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VAK. EUROPA NEGALIMA APGINT BE ATOMO
Raudonieji

puola JAV
VIENA, Austrija, lapkr. 26. — 

Vengrijos komunistai vėl pradė
jo pulti kardinolą Mindszenty ir 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Komunistai nori kardinolą 
Mindszenty vėl įmesti j kalėjimą.

Kardinolas Mindszenty, išlais
vintas sukilėlių, prisiglaudė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovybėje Budapešte, kai sovie 
tų tankai ir kareiviai puolė Bu
dapeštą lapkričio 4 dieną.

Vengrija tebėra streiko supa- 
ralyžuota. Janos Kadar, sovietų 
įkeltas į Vengrijos vyriausybę, 
neva pažadėjęs praplėsti vyriau
sybę, įtraukiant į ją nekomunis- 
tus. Mat, jis tais pažadais norįs 
įkalbėti darbininkus, kad jie grįž 
tų į darbą.

įprastas komunistų kaltinimas
Vengrijos komunistų vyriausy 

bės laikraštis Nep Szbadsag kar-1 
dinolą Mindszenty apkaltino „re
akcionieriškų jėgų“ įrankiu Ven
grijoje. Kardinolas gina Vengri
jos žmonių laisvę.

Sovietinis premjeras Janos Ka 
dar kaltina Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad jos iš anksto ži
nojo apie ruošiamą prieškomunis 
tinj sukilimą ir jos tą sukilimą 
sukurstė.

Austrijos sostinėje manoma, 
kad kardinolas Mindszenty tu
rės neribotam laikui pasilikti 
JAV atstovybėje, kuri yra sau
goma diplomatinės neliečiamy
bės. Bet sovietai gali diplomati
nę neliečiamybę sulaužyti ir prie 
varta išgabenti kardinolą iš at
stovybės.

Sovietų primestas Kadar reži
mas jau sulaužė tarptautinį įsta
tymą pagrobiant ir areštuojant 
buv. premjerą Imre Nagy.

.WQRLD WĘEK

Svarbesnieji pasaulinės politikos įvykiai vaizduose. (INS)

Steigs institutą
kapitalizmui tirti

ST. LOUIS. — ,.St. Louis Post 
Dispatch“ žiniomis, rusai suda
ro institutą kapitalizmui studi
juoti. Tą žinią patvirtino ir Mas
kvos radijas, pranešdamas, kad 
sovietų mokslo akademija suda
rė „specialų institutą modernia
jai kapitalizmo ekonomijai tir
ti“. Per akademijos posėdį Mas
kvoje buvo pareikšta kritika, 
kad sovietai neturį sistemingo 
studijų centro apie užsieniečių 
mokslininkų pažangiuosius eko
nomijos srities veikalus.

Augštas Vengrijos 

pareigūnas atvyksta

į New Yorką
NEW YORKAS, lapkr. 26. — 

Anna Kethly, narė Vengrijos vy
riausybės, kurią sovietai nuvertė 
lapkričio mėn. pradžioje, vakar 
pareiškė: augštas Vengrijos pa
reigūnas pabėgo į Austriją.

Anna Kethly saugumo sumeti
mais šio pareigūno pavardės ne
pasakė. Žymus Vengrijos parei
gūnas atvyksta į New Yorką ir 
praneš Jungtinėms Tautoms apie 
vengrų deportacijas į Rusiją. Jis 
savo akimis matė vengrų depor
tacijas į Rusijos gilumą.

Anna Kethly išvyko į Belgiją, 
kur dalyvaus tarptautinės fede
racijos laisvųjų prekybos unijų 
suvažiavime.

Lenkijos žurnalistai

remia Imre Nagy
VARŠUVA, lapkr. 26. — Var

šuvos laikraštininkai prašo Len- Milius nusiskundžia, kad „iki

Lietuvoje Pažaislio miške
nori steigti tėviškės muzėjų

e

OKUPUOTA LIETUVA. — „Švyturys“ Nr. 19 1956 nusiskun
džia, kad pamirštami senieji pastatai. Kaip pavyzdį nurodo buvu
sius Oginskio rūmus Plungėje, kurie turi didelę architektūrinę 
vertę, bet be remonto nyksta ir pradeda griūti.

„Literatūros ir Meno“ savait
raštyje „meno mokslų kandida
tas“ F. Bielinskis kelia klausi
mą, kad reiktų įsteigti ir Lietu
voje „tėviškės muzėjų“. Geriau
sia vieta jam randa Pažaislio ši
lą. Ten būtų Kauno hidroelektri
nės pastatas, ekskursantai galė
tų grožėtis Pažaislio vienuolyno 
architektūriniu ansambliu ir tu
rėtų progą susipažinti su „tėviš
kės muzėjum“ — lietuvių liau
dies meno ir praeities medžiagi
nės kultūros lobynu. Tokiu mu- 
zėjaus steigimo reikalu pirmoj 
eilėj turėtų susirūpinti Lietuvos 
Kultūros ministerija. Bet ten pat 
tame pačiame savaitrašty Moks
lų Akademijos istorijos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis V.

kijos vyriausybės, kad ji suteik
tų azylį Vengrijos buvusiam 
premjerui Imre Nagy ir kitiems 
vengrams, jei jie prašytų.

Lenkijos žurnalistų draugija 
pareiškė nepasitenkinimą dėl Na
gy pagrobimo ir pareikalavo tuo 
jau Nagy paleisti į laisvę.

*
• šešios sovietinės divizijos 

sutelktos prie Brest-Litovsko, o 
trys — apie Gardiną.

šiol Kultūros ministerija dar ne
turi inspektoriaus etnografinių 
paminklų apsaugai — etnografo 
specialisto, nors un-to archeolo
gijos - etnografijos katedra kas-

met išleidžia po keletą etnogra
fų“.

Lietuvių, rašytojų gimtinių 
apsauga

Keliamas reikalas taip pat su
sirūpinti lietuvių rašytojų gimti
nių apsauga. Kaip apleistą gim
tinę V. Milius nurodo V. Krėvės 
igmtąją sodybą, esančią Varėnos 
rajone, Masališkių apylinkėje, 
Subartonių kaime. Sodyboje yra 
pirkia, nedidelis tvartas, kluonas 
Ir rūsys. Visi pastatai išlikę iš 
rašytojo jaunųjų dienų. Tačiau 
savo išore pastatai atrodo labai 
liūdnai: baigia irti šiaudiniai sto 
gai, byra sienos. (Pastaruoju me 
tu ji jau inventorizuota. E.). Ne
geriau atrodo ir kito lietuvių li
teratūros klasiko, J. Biliūno, gim 
tinis namas Anykščių rajone, 
Niūronių kaime. Ten irgi yra iš
likę kai kurie baldai iš rašytojo 
vaikystės dienų, kuriuos skati
nama išsaugoti. (Elta).

Vengrijos krizė gali 
pabloginti santykius
tarp Maskvos ir Tito
MASKVA, lapkr. 26. — Buv. 

Vengrijos premjero Nagy dingi
mas gali praplėsti plyšį tarp 
Kremliaus vadų ir Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito.

Jugoslavijos vyriausybė reika
lauja paleisti Imre Nagy, kurį 
pagrobė so vietų agentai. Nagy 
buvo sovietų pagrobtas, kai jis 
išėjo iš Jugoslavijos ambasados 
Budapešte, nors Kadar vyriausy
bė buvo pasižadėjusi jam saugu
mą.

Jugoslavijos kariai
instruktuoja egiptiečius

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 26. — Jugoslavija vakar 
paneigė pranešimą, kad Jugosla
vijos kareiviai Egipte pažeidžia 
neutralumą instruktuodami Egi p 
to kareivius. Jugoslavijos karei
viai yra nuvykę į Egiptą kaip 
Jungtinių Tautų nariai prižiūrė
ti karo paliaubų.

Jugoslavijos komunistų laik
raštis Borba sako, jog šią žinią
paskleidė prancūzų — britų 
sluogsniai Port Saide, kad pa
kenktų Jungtinių Tautų misijai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietai vakar nepraleido britų karinio traukinio iš rytinio 

Berlyno į Vakarus. Ar tik nebus nauja Berlyno blokada.
— Komunistinėje įtakoje esanti Pasaulio taikos taryba pa

smerkė sovietų žygius Vengrijoje ir pareikalavo ištraukti sovietų 
kariuomenę ir tankus iš fo krašto.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
žymesnių valstybininkų likimas

STOCKHOLMAS, Švedija. — Latvių Stockholme leidžiama PrQsi9 gautosiomis 
„Briviba“ skelbia, kad, deportavus Lietuvos, Latvijos ir Estijos šiaurinėie Rytprūsių dalyje pa
žymesniuosius valstybininkus iš savųjų respublikų, iš jų buvo at- P^ebe^^M
imtos ir jiems skirtosios pensijos.

Išsiųstieji buvo laikomi įvai- ■■ ■....... .........
riose vietose: Kirove, Ivanove, tuose laikoml n>mų

Sovietų kariuomenės
dalinių judėjimas

BONNA, Vokietija. — Iš Ryt-

Sverdlovske ir Maskvos Butir- 
kuose. Specialios MVD komisijosto krašto KUOse. opeciaiioa ivi v u huhumjui

iečių vadas Hugh Gaitskel paprašė Jungti- v^bau buvo nuteisti 25 me— Britanijos darbic 
nių Amerikos Valstybių panaudoti savo įtaką, kad Vidurio Rytuo
se būtų įvesta taika.

— Prancūzai nužudė keturiolika Alžirijos sukilėlių COnstanti- 
ne apylinkėje, rytinėje Alžirijoje.

— Arabų partizanai iš Jordano įžengė į Izraelį ir susprogdino 
šulinį prie Eynat, netoli Tel Aviv.

— Egipto prezidentas Nasseris ruošiasi ištremti 9,000 prancū
zų, 13,000 britų ir 50,000 žydų iŠ Egipto.

— Jungtinės Amerikos Valstybės pasiūlė tuojau valyti Suezo 
kanalą, kai britų ir prancūzų kariuomenės traukiasi iš Port Said. 
Egiptas į šį pasiūlymą šaltai žiūri ir greičiausia atmes. Egiptas 
nenori kalbėti apie kanalo valymą, kol britų — prancūzų kariuome
nės dar nevisai pasitraukė iš Egipto teritorijos.

— Jungtinių Tautų generalinė asamblėja vakar vėl pareikala-

tams priverčiamųjų darbų ir 
smarkiai izoliuoti. Tokia izolia
cija buvo skirta Nr. 1 Ulmaniui, 
Nr. 2 Patsui, Nr. 3—5 A. Mer
kiui, jo žmonai ir sūnui, 6—7 
gen. Laidoneriui ir jo žmonai, 8 
—9 V. Munteriui su žmona, 10— 
11 Lietuvos užs. reikalų min. J. 
Urbšiui su žmona, 12—13 gen. J. 
Balodžiui su žmona ir t.t. Kalė
jimuose mirė Ulmanis, Patsas ir

o prasidėjus karo veiksmams, 
įgrūsti į kalėjimus ir vėliau per
vežti į Maskvos Butirkus. Ten jie

sovietų kariuomenės dalinių ju 
dėjimas. Vėliavoje, Gerdavoje, 
Įsrutyje, Gumbinėje ir kituose 
miestuose visa eilė namų buvo 
sekvestruoti kariuomenei. Kara
liaučiaus radijas nuolatos skati
na „visus draugus ir piliečius pa 
dėti parūpinti kariams tinkamųbuvo laikomi griežtai vienas nuo

kito izoliuoti vienutėse. Jiems* jr šiltų gyvenamųjų būstų“. Ru-
buvo leidžiama iš kalėjimo bib 
liotekos imtis knygas skaityti; į 
prievartinius darbus nebuvo va
romi. Tik po kelerių metų pvz. 
pavyko tokiu būdu Lietuvos 
premjerui A. Merkiui sužinoti, 
kad jo žmona yra ne tik gyva, 
bet laikoma netoli jo uždaroje 
vienutėje. Iki 1952 m. suimtieji

vo Britaniją, Prancūziją ir Izraelį ištraukti visus kareivius iš Egip- kiau buvusios paskirtos |>ensijos

Laidoneris. Mirė taip pat Mun- neiinojo kokg iikimaa. Tais 
terio vaikai. 1954 m. buvę paleis-vjg- buvo nuteisti po 25 
ti. Munteriui ir Balodžiui pas-

to. Nors britų — prancūzų ir Izraelio karinės jėgos traukiasi iš 
Egipto, bet dar uis ten jų esama.

— Rytinių pakrančių ir Meksikos įlankos uostų darbininkai 
po devynių dienų streiko grįžo į darbą. Kiekviena streiko diena 
JAV atnešė po 20 mil. dol. nuostolių.

po 540 rublių. Jiems kaip pastovi 
gyvenamoji vieta buvo paskirta 
Vladimiras.

Kitų laikraščių žiniomis, iš
vežtieji Viatkos Ir Ivanovo mies

metus kalėjimo, bet po Stalino 
mirties buvo amnestuoti. Jiems 
buvo įsakyta apsigyventi Vladi
miro m’este, kur buvo leista pa
ieškoti darbo. Tačiau be spec. 
leidimo Vladimiro negalėjo pa

Nato turėtų naudoti atominius 

ginklus, pareiškė gen. Norstad
WASHINGTONAS, lapkr. 26. — Generolas Lauris Norstad 

pareiškė: šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos jėgos (kurioms 
jis vadovauja) negalės apginti Vakarų Europos, jei nebus naudo
jami atominiai ginklai.

„Mūsų planai numato tuojau 
panaudoti atominius ginklus vi
suotinio karo metu“, Norstad pa
reiškė U. S. News and World Re- 
port žurnalui.

Norstad Paryžiuje pasakė: iš
einant iš karinio punkto, atomi
niai ginklai yra esminiu dalyku 
didžiulio užpuolimo metu ar vi
suotinio karo atveju.

Generolas Lauris Norstad, nau 
jas Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) vadas, įsiti
kinęs, kad be atominių ginklų ne
bus galima apginti Vakarų Euro
pos, jei karas kiltų ar įvyktų di
desnis užpuolimas.

Paklausus, ar Š. Atlanto Gy
nybos organizacijos jėgos galėtų 
apginti Vakarų Europą, jei būtų 
pasitenkinta paprastais ginklais,
Norstad atsakė: „Ne! Be atomi
nių ginklų negalima apginti V.
Europos“.

Rusų kareiviai

bėga iš kariuomenės
STRASBURGAS, Prancūzija, 

lapkr. 26. — Du tik ką atvykę 
vengrai pabėgėliai šiandien pa
reiškė, kad jie matė raudonosios 
armijos kareivius, pabėgusius iš 
sovietų kariuomenės, kovojan
čius Vengrijoje sukilėlių pusėje.

Buvęs Budapešto universiteto 
studentas pasakė, kad jis ir 200 
kitų jaunuolių buvo išgelbėti iš 
deportacijos traukinio, kai ru
sai pabėgėliai kareiviai nušlavė 
sovietinius palydovus.

Sovietų ginklai
į Siriją

Šveicarų laikraštis

apie Rokosovskį
ŠVEICARIJA. — Šveicarų 

„Neue Zuercher Zeitung“ Nr. 
316 1956, rašydamas apie Roko
sovskį, kuris lenkų plačiosioms 
masėms buvęs sovietinės hege-

WASHINGT0NAS, lapkr. 26. Įmonijos simbolis, pažymi, kad 
— Sovietų Sąjunga pasiuntė dar jis buvęs ir nepapjastaj didelis
daugiau ginklų į Siriją. Dėl to 
Washingtono d i p lomatiniuose 
sluogsniuose kilo susijaudini
mas.

Kiekvieną savaitę ginklai iš
kraunami Sirijos Latakia uoste.

Sirija dabar turi sovietų gink
lų daug daugiau negu jos gink
luotos jėgos galt panaudoti savo 
reikalams.

rusifikatorius. Ir pokarinėje len
kų armijoje buvę pusiau rusų ge
nerolų, paimtų iš caro armijos, 
kurie kaip reikiant nesulenkėjo. 
Tarp jų dienraštis mini ir Vil
niaus užgrobiką gen. Želigovskį, 
kuris net ir lenkų parlamente su 
savo „pusiau rusiškai pasakyto
mis kalbomis visuomet sukelda
vo daug gardaus juoko...“

TRUMPAI IŠ VISUR

sų kariuomenės daliniai Rytprū
siuose smarkiai sustiprinti.

Pakistanas reikalauja
KARACHI, Pakistanas, lapkr. 

26. — Vakarų Pakistano Musul
monų lygos suvažiavimas parei
kalavo Britaniją išmesti iš Bag
dado pakto ir pasitraukti iš Bri
tanijos bendruomenės (common- 
wealtho>. ,

• Okup. Lietuvoje mirė dr. 
Konradas Aleksa. 1956. 11. 6 
okup. Lietuvoje mirė Veterinari
jos Akademijos prof. dr. Konra
das Aleksa. Velionis nuo 1922 m. 
dirbo Dotnuvos Žemės ūkio tech
nikume, o jį pertvarkius — Že
mės Ūkio Akademijos zoohigie- 
nos ir veterinarijos katedros ve
dėju. Prof. K. Aleksa buvo vie
nas iš pirmųjų Lietuvos Veteri
narijos Akademijos organizato
rių ir steigėjų. Velionis yr* pa
skelbęs daugiau kaip 600 darbų.

Laisvosios Lietuvos Veterina
rijos Akademija, kurios dėstyto
jai buvo išėję ar gilinę mokslus 
įvairiose Vak. Europos šalyse, 

žiniomis, pasižymėjo augštu lygiu. Aka
demija galėjo drąsiai lygintis su 
bet kurio krašto panašia mokslo 
įstaiga. Tai pripažino net ir oku 
pantai vokiečiai, kurie sakyda
vo: „Mes turime daug tos rūšies 
įstaigų, bet nė vienos tokios ge
ros, kaip jūsų“.

• Deportacijos. Dar kartą pa
tvirtinamos žinios apie žmonių 
deportacijas iš buvusių Lenkijos į 
žemių, kurios paskiau kom. len
kų buvo perleistos Sov. Sąjungai.

• Šalčių banga. Okup. Lietu
voje buvo užplūdusi šalčių ban
ga. Naktį 1956. 11.13 šalčiai sie
kė iki 14 laipsnių, o Švenčionyse 
buvo įregistruota 17 laipsnių.

• Rumunijos komunistinės vy 
riausybės vadai vakar atvyko į 
Maskvą. Rumunijos komunistai 
nori ekonominės pagalbos iš 
Kremliaus.

• Libija nori peržiūrėti sutar
tį, kuria britams yra leidžiama

Turkija kaltina
ANKARA, Turkija, lapkr. 26.

— Ankaros radijas kaltina Egip 
tą, kad jis sukėlė su komunistų 
pagalba neramumus kitose ara
bų valstybėse.

Į Budapeštą
MASKVA, lapkr. 26. — Indi- 

jos ambasadorius K. P. S. Me- 
non skrenda į Budapeštą, kad 
paruoštų apie Vengrijos padėtį 
specialų pranešimą Indijos prem
jerui Nehru.

Ugnies aukos
SAN DIEGO, Cal., lapkr. 26.

— Vienuolika ugniagesių sude
gė, kai jie bandė sustabdyti ugnį 
Cleveland National miške, San 
Diego apskrityje.

Pavogė $274,000
LOUISVILLE, lapkr. 26. — 

Vagys iš William Bullit namų, 
netoli Louisville, išsinešė $274,- 
000. Pinigai buvo sudėti seife. 
Bullitt yra turtingas advokatas.

