių Krikščionių Demo- rasime tenai anuos demokrati- 
kratų Sąjungos 1956 m. rugsėjo nius principus pabrėžtus. Ten 
1-2 d. konferencijos rezoliuci- gi, kaip matome, visi lietuviai 
jos II d. 1 p. pasakyta: I kviečiami: 1) respektuoti žmo-

“Kviesti visus lietuvius grįsti gaus asmenybę, pripažįstant 
savo politinę veiklą demokrati- kiekvienam demokratinės lais- 
niais principais: respektuoti vės ir lygybės teises, 2) saugoti 
žmogaus asmenybę, pripažįs- demokratinio humaniškumo tra
tant kiekvienam demokratinės dicijas. susiklosčiusias ant krikš 
laisvės ir lygybės teises, ir sau-( čion ifkosios artimo meilės pa
goti demokratinio humaniškumo grindų.
tradicijas, .susiklosčiusias ant p 

krikščioniškosios artimo meilės 

pagrindų”.

Clevelande (taigi toje pat vie- 
A. Kvietimas laikytis demo-. tcveje, kur įvyko LKDS konfe- 

kratinių principų j rencija) šių metų pradžioje su- 
Kodėl LKDS rado reikalą telkė savo jėgas Lietuvių Demo 

kviesti visus lietuvius grįsti sa-, kratinės^Grupės (Liet. Krikš- 
vo

Pritarimas demokratiniam 
sąjūdžiui

AMER1KIEČIAI OLIMPIADOJ

Amerikiečių gnųiė žygiuoja olimpinio miiAtolio gatvėmis. <T\S)

toriaus Olin Johnston (D., S. 
C.) paklaustas, ar investavimas 
gali net iš anapus geležinės už
dangos ateiti, atsakė: “Žinoma, 
kad yragalimybė, ir dėl to tu
rime tuo ypatingai susirūpinti”.

Kontroliuojamo pasaulio ap
supime gyvendamos, ir demokra 
tijos dėl išsilaikymo nebegali 
leisti privatinio palaidumo svar
biausiuose apsaugos sektoriuo
se. . A. V.

200,000 amerikiečių 
Ispanijoj

Praeitais metais į Ispaniją bu 
vo nuvykę 200,000 JAV turistų. 
Tai didelis turistų antplūdis, 
prisimenant, kad 1947 metais 
jų tebuvo 3.500. Apie tai prane
šė Ispanijos ambasada Washing 
tone.

politinę veiklą demokrati-' čionys Demokratai, Valstiečiai 
niais principais? Į Liaudininkai, Socialdemokratai,

1). Pirmiausia todėl, kad prak ! Darbo Federacija, Vienybės Są-!bei u^ytb Joms kJotl de* 
tiniame gyvenime dažnokai mes ™dis ir Lietuviu Frontas). Jos ^kratines tradicijas, svelnyti

vus darbas mūsų politinei vieny

tuos principus pamirštame. Mū
suose atsiranda kartais ir tokių, 
kurie garbina vadizmą ir “iš 
principo” pasisako prieš demo
kratiją, vadindami ją “supuvu
sia” ir pan. Taip dažni mūsų 
spaudoje pasisakymai prieš po
litines partijas, kaip tokias, ki
taip sakant, akcija prieš natū
ralų tautos susiskaldymą politi
nėmis grupėmis yra kartu gi ir 
akcija — prieš demokratinius 
principus. Todėl ir buvo reika-

jūdis ir Lietuvių Frontas). Jos 
apsijungusios pradėjo demokra
tinį sąjūdį lietuvių politinei vie
nybei ugdyti ir kovoti su visais 
mus skaldančiais veiksniais. 
Tas sąjūdis gyvai pasireiškė Cle 
velande. Jo garsas nuaidėjo ir 
toli už Clevelando ribų. Sąjūdis 
šiaip iš eilės žymiųjų mūsų vi
sai mūsų lietuviškajai visuome
nei, paskelbdamas savo dekla
raciją ir išdėstydamas joje, kas 
jis yra ir ko siekia. Sąjūdis ga
vo daug sveikinimų beveik iš

las LKDS rezoliucijoje anuos I visų demokr. grupių centrų, iš
daugio nesuvokiamus, kartais 
netgi sąmoningai niekinamus, 
demokratinius principus pabrėž 
ti, kviečiant visus lietuvius jų 
laikytis.

2) Toliau, tenka pripažinti, 
kad demokratiniai principai daž 
nai ir mūsų veiksmais yra gru
biai laužomi, pvz., kad ir toje 
pačioje mūsų spaudoje. Tas mū
sų viešąjį gyvenimą apkartina. 
Tai daro mūsų viešuosius san
tykius tiesiog laukiniais, kultū
ringai tautai neįprastais. Ta 
blogybė negalėjo būti ir LKDS 
konferencijos praeita užrištomis 
akimis.

B. Kas gi tie demokratiniai 

principai ?

Demokratiniai principai, kaip 
žinome, yra: 1) laisvė, 2) lygy
bė ir 3) brolybė arba demokra
tinis humaniškumas.

Kadangi laisvės ir lygybės 
principais respektuojama žmo
gaus asm/nybė, todėl šiedu de
mokratiniai principai suvedami 
į vieną — tai į žmogaus asme
nybės respekto principą. Ir taip 
iš trijų pagrindinių dem. princi
pų pasidaro tik du: 1) žmogaus 
asmenybės respekto ir 2) demo- 
krat. humaniškumo.

Gerai įsiskaitę ir paanalizavę 
augščiau pacituotus LKDS re
zoliucijos II d. 1 p. žodžius, ir

ELĖ MAZALAITĖ

bet strateginiu atžvilgiu gyvy
binių, industrijos šakų.

mūsų tarpgrupinius santykiu, 
kad išsilaisvinusioje Lietuvo je j 
mūsų viešasis gyvenimas būtų 
įdvasintas demokratiniais prin
cipais, kad Lietuvos demokrati
ja būtų verta savo vardo. Rei
kia tikėtis, kad ir su garbingai
siais tautininkų veikėjais, ku
rie tikrai ir nuoširdžiai nori ir
siekia mūsų politinės vienybės ,
ir taikos, ilgainiui bus rasta elJų dalls industrijoje;

net nežinoma, ar akcijos pri
klauso amerikiečiams ar užsie-

tautos laisvinimo institucijų ir 
šiaip iš eilės žymiųjų mūsų vi
suomenės ir politikos veikėjų. 
Apie jį buvo pranešta ir LKDS 
konferencijoje, ypač kad LKDS 
Clevelando skyrius nuo pat jo 
įsisteigimo dienos jame dalyvau 
ja.

LKDS rado ir šią Demokrati
nių Grupių apsijungimo idėją 
teisingą ir sveikintiną. LKDS 
konferenciją savo rezoliucijos 
II d. 2 ir 3 p.’p.’dėl to sąjūdžio 
pareiškė:

2) pritarti Clevetende pradė

tam Lietuvių Demokratinių Gru 

pių sąjūdžiui mūsų politinei vie

nybei ugdyti;

3) paraginti visus LKDS sky

rius ir pavienis asmenis, kur to 

sąjūdžio skyrių dar nėra, juos 

organizuoti, o jei tos iniciatyvos 

bus ėmęsi kitos politinės grupės, 

tai tą iniciatyvą paremti.

Čia tenka dar pastebėti, kad 
mūsų visuomenė, ypač gi tos 
mūsų politinės grupės, kurios 
šiam Demokratinių Grupių ap- 
sijungimui nepriklauso, dažnai 
visai klaidingai vaizduojasi šio 
sąjūdžio tikslus ir uždavinius. 
Klaidingai manoma, kad Cleve
lando Lietuvių Demokratinės 
Grupės susiorganizavo tik ko
voti su tautininkais, su vad. 
“vadistais” ir pan. Anaiptol! 
Joms rūpi, pirmiausia, pozity-

bendra kalba, bus ir su jais su
siprasta. Ir jie laukiami Dem. 
Grupių sąjūdy. Kad tik jie dem. 
principus išpažintų ir nuošir
džiai norėtų bendradarbiauti su

vi r r r7į>?: r ržiii rr Tsvi r ą

romanas

PJŪTIES METAS

120 tęsinys
Netikite man! Kiek buvo prikelta mirusių ir išgydyta 
sergančių, kiek praregėjo ir buvo nuvalyti iš raupsų, 
ir buvo liudytojai — bet paliko ir tie, kurie naikina 
ir neigia. Mano brolis kunigas jums sakė tiesą: jūs 
galite būti nesiliaujamas Dievo stebuklas, jūs, žmo
nės, paprastieji, kiekvienas. Mano motina buvo džiaug
smo filosofas, jūs esate girdėję jos kalbą, ūkininkės 
ir moters, ir ji sugėdino mane daugybę kartų. Kai sa
kiau jai, jog mums, išrinktiems, mokytiems ir atžy
mėtiems paties Dievo — nes kam kitlm Jis leido mus 
su kitom sielom, kad mums Jis yra Kitas, ką pasakė 
ji? — Bet sutvėrė tiek daug paprastų žmonėlių, tur
būt, sau. Tiek daug, beveik visus. Jis mus myli. — 
Jūs ištversite, nes jūs mylite Jį. O, meilė, meilė! Aš 
pasakysiu jums apie vieną nusikaltėlį — jis čia prie 
šio altoriaus yra tarnavęs kunigui mišioms, jis buvo

Pamokos kalbėtojams per 
radiją

National Broadcasting Co

Mirė muzikas
New Orleans mieste mirė mu

zikas, kompozitorius Gustin W.
Į Wright, sulaukęs 81 m. amžiaus. 

Pvz. Gynybos Departamento ' ^sai yra buv,‘,s Vatikano gar-
asmeninio skyriaus direktorius es varZonlmn u-
Jerome D. Fenton Senato vi-i 
daus saugumo pakomitečiui pa
reiškė, kad 15% akcijų gali kon 
troliuoti korporacijos veiksmus, j
jei balsuojama bloku. Jis taip į New Yorke pradėjo kursus klie- 
pat patvirtino, kad praktiškai J rikams ir kunigams — teikia- 
nėra žinoma, kieno nuosavybėje mos pamokos, kaip kalbėti per 
ar kontrolėje yra svarbioji ak radiją ir televizijos programo

se.

mečiams.
Nors Krašto Apsaugos Depar 

tamento yra nustatyta, kad už- 
Dem. GrGpėmTs7ų7p“sijun"g7me",lsienieči4 valdomos korporacijos 

Reikia tikėtis, kad Clevelando nega^tų strateginių ar slaptų 
Lietuvių Demokratinių grupių S^yt’os kontraktų, bet pako- 
pradėtasis sąjūdis, taip šiltai ko™tečio tyrinėtojų įsitikinimu
mūsų visuomenės sutiktas, o da
bar dar ir LKDS konferencijos 
pritartas bei ateities darbams 
padrąsintas, plėsis toliau, tiek 
JAV lietuvių kolonijose, tiek 
ir už šio krašto ribų.

Raudonieji skverbiasi į 
JAV pramonę

Pagal Jack Wilsono praneši
mą, valdžios sluogsniuose Wash 
ingtone kilo įtarimas, kad ka
pitalistinio biznio būdus išnau
dodami komunistai iš anapus ge 
ležinės uždangos braunasi į JAV 
industriją. Specialus Senato pa
komitetis renka faktus apie už
sienines investicijas JAV. Dar 
nedaug viešumai tėra paskelbta, 
bet slaptose sesijose iškilę įro
dymai kelia rimtų rūpesčių ty
rinėtojams.

Tikrumoje niekas tiksliai, ’ ar 
net apytikriai, nežino, kiek už
sienio pinigų yra investuota j 
JAV rinką. Prileidžiama, kad 
gali siekti iki 26 bilionų dolerių.

Su tokia pinigų suma apdai
rūs investuotojai gali kontro
liuoti nemažą skaičių mažesnių,

vykdyme yra spragų, ko ir Fen
ton nepaneigia.

Valstybės popierių ir užsienio 
biržos komisijos pirmininkas J. 
Sinclair Armstrong mano, kad 
dabartinėse sąlygose nėra gali-j 
mybės nustatyti, iš kur užsie-Į 
nio kapitalas investuojamas 
Jungt. Amerikos Valstybėse. 

Pakomitečio pirmininko sena-
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STATYBAI 
(R NAMŲ 
**ATAISYMTP 
AKISTATOM 
įšoktų Rflšly 

MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO

STASYS LITWuVAS, Pros.
3039 So. Halsted SI.

