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GANA DVIPRASMIŠKU KALBU! PIJUS XII
Grįžusieji į Vakarus pasakoja 

apie okup. Lietuvos gyvenimą
BONNA, Vokietija. — Grįžusieji į Vakarus pasakoja, kac 

Vorkutos anglių kasyklose 8 šachtoje apie 20—25 procentai dir
bančių šachtininkų lietuvių buvę apkaltinti už partizanavimą arba 
jiems padėjimą.

Jie buvo nuteisti nuo 10 iki 25 
metų kalėjimo. Prisimenamos 
pavardės mokytojo šutos iš Kau
no, Antano Krackevičiaus, stud.
Petro Ivanausko iš Kauno, Vei- 
mano iš Klaipėdos. Jiems 1953 
m. jau buvo leista susirašinėti su 
tėvyne ir gauti iš jos paštą ir 
siuntinius. Tačiau ir pačioj Lietu 
voje padėtis yra labai sunki, nors 
vis tiek ji dar geresnė už visos 
Sov. Sąjungos.

Atvykusių iš Lietuvos teigi
mu, gydytojų okup. Lietuvoje 
yra nemaža. Kas gali — taip pat 
savo vaikus leidžia studijuoti 
mediciną. Lietuvių gydytojų yra 
daugiau nei rusų. Pvz. Marijam
polės ligoninėje nėra nė vieno 
ruso gydytojo. Vaistų ir toliau 
tebejaučiama didelė stoka, ypač 
vitamino B ir C ampulėmis. Taip 
pat stokojama penicilino. Rusiš
kojo streptomicino Kaune ir Vil
niuje galima gauti, bet rajonuo
se — nevisada. Ypač trūksta 
specialiųjų vaistų, kurie randa
mi nebent juodojoje rinkoje, ta
čiau ir ten — ne visados. Kaune 
ir Vilniuje streptomicinas išduo 
damas pagal Tbc dispanserio pa
žymėjimus. Kaune tbc dispanse
rio vedėja — gyd. Zakovičaitė.
Romainių sanatorijos direkto
rius — gyd. Kavaliauskas, o kau 
lų skyriaus vedėjas — gyd. Bar
kauskas, bet jis pavaldus Kava
liauskui.

„Vakariniai pacientai“
Laisvai praktikuojantieji gy

dytojai paprastai ima „vakari
nius pacientus“. Pacientus vaka
rais priiminėja pvz. gerklės ir 
nosies ligų specialistai Žilinskas, 
vaikų specialistas Matulevičius, 
moterų ligų — Zubrienė ir kt. Už 
vizitą imama 25 rublius, o geres
ni gydytojai ir profesoriai — po 
50 rublių. Pas gydytojus eina ne
maža pacientų, jų susidaro dide
lės eilės.

Gydytojai gali išgyventi. Mi
nimi Marijampolėj pasižymėję 
gydytojai Kaunas, iš Kalvarijos 
nukeltas Tuminas, Insoda, vieton 
dr. Bielskaus kaip geras chirur
gas išgarsėjęs Juozas Olekas, lai
komas vienu iš geriausių visa
me Pabaltijy okulistų dr. Steb- 
lys ir kt. Žmonių nuomone dr.
Steiblys po Filatovo, garsiojo 
specialisto, laikomas pirmuoju.
Vėliau gydytojams ir medicinos 
personalui atlyginimai buvo pa
kelti.

Nors giriasi, bet...
Nors ligoninių daugiau, kaip 

N. Lietuvos laikais, bet šiuo me
tu okup. Lietuvoje yra žymiai 
daugiau ir ligonių, ypač sergan
čių tbc ir nervų ligomis. Padi
dėjo ir sergančių vėžiu skaičius.
Dažnai pasitaiko, kad į tbc ser
gančius tekreipiama daugiau dė
mesio tik sunkiai susirgus. Gy
dytojas išduoda lapelį, vad. „nu
kreipimą ligoninėn“; atvykus į 
ligoninę, jei nėra vietos, papras
tai liepia laukti, o jei ligonis yra
silpnas ir turi būti būtinai pa- tai”!, “Gražinkite rytų valsty 
guldytas, tai išrašo mažiau ser- bių tautoms jų laisvę!”, 
gantį, kad atsirastų vietos nau
jajam. Maistas ligoninėse silp
nas. Todėl giminės dažnai atneša
ar pasiunčia maisto iš namų. Tuo 
tarpu bolševikai viešai giriasi, 
kaip pvz. per 1956. X. 23 Krem
liuje vykusį „visasąjunginį svei- sovietų teroru ir pareikšti savo 
katos apsaugos darbuotojų pasi- simpatijas ir užuojautą drau- 
tarimą“, kad niekur taip pašau- gama vengrams. Kas tą demons-
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lyje nesą gerai sutvarkyti medi- 
ciifiniai reikalai, kaip „plačiojoj 
tėvynėj“, kuri „užima pirmąją 
vietą pasaulyje pagal gyventojų 
aprūpinimą gydytojais: 16 gy
dytojų — 10,000 gyventojų“...