Vengrijos žydai
JERUZALĖ, lapkr. 26. — Dvi

dešimt Vengrijos žydų pabėgėlių 
vakar atvyko į Izraelį.

Kalendori -h

judėti po patį miestą. Atskirais 
atvejais buvo leidž ama gen. Ba-į laikyti savo kariuomenę Libijo-! 
lodžiui ir Munteriui nuvykti į je. Dvidešimties metų paktas, ku

likti, nors buvo leidžiama laisvai, bšys. (E.)

Rygą- Vladimire tebesąs ir Lie
tuvos užs. reik. ministeris J. Ur-

riuo Britanija duoda pagalbą Li
bijai už bazes, buvo pasirašytas 
1953 m. liepos mėn.

Lapkričio 27 d.: šv. Jokūbas, 
Interklaudietis; lietuviški: Sko
mantas ir Girdutė.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 4:24.
Ora#>

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir mažas pasi
keitimas oro temperatūroje.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Antradienis, lapkričio 27, 1956

'Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago. 32

Kaip gelbėti nušalusį narį

Praeitą sykį buvo rašyta a- 
pie tai kaip elgtis speigų me
tu, kad speigas nenuspigintų 
ausų ar pirštų.

Dabar pateiksiu keletą pata
rimų ką reikia daryti ir ko ne
daryti jei kartais įvyktų nelai
mė, jei sąnarys nušaltų.

Kai speigas pradeda žmogui 
sąnarį gnybti, tai vaizdas yra 
maždaug toks: paliesto sąnario' nors ir kažin kaip jis būtų ner- 
oda nuo šalčio visų pirma pa- vuotas ir maldautų cigaretės, 
šiurpsta, susitraukia, sustings Nevalia duoti jam snapso, nei 
ta, gi kraujo plonytės gyslelės jokių kitokių vaistų, kurie veik- 
užsiraukia. Tuomet tai toji kū- tų į kraujo gyslų praplėtimą ar

ti, patampa šiltas ir pradeda 
tinti. Tuomet ligonis pajaučia 
tvinkčiojimą, dilgčiojimą, per
šėjimą, degimą ir skausmą. 
Tuomet tai kenčiąs ligonis pa
sidaro ir labiau nervuotas. Tuo
met tai visi sujaudintieji nori 
nelaimingam pagelbėti ir pada
ro tai, ko nevalia daryti. 

Nevalia duoti ligoniui rūkyti,

LAISVES ŽEMEJE cinos daktarą, psichiatrijos spe 
cialistą.

Klausia M. J. — Ar po viru
sinės infekcijos žiųogus gali A. BENIULIS atlieka įvairius 
gauti nevritą rankoje ir ar nė-, perkraustymus bei pervežimus 

I ra kokių nors skiepų, kad žmo- j iš tolimų ir artimų atstumų.
' gų apsaugotų nuo tokios skau
džios ligos?

* Atsakymas M. J. — Kaikada 
virusai atakuoja ir įskaudina 
nervą ir nuo to žmogus gali 

; gauti nevritą. Jokių skiepų tai j 
ligai kolei kas dar nėra, bent Į 
efektingi; ir patvarių skiepų nė
ra.

MOV I N G
3MI

Tel. BIshop 7-7075 arbe- 
PRospect 8-9842

Ofiso teis?. I-Afayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

F.MILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU' 

4146 S. Archer Avė.
/AL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

pirm., antr., ketvlrt. 6-8:9» »- - «»., 8 4 r,,- » 648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. ltElianee 5-4410 

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

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

no plotmelė nublanksta arba 
pasmėlsta. Paskui, kai sąnarys

į kraujo apytaką tol, kol at
vyks daktaras. Kol daktaras at-

jau buigia sušalti, tai pasidaro vyks, tai ligonis turi gaulėti šil- 
baltas kaip popieris ir kietas į tame kambaryje ir šiltoje lo- 
bei ti apus kaip poreelanas. Rei- voje, tačiau jo atšildytas spei- 
kia žinoti, kad speigas su vėju go sužalotasis sąnarys privalo
ar su pūga greičiau sąnarį su
šaldo, negu be vėjo.

Ne visi žmonės yra vienodai 
kantrūs, ne visi vienodai rea
guoja kai speigas ausį, nosį ar 
j tirštus gnaibo, kai skauda. 
Normaliai, jei žmogus nėra ko-

būti neaprištas, ir neužklotas 
Kai daktaras atvyks, tai jisai 
žinos kokius vaistus duoti ir 
kaip ligonį gydyti.

Tel. ofiso HE 4-6(!u9, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir sekinad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KVDUUŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Weatern Avenw
(ĮIEDICAL BUILDINO) 

i'lrmad., antrad., ketv. Ir penkta'' 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nur 
J V. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu, 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. poi 'et.

Ofioe tel. HE. 7-1168 
Rea. tel WAlbroob 5-8766Klausia P. G. — Ar alus tu

kina žmogų, kurs atrodo tik 
kaip vanduo? Ir ar degtinė taip 
gi turi tą pačią tukinančią ga
lią?

Jaunas vengras ašaroja pasiekęs Atsakymas P.G. — Alus gal 
Ameriką Mihvaukee, Wis., ištrūkęs į ne tieR tukį Riek . 
iš savo tėvynės Vengrijos, kurioj | . „ . , . v
paliko jo kovojantys broliui. (INS) purpina žmogaus kūną; tačiau 

netiesioginiai, kadangi alus 
daugeliui sužadina apetitą prie 
valgio, tai daugiau bevalgant 
žmogus gali daugiau tukti. 
Degtinė savyje turi daug ka
lorijų, tačiau kaip maistas bent 
tukinimo atžvilgiu neturi jokios 
vertės. Vien degtinę geriant, be 
maisto, negyvensi.

ba atrodo, kad kiti ką nors nori 
padaryti. Kasdien noriu verkti 
ir vis klausiu, kodėl Dievulis 
manęs nepasigaili. 1952 m. vie
nas daktaras davė “Shock treat- 
ments”, padėtis pagerėjo, grįžo 
miegas ir apetitas, bet mintys 
ir baimė vis mane kankino. Da
bar vėl tas pats, blogai jaučiuo
si. Einu pas daktarą, leidžia a- 
datomis vit. B12 ir duoda įvai
rius “pilsus”,' bet vis nėra ge-

Tcl. OLympiC 2-4270
DR. ATKOČIŪNAS

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

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

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

Tel. CAlumct 5-O27O
Vai.: pirmad., treč, ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 1U v. ryto Iki 
2 vai. p. p.

rn. ofiso fš 7-5567, rea. RE. 7-4»e>
DR. FRANK C. KWINM

(KVIEČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

1661 Weet <7th flteee*
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
/ai iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8

t,.»ž Al.na Ir

Ofiso tel. CLlffstde 4-2896 
Rezidencijos; LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermlta<e) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
leštad nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. se»

DR. FL TALLAT-KELPšt
Ofisai: 20 North Hacker Drive 

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

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnliaU 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid tel. HEnilock 4-7080

vai.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

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

DK VYT. TAUR«« 
TUPfilAUSKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ1 
BENDRA PRAKTIKA EB 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567* 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antr

"'■•filad Ir Penktad. 6-9 vai. vak 
šeštadieniais 2-4 va) pon<«t

Atgaivinus nušalusį narį, rei
kia budėti ir tinkamai gydyti,
nes po to gali atsirasti įvairių l riau. Kaikurią dieną širdis sū

kių nors svaigalų, ar meilės, ar komplikacijų. Komplikacijos ga- j siramina, rodos gal bus geriau, 
melų apsvaigintas, tai skaus- jį p>Qti ne tiktai lokalinio nekro-! Bet ir vėl toks pat vienodumas
mingus skausmo gnaibiojimus tinio pobūdžio, bet kartais gali 
jaučia. Kai speigas žmogui į j at3irasti staiga ir visokios in- 
ausį gnybt, tai sąmoningas
žmogus už savo ausies capt;

Tel. ofiso Ha 4-2123, rez. PR. 6-848

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8266 South M'estern Avams

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir T—9 va* 
Trečiadieniais, šeštadieniais

sekmadieniais uždaryta 
"C“' Gfiso DAnub» « ’iv.

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA TR CHTRDRGP 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hm. 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 
•Įsi 4 vai popiet

Tel.: Ofiso — PFUmas 5-6764 
Buto — BEvcrly 8-3946

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia- 
'dieniaia uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: Plt 8-3220 
Res telef. IVAlbrook 5-5076

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuoaavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų
BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI. I
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo

draugą”.

7026 So. Western Avc. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12 
IKI 1 VAL. IKI KALĖDŲ

Kitom dienom 9:30—5:30. Pirmad. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Penktad. 9:30-0 v. v.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospcct 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išsl-yrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRoveliill 6-5603

OR. A. VALIS-LABOKAl
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

3267 South Halsted Street

Vai 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v va-
Šeštadieniais 1—4 v p p

rėk ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9448

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškeviėlūtB)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-S p.p. ir nuo B-S vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlealal* 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tek ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-8169

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 West Slat Street 
Kamp. Halsted Ir Simo. gatvini 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 8-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poptat 

Tek ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

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

Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658
_ Rezid. 6600 8. Arteelan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 8—9 v, v

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

DR. A. NARBUTAS
FLADCIŲ IR VIDAUS LIGO* 

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

Priima pagal susitarimą

smelkia į širdį, kaip elektros 
smūgiai, vis rodos, kad jau ne
išlaikysiu, kartais darosi man 
šalta, kartais visa šlapia pasi
darau. Svoris smarkiai krenta 
nežinau nei ką daryti, nei kui 
kreiptis. Vieni man pataria eiti

fekėinės ar sisteminės kompli
kacijos. Kartais į nušalusį są
narį įsimeta gangrena ir tenka 
3ąnarį amputuoti. Tromboza, 
gangrena ir infekcijos su įvai- 

tet tai ne juokai. Vėliau, kai rįomjs blogomis pasėkomis, taijPas “senkaič” daktarą, kiti sa- 
speigas užsaldo ne tik kraujo įkartais gali baigtis labai liūd-|ko, kad eičiau pas “apsikatri 
apytaką, bet ir sensorinių nervų ! naj
galūnėles, tai jautrumo nervai;
jau jokio skausmo nereaguoja Kiekvienu atveju, nušalusį są- 
ir žmogus nušalęs ausį nosį. ar Seriausia taii būū stropio-
pirštą, jau jokio skausmo nejau-' gydytojo priežiūroje. Jisai 
čia. Dažniausia tai menkų skaus PaSal reikalą duos ligoniui anti- 
melių nepaisantieji, “nelepšiai”, ^ot*n*us vaistus, tetanuso an-

kai speigas žmogui už nosies 
čiupt, tai žmogus taipgi savo 
nosį čiupt. Atrodo juokinga.

arba taip sau “ant drąsos-šili- ; ^oksmį ’anti^
mos" užgėrę, nei nepaiso kai ^impatolitinius, ar antihistami- 
laike speigo jiems sąnarius tru- i n’n^Us bei kitokius reikalingus 
puti padingina, o paskui jau'vaistus’ kad apsaugotų ligonį 
nieko nejaučia. nuo Pav°jin^ kompikacijų.

Paprastai ne patsai nukentė- 
jusis, bet pašalinis žmogus pas 
tebi, kad jo ausis ar nosis yra 
nušalusi. Tuomet jau reikia nu
kentėjusį gelbėti. Teikiant pa
galbą, reikia žinoti kaip gelbė-j 
ti, nes susinervinęs neišmanėlis 
gali baisiai daug žalos padaryti.

Senas paprotys atgaivinti su
šalusį iš lėto, palaipsniui atbil
dant su šaltu vaideniu, masa
žuojant su sniegu, — jau atgy
veno savo dienas. Sušalusį į le
dą. susikristalizavusį ir trapųjį

jos” daktarą. Kadangi čia lie
tuvio daktaro nėra, neturiu su 
kuo lietuviškai pasitarti. O ma
no amerikietis daktaras vis sa
ko, kad mane pagydys, bet jau 
neturiu nei pinigų, nei sveikatos. 
Tad prašau jus, gerbiamas dak

ti mane ant tiesaus kelio, kur aš 
galėčiau dėl savo ligos kreiptis, 
ar apsimoka dar man ką nors 
daryti; už tai būsiu labai dė
kinga.

Atsakymas O. P. — Neturint 
daugiau duomenų apie tamstos 
sveikatos stovį ir gyvenimo pa- 
linkumą. sunku ką nors konkre-

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia 0. P. — Esu vedusi, 
turiu 4 vaikus, esu 41 m. am
žiaus. Prieš 7 metUo mane stai-įtesnio tamstai patarti. Gal nėra 
ga nukrėtė baimės jausmas,
kaip elektra. Nuo to laiko mane 
pradėjo kankinti vienodos min
tys. kurių jokiu būdu negaliu 
atsikratyti nei pamiršti. Šiaip 
nesijaučiu, kad būčiau nervuo- 
ta, bet tų minčių stovėjimas gal
voje sukelia manyje baime la' į

SOPHIE BARČUS j 
RADIO PROGRAMA

i taip blogai, kaip manai, gal tai 
tik perdidielio nuovargio bei į- 
tampos sindromas. Jei taip, tai 
pasveiksi. Nepakenks, bet gat 
dar ir pagelbės tamstos ner
vams, jei nueisi pas gerą medi-

sąnarį masažuoti yra pavojinga išvargina,. Visas kūnas pra
dai dviejų priežasčių: (1) be-ideda Gebėti ir negaliu surasti 
masažuojant galima narį neti-1 vie^os nusiraminimui. Kartais 
ketai nulaužti, (2) šalčio jau jy išrodo, kad jau einu is prouo. 
taip sužalotą sąnarį dar labiau : Kai nuvarau šalin tą mintį, tai j jurmahiennio vuk. 
sužaloti bemasažuojant ir bernai kitą Pradeda kankinti: rodos Nto i iiimad. iki i enktad. 
gant, tai būtų lygiai taip, kad i va’^ams ^4 nors padarysiu ar-
smūgio suraiškintą sąnarį dari—1... ............................... ==
labiau grumdytum savo ranko- " ' ' "
mis. Tai būtų žiauru, skaudu ir
pavojinga. Be to, fcemasažuo-,
.jant gali negyvų ląstelių kruo
pelytė ar kraujo krekenėlė pa-, 
tekti į kraujo apytaką, ir už-i 
trombuoti kraujo gyslą kur 
nors, ar nukeliauti į širdį ar j i 
smegenis, o paskui arba para- į 
lyžius, arba mirtis. Tad masa-1 
žuoti nušalusį sąnarį yra labai 
pavojinga.

iš \VOEH stoties Ranga 1390 
nuo 7—8 v

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKKAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS

Nušalusį sąnarį, pagal moder
niškos medicinos nurodymus,

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kini. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

l.b tuviu Kataliką .Spaudos Draugija 

610 puslapi,,; 3/, colio įdomino 1

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

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

SEKMAD. 8:30 --9:30 v. r. Iš stoties 
U OPA — 1100 kll.

7159 80. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29, 111. HEinlock 4-2413

Turiu naują dideli sunMveiimj 
Ir apdraudaa

UIS W. Dlst St. Chicago, ŪL 
Tol. PReocott 9-8781

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIOSII TAOKAI-NAUIAUSI KMUSTTm (PANK/AI 

tisų MKTU PAimUNIAi-P/SUS H?SĄŽININGAS AA7ARNAWfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIUoelc 5*9209

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Dainan Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. i—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfuyette 3-6048 
Itez.: IVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, 111 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas KEpūblic 7-4000 

Rezidenela: UKovcliUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4853 S. Wliipple Strtet

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

LAfayette 3-4949 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAI..: Pirmad.. antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Culifornia Avė. 

VAI,.: 2—1 ir G - -S v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YAids 7—1166 
. Rezidencijos — S'l'evvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YYAlbrook 5-2670
lies. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
t JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Centei
6132 South Kedzie Avenue

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

Tai viena iš pilniausii) uiuldakny• 
giij, spausdinti) Amerikoje: visos li-

reikia gelbėti šitaip: Visų nir-' nov, n'Į; visi) sakramentu, HlftKlnlninl; phhIiivs; pllnoH rpkol«‘k»
ma nukentėjusį reikia 'vesti j ciios; visi) K'-kiiiudii-nli) evangelijos
patogiai šiltą kambarį. Tuojau
reikia pamerkti nušalusį sąnaudos: sv. valandos maldos; «:t giesm.: 

rj kelioms minutėms į šiltą, bet, Kl.llai;' Ho|.,.iingustos Molinos stotys 
nepcršiltą vandenį. Vanduo tu-'lr 1 1
ri būti labinu drungnas, rpaž- į Maldaknygė ‘ vn-spuiic. i-kiausyk
daug apie 42 C. (108 F.) laips- yra labai gražiai išleista, at.

° 1 1 I sp;ni«dml;i ant b.ilchiUHio ir gorinu-
nių Šilumos (ai truputi šil- šio popinto; tvirtai įrišta su paauk 
lesnis negu žmogaus kraujas. dU"K
Vėsesnės temperatūros vanduo i

, . . r i a* i ši mnhJn k n> g< > rn gu iinibiaM pir-
licbus LflJp CJCkt inįjclh, O įklnvw Amerikoje. 1 žHiunky k itr tuo-
tc31lis vanduo gili veikti “eks- j i|lM- dovanu Kalėdoms,

plioduojančiai” ir gali pakenk-:
ti.

Kai nušalęs sąnarys atsigau
na, kai viduje ledas ištirpsta, ' 
tai sąnarys pasidalo raudonas, 
lies kraujas ten pradeda tekė-1
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MORALINĖ KOVA LAIMĖTA
“The New York Times”, duodamas apžvalgą, kovų už lais

vę ir nepriklausomybę Vengrijoje, daro rimtų pastabų ir kaiku- 
rių labai sveikų išvadų. Vengrijos revoliucija pradėta ramia stu
dentų ir darbininkų demonstracija, norint pasiskusti gyvenimo 
sunkumais. Toji demonstracija tapo revoliucija tik tada, kai 
ginkluota kariuomenė ir policija pradėjo šaudyti į demonstruo
jančius beginklius žmones — vyrus, moteris ir vaikus. Tose 
skerdynėse dalyvavo ir ginkluoti sovietų žmogžudžiai (raudonoji 
armija). Ir po mėnesio kruvinų kovų revoliucija, tebetęsiama 
streikais ir kitomis priemonėmis. Anot “The New York Times”, 
istorija neturi užregistravusi šviesesnio laikotarpio už šią veng
rų tautos ryžtingą kovą dėl laisvės.