Tel. VIctory 2-1272

Vpkainavimą i; Prekių Prietatj 
mą Teikiame Nemokamai

ta&tinfi atidara kasdien nuo
3 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro 
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GENERAL gO ELECTRIC

ULTRA-VIS1ON
TELF.VIZIJA:

Nepaprasto ryškumo paveikslas 
Naujas lengvas būdas stotims 
pasi rinkti
Valdymas iš tolo
90° aliuminizuotas paveikslo 
vamzdis

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI:

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
O žema kaina

G E RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mixmasteriai
• Į v. laidynes (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — ISSIMOKR.TTMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

lAi-Dn i no.IPlTELCVISIOn
[sales -serviče)

Sav. Ini. A. SUMENĄS 
3821 S. Halsted — Cl.iffslde 4-56(15

.Jįjį

žmonių sielas. Bet jis turėjo būti tiktai vienas toks! tas į narvą, ir iš širdies, kuri neturi išmatavimo. Jis 
— jis statė sąlygas, kodėl dar kiti? Jis ėmė meilę ir' yra žiaurus, Jis yra priešas — Tas, Kuris leido taip.
matavo, kaip medžiagą — tiek ir tiek metrų kitiems, 
ir man viskas. Juk negalima, — manė jis — negalima, 
kad meilė būtų lygi dalis kiekvieno? Viena tėra žmo
nai ir vyrui, ir tai nukrypsta, o tėvų širdis vistiek 
linksta nors vienu atomu į kurį nors vaiką — tokia 
yra meilė nedalyjama. Ir jis norėjo Dievo viso sau— 
ar jūs pagalvojate, koks jis buvo nusikaltėlis, koks 
gobšas, koks beprotis! Kodėl jis buvo toks? — vėliau

Ir tai žinojo iš pat pradžios vienas, ir tarė: nenoriu! 
Bet jis buvo angelas, jis galėjo grumtis, jo kova pa
siliko garsi visiems laikams, jis turėjo armiją, jis turi 
didelį darbą iki šios dienos, iki paskutinės dienos, jis 
yra gudrus, jig, kuris pralaimėjo ir žino, kad nelaimės 
— vistiek sugeba įtikinti rekrutus, kurie įsirašo į jo 
kareivius. Man patiko šėtonas! Bet aš galėjau būti 
didesnis už jį. Aš žmogus, ir mažas, kaip tiktai, kad

jis kartojo, jis išdidžiai sakė: aš išrinktasis, niekas j toks mažas, ir išdidesnis — aš galėjau išeiti prieš Die- 
nežino kaip jie atsiranda, bettai yra jų ženklas, kad 
jie yra didžiai paskirčiai leisti. — Gailėkile tokio, jei
sutiksit! Kur jis nuėjo, šitas meilės plėšikas? Jam 
nebeužteko neprotingų galvojimų, kad jis bus kuni
gas, vyskupas, kardinolas — kas iš to, kad jis būtų 
popiežius? Vistiek, kiekvienas buvo šalia jo pavel
dėjimo byloje, kiekvienas galėjo tapti šventas, dides
nis už jį. Ir jis norėjo gauti viską be pastangų. Kas 
yra viskas? — sakė jis sau vėliau — ar aš reikalavau 
to? — Ar aš buvau pasaulio sutvėrimo dienoje,, ar bu
vau atsiklaustas, kokioje augštumoje reikia pakabin
ti saulę, iš kokio šono bus paleista suktis žemė, kiek 
vandenų bus supilta į jų rėmus, ir kokius balsus su
leisti į paukščių gerkles? Ar pasiteiravo, ar aš priim
siu šitą gyvenimą, kur bus pilna džiaugsmų ir ligų,

nuolankus ir grakštus savo judėjimuose, ir jis galvo- kur aš galiu valdyti karaliją ir kristi nuo nematomos

vą — ne neigti, bet pripažindamas, aš galėjau tarti: 
nenoriu! Aš tariau. Aš sakiau: nenusilenksiu Tau, aš 
jau nenoriu Tavo meilės, išskirstytos tarp pasaulio, 
aš noriu būti sau keliarodžiu, ir tikslu, aš laisvas žmo
gus. Aš noriu būti pasmerktas. Bet kaip sutiksiu Ta
ve amžiną ir Didelį? Aš įžeidinėsiu Tave per žmogų! 
Ar darysiu kiekvieną nuodėmę, ne todėl, kad ji man 
būtų naudinga, bet kad Tu būtum įžeistas. Aš ati
trauksiu nuo Tavęs, ką galėsiu — bet aš neimu bai
lių ir neregių, kaip neatakusių šuniukų: jie turi su
prasti, kad jie laisvai pasirenka. Man nevyko — man 
nevyko! Aš turėjau eiti su tais, kurie neigia dangų, 
kad lengviau būtų valdyti žemę, nes, kas jiems tokių 
reikia, sakykite bus didvyris, kas kovos už artimą, 
už savo tėvynę ir bažnyčią, jausdamas, jog nebus tai 
atrasta kitur ir grąžinta? Kada žmogui palikta tik
tai žemė — jis laks iš .geldos ir los, kad tiktai jam 
leistų kvėpuoti. To jie nori, tie, kurie veržiasi užval
dyti pasaulį, kad jiems būtų patogu gyventi. — Kur 
mano gražioji kova prieš Dievą? Aš esu čia ir kalbu

jo: — Aš esu gražus, aš patinku Dievui. Aš esu ge- bacilos? Kas klausė, ar aš prisiimsiu mirtį — ar aš 
ras—aš esu Jam mieliausias. Bet tiktai mane vieną noriu gyventi, žinodamas — žinodamas! kad mirsiu,
Jis turi mylėti labiau? Kaip man prieiti dar arčiau? ir kad turiu užpelnyti mirtį, nes už jos prasideda tas 
— Tai todėl jis buvo nuėjęs į seminariją — jam ne- viskas, paskirtas kiekvienam. Kodėl Jis nepasiklausė 

idėja, kurią Maskva norėjo panaudoti prieš Vakarus, pasirodė kaip užteko regėti ir būti Jo akyvaizdoje, jis norėjo liesti manęs, ar aš noriu būti taip padarytas, iš svetimos' jums, nes jie atrado mano mintis, mano svajojimus
neverta pasitikėjimo. Maskva šiandien žino, kad Vengrijos nuo- Jo Kūną ir ragauti Kraują, savo rankose turėti Persi- valios, amžiams, per momentą iššauktas, sudėtas iš,
taikos nėra išimtis. V. Bgd. keitimo paslaptį, būti teikėjų — iš Viešpaties delno į trapaus kūno, iš galingos dvasios, iš proto, kuris įdė-l (Boa daugiau)
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VOKIETIJOS LIETUVIAI DIDELIŲ 

PAVOJŲ DIENOMIS
G. J. J AKOMS, Vokietija

Vakarų Vokietijos lietuviams jie šivo atveju tikrai neteko. Ne 
turbūt nuo pat karo pabaigos pro šalį pažymėti, kad daug kur 
nėra buvę tokių jaudinančių sa- demonstracijose prieš Rytų ir 
vaičių, kaip štai pastarosios. Vakarų agresorius kartu su ki- 
Tiesa, jaudinosi ir visų kitų Eu- tais dalyvavo ir Vokietijos lie- 
ropos tautų žmonės. Bet “vieti-j tuviai, latviai ir estai. Jų reikš- 
niai”, savo tėvynės globos su- tas protestas galbūt labiau pa 
pami, tokias įtampos dienasį grįstas, negu kitų protestuojan- 
kažkaip kitaip pergyvena, negu j čiųjų.
tremtinys, atskirtas nuo savo
tautos kamieno, dažnai atskir-j 
tas ir nuo didesnio būrio savo 
tokio pat likimo tautiečių. Tre
čiojo karo šmėkla gana arti slan 
kiojo aplink — ir dar dabar te
beslankioja. Ar karų kurstyto
jai, ar tarptautiniai ugniagesiai 
rungtynes laimės, ir šiandien 
dar nežinia. Patirtis rodo, kad 
joki susitarimai taikos neužtik
rina, jei pakankamai stiprios 
valstybės randa reikalą paber
ti savo tikriems ar tariamiems Lenkijoje, tūkstančius kartų bu

Apie Pabaltijį nė žodžio...
Dar būdinga ir kartu skaudu, 

kad visomis tomis neramiomis 
savaitėmis, kai tiek tūkstančių 
kartų spaudoje ir radijo prane
šimuose buvo kartojami žodžiai 
“laisvė”, “išlaisvinimas” ir pan., 
bemaž nė vieno karto nebuvo 
prisimintas Pabaltijo kraštų li
kimas! Buvo prisimenamas vo
kiečių 1853 m'f'ų sukilimas, Po
znanės sukilimas, permainos

LAIMINGO GIMTADIENIO

Prcz. Eisenhovver žmona atšventė 60 m. gimtadienį lapkričio 14 d. 
S. S. Moore (kairėj) ir jos motina J. S. Doud prezidentienę ta proga 
sveikina. (1XS)

Televizija Ispanijoje

Madride atidarytas pirmas, Anglijoje mirė katalikų bele-i 
televizijos siųstuvas. Pirmoji tristė Viola Meynell ir ji pati bu' 
televizijos programa buvo šv. V0 kilusi iš rašytojų šeimos, 
misios. Atidarymo iškilmėse in- jį pagarsėjo dar tuo, kad prieš

mi"18teriB G- SalSado pusšimtį metų išgelbėjo, globo- 
, atkalbėjo maldą, kad televizijos j0 ir skatino rašyti poetą Fran- 
, programos vertai tarnautų is- cis Thompson, autorių “Hound 
panų tautai . . of Heaven”.

Auga katalikų ligoninės — ■ • ------------------

Katalikų ligoninės Kanadoje 
j per paskutinius 25 metus beveik 
j padvigubėjo. Dabar jų yra 56 
, ir jose sutelpa 10,594 ligonys.

Mirė rašytoja Vengrijoj areštavo 22 
kunigus

Žiniomis iš Austrijos, net 22 
kunigai areštuoti Vengrijoje, 
kaltinami talkinę sukilėliams.

Žmogus gali viską, ko tik jis 
nori, bet jis turi norėti tiktai to, 
ką jis gali. Goethe

priešams bombų ar granatų pa
sėlius. Lietuviai tuose tarptau
tiniuose kruvinuose žaidimuose 
tiesioginiai nedalyvauja, bet ne-

vo apraudota Vengrijos tragedi
ja, bet Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos niekur niekas nė žodeliu 
neprisiminė. Net albanai buvo 

tiesioginiai yra jų gana stipriai i dažniau minimi, negu lietuviai
liečiami. O Vokietijos lietuviai, . ar latviai. Iš kur tas tylos suo- 
galima sakyti, yra pačių pafron-Į kalbis? Iš dalies ar tik ne iš 
čių zonoje. Ar nuostabu, jei to, kad kaikurie mūsų “veiks- 
bombos, krentančios Budapešte niai” labiau užimti tarpusaviaū 
ar Port Saide, jaudina Vokieti- vaidais, negu veiksminga Lietu- 
jos lietuvį daugiau, negu kitų vos propaganda kitų tautų tar- 
kraštų ir užjūrio lietuvius? pe. Čia turiu galvoje ypatingai 

Europos erdvę.
Negerai per anksti džiaugtis, 
negerai per anksti nuliūsti

Eilinių vokiečių nuotaikos — 
Kai 1953 metų birželio sep- eilinės: pastarosiomis dienomis 

tynioliktąją prasidėjo Berlyno atstiko taip, kad kaikuriose

kietijoje prekių pasiūlą. O jau 
kainos tai tikrai kyla visais 
frontais. Pavyzdžiui drabužiai, 
medžiagos per palyginti trumpą 
laiką pabrango ne tik dešimti
mis, bet kartais net arti 50%. 
20 aukso markių kursas taip 
pat pakilo ligi apie 50 DM. Ži
noma, kad žmonės atsargai 
mieliau cukraus perkasi, negu 
aukso, kurio juk nevalgysi. Vis 
dėlto Vakarų Vokietija tebegy
vena augštos konjunktūros lai
kus, iš kurios išjungti tik tie 
tremtiniai, kurie dėl amžiaus ar 
nesveikatos negali dirbti. Ma-

būsią pastatyta tik 120,000 vy
rų kariuomenė. Visiems aišku, 
kad su tokiomis pajėgomis “žy
gio į Rytus” dar negalima nė 
pradėti, o galimo agresoriaus at 
siginti irgi yra per maža pa
jėga. Visa Vakarų Europa ka
riniai toli gražu nėra tiek ap
saugota, kad galėtų jaustis sau
gi. Bet kas, kur ir kaip šiais 
laikais gali būti saugus?

PIGIAI IK SAUGIAI

PERKR AUSTAU

BALDUS
VIETOJE U; 1S TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

ir apdraudas
3813 W. 91»t St. Ohicago, m. 

Tel. PRescott 9-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIKNNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO I’IRMAD. IKI PENKTAD. 

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

Gaisre žuvo kunigas
Bryn Mawr, Pa., miestely už 

žai kam iš jų bus galima emig- sidegus klebonijai gaisre žuvo SEKMA,\*m< "®:®°L « 8toties 
rimti Jin Hnžnai nalikti savo Ii- „„s:__ x ™ ' UOIA — 1490 kil.

Nuotaikos

ruoti. Jie dažnai palikti savo Ii 
kimui. Jų nuotaikos prislėgtos.

Akivaizdoje pastarųjų laikų 
įvykių Vakarų Vokietijos vyriau 
syfciniai sluogsniai nori paspar
tinti vokiečių atsiginki avimą, 
nors karinė prievolė pačiuose 
vokiečiuose nuostabai nepopu

5 svečius atvažiavęs kun. Tho- 7159 so 
mas A. Rowen, 63 m. amžiaus. Chieago 29

MAPEEVVOOD 
111. HEmlock

A V E. 
4-2413

-iir Vidurio Vokietijos neramu- j krautuvėse ėmė pritrūkti cuk 
mai prieš komunistinį režimą, raus. To cukraus šiaip jau Va-jla.ri. Kai pirmykščiai planai ne
daug kas pačioje Vokietijoje ir karų Vokietijoje yra kalnai, nie Į sidavė taip punktualiai įvykdo-j 
už jos ribų ėmė krykštauti, gir- kad netrūkdavo. Ir šiaip jau vi-i mi, tai dabar planuojama jau . 
di, sovietinis režimas jau braš- so ko pilna, jei tik pinigo yra; S daug atsargiau. Bonuos pareis- i

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

Universai Savings and Loan 
mą ir gražų pelną.

Association užtikrina sangn-

ka. Vokietijos pabaltiečiai kaž- bet pasirodo, kad alarmuojan- 
kaip skeptiškiau į viską žiūrėjo, j čios žinios apie karinius įvy- 
Tas režimas Vidurio Vokietiio- kius visdėlto daugelį vokiečių 
je ir šiandien tebeviešpatauja, nuvarė į krautuves prisipirkti
net savo stalininio laiko viršū
nių nepakeitęs. Neseniai Pozna 
nėję Įvykę neramumai atrodė 
dar rimtesni. Juos sekė pa
grindinės reikšmės permainos 
Lenkijoje. Bet ir gomulkiškoji 
Lenkija tėra Maskvos satelitas, 
nors ir įvyko kaikurių lemtin
gų pasikeitimų. Visai jau kitas 
nenuamtomos reikšmės perspėk 
tyvas atvėrė sukilimas Vengri- Į 
joje ir jau net ir santūresniems 
stebėtojams atrodė, kad toje 
erdvėje galutiniai suduš geleži
nė uždanga. Sudužo — ligi pa
sirodė tūkstančiai sovietinių šar 
Vuočių ir lėktuvų... Nors ir šian
dien — kai rašomas šis raši
nys — Vengrijoje dar aidi šū
viai, bet kam nebūtų aišku, kad 
sovietinės pajėgos yra pakanka
mai stiprios “sutvarkyti” nera
miuosius vengrus pagal savo so
vietinį kurpalį! Taip, kaip 
“tvarkė” egiptiečius anglai ir 
prancūzai — bombomis ir gra
natomis.

Lietuviai kartu su kitais

atsargų. Tad laikinai šio to; 
ėmė pritrūkti, kol papildoma iš 
didmenų sandėlių. Žinoma, ka
riniai susiraizgymai, pasunkė
jęs transportas ir panašios prie | 
žastys sumažins ir Vakarų Vo-j

Duoną Ir Įvairiau skoningas 
bulkuter kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litoanica Ava. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia Į visus artimuosius 

miestus.

