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SIŪLOMA SUDARYTI LAISVES SAVANORIUS
Švedijos teisininkai gina ir

Pabaltijo valstybių reikalus
JUOZAS L1NGIS 

Mūsų bendradarbs Švedijoje _
STOCKHOLMAS. — Tą pačią dieną, kai Sovietų Sąjungos už

sienių reikalų ministeris šepilovas iš sovietų ambasados Stockhol- 
me limuzinu movė į aerodromą skristi j JT posėdj, Švedijos užsie
nių reikalų ministerį Undeną jo kabinete aplankė švedų teisininkų 
delegacija, susidedanti iš šešių asmenų, tarp kurių buvo trys tarp
tautinės teisės profesoriai, prašydama, kad ministeris dėtų pastan
gas sustabdyti genocidą Vengrijoje.

Ministeris nušvietė dabartinę ■ ■ 1 —
aktualią padėtį ir priminė, kad 
tarp pasiūlytų rezoliucijų yra ir

čias Vengrijoje genocido konven 
cijos šviesoje.

Švedų teisininkų sąjungos tei
sių saugumui vadovybė kreipiasi 
į Tamstą, kad Tamsta imtumeisi 
galimumų švedų vyriausybei, 
kad ji, eventualiai pasitarusi šu 
kitų Skandinavijos kraštų vy
riausybėmis, JT pilnaties sesi
joje iškeltų klausimą sustabdy
ti Vengrijoje, kaip kad konven
cijos tekste sakoma, tą baisiau
sią rykštę, pasmerktą viso civi
lizuoto pasaulio, kokia genoci
das yra.

Pas popiežių
VATIKANAS, lapkr. 19. — 

Popiežius Pijus XII vakar pa
sveikino anglų kalba 308 turis
tus iš Pennsylvanijos.

italų rezoliucija kaip tik genoci
do klausimu. Delegacija pabrėžė 
tuos pavojus, susijusius su sovie
tų pasilikimu Vengrijoje ir nu
rodė dar ir kitą didelį nerimą ne
šantį momentą — tautų kilnoji
mą pačios Sovietų Sąjungos ri
bose, ypač buvo pabrėžti Pabal
tijo kraštai, kur įvyko baisūs 
masiniai žmonių išgabenimai.

'Komunikatas nusiųstas ir tarp
tautinei teisininkų komisijai
Delegacija patiekė užsienių 

reikalų ministrui komunikatą, 
kurio tekstas buvo pasiųstas ir 
tarptautinei teisininkų komisijai 
Hagoje. Komunikate, po kuriuo 
pasirašė šeši įgaliotiniai, sako
ma:

1948 m. gruodžio 9 d. Jungti
nių Tautų pilnatis priėmė geno
cido konvenciją, kurią pasirašė 
daugelis valstybių, tarp jų ir So
vietų Sąjunga ir kurią tarp kitų 
valstybių ratifikavo ir Švedija.

Genocidas konvencijoje laiko
mas nusižengimu tautų teisei. 
Tuo signatarinės valstybės pa
reiškė, kad, nežiūrint ir konven
cijos, kaltinimas genocidu negali 
būti atmestas kaipo kišimasis į 
apkaltintos valstybės vidaus rei
kalus ir kad valstybės, ir neprisi- 
dėjusios prie konvencijos, sais
tomos ja. Konvencijoje genoci
du laikomi kaikurie veiksmai, 
kaip išžudimas kaikurios tauti
nės grupės narių, arba ir kitos 
priemonės, kaip deportacijos iš
tisų žmonių grupių į tokias vie
tas, kur gyvenimo sąlygos gali 
jas fiziškai sužlugdyti. Genocidi
nių veiksmų tikslas yra visai ar
ba dalinai tas grupes išnaikinti.

Genocido mėginimai išeina iš 
konvencijos ribų, tačiau ne pasi
ruošimai genocidui. Konvencija 
teikia plačius galimumus gana 
ankstybai tarptautinei reakcijai 
genocidui sustabdyti. Kiekviena 
prie konvencijos prisidėjusi vals
tybė turi galimumų atitinkamam 
JT organui, t. y. Saugumo tary
bai arba pilnaties sesijai, patiek
ti priemones, kurių pagalba bū
tų galima sustabdyti patį geno
cidą arba nuslopinti prie jo ve
dančius veiksmus.

Jungtinių Tautų pareiga

Šiomis dienomis sovietų kari
nės pajėgos be pasigailėjimo tę
sia Vengrijoje karinius veiks
mus, grasančius Vengrijos gy
ventojų kaipo tautinės grupės 
egzistencijai. Yra pavojus, kad 
Vengrijoje, jeigu karo veiksmai 
ten ir sustotų, didelė dalis vyrų 
išnaikinta arba atsiteisiant prieš 
juos arba ištremiant į sritis, ku
riose ištremtieji žūtų. Todėl JT 
pareiga yra pagal konvenciją im 
tis priemonių, kad tatai neįvyk
tų. Tat JT pirmiausia turėtų bū
ti svarbiausia surinkti faktinę 
medžiagą, iš kurios būtų galima 
spręsti apie tebesitęsiančių ka
rinių veiksmų tikslus ir apie pa
vojų gresiantį išnaikinti vengrų 
tautą. JT gali pradžiai pirmiau- 
sa pareikalauti Sovietų Sąjun
gos jos karinių veiksmų užma

2,000 be pastoges
SANTIAGO, Čilė, lapkr. 19. — 

San Ignacio priemiestyje gais
ras sunaikino 200 namų. Trys 
vaikai žuvo gaisro metu. Apie 
2,000 asmenų liko be pastogės.

Pagelbės Alžirijai
RABAT, Marokas, lapkr. 19. 

— Sultonas Mohammed V vakar 
pažadėjo, jog jo vyriausybė tai
kiu būdu pagelbės Alžirijos gy
ventojams laimėti nepriklauso
mybę. Jis taip pat pareiškė, jog 
jis nori sudaryti bendradarbia
vimą su Prancūzija.

Partizanai pradėjo veiklą
Vengrijoje prieš sovietų jėgas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 19. — Sovietai siunčia 20 

pėstininkų divizijų į Vengriją. Sakoma, jog tos divizijos pakeis 
šarvuočių dalinius. Bet darbininkai tęsia streiką, nors vieningas 
pasipriešinimo frontas suardytas.

Sovietai jau turėjo Vengrijoje 
200,000 kareivių ir 4,500 tankų, 
kurie žiauriausiai kovojo prieš 
sukilėlius.

Šiandien Vengrijos darbinin
kai turėjo grįžti į darbą, bet dau
giau kaip 50 proc. darbininkų ne
atėjo į dirbtuves.

Budapešte trūksta elektros, ža 
liavų, o susisiekimas yra sutruk
dytas. Iš priemiesčių darbinin
kai gabenami į pramonės apylin
kes.

Darbininkų atstovas drąsiai
pareiškė, kad darbininkai kapi-, r\ * v
tuliavo dcl bado, šalčio ir stokos . 
pinigų, o ne dėl Janos Kadar re
žimo pažadų ir nuolaidų.

„Kadar mus neįtikino, pareiš
kė darbininkų atstovas, bet žie
ma ir skurdas mus privertė“.

Darbininkai ir toliau reika
lauja sustabdyti vengrų deporta
cijas į Rusiją, ištraukti sovietų 
kariuomenę ir pašalinti Kadar 
vyriausybę.

Laisvės kovotojų būriai tebe- 
sipriešina sovietams. Partizanai 
kovoja prieš sovietų kareivius 
kalnuose, šiauryčiuose nuo Buda
pešto ir Bakony miškuose, piet
vakariuose nuo Vengrijos sosti
nės. Partizanai veikia ir pačia
me Budapešte.
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Vengras “Istvan Latzlo’’, 21 metųV.(veidas pridengtas), vadovavęs 
•i.OOO laisvės kovotojų prieš išvykdamas iš Vengrijos, pasakoja Sena
to vidaus saugumo komitetui \Vushingtone apie sukilimą Vengrijoje, 
•lis pareiškę, jog kaikurie sovietų kareiviai buvo draugiški sukilė
liams; Sovietų kareiviai buvę terorizuojami mongolų kareivių, atvy
kusių vėliau. (INŠ)

Į Lenkijos ir Kremliaus sutartį 
žiūrima kaip į žodžių krūvą

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 19.—Lenkijos komunistų partijos 
vadas Wladyslaw Gomulka šiandien grįžo į Lenkiją iš Maskvos, 
kur jis tarėsi su sovietų vadais Lenkijos nepriklausomybės klau
simais.

Sakoma, jog jis praskynė ne
priklausomam komunizmui kelią 
Lenkijoje.

Kremliaus vadai nusileido Len 
kijai kaikuriais klausimais, bet 
kaip ilgai — ateitis parodys.

Londono diplomatiniai sluogs- 
niai mano, jog Kremlius nusilei
do Lenkijos reikalavimams ry- 
šiumi su įvykiais Vengrijoje.

Tačiau lenkų laikraštininkas į 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos su
tartį žiūri kaip į žodžių krūvą.

„Sovietai daug ką pažadėjo 
Vengrijoje, bet žiūrėk kas įvyko.
Mes turime žiūrėti, kad tie žo
džiai būtų paversti darbais“, pa
stebėjo laikraštininkas.

Kremliaus vadai sutiko, kad 
sovietų kariuomenė ir jos vadai 
turėtų paklusti Lenkijos įstaty
mams ir neprivalo kištis į Len
kijos vidaus reikalus.

Sakoma, kad sovietų kariuo
menė Lenkijoje laikoma „laiki
nai“. Ateityje bus susitarta tarp 
Lenkijos ir Rusijos dėl sovietų 
kariuomenės dydžio ir kokiose 
vietose ji turi stovėti.

Komunikatas skelbia: sovietų 
kariuomenės buvimas Lenkijoje 
yra geriausia apsauga prieš Vo
kietijos bandymą atgauti Oder - 
Neises teritoriją, kuri Lenkijai 
buvo suteikta Potsdamo konfe
rencijos.

Garvežiu per
Vengrijos pasienį

VIENA, Austrija, lapkr. 19. — 
Vengrijos inžinierius vakar gar
vežiu atvežė savo šeimą į Austri
ją ir paprašė sau ir šeimai azy- 
lio.

Vengrijos policija inžinieriui 
įsakė važiuoti prie Austrijos pa
sienio į St. Gotthard. Jis paspau 
dė garvežį ir visu smarkumu 
paršvilpė pasienį prie Jenuers- 
dorf ir dabar džiaugiasi laisve.

Maskvos radijas taip pat pri
pažino, jog Vengrijoje tebevyks 
ta ginkluotas pasipriešinimas 
prieš sovietus.

Krito nuo kulkos
KUALA LUMPUR, Malaja, 

lapkr. 19. — Britų saugumo jė
gos nužudė Lan Lee, malajų ko
munistų partijos centro komite
to narį, Tangkak apylinkėje, Jo- 
hore valstybėje.

Atspausdino, bet...
BERLYNAS, lapkr. 19. — Ry

tų Vokietijos komunistų partijos 
laikraštis „Neues Deutschland“ 
vakar atsapusdino Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito kalbos santrau 
ką. Tito savo kalboje tarp kitko 
kaltino stalinistus dėl sukilimo

land“ tą vietą praleido.

vadovybė tuo reikalu parašė laiš 
kus vokiečių pabėgėlių draugijų 
sąjungai, vad. Landsmanschaf- 
tui, fed. parlamento atstovui De 
Vries ir „M. Dampfboot“ redak
cijai. Juose nurodoma, kad nors 
„MD“ neturi jokios įtakos į fed.

Kalendori ...

Lapkričio 20 d.: šv. Feliksas 
Valujietis; lietuviški: Kurbautas 
ir Audė.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:28.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę ir šalčiau, rytoj - 
lietus.

31 asmuo žuvo
lektllVO nelaimėje Vokietijos vyriausybės sprendi-

BOGOTA, Kolumbija, lapkr. 
19. — 31 asmuo žuvo, kai DC-3 
keleivinis lėktuvas sudužo kal
nuose.

Lėktuvas sudužo 8 mylios nuo 
En Naraujo, Kolumbijoje. Lėk
tuvas bandė saugiai nusileisti, 
kai motoras sugedo, bet nepasi
sekė.

Maskva vėl moko
Jugoslavijos Tito

mus, tačiau tokie neatsakingi 
vieši pareiškimai labai žalingai 
atsiliepia į pačių vokiečių, o ypač 
į jų Landsmanschaftų, prestižą. 
Vokiečių vyriausybė ir viešoji 
nuomonė yra aiškiai teigiamai 
pasisakiusi už polit. pabėgėliams 
iš Rytų reikalingų teisių suteiki
mą.

Panašūs dalykai, koks kad pa
sirodė 1956. IX. 20 „M. Dampf- 
boote“, iš vokiečių spaudos yra 
jau seniai dingę.

Paskiausiu metu pasirodžiu-
MASKVA, lapkr. 19. — Sovie-' sius „Memeler Dampfboote“ visą 

tų komunistų partijos laikraštis eilę piktų straipsnių, nukreiptų 
„Pravda“ šiandien įspėjo Jugo- prieš lietuvius, smerkia ir patys 
slavijos diktatorių Tito, kad jis vokiečiai, ne tik pabėgėliai.

Kai kurios vokiečių organiza
cijos, apsvarsčiusios tokius puo
limus, pažymi, kad šios rūšies 
netaktai gali iš esmės pakenkti 
ir pačiam reikalui.

nebesikištų į rytinės Europos 
komunistų partijų vidaus reika
lus.

Tito apkaltintas, jog jis prieš
tarauja marksizmo ir leninizmo 
pagrindiniams dėsniams.

„Pravda“ smarkiai užsipuolė 
bandė savo komu-

• Alžirijoje areštuota daugiau 
kaip 100 komunistų, kurie palai
kė ryšį su Alžirijos sukilėliais,]Tito, jog jis 
pranešė prancūzų policija.

• Indijos premjeras Nehru 

gruodžio 10 d. aplankys JAV pre 
nizmą įpiršti rytinėje Europoje, zidentą Eisenhowerį.
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Raudonoji armija 
turi pasitraukti

iš Pabaltijo kraštų
JtEUTLINGENAS, Vokietija. 

—Per lietuviškąsias radijo trans 
liacijas į kraštą Maskvai buvo 

I priminta, kodėl Kremlius tyli, 
jog sovietų daliniai tebestovi Vo 
kieitjos Rytinėje zonoje, taip pat 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
ne tik Rumunijoje, Vengrijoje ir 

i Lenkijoje. Pabaltiečių laisvini
mo veiksniai reikalauja, kad rau 
donoji armija su visomis okupan 
tų įstaigomis pasitrauktų taip 
pat iš Pabaltijo kraštų, o juose 
būtų atstatytas visiškas suvere
numas.

Per lietuvių radijus buvo duo
tas taip pat tinkamas atsakymas 
į Maskvai parsidavusio Snieč
kaus Vilniuje Filharmonijos sa
lėje paskelbtus vengrų ir užsieny 
esančių lietuvių bei jų veiksnių 
paskiausius šmeižtus, pasaky
tus per 39 m. spalio revoliucijos 
minėjimą.