Daug karinių pabūklų buvo naudojama prieš Vengrijos 
žmones. Gausios sovietinės karo jėgos, apsišarvojusios lėktu
vais ir tankais, atliko didžiausią istorijoje piktadarybę — masinę 
žmogžudystę. Negana to. Buvo panaudotos melagystės, viliū- 
gystės ir išdavimai bei apgaulė. Nieko šlykštesnio negali būti. 
Sovietų ginkluotųjų jėgų talkininkais pasidarė dideli šalčiai ir 
badas, šlykštų vaidmenį suvaidino Jano8 Kadaro vadovaujama 
maža išdavikų klika. Tačiau faktas pasilieka faktu, kad tos

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA IR 
1 JAUNIMAS

K. MOCKUS, So. Boston, Mm

Krikščioniškoji demokratija 

Vakarų Europoje

Britų sociologas Bernard 
Braine žurnale “Britlsh Survey” 
š. m. birželio mėn., rašydamas 
apie krikščioniškosios demokra
tijos vaidmenį Vakarų Europo
je po pastarojo pasaulinio karo, 
nurodo, kad krikščionių demo
kratų partijų iškilimas į politi
nę jėgą ir įtaką buvo reikšmin
giausias pokarinės Europos fe
nomenas. Tas pats autorius ne
abejoja, kad. jeigu Rytų Euro
pa nebūtų buvusi okupuota so
vietų kariuomenės ir ten nebūtų 
užgniaužta minties laisvė, tos pa 
čios krikščioniškosios demokra-

į Manydami, kad krikščioniškos 
idėjos greičiau p?dės išnaikinti 
psichologinius skirtumus tarp 
nugalėtojų ir nugalėtųjų. Itali
jos krikščionių demokratų va
dai siūlė sudaryti efektyvią tarp 
tautinę krikščioniškųjų partijų 
organizaciją. Daugumas kraš
tų pritarė, bet prancūzų MRP 
nepritarė. Ši karo audrose ir 
rezistencijoje gimusi partija aiš 
kino, kad betkoks ryšys su

TAIP BĖGA Iš VERGIJOS

Per betiltos upes vengrai bėga ii savo tėvynės nuo bolševikinės tironijos

pos suvienijimui, reikia laukti, idealų įgyvendinimo, siekė krikš 
tarptautine organizacija prancū-l didesnės jėgų konsolidacijos ir čioniškųjų idėjų gyvo ir realaus

visos žiaurios ir šlykščios priemonės Vengrijos žmonių nenu
galėjo moraliniu atžvilgiu. Beginklė, alkana, beturtė ir šaltį tijoa idėjos būtų radusios didelį 
kenčianti tauta vis dar nepasiduoda tironui, kurio ginklai yra atgarsį ir Europos Rytuose.
atsukt į ją iš visų pusių.

“The New York Times” pastebi, kad prieš baisųjį tironą 
jau ne be ginklu kariaujama, bet vedama ryžtinga moralinė ko
va. Vienoj kovos pusėje stovi Maskvos tironai, nuo kojų iki 
galvos apsiginklavę, kitoj — beginklė vengrų tauta, kuri dėl 
savo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo kenčia nežmoniškus sun
kumus. Vengrų tautos vienybė yra sucementuota jos kankinių 
pralietu krauju. Ir toji vienybė nebus sulaužyta lengvu ir pi
giu būdu.

Pasaulio kovų scenoje šiandien matome moralinį klausimą 
visu jo pilnumu. Didysis pasaulio pasipiktinimas sovietų tiro
nais buvo iššauktas Jungtinėse Tautose, kurios reikalavo baigti 
barbariškus soviėtų veiksmus Vengrijoje. Jos taip pat reikalar 
vo, kad būtų įleisti į Vengriją stebėtojai. Net Jugoslavijos ir 
Lenkijos atstovai stovėjo tų reikalavimų užnugaryje. Kaip tei
singai pastebi “The New York Times”, net ir laisvųjų kraštų 
komunistiniuose sąjūdžiuose pasireiškia pasipiktinimai sovietų 
žmogžudiškais veiksmais. Daug kas dabar jau pradeda pra
regėti. Praregi daug ir tų, kurie sovietų melus priimdavo evan- 
geline tiesa.

“Gilesne prasme imdami, mes jau galima pasakyti, kad Veng
rijos revoliucija yra laimėjusi”, rašo “The New York Times”. 
“Vengrijos žmonės privertė Maskvą parodyti jos tikrąjį veidą, 
iškelti aikštėn realybę, kas slypi už medum išteptųjų žodžių “tai
kus sugyvenimas’ ir ‘daug kelių socializman’. Tačiau Vengrijos 
žmonės labai brangią kainą moka už šią moralinę pergalę. Mes 
laisvojo pasaulio žmonės esame jiems skolingi. Už šią skolą 
mes turime daryti didžiausią spaudimą į kiekvieną pasaulio 
opinijos forumą dėl Vengrijos laisvės, panaudojant kiekvieną

Nors kiekviename krašte krik 
ščionių demokratų partijos turi 
skirtingus vardus ir skiriasi sa
vo programomis bei taktika, ta
čiau jos yra jungiamos bendrų 
krikščioniškųjų principų ir su
daro sąjūdį, kuris dabar jau 
daug reiškia Vakarų Europoje 
ir kuris plečiasi į kitus konti
nentus.

Šiuo metu veikia ir tų didžių
jų sąjūdžių veikėjų tarptautinė 
organizacija NEI (Nouvelles 
Eųuipes Internationales), dabar 
plačiau pažįstama kaip Tarp
tautinė Krikščionių Demokratų 
Unija. Toji organizacija buvo 
įsteigta Šveicarijoje, Luzerne 
mieste, 1947 m. Pirmasis mėgi
nimas įsteigti pajėgų Krikščio
nių Demokratų Interancionalą 
buvo padarytas italų 1946 m.

zų visuomenei duos pagrindo pri 
kaišioti jai klerikalizmą, o tokio 
priekaišto prancūzų katalikai po 
litikai. susispietę į MRP, neno
rėjo.

Skaitantis su prancūzų nuo
mone, 1947 m. buvo susitarta 
steigti ne partijų, o tik tų par
tijų veikėjų uniją. Toji unija 
pateisino savo įsteigimą. Pe
riodiniai atskirų kraštų vadų su
sitikimai tos organizacijos rė
muose yra labai naudingi. Į tą 
uniją buvo priimti ir emigraci
joje esantieji krikščionių demo
kratų veikėjai iš anapus geleži
nės uždangos, jų tarpe ir lie
tuviai. Ypatingai sėkmingai dir 
ba to sąjūdžio jaunimo sekcija.

Ant plačios bazės yra atsisto
ję italų ir vokiečių krikščionys 
demokratai. Italijoje jie apjun
gia konservatorius ir daugiau 
į socialines reformas linkusius 
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
žmones. Komunizmo grėsmė ir 
Šv. Sosto palankumas bei vadų 
sugebėjimas įgalina tą partiją 
laikytis pirmoje vietoje ir va
dovauti italų politikai. Vokieti-

Todėl taip ir išėjo, kad pergalė 1 joje toji partija apjungia ne tik

įtakos atgavimo. Jaunoji karta, ’ pritaikymo mūsų laikams, 
išėjusi NEI mokyklą ir nebetu-1
rinti rezistencijos meto įtakų Rezistencija ir emigracija 
galvosenoj, gal duos skirtingą 
veidą pačiam sąjūdžiui.

Mūsų atvejis 
Mūsų krikščionių demokratų 

partija, susikūrusi dar prieš I 
Pasaulinį karą ir atlikusi spren
džiamą vaidmenį pirmaisiais ne
priklausomybės metais, yra, ži
noma, to paties tarptautinio są
jūdžio pasireiškimas lietuviškose 
sąlygose. Tas pasireiškimas vy
ko tada, kai kiti didieji kraštai, 
dabar stovį krikščioniškosios de 
mokratijos avangarde, išgyveno 
įvairias konvulsijas ir juose da
bar tvirti sąjūdžiai tada dar to
kiais nebuvo. Mūsų veikėjai be
veik neturėjo pavyzdžio. Vo
kiečių Centras, pajėgi konfesinė 
partija, gal buvo ryškiausiu pa
vyzdžiu.

Atėjo baisiosios okupacijos, 
kančios, kalėjimai, emigracija. 
Visa tai tebėra šiurkšti mūsų 
gyvenimo tikrovė neribotam lai
kui. Per tą laiką labiau išryš
kėjo jau dvi krikščioniškos po
litinės grupės. Abi jos visada 
pripažino ir dabar pripažįsta 
prof. St. Šalkauskio autoritetą. 
Taigi abi jas turime pagrindo 
laikyti to paties sąjūdžio kiek 
skirtingais pasireiškimais. Vie
na su prel. M. Krupavičiumi ir 
kitais iš nepriklausomybės lai
kų žinomais vardais priešakyje 
aiškiai laikosi senojo krikščio
nių demokratų vardo, nesibaido 
taip labai katalikams iš. įprati
mo daromų klerikalizmo ir pa
našių priekaištų, šiandien tos

Mūsų jaunimo reikalui politikoj
Jeigu iš vienos pusės yra aiš

kus reikalas traukti tam tikro 
amžiaus suaugusį jaunimą, tin
kantį politiniam darbui, į ak
tyviąsias gretas, tai iš kitos pu
sės yra labai svarbu apsaugoti 
jaunimą nuo perdėtų, dažnai as
meniškumu besiremiančių kont- 
raversijų pasisavinimo. Mūsų 
krikščioniškoje visuomenėje ne
priklausomybės metais neturė
jome specialių jaunimo politinių 
organizacijų. Dabartinės krikš
čionių demokratų partijos Va
karų Europoje turi jaunimo sek 
cijas, lygiai kaip jas turi ir ki
tos politinės grupės. Ne pa
slaptis, kad ir po atsikūrimo 
emigracijoje vengta jaunimo po
litinių junginių. Tačiau politi
nėms grupėms reikia prieauglio 
ir jį sunku išugdyti mūsų są
lygose. Imami steigti studijų 
klubus ir pasireiškia rivalizacija 
tarp labai giminingų grupių. Kul 
tūrininkai turi pagrindą labai 
rimtaivadovauti, kad toji riva
lizacija nepakenktų taip sunkiai 
dirbamam lietuvybės išlaikymo 
darbui, o jaunimą n nebūtų at
nešta neapykantos dvasios, kuri 
yra griežtai priešinga krikščio
niškos bet kokios draugijos es
miniams siekimams. To galima 
išvengti pašalinus karštį ir drau 
gišku susitarimu sustabdžius ne 
reikalingą grupių rivalizaciją. 
Krikščioniškoji demokratija ve
da plačiu keliu; visi šiame kely
je galime ir turime sutilpti.

buvo pakeista pralaimėjimu. 
Sovietų vadai gavo įspūdį ir

iš prez. Eisenhowerio silpnumo, 
jam demonstruojant visišką op
timizmą spaudos konferencijoj 
tokioj situacijoj, kuri toli gražu

katalikus, bet ir protestantus. 
Ji taip pat turi sparnus, kaip 
Italijoje, bet išlaiko vienybę ir 
įtaką krašte. Tam daug padeda 
senelio kanclerio dr. Adenaue
rio autoritetas. Prancūzijoje

politinę ir ekonominę priemonę prieš sovietų agresiją, duodant neverta jokio optimizmo. Be to Į MRP daugiau rikiavosi pagal
pašalpą ir saugią globą dešimtims tūkstančių pabėgėlių. Visa. 
me šiame reikale mes Jungtinėse Valstybėse, kaip stipriausioje 
ir turtingiausioje laisvojo pasaulio dalyje, turime ypatingą pa
reigą’

Tenka pasakyti, kad ne tik “The New York Times”, bet ir 
visa Amerikos spauda, išskyrus komunistiškąją, kovojančios dėl 
laisvės Vengrijos reikalu laikėsi ir laikosi teisingai. Ir tai daug 
padeda ne tik vengrų, bet ir kitų tautų už geležinės uždangos 
laisvės ir nepriklausomybės siekimams.

Pora kaušų karčios tiesos
Toronto dienraštis “The Glo

bė and Mail” lapkričio 19 d. 
dviejuose vedamuosiuose pila 
du kaušus karčios tiesos Jungt. 
Tautoms ir Jungt. Amerikos 
Valstybėms^

Pirmas vedamasis užvardin
tas “Thrice”.

Šiandien savo elegantiškoje 
vyriausioje būstinėje, New Yor-

Šiandien matyt artėja trečia
sis išdavimas. Kuba patiekė 
Jungtinėms Tatuoms rezoliuciją, 
kuri be abejo praeis, kaltinda
ma sovietus vykdymu masinių 
Vengrijos jaunimo deportacijų 
į Sibiro priv. darbų stovyklas, ir 
reikalaudama deportacijas tuo
jau sustabdyti, o ištremtuosius 
— grąžinti. Vienok niekas ne-

Vengrijos nurašymag į mirusių 
jų ir palaidotųjų tarpą — ar nė
ra jų silpnumo ženklas?

Rusijai atrodo, kodėl ne? Juk 
Vakarų pasaulis visiškos pani
kos ir bėgimo ženkle. Todėl nū
dien ji stengiasi pagal Muen- 
cheno stilių pasiūlyti Vakarams 
naujus nusiginklavimo planus 
ir kt. Iš to jie tikisi, kad iš
gąsdinti Vakarai užkas, apars 
visus ginklus ir pasiruoš visiš
kai kapituliacijai. Tad kodėl gi 
jiems nevykdyti savo kriminali
nių veiksmų Vengrijoje?

Toliau vedamojo minčių ne- 
becituosiu. Jau ir iš to matyti, 
kokių teisingų išvadų prieina 
laikraštis, nurodydamas Jung
tinių Tautų silpnumą, o JAV 
bailumą. Pr. Alšėnas

M. KRUPAVIČIUS

ke, JT trečią kartą išduos de- galėtų prileisti, jog sovietai pa-
šimt milionų Vengrijos vyrų, mo 
ter-ų ir vaikų.

Prieš dvi savaites, neva paklu 
susios desperatiškų Vengrijos 
revoliucinės vyriausybės šauks
mų, Jungtinės Tautos (jų gene
ralinė asamblėja) kreipėsi į So
vietų Sąjungą, prašydamos “su
laikyti bet kokius tolimesnius 
vengrų tautos puolimus ir ati
traukti savo karines jėgas iš to 
krašto nieko nelaukiant”...

Sovietų Sąjunga to nepaklau
sė. Gi Jungtinės Tautos — ab
soliutiškai nieko nepadarė, kad 
jų nutarimas būtų įvykdytas 
arba nors vykdomas. Tai buvo 
pirmasis Vengrijos išdavimas.

Prieš dešimt dienų JT gene
ralinė asamblėja vėl grįžo prie 
to paties klausimo. Ji priėmė re 
zoliciją. smerkiančią raudonųjų 
neklausymą Jungtinių Tautų, ku 
rių nariu yra ir sovietai, nuta
rimo ir dar kartą pareikalavo 
atitraukti kariuomenę iš Veng
rijos.

Sovietai ir šį kartą — tartum 
negiręlėjo. Tai buv0 antras iš
davimas.

klausys, o Jungtinės Tautos pa 
darys kokius nors žygius, kad 
toks nutarimas būtų įgyvendin
tas.

Šv. Petras po trečiojo Kris
taus išsigynimo nor8 verksmu 
griebėsi išpirkti savo žygį, o 
Judas Iskariotas. išdavęs Kris
tų, tuojau nuėjo ir pasikorė... 
O ką darys Jungtinės po trijų 
išdavimų ?

Antras vedamasis pavadin-. 
tas “Russia Follows Up”.

Rusijos nūdieniai vadai gavo 
impresiją ir gana daug priežas
čių jiems parodė tai, kad JAV 
yra minkštos, persigandusios ir 
tiesiog laukiniškos baimės apim
tos.

Tokį įspūdį jie gavo iš tos 
šaukte šaukiančios panikos, ku
ri sukaustė Washingtoną, kada 
Bulganinas pragrasino pradėti 
raketomis daužyti D. Britaniją 
ir Prancūziją dėl pastarųjų in
tervencijos į Art. Rytus. Toji 
panika privertė Washingtoną 
imtis desperatiškų žygių, besi
stengiant Angliją ir Prancūzi
ją nuo intervencijos sulaikyti.

grupės priekyje jau stovi nepri 
Tačiau Lietuva buvo agrari-: klausomoje Lietuvoje brendę 

nis ir su viena vyraujančia kon- į žmonės, panašaus amžiaus, kaip 
fešija kraštas. Kraštas mažas j ir kitos grupės, kurią pažįsta- 
ir okupacijų bei karų nunioko- me frontininkų vardu. Tos gru- 
tas . Tokiose aplinkybėse krikš- pės eilė veikėjų išėjo karčią re 
“ j i x zistencijos mokyklą ir su tais

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION

kairiąsias partijas. Jos sociali
nė programa tuoj po karo buvo 
ypač radikali. Panašiai buvo ir 
Belgijoje. Pokario metais turė
ta pasisekimo, bet dabar jau ku
ria laikas tos partijos įtaka yra 
sumažėjusi. Prancūzų MRP sa-

ščionių demokratų veikėjai pa
darė tikrai daug. Pačių tų vei
kėjų buvo permažai, nes rusiš
kos ano meto mokyklos ugdė 
daugiau liberalinę inteligentiją. 
Neišvengiama buvo krikščio
nims demokratams traukti į po
litinį darbą iš klero, o tai, žino
ma, prisidėjo prie antiklerikali- 
nių nuotaikų sukėlimo mūsų vi
suomenėje. Kai atėjo tautinin
kai, kai buvo slopinamos kitos 
politinės srovės, krikščioniškai 
demokratiškoji srovė, prisiug- 
džiusi per tą laiką pakankamai 
pasauliečių veikėjų, negalėjo de

vo laiku neparėmė gen. de Gaul- ramai pasireikšti. Pas vadus bu
le, kai šis išėjo į frontinę ata
ką prieš komunistus, kaip anti
valstybinę partiją. Tai atšaldė ne 
mažą dalį rėmėjų. Vėliau ir Bel
gijoje, ir Prancūzijoje susirem
ta su kairiomis partijomis dėl 
auklėjimo klausimų ir čia jau 
nebuvo galima trauktis. Kova 
tebeina ir ypač Prancūzijoj, kur 
Robert Schuman, George Bi- 
dault ir kiti MRP veikėjai davė 
tiek šviežios minties tarptauti
niam bendradarbiavimui, Euro-

ta nuovargio ir apsivylimo žy
mių, jaunesnysis prieauglis žval 
gėsi pavyzdžių kitur ir naujų 
kelių pas save. Tų pastangų ryš 
kesni laimėjimai buvo “XX Am
žius” ir “Naujoji Romuva”, at
nešę į ano meto Lietuvos gyve
nimą daug šviežio oro. Niekas 
tada neabejojo, lygiai kaip ir 
dabar nėra pagrindo abejoti, 
kad tie sąjūdžiai buvo nauji sa
vo forma, bet siekė tu pačių 
krikščionybės ir demokratybės

rezistenciniais šūkiais apeliavo 
tuoj po karo į emigracijoje atsi
dūrusią mūsų visuomenės dalį. 
Savaime aišku, kad tie šūkiai 
atrodė patrauklūs priaugančiai 
kartai, kurios nemažas procen
tas įsijungė į tą sąjūdį. Iš to 
prieauglio dabar jau esama ir 
mokslo laipsnius įgijusių bei su
brendusių asmenų, iš kurių ga
li daug tikėtis krikščioniškosios 
demokratijos sąjūdis būsimoje 
iš komunizmo išlaisvintoje Lie
tuvoje. Lietuvių Frontas gal 
daugiau nusižiūrėjo į prancūzų 
MRP. Nors taip atvirai nereikš
ta baimės dėl galimo klerikaliz
mo priekaišto, tačiau iš tikrų
jų tokių nuotaikų esama. Imta 
kalbėti apie nepasaulėžiūrinę po
litiką. Tai buvo naujas, jau e- 
migracijoje garsiau paskelbtas 
dalykas, sukėlęs ir šiandien te- 
bekeliąs daugybę kontraversijų 
ir įnešąs į mūsų visuomeninį gy
venimą nesutarimų. Jeigu prie 
to pridėti asmenų diferencijas, 
gaunama net ir Lietuvos lais
vinimo darbuose aiškių spragų.