Vokietijos lietuviu kartu _ 
kitais Europos žmonėmis pikti- ’fr 
nosi anglų ir prancūzų barbariš
ko egoizmo žygiu prieš Egiptą, 
panaudojant tam Tnirtics gink
lus. Bet tuo tarpu, kai kiti Eu
ropos gyventojai vien tik į Veng 
rijos tragediją pažiūrėjo, laiky
dami anglus ir prancūzus jos 
tikraisiais kailininkais, Vok'e- 
tijos lietuviai savo žvilgsnį metė 
keliolika metų atgal į praeitį ir 
randa, kad tos pat Londono ir 
Paryžiaus vyriausybės tuomet 
šaltai “draugiškai” patarė Lie
tuvai nusileisti Hitleriui ir ati
duoti jam Klaipėdos kraštą ge 
ruoju. Patarinėjo “draugiškai” 
dar ir kitomis istorinėmis Lietu
vai progomis. Lietuva patari
mus pildė ir skaudžiai nukentė
jo. Dabar anglai ir prancūzai 
vengrams taip pat “simpatijas” 
reiškia, tačiau tuo pat laiku ang 
lų bombomis Egipte buvo padė
ta — sovietams numalšinti veng 
rų sukilimą. Kitaip tariant - 
Egipte krentančios bombos pa
taikė į vengrus, norinčius atsi
palaiduoti nuo komunistinio re
žimo. Jei anglai ir prancūzai ne 
teko' jau kitų Europos tautų

SI
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simpatijų, lai lietuvių simpatijų į

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 ketvirt 9—9. sekm, 9—2

2646 Wesi 71 si Street Tel. PRospect 8-5374
CKicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

f
PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE !! !

Seglietti Tnivcl Burniu kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų švente? Naujuosius Metus.

.į

Norvegų linijos laivas
M. S. ltiat<.I.\SI .|()|{|> Išplaukia gruodžio M dieną. Sis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amer'koje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė liūtų smagi i-. Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.IBERTE, 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 smulkesniu informacijų kreipkitės į

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai
J?

kimais, tik 1957 metų bėgyje

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREt’lN PHOTO STUIHO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248j

t:

Sangumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,009 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JP\

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUHKEH 

* B R A U N ★ G R U N D ! 6 Radio High Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%. 

Pamatykite šiuos nuostobius radio aparatus

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

J

P.4&J. JOKUBKA
j TV. DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82. Iii. — Tel. LA 3-861

Q|/|D’O s E L F □ lill W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

Lapkričio-November 19, 20 ir 21 dienoms

THANKSGIVING DAY SPECIALS

GRAIN
USP

ALCOHOL. 190 Proof
Fifth. $4-89

ĮLOK A DELLE ALPI

HENNESSY, 3 STAK COGNAC

MAKTELI, or OOURVOIS1ER 
T1IREE STAK COGNAC

Fifth $5-29
Fifth $5-09

Fifth S4..98
CINŽANO VEKMOL’TH, Dry or Swcet, Fifth $-| ;29

ĄNDKE LA KOCIIE, 
French Chainpagii".

IMPORTE©
Kcgnlar or Pink Fifth $3-49

IIOtJSE GI LOKDS, IM POETEI) GIN Fifth $3.98 

STEINHAGEN (FKUUELL) .......... . Fifth $4,.59

SCHLITZ or MILLEKS 
Cium cf 21 Cans Cit N" $3-89

IIAMM’S, SCIILITZ, PABST, BUDIVEISEK 
or MILLEKS. Fase of 24. 12 oz. Rpttlcj S3-4(J

PERKRAUSTYMAI — MOVING I

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITDANICA AVĖ., CHICAGO. UJU

Telefonas — FRontier 6-1882
''"'iHiiiHiiiniiiMiiiuiiaiiiuuiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiuiuiuuHuiiuuuuuuuu,,.

Pradėki! Taupyti Šiandien, Tnrcsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmafl., aDtrad., penktad. Ir 
AeAtad • vai ryto iki 4:16 p.p.

Trečiad. » ryto Iki 7 J vai., 
Ketvirtad. I vai. tkl I vaL vak.

%

I I

EZBi

patogesnės taupytojai- visada Išmokėjo Ir išmoka aukiteanins dividendui

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
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 yn» 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų- prižiūrimos ir visos tari atidėti 
vienodai reikalaujamų ramų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir- , 

tarnas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir telkia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per dengiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams \1sas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kiną pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus paa mus į mtaų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

OHBBKNTLT — ACIKA0IAVSLA8 DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAI1) UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

i
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Pirmadienis, lapkričio 19, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

EISENHOVERIO PERGALE IR 

DIDIEJI MIESTAI
VYTAUTAS VARDYS, Milvvaukee, Wisc.

Šių metų rinkimais preziden
tas Eisenhoweris sutriuškino 
prezidento Roosevelto sudarytą 
koaliciją rinkimams laimėti. To
ji šiaurės miestų ir pietų vals
tybių koalicija atnešė ne vieną 
pergalę demokratams per pas
kutiniuosius 30 metų. Lapkr. 8 
d. žymus The New York Times 
žurnalistas James Reston šį 
rooseveltinės koalicijos sulau
žymą vadina “pačiu žymiausiuo 
ju faktu” liečiančiu antradienio 
rinkimus. Restonas patiekia ir 
daugiau duomenų apie tąją koa
liciją. Laikotarpiu tarp pirmojo 
Pasaulinio karo ir 1928 metų 
šiauriečių miestų balsus gauda
vo respublikonai. Kaip žinome, 
jie laimėdavo ir rinkimus. Šiuo 
laikotarpiu, tačiau, respubliko
nų daugumos miestuose mažėjo. 
1920 m. respublikonai gavo 
1,638,000 balsų daugumą dvyli
koje svarbiausių Amerikos mies

tų (New York, Chicago, Phila- 
delphia, Pittsburgh, Detroit, 
Baltimore, Cleveland, Saint 
Louis, Boston, Milwaukee, 
Los Angeles ir San Francisco). 
1924 m. respublikonų dauguma 
beturėjo 1,252,000 balsų. Gi de
mokratas Al. Smith 1928 m. tą
ją daugumą sumažino iki 38, 
000. Vėliau demokratai viešpa
tavo didžiuose miestuose. 1948 
m. prezidentas Trumanas kelis 
miestus pralaimėjo, Stevensonas 
1952 m. prarado dar daugiau 
miestų balsų, gi 1956 m. demo
kratams, kaip žemiau dedama 
lentelė rodo, beliko pora miestų 
ir tai su tokiom nežymiom dau
gumom, kurios nepadeda laimė
ti rinkimų valstybėse, kur tieji 
miestai randasi.

Neskaitant mažųjų partijų 
balsų, demokratų daugumos bal 
sų miestuose mažėjimas procen
tais atrodo sekančiai:

GUBERNATORIAUS SUŽADĖTINĖ

Xew Jerscy gubernatorius Me.vncr, 48 m. amžiaus, ir Helen I). Ste- 
venson, 28 m., bnv. kandidato j prezidentus, Adlui, brolio duktė rengiasi 
susituokti sausio mėn. 1957 m. (INS)

11 Z ' III ■ iii

10 METŲ NUO NUERNBERGO TEISMO
B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

1940 m. 1944 m. 1948 m
Baltimore 64.0 59.2 53.3
Boston 63.0 59.2 69.2
Chicago 58.5 61.4 58.6
Cleveland 69.9 67.9 61.8
Detroit 63.0 65.0 59.6
Los Angeles 61.1 59.6 48.9
Milvvaukee 64.1 61.7 59.4
New York City 61.2 61.6 51.1
Philadelphia 60.0 58.9 49.2
Pittsburgh 61.6 60.8 60.1
St. Louis 58.1 60.4 64.3
San Francisco 60.3 60.9 48.0

51.7
59.6
54.4

44.1
53.6
49.0

59.9 Neb. dav. 
60.5
43.6
51.5
55.4
58.4 
56.1 
62.0 
47.0

45.6
47.4 
51.0
57.1 
52.3
61.1
48.5

Ar kitas respublikonų kandi
datas pajėgs išlaikyti miestuose 
Eisenhovverio atsiektas daugu
mas, sunku pasakyti. Jeigu res
publikonams pasisektų, tai reikš 
tų partinį Amerikos persiorga
nizavimą ir, gal būt, ilgesnio lai 
kotarpio respublikonišką prezi
dentūrą. Tai normaliai reikštų 
ir pačios respublikonų partijos 
“suliberalėjimą”, t. y. suproge- 
syvėjimą. Didžiųjų miestų gy-i 
ventojų dauguma yra darbinin
kai ir mažumos: negrai, lenkai, 
lietuviai, vengrai ir kt. Pagal 
Restoną, šiais metais negrai pa
demonstravo, jog jie grįžta į res 
publikonų partiją, kurią rėmė 
nuo Linkolno iki H. Trumano 
laikų. New Yorko negrų daly, 
Harleme, 10-15% negrų dau
giau negu 1952 m. balsavo už 
Eisenhovverį. Baltimorės negrų 
daly negrai 1952 m. balsavo už 
Stevensoną santykiu 2-1. Šiais 
gi metais dauguma balsavo jau 
už Eisenhowerį. Richmondo mie 
sto, Virginijoj, negrai 1952 m. 
atidavė 70% savo balsų už Ste
vensoną. Gi 1956 m. Eisenho- 
weris tose pačiose rinkimų apy
linkėse laimėjo 5,000 balsų dau
guma.“

Nėra davinių apie tautinių 
grupių simpatijų pasikeitimą, 
nors jis ir yra ryškus. Lietuviš
kosios spaudos dauguma 1952 
ir 1956 m. palaikė Eisenhowerį. 
Statistiniai daviniai, ypač šių 
metų daviniai Čikagoje, nepap
rastai aiškiai rodo, jog tauty
bių grupės atsisako demokratų.

Kokios šio pasikeitimo prie
žastys? Negrai nubaudė demo
kratus už kompromisus dėl se
gregacijos su pietų demokra
tais. Nors prezidentas Eisen-' 
howeris viešai ir nepasisakė už 
segragacijos panaikinimą, neg-’ 
ra i vi3tiek balsavo už ji. Gal 
manydami, jog už keturių me-! 
tų jie pajėgs iš demokratų iš
reikalauti ko nori, šįmet juos 
nubaudė. Tautinės grupės nepa
sitikėjo Stevensono antikomu- 
nistiškumu, ir ypač nuo jo at
simetė, jam pradėjus kalbėti a- 
pie vandenilio bombos bandy
mų sustabdymą. Taip pat ma-j 
noma, jog paskutinieji įvykiai 
Egipte ir Vengrijoj daug balsų 
patraukė Eisenhoweriui. Tuom 
aiškinamas jo didžiulis laimėji
mas.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. OIMANTAS I

(Atkelta iš 2 psl.) 'sulaužymas? Atrodo, kad atsis-
ncsenas atsitikimas vieno veng-! tatydinimo raštas turėjo būti
rų susirinkimo metu, kuriame 
dalyvavęs vienas jaunuolis tik
riausiai nesąmoningai buvo pa

jau senai paruoštas, ypsč po to, 
kai Jungtin s Tautas jau nekar 
tą buvo pasiekę Alto, Vliko, dip-

sirišęs raudoną kaklaryšį. Štai- lomatų ir kitų tautų veiksnių
ga, salėje perbėgo ūžesys ir! raštai kviečią iškelti Jungtinė-
triukšmas: “communista, com- se Tautose sovietų elgesį Pabal-
munista!” Įtūžusi minia būtų tijo kraštuose.
gal ir labai nuskriaudusi raudo- .. . . . - • „Jis nebalsavę ne uz vienąnojo kaklaryšio savininką, bet 
laimei laiku įsikišo kiti jaunuo
lio paž’stami spėję nurodyti,

Vienas bičiulis paaiškino, ko
dėl jis nebalsavo ir sąmoningai

kad jis nėra joks komunistas, susilaikė nuo pažymėjimo kry- 
Visdėlto, jam teko tą kaklaryšį žiuku Eisenhovverio ar Steven- 
čia pat nusiimti. į šono pavardės. Girdi, apie pas-

: kutirriį nėra ką ir kalbėti. Daug 
1 » , ko tikėjęsis iš pirmojo, bet Ir

Ir tai ne iš bet kur, bet nuo tam kruvinųjų Vengrijos įvy- 
pačio Jungtinių Tautų gen. se- kių metu kalbant į tautą ir
kretoriaus Dago. Šis pareigū
nas nebesusigriebdamas ką da
ryti ir kaip elgtis Suezo įvy
kiams įsiliepsnojus, pagrasino 
atsistatydinimu, nes “jis taip 
įvykiams įsibėgėjus jau negalįs 
likti neutraliu, kada laužomi pa-1 
tys pagrindiniai JT statuto prin 
cipai”. Puikiai pasakyta Mr. 
Dag, gal tik kiek pavėluotai! 
Ar Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių okupacija nėra vienas, 
pirmųjų JT principų ir statutų

Teismas, kuris prieš dešimt 
metų sukrėtė visą pasaulį, pasi
liks istoriniu įvykiu visiems am 
žiams. Pirmą kartą istorijoje 
pralaimėjusio krašto vadai bu
vo kaltinami ne už nesugebėji
mą laimėti, bet už papildytus 
nusikaltimus prieš žmoniją, ne
pateisinamus karo priežastimi.

Šį teismą aprašė vokietė žur
nalistė Lily Mara, mačiusi savo 
akimis.

Vieną šaltą 1945 m. lapkričio 
mėn. naktį į Nuernbergą, treč
daliu sunaikintą, “jeepu” įvažia
vo Anglijos karys. Prie vilos, 
kurioje buvo keturių sąjunginin 
kų karinis štabas, išlipo advoka
tai, kaltinamųjų nacių gynėjai. 
Pirmąją naktį neturėjo nė kur 
pernakvoti.

Važiuodami iš Amburgo į 
Nuernbergą (17 valandų kelio) 
tarėsi sunkiu jiems pavestu už
daviniu. Jau buvo puolusi jų 
moralė. Bet štai, kada pradėjo 
vaišinti juos amerikietišku mais 
tu, jų veidai nušvito! Toks pui
kus valgis juos suramino, už
tikrindamas gerą ateitį.

Po 11 mėnesių (1946 m. rug
sėjo 30 d.) vokiečiai advokatai 
buvo beigę savo sunkų darbą. 
Tą dieną 3:'34 vai. popiet baig
tas Nuernbergo teismas prieš 
kriminalistus nacius.