Naujas Kremliaus
propagandos ginklas

LONDONAS, lapkr. 19.’— 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Britanija ir Prancūzija atmes 
Sovietų Sąjungos vėliausį nusi
ginklavimo planą, kuriuo sovie
tai nori pasaulio akis nukreipti 
nuo Vengrijos įvykių, šiandien 
paskelbė informuoti šaltiniai 
Londone.

Rusija šeštadienį pasiūlg pen
kių didžiųjų konferenciją, kurio
je būtų sprendžiami nusiginkla
vimo ir atominių ginklų kontro
lės klausimai.

Pasiūlytoje konferencijoje tu
rėtų dalyvauti JAV, Britanija, 
Prancūzija, Rusija ir Indija.

Rumunijoje ir
Bulgarijoje neramu

BUKAREŠTAS, Rumunija, lap 
kričio 19. — Nauji ir nepatvir
tinti pranešimai kalba apie ne
ramumus Rumunijoje ir Bulga
rijoje, sovietų satelitinėse vals
tybėse.

Vienas pranešimas sako: So
vietų Sąjungos kariuomenės 
įžengė į Rumuniją ir Bulgariją.

Tačiau šį pranešimą paneigė 
Bulgarijos spaudos agentūra So
fijoj ir Rumunijos pasiuntinybės 
sekretorius Belgrade.

Bukarešto radijas šiandien įs
pėjo, jog šie gandai esą paskleis
ti „reakcionieriškų elementų“, 
kurie nori „sudrumsti įstatymus 
ir tvarką“.

Išvarykite Rusiją iš Jungt. Tautų, 
patarė buv. sovietų agentas
NEW YORKAS, lapkr. 19. — Sovietų slaptosios žvalgybos 

pareigūnas, pabėgęs į Vakarus, vakar pareiškė, jog patys ameri
kiečiai galėtų išsilaisvinti iš trečiojo karo baimės. Ir šis išsilais
vinimas tuojau sumažintų karo galimybes, pasakė Nikola Koklov.

Žmonės už geležinės uždangos 
tęs revoliucijas, jei jiems bus už
tikrintas išsilaisvinimas iš komu 
nistinės vergijos.

„Panaudokite visas galimybes, 
kokias tik turit“, patarė Koklov. 
„Tegul žmonės žino, jog juos re
miate. Išvarykite Rusiją iš Jung 
tinių Tautų. Nutraukite diplo
matinius ryšius su Rusija.

„Šie žingsniai milionus žmo
nių — kareivių — patrauktų į 
jūsų pusę ir karo progos suma
žėtų“. Koklov per televiziją pa
sakė: Jungtinės Amerikos Vals
tybės turėtų sudaryti tarptautinę 
savanorių jėgą laisvei atgauti.

Ši jėga, pasakė jis, turėtų kilti 
iš privačios iniciatyvos ir veik
tų kaip savanorių gaisrininkų 
brigada.

Tūkstančiai žmonių visame pa 
šaulyje įsijungtų į tokią jėgą, 
pareiškė jis.

Koklov pasakė: Vengrijos re
voliucija nėra pralaimėta, nors 
sovietų kareiviai kontroliuoja 
visą kraštą.

Vengrija sudavė didelį smūgį 
komunizmui, pabrėžė jis, „ir šis 
išsiveržimas yra tik vienas iš 
daugelio. Ir tai yra ne pirmas — 
tikėkite man — ir ne paskuti-

Įvykių pasienyje
• 75 Irako ministerio pirminin 

ko gautas atsakymas, kad jo vy
riausybė sutinkanti iškelti So
vietų Sąjungai bylą Jungtinėse 
Tautose už pavergtųjų tautų už
grobimą. Daugumas Pietų Ame
rikos valstybių pasižadėjo tokią 
bylą paremti.

• Lebanas praėjusį sekmadie
nį sudarė naują ministerių kabi
netą. Premjeras Sami Solh su
darė naują kabinetą. Lebano už
sienio reikalų ministerių paskir
tas dr. Charles Malik, buv. Leba
no ambasadorius Washingtone.

Net ir svetimieji reagavo prieš 
'Memeler Dampfboot1 išsišokimus

REUTLJNGENAS, Vokietija. — Dėl vokietininkų „Memeler 
Dampfboot“ 1956. IX. 20 Nr. 18 paskelbto straipsnio „Ambasa
dorius Haas vėl Maskvoje“, kuriuo labai nepalankiai buvo atsilie
piama apie Vokietijoje esančius užsieniečius pabėgėlius ir pakišta 
mintis, kad sovietai gali pareikalauti mainų žmonėmis, reagavo 
ne tik mūsų laisvinimo veiksniai bei įvairios lietuvių organizaci
jos, bet ir svetimieji.

Dėl to pasipiktinimą pareiškė — - ___
taip pat latviai, estai ir kiti. Pa-i • Rytų Vokietijos komunis- 
baltiečių Draugijos Vokietijoje tai praėjusį sekmadienį uždrau-

dė įsteigti opozicines partijas 
sovietų zonoje.

ms .
Buvęs sovietų agentas, turįs 

ryšius su prieškomunistiniu po
grindžiu už geležinės uždangos, 
pareiškė, jog tūkstančiai sovietų 
kareivių kovoja su vengrų su
kilėliais.

Jis pasakė, jog „Kremlius ble
fuoja“ ir Vakarai „pasiduoda 
tam blefui“. Kremliaus vadai sto 
vi ant molinių kojų ir jie bijo ka
ro ; tik vaidina galiūnus.

• „Vodka“ kalta. Sovietų ko
munistų partijos bosas Nikita 
Chruščev praėjusį sekmadienį 
Lenkijos ambasados Maskvoje 
baliuje, kuriame dalyvavo ir Va
karų diplomatai, pareiškė Vaka
rams: „Mes jus palaidosime“. 
Pasikeičiant tostais su Gomulka, 
Chruščev pakėlė vodkos taurę ir 
Vakarų diplomatams pasakė: 
„Jei jūs nemėgstate mūsų — ne
priimkite mūsų pakvietimų ir ne- 
kvieskite mūsų pas save“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jugoslavija pasiunti savo kariuomenę netoli Vengrijos pa

sienio, okupuoto sovietų, kai vėl Jugoslavijos Tito susikirto su 
Maskva.

— Jungtinių Tautų gcn. sekretorius Dag Hammarskjold, va
kar grįžęs ii Egipto, pareiškė, jog Egiptas priima Jungtinių Tautų 
pagalbą išvalyti Suezo kanalą, kurį užblokavo 1/9 paskendę laivai.

— Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Šepilov pasi
sakė prieš Jungtinių Tautų policijos siuntimą į Vengriją.

— Egiptas įsteigė agentūrą, kurios tikslas yra kovoti prieš 
politines melagystes visame krašte.

— Abba Eban, Izraelio ambasadorius, JAV, pasakė, jog jo 
kraštas padarytų savižudybę, jei sugrįžtų į tas aplinkybes, kurios 
buvo prieš užpuolant Egiptą. Jis pareiškė, kad Egiptas planavo 
pulti Izraelį, bet Izraelis laiku sustabdė Egipto atakas.

— JAV ambasadorė Luee Italijai pasitraukia iš ambasadorės 
pareigų.

— Kuba paprašė Jungtinių Tautų asamblėjos, kad ji įsakytų 
sustabdyti vengrų deportacijas į Rusiją. Sovietai pareiškė: ven
grai nevežami į Rusiją. O prieš kelias dienas iš Vengrijos buvo 
pranešta, kad sovietai gabena Vengrijos sukilėlius į Rusijos gi
lumą.

— Prancūzijos kariniai pareigūnai vakar pranešė, jog jie kas
dien gauna naujų duomenų, kad sovietų ,,savanoriai“ kovojo Egip
te septynių dienų mūšiuose.

— Sovietai pažadėjo Lenkijai 1.1/ mil. tonų kviečių.
— Badas ir naujos sovietų divizijos Vengrijos darbininkus 

privertė grįžti į darbą. Apie S0 proc. darbininkų vakar atėjo į 
dirbtuves.

I
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VIS! BALFO SEIMAN

VYTAUTAS KUTKUS, Detroit, Mich.

Naujas knygų klubas jojama po tris. Ekranas cineraĮ Raketa į erdves 
Miirykiioll misionieriai suor-^ moję išlenkiamas pusračiu iklj Apskaičiuojama kad trijų 

ganizavo n?.ują kny?ų klubą, i ^6 laipsnių. , dalių raketa j erdves, kuri ga-
pavadintą Maryknoll BookClub.j Cinemaskopas naudoja ekra- lėtų nunešti 50 svarų mokslinių

Aštuntasis Balto seimas jau nas kun. William A. Savage, Die kuris duos šP>s, humaniškos Į ną ne tiek lenktą. Prie paprasto 
čia pat. Jis įyks š. m. lapkričio1vo Apvaizdos parapijos klebonas literatūros apie pasaulio tautas, j projektoriaus prijungiama spe- 
mėn. 23 ir 24 d. d. Detroite. Bal- kun. Mykolas Kundrotas, Detroi Pirmuoju leidiniu eis iš komu- cialiai išgaubtas stiklas, kurs vi 
fas lietuviams buvo ir yra tarsi to Lietuvių Organizacijų pirmi- nizrro atsivertusio redaktoriaus są įspūdį ir sudaro. Todd —-

įrankių ant mėnulio, turėtų sver 
ti milioną svarų,

Douglas Hyde veikalas “One A-0 sistemoje filmas dvigubai 
Front Across the World”. Nau- platesnis, neju priimtas 35 cm., 

duonos kąsnį ai-Į Federacijos 4-to skyriaus pirmi-Į jieji klubo nariai dar gaus do- ir per sekundę duoda 30 vaizdų.
vaną — “Bird of Sorrovv” — vieton įprastinių eiliniuose kino 
apie jaunų įsimylėjėlių porą ir teatruose 24. Cinerama turi 5

Nojaus arka. Iš jo vargo pri- ninkas Petras Medonis, Ameri- 
spaustas lietuvis gavo materia- kos Lietuvių Romos Katalikų 
linę pagalbą
kiui nuraminti arba rūbo gabalą ninkė Anąlė Ambrazienė ir Lie- 
kūnui pridengti. Jis kovojo už tuvių Bendruomenės Detroito 
teriamo ir blaškomo lietuvio tei-i apylinkės valdybos pirmininkas kas jiems nutinka, kai raudon- garsintuvus už' scenos ir eil 
sės, kad šis vėl nepakliūtų į rau Vytautas Kutkus. j armiečiai įžygiuoja į mažą Ki- pačioje salėje
donųjų nagus. Ant jo arkos pri- - į nijos miestelį. Klubo nariai gaus =====
siglaudė daugiau kaip 30,00 lie- Banketas keturias knygas metuose. Mo-
tuvių ir atplaukė į šį kraštą. Jis Lapkričio mėn. 24 d. 7 vai. 1 destis — $10. Adresas Mary- , 
jr toliau šelpia mūsų našlaičius vak. tame pačiame Statler vieš- Į knoll Book Club. Maryknoll,

Tel. ofiso HE 4-0<tv9, rez. 1*R 0-7333

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 ketvirtoj, ir sekinai!.

-------------------- £

arba suranda jiems antruosius būtyje bus Balfo seimo banketas. N. Y, 
tėvus globėjus šiame kraštekuriame be paties Balfo centro! pi ••
romia jaunus mokinius, padeda- valdybos pirmininko kanauninko | tkrdUO naujienos 
mas jiems lankyti lietuviškas prof. j B. Končiaus ir seimo de-
mokyklas ir išlikti lietuviais; pa- legatų pakviesti dalyvauti Mi- 
deda gausioms šeimoms, kurioms chigano gubernatorius G. Men- 
pragy venimas tarp svetimųjų be nen Williams su žmona, Detroite 
Balfo pagalbos būtų beveik ne- kardinolo Edward Mooney atsto 
įmanomas; globoja ligonius ir vas vyskupas Henry Donnelly, Į parodos 1939 metais. Tada no- 
senelius, kurie ligoninėse arba se
nelių prieglaudose skaičiuoja 
paskutines savo gyvenimo die
nas ir kuriems vienintelis skaid
resnis pragiedrulis yra Balfo pa
rama. Taigi Balfo atlikti ir to
liau atliekami darbai stato šią 
organizaciją tarpe mūsų garbin-

GENERAL O) ELECTRIC

ULTRA-VISION
Paskutiniu metu ekrane ma- # 

tome daug patobulinimų. V- • 
siems ypatingą įspūdį daro va- # 
dinama Cinerama. Ji išsivystė • 
iš Žibalo Pramonės Pasaulinės

TELEVIZIJA:

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

Tel. OLynipic 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

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

Vai. antr. Ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
l’eukt. 7—9 vak. ir šešt^ 10—12 v. d. 

— o —-
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

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

katalikų jaunimo organizacijų ; reta duoti trijų matavimų vaiz- 
direktorius paskirtas diecezijos Įdą, naudojant lenktą ekraną.
kun. Arthur Krawzyk ir sekreto
rė prie Michigano gubernato
riaus komisijos emigracijos ir

Šią problemą išsprendė išradė
jas Fred Waller. Jis tada pa
naudojo. vienu metu 11 kamerų

pabėgėlių reikalams — panelė ir 11 projektui ių. Dabar tenau- Į
Florence Cassidy. Abu pastarie-' - ■— — — ■
ji labai daug prisidėjo prie lietu- 4iiiiuiiiiiiiliinniiinillllllllllllllliniiiih

giausių organizacijų Alto ir Lie- vįų tremtinių įkurdinimo ir Bal- 
tuvių Bendruomenės, todėl ne- I f0 veiklos. j STATYBAI
nuostabu, kad daugelyje lietuvių (R NAMŲ
kolonijų jau yra išrinkti Balfo' Banketo programą praves'PATAISYMUI 
skyrių atstovai, kurie visi šuva- Balfo centro valdybos nuolatinėj PRISTATOM 
žiuos į šį Balfo seimą, įvykstantį sekretorė Nora M. Gugienė iš j ♦'kokly Rūšių
Detroite. Skyriai, kurie dar tai 1 Chicagos. Meninę dalį išpildys 
nepadarė, raginami, irgi nedcl- dainininkai Vaclava Žiemelytė iš 
siant siųsti savo atstovus. Seime Toronto ir Pranas Zaranka iš 
kviečiami dalyvauti ir svečiai. Detroito. Jiems akomponuos Al- 

! bertas Mateika.
Pamaldos Detroite yra sudalytas ir ga-

Balfo seimo pamaldos bus lap , na energingai dirba Seimui ruoš- 
kričio mėn. 23 d. 9 vai. ryto šv. G komitetas, kuriam pirminin- 
Antano parapijos bažnyčioje, kauja veikli Balfo darbuotoja 
kampas Vernor ir 25-tos gatvės. Elzbieta Paurazienė. Taipgi į ko- 
Pamaldas atnašaus vyskupas ;mitetą įeina šie asmenys: Mari- 
Vincentas Brizgys, pamokslą sa- ja Kasevičienė, Eugenija Molic- 
kys prelatas Jonas Balkūnas. Pa nė, Magdalena Stankienė, Kazys 
maldose kviečiami dalyvauti ne Ambraziejus, Stasys Garliaus- 
tik visi delegatai, bet ir svečiai, kas, Jurgis Mitkus, Petras Pa- 
ypač iš Detroito, kadangi tai bus S°jus> VlauaS Selenis, Vladai 
darbo diena — penktadienis ir Staškevičius ir Cėsys Šadeika. 
dar ne visi atstovai iš kitų kolo TWl'n'tr' RnlfnDetroito Balfo 76-tam skyriui

pirmininkauja Petras Pagojus.
Kadangi šiais metais Detroito

lietuvių kolonijai yra suteikta
garbė ruošti aštuntąjį Balfo sei-

„ . , , - . , mą automobilių pramonės širdy-Seimo dalyvių registracija pra . \ ... ........ . . ... • oo j o i įe, todėl visi detroitieciai privalosideda lapkričio men. 23 d. 8 vai. .... , . .... +„. c,, u ■ -U , • Juodyti-, kad neveltui jiems ta
Pa r Zp ~ “on i S-* BŪk™C

S j o ? |kaip ir iki šiol uolūs dideliems
Blvd. ir Bagley Avė. vyks . ausiai
vis, seimo posėdžiai ir galės ap- 9 val t0 ldo.
sistoti atstovai ir svečiai iš kitų 1 ... . ... .se, vėliau posėdžiuose ir ypač
Kolonijų. bankete, kuris įvyks lapkričio

Seimo posėdžiai pradedam, t, (6e8tadienj| 7val.va.
.pačią d,eng 10:30 vai. ryto. In- viešbutyje. Detroito
vokaciją sukalbėti Pakviestas sv.; Amerikos Balfo veikėjai
Antano parapijos klebonas kun.
dr. I. E. Boreišis. Seimo atida-

nijų bus suvažiavę.