TELEVIZIJA:
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2 tęsinys

Krikščionių demokratų nusistatymą naujos vy
riausybės atžvilgiu man teko pareikšti svarstant Sle
ževičiaus deklaraciją Seime šiais žodžiais — “Kaipo 
valstybinė partija dirbsim ir toliau tautos ir val
stybės naudai... Mes paremsime ir kiekvieną vyriau
sybės Lietuvai naudingą darbą. Mes nebūsime opo
zicija dėl opozicijos. Mes atėjom darbo dirbti, ne jo 
kliudyti. Mūsų santykiai su vyriausybe priklausys 
nuo to, kiek vyriausybė pagerbs mūsų svarbiausius 
idealus — krikščionybę, demokratybę ir tautybę. 
Tačiau, jei mūsų ir katalikiškos Lietuvos sluogsnių 
nusistatymai nebus pagerbti, tai mes dėl jų mokėję 
dirbti, mokėsime ir kovot”. Ir tą savo pareiškimą 
vykdė. Gerus darbus rėmė, su blogais gi kovojo. 
Kovos metodai buyo pozityvios opozicijos metodai. 
Tų metodų jai nėra pagrindo gėdintis nei bijotis at
sakomybės prieš tautą ir valstybę.

NAUJOJI VLRIAUSYBfi
M. Sleževičius pristatė Seimui tokio sąstato vy

riausybę — Min. pirmininkas — M. Sleževičius. Jis 
paėmė taip pat teisingumo ministerio ir laikinai už 
sienio reikalų min. pareigas, finansų min. — A. 
Rimka, vidaus reikalų — V. Požėla, krašto apsau
gos min. — J. Papečkys, žemši ūkio — J. Krikš
čiūnas, švietimo min. — V. Cepinskas, susisiekimo

— B. Tamoševičius ir valstybės kontrolierius 
Mašiotas.

Ministerių kabinete yra visa eilė žinomų, gar
bingų ir patikimų vyrų, kaip Sleževičius, Rimka, Pa
pečkys (ir kiti. Bet į jį įėjo ir du nauji žmonės -— 
Cepinskas ir Požėla, kurie sudarė nemaža nesmagu
mų liaudininkams, dėl kurių jie buvo mėginę juos 
pakeisti kitos grupės atstovais.

Cepinskas platesnei visuomenei buvo mažai ži
nomas žmogus. Tai buvo nauja figūra. Caro laikais 
mokytojavo bene Latvijoj ir buvo vienos aukštesnės 
mokyklos direktorius. Kaip jis ten reiškėsi kaip lie
tuvis, žinių neturiu, bet lietuviškoj spaudoj su jo 
pavarde niekad man neteko susidurti. Iš to galė
čiau daryti išvadą, kad jei jis kur ir dėdavosi prie 
lietuviško gyvenimo, tai labai nežymiai, nes visi to 
meto lietuviai daugiau pasireiškę lietuviškame dar
be ne tik Latvijoj, bet ir Lenkijoj ir Rusijoj lietu
viškoj spaudoj buvo atžymimi. Vedęs buvo rusę. Rei
kia manyti, kad jis daugiausia buvo užsidaręs ravo 
profesijos darbe ir šeimos reikalų sienose. Čepins
kis buvo augštos inteligencijos žmogus, gilus savo 
srities žinovas. Profesoriaudamas Kauno universi
tete išleido vertingą vadovėlį. Buvo iškalbingas vy
ras, dėl to studentų buvo mielai klausomas, švieti
mo reikalus gerai nusimanė, bet buvo labai nervin
gas, tai kliudė jo darbams. Jis priklausė socialdemo
kratų frakcijai, bet buvo daugiau saloninis socialis
tas. Jis nebuvo marksistas. Su Dievu jis santykius 
turėjo. Kiek matyti iš susirašinėjimo su Jakštu- 
Dambrausku, jis buyo teistas. Kąikuriuos šventuo 
sius ypatingai gerbė. Šv. Pranciškus Asižietis, šv. 
Augustinas ir šv. Povilas apaštalas jam buvo idea
lai. Ir kai jam vieną kartą parvežiau iš Asyžiaus 
šv. Pranciškaus graviūrą varyje, jis man buvo už 
tai labai dėkingas ir sakėsi ją laikąs ant rašomojo

stalo. Važiuodamas į mitingus dažnai veždavosi 
Naująjį Įstatymą ir savo kalbą pradėdavo pasirink
tu iš jo tekstu, kurį aiškindavo pagal savo norą, 
dažniausiai nepalankiai tikintiesiems katalikams. Ce
pinskas ne visur sutikdavo su socialdemokratų tak
tika ir nuostatais. Marksizmo rabinas, kaip jis vadi
no savo vadą Steponą Kairį Kaminską, su juo turė
jo turėt kiek vargo.

Žydai turėjo Lietuvoj pilniausią laisvę ir ne
kliudomai naudojosi tokiomis pat teisėmis, kaip ir 
lietuviai. Tačiau buvo tokių finansinių ir ekonomi
nių klausimų, kurie buvo sprendžiami valstybės nau
dai, bet tiesioginiai ar netiesioginiai paliesdavo žy
dų interesus. Jie tokius nutarimus laikė nukreiptus 
prieš juos ir kėlė ne maža triukšmo. Prie tokių jaut
rių klausimų priklausė prekybos, pramonės, finan
sų, kooperatyvų ir kiti klausimai.

Kartą svarstant Seime vieną tokių klausimų at
sitiko toks charakteringas įvykis. Tokius klausimus 
svarstant socialdemokratai, kad neužgautų žydų, 
stengdavosi surasti išeitį tokią, kad vilkas būtų so
tus ir ožka čiela. Seimo antstoliai gerai orientavosi 
kuri frakcija kaip balsuos. Tad skaitydami balsus 
mažai kreipdavo dėmesio į tas frakcijas, kurios pa
gal savo nusistatymą turėjo šiuo atveju ar nebal
suoti ar susilaikyti. Šiuo atveju neatkreipė dėmesio 
į socialdemokratų frakciją, kada reikėjo skaityti 
balsus už įstatymą. Tačiau apsiriko. Cepinskas pa- 

(kėlęs ranką šaukė “ir aš prieš žydus!” Anstoliui 
gal nenugirdus net ant kėdės palipėjęs kartojo “ir 
aš prieš žydus”. Panašaus tipo buvo kitas socialis
tas — Povilius, ūkininkas nuo Radviliškio, buvęs 
Dūmos atstovas.

(Bua daugiau)
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DEL NEVEIKLUMO JAV NETEKS 
PASITIKĖJIMO

CENTRO-RYTŲ KILMES AMERIKIEČIŲ PAREIŠKIMAS

Dešimties punktų atsišauki- pasirodžiusį Sovietų užsimojimą
mas sustabdyti Sovietų agresi
ją Vengrijoje, o taip pat reika
lavimas sušaukti ypatingą kon
greso sesiją apsvarstyti ir nu
tarti sankcijas prieš Sovietų Są 
jungą.

Lapkričio 11 d. Centro-Rytų 
Europos Kilmės Amerikiečių 
Konferencija (Conference of 
Americans of Central Eastern 
European Descent) ir pavergtų 
Tautų Draugai Amerikiečiai 
(Friends of the Captive Na- 
tions) paskelbė svarbius pasiū
lymus ir reikalavimus Vengrijos 
laisvės gynimo ir Sovietų puoli
mų sustabdymo reikalu. Tas at
sišaukimas išsiųstas Amerikos 
vyriausybei, jos nariams, Ame
rikos spaudai, kongreso

vartoti jėgą brutališkiausioje 
formoje, mes tikime, kad mūsų 
ginkluotų pajėgų padidinimo 
klausimas turi būti rimtai ap
svarstytas.

6. Mes sveikiname Prezidento 
akciją duoti 5,000 vizų vengrų 
pabėgėliams. Tačiau tuo tik pa
rodomas mūsų žmoniškumas, 
tuo padedame tik tiems, kurie 
pabėgo, bet niekas nėra daroma, 
kad išgelbėjus užimtą kraštą 
ar nubaudus agresorių.

7. Me3 garbingai raginame 
Prezidentą Eisenhower skubiai 
sušaukti Kongreso specialią se
siją, kad tuo būdu abi Ameri
kos valdžios dalys galėtų ap
svarstyti tinkamus žygius, ku

KREPŠINIS MELBOURNE

Čia vaizdus iš krepšinio olimpinių rungtynių Melbuiuue. Žaidžia ka
nadiečiai ir Sovietų sąjungos komanda sudaryta iš pavergto Pabaltijo 
tautų sportininkų. laimėjo sovietai 97—59. (1XS)

Pirmieji duomenys iš olimpiados

Stebint daugiau 100,000 žiūro-

jos, gail. seserų mokyklog ir I nybos, gail. seserų. Duodamos
šiaip augštesniosios mokyklos, stipendijos.

Olimpinių žaidimų pradžia ne
apsiėjo be kaikurių nelauktų at
sitikimų. Pvz. amerikiečių kūjo 
metikas Cliff Blair buvo su- 
spenuduotas, kadangi jis yra kai 
tinamas rašymu straipsnių vie
nam Bostono laikraščiui, kas 
yra atletikos įstatų peržengi
mas.

Šeštadienio varžybose Jungt.
Amerikos Valstybės pasiekė ne
mažų laimėjimų: JAV sportinin
kai užėmė pirmąsias vietas 400 
m kliūtiniame bėgime, 100 met
rų bėgime. Kūjo metimą ameri
kiečiai laimėjo pirmą kartą, 
skaitant nu0 1924 metų.

Amerikiečių krepšinio koman
da gana augšta pasekme suplie
kė Siamą, jam užmetę net 101:
29. Nemažą staigmeną pateikė 
Prancūzija, kuri sumušė Rusiją 
76:64.
Futbolo varžybose Rusijos ko

manda atsigriebė ir nugalėjo vie 
ną favoritų — Vokietijos vie- reato — 324. 
nuolikę.

Po šeštadienio susitikimų ne
oficialioje taškų lentelėje veda 
JAV su 108 taškais ir 7 aukso 
medaliais. Po jų seka Rusija —
88 taškai, 3 aukso med., Vokie
tija — 44.5 tšk., 2 aukso med.,
Švedija — 40 tšk., 3 aukso med.,
Italija — 33 tšk., 1 aukso med. 
ir 1.1. Edv. šulaitis

Aplink universitetą net 72 vie
nuolynai turi savo studijų na
mus.

Universitetas leidžia šiuos žur 
nalus: The Catholic Educational 
Review, Catholic Historical Re- 
view, American Ecclesiastical

Katalikų universitete, teolo
gijos mokykloje dėsto lietuvis 
prof. J. Weisengofas. Iš lietuvių 
šiame universitete ėjo studijas 
kan. F. Kemėšis, kan. dr. J. 
Končius, prel. D. Mozeris, kun. 
J. Karalius, kun. dr. K. Širvai-

Review, Anthropological Quar-j R . j ’ Šimkus kun terly, Jurist, Catholic Biblical1 ’ d J SlmkU8» kun>
Quarterly.

Be to — leidžiamos serijos 
knygų, prižiūrint profesoriams: 
rytų krikščionių rašytojų, psi
chologijos ir psichiatrijos, an
tropologijos, pedagogikos, pat-

dr. K. Stadalninkas. kun. J. 
Petrėnas, kun. dr. J. Prunskis.

Krikščionys Egipte

Šiuo metu Egipte yra apie
ristikos, viduramžio ir renesan-l200’000 įvairių aPei^ katalikų

ir dar daugiau kitų tikybų krikš 
čionių. Nors Nasseris oficialiai 
garsinasi krikščionių neperse- 
kiojąs, tačiau islamas yra pada 
rytas valstybės religija, visi tu
ri švęsti penktadienį, o sekma
dienis yra darbo diena. Valdinė
se tarnybose krikščionims atsi
randa sunkumų.

so lotynų kalbos bei literatūros, 
ekonomikos, slaugymo.

Baigiant 1955-1956 mokslo 
metus Kat. universitetas praei
tą vasarą suteikė šiuos laips
nius: daktaro — 63, magistro 

457, licenciato 75, bakalau-
Atidaromojo parado metu di

džiausių ovacijų susilaukė Veng
rijos sportininkų grupė, kuri ne 
šė raudonos, žalios ir baltos spal 
vų vėliavą be jokios komunisti
nės emblemos. Ši vėliava buvo 
nešama Josef Czermak, olimpi-

na ric būtini ir kuriuos mes esame j Vll miniai, Edinburgho kunigaik 
štiš atidarė šią pasaulio jaunimo

kad sustabdžius drąsių Vengri- 
1 jos žmonių žudynes. Mes tikime, 

tik

nams ir organizacijoms, kurios . . . . , ,, . . įsipareigoję pagal JT chartąkovoja uz pavergtų tautų įšlais *
vinimą. Atsišaukime sakoma:

‘Sovietų agresija Vengrijoje' kad

sporto ir draugiškumo šventę, 
ištardamas: “Aš skelbiu olim-

dar vienu skyrium papildė So 
vietų valdžios teroro ir išdavimo 
savo veiklos istorijoje, o tuo tar 
pu Vengrijos žmonių didvyriš
kumas liks didžiausioje pagar
boje žmonijos istorijoje. Amba-., _ . , .. , -.r
sadorius Henry Cabot Lodge pa lr. Sovietų armiją pasekt, Veng-

vieningas Amerikos pinius žaidimus Melbourne ati-
žmonių valios pareiškimas gel
bėti Vengrijos laisvę gali dau
giausiai paveikti Sovietus.

Mes kreipiamės į visus Gele
žinės uždangos kraštų kareivius

darytais, švenčiant moderniųjų

reiškė, kad Raudonoji Armija 
negalėdama su savo tankais ir 
šautuvais nugalėti Vengrijos 
žmones, mėgina badu juos pri
versti pasiduoti vergijai; per 
visą savaitę maisto pristatymas 
į Budapeštą buvo sulaikytas, o 
jei žmonės mėgino išeiti iš savo

rijos karius, kurie įsiliejo į re- 
voliucijonierių eiles, o taip pat 
pasekti šimtus Sovietų kareivių, 
kurie sav0 ginklus atidavė žmo 
nėms ir atsisakė būti komunis
tų įrankiais žudymui Vengrijos 
vyrų, moterų ir vaikų.

8. Mūsų susirūpinimas liečia

laikų XVI olimpiadą”. Tada bu-j nio nugalėtojo kūjo metime. A- 
vo paleista 5,000 karvelių, išryš- merikiečių vėliavą parade nešė 
kinant pasaulio taikos idėją ir
21 patrankų šūviais buvo pa
sveikinti šių šikilmių dalyviai.

Tada į stadioną australų bė
gikas Ron Clark įnešė olimpinę i

Norman Armitage, praėjusių še 
šių olimpiadų dalyvis.

Pirmieji aukso medaliai
Pirmąjį aukso medalį šiuose

ugnį, kuri lapkričio 2 d. ^lempiniuose žaidimuose laimėjo
uždegta Graikijoje ir vėliau lėk- ■ 
tuvu pristatyta Australijon, kur |

amerikietis sur/umų kilnotojas

Katalikų universitetas 
Washingtone

Lapkričio 18 d., sekmadienį,

Universiteto biblioteka turi 
500,000 tomų knygų. Greit bus 
pradėtas bibliotekos priestatas, 
kuriame tilps dar 300,000 kny
gų. Kat. universitetas gauna 
3,570 laikraščius ir žurnalus. 
Universitete veikia šie fakulte
tai: teologijos, bažn. teisių, filo
sofijos, teisių gamtamokslio, irt» 
žinerijos ir architektūros, so
cialinių mokslų, socialinės tar-

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

I’ar<la\imas Ir Taisymas 
4077 £*». Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861.

namų ir jieškoti maisto, tai Rau| ne v^en tik Vengriją, bet Veng-
donoji armija juos šaudė gat
vėse. Tokia būklė reikalauja pa 
šaulio didžiausios veiklos.

Mes tikime, kad jei tas krimi
nalas bus praleistas tik protes
to žodžiais, jei JAV-bės nesiims 
akcijos, kad apgynus žmonių 
gyvybes ir nedarys nieko, kad

rija simbolizuoja visų paverg- Į,aįgtį
tų žmonių kančias didžiuliame____
Sovietų kolonialinės imperijos 
kalėjime. Tas kančių prislėgtas 
pavergtų tautų tylėjimas plyšo 
Lenkijos žmonių širdyse.

Sovietų Sąjunga taip pat ki
tuose pavergtuose kraštuose lau

ji ėjo iš rankų į rankas ir buvo 
nešta eilės bėgikų. Stadione bu
vo uždegtas specialus olimpinis 
deglas, kuris čia degs iki gruo
džio 8 d., kada žaidimai bus už-

Charley Vinci iš York, Pa. Ant daugelyje JAV bažnyčių buvo 
rasis aukso medalis atiteko taip rinkliava Katalikų universitetui

grąžinus laisves Vengrijos žmo ž-o iškilmingas taikos sutartis
nėms. tai viltis milijonuose pa
vergtų žmonių širdyse, o taip

ir susitarimus, įskaitant JT

Conference of Americans of 
Central Eastern European Des
cent (Centro Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Konferencija) 
pasiryžusi koordinuoti dešim
ties tautų organizacijų pastan
gas šiame krašte. Konferenci-

chartą, Atlanto chartą ir JT ' jos pirmininkas — Prelatas Jo-
pat komunizmo pavojuje esan- žmogaus teisių chartą. Mes to- 1 n2S Balkūnas, sekretorius Vla-
čių tarpe žus ir pasitikėjimas 
JAV-mis kartu. JAV-bės yra 
priešingos jėgos vartojimui, bet 
ir be karo yra kitų priemonių, 
kuriomis, reikia tikėtis, gali
ma laimėti laisvę Vengrijai.

1. Praėjo 16 dienų, kai Rau
donoji armija pradėjo Vengrijos 
žmonių žudymus, praėjo 19 die
nų, kai Jungtinių Tautų Asam
blėja priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad Sovietai at
šauktų savo dalinius ir kad bū
tų pasiųsti JT stebėtojai. Ta
čiau dar iki šiol tie stebėtojai 
į Vengriją neišvyko. Todėl mes 
pritariame Kubos, Airijos, Ita
lijos, Pakistano ir Peru rezoliu
cijai. kuria pakartotinai reika
laujama, kad Sovietai atšauktų 
karinius dalinius, kuria reikalau 
jami laisvi rinkimai Vengrijoje, 
reikalaujama, kad tuos rinki
mus prižiūrėtų JT atstovai, ir 
kuria prašomas JT Generalinis 
Sekretorius, kad jis, kaip gali
ma greičiau, praneštų apie tos 
rezoliucijos vykdymą

pat amerikiečiui, kada Char- 
ley Durnas iš Los Angeles nu- 

1 sinešė šuolio į augštį varžybas.
Kitus du aukso medalius pasi
dalino rusai ir čekai — pirmieji 
laimėję 10,000 metrų bėgimą, o 
antrieji — moterų disko meti
mą.