Nuo 1945 m. lapkričio 20 d., 
kada teismas pradėtas, buvo 
403 vieši bylų sprendimai, iš- 
19 kaltinamųjų 33 liudininkai, o 
kaltinamieji buvo apklausti 143 
kartus. Buvo patiekti 1.809 kal
tinimai.

Teisėjais buvo: Anglijos — 
lordas Geoffrey Lavvrence ir 
Birkett, JAV — Francis Biddle 
ir John Parker. Prancūzijos — 
prof. Donedieu der Varbres ir 
R. Falco, Rusijos — gen. T. Ni- 
kičenko ir pulk. A. Volcov. Pro
kurorais buvo: JAV — Robert 
Jackson, Anglijos — Hartley 
Shawcross ir Maxwell Fyfe, 
Prancūzijos — F. de Menton ir 
Auguste Champetier de Ribes, 
Rusijos — R. Rudenko.

Pradžioje kaltinamųjų buvo 
25, iš kurių Rob. Ley nusižudė 
kalėjime, Krupp von Bohlen sun 
kiai sirgo ir dešinioji Hitlerio 
ranka Martin Bormann pasislė
pė.

Visi buvo kaltinami keturiais 
bendrais motyvais: 1) dalyvavi
mu “sąmoksle”, t. y. karo pa-

džiaugiantis blaivėjančiu dan
gumi Rytų ir Vidurio Eurojx>je 
ir toje srityje teradus tik Lenki 
ją, Vengriją ir Rumuniją ir ne
pasinaudojus tokia puikia pro
ga aiškiai išvardinti prieš pašau 
lį ir sovietus ir kitas rusų te- 
riojamas tautas, aiškiai buvo 
galima įžvelgti ir vėl lyg ir ma
žą pataikavimo dvasią Krem
liui. Tas faktas ir sulaikęs jį 
nuo savo balso atidavimo pre
zidentiniam kandidatui.

siruošime; 2) nusikaltimu tai
kai, t. y. agresyviu karo išpro- 
kavimu prieš Lenkiją, Angliją, 
Prancūziją, Daniją, Norvegiją, 
Belgiją. Olandiją, Luksembur- 
gą, Jugoslaviją,, Graikiją, Rusi
ją ir JAV; 3) kriminaliniais nu
sikaltimais, t. y. karo sutarčių 
sulaužymu; 4) nusikaltimu prieš 
žmoniją, t. y. papildytais nusi
kaltimais prieš civilinius pilie
čius, prieš karo belaisvius, ra
sės, religijos ir politikos perse
kiojimu.

1 Teismas rado kaltais 19 iš 22;
1 trys — finansų ministeris Hjal- 
mar Schacht, ambasadorius Aus 
trijoj Franz von Papen ir spau- 

' dos direktorius Hans Fritsche, 
kurio žinioje buvo 2,300 Vokie- 

i tijos dienraščių — buvo ištei
sinti.

Sovietų teisėjas buvo priešin
gas jų išteisinimui.'.

Mirties bausmes gavo aviaci
jos maršalas H. Goering, užs. 
reikalų ministeris J. von Ribben- 
trop, vyriausias karo vadas ge
nerolas W. Keitei, Gestapo r 
koncentracijos stovyklų prižiū
rėtojas E. Kaltenbrunner, nacių 
partijos filosofas A. Rosenberg, 
Lenkijos gubernat. H. Frank, 
vidaus reikalų ministeris W. 
Frick, antisemitas J. Streicher, 
darbininkų organizatorius F. 
Sauckel, vyriausiojo karo šta
bo viršininkas gen. A. Jodl, O- 
landijos komisaras E. Seys - In-

Kada ir kam mokamos

Pensijos ir Pašalpos
Šiuose leidiniuose atspausdini i vei
kiantieji JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) įstatymas 
su naujausiais 1956 metų papil
dymais, būtent: 1) Oficiali pen
sijų ir pašalpų lentelė, 2) Mote
rims pensijų mokėjimas nuo 62 
metų amžiaus, 3) Uždarbio užšal
dymo taisyklės, 4) Nedarbingiems 

i asmenims pašalpos mokėjimas nuo 
50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspaus
dintas Nelaimingų atsitikimų įs
tatymas (Workmen's Compensa- 
tion), su lentelėmis, nurodant su- 
sižeidimu rūšis ir pašalpos dydį 
(už atskirus kūno dalių susižei- 

mus. Leidinių kaina 80 centų.

quart ir Hitlerio sekretorius M.
I Bormann.

Iki gyvos galvos kalėjimam 
buvo pasmerkti: 1941 m. pabė
gęs į Angliją R. Hess, krašto ap 
saugos ministeris W. Funk, vy
riausias laivyno admirolas E. ’ 
Raedar. Dvidešimt metų kalė
jimo gavo jaunimo vadas B. 
von Schirach ir karo amunicijos 
ministeris A. Speer, diplomatas 
K. von Neurath — 15 metų ka- 

i Įėjimo ir Hitlerio rpėd'nis adm. 
K. Doenitz — 10 metų kalėjimo.

1946 m. naktį iš 15 į 16 spa
lio pasmerktieji prie 45 liudinin
kų buvo pakarti. Streicher ir 
Rosenberg atsisakė religinio pa
tarnavimo. Streicher prieš mir
tį šaukė: “Heil Hitler”. Visi ki
ti linkėjo Vokietijai geros at
eities.

— o —
Teismas vyko didžiojoj tribu

nolo salėj, papuoštoj ir įrengtoj 
publikai ir spaudai. Teisėjų kė
dės buvo paženklintos jų tau
tos vėliavėle. Teisme buvo var
tojamos anglų, prancūzų, vokie
čių ir rusų kalbos. Kaltinamie-i 

( ji sėdėjo paruoštoje tribūnoje, 
i Gynėjai sėdėjo jų priešą kyje, o 
I prokurorai — vidury salės už 
didelių stalų.

j Gynėjai ir kaltinamieji gale-j 
jo kasdien susitikti ir pasitarti. 
Ir ši teismo scena užsitęsė vie- 
nuoliką mėnesių.

Atidengti kriminaliniai nacių 
nusikaltimai, papildyti Hitleriui 
vadovaujant, perbloškė ne tik 
prokurorus, bet ir gynėjus. Su
rinkti dokumentai Nuerbergo 
teisme atidengė pasauliui bar
bariškąjį nacių mentalitetą, kru 
vinąsias žydų skerdynes ir visus 
žvėriškuosius nusikaltimus, pa
pildytus prieš beginklius žmo
nes, moteris ir kūdikius.

Statoma daug bažnyčių
Prekybos ir Darbo departa-, 

raento pranešimu spalio mėne
si įvairių tikybų bažnytinėms 
statyboms JAV-se išleista $76, i 
000,000. j

Raudonieji Slovakijoje
Komunistai net kunigams Slo 

vakijoje uždraudė viešai savo 
patalpose kabinti Pijaus XII pa 
veikslą, įsakydami pakabinti at
vaizdą komunistiško preziden
to Zopotocky.

I

Apsaugos akinių naudojimas 
darbo metu JAV industrijoje iš 
gelbėjo 10,000 darbininkų regė
jimą laike paskutinių 10 metų

Plastinė meu.cina atrodo jau 
viską gali padaryti su žmogaus 
nosimi, išskiriant tai, kad ji ne
sikištų į kito asmens reikalus.

Austin Buteher

Nesuprantu, kaip gali gyve
nimą pakęsti tas žmogus, ku
ris apie save dažnai mąsto, o 
apie Dievą nieko nežino ar ne
nori žinoti. Bismarckas

MANKOWSKl
PHARMACY

Prescription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wooil St. Frontier 6-6228 
Coinplcto line. .. Diabetie needs

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčiu nuo SENŲ 

ATVIRI. IR SKAUDŽIU ŽAIDI’ 
naguti rainiui sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenfJustos žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGl'M) Ointiuent Jos gydymo 
yputbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
dėtų nudegimų, Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyftinių 
tarpph'šėiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vtnių, odos Iftbėriinų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
virsimų odos ligų. be
<ųlo Olntment yra 
parduodama po 76 
et, 11.26, tr 33 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
aagoj ir apylinkėse—
Mllwaukc«. WI»c.,Ga 
ry. Ind.Ir Detroit, M1 
otalgan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
nsy ordsr |

— Charakteris yra deiman
tas, kuris įbrėžia kiekvieną kie
tą akmenį. Bartol.

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

CRANE S A V I N G S
2555 MEST 47 th STREET LAfavettc 3-1083

B. R. I’ietkietvicZ, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytoja ms patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ėe*t.. mm 9 iki vidurdienio

Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”I
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, III.
EsrEJsrsJsrtiisrsJSsrtLS

V ARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

73 EmI IO3rd $1. Tel. C0 4-III5
• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeono Jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinnomiioti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kjtiame stovy.

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT v o k I fi k i 

radijai
Ijibnl patobulintus trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVIS1ON OOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

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

Tek BIshop 7-7075 arbs- 
PRospect 8-9842

L

•;x

įs * Šiais metais padekime kai ką g e i e S n i o po eglutę.

SUNNY
BROOK

KENTUCKV STRAIGHT BOURBON

$469
“ 4/5 Qt.

TAIP PA I' TURIME:
Kcnturky I lli'iiib'il VVIilskiy 
tradicinėje apvalioje lionkoje 
ir llotthd in Romi 100 l’roof.

OLO SUNNY BROOK tO., DIVISION OF NATIONAl PISTILLERS FRODUCTS CORPORATION, LOUISVIILT, 
KENTUCKY, BOTH 88 RROOF. KENTUCKY BLENDEO VYHISKEY COfiTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS.

/
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PirtnadieAis lapkričio 19 19”6

Lietuvių Prekybos Namai

KALAKUTAS DOVANAI SU KIEK- 

VIENU $50.00 PIRKINIU !

Prekes naujos - be brokų - žymiausių 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Cbi- 

cagoje. — Išmokėjimai 3 metams. — Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ

Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ................................................... ..$169.00
Po $350 parduodamos TV, ROA, Zenith, Dumont, Ad

miral, General Electric ir kitų, pas mus ..................$249.00
Phonografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo ......................................................................$15.00—$99.00

★

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI

2-jų kambarių gazo pečiai pas mos tik .......................................$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų .................... $69.00
Virimui porcelano pečius pas mus tik ..................................... $89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo .................................................................$90.00

★
VIRTUVĖMS STALAI

Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica............
viršumi, pas mus tik ......................................................................$39.00

Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų............
pas mus tik............................................................................................$59.00

Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai......
pas mus be užprasyroo tik ..........................................................$99.00

Metalinės virtuvėms spintos tiktai ..................................................$12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ............................................... $6.50
Šaldytuvai Westinghouse, Morge, Admiral nuo ....................$169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas............
mus be užprašomo nuo tik.............. ..................................$79.00

3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......
mus tiktai ................................................................................... $149.00

4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti
liaus, pas mus..................................................................................... $249.00

Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau
donmedžio, pas mus........................................................................$375.00

Matracai visų dydžių vatiniai . . , ................................................. $12.00
Matracai Sfanons ir kitų firmų tik ...........  $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ............................... $49.00

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI

Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė
ir turnba, dvi pagalvės, tiktai ............ .. ..................................$99.00

Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil
nos ar nylon baldai, pas mus tik ................................$200.00

Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti............
20 metų, pas mus tik ................................................................$320.00

Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik ...........................$39.00
Po $C9 00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina....................................................................... ............................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellotv, A. Sonith, Mageė, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ................................................................ $99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
o $59 00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

-tfildu, tik................. '................................................................ .. ............$39.00
?o $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai..................................................................................... $39.00

VALGOMŲJŲ KAMB.ARIŲ BALDAI

7 dalių valgomojo kambario ąžuolo baldai tik ........................ $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ..................................................................................... $250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ...........................$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.

IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ
SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją

JUSTA LIKPONĮ.

Valdybos Pirmininkas 
A. GINTNERLS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEK — VK7TOBT t-&2»

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad....................................................................»—8:30

Kitom Dienom:........................................................................ 9—9.00

Sekmadieniais: ................................................... 10—6 valandos

ŠV AGNIETĖS BAZILIKOJE IR 

KATAKOMBOSE
J. KI’ZMICRIS, D. Britanija

Įspūdžiai iš Romos
Vasaros saulės kaitrūs spin

duliai supasi Via Nomentana 
medžių šakose. Lenktyniauja 
įvairios mašinos, žmonės skuba, 
bėga, o pavargę ir sušilę prisė
da prie ant šaligatvių stovinčių

nui viena įšėlusių karių tarpe, 
kurie patys drebėjo dėl savo 
gyvybės, mirė kankinės mirtimi 
už Kristų.

Laikui bėgant Agnietės var
das' ir pavyzdys nebuvo užmirš
tas: jos palaikai buvo gražiai

staliukų ir paprašo šaltų ledų palaidoti ir jos užtarimo meldė 
arba putojančio alaus. j daugybė krikščionių. Šiandien

Toli, beveik pačiame gatvės jos kūnas ilsisi jos vardo bazili- 
i gale, kairėje pusėje dunkso įispū koje po didžiuoju altoriumi, o 
dingą šv. Agnietės bazilika. Sau J galva laikoma Piazza Navona 
šio 21 d. toje bazilikoje didelės! jos vardo bažnyčioje 
iškilmės: šventosios garbei laiko
mos mišios, tikintieji lanko jos 

'karstą, o kaitų palaiminamos
Katakombose 

Po jaukia ir gražia šv. Agnie
dvi avelės, kurias vėliau palai-1 tęs bazilika yra senųjų laikų 
mina pats šv. Tėvas. Po to jos' katakombos, 

i atiduodamos seselėms benedikti- Mus veda, pasišviesdamas 
nėms, kurios Velykų metu jas sau kelią, vadovas ir prancūziš- 
apkerpa ir iš vilnų padaro pal- kai aiškina, o mes, būrelis įvai- 
lia, kurias pats šv. Tėvas įtei
kia Patrijarkams ir Arkivysku
pams kaip jurisdikcijos simbolį.

Šv. Agnietės namai

Toje vietoje, kur dabar stovi 
šv. Agnietės bazilika, anksčiau 
buvo šventosios tėvų namai. A- 
pie juos augo gražus sodas, kur 
nuo mažens žaizdavo Agnietė.

Via Nomentana namuose rink 
davosi Agnietės tėvų draugai

rių tautybių žmonių .taipgi žva 
kelėmis apsišviečiame kelią ir 
eidami dairomės į šalis.