Registracijoj at idarymas 
ir posėdžiai

tikisi, kad jūs jų neapvilsde.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

rymo metu žodį tars Detroito 
miesto tai-ybos pirmininkas 
Louis C. Miriani.

Rytojaus dieną, t. y. lapkričio i 
mėn. 24 d. — šeštadienį, seimo i 
posėdžiai pradedami 9:30 vai. 
ryto. Posėdžių metu bus išrink-,
tas seimo prezidiumas bei sekle-1 KILIMAI... 
toriatas. Bus sudarytos nomina-: pAGARS£jusiŲ FIRMŲ 
cijų, rezoliucijų, mandatų ir fi- v
nansų komisijos. Centro valdy- Kainos pagal susitarimą. Nc- 
ba ir skyriai padalys pranešimus mokamai apkainuojame jūsų 
iš savo veiklos. Ypač įdomus ža- namuose. Atvykstame su pa- 
da būti Balfo Centro Valdybos j vyzdžiais dieną ar vakare, 
pirmininko kanauninko prof. J. Visų plač. reklamuojamų firmų
B. Končiaus pranešimas, kuris 
tik šiomis dienomis grįžo iš Eu- 
ro|>os. Be to bus nustatomos gai 
rėš ateinančių metų veiklai, 
svarstomas biudžetas ir kt. Taip 
gi bus renkami nauji Balfo direk 
toriai. Kaip žinome, pagal Balfo 
konstituciją Balfo seimas yra 
augščiausias ir vyriausias jo or
ganas. Smulkesnė seimo dieno
tvarkė tilps seimo proga išlei- i, 
džiamame dideliame leidinyje, 
kurį gaus visi atstovai ir sve
čiai.

iieitno garbės komitetas

GENERAL ELECTRIC

MKD2IAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS imtiAAS, Fru
3039 $o. Halsted Si./

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą i: Prekių Pnstaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

(iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMimiiiiii

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
labai lengvo svorio s
nepaprasto patvarumo

I O žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

Bet kuriam kambariui 
Nešiojami 
Su laikrodžiais 
Trans istoriniai
GE EI.EKTR. I.AIKUODŽIAI

Virtuviniai 
Žadintuvai

G E ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
1 Julkiasitirbliai

• Ei. virduliai
• Mixmasteriai
• Į v. laidynės (prosai) 

j • Tosteriai ir kt.
— NUOLAIDOS — 

GARANTIJA — IŠSIMOKRJIMAI 
PARDUODAMA — TAISOMA

iJiiDflinfl-

PTCLEVISIOn
Csates - Service)

Sav. Inž. A. SEMŪNAS 
3321 S. Halsted — OLiffsidc 4-5003

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
I — Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAJbrook 5-5070

I DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti t e 1 c f o n t 
Prospect 6-1795 i.uo 2 iki 9 vai 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ii 
šeštad.

Rcs. tel. CRovchlll 0-5003

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

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

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

Telef. ofLso LAfayette 3-0048 
Rez.: VYAIbrook 5-3018

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. I’irm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč.ir icšt. pagal sutarties

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei į 
ueatslllepla, f,uunite KEdzie 8-28^ '

Dh. ĖMILY V. KROKAS
GYDYTOJA nt CHIKURG.

4146 Š. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
'•»- pirm., antr., ketvirt. G-3:<4 v’ln lI-A.,1 *41 . ..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
OflMj VI. Itlllance 5-4410

Rezid. telef. GltovehlU 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 

M.UD1KIŲ IR VAIKU U G U
SPEClAldbTB

7166 South Werteni AvenM
(MEDICAL BUILDING)

'lrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
)uo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuc 
iv. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seitad. 1 
ral. ryto Iki 8 vai. poi .'et.

Ofloe tel. RE. 7-. 108
Rea. tel. VVAlbrook 5.3789

Ofiso tel. CEiffside 4-2894 
Rezldcucljoa: LAfayette 3-117>

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampus 47th Ir Hcruiltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 lkt 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 va)., lšskyr. se>

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

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

Tel. CEntraJ 0-2294
6002 West lllth Str., Cicero

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

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmloek 4-7080

Į tcL ofisu YA. 7-5567. rea. RE. 7-494,

DR, FRANK C. KWIN9
(KY1ECINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
1661 VMt <7th 8treat

; LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 5 
yal. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8'

I rr»a».« fraS Sl»na Ir *«e*ad
0R. VYT. TAURAS 

TUPČIAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika re
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr k 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. ”, p 
Šeštadieniais 2-4 vai popiet

Tel. ofiso PRospect 0-2240
I’Itospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS
6700 S. Wood Street

| Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
•!-—4 ir 6—S; antrad.. ketvirt., šešt.. 
-—treč. ii- sekmad. uždaryta. I’el. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-848«

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

6256 South Western Avmau

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta
Tol. ofiso: DAnube 6-1121

OR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IB CHIRŪRGB 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 0-07M 
Buto — B E veri y 8-3940

0R. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA, 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va*

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Ofiso HEmloek 4-5815
Rez. IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ re VIDAUS LIGOA 

2745 W. 69 St
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susit-arima
i l'eL ofiso PRospect 0-9400

Rezid. PRospcct 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vol 
vak. šeštad. 1-4 p. p.
Ir kitu laiku tik susitarus.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Straet
(Arti Archer Avė.)

1 Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7__ g
I šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfnyctte 3-1919
Namu — CEdnrercst 3-7 789

Tel. ofiso VIctory 2-1581
ltez. VIctory 9-9742

I
DEK 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENOROVl

4038 Archer Aveauc Tol. LA3-6ZTP 
AUGUST SALOUKAS Prvsldanfa*

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 T ai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

llllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlilIlIlIlKlllllllli

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. UTUANTCA AVĖ., CHICAGO, DLL. 

Telefonas — FBontler 6-1882
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllltlIlIlIlIHIlIlIlIlHlllllllllllllllilIlIlIlIlIĮĮĮII

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Aven-ue 
Chicago 29, m

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-1900

Rczitleneia: GKoveliiU 0-8101

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

DR. J. j. PLIKAITiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. Irving Pk. Road
VAL.: I*irmad., antrai]., ketv., penkt.

P- p.

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAt 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

-’ri«rnimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai popla-.

7-8:30. še.št. 2-4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
OfLso tel. Vlrginia 7-0030. 

lLczidenci.jos tel. BEverly 8-8211

Tel. ofiso VI. 7-6600, rez. RE. 7-6367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė.
Kampas Archer ir Califorina Avė. 

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

Ofiso telef. Y’Ards 7—I Kiti 
. ltezidencijos — STcwart 3-1511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 36-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

1'vL \YAlbrook 5-2670
Res. RUltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal nutari,!

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 24»'.

62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonaa — BIsbop 7-S&aft

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Val. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublia 7-2290
BPUCL CHIRUROIN0S IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00-—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ii 
kitu laiku susitarus telefonu.

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IK MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

ST AN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

7026 So. VVestern Avė.
r

Telef. PRospect 6-2254
Savininkas Stanley C. Tranas

B-VIŲ LYGO8. KURIOS*

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

----------------------------------------------- L—

CRANE SAVINGS * LOAN ASSN.
25S5 W. 47lh St. Chicago 32. DL

Tel. ofino Uit. 6-3S38, rez. IiE. 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

Or. Antanas Rudokas, 0. D
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. Oalifornia Avė., Ohicag< 

šaukite Y Arda 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; Geštad 

110 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sakmad- ftk nnRltR.ni*
Tek ofiso Y A 7-4787, rea. PR •-19*

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Are. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefoną
šaukite MTdwar 3-0001

Tel. ofiso PR. 0-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 (Vest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rea. PR G-««m

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

rel„ ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-GSftfe 
Rezid. 0600 S. Arteulan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; «—8 v »

DR. G. SERHER
LIETU V18 AKIU GYDYTOJAS 

▼lrš 25 metų patyri nm
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akla 

lAtal»«.
Ofisas ir akinių dirbtnvš 
756 West 86th Street 

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 Iki t, tta- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 18-» im 
leštadleniais 10-2 vai. poaiet

vira

4T
^sk::: ______

SUPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš \VGEH stoties—Banga 1396 
;P1 ltM Al >1ENNIO vak. • nuo 7—8 v 
NUO PIKAI A l>. IKI PENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30ikl 9:30 ryte

bl-.IiM.M). 8:30 --9:30 v. r. iš stoties 
i VVOPA.— 1190 kll.

7 159 SO. MAPI.EVVOOD AVĖ 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2413

Telefonas ORovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UGŲ SPECIAUST.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—f v. v paga1 

•usitartmą išskyrus trečiadienius
2422 Wmt Marųnette Rd

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

Aparatat-Protezai, Med. ban 
dažai. Spee. pagalba kojom

(Areli Supports) tr t-t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
JRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 03r«l St. Chicago 29, III. 
Tel. PRoapcct 0-5084.

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI llt LAIKRODŽIAI 

Panini Imu.* Ir Taisymas 

4077 £»o. Archer Avė.
Chicago 32, III. — Tel. LA 3-86Ii

Seimo gulbės komi lėtuti pa 
kviesti ir sutiko būti š e asme- 
nys: Micbigano valstybės guber- 
natorius G. Menncii Williams, ATDARA SEKMAD. NUO 12 
vyskupas Vincentas Brizgys, IKI 4 VAL. IKI KALfcDŲ 
Detroito miesto burmistras Al- 
bert G. (Jobo, šv. Antano parapi
jos klebonas kun. dr. 1. F. Bo- ( 
rciSis, šv. Petro parapijos klebo-

DISTRICT SAVINGS ft LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 01

Tel. REliancc 5 1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)

Kitmu dienom 
ir ki'tvirt.

I’euktud.

!l :.!ll 
H:3l» 

U :30

5:30. I’inuud. 
):3I) v. v.
U V. v.

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

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

8926 West 59th Street 
▼AL. 1—4 popiet, 6:30—8:30

Trečiad pagal sutarti
vak

lak ofiso ir buto Dl.ymple 2-41**
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ f 
4038 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. ir B—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1520 ho. 49th Ava. 
Beštadleniala 13 Iki 4 popiet

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

1384 S. Oakley Avė., Chloago S, DL TeL ▼Irglnla 1-«41j 1-9949
Mnterea M ■eoond-Ciass Matter March 31, 1916, at Chioaco. Illinois 

Undor the Act of March 3, 1879.

Vfember of the Cathollc Prese Ase’n 
Pukitahed dally, ezept S.ndays,

fcy the
Llthuanlaa Cathodo Presą Boelety
PRUNimERATA: 
Chicagoj Ir Clceroj 
Kitur JAV tr Kanadoj 
OGslenTje

Metams
39.04
33.40

311.40

8UB8CRIPTION RATM3I 
3* 00 per year outslde of Chlea*< 
39.00 per year In Chloago A Otae* 
38.00 per year In Canada 
Foreign 311.•• per yeaa
% metų 

6.00
34.54 
33.64

8 mln. 
33.76 
33.34 
38.40

U.83
8Lee
41.41

Redakcija etralpenias taiso savo nuottOra Neeunaudotų straipsnių a*- 
saugo. Juos gražina tik U anksto susitarus. Redakcija ui ekalkima "
—pkelkUnp kainos prlatonOlamoa gaisa
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IŠDUOTOJI LAISVĖS KOVA
Vengrijos tragedija tebejaudina dar atsakomybės jausmo ne

praradusius visame pasaulyje. Ir masinę jėgą panaudoję masko
liai, kad užgniaužtų vengrų tautos pastangas prasivei-žti j laisvę, 
ir išžudę tūkstančius nekaltų žmonių veidmainingai tebekalba apie 
suverenumo inspektavimą, ūkio sukomunistinimo sulėtinimą ir 
kitas pastangas žmonių būklei pagerinti. Tai kartoja ir jų patikė
tinis Kadar. Tie pažadai maža ką besuklaidins, tačiau jie išduoda 
ypatingą Maskvos baimę dar labiau nuteikti prieš save pasaulio 
viešąją opiniją.

Vengrijos ir, iš dalies, Lenkijos įvykiai įrodę, kad Kremlius 
yra atsidūręs kryžkelėje. Nustalinimo procesas, sugriovęs komu
nizmo neklaidingumo mitą, moralinis laisvojo pasaulio svoris ir 
jokiais pančiais nesurakinamas žmogaus laisvės troškimas sudarė 
Lenkijos ir Vengrijos įvykių pagrindą. Tik eiga jų pakrypo skir
tingais keliais. Lenkijos revoliucija vyksta tokiu tempu, kad Mas
kva randa ją esant mažesniu blogiu, nei jėgos pavartojimą jai su
laikyti. Todėl šiandien Lenkija naudojasi tokiomis laisvėmis, apie 
kurias anksčiau tegalėjo svajoti. Kaip ilgai tai tęsis ir kurlink jos 
eiga pakryps, parodys netolima ateitis. Sovietų karinių jėgų kon
centracija Lenkijos pasieny ir gausūs jos transportai į R. Vokieti
ją nieko gero nežada. Vengrai, pasinaudodami Kremliaus neiyž 
tingumu, bandė vienu šuoliu nukelti geležinę uždangą į i-ytus už 
savo krašto sienų ir pralaužti lemtingą plyšį komunizmo imperijos 
pastate. Būdinga ir tai, kad tai vyko vyriausybės priešakyje sto
vint komunistui I. Nagy.