100 metrų užbėgimuose taip 
pat pirmauja amerikiečiai Ira 
Murchison iš Chieagos ir Bobby 
Morrow, kurire 1 yra pakartoję
olimpinį rekordą r—10.3 sek. , , ., A x ... L ,j versitete studijavo 3,211 studen 

Amerikiečiai yra laimėję ir į tų. Praeitais mokslo metais bu-
vieną komandinį susitikimą fech vo studentų iš visų JAV diece- 
tavimo varžybose, nugalėdami zijų ir net iš 51 užsienio krašto. 
Australiją 13:2. Taip pat JAV Kaip šio universiteto padali- 
sportininkai veda ir irkalvimo niai JAV-se veikia 598 augšto-

dėl kreipiamės į JT, kad jos rei-' das Barčiauskas. Konferencijo- 
kalautų, kad Sovietai atšauktų , F atstovaujamos šios organiza- 
savo karinius dalinius iš paverg į cijos:
tų kraštų ir tuose kraštuose' Amerikos Lietuvių Taryba., rungtynėse, 
būtų pravesti laisvi rinkimai j American Albanian Literary So-1 Krepšinio varžybose, kurios 
tarptautinėje priežiūroje. į ciety, American Bulgarian Lea-' pradėtos pirmąją olimpiados

9. Mes pareiškiame savo nea-1 gue, The Chechoslovak National dieną, Rusijos komanda, daugu 
bejotiną draugingumą rusų žmo Council of America, Estonian
nėms ir kartu visiems paverg-I National Committee in U.S.A.,

Washingtone. Tas universitetas 
yra įsteigtas 1887 metais. Iš 
baigusių jį studentų jau net 55 
yra vyskupai, 57 direktoriai die 
cezijų labdaros veiklos, 123 pro
fesoriai 48 seminarijose, 340 ku 
nigų, gavusių bažnytinės teisės 
daktaro laipsnį dirba diecezijų 
kanceliarijose. Šiuo metu jame 
studijuoja 957 kunigai, 243 se-' 
selės vienuolės, 1332 vyrai pa
sauliečiai ir 1022 moterys pašau 
lietės. Net vasaros metu uni-

moje sudaryta iš lietuvių ir lat-j 
vių žaidėjų, įveikė Kanadą 97:

tiems Sovietų Sąjungoje. Mes American Hungerian Federa- 59. Kiti krepšinio susitikimai:

2. Jei Sovietų Sąjunga atsi- Vengrijoje. Sovietų laikymasis 
sakytų vykdyti Generalinės A- satelituose tampa jiems daugiau 
samblėjos valią, mes kreipiamės brangesnis ir nesaugus. Nera- 
į Jungtines Tautas, kad jos pa- ginant neparuoštų revoliucijų, 
smerktų Sovietų Rusiją už agre mūsų interesai reikalauja drą- 
siją, kuria ji nusikalto JT char- sinti dinamišką pavergtųjų pa
tai, Genocido konvencijai ir Vcn sipriešinimą komunistų prie-' 
grijos 1947 m. taikos sutarčiai, spaudai, kad Sovietai, savo rei- 
Taip pat mes siūlome, kad būtų kalų verčiami, pasitrauktų, gal 
pritaikintos ekonominės sankci- ir už saugumo paktą su Vaka- 
jos pagal JT chartos 41 ir 42 rais, kokį Prezidentas Eisenho-

žinome, kad kriminaliniai nusi- tion, American Latvian Assn., 
kaitimai Vengrijoje padaryti jų The Polish American Congress, 
vardu, bet ne su jų pritarimu. įRomanian American Congress', respublika 83:76 
Mes laukiame dienos, kada jie ; Committee, League and Union 
susilauks ne tik asmeninės lais- of American Romanian Socie- 
vės, bet ir tautinio laisvo apsis- ties, Ukrainian Congress Com- 
prendimo iki toji diena neateis,' mittee of America.
pasaulio taika nebus saugi.

10. Sveikindami bet kokį ko-'
munistinės priespaudos sušvel-! 
ninimą bet kuriame pavergtame 
krašte, mes, tačiau, esame prie
šingi prieš bet kokią JAV pas
tangą ar finansinę paramą sta
bilizuoti komunistines valdžias,
“titoistines” ar kitokias. Būklė, 
reikia pripažinti, pasidarė ne
pastovi. Nežiūrint kas įvyks

Filipinai — Siamas 94:55, na
cionalistinė Kinija — Korėjos

Duon* lr (vairiau skoningas 
bulknfrr kepa

sios katalikų mokslo įstaigos — 
kolegijos, mokytojų seminari-

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/(šokių Rūšių 
MEDŽIAGA

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

punktą. o taip pat, jei reika
linga, nutraukti diplomatinius 
santykius iki JT reikalavimai 
bus įvykdyti.

3. JT neturi pripažinti iškam-

wer pasiūlė Genevoje.
Kad patikrinus pastovumą ir

taiką Rytų Europoje ir, kad už
kirtus kelias tolimesnei Sovietų 
agresijai, būtinai reikalinga

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Utnanlca Ava. 

ToL Oliffaida 4-6370
Prtstatome ( visas krautuves 
lr restoranu*, taip pat Iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestus.

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LTTOuVAS, Prex

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

Iplcainaviraa i: Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atiiiara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

llllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIimHHH

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSIMAS
Naujas specialus didelis 

euukvrumis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
l>a tarnu vtmaa.

R. ŠERĖNAS
4644 S. iVood St., Chloago t 

llllnola, tel. y J 7-2972

Vestuviy nuotraukos Ir 
9ugštos rūšies fotografijos 

musu specialybė
l’KFCIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248i

Tinkamiausia KALĖ DIN Ė Dovana 
savo šeimai, vaikučiams, draugams!

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

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

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

Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą. Prisiuntimas 
ir supakavimas $1.00.

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

JONAS GRADIHSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
I-abai patobulintas trumpų ha n į;v nustatymas; gerai girdėti Europa 

J. G. TELEVISION OOMPANY
2512 W. 47th Št. Tel. FRontier 6-1998

Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

šinės Kedar vyriausybės, pas-| žmonių valia, pagal kurią turi 
tatytos Sovietų durtuvais, ji ne- būti atšaukti rusų kariniai dali- 
turi būti laikoma teisėta Jung-i niai iš pavergtų kraštų ir tuose 
tinėse Tautose kalbėti Vengri- kraštuose būtų pravesti laisvi 
jo« vardu. rinkimai. Toliau, remdami JAV-

4. JAV-bės privalo atsisakyti bių teikimą maisto iš esamų per- 
suteikti diplomatinį pripažinimą j teklių ir medicinos pagalbos, 
iškamšinei Vengrijos vyriausy- mes esame priešingi prieš bet 
bei ir turi įšaldyti visus Vengri kokias paskolas ar švelninimą 
jos išteklius šiame krašte. 1 suvaržymų prekybos su komu-

5. Atsižvelgiant į susidariusi nistinėmis vyriausybėmis”, 
pavojų Lenkijai ir bendrai Eu-' Šis atsišaukimas paskleistas 
ropai, kurį sukėlė nauja Sovie- visoje Amerikoje. Reikia pašte
tų agresija, ir, atsižvelgiant į, bėti, kad neseniai įsisteigusi

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #2S-0C 
pai

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIV KRAUTU!®) 
2310 West Roosevelt Koad 

Tel. MKeley 3-4711 
Nellie Bertulis Ir E,‘Iii llaudouls,

savininkui
KrauluvA atidaryta kasdien Iki S 
vai. vak. Pirmai,. Ir Ketvtrtacl. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 1:30 vnl. po piety.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
H-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SltbOOn.OO
ii

Paskolos Duodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINOS ft LOAN ASSN.
6234 S. Westero Avė. ________ Chicago 36, PI.

GRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ŪL

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1900 S. Halated St. Chicago 8, 01.

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 110,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakaius nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
•«*t«d. • vau. ryto Iki p.p.

Tredlad. • ryto Iki 11 vsJ.. 
Katvlrtad. • vaL Iki B vaL vak.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto uparatai, filmos, TV iy radio lempos.

luto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdura; Kasdien 9—6, pirm. lr ketvirt 9—9, sekm, 9—2

2846 West Tlst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.
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ORGANZACIJŲ ATST. KONFERENCIJA
Š. lapkričio 18 d. 2 vai. p. p. 

Chicagos Lietuvių auditorijoje 
įvyko metinė Chicagos ir apylin
kių patriotinių lietuvių organi
zacijų konferencija. Ją pradėjo 
ir visą laiką vedė Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas Dan 
Kuraitis.

Atidarymo iškilmės pradėtos 
Dariaus ir Girėno postui įne
šus JAV vėliavą ir sol. G. Ma
žytei sugiedojus JAV ir Lietu
vos himnus.

Prelatas Ign. Albavičius su
kalbėjo invokaciją katalikų, gi 
dr. J. Pauperas — evangelikų.

Buvo atstovaujama 67 orga
nizacijos, klubai ir kitoki orga
nizaciniai vienetai. Viso — 131 
atstovas. Be to buvo gerokas 
skaičius svečių, besidominčių 
Lietuvos reikalais.

Atidarius konferenciją, buvo 
sudarytos komisijos: Mandatų, 
kurioje buvo pirm. V. Uznys ir 
nariai J. Blažys, V. Ginkevičius 
ir L. Mockevičius; Aukų — P. 
Grybienė, V. Mankus, A. Rep
šys ir M. Šimkus; Rezoliucijų — 
J. Liorentas, St. Rauckinas ir J. 
Talalas; Nominacijų — J. Kon- 
droška, A. Repšys. V. Uznys ir 
V. Žemaitis.

Sveikinimo žodį pasakė Lietu
vos tyonsulas dr. P. Daužvardis. 
Trumpai apibūdinęs esančią rim 
tą būklę ir ypatingą reikalą bu
dėti Lietuvos reikalais, jis kvie
tė visus nepamiršti svarbių įsi
pareigojimų pavergtos Lietuvos 
reikalais.

Po to sekė pirmininko D. Kux

raičio, iždininko A. Valonio, iž
do globėjų vardu P. Grybienės 
ataskaitiniai pranešimai.

Alto Vykdomojo Komiteto 
sekretorius dr. P. Grigaitis pa
teikė pranešimą iš įvykusios 
New Yorke Alto metinės kon
ferencijos darbų ir tolimesnių 
planų Amerikos Lietuvių Tary
bos darbuose.

Po visų pranešimų buvo dar 
neilgos delegatų diskusijos ir 
pageidavimai, po to sekė rezo- 
cijų, kurios skelbiamos atskirai, 
priėmimas, komisijų pranešimai 
ir naujosios tarybos 1957 me
tams sudarymas.

Naująją Chicagos Lietuvių Ta 
rybą 1957 m. sudarys šie asme
nys: prel. Ign. Albavičius, M. 
Baronienė. T. Blinstrubas, dr. K. 
Drangelis, Wm. Duoba, P. Gry

bienė, J. Gulbinienė, J. Kondroš- 
ka, J. Kuzas, K. Mačiukas, W. 
Mankus, J. Pakalka. K. Petraus
kas, M. Pranevičius, S. Raucki
nas, A. Repšys, A. J. Rudis, dr. 
A. Rudokas, E. Samienė, J. Sko 
rubskas, M. Šimkus, Br. Tūbelis, 
V. Uznys, St. Vainoras, A. J. 
Valonis. Alf. F, Wells, VI. Vijei- 
kis ir V. Žemaitis.

! Konferenciją baigus visi dele
gatai ir svečiai buvo pakviesti 

i pirmininko Dan Kuraičio užkan 
džių.

Tenka pasakyti, kad konferen 
i cija praėjo be ilgų kalbų, trum
pai ir darbinga nuotaika.

Organizacijos ir svečiai Chi
cagos Lietuvių Tarybai Lietu
vos reikalams suakojo 721 do- 

' lerį. J Talalas

CHICAGOS LIETUVIŲ UŽSIMOJIMAI
Chicagos Lietuvių Tarybos 

konferencija, Įvykusi 1956 m. 
lapkričio 18 d. Chicagoje, Lietu
vių auditorijoje, priėmė šias re
zoliucijas.

I
Chicagos Lietuvių Tarybai ir 

Amerikos Lietuvių darybos 
Vykdomajam Komitetui už gra
žias pastangas ir atliktą darbą 
šių metų eigoje, Lietuvos vada- 
davimo reikaluose ir kituose dar 
buose, konferencija nuoširdžiai 
dėkoja,

II
Padėka Chicagos lietuvių 

visuomenei
Konferencija dėkoja plačiajai 

Chicagos lietuvių visuomenei, i- 
ki šiol efektingai rėmusiai Chi
cagos Lietuvių Tarybos pastan
gas kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir lietuviškųjų reikalų rūpesčių.

Dėkoja spaudos, radijo lietu
viškųjų valandų vadovybėms ir 
įvairioms organizacijoms už nuo 
širdų talkinimą „ir moralą bei 
materialią paramą Chicagos lie
tuvių Tarybai ir kviečia ateity

je tuos darbus nepertraukiamai 
remti..

III
Padėka lietuviškajam jaunimui

Konferencija reiškia ypatin
gą padėką lietuviškajai studen
tijai ir Lietuvos Vyčiams už Lie 
tuvos išlaisvinimo bylos stiprų 
rėmitną, paruošiant vertingas ir, 
formacijas leidžiamame “Litu- 
anus" biuletenyje, surenkant pa
rašus Po lietuvių jaunimo peti
cija JAV prezidentui Lietuvon 
išlaisvinimo reikalu ir parašant 
tūkstančius laiškų valdžios pa
reigūnams, senatoriams ir kong 
resmanams Lietuvos reikalu.

Tie lietuviškojo jaunimo žy
giai yra didelė ir vertinga para
ma Alto ve:klai ir gražių vilčių 
teikiąs užtikrinimas, kad jau
noji karta pozityviai įsijungda
ma į darbą, sėkmingai padės lai
mėti Lietuvos išlaisvinimo bylą

IV
Kovoje su. Lietuvos okupanto 

melu
Klastingasis Lietuvos okupan 

tas, stengdamasis pridengti sa

vo nusikaltimus Lietuvos valsty 
bes ir lietuvių tautos atžvilgiu 
yra išvystęa plačią melo, klai
dinančią viešąją nuomonę dėl 
Lietuvos užgrobimo, jas neteisė
to įjungimo į Sovietų Sąjungą 
ir nepateisinamo elgesio su Lie
tuvos žmonėmis. Pavergtieji lie
tuviai tėvynėje neturi galimybės 
okupantų skelbiamo melo pa
neigti, nė tiesos žodžio pasau
liui pasakyti. Tai yra mūsų lais
vėje gyvenančiųjų pareiga. To
dėl konferencija kviečia lietu
vių organizacijas, paskirus as
menis ir ypatingai jaunimą kel
ti aikštėn Sovietų Sąjungos da
romus nusikaltimus Lietuvoje ir 
kitur, atitaisyti jų skelbiamą 
melą bei lietuvių tautos valios 
klastojimą. Reikia išnaudoti 
kiekvieną progą iškeliant viešu
mon lietuvių kančias, kietai ve
damą pasipriešinimo kovą prieš 
krašto okupantus ir nepalau
žiamą valią nusikratyti sveti
mos vergijos ir atstatyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

V
Politinio vieningumo reikalu
Išgyvendami artėjančios pa

saulinės katastrofos galimybę, 
jaučiame tautinę pareigą kreip
tis į visą nuoširdžiąją lietuvių 
visuomenę, jos organizacijas, po 
litinius sambūrius ir veiksnius 
sustabdyti tarpusavio nesantai
kos pasireiškimus, subendrinti 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
žygiuose ir solidariai veikti 'šio 
krašto ir kitų valstybių vyriau
sybes, tarptautinius politikos or 
ganus ir viešumą pagal bendrą 
visų aptartą planą. Konferenci
ja tiki, kad politinė veikla Lie
tuvos reikalais neduoda patei
sinamų priežasčių tarpusavio ne
sutarimams pasireikšti, priešin
gai visus lygiai įpareigoja su
tartinai dirbti ir vieningai kovo
ti už visiems mums bendrą Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą.

VI
Vengrų ir kitų pavergtųjįj tautų 

klausimu
Daug kraujo ir gyvybių pa

reikalavusi vengrų tautos re
voliucija prieš Maskvos primes
tą jai Sovietų Rusijos okupaci
nį režimą ir Sovietų Sąjungos k? 
riuomenės brutalus to laisvės ju 
dėjimo malšinimas sukėlė visuo 
tinį pasipiktinimą ir protestų 
bangą prieš rusiškųjų komunis 
tų imperializmą.

Didvyriška vengrų tautos ko
va prieš ginkluotas rusų divizi 
jas fiziškai yra sutrypta, bet 
moraliai laimėjo viso pasaulic 
pritarimą, užuojautą ir jautrų 
pergyvenimą.

Mums lietuviams, kuriems ph 
miesiems teko pergyventi pana 
šų Maskvos budelių terorą Lie 
tuvoje, vieningas vengrų tautoj

sukilimas yra geriausiai supran
tamas ir atjaučiamas.

Kaip prieš šešioliką metų, ir 
dsbar lietuvių tauta kartu su 
kaimynėmis latvių ir estų tauto
mis buvo ir tebėra teriojamos, 
ne visi suprato Pabaltijo tautų 
tragediją. Bet vengrų tautos 
laisvės sukilimo brutalus sutry
pimas ir abejojančius įtikino, 
kad rusiškasis komunistinis im
perializmas yra tautų nelaimių, 
priespaudos ir žiaurios vergijos 
nešėjas.

Jautriai pergyvendami savo
sios tautos, vengrų ar lenkų žūt
būtines pastangas nusimesti ko
munistų jungą, kartu stebimės 
ir apgailestaujame Vakarų lais- 
žiauriausiu būdu tramdomos, at- 
mąsi pavergtųjų gyvybinės ko
vos atžvilgiu.

Kai žudomos tautos, nebepa- 
kęsdamos kruvinojo komunistų 
režimo, pradeda sukilti ir yra 
Pabaltijo kraštų ir kitų jos už
ėjo laikas laisvojo pasaulio val
dovams mesti beprasmes kal
bas bei nepabaigiamas derybas 

! ir imtis efektingų veiksmų ko
vojančioms tautoms realiai pa
dėti.

Mes prašome JAV vyriausybę 
neišduoti Vengrijos revoliucijos, 
nepripažinti Maskvos primestos 
vyriausybės, reikalauti Sovietų 
Sąjungą tučtuojau atitraukti Ra j 
riuomenę iš Vengrijos, Lenkijos, 
Pabaltijo kraštų ir kitų jos už
grobtų valstybių.

Rezoliucijos konferencijos pri 
imtos 1953 m. lapkričio 18 d.

Rezoliucijų komisiją sudarė i 
pirm. St. Rauckinas ir nariai J. 
Liorentas ir J. Talalas.

Paketėliai Liet. Kolegijai Romoj
Brighton Parko parapijos mo

kyklos salėje š. m. lapkričio 4 
d. Šv. Kazimiero Lietuvių Ko
legijos Romoje Rėmėjų Draugi
jos susirinkime, tarp kitų klau
simų, buvo svarstoma ir 1 dole
rių paketėlių siuntimo klausi
mas. Nutarta siųsti Lietuvių 
kolegijai Romoje ir tuojau susi
rinkime surinkta $190. Į

Aukojo: Teklė Narbutienei 
$29, Bronė Pivariūnienė $25, EI. i 
Žebrauskienė $3, Domicėlė Ka-į 
minskienė $6, Petronėlė Mockie
nė $5, Jonas Kerulis $5, kun.i 
P. Gedvilas $3, Marija Paukš-' 
tienė $2, Feliksas Sereičikas $7 į 
ir Povilas Balčiūnas $11.

Surinktieji $100 per T. Nar
butienę įteikti vysk. V. Brizgiui 
užsakyti CARE dolerinius pake
tus.

Būtų gražu, kad kitos organi- 
zacios bei paskiri asmenys (per 
organizacijas) gausiai aukotų 
šiam labdaros tikslui. P. B.

I

r
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Lietuvių Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 
Prekės be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3) 

metams - be Finansų Kompanijų.

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik ............................................. $249- 00

Chicago Savings and I.oan Assoriation nanjal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių melų gale.