Takelis siauras ir juo gali vos 
vienas eiti. Tačiau juo toliau, 
juo tų takų daugėja ir be vado
vo tikrai galima būtų paklysti. 
Abi tako pusės kruopščiai su
mūrytos, o abiejose pusėse iš
kaltos nišos mirusiųjų ar nukan 
kintų krikščoinių palaikams. 
Dar ir dabar galima matyti kau

krikščionys, o, užėjus persekio-,1 kolių, įvairių kaulų ir šalia iš 
jimo bangai, gražiajame sode, kaltų krikščionybės simbolių —
laidodavo nukankintus krikščio
nis ir kartais patys slapstyda- 
vosi.

Agnietė su visais — ir su 
krikščionimis, ir su užklystan
čiais pagonimis — buvo švelni 
ir mandagi. Visi ją mylėjo ir 
gerbė. Jos grožis patraukė pre
fekto sūnaus dėmesį ir šis pap
rašė jos rankos. Tačiau mer
gaitė nesutiko už jo tekėti ir be 
jokių derybų griežtai atmetė 
jaunuolio piršlybas

žuvių, lempelių, palmių šakų.
Kokie uolūs turėjo būti pir

mieji krikščionys! Kokie darbš 
tūs ir atsidavę Dievui! Kiek 
darbo turėjo įdėti, iškasdam. 
katakombas, jas sutvarkydami 
ir įrengdami!

Pagaliau mūsų ilgo labirinto 
šone — senovės koplyčia. Prie
kyje stovi altorius; dešinėje pu
sėje — niša, kurioje visa krūva 
senovėje vartotų žibintuvėlių ir 
lempučių. Lubas aengia gražiai

Kitą dieną, kai Agnietė, ap- išlenkti skliaustai .Tai čia rink
sigaubusi balta tunika, sėdėjo 
sode ant marmurinio suolo ir 
žiūrėjo į fontano vandens čiur
lenimą, klausydama paukščių 
giesmės, prie namų išgirdo triuk 
šmą. Pakilusi, lengvų sandalų 
nešama, skubėjo į namus ir pa
keliui susidūrė su prefekto sū
numi, kurį lydėjo legionieriai. 
Buvusi vergė, dabar gi laisva 
jos auklė Faustulia, pajutusi pa

davosi pirmieji krikščionys, tai 
čia klausydavo šv. Mišių ir ku
nigų pamokslo...

Visi nutylame. Susimąstome. 
Vadovas glosto baltą kaukuolę 
ir visi girdime, kaip sako:

— Ir mes visi tokie...
Išeiname iš koplyčios ir tam

siu labirintu keliaujame toliau, 
kol atsiduriame po altoriumi. 
Čia pamatome šv. Agnietės kar

vojų, šoko, norėdama uždengti' SM. apšviestą elektros šviesos, 
mergaitę bet legionierių buvotBlanki švieselė skverbiasi pro
atstumta.

Gražioji mergaitė ramiai su
dėjo rankas, kad kariai sukaus
tytų jas grandinėmis. Tačiau, 
nors jie atsinešė pačias mažiau
sias grandines, jos vistiek buvo 
perdidelės smulkioms mergaitės 
rankoms.

Prefekto sūnus šoko, norėda- 
ĮJ mas nutverti ją savo rankomis, 

tačiau, mergaitei žvilgterėjus j 
jį, parpuolė ant žemės suparali- 

! žuotas ir apakęs. Du kariai pa-

geležinius virbus ir apšviečia 
stambų karstą. Masyviniame jo 
šone įspausti popiežiški ženklai, 
o abipus jų įrašyta:

— S. EmerentSanae Virg. et
Mart___S. Agneti Virg. et Mąrt.

Kartu su šv. Agniete tame di
džiuliame karste ilsisi ir šv. E- 
merentina. Bazilikoje, apačioje 
jos puikaus paveikslo, parašy
ta:

“Dum oraret ad sepulcrum B. 
Agnetis Emerentiana Virgo ab

• ’ ^r*id)G j j ir tučtuojau nusinošč. i infidelibus lapidata boatum omi 
Pretoriume Agnietė buvo ver j S*L spiritum Kai meldėsi prie 

k čiama aukoti smilkalus dievai-1 Agnietės kapo, mergelė E-
‘ čių stabams, tačiau ji griežtai merentiana, netikinčiųjų akme- 

atsisakė, viešai išpažindama ti-
|Į kėjiriią į Kristų. Atrodė, kad 
(• net akmenširdis pretorius buvo 

sujaudintas, bet jis atsisuko į

t

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš Uenią 
laUu-aiistytl

RRIC.HTON PARKE
Mflr. 3 butui Ir niulHto kraut., 

eentr. ftild., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai ir taverna, eentr. ftild. 

gar., geras biznis.
Mflr. 4 butai:, 2 po C ir 2 po ,4, 

eentr. ftild., gar., gera Vieta,
Mūr, 2 po 5, eentr, ftild., garažas.
Med. S kanib. ir 3 kamb. shlepe, 

garažas, o. ftild., tik $11,000.
Mūr. 7 kamb., 4 mieg. ir virftuje 

4 katuli., platus sklypas,, garažas, 
prieinama kaina.

GARE PARKE:
Mūr. 2 po 4, eentr. ftild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

Įrengtas.
MARQVETTE PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb ir 1 karnb. 
pastogėje, eentr. ftild , garažas, 
$16,500.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

170 paj., kaina $19,500.
MeJ. 5 ir 4 kanib , modernūs bu

tai. $14,500.

SIMAIČIAI
Realty, Buildern. Inaur&nc* 

2737 Mest 43 St 
CLIffside 4-2390

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. b aebmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

VISU ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpąs” Rcal Estate 
General Insurance, Nota r y PubUo

58HI S. Westem Avė.
REp. 7-0886 arba UEm. 4-7085

$12,000 FULL PRICE
2 Bedroom attached Residence. 
Auto. Oil Heat; Tile Bath; Tile

Cabinet Kitchen; Electric stove; 
Carpeting. 58tli & Pula.sk!

$3,500 down.
McCARTHY BROTHERS 

2412 W. 63rd Str.
REpublic 7-5000

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

PLATINKITE “DRAUGft”

nimis užmušta, iškvėpė šventą 
dvasią’’.

j.gliaiJda

ORAPJIO
NORIS

PREMIJUOTAS 
ROMA NAS

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Alą Ištaigi).. 
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vėa) 
LA f a y et U, 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

WOODWORKERS (DAILYDČS) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikti lingu, kad būtų prityrę “pnr- 
lor frame” arba “novelty” stalų 
gamyboje. Nuolatinis darbas. Dum’ 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFC. CO.

1311 W. 47th St.

aUTOMORILEH — TRTJCRS 
Automobiliai — SnnkTežlmlal

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas Antanas Slaboševičius, 

s. Povilo, prašau atsiliepti arba jei- 
girdo, žvilgterėjo į Agnietę ir K« kns žino- a<ll™ą prašau pra- 
nusipurtė: žiaurus pretoriaus jĮgįįl’TE Can™
įsakymas sukėlė jam pasibaisė- __ . . ..
jimą.

Šv. Agnietės mirtis

Vykdydami įsakymą, sargy
biniai nusivedė ją į Domicijono 
stadiumą, kur buvo rengiamos 
žaidynės ir kur žaidimų ir įspū
džių ištroškusi minia per dienų 
dienas žiūrėdavo, gėrėdavosi, 
valgydavo, gerdavo ir nuodė- 
miaudavo.

Atrodė, kad prieš jauną krikš- 
čionę atsisuko visas pragaras.
Tačiau ji neprarado dvasinės jė 
gos ir tyliai meldėsi. Stebuklin
gai Dievas išgelbėjo ją iš mir
ties nasrų.

Sargybos viršininkas tada lie 
pė įmesti ją į ugnį. Tačiau ir 
ugnis jos nelietė. Tada jis įsa
kė, kad patys stipriausi kariai 
nukirsdintų jai galvą. Ir taip 
jaunutė Agnietė, stovėdama vie

sargybos viršininką ir tyliai ka
žin ką pasakė. Vienas karys iš-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Knyga jaunimui ir senimui
Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Knygoje vaizduojamas mažas ber
niukas Jonis Mažrimas, prancūzme- 
člu pakliuvęs | Kauną Ir Čia 14 arti 
matęs Napoleoną. Ir Jo kariuomenę, 
besikeliant per Nemuną. Apysaka 
parašyta puikiu stilium, Įdomi, ln- 
tryguojanti, dideles pedagogines 
reikšmės, stipriai Istoriška. Knygoje 
plaClal aprašytas senasis Kaunas, jo 
apylinkes, gausu vaizdų Ir paveiks
lų. parodančią Kauną, Nemuną, Na
poleoną, prancūzų armijas, ano me
to Lietuvos kareivius, kovojusius 
Napoleono kariuomenėj Ir svajoju
sius apie Lietuvos laisvę.

Knygos kaina $2.80. ĮsrlStos Į kie
tus viršelius — SI. 00.

Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Avė,. 

Cblcaro 3, m.
Illllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll.

Skubiam pardavimui 2 butų med. 
narnas Brighton Parke, šildymas 
karštu vandeniu — alyva. Rūsys. 
Garažas. Savininkas duos morgii'ių. 
Kaina numažinta iki $14,000. K. 
Juknis.

12x4 apartmentinls namas geram 
fttovyj, puikioj apylinkėj. Per 0 me
tus namas pats iftsimoka. A. Sirutis.

Pulkus 4 metų senumo dviejų 
augfttų namas Marųuette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stoge paruošta Įrengimui dar 3 kam. 
šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. Šaulys.

3 melų u kamb. mūr. bungalovv 
Marųuette Parke. Puikia"! Įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Autom. Šildymas. A. Linas.

S p e c 1 a 1 u s pasiūlymas! VisiSkai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42.500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 Ir California. 
Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

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

fttal bargenasl 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namą kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda Už $17,000. A. Rėklaitis.

P L E 0 M A S
REAL ESTATE

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

$7,800 PILNA KAINA. 4 kamb. 
shingle namas. Pečiais apšild. Apy
linkėje 31 st ir I’ulaski R r. Įmokėti 
$2,800. SVOBODA.3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

.Tieškomi giminių — Taurinskas 
Stasys, s. Juozo, Kretingos apskr., 
Mosėdžio vals., Geidučių km. ir 
Žirnina ir Birutė Taurinskaitės, Sta
sio. .Tieškomi ar apie juos žinantieji 
atsiliepti — B. čepauskienė, 38 
Mountview Avė., Toronto, Ontario, 
Canada, teL ROger 2-5020.

įdomiausias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje

448 psl. — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Aveniu

Chicago 8, IUmoit

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik
2 DOLERIAI

“BU 
2334 Se. Oakley Avė.

VIKTORO KOriCOS
Ueti.vlik.ft gazolino stetH Ir arto 

'-ataynuun
Vcllf.katLii motoro remontai, lyginimo 
tažymo darbai Ir kričlamoi dalys

GALL ME-^CTORS
575U S. WESTERN AVĖ. PR 8-B53B

BUILDING & REMODELLNG

VIKTORAS ŠLMAITLS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu, 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranoa 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiimiliiiliiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. v— HEmlocb 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHURIUIIIUIUIIIIIIIIII

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHti! 
5 LIETUVIŲ STATYBOS =
= BENDROVE =
1 MŪRAS |
S Builders, nen. Contractora E3 Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- SS S venamųjų Ir viešųjų pastatų. = 5 Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
3 patarimai nemokamai. Sg Kreiptis šiuo adresu: =

IlONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus “
= TeL PRospect 8-2013 =
s 6800 80. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chlcago 29. Illinois = 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllIlRllliiliu^

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltul 
išsiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhrook 5-5871

INTERSTATE INSITRANCE AOFNCT 
8108 S. Ashland Ave^ Chlcago 38. III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
ftauklte DAnube 8-27US nuo 8 vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 8 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sbeen priel Uel 
laiko pradėjo savo TdevbA* 
jos programą per "Du Ifont*1 
Stoti. Televizijos aparatų flr- 
toa "Admiral” šiai programai 
finansuoti paskynš vieną m$ 
UjonądoMfr
Ldetnvlikos knygos Klubas 
dfiaugiasl galėdamu savfl 
skaitytojam pateikti Uo įly- 
maus kalbėtojo mintis ui du 
dolerio.

B I A! ■ i

Chlcago 8, III.

Pasinaudokite “Draugo” Oassilied skyriumi.

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 COURT. CICERO 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLymplc 2-6752

IŠNUOMUOJAMA

ISNIOMVO.IA.MAS KAMBARYS. 
1522 So. 50 Gourt, Cicero. Tovvnluill 
3-1930.

lAnuoin. butas 3-jų kamb. su
augusiems. Atskiras įėjimas, ga
zo apšild., porčius, šiltas vanduo 
ir vonia. 2329 S. Hoyne Avė. FR 
6-2258.

Išnuomuojami 4 šviesūs, dideli 
kanibnrini; jai adresu 2425 W. 46th 
Place; tel. LAtHyette 3 0111 (mm 
antradienio).

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

ietuvių dienraštis, o skelbimų 

raina yra prieinama visiems.

Skelbkitės "Drauge”!

Pula.sk
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Pirmadienis, lapkričio 19. 195o DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOla

MŪSŲ KOLONIJOSE Okupuotoje Lietuvoje
Newark, N. J.

Lietuvio veteranų veikla

Amerikos lietuvių karo vete
ranų 10 m .sukakties minėjimas 
įvyko lapkričio 10 d. su šokiais 
ir banketu. Posto komandierius 
Pijus Guoba ir Robert Mehler 
vadovavo programai. Vakarą 
pradėjo Pijus Guoba ir Alb. J. 
Ponelis. Himnus sugiedojo sol. 
Fr. Venckus. Akompanavo C. 
Bagdonavičius. Invokaciją at
kalbėjo prel. I. Kelmelis. Minu
te tylos buvo pagerbti žuvusieji. 
Sol. Louis Stukas padainavo. 
Vakaro programoje buvo prisi
minti posto komandieriai, kurie

— Vilniaus radijas 1956. X. 
5ų čionykščių lietuvių simpati-Į 15 ..pionierių rytmečio valan.