Beviltiška vengrų kova istorijoj liks, kaip reto heroizmo pa-_ vijos ministras Lietuvoje. Jis 
vyzdys. Su nuostaba ir širdgėla sekame jų laisvės kovą ir pasaulio dabar yra Baltų Tarybos na

rys ir yra čia atvykęs dalyvau-reakcijas tos tragedijos akivaizdoje. Ir kartu grįžtame prie min
ties, kokioje archaiškoje būklėje tebėra tarptautinių santykių 
kompleksas ir baudžiamoji atsakomybė už tarpvalstybinius nusi
kaltimus. Ar laisvės atėmimas tautai ir masinis jos narių žudy
mas yra mažesnis nusikaltimas, nei koks pasikėsinimas prieš pa
skirą žmogų? Egipto užpuolimo byloje J. T. asamblėja nutarė pa
siųsti tarpt, policijos jėgas į Suezo sritį. Ar tą patį ji negalėjo nu
tarti ir tai pirmame savo posėdyje ir Vengrijos byloje ? Maskvai 
tam pasipriešinus, galėjo sekti skubios ūkinės ir moralinės sankci
jos, jei jau bijoma nusikaltėliškam jėgos pavartojimui pasiprie
šinti irgi jėga, kad apgynus nekaltos tautos laisvę. Tuo tarpu net 
nutartas stebėtojų pasiuntimo reikalas po ilgų delsimų tapo Buda
pešto atmestas. '

Egipto užpuolimas, pritarus Londonui ar ne, buvo kartu Izrae
lio smūgis satelitų laisvės kovai, nes nukreipė dėmesį nuo pagrin
dinės dviejų pasaulių kovos. Gi Anglijos ir Prancūzijos ginkluotas 
įsikišimas dar labiau susilpnino Vakarų pozicijas prieš Maskvos 
brutalų jėgos panaudojimą vengrų tautai pavergti. Tuo būdu 
Kremlius vietoj buvęs kaltininku, tapo kaltintoju tų, kurie gelbė

dami savo imperijų likučius Vid. Rytuose pradėjo karinę interven
ciją Egipte. Ir taip beviltiška vengrų tautos laisvės kova dar kartą 
įrodė, kaip Vakarų pasaulis yra susmulkėjęs ir paskendęs akinan
čio egoizmo klane. Kyla klausimas, be to, kodėl kiti satelitų kraš
tai, kuriuose nėra sovietų kariuomenės, nepasinaudojo momento 
proga bent jau Jugoslavijos padėčiai pasiekti. Ypač tai liečia Če- 
■oslovakiją, kaip augščiausięs kultūros ir žymaus tautinio susipra
timo bei pramoningumo kraštą. Palyginamai augštas pragyveni
mo lygis, aktyvesnių vadų trūkumas (iškarti per ankstesnius va 
lymus) ir pagaliau palinkimas į praktišką prisitaikymą pastūmėjo 
šį centrinėj pozicijoj esantį kraštą palikti nuošaliai nuo plintančios 
antikomunistinės revoliucijos Vid. Europoj.

Grįžtant prie Vengrijos įvykių kyla klausimas dėl dabartinės 
jos vyriausybės tarptautinės padėties. Taikliai nurodoma, kad ji 
turėtų būti nepripažįstama, kaip sudaryta svetimos valstybės ka
rinės invazijos pasėkoje. Tuo būdu dabartinė Vengrija netektų sa
telito padėties ir būtų skaitoma okupuotu kraštu. JAV pažiūra į 
Pabaltės kraštų tarptautinę padėtį būtų taikytina ir Vengrijai.

Tačiau ar Vakarai įstengs nueiti toliau, nei banalūs žodžiai, 
kurie Maskvos nejaudina, ir humanitarinės pastangos su didele 
pompa teikiant spėjusiems pasprukti Vengrijos kovotojams prie
glaudą ir duonos kąsnį. Ak, ir vėl pilnos benamių stovyklos, ir vėl 
skryningai, raumenų pirkliai ir t.t. Ar to laukė Vengrijos patrio
tai aukodamiesi už visą Europą ir visą laisvės neįvertinantį pa
saulį? Paskaitykime užregistruotus širdį rėžiančius jų pagalbos 
šauksmus paskutinėmis tragiškojo sukilimo dienomis. Ne duonos 
jie prašė, bet veiklos ir pagalbos ginklais, kurių, deja, nesulaukė. 
Aną dieną New Yorko Madison Sųuare Garden salėj susirinkusiai 
10,000 miniai su užsidegimu reikalaujant veiklos buvo prikalbėta 
masės tuščių ir nuvalkiotų frazių ir pagaliau susirinkimo eiga nu
kreipta į labdaros suėjimo nuotaikas. Gi čardašo ir banalių dai
nuškų programa galutinai suniekino entuziastų nuoširdžias pa
stangas. Šitaip ir pasaulis reaguoja į tragiškas laisvės siekiančių 
vengrų pastangas: kalbomis, užuojautom ir užsimiršimo pramo
gomis. O, rodos, būtų laikas suprasti, kad tada, kai pikto karalys 
tės pamatai ima braškėti nelaikąs oportunizmui ir kalboms, ar senų j lėtų būti panaudojama Jungti- 
neatšaukiamai prarastų pozicijų atsikovojimui, bet vieningai ir nėse Tautose ir visur, kur bū- 
ryžtingai veiklai. (...... ............. .....

St. Dzikas

ALTO SUVAŽIAVIMAS PRAĖJO 

DARBINGOJ NUOTAIKOJ
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

NEW YORKAS. — Ligi šio
lei sėkmingai Amerikos Lietu
vių Tarybai vadovavęs vykdo
masis komitetas vienbalsiai per 
rinktas ateinančių metų kaden
cijai čia įvykusiame metiniame 
suvažiavime.

Vykd. komitetą sudaro pir
mininkas Leonardas Šimutis, 
vicepirmininkas adv. Antanas 
Olis, sekretorius dr. Pijus Gri
gaitis ir iždininkas Mikas Vai
dyla. ,

Keturios Amerikos Lietuvių 
Tarybon įeinančios grupės ir a- 
bu Susivienijimai (LRKSA ir 
SLA) Tarybos nariais ateinan
tiems metams daugumoje pali
ko tuos pačius savo delegatus 
ir dviem atvejais buvo išrinkti 
nauji, laisvai vietai atsiradus 
dėl SLA atstovo J. Kalinausko

(jo vieton paskirtas naujasis 
SLA pirm. P. Dargis) ir tauti
ninkų atstovo dr. M. Colney 
mirties. Vieton dr. Colney tau
tininkai paskyrė dr. Nemickj. 
Dr. Dirmeikis pakeistas Abrai- 
čiu, iš New Yorko.

Svečiai ir sveikinimai

Suvažiavime gausiai dalyva
vo nariai ir per abi dienas bu
vo svečių ne tik iš New Yor
ko, bet tuo metu atsilankė čia 
viešėjusių ir kitų kraštų lietu
vių. Iš jų pažymėtinas E. Tu
rauskas, iš Prancūzijos, sveiki
nęs suvažiavimą Krikščionių 
Demokratų Sąjungos vardu, ir 
prof. S. Žymantas, iš Anglijos, 
suvažiavimui linkėjimų perda
vęs D. Britanijos lietuvių są-

PTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOI3

LENKŲ IK. RUSŲ PASIKALBĖJIMAS

Ijenki.įos darbininkų komunistų unijos delegatai Kremliuje knlba 
\ orošilovas, Bulgauinas, Chruši’evns, Mikojanas, Snburovas. Iš 
ski, Cvraiikieviez ir Jadrvehowski.

apie koegzistenciją. Kalbančių tarpe yra 
lenkų pusės dalyvauja Goinulka, Zawad- 

(INS)

atstovas iš Europos, tai latvis 
Roberts Liepniš, buv. nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas Lat-

ti Pavergtųjų Europos Tautų 
seime.

Lietuvos min. P. Žadeikio 
vardu suvažiavimą pasveikino 
Lietuvos Gen. Konsulas New 
Yorke J. Budrys; toliau sveiki
no Vliko pirmininkas Jonas 
Matulionis, Liet. Bendruomenės 
Tarybos pirm. adv. J. Šlepetys, 
Liet. Laisvės K-to ir pav. Tau
tų vardu — dr. Ant. Trimakas, 
BALFO pirmininkas kan. dr. J. 
Končius; raštu sveikino iš Vo
kietijos Vliko Vykdomoji Tary
ba ir keletas organizacijų iš 
JAV.

Suvažiavimui pirmininkavo 
vykd. k-to pirm. L. Šimutis, 
talkinamas eilės Tarybos vice
pirmininkų. Sekretoriavo dr. 
Pijus Grigaitis. padedamas 
vykd. k-to reikalų vedėjo A. 
Morkaus ir p. Endrikytės. Re
zoliucijų komisijoje darbavosi 
S. Michelsonas, dr. Ant. Trima
kas, dr. Br. Nemickas ir dr. 
M. J. Vinikas.

- - • • * • M ** •• «
tų reikalas. Sekretorius taipgi 
plačiau papasakojo apie pla
nus rengiantis Jungtinėse Tau
tose kelti Lietuvos bylą.

Iždininkas pranešė, kad per
eitais apyskaitiniais metais Al
tas yra turėjęs $39,439.04 pa
jamų. Iš to Alto veiklai JAV 
išlaidų buvo $23.799.18 ir Vli
ko Tautos Fondui duota $18,- 
460.37.

Iždo globėjų vardu protoko
lą perskaitė A. S. Trečiokas. 
Protokole sakoma, kad iždas 
esąs tvarkoje.

Informacijos Centro praneši
mą padarė vedėja Marijona Ki- 
žytė. Dėl informacijos Cent
ro, suvažiavimo metu pirm. Ši
mutis buvo patiekęs pasiūlymų 
centrą perkelti į Chicagą ir su
jungti su vykdomojo k-to sek- 
retariatu, kad jis daugiau rū
pintųsi informacija, nes ligi 
šiol jis Altui yra daugiau tarna
vęs kaip ryšių su kaikuriomis 
instancijomis palaikytojas. Vie
toje tokio informacijos centro 
New Yorke, kur dabar kitos 
laisvinimo organizacijos pradė
jo leisti informacinius biulete
nius, Šimutis siūlė įsteigti lietu 
vių veiksnių atstovybę prie 
Jungtinių Tautų, to centro ve
dėja Kižytę numatydamas tam

postui. Vėliau, tą klausimą pa
diskutavus, buvo nu t a rt a 
LAIC palikti prie esamos padė
ties, tačiau jį sustiprinti.

Kolonijų veikla
Pranešimus iš vietų padarė 

Chicagos vardu A. Morkus, A. 
J. Aleksis — Waterburio, J. 
Arlauskas — Bostono. P. Mont
vila — New Yorko ir S. F. Ba- 
kanas Pittsburgho. Ypatingai 
atkreiptas dėmesys į Waterbu 
rio lietuvių koloniją, kuri, anot 
prof. Aleksio, turėdama vos aš
tuonis tūks. galvų, jau visa ei
lė metų Altui surenka nemažiau 
dviejų tūkstančių dol. Šiemet 
surinkta du tūkst. su puse dol. 
Ir čia Waterburio pirmininkas 
dar priminė, kad jo kolonijos 
lietuviai materialiai per tuos 
metus buvo labai nukentėję dėl 
potvynio, kai viesulas nunešė

Pagrindiniai principai

Pranešimus suvažiavime pa
darė vykd. komiteto nariai — 
pirm. L. šimutis, sekr. dr. P. 
Grigaitis ir ižd. M. Vaidyla. Vi
cepirmininkas adv. A. Olis vie
toje pranešimo kreipėsi į Tary
bos narius, kviesdamas prie di
desnės vienybės Alto darbe.

Pirmininkas peržvelgė perei
tų metų darbus, jų tarpe san
tykius su kitais laisvinimo veik
sniais. Alto žygius į Washing- 
toną, jaunimo peticiją, Šen. 
Douglas planą, rinkiminių me
tų veiklą, santykius su kitomis 
organizacijomis ir ryšius su ko
lonijomis.

Sekretorius ilgiau sustojo 
ties veiklos suaktyvinimu lie
tuviuose ir Washingtone. Jis 
ypač detalizavo vieną artimiau
sių lietuvių uždavinių — surink 
ti medžiagą apie lietuvius trem
tinius Sibire. Ta medžiaga ga-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,I
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248 j

U
T
U

FEDERRL
5RVING5

Chartered A Superrlaed 
by tbe U. 8. Government

Įstaigos VALANDOS: 
ryto iki 8 vai. vakaro.

ELE MAZALAITE-

ROMANAS ji

121 tęsinys
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PJŪTIES METAS

Ne, aš esu čia, kad mane pražudė meilė: jeigu pasau
lis yra minia, jeigu jie neklausys manęs, man nerei
kia. Man nereikia jų — aš tekovoju už savo širdį — 
dvi sielos teturi būti su manim amžių amžius, kad 
sakyčiau Rūsčiajam: — Tu negalėjai atimti man nie
ko, nes tie, kuriuos mylėjau labiau už gyvenimą ir 
dangų yra ne su tavim — žiūrėk, štai mano motina, 
žiūrėk, štai mano sūnus — aš kartoju Tavo Paties žo
džius, jie yra Tavo pašventinti. Bet aš praradau savo 
motiną — ji buvo taip stipri, kad aš nenuveikiau jos, 
nors mano grumtynėse aš tiktai tenorėjau ją nepa
leisti iš rankų. Aš tariau sau, kad ją palaiko visa tėviš
kės žemė, kad jos kiti vaikai, ir jos mirusis vyras, ir 
begalinės eilės teisiai mirusių, atidavė savo jėgas jai. 
Bet ji tiktai mylėjo — kaip jūs, žmonės, ji buvo Die
vo stebuklas, saugodama Jo meilę, ir mane* mylėjo ji, 
tikėkite negalimiems dalykams, — ji mylėjo mane! 
Jeigu ji būtų nustojusi mylėti, nors mirties valandoje, 
aš būčiau laimėjęs ją — jeigu ji būtų užsirūst’nusi,

jungos vardu. Buvo ir trečias j jeigu būtų pasmerkus, jeigu būtų išsižadėjus, jeigu

vo vaikus, kiekvieną, tai taip neatsitraukia nuo nieko 
— girdėkite, tai aš sakau jums, kad būtumėte tikri ir 
ištvertumėt. Man nereikia. Aš stoviu vienas, aš esu 
laisvas, juo labiau vienas, tuo išdidesnis — bet jūS'

saugokite vienas kitą, jūs sutikite mano brolį Joną, 
ir neatstumkite jo dėl manęs, jūs kas nors, kur nors 
sutiksite mažą berniuką, mano sūnų — globokite jį. 
Jam buvo atimta namai ir dvi motinos, nes jis vieną 
dieną buvo praleidęs su savo tėvu, vieną nepilną dieną. 
Aš praradau jį dvigubai: jį, mažą ir švelnų, jį trapų 
ir tvirtą, nes jis buvo paimtas nuo manęs, kad būtų 
išgelbėtas. Bet aš pražuvau pažvelgęs į jį, į savo pa
vidalą — nes meilė apvaldė mane. Ir nūnai — to nesu 
ištaręs niekam ir išduodu jums — aš esu pražuvęs, 
nes šitaip Dievas buvo pažvelgęs į mane ir taręs: Su
tverkime jį Mūsų pavidalu. — Netikėkike man! Aš esu 
barzdotas ir nešvarus, aš esu susitraukęs iš bado ir 
šalčio, aš esu pilnas nedorybės viduje, kaip galėjo Die
vas sutverti tokį Savo atvaizdą? Ar jūs manote, kad 
vistiek Jis atpažino manyje Savo vaiką. Kaip aš pro 
raupsus ir žaizdų pūlius regėčiau savo sūnų švelnų 
tarsi leliją? Nežiūrėkite į mane, aš verkiu, ašaros 
krenta į mano barzdą, nežiūrėkite, kad aš linkstu, tai 
tiktai barzda lenkia mane žemyn, kaip lietus medžio 
šaką. Aš esu kas buvęs, nes menkas išdidumas to, ku-

apie 17 namų ir 18 lietuvių ne
teko gyvybės. .Jis kvietė kitas 
kolonijas gausiau aukoti.