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

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,009 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra 
ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per daagtaa, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taup 

mui įdėtas sumas su ankstais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio aki 

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai ♦ eikla patarnavimus, iškdčiaut čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kil 
kias piniginei operacijas.

patogesnės taupytojai, visada Išmokftjo Ir Išmoka aukštesnius dlvidend

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

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

CURRENTLY — ACK&G1 ALSIAS DIV1DKNDAK IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVEttTMJENTŲ SKYRIAUS

5 dalių valgomojo baliai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ............................................ ........................................................... $|49”04
8 dalių valgomojo setas, 57 metų ctiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be '.mokėjimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už ............................................................................................... ......... $395-00

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amcri kes fabrikų, 9 x 12, tik ................. $59-00
Televizijos aparatai — Zernth, Dumont, RCA, Motorola, VVestir.ghoiise, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ..................................................... $99 iki $250 *r $200
Šaldytuvai 57 metų modeao, 8 kub. pėdų, 5—6 armėnų šeimai, garantuoti 5

metams, IVcstinghousc, Admiral, Gene ral Electric ir kitų, tiktai ........... $| 75-00
Dulkių (Siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo ... $39-00 iki $g9-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų tiktąi ............................. $39-00
Linoleum 9x12, gražiausių spalvų, tik '. ... ............................................................. $0.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik............................................................................. $29-00
Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigtas pasilaikykite šventėms. 
Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas prekes pristato, 
mc prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Nuo gruodžio mėnesio I04os dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.

1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems pašaukus telefonu.
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

- i *
' žllf 18 I »

BULOVĄ

I See the JACKIF GLEASON 
$how —CBS-TV every

gį Sutuidoy night!

MISS AMERICA
17 |eWet$, 

unbreakabl* 
malnsprint, 

expansion bracelet 
$3575

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Apaščia, K..................... $4.00
Čepauskienė, B.................2.00
Gailevičius, Juozas .... 2.00
Janulienė, Ver.................2.00
Kungys............................. 2.00
Leita, Jonas ............... 2.00
Matkevičius, K1................2.00
Nasvytis, Donatas .... 2.00
N. N............................... 2.00
Pavielka, A.......................2.00
Platt, Wm........................2.00
Sanvaitienė, Stefa .... 2.00
Shaulinskas, J. '........... 2.00
Šulaitis, D........................ 2.00
Uksas, Anthony .........  2.00
Urbšaitis, K1.................... 2.00
Andriuškevičius, P. .. 1.00
Balčiukonis, P................. 1.00
Burokas, M.................... 1.00
Gegevičius, J................   1.00
Gudelis, P. ................. 1.00
Ivanauskas, T................ 1.00
Jakštys, J...................... 1.00

Kapočius, J............ . . 1.00
Karaška, J............... . . 1.00
Kielių s, K............... 1.00
Mickevičius, J.......... . 1.00
Rudzevičius, M. . . 1.00
Sutkus, Pranai . . ... 1.00
Urbonas, Antanas . .“. 1.00
žiedas, VI................ . . 1.00
Žukauskas, A........... . . 1.00

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ik 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina 51.50. Gaunama

"DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

^Acs
1

Antradienis, lapkričio 27, 1950

PAJIEŠKOJIMAI
.TieSkomns BARTIS BONIFACAS.

Kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. Win- 
chester Avė., Chicago 20, III.

,1 ieškomas Petras Bakšinskas, sii 
nūs Juozo, gimęs 1925 m. Sakių km., 
Pajevoniu valsč., Vilkaviškio apskr. 
.įieško sesuo Bronė Miliauskienė- 
BnkSinskaitė iš Lietuvos. Atsiliepti 
šiuo adresu: P. Venskevičius, 94

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Douglaa St., Sudbury, Ont., Canatla. Aiįd- *"••• *e'a, Mūr. 2 po 6, eentr. šild., garažas.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. shlepe, 

garažas, e. šild., tik $11,600.
Mūr. 7 kamb., 4 mieg. ir viršuje 

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

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

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

įrengtas.
MARUI’ETTF, PARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. Ir 1 kamb. 
pastogfje, eentr. šild., garažai, 
$16,600.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

'170 paj., kaina $19,600.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

ŠIMAIČIAI
Realty. Builders, Insurance 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

ALUMINUM

STORAI WIND0W5 
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

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

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

MIDLAND
1

r PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• ENOROVl

4038 Archer Aveaue Tel. LA3-&7TP 
AUGUST SALDUKAS Prezidente

Savings and Loan<r 
Association

niHSUREŪ

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030 

PRospeot 8-3679 (vak. Ir sekmad.)

PRESIDENT
17 )ewel$, 

unbreakable miintprifl|,
shock reslstaot j 

$4950
(also avallable wlt» 

charcoal diai)

AMERICAN GIRL
Bracalat and watck 

comblned In one 
(lamoreus ensembla,

17 Jawsla,osbraakable mainapring. J 
$4950

prtce, tad. tad. ton i

PAY AS A i
UTTLE >1

AS

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ Z AIDU 
nagali ramiai BėdSti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą. ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOR1A- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš-' 

įršinlų odoa ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ot, $1.35, Ir $1.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind-lr Detrolt 1C1- 
shlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ley order 1 -

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 užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

1

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Iteal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestern Avė.
REp. 7-6880 arini HEm. 4-7085

PARDAVIMUI

lovn
LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

Jr

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. Pas Budrikų Deimantai, Brili- 
jantai. Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
nianieure Setai, Sidabro Kryželiai, 
Rankinės Perlai, lavallerai, Auks- 
karal, Gintaro išdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Blanketai, 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Radios 
F. M., A. M., Hi-Fi, Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis Radio už 
ši 9.95.

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

CHARLES F. CARPENTIER
Sccrctary of State

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur siun

čiami be eilės per lietuvių kontorą „LEVUO" — 

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

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

Visi mokesčiai sumokami vietoje.

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljot 
rinkinys. Nedidelis skaičius iioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 

kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiih

^mDAM^ANDENrMsTR3

DIENOMS
Tokiu pavadinimu tik Šiomis die

nomis išėjo iš spaudos Jurgio Blekal- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia Jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kakis 
— $1.60.

Užsakymus ir pinigus siųskite.

DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, m.

1 i eiJ

1‘lrldie dabar prlež Reiną 
tstkraustytl

RRIGHTON PARKE
Mūr. 3 butai ir maisto kraut., 

eentr. šild., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai ir taverna, eentr. filld. 

gar. geras biznis.
Mūr 4 butai: 2 po 6 ir 2 po ,4,

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AUaJBUDRECKAS

>!■ ALTY 
4081 A*rcher Avė. (prie

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

SHIPPING CLERK
Mu9t be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY C0.

2250 West 57th Si.
Tel. H E mine k 4-7400

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2(100 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

Moderniškas 5 kamb. mūro namas 
Marųuette Parke. Antras augštas, 
paruoštas įrengimui 4 kamb. buto. 
Aut. šildymas gazu. Kartu parduo
damas tuščias sklypas. A. Sirutis.

Oak Lawn prie 85 gatvės. 2 augš- 
tų 4 butų namas. 3x4, 1x3 kamb.
Sklypas 100x125 pėdų. Pajamų $260 
į mėn. Kaina $22,500. A. Rėklaitis.

Originalus 4 butu mūras prie 59 
ir Callfornia Avė. Visi butai po 4% 
kamb. Aut. šildymas alyva. Plieno 
konstrukcija. Alium. langai. Tik 
$39,000. Savininkas finansuos 15 me
tų 4%%. Įmokėti $15,000. Volodke- 
vičlus.

2 mimai ir verslo Įmonė. $16,000 
met. pajamų. Įdėtas kapitalas grįžta 
per 3 metus. Įmokėti $10,000. Savi
ninkas duoda morgičlų iš 4%. J. 
Šaulys.

Naujas 5 kamb. mūro namas arti 
Marųuette Parko. 2 dideli kambariai 
rūsyj. Kilimai nuo sienos iki sienos. 
Gaz,o šilima. 1 % auto garažas. 
$21,000.

(ieras mūrinis 10 metų bungalow 
į Vakarus nuo Marųuette Parko. 
Rūsyj puikiai įrengti 2 kamb. su 
tualetu ir dušu. Gazo šilima. Rūsyj 
palieka geri baldai. Visa kaina tik 
$18,500. A. Linas.

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 atvykite bent pažiūrėti! K. Juk- 
nis.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O t- 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
, (liekami motoro remontai, lyglnlm. 
dažymo darbai ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS CQ.
57R« S. HTESTERN AVĖ. PR 8-«53>

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdr&udos. Antomobi 

Ilų finansavimas. N o ta r latas. Valsty 
bšs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu' 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrock 6-MT1

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
8108 S. Ashland Avė- Chicago 38, ID

GENERAL MACHINISTS
E X P E KIE N C ED Ol’E R AT G R 

Sėt Vp Job — Own Tools 
Escellent \Yorking Conditions

TOP WAGES
5051 S. Western Avė.
 PRospect 6-8636

HELP WANTED — FEMALE

STENO —
GENERAL OFFICE

2 giri oifice near Union Station. 
Eoil corapany benefits. — $05 
to start.

ANdover 3-7216

Excellent Opportunity
Immediate Opening 

BOOKKEEPING 
MACHINE OPERATOR

— Expecienced — 
Interesting varied work. Gener
al office detail. Hours 8:30 to 
5:00. 5 day week. Good start- 
ing salary. ,

4501 W. ADDISON ST.
Call for appointment:

KILDARE 2-7211
Restoranui REIKALINGA VIRĖ

JA. 5758 W. 65th St. POrtsmouth 
7-9675.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Ineurann* 

2737 Wf«t 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlocb 4-6881 
imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiuiiiuiuiiiiiiiiii
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Figures provided by the Dlvislon 
of Trafflc Safety show tbat during 
the month of December lašt year 
246 persona died on Illinois htgh- 
ways. That means that an average 
of eight persona lošt their lives on 
each and every day of that month.

Flfty-zix, or almost one-fourth of 
this totai, of the vlctlms were pedes- 
trians. Thts tllustrates once more 
that both the motorist and the pe- 
destrian mušt concentrate more on 
their lndlvidual responslbllities.

The month of December always 
ranka high ln hlghway fatalitles. 
The inereased hours of darkness, 
lce, snow, rain and sleet, and holl- 
day preparatlons add up to the high 
toli. Būt in spite of these added 
handleaps to the driver, as well aa 
to the pedestrian, a high fatallty

U
T
U

Gražus Portable Televizija — 89.00 
Ir augščlau. Zenlth, Phllco, General 
Electric, Admlral, R. C. A. Vlctor, 
Travlcr, Budrlk I-apel T.V.
Pirkėjai Televizijų gaus dykai laik
rodėlį Dėl Televizijų Pataisymo pa
telefonuokite CAlumet 6-7237.

Nauji Laikrodėliai 17 akmenų ver
tės $39.00, už $14.50.

B U D R I K’S,
3241 So. Halsted St.

Krautuvė atidara ir sekmad. nuo 
10—6. Pirmadienio Ir Ketvirtadienio 
vakarais iki 9:30. Budrtko Radio 
Valanda Iš Stoties W.H.'F.C. 1460 
Ketvirtadieniais nuo 6 Iki 7 vai. va
kare. Bu gyvais Talentais Ir dideliu 
nauju Orkestru.

FEDERflL
5flVING5

toli Is unnecessary. If each driver 
and pedestrian wlll reraember to 
heed the rules of the road, we wlll 
be able to reduce the needless 
slaughter on our road s.

A copy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

AND

Ohartered A Supervtoed 
by the <7. 8. Government

MUTUAL FED1R1L SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chiogoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
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 I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III.
Phone VI 7-7747

JOHH J. KAZAHADSKAS, Ptm.
Ohartared Ir Snparvbed by the United Stetee Oovemmeat

{at&igoe VALANDOS: Kaediea nuo 9-toe ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniui euo 9-toe ralendoe 
ryto iki 8 vaL vakaro, šeštadieniais nuo 0 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniai* viaai neatidaroma

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 8-2783 nno 8 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nno 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

ĮĮiiiimimmmiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiji 
= LIETUVIŲ STATYBOS 
į BENDBOVB

1 MŪRAS
S Builders, Gen. Contractors
— Atlieka planavimo ir staty- 
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų.
S Namų įkainavimas Ir įvairūs 
3 patarimai nemokamai.S Kreiptis šiuo adresu:

ĮlONASSTANKUS
- Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= Tel. PRosnect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVIU 
= Chicago ^9. IMnols 
ffmiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiimiiuiiiihl

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) / darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

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

Skelbtis “DRAUGE” aosimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiii

UZ LIETUVOS 
A-L-—I AISVĘ KOVOT

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiir

Perskaitė dienr. "Drauį’a". duokite jj kitiems.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif. K™ <* "l'adoncijos- metu įvyk o ’ dyta dail. Pautieniau3 paroda)
Tarptautinė gatvė Kalifornijoje jr jam netrukus išvykstant Chi- 

cagon, Ilk, ten ruošti savo me-

ŽUVŲ GYVENIMAS

Disneyland yra pagarsėjusi 
ir Kalifornijoje gal gausiausiai 
lankoma turistų vieta (Ana- 
heim, prie Los Angeles). Ten 
yra daug tikrų įdomybių: se
noviškos gatvės, pasakų pilis, 
džiunglės su krokodilais, liūtais, 
negrais; fantazijos skyrius, že
mė iš stratosferos ir 1.1, ir t.t. 
Ištisi s atskiras miestelis.

Algirdas Gustaitis patyręs, 
kad Walt Diesney ten ruošia 
įrengti tarptautinę gatvę, jiems 
patiekė pasiūlymą ir projektą 
įrengti ir lietuvišką skyrių. At
sakė, turį dirbti pagal iš anksto 
numatytą planą, kur Lietuvos 
atstovavimas nebuvo numaty
tas. Tačiau pasiūlymą jie turės 
dėmesyje ir reikalui iškilus pra
šys talkos.

Neoficiailiai kalbama, kad pa 
sikeitus Europos geografinei

no kūrinių parodos, palinkėta 
geriausios sėkmės bei kūrybi
nės nuotaikos. Visi džiaugėsi 
savo narį išleisdami tolimon ir 
reprezentyvinėn kelionėn.

Sekančio susirinkimo pirmi
ninku išrinktas Algirdas Gus
taitis.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Mokslo Draugija

Lietuvių Mokslo Draugija gy
vuoja daugiau kaip 50 metų. 
Suorganizavo katalikai, bet įsi
brovė ir Stalino garbintojų, ku
rie visais laikais kėlė triukšmus 
ir bandė kenkti kiekvienam ge
ram lietuviškam darbui, nors ne 
visuomet jiem3 pasisekdavo.

Draugija turi didelį namą, 
kuriame yra klubo kambarys,

padėčiai, keistųsi ir Disleyland dvi svetainės ir knygynas, 
projektai... i Raudoniesiems keliant nesan-
Sėkminga dail. J. Pautieniaus 

paroda

Suvalkiečio dailininko Juozo 
Pautieniaus paroda Los Angeles,
Calif., praėjo labai gražiai ir 
sėkmingai. Ją buvo juruošęs Dai 
liųjų Menų klubas.

Dailininkas malonėjo savo kū 
rinius prisiųsti net iš Cicero,
III., kur šiuo metu gyvena. Rei
kia stebėtis jo gerais norais, 
nes tarp išstatytų paveikslų iš
tisas sąrašas yra lietuvišką me
ną mylinčių nuosavybė, taigi 
juos gavo suskolinti ir nusiųsti 
net į amžinai žaliuojančią Ka
liforniją prie Pacifiko vandeny
no.

Parodą aplankė keli šimtai 
lankytojų, jų tarpe ir amerikie
čių. Los Angeles liko net 9 dail.
Pautieniaus paveikslaiv Juos įsi
gijo: Milton Stark (2 paveiks-

1 taiką, turtas eina vis mažyn ir 
mažyn.

2uvys yra stuburiniai gyviai. 
Visos žuvys visą savo amžių gy
vena vandenyj. Jų kūno sudary
mas pritaikytas gyventi vandeny
je. Kūnas dažniausiai plokščias. į 
abu galu smailas. Tai žuvims plau-

Jie mane, kad šios žuvys pripras 
ir išalkusios pradės ėsti ir tuo 
būdu galės_ nustatyti jų plėšrumą. 
Bet jos būdamos baseine nieko

rankose arba stebint ją vandenv- vi^vandeno
■ vo vandens paviršiun, jų kuna3

tamsėdavo ir po kiek laiko jos pa
stipdavo. Po to padarė prietaisą 
fotografui į vandenį nusileisti, 
kad jis galėtų jas nufotografuoti 
kaip joms nuleidžiamas grobis su
doroti. Pagaliau mokslininkams 
pavyko tą bandymą su jomis pa
daryti.

Žuvys sudorojo filiui o to ją 
Mokslininkams betyrinėjant šias

JONAS MIŠKINIS

je. Yra tokių žuvų, kurių gyveni
mu labai užinteresuoti mokslinin
kai.

Žūtis gyvybei pavojinga
klojant labai sumažina vandens pa Brazilijos vandenyse, Amazonės 
sipriešinimą. Žuvų palūnes išvirtu-: upėje ir kaikuriuose jos intakuose 
sios pelekais. Oda apaugusi kauli-j gyvena labai plėšri žuvis, kurią 
niais žvynais, ir tik nedaugelio žuj vietos gyventojai vadina pyranha. 
vų oda yra plika. Širdis sudaryta šia žuvimi susidomėję ne tik vie
la vieno prieširdžio ir vieno skil-| tos gyventojai, bet ir mokslinin- žuvis, įvyko "šiUrpus" netikėtum^ 
veto arba iš dviejų kamerų To- kai - zoologai, ši žuvis nedidelė Viena filmų bendrovė toje apvlin-. 
kia širdis vadinama dvikamerme. turinti ilgio _tik_ 12 tolių, savo iš- kėje darė filmui nuotraukas Vie- 

i. į-.-i............ i. . ni8 turėjo vaizduoti bėgantį žmoŽuvys kvėpuoja žiaunomis. Kai- j vaizda kiek primena karpio formą, 
kurios žuvys, be žiomenų, dar tu-Į šios žuvies gyvenimo būdu ir 
ri pagelbinį kvėpavimo organą, jos plėšrumu mokslininkų dėmė- 
plaučiais pavirtusią plaukiojamą- SyS buvo atkreiptas atsitiktinai.
ją pūslę. Kraujo temperatūra ne- Vienai ekspedicijai tiriant Amu- ėmo vanduo kunkuliuoti. Nelai- 
pastovi. Minta smulkiais gyviais. zonės sritis, teko pašauti gandro; mįngasįs bandė ranka užsikabin- 

išvaizdos paukštį, kuris nukrito jį uį akmens, bet nepavyko. Ne- 
vandenin. Vog tik jam įkritus į trukus jis panėrė vandenin. Kai 
vandenį, toj vietoj ėmė kaž buvo surastas įkritusio į vandenį 
kaip konkuliuoti vanduo ir po lavonas, tai jo ištraukti iš vandens 
kokių 30 sekundžių vanduo nuri
mo, o vandens paviršiuj iškilo bal
ti paukščio griaučiai. Vadinasi, per 
tą trumpą laiką kažkas sugebėjo

gų. Bebėgdamas upės pakraščiu 
jis kaž kaip paslydo ir pateko 
vandens srovėn. Staiga toj vietoj.