<W Lietuvos pio
nierių susirašinėjimą su Indone 
zijos prezidentu Socarno. Apie 
susirašinėjimą plačiau per ra
diją painformavo pionierius Kę
stutis Paulavičius, pažymėda
mas, kai jo vadovaujami pio
nieriai susirašinėja taip pat su 
Vokietijos Rytinės zonos ir su 
Kinijos pionieriais. Atvykęs į 
Sov. Sąjungą Indonezijos res
publikos prezidentas Socarno 
P a u lavičiaus vadovaujamos 
draugovės pionieriams atsiun
tęs sveikinimo laišką ir -davęs 
savo jauniausio sūnaus adresą.

kaip didžiai nusipelniusi lietu
vių visuomeniniame gyvenime. 
Nebuvo tokio parengimo ar ko
kio kitokio vietos lietuvių visuo
meninio pajudėjimo, prie kurio 
surengimo Jurkienė nebūtų pri
sidėjusi ir savo darbu bei pasi
aukojimu visuomenės labui su
teikusi visiems kitiems lietuvės 
-patriotės pavyzdį. Ks.

Philadelphia, Pa.
Vliko pirmininko ir sekretoriaus 

pranešimai
Š. m. lapkričio 25 d. 4 vai. p.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ
V. Ad&mkevi&iaus apianka 

Uta&kyinua au ęlnlgala alųsklta.
869 pat, kaina f Z.6M 

UllAlGAi), 2004 H. Oakit) A<o, 
Ubicago a, UI

šios nuontubton ir nepaprastos say 
gos personažus tltatp Įvertina ra
šytoja* GHiauda: “...Wviaaa — pa 
nleklutas niekintojas, bet turja 
savyje Era Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sle 
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiligos 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo ssmSs.
d rusus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprolSJUno procese'’.

padėjo išaugti tam vienetui. Tai' £.šv* AndrįeJaus parapijos sa- sūnus mokosi vienoje Džakar-
J. Lewis, E. Kidzus. Veteranai 
buvo suorganizuoti 1946 m. bir
želio 28 d. 1950 m., padedant 
moterų posto narėms, buvo Ar- 
lingtono kapinėse padėta pa
minklinė lenta.

Įėję Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. J. Matulionis ir 
sekr. H. Blazas pateiks praneši
mus Lietuvos laisvinimą liečian
čiais klausimais.

Po pranešimų įvyks pobūvis
KT • ■ - . svečiams pagerbti ir pabendNariai aukoja kraują vetera- r r

nų kraujo bankui ir visada da'

tos mokykloje. Su juo ir su ki
tais indoneziečiais vaikais K. 
Paul avičiaus vadovaujamos 
draugovės taryba “nutarė arti
mai susidraugauti ir susirašinė
ti laiškais”... Netenka abejoti,

Norintieji pobūvyje dalyvauti 
prašomi skubiai, ne vėliau lap-lyvauja įvairiuose viešuosiuose

paraduose New Jersey ar New , ... . . ..
Yorko apylinkėse. Veteranai knc‘° 20 d- P“ \>e-
suruošia Kalėdų vakarus posto s1^ asmenų. azį ] o ą,
narių ir nenarių vaikams.

Lapkričio 11 —Veteranų die-į 
ną — postas gražiai atšventė. 
Šv. Mišias atnašavo Švč. Trejy
bės bažnyčioje kun. P. Totorai
tis už kritusius karius. JAV ir 
Lietuvos himnus sugrojo Jerry 
Grant. Šv. Cecilijos choras, ve
damas C. Bagdanavičiaus gie
dojo šv. mišių metu. Kun. P. 
Totoraitis pasakė specialiai pri
taikytą pamokslą.

Po pietų posto nariai dalyva
vo Veteranų dienos parade. Po

Bronių Dirmėną, A. Kazicką, Jo- 
I ną Malonę, V. Mykolaitį, B. Rau
gą, Joną Stikliorių ir B. Žu
kauską.

Philadelphijos Liet. Politinės 
Vienybės Sąjūdis

ATVIRAS LAIŠKAS 
GEN. S. RAŠTIKIUI

Tamstos knygoje “Kovose dėl 
Į Lietuvos”, Kario atsiminimai I 
dalies straipsnyje “Mobilizaci-
ja” 597 puslapyje rašoma: “Iš

parado dalyvfai grįžo f Šv? Jur-j Pradži4 aš siūliau vVkdyti vi‘ 
gio salę, kurioje buvo socialinė! ^otįnę 
valanda. F. V.

Sudbury, Ont.
Šaunios išleistuvės

Rimas ir Regina Bagdonai iš
sikėlė gyventi į Hamiltoną. Jų 
garbei pas A. V. Staškevičius 
buvo suruoštas šaunus pobūvis, 
į kurį susirinko gražus būrys 
draugų. Rimo ir Reginos Bag
donų išvykimas mūsų kolonijoj 
palieka didelę tuštumą, nes tai

sitarimus buvau įtikintas sunkia 
mūsų valstybės iždo būkle ir nu
sileidau, sutikdamas, kad mobi
lizacija būtų įvykdyta tik II 
pėstininkų divizijos ribose ir iš 
dalies IV divizijos užuomazgos 
centre. Be to, turėjo būti pa
pildytos atsargos kariais karo 
aviacija, priešlėktuvinė rinkti
nė ir priedangos pulkai”.

Šis paskelbtos mobilizacijos 
apibūdinimas yra netikslus ir ne 
aiškus dėl sekančių priežasčių: 

1. ^Mobilizacija buvo paskelb-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nao kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

JAV jūrų laivyno jėgos Califomijoj prieš pat išplaukiant To
limųjų Rytų link. (INS)

nėra taip, kaip mėgina pavaiz- R. šalūgos nuomone, “Drus- 
duoti jų propaganda. Sostinės kininkais galėjo būti pavadinta 
gyventojai paguosti nebent tuo, (gyvenvietė, esanti prie druskin- 
kad “didžiojo spalio garbei” jo, go vandens”. Paneigia ir kry- 
39 metinių išvakarėse paleidžia žiuočių žygius į Druskininkus, 

nes apie tai nesą istorinių duo
menų. Be to, pasigenda žinių 
apie drevinę (miškinę) bitinin
kystę, apie Druskininkų apy
linkėse išaustas juostas, liaudies 
buitį ir meną. Pabaigoje auto
rius priduria: “Druskininkai — 
ne tik kurortas. Tai — įdomus 

paminklų restauravimas ir tvar 'Lietuvos kampelis, turintis daug

,ma veikti “pirmoji troleibuso
jog tai yra ne vienintelis atsiti- linija tarp Antakalnio ir Gele- 
kimas. žinkelio stoties”... (E)

— Bolševikai skelbia turį pa — Restauruojama Vilniaus 
ruošę planą, kaip “sutvarkyti Katedra. Literatūros ir Meno 
ir apipavidalintiną Kalnų parką ru£sėjo mėn. 36 nr. skelbiama, 
Vilniuje”. Kalnų parke numa- kad “dideliais tempais vyksta 
tomą įrengti vasaros teatrą, | Puik?^Y
sporto sales, fontanus. Nauja-
sis parkas, skelbiama, turės su 
jungti “j vieną kompleksą Ge-' 
dimino kalną, Puškino bei jau
nimo sodus, Dinamo ir Sparta
ko stadijonus”. Pagrindinius 
parko tvarkymo darbus numa
toma pradėti ateinančiais me
tais. Giriamasi, kad tai bus 
pats didžiausias parkas Lietu
voje.

Bolševikai visaip giriasi di
džiausia pažanga Vilniuje, bet
visai ką kitą parodė Vilniaus numatyta 
miesto “darbo žmonių deputatų kurantus

Rymas. Dabar pastoliai juosia 
ne tik naujus beaugančius pas
tatus, bet ir tuos, kurių amžius 
skaičiuojamas šimtmečiais...
Šiuo metu baigiami Vilniaus ka
tedros restauravimo darbai. Jos 
vidus buvo atremontuotas dai 
šių metų pavasarį. Dabar yra
perdengti kupolai, sutvarkytas ' visuomenę 
stogas. Dailininkai restauruoja 

i katedros nišų skulptūras. Baigia 
mos ir katedros varpinės bokš
to remontas. Po poors mėnesių 

sutvarkyti bokšto

tik Jam vienam būdingų dalykų. 
Reikia į tai atkreipti lankytojų 
dėmesį”.

Tik naujos kartos, tinkamai 
išauklėtos ir išlavintos, galės už 
pildyti kultūrines mūsų spragas 
ir sudaryti naują, kultūringesnę

St. Šalkauskis

LIODĖSIO VALANDOJ 
Sukite

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VYestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

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

tarybos VII sesija“. Pats Vykd. 
Komiteto vicepirmininkas S. 
Jurčenko nusiskundė, kad, “sta 
tant gyv. namus, labai atsilie
kama. Iki rugsėjo 1 d. perduota 
eksploatuoti tik 15 gyv. namų, 
arba 30% metinio plano. Nepa
tenkinamai vykdoma gydymo 
bei kultūrinių - buitinių įstaigų 
statyba”... Gyd. Potašinskis 
pažymėjo, kad eilė kiemų ap
leisti, nesirūpinam jų sanita-

buvo tikrai energingi ir judrūs į ta jr įvykdyta ne tik II divizi-' rine būkle, blogai šuojamos gat
bendruomenės nariai. Juodu jos plote ir IV divizijos užuo-
įsteigė ir vadovavo tautinių šo
kių grupei. R. Bagdonas įsteigė 
ir vadovavo lietuviškai radijo 
valandėlei, nemokamai grojo lie 
tuviškoms pamaldoms, mokyto
javo šeštadieninėj mokykloj ir 
aktyviai pasireikšdavo visuose 
meniniuose parengimuose ir pa
sirodymuose, įnešdamas visur 
jaunatviško gyvumo ir švelnaus 
sąmojaus. V. žižys, artimųjų 
draugų vardu, tarė atsisveikini
mo žodį ir įteikė bendrą dova
ną. Kun. A. Sabas tarė padė
kos žodį bažnytinio komiteto 
vardu ir įteikė tris vertingas 
knygas: tautinio, religinio ir pe
dagoginio turinio, simboliškai 
vaizduojančias tris sritis, kurio
se itin jis pasižymėjo. Vėliau 
visi sugiedojo ilgiausių metų ir 
įlinkėjo laim<‘,' ir sėkmės nau
joje vietoje.

mazgos centre, bet ir I pėstinin
kų divizijos plote.

Išeitų, kad Tamstos rašinyje 
mobilizacijos apimtis ploto at
žvilgiu beveik pusiau sumažin
ta.

2. Priedangos puikai (turiu 
omeny kavaleriją) neturėjo bū
ti papildyti atsargos kariais, bet 
buvo mobilizuoti. Laikau, kad 
tik Tamstos autoritetui, kaip 
buvusiam kariuomenės vadui, 
priklauso teisė ir pareiga tas 
klaidas atitaisyti.

Tai turi būti padaryta viešai 
spaudoje, kad nesukeltų nerei
kalingų ginčų dabar ir ateityje. 
Jeigu atsitiktų taip, kad Lietu
vos archyvai žūtų. tai tas Tams 
tos straipsnis taptų autoritetin
giausiu dokumentu apie įvykdy
tą mobilizaciją. Dėl tos priežas
ties mobilizacijos apimtis turi

vės. Daug trūkumų yra aprūpi
nant gyventojus su 'vandeniu. 
Žema daugelio miestų prekybos 
įmonių sanitarinė kultūra. Val
stybinio statybos tresto Nr. 1 
valdytojas Kapustinas nusis
kundė, kad “laiku negaunama 
statybinių medžiagų” etc., žo
džiu, patys bolševikų veikėjai 
jog net ir sostinėje toli gražu

Šio nr. pirmajame puslapyje 
įdėta didelė J. Grikienio nuotrau 
ka, pavadinta: “Senoji Vilniaus 
katedra statybų pastoliuose” 
Tik gaila, kad laikraštis nein
formuoja, ar nenumatyta kated 
ra atiduoti Bažnytinei vyriausy
bei, kad naudotųsi ja pamaldų 
metu. ,

— Druskininkų istorija. Kaip 
R. Šalūga, Vilniaus Valst. pe
dagoginio instituto dėstytojas 
“Literatūros ir Meno” spalio 6 
d. 40 nr. rašo, J. Jušėnaitė ir A 
Medonis parengė knygą apie 
Druskininkus. Ji išėjo iš spau
dos vasarą “Druskininkų” ant
rašte. Straipsnio autorius kny
goje atranda visą eilę netikslu- ; 
mų, nes, girdi, “autoriai, nekri 
tiškai remdamiesi istoriko Nar
buto raštais ir kai kuria kita li
teratūra, padarė nemaža istori
nių klaidų”.

What You Do 
When You Buy

CHRISTMAS
SEALS

Tlils is an actual photo- 
graph taken in a tubercu- 
losis hospital . . . ot two 
sisters, aged 3 and 4. 
They are orphans. Tliey 
both have tuberculosis. 
They caught it Irom their 
mother, who died oi TB. 
When you buy and ūse 
Christmas Scals, you do 
two tbings: You heip 
prevent TB . . . you 
help research find 
better ways of'treating 
patients likę thls.
Send in your
contnbution, today.

I Cr*rt».

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EltDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenut

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

— Vengrai suruošė antiko- būti labai aiškiai ir tiksliai api- 
munistinę demonstraciją ir pa- budinta.
dėjo vainiką po Kristaus statu- Gen. štabo pu, . P. Žilys
los kojomis prie šv. Onos baž- 
nyčios už didvyriškai žuvusius 
laisvės kovotojus. Reikia naši-į _ _
džiaugti, kad lietuviai gausiai | GUZAUSKŲ 
dalyvavo užjausdami Vengriją.
Vainiko pašventinimas ir demon 
stracija buvo net keletą kartų 
rodoma per Sudburio televiriją.

— Pranas Dulkys, senosios
kartos emigrantas išvykęs rytą 
medžioti, staiga mirė nuo širdies 
smūgio, sulaukęs tik 52 metų 
amžiaus . K. A. S

BEVERLY HII.KS ORLINYCIA 
OerlauRios gėlėn Ugi vertu vi ų, banke 
tų, laidotuvių ir kitų panuoSlmų.

a 443 WK9T BSRD STREET 
f*4. PKonpert H-UMgg Ir HK

t
A. A.