Dėl ateities darbų 
Diskusijose dėl sumanymų ir

dėl ateities veiklos, kurią dar 
paskui atskirai referavo d r. P.

Grigaitis, dalyvavo min. Tu
rauskas, dr. J. Pajaujis, adv. J. 
Šlepetys, J. Audėnas, S. P. Ba- 
kanas, M. Brukąs, adv. A. Olis, 
Pr. Vainauskas ir kt. Mažlietu- 
vis Brakas suvažiavimui pasiū- 

(Nukelta / 5 psl.)

SKIP’S
Liquor

S E L F 
SERVICE

Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
Lapkričio-November 19, 20 ir 21 dienoms

THANKSGIVING DAY SPECIALS

■

GKAIN ALCOHOL. 190 Proof
USP Fifth.. $4-89

FLORA DELLE ALPI Fifth $5.29
HENNESSY, 3 STAIt COGNAC $5.09

MARTELL or COURVOISIER
THREE STAR COGNAC Fifth $4-98
CINZANO VERMOITH, Dry or Sweet, Fifth $1.29
ANDRE LA ROCHE, IMPORTED

French Chanipagne. Regular o r Pink Fifth $3-42
HOUSE OF LORDS, IMPORTED GIN Fifth $3-98
STEINHAGEN (URQUELL) ............... Fifth $4.59
SCHLITZ or MILLERS

Case of 24 Cans Case $3-89
HAMM’S, SCHLITZ, PABST, BUDWEISER 

or MILLERS. Case of 24. 12 oz. Bottles $3-42
T

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicegoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cormak Rd., Chicago 8, III. 
Pitono VI 7-7747

JOmr J. KAZANAUSKAfl, Pm.

Ohartered ir Superviaed by the United States Ooremmeat

Kasdien nno 0-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandos 
šeStadieniais nno 0 vai ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai aeatidaroma

SS

būtų prakeikus! Aš neslsakiau sau, bet išduodu jums,, ris sėdi soste, bet jeigu kas išsilaiko nepasidavęs nors 
žmonės, kad per ją išgirdau Balsą, bet aš užsikemšu1 išmestas ant mėšlyno — tas yra tikrai išdidus. Aš 
ausis, aš nenoriu! Tai šitaip kantriai Dievas myli sa-'esu toks. Bet jūs neikite mano keliais. Pamanykite.

kaip esate laimingi paprastai gyvendami, uždirbdami 
savo skurdžią duoną, net nežinodami, kad visą naktį 
leis jums išmiegoti savo lovoje, nes jūs savo kūdikius 
mokinate, kad reikia gyventi dorai ir šventai numir-

neikite mano keliais. Jūs pasilikite po Jo šviesa, jus ti. Jeigu aš galėčiau būti vienas iš jūsų, ir savo sūnui
rodyti raides knygelėje, ir glostyti jo čiuprinėlę, ir 
sakyti, jog Dievulis yra geras, ir raminti jį, kad ne
bijotų vienas naktyje, nes jį saugo angelas. Aš nesi- 
rinkčiau savo sūnaus sargu Apokalipsio siaubingų, 
neprileisčiau prie jo Rilkės niūringųjų angelų, jis tu
rėtų paprastą ir mielą angelą, kaip jūsų vaikai. Bet 
aš negaliu to, ir aš didžiuojuos, visi gali nusižeminti 
ir atgailavę atsimainyti sau dangų—o aš pasiliksiu vie
nas. Netikėkite man, niekas nėra vienas savo kvaily
bėje — ir čia yra paslaptis, prasidėjusi nuo šėtono: 
jis nenorėjo būti vienas, jis tiktai gyrėsi, kad esąs iš
didus. Nuodėmė turi būti pasidalyta, jos negalima 
valdyti vienam. Ir bailumas — šėtonas yra bailus. Jis 
nenustoja jieškoti tų, kuriuos pats galėtų išduoti; jis 
šaukia apie tuos, kurie susidėjo su juo nors sekundei: 
— šitas buvo su manim, nepaleiskite jo! Jis neužleis 
vietos laivelyje, kur tegali tilpti vienas: jis išvers 
dešimtį išsigelOstinčių. Puikybė yra jo receptas — jis 
parduoda jį iš už kampo, sakydamas, kad tai unika- 
tas.

(Bu daugiau)
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Chicagoje
Kas naujo Koselando 

šalpos bare

Lapkričio 11 d. j Balfo 57-to 
skyriaus sušauktą visuotiną na
rių susirinkimą atsilankė gražus 
būrys broliškos šalpos bičiulių. 
Kun. kleb. J. Šaulinskui sukal
bėjus maldą pradėtas susirin
kimas, kuriam pirmininkavo dr. 
Jonas Rainys ir sekretoriavo 
studentas Leonas Narbutis. Pri 
ėmus darbotvarkę pirmutinis 
kalbėti buvo pakviestas sky
riau^ steigėjas garbės pirmi
ninkas kun. J. Šaulinskas, ku
ris savo trumpame tėviškame 
žodyje pasidžiaugė Balfo veikla 
ir skatino dalyvius padėti valdy 
bai šalpos darbuose. Skyriaus

; stambių aukotojų nebuvo, bet 
, skaičiumi buvo nemažai, dau- 
| giausiai aukojo: po 20 dol
j S. Baltrimas ir P. Kučinskas, j 17.2 iš tūkstančio 1900 metais 

12 dol. — K. Čepaitis, 11 dol.‘nukrito iki 9.6 iš tūkstančio 
— kun. A. Stanevičius, po 10(1950 metais.
dol. — L. Bukauskas, P. Kur- 

P. Povilonis, kun. J.

ĮVAIRENYBES
— " JAV mętinis mirtingumas nuo

PAJIEŠKOJIMAI

zikauskas 
Šaulinskas ir dr. S. Tikusis, 7 
dol. — Vyt. Sinkus, po 5 dol. — 
A. Bacevičius, A. Bėlinienė, A. 
Dargužas, J. Gardon, J. Jovai
šas, V. Latvėnas, J. Levickas. 
P. Liepa, V. Miknis, A. Miliaus
kas, P. Niedvaras, S. Žymantas, Į 
ir S.L.A. 63 kp., po 4 dol. — 
A. Brencius, K. Bružas, P. Bru
žas, K. Girulis, B. Macevičius ir 
J. Pleirys, po 3 dol. — J. Anin- 
večius. J. Markauskas, J. Ta- 
lačka ir A. Valavičiūtė, kiti au
kojo po du ir po vieną dol. Viso 
aukų, kartu su nario įmokomis,

J ieškomi giminių — Taurinskas 
Stasys, s. Juozo, Kretingos apskr., 
.Mosėdžio vali., Geidučių km. it 
Žirnina ir Birutė Taurinskaitės, Stu- 
sio. .1 ieškomi ar apie juos žinantieji 
atsiliepti — B. čepauskicnė, 38 
Mountview Avė., Toronto, Ontario, 

,— 77 nuoš. vyrų ir 40 nuoš. i Kanada, tel. RŪger 2-5020.

moterų Danijoje yra tabako rū
kytojai. ~

I
Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

pirm. K. Bružas, savo praneši
me padarė apžvalgą iš Balfo| buvo gauta 295 dol., o’iš paren 
centro ir Balfo_Chicagos apskr. gimų buvo gauta 365 83 dol. 
veiklos, baigiant pranešimą pa-!
reiškė padėką valdybos nariams,! , Po susirinkimo įvyko valdy- 
auk-otojams ir įteikė garbės įbos Pc~ediS- kurw metu. Pasis- 
kvietimus į Balfo banketą Rose | nUta*_a
lando Balfo ilgamečiams veikė
jams: kun. J. Šaulinskui, P.
Niedvarui, P. Kurzikauskui, P.
Bružui ir K. Rubinui. Skyriaus 
veiklos pranešimą padarė sekr.
J. Pleirys, papildė pranešimą, 
iždin. P. Kurzikauskas ir vice- 
pirm., rūbų vajaus v-jas P. Nied 
varas. Revizijos komisijos pra
nešimą padarė B. Masiulis ir, 
be to, pagyrė iždininką kaip 
stropų darbininką, kuris pasku
tiniu laiku ėjo aukas rinkti net 
per namus .Po valdybos prane
šimo vyko gyvos diskusijos, ku 
ri-ose dalyvavo neskaitant val
dybos narių: B. Macevičius, V.
Žilinskas, kun. A. Stanevičius,
S. Juška, J. Skeivys, C. Kaptei- 
nis ir kiti. Susirinkimas užgyrė 
valdybos Veiklą ir paprašė val
dybą vadovauti skyriui ir se
kantiems metams. Šiuo metu 
valdybą sudaro: K. Bružas, P. j 
Niedvaras, P. Bružas, J. Plei
rys, P. Kurzikauskas, K. Čepai-, 
tis ir K. Gerulis. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: teisininkas B.
Masiulis, M. Petrušonis ir L. į 
Narbutis. Per praeitus metus

centrui pasiųsti 175 dol. Br.

PIGIAI IR SAUGI AI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

. K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimį 

ir apdraudas
t313 W 91 st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

■gyg

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkuter kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanica Ava. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pr«statome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
•lunčla J visus artimuosius 

miestus.

PADĖKOS DIENĄ
jaukiausiai praleisite A. Natijokienės globoje. Be skaniai pa
ruoštų kalakutų, dešrų, kumpių, sūrių ir įvairiausios rūšies .silkių 
lapkričio 22, jei būsite laimingas, Jums teks ištisas didelis, švie
žias skaniai iškeptas kalakutas, kuri galėsite pats valgyti ir 
svečius'va išimti. Kaip visuomet. Niuijokienės tavernoje rasit'1 
tauriausių vietos ir užsienio gėrimų. Kviečiame Jus ir visus Jūsų 
draugus PADĖKOS DIENĄ praleisti.

MONARCH LIQUORS 
3529 So. Haisted Street YArds 7*6054

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT

%

vokiški 
radijai

laitai patobulintas trumpų bangų nustatymas; gerui girdėti Europa
J. G. TELEVISION COMPANY

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

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Seglietti Tratcl Bureau kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų švente? Naujuosius Metu..

Norvegų linijos laivas
M. S. BlTKgENSI ,IOR|> Išplaukia grumlžlo 8 dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai g> venęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi 1’ Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

K. S. I.IltERTE, prancūzų labų linijos, išplaukia gntorlžlo lt dieną.
K' Imies vadovas Mr. Otto Bu Įderintu, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad Jau laivu plaukdami Jūs jausitės es:,s l’arvžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETTI TRAVEL BUHEAU
2151 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Neįuokaiiticji anglų kalbos guli rašyti ir lietuviškai
yP

BALYS RADIO & TELEVISION
'SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto ajmratiii, filmo-, TV ir radio lemjtos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisomas.
Atdara; Kasdien 9 6, pirm. ir kelvlrl 9 9. sekm, 9 -2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
LMcagn 29, llitoois Kav. II. & J. Braižinius

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKE4 

* B R A U N * GRUNDIG Radio H fch Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.
Pamatykite šiuos nuostabius radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
$800 W. 47th St. (kamp. Wood St), LAf. 3-7771

Pradčkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
PI r m art., antrad., pnnktad. Ir 
leštad • „ai ryto IKI o TUO p.p

Trečiad. • ryto Iki 13 **1
Ketvirtoj. • tolL Utį I »aL vak

:Z~

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą ir gražų pelną.

Saugumą nžturtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,00“ 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

k

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Pirkite dabar prieš žiemą 
IslkrauMtyti

BRIGHTON PARKE
Mūr. 3 butai ir maisto kraut., 

centr. šild., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai Ir taverna, centr. šild. 

gar., geras biznis.
^lūr. 4 butai: 2 po 6 Ir 2 po ,4, 

centr. šild., gar., gera vieta.
Mūr. 2 po 5, centr. šild., garažas.
Med. 5 kainb. ir 3 kamh. skiepe, 

garažas, c. šild., tik $1 1,600.
Mūr. 7 kamb., 4 mleg. ir viršuje 

4 kamb., pintus sklypas., garažas, 
prieinama kulną.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šild. gazu, ga

ražus, graži' vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

įrengtas.
>IARQPETTE PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, centr. šild., garažas, 
$16,500.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

170 paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 SL
CLlffside 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTĄTE-INSURANCE 

NdTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak- ir sekmad.)

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-vės)
IJVfajette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar- 
navimaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 \V. 56th St. Tel. Prospcct 8-5431

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

12x4 apurtincntinis namas geram 
stovyj, puikioj apylinkėj. Per C me
tus namas pats išsimoka. A. Sirutis.

Puikus 4 metų senumo dviejų 
augštų namas Marųuette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stogė paruošta įrengimui dar 3 kam. 
šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. šaulys.

3 metų 6 luimb. mūr. bungalo\v 
Marąuette Parke. Puikiai įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio.
Autom, šildymas. A. Einas.

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ąuette 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- I 5 I 

jtogus namas savininkui su $90 paja- 1 
į m.ų mėnesiui. 71 ir California. j Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

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

štai bargenas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas gm-oj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namą kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą.

| Naudokitės mane teisingų patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpi nimaa.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Itcal Estate
General Insurance, Notary Public 

5016 S. \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI F4JNOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Reikalingas patyręs

TOOL 
D E S I G N E R

Nepaprastai gera proga

SCULLY JONĖS A COMPANY 
1901 So. Rockwell St.
Tel. BIshop 7-5900

Susitarus intervievv vakarais

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY C0. 

2250 West 57th St.
Tel. HEmlock 4-7400

WOODWORKERS (DAILYDfiS) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikalinga, kad būtų prityrę'“par- 
lor franie” arba “novelty” stalų 
gamyboje. Nuolatinis darbas. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARL0R FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.

BUILDING & REMODELING

atome
NAMUS IR 
GARAŽUS

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 YVest 7Ist Street 
telefonai: VVAlbrook

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. KUorubskas) 
1-600 S;*48TH CT., CICERO 50, II.L.
Tel. Oląnipio 2-7381: TO 3-4236

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezide-nclnius Ir komerciniu, 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen-

5-6015 duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. Bl 7-3310. Kreipti. —

Š I M A I C I A I 
Realty - Builders - Tnaur&no. 