Dauguma žuvų yra gruobonys. 
Gyvenimo būdas

Žuvys yra labai įvairaus pavi
dalo ir labai įvairaus gyvenimo 
būdo. Žuvų galima rasti viso že
mės ritulio vandenyse, nes jos la
bai moka prisitaikinti prie įvairių

tik griaučiai. Nustatė, kad jos vi
sus raumenis nuėdė šios plėšrio
sios žuvys.

gyvenimo sąlygų. Aplamai, žuvų nuo to paukščio visą mėsą sudo- 
gyvenimas yra daug vienodesnis j roti.
Ir paprastenis už žinduolių, pauk- eksnediciia
ščių, varliagyvių ir roplių gyveni- . Kart*t ta Pan ekspedicija 
mą Didžiausias žuvų rūpestis _ ?ušoVef vandens kiaulytę. Tuojau 
tai surasti sau maisto. čia Pat Prade3° aPllnk kalytę

Žuvis ir jos gyvenimą geriausia
tyrinėti ne iš paveikslėlių ir apra
šymų, bet pačią turint savo

tarsi virti vanduo, o po nekurio 
laiko iškilo iš vandens tik jos 
griaučiai.

Eina pasitarimai dėl pardavi-! Brooklyil, N. Y. 
mo. Lapkričio 18 d. susirinki-

Mokslininkų smulkesni tyrimo 
rezultatai

Panaikino įstatymus prieš 
jėzuitus

Norvegijos parlamentas 111 
balsų prieš 31 panaikino konsti
tucijos nuostatą, veikusį 142 me 
tus, kuriuo Norvegijoje buvo 
draudžiami jėzuitai. To nuosta
to jau anksčiau nebuvo laiko
masi :c užsienio jėzuitai neturė
jo sunkumų keliauti, kaip priva 
tū3 asmenys, po kraštą. Dabar 
ir oficailiai šis nuostatas panai
kintas, kaip nesuderinamas su 
žmogaus teisė r.is.

ku su dideli i atsidavimu tiriama". 
Tačiau apie jas kitą kartą.

Dėl visko geria alų
i Biržietis tarnavo kariuome
nėje puskarininkiu. Tuo metu 
siautė įvairios epidemijos. Sa
nitarinės inspekcijos metu ka
rininkas klausia biržietį: 

i — Kokį vandenį gėrimui 
Į naudojate?
' — Virtą, tamsta leitenante!
I — atraportavo biržietis.
.' — Gerai!
I — Mes jį dar filtruojame! 
tęsė biržietis.

— Puiku!
—Ir tada, — tęsė toliau bir

žietis, — saugumo dėliai mes 
geriame alų...

me raudonukai jau kėlė mintį, 
kad reikia suvienyti su kokia 
nors organizacija, kuri išgelbė
tų draugiją nuo bankroto.

Čia reikia būti atsargiems, 
kad to neatsitiktų, nes jų norai 
yra suvienyti su kokia komu
nistine organizacija, ir tuomet 
visas turtas patektų į jų kont
rolę.

Pavyzdžiui Lithuanian Bene- 
ficial Assn of America McKees 
Rocks, Pa., buvo susijungusi su 
raudonaisiais ir turėjo daug var 
go, nes reikėjo eiti į teismus, 
iki jų atsikratė.

Lietuvių Mokslo Draugijos na 
riai, būkime atsargūs ir visi bū
tinai dalyvaukime susirinkimuo
se.

Šiame susirinkime buvo no-lu) ir po vieną: Bernardas Braz 
džionis, Elena Tumėnienė, An- minuojami kandidatai į valdybą 
tanas Skirius, Jonas Puikūnas j DauSuma senos valdybos na- 
bei viešnia iš New York’o S. Ce- atslsakž būti kandidatam, 
rienė-Mulks. Vieną paveikslą ibet vėllau visi sutiko' Neleista 
gavo parapija už leidimą naudo- j dauįau kandidatų d val
tis sale. Devintasis paveikslas | ^bą- no”t’UV3. reikalauta Tai 
buvo leistas traukiman. Parodą buv0 praktikuojama ir įstatai 

tą rodo per 50 metų.uždarant, lapkričio 18 d. 5 vai. 
p. p., dalyvaujant ten buvu
siems lankytojams bei keliems 
Dailiųjų Menų klubo nariams, 
laimingąjį biletą ištraukė 10 me 
tukų Rūtelė Skiriūtč. Jo savi
ninku pasirodė esąg Stadelnin- 
kas, neseniai atvykęs į Los An
geles. Pranešus jam apie lai
mėjimą tuo labai apsidžiaugė, 
kad iš kart galės pradėti savo 
butelį lietuviškai puošti.

Buvo gaila paveikslus nuimti 
ir krauti siuntimui atgal. Bet 
juk ir kitur lietuviai nori savų
jų dailininkų menu grožėtis. Iš 
Illinois gautos dvi dėžės — grą 
žinta viena. dg)

Su naujausia kūryba 
Pravedęs dail. Juozo Pautie

niaus parodą, Dailiųjų Menų

Tai komunistiški “laisvi” rin
kimai, kur tik už vieną parti
ją galima balsuoti, nes nėra pa
sirinkimo.

Liet. Mokslo Dr-jos Narys

Chicagoje
Pasitarimas kalbos klausimais

Birželio 30 d. Chicagoje įvy
kusiame Kultūros Kongrese bu
vo pritarta siūlymui visus bend
rinės kalbos praktikos klausi
mus spręsti susitarimo (ne pri
tarimo) keliu. Buvo taip pat pa
siūlyta ir išeitis iš dabartinės 
padėties: kas nors paruošia te- 
beginčijamų klausimų (susiju
sių daugiausia su mūsų rašyba)

. sąrašėlį ir jį padauginęs išdali- 
kluSas Los Angeles, Calif., lap-1 na visiems kalbininkams bei ra- 
kričio 18 d. turėjo savo narių į šybininkams (gal dar žurnalis- 
susirinkimą pas DMK narius tams ir rašytojams) pasisakyti. 
Rūkšteles. Po kongreso taip pat pasigir-

Paskutiniu laikotarpiu klubui do balsų (spaudoje, mokytojų
pirmininkavęs Antanas Rūkšte- 
lė atidaręs susirinkimą kvietė 
dalyvavusius pasireikšti savo 
naujausia kūryba.

Pirmoje programos dalyje 
Juozas Tininis paskaitė įdomią 
ir intriguojančią novelę Pavy
das. Elena Tumėnienė padekla
mavo trejetą savo eilėraščių. 
Bernardas Brazdžionis vertė su
sidūmoti jo poezijos prasmin
gais posmais.

Pertraukos metu šeimininkai 
lietuvišku nuoširdumu pavaiši
no lietuviškais patiekalais 'bei 
gėrimais.

Antroje programos dalyje 
Algirdas Gustaitis skaitė ilgesnį 
dalyką, liečiantį filmo santykį 
su literatūra.

Visi dalyvavusieji gyvai bei 
nuoširdžiai aptarė savo kolegų 
dar niekur nespausdintą kūry
bą .

Susirinkimui baigiantis DMK 
nariai padėkojo Antanui Rūkš- 
telei už sėkmingai eitas parci-,

Pasisekęs piketavimas
Lapkričio 18 d. buvo suruoš

tas “Laisvės” dienraščio meti
nis koncertas Brooklyne, Rich- 
mond Hill, kurį New Yorko an
tikomunistinis frontas piketavo. 
Piketuoti komunistinio koncer
to buvo daugiau lietuvių patrio
tų, negu komunistų tame kon
certe.

Daugelis, matydami tokį pi- 
ketavimą, pa3išalino iš komu
nistų kermošiaus. Tarp įvairių 
plakatų buvo Stalino iškamša.

M. Razgaitis

susirinkimuose bei pasitarimuo
se ir kt.), raginančių LB Cent
ro Valdybą imtis iniciatyvos kai 
binės praktikos klausimams tvar 
kyti.

Ryšium su tuo JAV LB Ccn-t 
tro Valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas, lapkričio 17 d. lankydama
sis Chicagoje, matėsi su Lietu
vių Kalbos Draugijos Chicagos 
skyriaus valdybos pirm. A. Dun
duliu ir sutarė, kad šio skyriaus 
valdyba parengs ir LB Centro 
Valdybai pateiks pirmąjį tokių 
degamųjų kalbinių klausimų są
rašą, dėl kurio vėliau bus lei
džiama pasisakyti kompetentin
giems asmenims. Šiuo keliu ti
kimasi rasti visiems mums pri
imtinų bendrų sprendimų.

JAV LB CV inf.

Penki kalinami Kinijoje
Raudonosios Kinijos kalėji

muose dar laikomi penki ameri
kiečiai katalikų kunigai.

t
A. A.

POVILAS RAUSKlN
Gyv. 6616 S. Rockwell St.
Mirė lapkr. 25, 1956 m., 

9:45 v. v., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Uršula (T;apia- 
šauskaitė), podukra Nancy 
Kroli, žentas Casimir, anūkė 
Joyce, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Šv. V-ardo D-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus 

kopi., 6812 S. Western Avė. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 29 
d. Iš koplyčios 8-:30 v. ryto 
bus atlydėtas į Švč. Pan. Gi
mimo par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pam-aldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Švento Kazimie
ro kapines.

Pagal velionies pageidavi
mą, gėlių prašome nesiųsti.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

■ Nuliūdę: žmona, podukra, 
žentas ir anūkė.

L<aid. direkt. A. Petkus, te
lefonas GRovehill 6-2345.

t
.A. A. ■

. SOPHIE ARDZECK
Gyveno 9424 Uurnside Avi

Mirė lapkr. 25 d., 1956, _ . 
vak., sulaukus 36 m. umžiaUM

Gimė Chlcago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

motina Matilda (Kraučlūnat- 
tė), patėvis Bot) Baru iškis, se
suo Matilda, Rvogerls Albln 
Hkukua ir Jų šeima, 2 broliai: 
VVindsor, t.'onn., kiti giminės, 
l*’elix Ardieeck, brolienė Elalne 
ir Jom šeima; ir Jame* Ardz<-ek. 
brolienė Alino ir jų šeima, 2 
piu.ieaerėa: Kleanor l)oml>e 
vyras Andy ir Francea 
ming, Jos vyras VValter ir 
šeimos, 2 dėdės: Jomis Krau 
čiOnas, Jo žmona Karolina 
Vilimas Krauėiūnas, Jo žmona 
Magdalena ii- jų šeimos gyv. 
draugai ir pažįstami. Lietuvoj 
liko teta Marcelė Zinzis.

Kūnas puvarvotas Mužeikos- 
Evans koplyčioje, 68 46 H. Wes
tėm Avė.

LnidoLuvSs įvyks ket„ lapkr. 
29 <1.. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to Ima atlydėta J Vi»ų Šventų 
parapijos bažnyčių. kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j iv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pužistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, patėvis, se
suo, broliai ir kiti giminės.

Laido tuvių dlrektorus Mažei
ka - Evans. Tel. KEpubliu 
7-8600.
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Jie susidomėjo, kas taip greit 
nuėda pažeisto gyvio raumenis. 
Pradėjo daryti nuodugnesnius ty
rimus. Jie pasigavo jauną kroko
diliuką ir pritvirtinę prįp vielos 
nuleido į vandenį. Tuojau jie pa
juto vandeny nepaprastą sujudi
mą/ Po dviejų minučių krokodiliu
ką ištraukė paviršiun, bet jo bu
vo tebepalikęs tik skeletas ir ja
me įsipainiojusios dvi nedidelės 
žuvys rausvais pilvais, kurias vie
tiniai gyventojai vadina pyranho- 
mis. šios dvi žuvys buvo bandoma 
apgyvendinti dirbtinam akvariu
me, bet jos greit užtroško. Vėliau

fitla tik šiltakraujus
1 Pagaliau mokslininkams pavy-l 

, . i ko šias žuvis privilioti prie į van-
I denį įleisto įtaiso, kuria lengvai 
galėdavo fotografuoti. Pyranhos 
labai gražiai vandeny atrodo ir 
be galo mitrios. Kaip tik į vande
nį įleidžiama auka ios žaibo grei
tumu puola prie gyvio ir nuo to 
judesio smarkiai vanduo kunkuliuo 
ja. Jos įmesto gyvio nečiulpia, bet 
aštriais savo dantimis greit sunai
kina auką iki griaučių. O kai joms 
įmeta mėsos gabalą, tai jos visai 
prie jo nearteja. Pasirodo, kad jos 
puola tik gyvas būtybes. Be to, 
pyranhos yra nepaprastai godžios 
ėsti šiltakraujus gyvius.

Daug yra ir kitokių žuvų rū 
šių, kurių gyvenimas mokslinin-

GUŽAUSKŲ
8EVERLV HELIS GFIJNYČLft 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bankt 
U. laidotuvių Ir kitų oaouošlmų 

S44S WTi?T tlSRD STRFET
ir P R S-O8JUmokslininkai padarė vandens ba-1 

seiną, vandenį imdami iš tos vie-1 reL s-n»uu»
tos, kur buvo |;yranhos pagautos.

LIODĖSIO VALANDOJ 
Aukite

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

A. j* A.

Nuoširdžiam Bostono Liet. Vyru Choro 

Rėmėjui PRANUI RAZVADAUSKUI mi

rus, liūdinčiai šeimai ir artimiesiems reiškia

me gilią užuojautą.

Bostono Lietuvių Vyry Choras

STASIUI GEGECKUI 
gavus liūdną žinią iš Lietuvos, mirus jo my
limai mamytei

A. f A.
JUZEI GEGECKIENEI,

nuoširdžią užuojautą reiškia
Bacevičiai ir Vilkai

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT*TELEFUNKEN 

★BRAUK ★ G R U N D I G Radio High Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.

Pamatykite šiuos nuostobius radio aparatus

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

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsled St. CAIumel 5-7252

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIl

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, III- 

Telefonas — FRontler 6-1882

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1418 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 erbe 

T0wnhall 3-2169

JOHN F. EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Kermitage Avenut

TeL Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9851
4330-34 South California Avenut

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- Mes turime koplyčia,
imas dieną Ir nak Cblcago. „

, 4. Reikale kaukib Roeelando dalyse Ir

mn*' “V-uoJau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS "
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-357-

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. T©1. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
050 Weat 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

” ALFREDAS VANCE ’
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, RL Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222?

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-113J

VAŠAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. TeL OLympic 2-1001

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET v Anto 7-078

STEPONAS 6. LACKAMNCZ 
MI4 W. «9tk KTUEF.T KIp.hHa 7-lH
2314 W. 2M PLACE Vlntate
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X .Jonas Pakel, Chicago Sa- 
vings and Loan Association 
prezidentas, kurio vadovauja
ma įstaiga yra 6234 S. Western 
Avė., “Rigoletto” operos pa
statymui paskyrė 100 dol. J. 
Pakel yra žinomas visuomeni
niame darbe kaipo taurus lie
tuvis, nuolat besirūpinąs ir mū
sų kultūriniais reikalais. Jis, 
būdamas nemažas lietuviškos 
dainos mylėtojas, mielai buvo 
ir Dainų šventės Finansų ko
misijos pirmininku ir tą šven
tę rėmė entuziastingai ne tik 
savo padrąsinančiu žodžiu, bet 
ir nuolatiniu darbu bei auko
mis. Jis taip pat yra ir didelis

J. A. VALSTYBĖSE
— Agnės Gillenė, gyvenanti 

Los Angeles, atsidėjusi gerų 
darbų rėmėja, Kalėdų švenčių 
proga pasiuntė po $10 į tris 
misijų vietas: lietuvaitei mi
sionierei į Peru valstybę (Pie
tų Amerikoje), raupsuotųjų 
kolonijai Jamaikos saloje ir se
selėms, globojančioms našlai
čius prieglaudoje prie Hondū
ras (Centro Amerikoje) val
stybės sostinės — Tegucigal- 
pos.

— Akademinio Skautų Sąjū

džio dr. Vydūno vardo Šalpos 
Fondas remia mūsų studijuo
jantį jaunimą, ypatingai Vo
kietijoje, iš savo kuklių paja
mų ir aukų. Savo iždui papil
dyti Fondas išleido Kalėdinių 
sveikinimų seriją su artimais

Kačinskas ir kiti. Po progra-' 
mos bufetas ir šokiai. Vakaro 
pelnas skiriamas siuntinėliams 
į Sibirą. YVashingtono lietuviai 
rodo didelį susidomėjimą šiuo 
vakaru, į kurį žada atvykti 
gausus svečių būrys ir iš kitų 
mie3tų.

— Lietuvos Atsiminimų ra
dijo valanda, jos klausytojų di
deliu pageidavimu, bus duoda
ma nauju laiku: tarp 4 ir 5 vai 
p. p. kiekvieną šeštadienį iš 
tos pačios WEVD stoties, 1330 
kil., ir 97.9 meg. FM. Š13 nau
jas laikas bus nuolatinis ir ne
pakeičiamas.

— JAV Lietuvių Bendruo

menei labai rūpi artimiau ben
dradarbiauti su mūsų studenti
ja. Rūpi paremti mūsų tautai 
naudingas jos pastangas ir 
užsimojimus. Todėl teikiama

IZRAELIO AMBASADORIUS

Izraelio ambasadorius A. Eban ! 
praneša Jungtinių Tautų nariams, į 
kad jie atitrauks kariuomenę ii' 
Egipto. (INŠ) Į

GHICAGOS ŽINIOS
AntTadienis, lapkričio 2?, 1956

KAS KĄ IR KUR

lietuvių širdžiai tekstais ir mū
labdarybės rėmėjas. Į jį visi menininkų piešiniais. Fon- (parama ir studentų leidžiamam 
kreipiasi ir visiems jis neatsi- ^as kviečia mūsų visuomenę į žurnalui Lituanus . 
sako padėti, nors dažnai ir lai-, palaikyti akademinį jaunimą.
ko neturi. Šiuo metu jis vado- užsakant tuos sveikinimus pas 
vauja didžiulei savo įstaigos j Maskaliūną:P. O. Box
statybai, kurioje bus patogiau 
aptarnaujami lietuviai, taupą 
savo pinigus arba imą pasko
las.

X Lietuvių Enciklopedijos
IX tomas Chicagoje jau gau
tas. Tomas turi 536 psl. ir ap
ima raides I, Į, Y, J (Instru- 
mentalizmas - Jungtavainikiai). 

Tome 399 iliustracijos bei nuo
traukos. Šiam tomui straips
nius yra parašę 201 bendradar
bis. Tomo redaktorius — dr. 
Juozas Girnius. X t. jau baigia
mas rinkti, o XI paruoštas 
spaudai. Leidykla dar turi ke
letą komplektų I—IX t. No
rintieji įsigyti enciklopediją 
prašomi tuojau kreiptis į LE 
leidyklą arba Chicagoje gyve
nantieji į jos atstovybę šiuo 
adresu: D. Velička, 7838 So. 
Green st., Chicago 20, III. Tel. 
VIncennes 6-7624.

X Muz. A. Aleksis iš Wa- 
terbury, Conr.., kuris ten var
gonininkauja lietuvių kat. pa
rapijoj, atsiuntė Dainų Šventės 
komitetui ilgą laišką su kon
krečiais pasiūlymais bei suges
tijomis. Tarp kitko jis rašo: 
“Dainų Šventės komitetas tie
siog stebuklus daro. Jūs, kaip 
toje Evangelijoje, su penkiais 
kepalais tūkstantinę minią pa
penėjote ir dar dešimt pintinių 
pririnkote. Tad varde Water- 
burio dainuojančių šiuomi nuo
širdžiai tariu Jums ačiū, dabar 
lauksime kitos Dainų šventės.”