Annual Chri Sale

Because of the Im- 
portance of t ho 
above message. tliii 
■pacp has been 
contrlbuted by

(YOUR NAME HERE)

Washington, D .C.
Atstovai į Balfo seimą 

Washingtono BALFo skyrius,
kuris įsisteigė tik praeitais me
tais, nutarė deleguoti į Balfo 
seimą, įvykstantį Detroite lap
kričio 23-24 d., vieną iš akty
viausių savo narių. L. Jurkienę. 
Ji gyvena JAV sostinėje jau ke
liasdešimt metų ir naudojasi vi-

ALUMINUM

STORM WINDOWS 
$15.95

Conibinntion Aluminum

STORM DOORS 
$39.95

Instalation Extrn
NO MONEY I)OWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St. IIE 4-9111 

OPEN SUNBAY
- Lietuviai Savininkai

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 YV'etst Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
N dile Ikilulls Ir Felli Raudonis, 

savininkui
Kruutuvg atidaryta kasdien Iki R 
vai. vuk. Plrtnad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vale. Ir Sekntad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

ELZBIETA LINEVIČIENĖ 
(Kairytė)

Gyv. 1441 S. 49th Ct., Cicero.
Mirė lapkr. 17d., I 956m.,*i:5<> 

vai. ryto, sulaukua GSm. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa

nevėžio apskr., Šeduvos parap.
Amerikoje Išgyveno 64m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Emilija liteli. žentas 
Carmi-n. Lietuvoje broliai Jur
gis Kairys ir šeima, Kanadoje 
brolio vaikau Ilarry Kairys ir 
šeima ir draugai bei pažiiftiimt.

Vlrklausė žagarlcėtų klubui, 
ir VisųT .šventų dr-jai, Cieeroje.

Kūnas pašarvotus Ilutkaus- 
Vanec koplyčioje, 1446 S. 501h 
Avė.. Cicero, Illinois.

laiidotiivės įvyks lapkr. 20d., 
iš koplyčios N: 30 vai. ryto 
litis atlydėtu i šv. Antano para

pijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų. I’o pamaldi, bus nulydėtu 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Ihikll, žentas brolis 
ir brolio laikas.

Luld. direkt. A. Vanee, tel. 
OLympie 2-5245.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
PILIETYBEII A V

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

Klausimai ir atsaKytriai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Helis. Kaina 
60 centų.

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

Hinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2384 S. Oakiev avė

Chlcago 8, III.

i* 13 TOLI IR ARTI ’
NAUJI OJDSU TROKAI- NAUJAU^ KRAUSTYMO (RANK/A! 

H&U METŲ PATYRIMAS-PI&US IRSĄtlHIH6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 63 Sh CHICAGO 36, ILL. Td. V/AILoak 5-3209

HBKANTUEJl YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- Mes koplyčias
vtmaa dieną ir nak risoae Chicagoa ir.

i Reikale žaūkite Roeelando dalyse ir
maa* tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-357?

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-5711 t

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Dl. Tek OLympie 2-5246

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-L1391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, DL TeL OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1646 W. 46th STREET YAnta 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. tttfc 8TREET UDp«Mta 7-lllS|
2814 W. ttrt PLACE

Skaitykite ir platinkite dienrašti '‘Draugą ". 
Perskaitė dienr. "Draujte”, duokite jj kitiems.
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KAIP IŠKILO BRENZŲ ŠEIMA 

Naujasis banko prezidentas dr. Silvestras
CHICAGOS ŽINIOS

X “Draugo” romano konkur
so terminas įteikti rankraščius 
jau pasibaigė, šiemet gauta 
septyni kūriniai. Visi ji* yra 
persiųsti Jury komisijai Cleve- 
lande, susidedančiai iš šių as
menų: Petro Balčiūno, pirm., 
Viktoro Mariūno, sekr., Aldo
nos Augustinavičienės, kun. 
Alfos Suširusko ir Mykolo Venc- 
lausko. Dabar visų konkurso 
dalyvių ir dienraščio skaityto 
jų akys krypsta i Clevelandą.

Lietuviai gali didžiuotis Met
ropolitan State banku, esančiu 
2201 W. Cermak rd., Chicago- 
je, — jis išgyveno ir sunkiuo
sius depresijos laikus, niekam 
pinigų nepražudęs, visų santau
pas išsaugojęs. Tai vis dėka su
manaus ir atsargaus tvarkymo 
banko reikalų, kurie buvo tvar-

pitalo ir apie $18 milionų indė
lių. Banko savininkai yra šėri- 
ninkai. Iš viso yra 2,000 Šerų, 
kurių didžioji dalis priklauso to 
banko /kūrėjams — Brenzų šei
mai.

— Mes norime dirbti teisin
gai, kad mirdami nesijaustume 
niekam skolingi, — sako nauja-

komi Brenzų šeimog brolių. Po; sis banko prezidentas dr. Sil- 
mirties finansininko Juliaus 
Brenzos, dabar šio banko val
dytoju išrinktas dr. Silvestras 
Brenza, iš profesijos gydytojas, 
bet taipgi patyręs ir gabus fi
nansininkas.

vestras Brenza.

Motina, mylėjusi mokslą

Pramato gerbūvi

Paklaustas kaip dabar, po Ei- 
senhowerio perrinkimo atrodo 
finansinė ateitis, aiškina, kad da 
bar gyvenimo standartas yra 
augštas, numatoma, kad jisai

Jisai yra gimęs Nanticoke dar augs ir apie 1965 metus bus 
miestelyje, Pennsylvanijoje. Mo pakilęs apie 25%. Anot dr. S. 
kyklą jam teko lankyti toje pa- Brenzos — tokios depresijos, 
čioje klasėje su vėlyvesniu Penn- kokia buvo keletą metų po I Pa 

bus didelis ° įvykis Chica- sylvani3°s gubernatoriumi Fine. saulinio karo, dabar jokiu būdu
go"s lietuvių gyvenime. Minėji-1 B"*?*.t4vai. bu’° » £' "enuma^”a! ”ebus- Depredjo.

° siturincių ūkininkų seimos. Te- buvo 1908-1911 m., paskiau —
vas — Kauno gubernijos, mo- 1921-1933, buvo toks ūkinis su
tina — nuo Suvalkų. Motinos lėtėjimas 1938-1939 metais. Da- 
brolis Volungevičius buvo net' bar vėl ateina mažas sulėtėji- 
profesoriumi Petrapilyje. Moti-| mas. kad ūkis stabilizuotųsi, bet

X 1941 m. sukilimo ir lietu
vių rezistencinės veiklos 15 me
tų sukakties rengiamas minėji
mas

mo programą atliks sutelktine 
jėga žymiausi dainos, dramos 
ir poezijos atstovai, paženk
linti Henriko Kačinsko, Pru- 
dencijos Bičkienės, Vaclovo 
Verikaičio, Bernardo Brazdžio
nio ir kitais vardais. Iškilmin
gųjų pamaldų metu Šv. Kry-! 
žiaus bažnyčioje giedos Dai
navos ansamblis. Minėjimas 
rengiamas 1956 m. gruodžio 
9 d. 3 vai. Marijos Augštesnio- 
joj mokykloj.

na taip labai rūpinosi savo vai
kų išmokslinimu, kad nekartą 
sakydavo:

— Geriau nevalgysiu, bet 
mokslą savo vaikams duosiu.

Silvestras jau nuo penktų me 
tų pasirinko būti gydytoju. Sir
go jisai tuokart tymais. Atėjo 
svetimtautis gydytojas. Jis ir

i ragino berniuką leisti j gydyto- 
X LB Bridgeporto apylinkės j jus Tėvai turėjo maisto krau. 

narių susirinkimas lapkričio j tuvę Tėvas buvo benorįs Sil- 
mėn. 11 d. Lietuvių auditorijo-, vestrą padaryti savo įpėdiniu, 
je, išklausęs pranešimo apie Į mėsinininku, bet jis pasiliko tvir 
Vengrijos įvykius, vienbalsiai j tas savo siekimuose — būti me- 
nutarė pasveikinti vengrų tau- diku.
tą, kovojančią už tėvynės lais
vę, kurie pirmieji drįso pasi
priešinti sovietų kariuomenei 
ir savo krašto laisvę perka 
krauju, prašyti JAV preziden
tą, kad jisai skubiausiai padė
tų vengrų taautai, kuri kovoja 
teisingą ir teisėtą savo tėvynės 
išlaisvinimo kovą ir veda tau
tą į pilną nepriklausomybę.

X Lietuvių Prekybos Na

mai — Furniture Center, Ine., 
valdyba įvertindama lituanisti
kos studijų svarbą De Paul 
universitete, atsiliepė į LB Chi- 
cagos apygardos valdybos 
kvietimą skirti stipendijas ne
galintiems sumokėti už studi
jas universitete ir lapkričio 
mėn. 14 d. paskyrė vienam stu
dentui stipendiją. <

X Padėkos dienoj /vykstan
čiame Studentų At-kų Sąjun
gos vakarinio pakraščio suva
žiavime Chicagoje dalyvaus 
studentai at-kai iš Philadelphi- 
jos, Baltimorės, New Yorko, 
St. Louis, Clevelando, Mt. St. 
Joseph ir net tolimosios Los 
Angeles. Suvažiavimo dalyviai 
taip pat dalyvaus LSS suvažia
vime, /vykstančiame lapkr. 28 
dieną.

X A. Maeiuikienė, lietuvių

10 mergaičių vienuolyne

Jo brolis Jonas Brenza buvo 
beplanuojąs tapti kunigu. Buvo 
įstojęs į kunigų seminariją, bet 
įsitikinęs, kad jo pašaukimas ki 
tas — studijavo teises ir tapo 
advokatu. Ir Julius buvo Įsto
jęs į Šv. Bonaventūros semina
riją, bet supratęs, kad jo pa
šaukimas ne tas, liko finansi
ninku. Tačiau dviejų motinos 
seserų — šerinskių ir Grybaus- 
kių šeimų — po penkias duk
teris įstojo į vienuolyną, išviso 
net 10 mergaičių atsirado Rea- 
ding, Pa., vienuolyne

depresijos pavojaus nėra. Eko
nomistai mano, kad eilės ben
drovių šėrų kainos yra išpūstos. 
Galimas dalykas, kad jos kokių 
pusantrų metų bėgyje gali kris
ti daugiau ar-mažiau, kaikurie 
šėrai net kristi daugiau negu 
trečdaliu.

Geros viltys

Naujasis Metropolitan banke 
prezidentas dr. Silvestras Bren
za turi 65 m. amžiaus, šalia 
geros medicinos praktikos, iš 
kurios jis jau baigia pasitrauk
ti, jis yra gabus finansininkas 
ir jo vadovybėje Metropolitan 
bankas žada būti saugus ir pas
laugus žmonėms patarnauti. 
Banko vedimas daktarui Silvest 
rui Brenzai nėra naujas. Jisai 
su savo broliais bankui vado
vauja jau per 42 metus. Pirmu 
banko prezidentu buvo Jonas 
Brenza, antru Julius, bet visą 
laiką su jais artimai dirbo ir 
dr. Silvestras. Dabar jis pats 
išrinktas prezidentu.

Dr. Silvestras Brenza domisi 
visuomenės reikalais. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų iniciatorių 
steigiant Šv. Kryžiaus ligoninę, 
parėmęs ją $5,000 auka. Jis tar-

Dr. Silvestras Brenza visą gy j pininkavo, kad ligoninės staty-
venimą pasilieka dėkingas prel. 
Kelmeliui, kuris jam patarė vyk 
ti į Chicagą ir Loyolos univer
sitete studijuoti mediciną. Į Chi
cagą atvažiavo pirmas, o pas
kiau ir kitus šeimos narius par
traukė.
Ledo fabrikas lietuvių rankose

Studentaudami jie sau paja
mų pasidarydavo Išvežiodami le 
dą. Paskiau pirko ledo fabriką 
Pullman Ice and Supply Co., kur 
per dieną pagamindavo 150 to
nų ledo. Parduodant kad ir ur
mo kaina, susidarydavo netoli 
$1,000 per dieną. Pelnas buvo 
geras, tačiau kai namuose atsi
rado šaldytuvai, kurie patys le-

gailestingųjų seserų ir dantų dą gamindavo, Brenzos iš ledų 
gydytojų s-gos veikėja, pasky- fabriko išėjo. Buvo dar dalinin-
rė stipendiją lietuviui studen 
tui, lituanistikos studijom De 
Paul univeritete apmokėti. 
Gražus pavyzdys lietuvių aka
deminio jaunimo lietuviškumo 
dvasiai stiprinti.

X Dr. P. Daužvardis. Lietu

vos kon’ulas, jau pasižadėjo 
dalyvauti Balfo rengiamajame 
bankete, kuriame norima pa
gerbti Chicagos ir apylinkės 
ilgamečius Balfo veikėjus, ku
rie dirba šalpos ir labdaros sri
tyje virš 10 metų.

X K. Bružas, Roselando 
Balfo skyriaus valdybos narys, 
išrinktas komiteto pirmininku 
Chicagos Balfo apskrities ban
ketui rengti Lietuvių auditori
joje gruodžio mėn. 2 d.

ba būtų atiduota lietuviui ar
chitektui Žaldokui. Tada dr. 
Brenzos planas buvo statyti di
džiulę $4 milionų ligoninę, ta
čiau to nepadaryta bijant dide
lės skolos, o dabar ligoninė per- 
maža ir jau ruošiamasi ją plėsti. 
Labdarių organizacija dr. S. 
Brenzą yra pakėlusi į garbės 
narius.

Sveikindami naująjį Metro
politan banko prezidentą, linki
me jam sėkmės šiose pareigose.

J. P.

Katalikų programa 
televizijoj

Šiandien, pirmadienį, per Chi 
cagoB WGN televizijos stotį 3 
vai. p. p. De Paul universiteto 
dėstytoja Marjorie Morgan in- 
terpretuja Bradfordo poemą 
“Heritage". Vakare 7 vai. 30 
min. per WTTW televizijos sto

kai apdraudos bendrovės Pio
neer Fire Insurance Co. Dirbo 
kietai. Užsidirbo, susitaupė ir 
1914 metais įsteigė banką. Pra
dinis kapitalas banke buvo $30,
000, iš kurių pats dr. Silvestras) tj pe pauj universiteto prof. dr. 
Brenza /nešė $25,000, tapdamas Q Poain kalbgs ie
pats banko vicepirmininku ir sa
vo motiną įtraukdamas Į vice
pirmininkes. Ji buvo viena pir
mųjų lietuvių moterų bankinin
kių. Gabi, mokėjo penketą kal
bų. ir vaikus iš mokyklos parei
nančius mokė lietuviškai.

Išaugęs bankas
Rūpestingai ir atsargiai tvar

komas bankas augo. Dabar tu
ri apie milioną dolerių savo ka-

satos didį. Toliau — 8 vai. v. 
per WBKB stotį vysk. Fulton 
Sheen kalbės tema: “Nekruvi
nasis kankinys kard. Mind- 
szenty”.