2737 We*t 43rd Street

812,000 FILE l’IUCE
2 Bedroom attaehed Residence. 
Auto. Oil Heat; Tile Batli; Tile

Cabinet Kitchen; Electric stove; 
Carpeting. 581 h & I’ulaski

$3,500 do\vn.
MeCARTHY BROTHERS 

2412 \V. 63rtl Str.
ItEpublic 7-5000

CICERO. Pajamų bungalotv — 
5 kamb. 'ir 4 k. pastogėje,, karštu 
varai, apšild., koklių vonia. Apylin- 

1 kėje 22nd ir 57th Avė. Spintos vir
tuvėje, pastįtinamos durys. $22,500; 
įmokėti $6,500. SVOVODA, 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2162.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė HeC.vių kalbon JUOZAPA* 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX" 1947 m. Štutgarte 

320 pusi. Kaina $1.50. G&’inamb

“DRAUGE”
2334 So, Oakley Avė,

Chicacjo 8, Illinois

KVTOMOBILiEb — TRT7CK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O b 
lietuviška gazolino atotbi ir auto

taisymą.
atliekami motoro remontai, lyginime 
įazymb fiarbai ir kcirtlamor rtnlv,

CAIL-ME-MOTORS C0.
57M> S. WE«TERV AVĖ. PR 8-l»5aJ

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

į lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiema.

PLATINKITE “DRAUGĄ

dividendo*

lllllllll!lllllll!!IIIIIIIIIIIIIllillllll|llllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7tst Street

BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo- 
>a se;,u8. Kreipkitės:

Tel. — ILEmlock 4-5881 
iillltlllllllllllllllllllliuillllllliluillililiii

’JliiiiillilllllllIilillililiiliiiiiiliiiiiiiiiiiHtk 
1 LIETUVIU STATYBOS = 
-ė BENDROV* =

1 mūras!
2 Builders, Gen. Contractor. =
— Atlieka planavimo ir Btaty- S 
= boa darbus gydytojų ofisų, gy- S 
~ venamųjų ir viešųjų pastatų. — 
X Namų įkainavTmas Ir įvairūs S 
5 patarimai nemokamai. E
■= Kreiptis šiuo adresu: —

f JONAS STANKUS Į
= Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 3 
5 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= Tel. PRosnect 8-2013 ~
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 

Chicago 29, IUlnola =
ulllllllIillllllllllllllllllllIlIllllllliiilliiibH

i _____________ ___________________________

MISCELLANEQL'S 
[vairūs Dalykai

BIRT. Al’DRALDV AGKMiKa
Visų rūšių apflraudos. Automobl- 

! dų finansavimas. No taria tos. Valsty- 
i bRs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas Utul 
-ia«ltelrauk'te paa mus.

JONAS KIKVAITIII. 
WAIhrook 5-5R71

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
šios S. Ashland Avė, Chicncn 3(1. III

J. BREIVE and SON
CONSTRIJCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namns ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai,

! Kerai ir pigiai.
šaukite DAnobe 6-2793 non 9 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
| Tel. Otympie 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki lt vai. vakaro.

Chicago Savings and Loan Association nanjal 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, jvykstantj 1957 ra. sausio mėoes|.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Vlsoa bendrovės, turinčios šitokios ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmonė jo Ir Išmoka aukštesnius 

Ir taikia pelningesnius ir nandingesnins patarimus.

ChJeago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytajam* visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ras liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškučiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kita 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $13,000,009 

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

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

' VRRIWTLY — AUKėflAUSIAS D!V1I>%NDAS IŠMOKAMA* ANT PAIJI UI* INVF.NTMENTŲ SKYRIAUS.

ŠILDYMAS
A. StanėJauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1540 8. 4!Hh COURT, CICERO
Tel. OLymplc 6-0775 nno 8 vai.

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro:

OLympic 2-8752

’lANUOMVciAMA’

Išniioniuojaini 4 šviesūs, dideli 
kamlmrini; |«» :.<iic -i 2425 \V. tiilli 
T'laec; trl LAtaveite 3-0111 (nuo 

i antradienio).
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Nuomonės ir pastabos

KARO MOKYKLA IR IŠTIKIMYBE 
REŽIMUI

1956.X.1 Draugo nr. tilpo K.' žimui. Man teko matyti kitoms 
Musteikio trumpas straipsnelis įstaigoms pristatytų tokių pa- 
“Dėl Karo Mokyklos”. Jo auto- žymėjimų — prašytojas ateiti- 
rių gen. K. Musteikį pažįstu, ninkas. vadinasi — neištikimas 
kaip garbingą vyrą. Kaipo toks respublikai,- ir tokių prašytojų 
jis negalėjo savo straipsnyj pa-j prašymai buvo paliekami be pa 
rašyti netiesos. Reikalavimą iš sekų. Kojelis nebepagrindo statė 
stojančių į Karo mokyklą pri-'Raštikiui klausimą apie reika- 
statyti ištikimybės režimui pa- nustatytą terminologiją ir išti- 
žymėjimą autorius vadina vie-' kimybės režimui pažymėjimo, 
noj vietoj nesąmone ir netiesa, tik jis nesigilino ą pačią režimo 
Aš taip pat esu tos nuomonės, nustatytą terminilogiją ir išti- 
kad būtų nesąmonė, dar dau- ■ kimybės respublikai turinį bei

□JSSS'EIJ

giau — ne tik nesąmonė, bet ir 
nusikaltimas teisingumui ir tei
sėtumui. Gaila, kad anais lai
kais daugelis ne taip galvojo ne
gu mudu su autorium. Reikėtų 
sutikti su autorium, kad teigi
mas apie reikalavimą pristatyti 
Karo mokyklai ištikimybės re
žimui pažymėjimo yra netiesa. 
Mokykla tokių reikalavimų ne
statė ir negalėjo statyti, nes jai, 
kaip kitoms mokykloms kandi
datų priėmimo taisykles nusta
tinėdavo augštesnės instancijos. 
Tos augštesnės instancijos to
kio reikalavimo linkęs tikėti 
taip pat viešai nestatė, nes tai 
būtų ir toms instancijoms ir 
pačiam režimui kompromitacija. 
Jos nesikompromituodamos ki
tais keliais savo tikslą pasiek
davo ir į mokyklą režimui ne
ištikimo elemento neįsileisdavo.

Kas ištikimybės pažymėjimus 
išduodavo, mums visiems yra 
žinoma. Tas reikalas be saugu
mo tarnautojų neapsieidavo. Pa 
žymėjimų išdavinėtojai turėjo 
tuo reikalu slaptas instrukcijas 
ir jomis ištikimai vadavosi. Pa-Į 
gal jas, kas nebuvo ištikimasi 
režimui, buvo neištikimas ir res.

TAIKOS APAŠTALAS

Jungt. Tauta sekretorius llamniaskjold kalbasi su Egipto premjeru 
Nasser. Šalia stovi Egipto,oficialūs asmenys. (1XS)

jo gavimo būdą, lygiai kaip į tai 
nesigilino ir gen. Musteikis. To
dėl aš autoriaus nedabaigtą aiš
kinti klausimą pratęsiu ir prive
du prie galo.

Prieš tokį neteisingą ir gė
dingą klausimo pastatymą pro
testuodavo spauda, kiek jai pa
vykdavo prasmukti su tokiu 
klausimu pro režimo griežtą cen 
zūrą. Tokios rūšies nemaža bu-i
vo Įteikta protestų ir režimo' kaip paprastai ne visai jam ma- Lietuvos^’vadavnno past^ąr 
vyriausybei. Tuo reikalu ir as lomose situacijose atsidūręs da- draugiįų veiklos rėmimas yra 
kalbėjau su Voldemaru. Išdės- rydavo, dabar atsakė tiesiog į betikslis, pagrįstas tik romanti- 

klausimą — jam tokie dalykai, ka
nėra žinomi. Jis klausimą ištir-[

čius jam reikalą, jis man atsa
kė — Ko gi susirūpinau tokiu
reikalu, juk generolai į karojsiąs ir sutvarkysiąs. Tai jis ty-j 
mokyklas nestoja. Aš taip at- Į rė ligi savo valdymo galo ir aš 

' jokio atsakymo nesu gavęs.
Ano režimo vadai suplakė re

žimą su respublika, o ištikimy-

sikirtau — kai fedfebeliai paima 
į savo rankas valdžią, dažnai 
generolus sodina į kalėjimus.
Nebūtų nieko nuostabaus, jei bę režimui su ištikimybe respub 
jie pareikalautų iš jų ir pagilinti likai. Iš to kilo ne tik kalbėto
karo mokslą karo mokyklose. 
Voldemaras nerviškai patrypęs,

ALUMINUM

STORM WINDOWS
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

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

OPEN SUNDAY • 
Lietuviai Savininkai

i ti«

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

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

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

^t

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
Centro Vaidyba Kanadoje.

Daugiau senesniųjų
JAV-se nuo 1900 metų iki 

1950 metų gyventojų skaičius 
padvigubėjo, ,o senesniųjų — 
nuo 65 metų ir toliau — padidė-<11. 1b tu Kliu 11C L1A naiuvuv , e . 1 , . . . ,

Ji negerovė, bet ir daugybė kitų. 3« ■J“*™“ ketum tartu.: bu 
J — vo 3 milionai, o 1950 m. buvoi

13 milionų.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIDU 
nagai i ramiai nertėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjusios žaižilos 
niežėjimų ir skaudėjimų, senų atvi
ru ir skaudžių žaizdų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOTtlA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
varlinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dodir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
virsimų odos ligų. be
<ulo Ointment j ra 
parduodama po 7 5 
H., $1.26, tr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
agoj Ir apylinkėse—
\Illwauke«, W’se.,Ga 
-y.Ind.irDetrolt, Ml- 
higan arba raiykl- 
e Ir atsiųskit* Mo 
ašy ordsr J

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
?914 West lllth Street

Vienai bloku nuo kalinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimu mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

M. Krupavičius

NETRUKDYKIME GRAŽIŲ PASTANGŲ
Maž. Lietuvos Bičiulių Draugijos 

Centro Valdybos Kanadoje
pareiškimas

ropos pavergtųjų tautų išlaisvin-. 
tojai iškarto teigiamai išspręs ir, 
Maž. Lietuvos problemą pagal tei
sėtus lietuvių tautos pageidavi
mus. Jie kaip tik nuoiat pabrėžia 
ir nurodo į kovų sunkumus ir 
reiškinius, verčiančius lietuvius 
veikti ir budėti. Į klausimą — ar 
atgaukime visas lietuviškas va
karu sritis ir ar likimas vers tik 
jų dalimis pasitenkinti — galime 
jau šiandien atsakyti, kad sudė
ję rankas ar bijodami būti įtaria
mi “šovinistais,” nieko nelaimė
sime. Tokia buvo ir yra gyveni
mo bei istorijos taisyklė.

6) M.L.B.D-jos C. V-ba, išei
dama su šiuo pareiškimu į visuo
menę, nesiima sau jokios teises 
paneigti bet kuriam lietuviui jo 
demokratišką laisvę — pasisakv- 
ti opiaisiais mūsų tautos klausi
mais, šiuo a* veju — Maž. Lietu-

Apsirūpinki te laiku 
apšildyti savo butą.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausim* 
koplyčių arčiau jūsų namų.

Š. m. rugpjūčio mėn. 26 d. Lie- 
publikai. Todėl pažymėjimo iš- j tuvos Atgimimo Sąjūdžio centri- 
tikimybės respublikai negauda- llSs organizacijos pirmininkas, St.

, , , • x Vykintas, Montrealyje laikė pra-vo tas, kas tų organų nusista-( n<imą kurio metaJ jig liet£vių 
tymu buvo neištikimas režimui.! aspiracijas į Maž. Lietuvos etno- 
Ištikimybę režimui spręsdavo' grafines sienas pavadino reman- 
nc tik iš asmens darbų ir nu-!t‘ . T. . _
sustatymų, bet ir is priklauso-, v_jja Kanadoje, imdama dėmesin 
rnybės toms organizacijoms; ku- tokį St. Vykinto viešą kovos už 
rios buvo laikomos neištikimom Maž. Lietuvą apibudinimą, pareiš- 
režimui. Prie tų neištikimųjų bu kl, ska,TTSDk^’• , .
vo pnskaityti tarp kitų ir atei- organizacija, remia ir propaguo- 
tininkai. Todėl ateitininkai išti- ja mažlietuvių pastangas už visos 
kimybės respublikai pažymėji- Maž- Lietuvos išlaisvinimą ir jos
mo negaudavo, Obe JOJ mokyk- ) 2 M.L.B.D-ja. nuolat pabrėžia, v t
lą nevykdavo. Mokyklos virsi- kad toks Maž. Lietuvos teisėtas vos bkimu. Pasinaudojant ta pa

čia teise ir laisve M.LB.D-jos U. 
V-ba negali praeiti neiškėlusi to
kių neigiamų reiškinių, kadangi 
jie kenkia mažlietuvių kovai ir jų 
galimiems laimėj-mams, kaip ir 
pačiai M.L.B.D-jos veiklai. Ta 
prasme tenka vertinti ir šį pareiš
kimą dėl savotiško LA'S-o pirmi
ninko, St. Vykinto, Maz. Lietu
vos kovų apibudinimo, iš kurio lie
tuviškoji visuomenė turi susidary
ti įspūdį, jog ir betkurios Maž.

r.inkas todėl susidurdavo tik su sprendimas ateityje gali būti su-
ištikimybės respublikai pažymė-' ^sos^Šį^^tV'uT
jimais. Kaip jie buvo duodami nugario.
jis galėjo ir nežinot. Tai buvo _3) M.L.B.D-ja savo draugijas
tam tikrų organų paslaptis, bet rėmuose todėl ir apjungia visus 

, r. . . . .. ■ I tuos tautiečius, kurie jau dabarvieša paslaptis. Apie ją žinojo į aktyviai remia mažlietuvių pas-

What You Do 
When You Buy

CHRISTMAS
SEALS

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VJESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, IU,
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arbt

T0wnhall 3-2109

ir ištikimieji ir neištikimieji re-

Alto suvažiavimas
L

(Atkelta iš 3 pusi.)

langas — prijungti prie atkurtos 
Lietuvos valstybės ne svetimas, 
bet svetimoj valdžioj likusias sa
vas žemes. Veikdama ir burdama 
Maž. Lietuvos bičiulius šiam kil
niam. tikslui, ji ypatingai respek
tuoja savo narių partinius ir re
liginius įsitikinimus. M.L.B.D-ja M O V I N G