X Sol. Prudencija Bičkienė 

dainuos 1941 .m. sukilimo 15 
metų sukakties minėjime, ku
ris ruošiamas 1956 m. gruodžio 
9 d. Chicagoje. Minėjimo tiks
las — prisiminti garbingąją 
lietuvių tautos sukilimo sukak
tį ir pagerbti kritusiuosius su
kilimo dalyvius bei visu3 re
zistencijos kovotojus, kurių 
aukos prasidėjo areštuotais,

1547, Chicago 90, III. Prof. S. 
Kolupaila yra Šalpos Fondo 
pirmininkas.

— Washingtono Moterų Klu
bas š. m. gruodžio 1 d. 7 vai. 
vak. gražioje Knights of Co- 
lumbu3 salėje (918 lOth Str., 
N. W.) ruošia didelį koncertą- 
vakarą, kurio programoje da
lyvauja valst. operos solistė 
Pranciška Radzevičiūtė, solis
tas Arnoldas Vokietaitis, mū
sų žymusis aktorius Henrikas

Ligi šiol kiekvienam nume
riui buvo duodama po 300 dol. 
Paskutiniame CV posėdy buvo 
nutarta šiais metais duoti visą 
apskritą 1000 dol., tad paskuti
nieji du numeriai dar gaus po 
200 dol.

Lapkričio 17 d. lankydama
sis Chicagoje, CV pirm. St. 
Barzdukas taip pat matėsi su 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
pirm. J. Karklių ir smulkiau 
aptarė tarpusavio bendradar
biavimo klausimus. LB ir to
liau pagal savo išteklius rems

“Lituanus”. Santykius sų žur
nalu tepalaikys per sąjungos 
centrinę valdybą. Bet Bendruo
menė kartu pageidauja, kad 
studentai aktyviau dėtųsi į jos 
veiklą. Tai bus naudinga ir pa
tiems studentams: aktyviau 
reikšdamiesi Bendruomenės gy
venime, daugiau turės čia įta
kos, tad daugiau galės laimėti 
ir konkrečios paramos. Veik
los stabdis juk tas pats — pi
niginiai nepritekliai. Savo dar
bu stiprindami Bendruomenę 
studentai tegali tik laimėti.

X Nauja Lietuvos Vyčių Na
mo direktoriato valdyba. P. Či-
žauskui atsisakius iš Vyčių Na
mo direktoriato, jo vietą vy
čiai sendraugiai papildė V. 
Paukščiu. Tokiu būdu ir direk- 
toriate įvyko pasikeitimai pa
reigomis. Buvęs iždininkas Ig
nas Sakalas išrinktas direkto
rių pirmininku, o V. Paukštis 
— iždininku. Senose pareigo
se pasiliko J. Juozaitis — sek
retorius ir namo menedžeris, 
Vytautas Lubertas — knygve- 
dys ir J. Jesulaitis — narys. 
Sendraugių atstovu direktoria- 
te vietoj V. Paukščio išrinktas 
N. Karlavičius.

X Kalėdinis pobūvis. Vyčiai 
sendraugiai gruodžio 18 dieną 
(antradienį) rengia kalėdinį 
pobūvį (Christmas party) Vy
čių salėje. Visi nariai iš anks
to kviečiami nuotaikingan va
karan. Kiekvienas narys pra
šomas atnešti kalėdinę dovaną 
(nemažiau kaip $1 vertės). Po- 
būvin nariai galės atsivesti ir 
savo draugus. Po dovanų pa
skirstymo bus užkandis ir kalė
dinės giesmės. Pobūvio komisi- 
jon išrinktos šios veikėjos: O. 
Aleliūnienė, E. Širvinskienė, E.

NEPAMIRŠKIME LIETUVIŲ 
MOKSLEIVIŲ

PASIKALBĖJIMAS SU VASARIO 16 GIMNAZIJOS REMTI 
KOMITETO PIRMININKU MOK. A. GULBINSKU 

A. GINTNERIS, Chicago, III. u

Artinasi Kalėdos, kurių lau
kia seni, pagyvenę ir jaunimas. 
Kiekvienas nori pajusti daugiau 
širdingumo, artimo meilės ir 
nuotaikingų švenčių. Laimingi, 
kurie gyvena sočioje ir turtin-, 
goję žemėje. Bet dalis lietuvių 
jaunimo yra pasilikę tremtyje. 
Jiem daug ko trūksta. Mūsų 
pareiga padėti. Kaip pernai, taip 
ir šiemet jau paskelbta komite
to aukų rinkimo vajus, kad už 
surinktus pinigus butų galima 
nupirkti moksleiviams Care pa
ketėlių po vieną dolerį, todėl 
kreipiausi į pirmininką A. Gul- 
binską:

— Klek pernai lietuviai JAV 

prisidėjo Kalėdų švenčių proga 

prie moksleivių sušelpimo užsie

nyje, pav. Vasario 16 gimnazi

vėjų. Niekas tuo reikalu netu
rėjo skundo ir buvo patenkinti.

— Ar gauti pinigai buvo kie
no nors patikrinti ir padaryta 
apyskaita?

— Taip. Pinigai gauti užrašo
mi į pajamų knygą, o laiškai 
saugojami; kaip pateisinamieji 
dokumentai. Komisija viską pa
tikrino ir sudarė apyskaitą, ku
rios sąstatas buvo: inž. J. Stan
kus, P. Kavaliūnas ir A. Gul
binskas. Dabar visi dokumentai 
bug perduoti saugoti Lietuvių 
archyvui.

— Kaip manote šiemet pra

vesti tokią rinkliavą mokslei

viams šelpti?

— Pasitikėdami lietuvių dos-

— Reikia pasakyti, kad per
nai trumpu laiku buvo gauta iš 
Amerikos ir Kanados $1,638. 
27ct., — atsako A. Gulbinskas, 
pinigai buvo išdalinti taip: Va
sario 16 gimnazijai — $780 ir

Ramašauskienė, T. Stučinskie- Vargo mokykloms — $858.27. 
nė, E. Samienė ir T. Norbūtie-
nė.

jai, Vargo mokykloms ir t p. ? numu pereitais metais ir supra-

Saleziečių gimnazijai Italijoje 
aukos buvo renkamos atskirai

timu lietuviško reikalo, mano
me, kad ir šiemet galėsime su
rinkti panašią sumą pinigų mok 
sleiviams sušelpti, Kalėdų šven
čių proga, jiems pasiunčiant 
po vieną Care paketėlį 20 svarų 
maisto, kuris kaino ja tiktai vie
ną dolerį. Tuo reikalu trumpai 
pasakėme spaudoje. Manoma,

trėmimais ir baisiausiais jaunų! x Muz. Mykolas Cibas, ku- 
gimnazistų kankinimais Rainių r’s yra Great Necko Lietuvių 
miškelyje prie Telšių. Į vyri4 choro dirigentas, Dainų

Šventės komitetui rašo: “Vyrų 
choras nuoširdžiai dėkoja už
prisiųstą čekį ir džiaugiasi Jū- 

čius-kupletus iš Ciucagos be- aų dideliu pasišventimU( kurį
įdėjote praėjusiai Dainų šven
tei jos paruošime ir pasiseki
me. Linkime toliau nenuilsta
mai darbuotis lietuviškos dai
nos ir Lietuvos gerovei.”

X Aktorius Alg. Bikinis iš
pildys dalį programos rengia
mame 1941 m. sukilimo ir re
zistencinės veiklos 15 metų su
kakties iškilmingame minėji
me, kuris rengiamas 1956 m. 
gruodžio 9 d. Marijos Augštes- 
niosios mokyklos didžiojoj sa
lėje.

X Balnų šventės komiteto

piniginius dokumentus ir visą 
kitą atskaitomybę lapvričio 
mėn. 21 d. patikrino revizijos 
komisija, kurios aktas bus pa
skelbtas visuomenės žiniai.

X Abnis Drulia sukūrė spe

cialius humoristinius eilėraš-

tuvių gyvenimo aktualijų, ku
riuos galėsime pirmą kartų iš
girsti priešadventiniame vaka
re šį šeštadienį 8 vai. vak. Lie
tuvių auditorijoje. Aktualijos 
palies visus, jos yra tikrai įdo
mios, tad nepraleiskime pro
gos ir atvykime tą vakarą jų 
pasiklausyti. Vakarą rengia 
Vyrų choras.

. X Dainų šventės komitetas 

gauna labai entuziastingus laiš
kus iš visų chorų bei jų diri
gentų apie buvusią Dainų šven
tę Chicagoje. Nėra galimybės 
tuos laiškus visus paskelbti 
spaudoje. Laiškuose pažymi
ma, kad antroji Dainų šventė 
bus dar puikesnė ir dar daugiau 
dalyvaus chorų su dar gauses
niais choristų Skaičiais.

kun. P. Urbaičio, kuris taipgi kad visuomenė supras mūsų
surinko didoką skaičių paketė
lių.

— Kas daugiausiai parėmė to 

kį dolerinį vajų?

— Atsirado labai daug talki
ninkų. Žymesnieji aukotojai bu
vo: Kanados Lietuvių Bendruo
menės šalpos Fondas — $222, 
LKB karių šeimų draugija Chi
cagoje — $145, A. Gulbinskas 
— $145, Augienė — $125, Gai
lestingų Seserų draugija — 
$100, kun. S. Morkūnas — $60, 
Rūtos būrelis — $50, Jz. Budrio 
nis ir A. Žukauskienė — po $42, 
Pr. Zailskas — $32, V. Micke
vičius — $37, J. Valys — $30, 
J. Kaunas $23 ir daug kitų rin
kėjų mažesnėmis sumomis.

— Ar daug buvo vieno dole

rio aukotojų?

— Labai daug. Jie sudarė pa
grindą aukų. Laiškuose buvo 
randama po 1-2 dolerių auką, 
kurie buvo užrašyti knygose. 
Smulkieji aukotojai negavo pa
kvitavimų, nes sudaro labai 
daug darbo. Vienok bendras pa-

pastangas ir parems kilnų dar
bą.

— Ar jau gavote kiek aukų 
tam tikslui?

— Su džiaugsmu galiu pasa
kyti, kad jau turime. Neveltui 
mane ragino vysk. V. Brizgys 
imtis panašios akcijos, kaip per
nai buvo pravesta. Pirmieji au- 

j kotojai pasirodė labai dosnūs. 
iTai buvo: Liet. Gailestingų Se
serų Dr-ja — $100 ir Lietuvių 
Prekybos Namai-Fumitur Cen- 
ter, Ine. valdyba — $75. Kitų 
aukos laukiamos. Prašome tal
kininkų ir kooperavimo su mū
sų komitetu. Aukas prašome 
siųsti: A. Gulbinskas, 6324 So. 
Bishop st., Chicago 36, III. Tel. 
PR 6-6476.

Klebonijoje reikalinga 
SEIMININKfi

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad. 
Nr. 7674 “Draugas", 2334 So. 
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Tunelis po ežeru
Apie* 250 pėdų žemiau ežero 

paviršiaus šiaurinėje Chicagos 
dalyje yra kasamas tunelis, ku
ris turi 16 pėdų skersmenyje ir 
kuriuo bvc pasiekta vandens 
filtravimo vieta Michigano eže
re, kad paskiau čikagiečiai ga
lėtų turėti daugiau gero van
dens. Prie tunelio karimo dir
ba trys pamainos žmonių. Ap
sivilkę guminiais apdarais, gin
damiesi nuo lašančio iš viršaus 
vandens ir kartais brisdami 
prisirinkusiame vandenyje tu
nelio dugne, darbininkai atsi
dėję vykdo uždavinį. Naudoja
mo® mašinos, kurios išgręžia 
60 skylių po 12 pėdų ilgio ’ 
priekį. Į mažesnes skyles įsrū
dama 40 svarų dinamito ir 
sprogdinama nauja dalis tę
siant tunelį priekin. Sprogimas 
išplėšia po 250 tonų smiltainio.
Į kasamą tunelį iš viršaus per 
parą tiek prilaša vandens, kad 
jo pumpomis ištraukiama po 
200,000 galionų per 24 valan
das. Darbininkams , nelengva 
dirbti drėgname požemyje. Jie 
dėvi ilgus vilnonius baltinius, 
turi gumines kelnes ir gumi
nius švarkus. Tunelio gilumas 
— nevienodas: tarp 170 ir 250 
pėdų žemiau ežero paviršiaus. 
Per tris pamainas dirba 66 
žmonės.

Išgelbėjo kūdikį
Dviejų metų berniukas Mąrk 

Snyder, gyvenąs 4215 N. Pu- 
laskį, Chicagoje tėvams atro
dė bemirštąs, kai jie važiavo 
ties State ir Van Buren gatvė
mis : vaikutį pradėjo tampyti 
konvulsijos ir jis atrodė nusto
jęs alsuoti. Tėvas, paėmęs kū
dikį ant rankų, nusiskubino 
pas netoliese buvusį policinin
ką. šis pasisodino juos ir dar 
vieną vyrą į policijos mašiną, 
padavė kitam vairuoti, o pats 
ėmė globoti kūdikį, alsuoda
mas į. jo burną ir, vežant į ligo
ninę, jį iš dalies atgaivino. Šv. 
Luko ligoninėje gail. seserys 
greit kūdikiui davė deguonies 
ir jisai atsigavo visiškai.

Žuvo teisėjo sesuo
Tillie Lurie, sesuo Chicagos 

teisėjo Juozapo Sabath, drau*e 
su savo sūnumi, 49 m., žuvo 
automobilio nelaimėje Ken- 
tucky. Velionė turėjo 75 m. am
žiaus. Jos sūnus Jerome Lurie 
vežė motiną į Miami Beach, 
kur ji turėjo savo namus. Ta 
nelaimė įvyko esant šlapiam, 
slidžiam keliui, susidūrus si 
kita, priešais važiavusia maši
na, kurioje žuvo John Walter 
Smith, 28 »m., jo žmona ir du 
vaikai. Mašinos uuvo visiškai 
sudaužytos.

Taisys apdegusį klubą
Vakar geraširdžiai savano

riai talkininkai pradėjo iš apy
linkės verslininkų rinkti aukas 
pataisymui apdegusių jaunimo 
klubo patalpų Bridgeporte. No
rima surinkti $9,000, būtinai 
reikalingus remontui. Ši įstai
ga savo senumu užima penktą 
vietą Chicagoje: buvo įsteigta 
1893 metais. Tas klubas yra 
lietuvių apgyventoje apylinkėje 
— 831 W. 33 place ir jame bū
na nemažai lietuvių jaunimo.

Mirtinai sudegė
Albertas Whitaker, 47 m. 

amžiaus, ir Geraldine Kitchens, 
35 m. amžiaus, gaisro metu 
mirtinai sudegė rūsyje dviejų 
augštų namo, 4925 N. War- 
wick. Liepsnos jau jiems nebe
leido išeiti ir buvo atrasti tik 
jų suanglėję lavonai. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuvlš 
kai angliškas žodynas. Parašyta* 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333

S. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
unanaa “Drauge', 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. HL 
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Susisiekimas neša nuostolį
Chicagos Miesto susisiekimj 

priemonėmis per šių metų spa
lio mėnesį pasinaudojo 56,243. 
782 žmonės. Pajamų iš viso tu 
reta $10,841,861. Viadėlto tos 
pajamos nebuvo pakankamos 
išmokėti visas išlaidas ir ati
tinkamą dalį mašinų amortiza
cijos. Tačiau keleivių daugėja 
ir susisiekimo vadovybė turi 
gerų vilčių.

Bando linksmybių įtaisus
Sherman viešbutyje vyksta 

metinis suvažiavimas sąjungos, 
kurios nariai tvarko pramogų 
įtaisus parkuose, paplūdimiuo
se, maudymosi baseinuose. Yra 
atgabenta įvairių įtaisų net iŠ 
Vokietijos, ir vaikai bei jau
nuoliai sukviesti išbandyti — 
kaip jiems patiks.

Persišovė vogtu revolveriu
Illinois Masonic ligoninėje 

gydomas Charles J. Walsh, ku
ris persišovė bevartydamas ir 
bebandydamas revolverį. Gink
lą jisai buvo išplėšęs drauge su 
kitais daiktais iš Waltz Inn, 
3112 N. Broadway, Chicagoje. 
Nusikaltėlis turi 18 m. am
žiaus.

Slidžios gatvės
Sekmadienį ir pirmadienį 

Chicagoje snigo. Dienos metu 
vietomis sniegas tirpo ir pas
kiau sušalo į ledą. Susisieki
mas mieste turėjo labai sulė
tėti ir atsirado žymiai daugiaū 
nelaimių, pvz. sekmadienio va
kare nuo 7 iki 9 vai. jų buvo 
net 150.

12,323 rinkėjai
Chicagoje pradedamos rink • 

ti aukos sergantiems muskulų 
distrofija. Tam reikalui jau 
susidarė 12 323 savanorių rin
kėjų, kurių tarpe stambus pro
centas jaunesniųjų.

H
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Kuria paruott 

Kun. P, Kirvefoitls 

Kaina: $1.50 ir $2.50

rnaakymua adresuokite

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

—. Tėvų Marijonų Bendr. apskri
ties susirinkimas. Trečiadienį, lapk. 
28 d. 7 vai. vak. šv. Antano pa ra p. 
salėje, 1515 S. 50 Ave., Cieero, Sau
kiamas Tėvų Marijonų Bendradar
bių apskrities susirinkimas. Progra
moje: organizaciniai reikalai, cie.e- 
riečių vaisęs, kun. Antano Švedo, 
MIC, spalvoti ir įdomūs paveikslai 
iŠ Aliaskos gyvenimo.

Visus norinčius į susirinkimą at
silankyti ir gražių paveikslų pama
tyti kviečiame ir prašome nesivė- 
luoti. — Valdyba

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių
d-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 28 d., trečiadienį, Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 rd St., 
7:30 vai. vak. Nariai prašomi daly
vauti laiku ir gausiai. — Nut. rašt.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

B

Nutrenkė elektra
Chicagos apylinkėse buvo 

elektros nutrenktas George W. 
Jonės, 36 m. amžiaus, gyvenęs 
661 E. 130 pi., kai paslydęs jo 
automobilis trenkė į stulpą, ku
ris palaikė augštos įtampos 
elektros laidus.

75 metai ligoninei
Šv. Vincento Vaikų ir Motinų 

ligoninė Chicagoje švenčia'75 
metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga šiandien, antradienį, 
ruošiama arbatėlė, kurią orga
nizuoja Lopšelio narės, susibū 
rueios prie tos ligoninės ir jai 
talkinančios.

Nuotykis misijose
Vienas Kolumban vienuolyno 

misionierius, tėvas W. Adams. 
Philipinuose, Iligan vietovėje 
buvo pašauktas pas ligonį. Ap
rūpinęs 80 m. amžiaus ligonį 
jisai iš jo išgirdo prašymą: “Da 
bar, tėve, kai jūs jau čia at
vykote, galėtumėte suteikti pas 
kutinį patepimą ir mano tėvui. 
Jisai guli gretimame kambary
je”.

Tas ligonio tėvas turėjo 120 
m. amžiaus...

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskito 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?!
Šeštadienį 12 d., sausio men., 1957 m.,

7:30 valandą vakare,
SOKOL SALEJE 

2345 South Kadžio Avenue,
Chicago, Illinois

naujas Laureatas bus supažindintas su 
Amerikos visuomene.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai parašė kūrinius laimėti $1,000.00, kurį kiek
vienais metais parūpina Dienraščio Draugo Bendradar
bių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyksta koncertinė dalis prog
ramos. Dainuoja ALDONA STEMPUŽIENfi, garsi 
Clevelando dainininkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO konkurso užbaig- 
tuvėms. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

i