X Chicagos Augštesniosios

llllIllIllllllllilIlIlIHIlllHlllIHlliiiliiliiilH Lituanistikos mokyklos moki-
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuj*. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: Virgiui* 7 6640. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nės ir mokiniai dalyvaus tau
tinių šokių festivalyje 1951 
metų vasarą.

X Petrui Barun yra laiškas 

iš Lietuvos, siųstas iš Kazitiš
kio pašto. Atsiimti Drauge.

Antradienį, lapkr. 20 d. Mar
jorie Morgan toliau interpre
tuos Bradfordo poemą “Heri
tage’’. Trečiadienį 9 vai. 30 
min. vakare per televizijos sto
tį WTTW bus perduota Don 
Bosco istorija. Penktadienį, 
lapkr. 23 d., 3 vai. p. p. per 
WGN stotį Lojolos universite
tas pavaizduos įvairius mokslo 
nuotykius, o 9 vai. v. per WT- 
TW stotį Lojolos universiteto 
prof. dr. R. P. Mariella kalbės 
iš chemijos srities apie celulo- 
zę.

Vysk. Brizgys teikia 
Sutvirtinimą

Gana dažnai mūsų vysk. V. 

Brizgys yra pakviečiamas teik
ti Sutvirtinimo sakramentą ir 
kitataučių bažnyčiose. Pvz. pra 
eitą sekmadienį tas apeigas at
liko šv. Hiacinto bažnyčioje.

Auganti spauda
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “New World” praneša, 
kad šiuo metu JAV-se eina 128 
katalikų laikraščiai ir 433 ka
talikų žurnalai, kurių bendras 
tiražai — 22,629,394. Tas tira
žas gali būti net i didesnis, nes 
nevisi katalikų laikraščiai, lei
džiami kitomis, ne anglų, kal
bomis, įskaitomi.

Moterims, kurios nori 
areštuoti vyrus

Nuo šių metų pradžios prie 
Socialinės Tarnybos departa
mento Chicagoje yra specialus 
tarnautojai, į kuriuos papras
tai kreipiasi žmonos, jeigu no
ri, kad jų vyras dėl kokio nors 
nusikaltimo ar sunkaus apsi
leidimo būtų areštuotas. Areš
tuojama, jeigu vyras būna per 
daug žiaurus, jeigu kitaip labai 
neleistinai drumsčia šeimos ra
mybę. Tačiau tos įstaigos tar
nautojai pirma stengiasi reika
lą išaiškinti, pašalinti priežas
tis, atstatyti darnų šeimos su
gyvenimą.

Nušovė dukterį
Po kietų barnių motina S. 

Cooper, 40 m. amžiaus, nušovė 
savo dukterį Carol Evelyn Pie- 
roni, 20 m. amžiaus. Nužudy
mas įvyko raštinėje žudikės 
vyro dr. Roland A. Cooper, 40 
m. amžiaus dėhtisto, su kuriuo 
žudikė buvo persiskyrusi ir ku
ris buvo nužudytosios patėvis. 
Motina kaltind nužudytąją per
daug artimais ryšiais su patė
viu; be to ji kaltino, kad nuo 
jos buvo pavogtas įsūnytasai 
vaikas, trejų metų amžiaus. 
Motina buvo**1 užvedusi bylą 
prieš dr. Cooper dėl alimentų 
ir atskiro gyvenimo, o dr. 
Cooper prieš ją buvo iškėlęs 
perskirų bylą. Žudikė buvo jau 
anksčiau du kartu ištekėjusi.

Rado mirštančią sužadėtinę
Harold Menvald, 22 m. am

žiaus, greitosios pagalbos au
tomobilio šoferis, iššauktas į 
nelaimės vietą nualpo pamatęs, 
kad sunkiai sužeista miršta jo 
paties sužadėtinė, gailestingoji 
sesuo Carolyn Patrick, 23 m. 
amžiaus, kurią buvo nusistatęs 
vesti gruodžio 23 d. Mergaitę 
Wheatone suvažinėjo trauki
nys, kai ji skubėjo per bėgius 
į kitą traukinį, kad nepavėluo
tų į darbą West Suburban ligo
ninėje, Oak Parke.

Berniukų teismas
Jeigu kas jieško, kad būtų 

areštuotas berniukas 17-21 m. 
amžiaus, socialinės tarnybos 
valdininkai pirma stengiasi su
taikinti, jieškoti būdo susitari
mu išspręsti negerovę. Per 1955 
metus Chicagoje buvo įsakyta 
areštuoti 572 berniukai, gi pir
mame šių metų pusmetyje — 
408, taigi — žymiai daugiau.

10 Įsakymų dvasininkams
Teatre McVickers, 25 W. Ma

dison, Chicagoje buvo specialiai 
dvasininkams, ypač dalyvaujan 
tiems Church Extension drau
gijos suvažiavime, buvo parody 
tas “Dešimties Įsakymų” fil
mas.

Didžiausias moterų 
suvažiavimas

JAV Katalikų Moterų suva
žiavimas Chicagoje sutraukė 
15,000 dalyvių. Tai buvo di
džiausias šios organizacijos su
važiavimas iš visų kada nors 

I buvusių.

Moterų teismas
Chicagoje veikia specialus 

moterų teismas, kuriame spren
džiamos bylos, liečiančios mote 
rų nusikaltimus, išskyrus jų nu 
sįkaltimus susisiekimo taisyk
lėms; šias bylas sprendžia trafi- 
ko teimas. Ir prie moterų teis
mo yra socialinė tarnyba, kuri 
stengiasi reikalą be teismo su
tvarkyti. Socialinės tarnybos 
valdininkai 1055 m. pirmame 
pusmetyje turėjo 601 pasikalbę 
jimą su nusikaltusiomis mote
rimis. šiemet per tą patį laiko
tarpį turėta 347 pasikalbėjimai. 
Maždaug kas dešimta į tą tęis- 
mą patekusi moteris atiduota 
ilgesnei socialinei priežiūrai.

Drabužių rinkimas
Sekmadienį Chicagos arkidie 

cezijos katalikų bažnyčiose bu
vo perskaitytas kard. Stritch 
laiškas, kuriuo skelbiama dra
bužių, antklodžių ir avalinės i 
rinkimas per Padėkos dienos 
savaitę -r- nuo lapkr. 18 iki 
lapkr. 24 dienos. Drabužiai bus 
renkami po visą Ameriką ir pa 
skiau išsiunčiami nelaimių pa
liestai pasaulio varguomenei.

Eina iš proto dėl merginos
Lojolos universiteto teatre 

praeitą svaaitgalį buvo pastaty
ta G. Gerschwino muzkiinė ko
medija “Giri Vrazy”; pastaty
me su savo vaidyba, dainomis, 
šokiais dalyvavo 35 studentai. 
Šiuo vaidinimu Lojolos univer
sitetas pradėjo savo sezoną. 
Gruodžio 14-16 dienomis bus 
statoma T. S. Elio “Murder in 
the Cathedral”.

Namų Santykių teismas
Chicagoje veikia vadinamas 

Court of Domestic Relations. 
Per 1955 metus į jį kreipėsi 
13,303 asmenys. Prie teismo 
dirba socialinės tarnybos valdi
ninkai, kurie bando nesutari
mus pašalinti ir iš minėtų atve
jų skaičiaus tesusidarė tik 2,049 
bylos. Daugiausiai tame teisme 
būna bylų, kad vyrai nenori iš
laikyti vaikų, gimusių iš netei
sėto ryšio.

Nužudė sugyventinę
Jose Mercado Acosta, 38 m. 

amžiaus vyras, gyvenąs 1338 
W. Madison, Chicagoje, sumu
šė ir uždusino 39 m. moterį 
Lilly Belle Pace, kuri su juo 
gyveno. Policijai jis aiškinosi 
— davęs jai $5, kad atneštų 
skalbinius, o ji nesugrįžusi per 
visą parą, per 24 valandas, ir 
paskui atėjusi girta.
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. Simo Sužiedėlio

straipsnis — Jaunuomenės ug
dymas politiniam veikimui — 
paskelbtas Ateities lapkričio 
nr. Tame pačiame nr. rašo Al
fa Sušinskas, P. Natas, G. Nau
jokaitis, o dailiosios kūrybos 
duoda K. Dainytė, Dalia Pri- 
kockytė, Galina Macelytė ir 
Irena Banaitytė.

— Petras Būtėnas, kalbinin- 

kas-lituanistas, gyv. Bostone, 
vysk. K. Paltaroko rengiamai

Alrifiadie/vs, lapkričio i?>, 1§Š6

prašo Brazilų valdžios juos 
gelbėti, grąžinant juos, kaipo 
Brazilijos piliečius (gimusius 
Brazilijoje) “mylimon Tėvy
nėn Brazilijon”. Jie skundžiasi 
atsidūrę varge ir kenčią badą. 
Jų tėvai esą nekalti, nes buvę 
propagandos suklaidinti. Re
dakcija prie to laiško prideda 
prierašą, apgailestaudama Mas
kvos diktatūros jungą velkan
čius brazilus ir reiškia savo 
nuomonę, kad netrukus, grei
čiau negu mes tikimės, nelai
mingoms satelitinėms tautoms, 
o taip pat nelaimingai rusų 
tautai nušvis laisvės rytas.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezija 
inkinyz. Nedidelis skaičius liop 
cnygoe gautas šiomis dienom!. 
‘Drauge”. 2334 So. Oakley Avė 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
dėtais virbeliais S2.
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biografijai atsiuntė medžiagos 
apie vyskupo gimtinę ir augš- 
taičių šnektas, kun. Juozas 
Prunskis atsiminimų pluoštą, 
o Viktorija Tubelienė, Chicago, 
III., du ganytojiškus vyskupo 
laiškus, išleistus Panevėžyje 
1933 m.

— Kun. B. Mikalausko, OFM,
spaudos darbo 20 m. sukaktis 
paminėta Lietuvos Žurnalistų 
New Yorko skyriaus susirin
kime lapkričio 18 d. L. A. Pi
liečių Klubo salėje. Susirinki
mas ir pobūvis praėjo jaukiai 
ir nuotaikingai.

— Prof. Juozo Ereto straips

nis — Šalkauskis — Filosofijos 
skyriaus profesorius — bus 
paskelbtas Ateities gruodžio 
mėn. nr., skirtame Šalkauskio 
15 m. mirties sukakčiai prisi
minti.

— Kun. Vyt. Pikturna, New 
Yorko—New Jersey Balfo va
jaus pirmininkas, praneša, kad 
jau daugelis abiejų valstybių 
lietuvių nuoširdžiai atsiliepė 
vajaus komiteto balsui ir at
siuntė vokelius su aukom. Pos-| 
tų vedėjai parapijose, organi
zacijos, jaunimas ir pavieniai 
asmenys maloniai talkina ir 
padeda rinkti aukas, skirtas 
lietuvių šalpai. Tikimasi, kad 
š/metinis Balfo vajus aukų 
gausumu ir darbo talka bus 
didžiausias, nes į jį pirmą kar
tą suburtos dviejų valstybių 
lietuvių širdys — New Yorko 
ir New Jersey. t

— Prof. Stasys Yla. gruodžio 
mėn. 2 d. Brooklyne, Apreiš
kimo parapijos salėje, skaitys 
paskaitą apie Šalkauskį, lietu
viškosios sintezės jieškotoją. 
Šalkauskio 15 m. mirties su
kaktuves rengia New Yorko at
eitininkai sendraugiai, vado
vaujami kun. dr. T. Narbuto.

BRAZILIJOJE
— Sao Paulo oficiozas “O 

Estado de ‘ Sao Paulo” spalio 
30 d. numeryje įdėjo iš Lietu
vos (Kauno) gauto laiško ir 
voko fotokopiją. Laiškas rašy
tas jaunuolių lietuvių, šiais me
tais grįžusių, drauge su raudo
nais tėvais iš Brazilijos Lietu
von. Laiškas adresuotas laik
raščio redaktoriui J. Meaąuita 
Filho. Šiame laiške jaunuoliai

Šiomis dienomis iš Sao Paulo 
vėl išvyko Lietuvon apie 50 lie
tuvių. Jokie atkalbėjimai fana
tikų neatbaido. Iš prieš keletą 
mėnesių nuvykusiųjų ateina 
laiškai, kad dar bagažo jie ne
atgauna. Ir tai rašo patys rau- 
doniausi fanatikai. Savo pažįs
tamiems jie pataria likti vie
toje.

— Bom Retiro rajonas (Sao 
Paulyje), karo metu Lietuvių 
Sąjungai Brazilijoje pardavus 
lietuviškos mokyklos patalpas 
su sale, ilgą laiką snaudė.

Bomretiriečiai savo tarpe, be 
akordeonistų, tuo tarpu dar 
neturi meniškų pajėgų, tad 
kun. Šeškevičius, tvirtai pasta
tęs jaunimą ant kojų Zelinoje, 
jį nutempė i Bom Retirą, kur 
jis jau dukart pasirodė Bom 
Retiro scenoje. Bomretiriečiai, 
kurie atrodė lyg į kairę pusę 
krypę, labai nuoširdžiai priėmė 
zeliniečius ir visi bendrai pasi
linksmino ir artimiau susipaži
no. Abu kartu publikos buvo 
prisirinkusi sausakimša salė. 
Kun. Šeškevičiui talkininkauja 
šie mokytojai: Jadvyga Valei
kienė (mokytoja ir tautinių šo
kių vadovė), Halina Didžiuly- 
tė-Mošinskienė, Antanina Gu- 
davičienė, Marija Kindurienė, 
R. Juraitienė, muz. J. Kašeliū- 
nas, Genė Teresevičienė, M. 
Vinkšnaitienė ir J. Guiga.

— Kun. Jono Kardausko
naujas ir pastovus adresas šiuo 
metu yra toks: Rev. J. Kar- 
dauskas, Caixa Postai 676.
Santo Andre, Ėst. Sao Paulo, 
Brasil, S. A.

— Sao Paulo ir Rio de Ja- 
neiro lietuviai susitiks gruodžio 
2 d. stebuklingoj vietoj N. S. 
Aparecidoje. Ten bus tuo me
tu atlaikytos mišios, kryžiaus 
keliai bei kalbamos maldos už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Naujasis Testamentas-
• šventas Raštas

Vert* liet ../tų kalbot JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. I* 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pual. Kaina $1.60. Gaunama

“OUŪfiE” 
2334 So. Oakley Avė. 
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LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už #1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas, užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. D R A U O A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite uža'unkyti, nes kor
telės siunčiamos ketvirtos klasės 
paštu, todvl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

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 kvieč.ami 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:

TT. Marijonai,
Clarendon Hills, III.