16 pasirūpinti lietuviu tautos pat kovodama uz Maž. Lig- i A. BENIULIS atlieka įvairius 
rezistencijos faktų trinkimu, i “ Per(vežimu8
Jis sakė, kad lietuviai partiza-j Lietuvos valstybei, negali tačiau tolimų ir artimų atstumų, 

nemažiau heroiškai už toleruoti reiškinių, kenkiančių mi Tel. Blshop 7-7075 arba-i v-4 T i r* , 1, r, 1 co /-• . X. f - - --- A 'y T _ .nai
nėtiems tikslams, nežiūrint iš ko
kio liet. partinio susigrupavimovengrus kelerius metus gink

luoti kariavo prieš rusus Lie-j ar sąjūdžio jie ir pareitų, 
tuvos miškuose. Tokia medžią- M- L B- D-jos C. V-ba prie
„„ nriversln Įvairiais atveiais tokių rei»kiniU priskaito ir LAS-o ga priverstų Įvairiais atvejais pirmininko SL Vykinto viešą mė- 
Lictuvos laisvinimo byloje. ginimą'—- bagatelizuoti ir pada- 

.... , . . r.vti bereikšmiu mažlietuvių p&s-
Pabaigai buvo perskaityti tangas. pavadinant jas romanti- 

tekstai telegramų, kurias su- ka. Ji apgailestauja, kad St. Yy

•fe-,. .JSafe
PRospect 8-9842

'r J 1 Tas s>.
Kada ir kam mokamos
Pensijos ir Pašalpos

.. 11 • . . - I Šiuose leidiniuose atspausdinti vei-
važiavimas pasiuntė preziden- kuris, reikia manyti, pats kiantieji JAV-bių Socialinio Drau-

patina uzjurio lietuvių susibun- dimo (Sočiai Security) įstatymas 
mo efektingumą įvairiems veiks- gu naujausiais 1956 metų papil- 
niams Vokietijoje, t.y. ir jo va- dymais, būtent: 1) Oficiali pen- 
dovaujamam sąjūdžiui, rado rci- sijų ir patalpų lentelė, 2) Mobe- 
kalo būtinai pakenkti Maz. Lietu-! rįms pensijų mokėjimas nuo 62 

, .. .. . polit. judėjimui, o kartu ir amžiaus, 3) Uždarbio užšil-
bc, Altas prašė paramos ir to-j Maž. Lietuvos Bieaulių D-jos šie-Į dymo taisyklės, i) Nedarbingiems

tui Eisenhoweriui ir valstybės 
sekretoriui John Eostcr Dulles. 
Dėkodamas už ligšiolinį palan
kumą Lietuvos laisvinimo dar-

liau.
Didžiumą suvažiavimo kalbų 

į juostas įrašė transliuoti į Lie
tuvą Amerikos Balso viršinin
kas dr. K. R. Jurgėla, kuris 
tuo reikalu buvo specialiai at
vykęs iš VVashingtono.

Kr.fl paveiktų vienybei
Suvažiavimas bendrai praėjo 

darbinga nuotaika, kaip užda-

kiams Kanadoje. To pasėkoje lie-j 
tuviškoje spaudoje jau pasirodė
nepalankūs atsiliepimai Maž. Lie
tuvos reikalus ginančiųjų tautie
čių adresu.

asmenims pašalpos mokėjimas nuo 
50 metu amžiaus.

5) M.L.B.D-jos C. V-ba Kana
doje kreipiasi į visus lietuvius, 
prašydama nepriimti betkurių pa
vienių asmenų neigiamą reakciją 
Maž. Lietuvos atžvilgiu, nors tai 
ir būtų daromu liet. partijų ar or
ganizacijų vadovų. Maž. Lietuvos 
bičiuliai ir mažlietuvių veikėjai,

rydamas jį Alto pirm. Šimutis, k“r'^ '1C ’T1?8 ’r k8ce'
’ū pragarus, nebuvo tr nėra fan-,

issirciskc, diskutavus ir lsdis- lustai -• svajotojai, kaip St. Vy- 
kutavus klausimus visais at- kintas mėgina nuteikti iletuvišką

visuomene. Jie niekad nėra užga- ” 
rantavę visišką ar lengvą Maž. 
Lietuvos problemos išsprendimą

žvilgiais.” Dėkodamas visiems 
už talką tame suvažiavime, jis
reiškė vilti, kad, įvykių už ge- Atvirkščiai! Nors susidarusios is-
ležiiifs uždangos paveikti, gal ' ,or'ncH ‘C P'ditinės aplinkybės is-

, ... . „ , . . .. i ton jos 'bėgyje dar niekad nebuvolietuviški "veiksmai ir vciksnc-, tokioH ,wlankio3 Maž ir Didž. Lic- 
liai” sudarys kraujo frontą — (tuvos sujungimui, tačiau Maž. Lie- 
vicnmgą frontą, kovojant už i tuvos darbuotojai ir bičiuliai ne-
. . e ... ,____ . | migdo lietukų St. Vykinto num-
Lictuvą. (punaigtt, niij rymaaitika, kad busimieji Eu-

Be to, šiame leidinyje atspaus
dintai Nelaimingų atsitikimų įs
tatymas (Workmen’s Compensa- 
tion), su lentelėmis, nurodant su- 
sižeidimų rūšis ir pašalpos dydį 
(už atskirus kūno dalių susižei- 
mus. Leidinių kaina 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”

233-1 So. Oakley Avenuc, 
Ciikago 8, III.

« r2ciSSsLUS

GU2AUSKŲ
REVERLY HII.IJ4 GELINYCIA 
Glerls’.istos rPlRs dRl vestuvių, banks 
ų, laidotuvių Ir kitų paouoAlmų.

344* WUKT K3HU WRtKT 
OI. TRoapect 8-dHM tr TR g-OHSt

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $23-00 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
.Ydlie Bertulis ir I''elix Raudonis, 

savininkai
Krautuvfi atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirrriart. irxKetvirtai!, iki 
9 vai. vak. ir Kekniad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

This is an actual photo- 
graph taken in a tubercu- 
losis hospital . . . ot lwo 
sis teis, aged 3 and 4.
They are orphans. They 
both have tubereulosis. 
They caught it Irom their 
mother, who died of TB. 
When you buy and ūse 
Cbristmas Seals, you do 
two things: You lielp 
prevent TB . . . you 
help research flnd 
better ways of treating 
patients likę this,
Send in your
contribution, today.

!Cr*»1h

7H
Annual Sale

Beraus* of f be un- 
portance of tha 
above nirasage. thla 
ipai p has Letsn 
contrlbuted by

(YOUR NAME KERE)

C R A N E SAVINGS ANADssti?"'
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. l*ietkiewicz, prc/..; E. R. Pietkieulcz, aekr. ir advokatas 
Mokame augštiis dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausto iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o ftešt. nuo 9 iki vidurdienio.

[“^misiąs nmAijs,„ MOVIMO

x jA c*
13 TOLI IR ARTI *'■3

NAUJI GIDUI TU OKAI • NAUJAUSI KMUSTTKtO IPANK/JU
UMĮ M£TŲ MTT/UMAS - PIGUS Uf SĄŽININGAS PA7APNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITES
2022 W. 6SSt. CKiCACO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-0203

JOHN F. EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Aveniu
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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A8OCIACIJO8

Ambulanaų patarna- Mea turime koplyčiai
4maa dieną ir nak raoae Chicagoa ir

14, Reikale šaukite Roseiando dalyae Ir

nau*- tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
653 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

- ALFREDAS VANCE~~
177 WOODS1DE Itd., Riverside, IiL Tel. OLympic 2-5245

f
t

POVILAS I. RIDIKAS
3394 S. HAL8IED STREET TeL TAnls 1-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArdg 7-1138-1139

VASAiTiŠ - BUTKŪS
I8. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 48th STREET Y Arde 7-8781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
24X4 W. 8DU STREET BEpaUle 7-1113

2311 77. PLACE Tirpau I-M73
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X Vytautas Vardys ir dr. A.
Darnusis kalbės rengiamame 
1941 m. sukilimo 15 metų su
kakties minėjime gurodžio 9 d.
Chicagoje. Vytautas Vardys, 
jaunosios lietuvių kaitos vei
kėjas ir Wii3consin universite- dezvous klubo patalpose.

VARGONININKŲ TRADICINIS 

POBŪVIS
Vargonininkų Sąjungos Chi-i gos provincijos veikla, plačiai 

cagos provincija palaiko kele- nušvietė faktą, kad lietuviai 
tą tradicijų, kurių viena — me
tinis pobūvis-banketas savo 
žmonoms, o taip pat vargoni
ninkams dirbantiems kitatau
čių parapijose, bet priklausan
tiems sąjungai ir veikiantiems 
su lietuviais, pagerbti. Toks 
pobūvis-banketas šiemet buvo 
suruoštas lapkričio 15 d., Ran

imu

to lektorius, minėjime rengėjų 
vardu tars atidaromąjį žodį, 
dr. A. Damušis kalbės apie su
kilimo reikšmę ir rezistencijos 
esmę. Geriausi lietuvių akto
riai, poetai ir solistai minėjime 
atkurs sukilimo ir rezistenci
jos vaizdus. Kvietimai į rengia
mą minėjimą jau gaunami pas 
platintojus.

X Dolores ir Jurgio Rtidini-
nų, 3319 So. Lituanica, nauja
gimę dukrelę pakrikštijo kun. 
Jonas Kuzinskas Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Krikšto 
tėvai — vaistininkė Harriet 
Leščauskaitė ir Leon Elliston, 
laidotuvių direktorius. Nauja
gimė pakrištyta Nancy Darr 
vardais. Krikštynų vaišėse da
lyvavo daug giminių ir drau
gų. Vaišėse taip pat buvo pre
latas B. Urba, kun. J. Kuzin- 
ekas ir kun. Kelly.

Rudminai dabar augina tris 
vaikučius: Donna, Kenneth ir 
Nancy.

X Elena, Ona ir Benigna 
Blandytės, daug kartų gražiai 
pasirodžiusios Chicagos sceno
se dainininkės, dalyvavo ir vi
sų tautų pasirodyme, kurį ruo
šė International Institute of 
Gary, Ind. Joms akompanavo 
muz. Antanas Skridulis. Kon
certai vyko šeštadienį ir sekm., 
lapkr. 17 ir 18 d., 7 vai. vaka
re didžiausioje Gary salėje — 
Memorial Auditorium, 31 E. 
7th Avė., Gary, Ind. Progra
mos išpildyme dalyvavo 20 
įvairių tautų.

X Aloyzas Baronas dalyvau
ja Chicagos apskrities Balfo 
rengiamajame bankete gruo
džio mėn. 2 d. Lietuvių audito
rijoje, kur paskaitys humoris
tinių eilėraščių.

X Engelbertas ir Irena Dap-
kai iš Chicagos nuvyko į Los 
Angeles, Calif., ir ten įsikūrė. 
Su jais kartu išvyko Jadvyga 
Dabulevičienė, kuri dabar slau
go savo sergančią dukrelę.

X Mary Norvilienė, 5537 
Faragut Avė., išskrido į Tulsą, 
Oklahoma, pas savo dukrą, 
dalyvauti anūko gimtadienio 
minėjime.

X Anastazija ir Stasys Va
lančiai paminėjo 42 metų vedy
binio gyvenimo skaktį. S. Va
lančius yra J. Budriko baldų 
krautuvės vedėjas.

X Pranas Raila, išdirbęs 
Chicagos pašte 35 metus ir pa
sitraukęs į pensiją, išskrido 
į Hot Springs, Ark., kur jis 
rengiasi pastoviai apsigyventi.

X P-lė Lila Fertik, tarnau
janti St. Anthony Saving3 ir 
Loan Assn., Ciceroje, 1957 m. 
sausio mėn. susituoks su Bob. 
Lid.

X Adolfas ir Stella Kaula- 
kiai paminėjo trijų metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

X Iš Juozo Katausko, 710 
W. 33 St., krautuvės du vai
kėzai įsibrovę išsinešė įvairių 
reikmenų.

Barbora Pepperiene, daug 
metų gyvenusi M a r q u e 11 e 
Parke, Chicagoje, per
sikėlė į saulėtą Phoenbc, 
Arizona. Nusipirko gražų na
mą; išnuom. kambarius sve
čiams. Įdomaujantys gali rašy
ti adresu: B. Pepper, 1937 W. 

IVhittan Avė., Phoenfc, Ariz.

Be pačių vargonininkų daly
vavo sąjungos centro ir pro
vincijos dvasios vadas prel. Ig. 
Albavičius ir keletas kviestųjų 
svečių.

Visas vargonininkų žmonas, 
jų dukras ir viešnias papuošus 
korsažais ir pasistiprinus tur
tingu menu, trumpose kalbose 
peržvelgta Chicagos lietuvių 
vargonininkų veikla praeitais 
metais ir iškelta keletas naujų 
sumanymų ateities veikimui.

Varg. Sąjungos centro ir Mačiulis ir jo žmona-solistė bu- 
Chicagos provincijos pirm. J. vo entuziastiškai pasveikinti. 
Kudirka pabrėžė, kad kultūri- Prieš keletą metų iškeltoji
nėję srityje šiais metais 
didžiausiu ir sėkmingiausiu 
įvykiu tenka skaityti Dainų 
šventę, išėjusią iš vargoninin
kų iniciatyvos. Jis tiki, kad tai 
buvo ne paskutinė ir kad atei
tyje, ruošiant tokias šventes, 
visas darbas, turint tiek daug 
patyrimo, bus lengvesnis ir 
našesnis.

Varg. A. Skridulis papasa
kojo įdomių žinių apie Romos 
bažnytinius chorus, kuriuos 
jam teko girdėti bažnytinės 
muzikos studijų metu.

Prel. Ign. Albavičius, pasi
džiaugęs Vargon. S-gos Chica-

CHICAGOS ŽINIOS
Kalakutų vakarienė

Švento Jurgio parapijoje ka
lakutų vakarienė sekmadienį 
praėjo šauniai. Svečių buvo pil
nutėlė salė. Prel. B. Urba, nors 
ir sirguliuodamas, pats atsi
lankęs padėkojo parapiečiams 
už gražų dalyvavimą parapijos 
darbuose, skatino gausiau dė
tis į parapijoje veikiančias or
ganizacijas, kaip Šv. Vardo, 
Moterų ir kt. Po skanios ka
lakutienos buvo programa, ku
rią išpildė solistės, skaučių ir 
skautų grupės. Kun. Pr. Kelp
šai? ir kun. J. Kuzinskas prave
dė laimėjimų paskirstymą. Lai
mėjo — $200 A. Norkus, 3547 
S. Union; $100 — B. Zamb, 
2906 E. Emerald; $50 — Pran
ciška Balanda, 3153 S. Halsted 
str.; po $25 — E. Stanevičie
nė, 858 W. 33 str., C. Naujo
kas, 3213 S. Wallace ir J. Jur- 
jonas, 948 W. 35 str. Visi lai
mėtojai — šv. Jurgio parapijos 
nariai. Parengime be vietinių 
lietuvių dalyvavo gražus skai
čius ir tremtinių. Taipgi daly
vavo šioje -parapijoje besidar
buojantieji kun. B. Būdvytis ir 
kun. J. Prunskis.

Dingo ančių medžiotojai
Du Great Lakęs Laivyno 

bazės jūrininkai — Edward 
Payne, 25 m., ir Joseph Forni- 
cola, 30 m., laiveliu buvo išvy
kę į ežerą medžioti ančių ir ne
grįžo. Pradėjus uoliai jų jieš- 
koti, buvo rastas jų laivelis, bet 
nei jų, nei jų lavonų per ke
lias dienas nepasisekė rasti.

X Lietuvos Gailestingųjų 
Seserų sąjunga paaukojo 50 
dol. vengrams, nukentėjusiems 
kovoje dėl laisvės.

X Dainininko Ona Kuzmifl-

tė gavo iš W. W. Gran<er Co. 
dovaną — auksinį laikrodį — 
už pavyzdingą tarnybą penke- 
rių metų laikotarpyje.

X Kaziui Dokui, 6149 So. 

Kostner Avė., padaryta sunki 
operacija.

vargonininkai su savo chorais 
praeityje Amerikos lietuvių 
katalikų gyvenime vaidino dvi 
roles. Jei .senieji Amerikos lie
tuviai dešimtmečius išgyvenę 
Amerikoj nenutautėjo, jei su
siorganizavę pajėgė pastatyti 
gražiausias bažnyčias, švieti
mo, labdaros ir kitas kultūri
nes įstaigas ir jas išlaikyti, tai 
labai daug padėjo lietuviai var
gonininkai su savo chorais: 
giesmėmis jie puošė bažnytines 
pamaldas, kėlė tikinčiųjų pa
maldumą, o lietuviška daina — 
koncertais, vakarais ir talkini
mu įvairioms katalikų draugi
joms ir organizacijoms palaikė 
jų vienybę, padėjo jų katalikiš- 
kame-tautiškame veikime.

Pristatytas naujas Chicagos 
provincijos narys Aušros Var
tų parapijos vargonininkas J.

mintis — parašyti ir išleisti at
skiru leidiniu ALRK Vargoni
ninkų Sąjungos istoriją šiame 
bankete rado didelio susidomė
jimo ir tam klausimui aptarti 
po Naujųjų Metų bus sušauk
tas specialus susirinkimas.

Programą gyvai pravedė Ig. 
Sakalas, vietomis įterpdamas 
įdomių atsiminimų iš Chicagos 
liet. vargonininkų bei chorų 
praeities veikimo.

Gražaus pobūvio-banketo su
ruošimu pasidarbavo muz. J. 
Giedriatis, Šv. P. Marijos Gi
mimo parapijos vargonininkas.

Skardupis

Gražioji Puerto Rico
Teatras Today (Madison ties . .

Dearborn gatve) šios savaitės. Viduržemio jūros SdloS 
pradžioje rodo spalvotą Puerto, . Gamtos Istorijos muzėjuje 
Rico salos filmą, su jos cukraus. šeštadienį buvo parodytas spal-
plantacijomis, augančiomis pi-
giųjų butų kolonijomis ir besi- i ®‘°,s Viduržemio jūros salos, naujų telefonų. Neseniai East 
plečiančia pramone. Taipgi pa- a*P . K°rfu, Sicilija, Malta, Chįcagoje pradėta statyti nau
trauklus filmas iš gyvulių gy
venimo, daug šiurpių vaizdų iš 
Vengrijos; sporto ir madų ap- 
žvelga.

$10,000,000 fabrikas
Standard Oil bendrovė (In

dianos) yra numačiusi vidur- 
vakariuose pastatyti naują 
$10,000,000 žibalo valyką, kuri 
naudos naują cheminį būdą.

OPEROS MECENATAI

Ona ir Balys Mnlioliai, Roektrell Club savininkai, 3957 So. Roekwe11 
St., “Rigoletto” operos )wstatymui paskyrė 100 dol., tapdami tos 
operos pastatymo mecenatai!?. Tai yra nuoširdi grynai lietuviška šei
ma, kilusi iš Dzūkijos. Savo nuoširdumo ir vaišingumo jie neprarado 
ir išvykę j kitus kraštus. Jų abu sūnūs — Vytautas ir Aloyzas, baigę 
mokslus ir atitąrhavę JAV kariuomenėje, sukūrė tėvų pavyzdžiu lie
tuviškas šeimas. Visomeniniame gyvenime kultūriniai ir šaljios reika
lai užėmė O. ir B. Muilolių šeimoje svarbiausių vietų. Oyvendami Vo
kietijoje rėmė savo aukomis ne tik svarbesnius įvykius, bet ir mūsų 
Dclegatfirų. Taip pat visų laikų rėmė sportininkus, padovanodami net 
5 pereinamąsias dovanas ir 4 asmeniškas dovanas krepšininkams. Vė
liau atvyko pas savo sponsorius į Clevelandų. Ten tuojau įsijungė į 
lietuvių kultūrinį judėjimų, be to ponia ir sūnūs dalyvavo ‘‘Čiurlio
nio” ansamblyje. Persikėlę gyventi Chicagon vėl tęsė savo karitaty- 
vinę veiklų Baltui ir kitoms organizacijoms. J šį kraštų yra atsikvietę 
25 asmenis, aprūpindami darbu ir padčdaani įsikurti. Jaunieji krepšį- 
ninkai džiaugėsi jų gražia pereinamąja dovana. Jie taip pat gerai ži
nomi ir amerikiečių tarpe. Užtad juos žmonės yra painfgęT'ir"mielai 
apsilanko jų nuosavame Rockw«ll klube Brighton Parke apylinkėje.

DTENRAAftS DRAUGAS, CBICAGO, flUNOa
' 11 m- -trų ;■ 3=-T-r—rrr.i iji

TAI NE GROŽIO KONKURSAS

t i.i to.-, mergaites nerti grožio konkurso dnlvvės, bet sportininkės ame
rikietes dalyvaujančios sjtorto olimpiadoj ‘ Melbourne. (INS)

Chicaga padės Vengrijai 1
Chicagos meras Daley pa-! 

skelbė, kad mūsų miestas yra j 
pasiryžęs padėti Sovietų pa
vergtai vengrų tautai. Lapkri
čio 28 d. numatoma visame 
mieste padaryti rinkliavą tam 
reikalui ir, antra, Chicaga pa
siryžusi priimti jai skirtą veng
rų pabėgėlių dalį. Apie tai .me
ras papasakojo sekmadienį 
vengrų susirinkime, kur buvo 
suėję apie 600 vengrų kilmės 
čikagiečių. Toliau, šią savaitę 
meras paskelbs Pagalbos Veng
rijai savaite.

Tarptautinis Chirurgų kole
gijos generalinis sekretorius 
dr. M. Thorek pranešė, kad jų 
organizacija išsiunčia $1,000 į 
Austriją vengrų rėmimui. Chi
cagoje atidarytas Pirmosios 
Pagalbos Vengrijai skyrius, 
kurio atstovas yra Peter 
Zvvack ir kurio raštinė 1214 N. 
Astor.

Automobilių darbininkų uni
jos UAW padaliniai visoje A- 
merikoje pradėjo rinkti auka.s 
Vengrijai.

votas filmas — visos stambio-

Korsika, Majorkų salos. Tur- ja telefonų centrinė, kuri kai-
tingi vaizdai, istoriniai pasta
tai, ypatingi žmonių papročiai 
žiūrovus labai sudomino. Atei
nantį šeštadienį 2 vai. 30 min. 
tame pat muzėjuje bus paskuti
nis šiemet iš tos serijos filmo 
demonstravimas — apie Wa- 
kullos upę (Floridoje), kuri 
dėl gausios gyvūnijos pavadin
ta šaukiančio paukščio upe.

Lietuviai vadovauja 
kroatams

Sekmadienį, lapkr. 18 d. 4 v. 
p. p. Assumption parapijos sa
lėje įvyko kroatų klubo Har- 
mony koncertas. Puikiai pasi
rodė jų choras, susidedąs maž
daug iš 50 dainininkų. Taipgi 
stiprūs jų solistai: tenoras A. 
Bedalov, baritonas D. Bellan ir 
sopranas C. Tomlanovich. Mik
lūs ir jų šokėjai, pašokę keletą 
tautinių šokių. Tam kroatų cho
rui vadovauja lietuvis Charles 
Stephens, o akompanavo Jonas 
Švedas. Čigonų interpretatyvi- 
nį šokį atliko lietuvaitė Irena 
Protas. Chicagoje yra netoli 
50,000 kroatų. Jie turi tris ka
talikų parapijas ir berods vie
ną ortodoksų. Harmony klu
bas yra išvystęs gražią kultū
rinę veiklą.

Auganti Chicaga
Chicagos mieste ir artimose 

apylinkėse šiuo metu yra 
5,200,000 gyventojų; numato
ma, kad 1960 metais jų bus 
5,600,000, o dar už 10 metų — 
6,800,000. Chicagos miestas da
bar taip sparčiai auga, kad te
lefono bendrovė turi didelių rū
pesčių išpildyti pareikalavimą

nuos $2,200,000 ir kuri galės 
aptarnauti 18,000 telefonų. Per 
11 pokarinių metų Illinois Bell 
telefonų bendrovė išleido $868,- 
000,000 naujoms statyboms ir 
įrengimams. Vien 1956 metais 
tam reikalui bus išleista $121,- 
000,000.

Reta operacija kūdikiui
Illinois Masonic ligoninėje 

penkias valandas buvo operuo
tas 16 valandų senumo kūdi
kis Timothy R. Flanagan, ku
ris gimė be angos tarp burnos 
ir skrandžio — jo gerklė buvo 

1 suaugusi su kvėpavimo keliais. 
Gydytojas viską atitaisė ir lai
kinai, kol sugys operuotieji or
ganai, įtaisė į ponelį vamzdelį', 
per kurį kūdikis bus maitina
mas.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už #1.00

(sn persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo prietelins lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus sn pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

-t-.
CHICAGfO 8, ILL.

Antradienis, lapkričio 20, 1956

$1,500 už eilėrašti KAS KĄ IR KUR
Poezijos žurnalas "Poetry 

Magazine” Chicagoje buvo su
rengęs vakarienę ir išpardavi
mą vertingų rankraščių ir retų 
knygų. Parengime skaitė savo 
kūrinius ir dainavo poetas Carl
Sanburg. Jo eilėraščio ‘‘Chica- «
go” rankraštis iš varžytinių 
parduotas už $1,500. Iš viso 
parduotos 55 literatūrinės ver
tybės ir už jas gauta $11,640. 
Prieš aukcijoną dar buvo pie
tūs, kurie, manoma, taipgi da
vė dar apie $32,000. Minėtą 
Sanburgo eilėraštį nupirko 
Ralph Newman, atstovavęs 
Abraham Lincoln knygų par
duotuvę.

Šokdami apvažiuos pasaulį
Northwestern universiteto 

studentas Lawrence Richard- 
son organizuoja šokėjų ir kitų 
programos pildytojų grupę, ku
ri birželio mėnesį pradės ke
lionę aplink pasaulį, pildydama 
programą ir stebėdama tautas. 
Jau turi 14 instrumentų or
kestrą, kuris taipgi iškeliaus.

Susikaupimo diena 
moterims

Šv. Jurgio Moterų klubas 
rengia vienos dienos rekolekci
jų moterims. Rekolekcijos 
įvyks g.ruodžio 9 d. Prasidės 9 
vai. ryto ir baigsis 3 vai. p. p. 
Rekolenktantės gaus ir pietus. 
Viskas — nemokamai.

$75,000,000 Sanitariniam 
distriktui

Sanitarinis distriktas Chica
goje ir Cook apskrityje planuo
ja panaudoti $75,000,000 kana
lizacijos pataisymui ir naujų 
linijų pravedimui. Tas darbas 
užsitęstų apie šešetą metų.

IŠARTI IRTOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių Studentų Sąjun

gos Užsienio Reikalų skyriaus 

leidžiamo Lituanus žurnalo re
dakcija ir administracija persi
kėlė į Brooklyną. Naujas leidi
nio adresas yra: Lituanus, 916 
Willoghby Avenue, Brooklyn 
21, N. Y.

Visais Lituanus reikalais 
prašome į mus kreiptis čia pa
duotu adresu. Ta pačia proga 
norime priminti, kad žurnalo 
finansinė padėtis nelengva ir 
už bet kokią auką žurnalo lei
dėjai būtų širdingai dėkingi.

— Elvyra šikšniūtė, kuri 
gydosi namuose, pereitą savai
tę sužinojo iš savo daktaro, 
kad gijimas eina gana lėtai, ir 
praeis apie 3—6 mėnesiai, kol 
ji vėl galės pradėti vaikščioti. 
Elvyra Šikšniūtė gyvena 12700 
Speedvvay Overlook, E. Cleve- 
land 12, Ohio, tsel. LI 1-4612.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

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

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

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

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

Visus maloniai kviečia:
TT. Marijonai,

Clarendon Hills, IU.

— Marąuette Parko Namų Savi
ninkų organizacija rengia buneo po
būvį sekmadienį, lapkričio 25, 1956, 
3 vai. p. p. Marąuette Hali, 6908 So. 
Western Avė. Po buneo bus šokiai. 
Prašome visų dalyvauti.

Valdyba

— Lietuvos Vyčių sendraugių su
sirinkimas bus lapkričio 20 d. 8 viii. 
vak. L, Vyčių namuose, 2451 West 
47lli St. Visi nariai prašomi susi
rinkti punktualiai. — Valdyba

LINKSMIAU
Brangokas kepsnis

Hollywoodo filmų karaliu
kas nusprendė savo motinos 
gimtadienį jai padaryti siur
prizą ir savo dovana pralenkti 
visus brolius. Jis sužinojo, kad 
mieste parduodamas paukštis, 
kuris moka įvairių 4,000 žodžių 
ir moka padainuoti tris operų 
arijas. Jis nupirko paukštį, su
mokėdamas $50,000 ir pasiun
tė motinai.

Sekančią dieną po gimtadie
nio jis skambina telefonu mo
tinai ir klausia:

— Kaip patiko paukštė?
— Skanumynas, — atsakė 

motina.

Motina ir tėvas
Rasa turėjo parašyti į sąsiu

vinį du sakinius su penkiais 
veiksmažodžiais. Ji įrašė: “Ma
ma šluoja, skalbia, prosina, 
siuva ir verda. Tėtė valgo, ge
ria, rūko, kortuoja ir miega.”

.— 6 milionai turistų. Italiją 
šiemet aplankė 6 mil. turistų. 
Kiekvienas palieka vidutiniškai 
po 12.50 dol. dienai.

— Lenkijos pramonės mies
tas Katowiece buvo pavadintas 
Stalingradas. Dabar miestas su
sigrąžino senąjį vardą.

Pakartojo istoriją
“Tėve, ar tu atsimeni istori

ją, kaip tave išmetė iš gimna
zijos? Tu man vis pasakoda
vai tą istoriją.”

“Na, kaipgi, vaike, 
minsiu.”

neatsi-

"Tęte, dabar aš tau ap;e sa
ve pasakosiu tokią istoriją.”

Daugiau automobiliais 
važinėja

Budapešte tramvajaus kon
duktorius šaukia:

— Ponai, prašau nesustoti 
priekinėje platformoje, pra
šau eiti į vidų!..

— Iš kur ponai? — draugai, 
— atsiliepia vienas iš keleivių.

— Kokie čia draugai Drau
gai važinėja automobiliais, — 
atsako konduktorius.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
‘‘Drauge’’, 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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