Prez. Eisemhower 

nepritaria Šveicarijos 

pasiūlymui
GETYSBURG, Pa., lapkr. 11. 

—Prezidentas Eisenhovkeris va
kar atmetė Šveicarijos pasiūly
mą sušaukti naują didžiųjų jė
gų konferenciją.

Prezidentas pareiškė, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nori, kad tarptautinė krizė būtų 
sprendžiama Jungtinėse Tauto
se. Šveicarija siūlė JAV, Brita
nijos, Prancūzijos, Rusijos ir In
dijos vyriausybių galvoms su
šaukti konferenciją Šveicarijoje, 
kad būtų pajieškota būdų išveng 
ti tretįjį pasaulinį karą.

w
prioe ft cento

LlTHUANlAhį DAILY FRIEKD
PIRMADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 12, 1956 Kaina 6 centai

Pogrindis žudo britus

Kipro saloj
NICOSIA, Kipras, lapkr. 11.— 

Graikų kipriečių pogrindžio na
riai praėjusią savaitę nužudė 
11 britų ir 6 graikus kipriečius 
Nicosia mieste.

Graikų kipriečių pogrindis be 
veik dvejus metus kovoja, kad 
Kipro sala būtų prijungta prie 
Graikijos.

Dideles protesto demonstracijos 
prieš sovietus Skandinavijoje

JUOZAS LINGĮ S, mūsų bendradarbis Švedijoje 
Kilometro ilgumo eisena su vėliavomis, degliais, plakatais ir 

orkestru traukė š. m. lapkričio 5 d. per Goteborgo miesto centrą. 
Demonstraciją, kuri pasisakė už Vengrijos laisvę ir pagarbą JT, 

organizavo darbininkų sąjūdžio bendradarbiavimo komitetas. 
Karaliaus aikštėje 10,000 mi

nia klausėsi vyriausiojo redak
toriaus Kaj Bjork kalbos. Kaj 
Bjork ką tik grįžo iš Vienos, kur 
jis, tarp kitko, buvo sutikęs ži
nomą vengrų socialdemokratų 
veikėją Anna Kethly. Jis vaiz
džiai nupasakojo įvykių raidą 
Vengrijoje. Su didžiausiu entu
ziazmu buvo priimta rezoliucija, 
kuri bus įteikta atitinkamoms 
vyriausybėms. Rezoliucijoje su
sirinkusieji pareiškė savo pasi
bjaurėjimą tais smurto meto
dais, kuriais Sovietų Sąjunga y- 
ra pasiryžus nuslopinti vengrų 
tautos kovą už laisvę. Vengrų 
tautos didvyriška kova yra pui
kiausias pavyzdys visoms tau
toms. Sovietų užpuolimas veng
rų tautos yra jaudinantis, jis yra 
kartu užpuolimas ir JT statuto 
bei principų.

Plakatuose, kurių netrūko to
je demonstracijoje, buvo galima 
įskaityti: “Šalin sovietų kariuo
menė iš Vengrijos!”, “Mes rei
kalaujame laisvės vengrų tau-

Demonstracija Stockholme prie 
sovietų ambasados.

Š. m. lapkričio 5 d. Stockhol
mo moksleiviai susirinko pade-
monstruoti savo pasišlykštėjimą tas vandens kelias.
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Egipto civiliai kareiviai saugo Isniali.ją karo paliaubi} nietu. Ismalija 
yra Suezo kanalo vidurkelyje. (INS)
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Maskva grasina Vidurio Rytus
į

paversti antrąja Korėja
MASKVA, lapkr. 11. — Jungtinių Tautų policijai skubant į 

Vidurio Rytus taikos palaikyti, Maskva pakilo su nauju grasini
mu.

Rusija grasina Vidurio Rytus 
paversti antrąja Korėja.

Maskva taip prabilo: sovietų 
pilotams, tankininkams, artile
ristams, tarnavusiems II Pasau
liniame kare, bus leista įsijung
ti „savanoriais” į Egipto jėgas, 
nebent Britanija, Prancūzija ir 
Izraelis pasitrauktų iš Egipto 
žemės.

Sovietų vyriausybės pareiški
me, perskaitytame užsienio rei
kalų ministerijos spaudos konfe
rencijoje, slepiasi mintis, jog 
Rusijos Vidurio Rytų konfliktą 
pavers antrąja Korėja, jei Britą-

traciją organizavo, niekas ne
žino. Per visas Stockholmo gim
nazijas buvo pasiųsta krivūlė 
susirinkti prie ambasados. Ko
kių 4-500 jaunuolių eisena ėjo ta 
kryptimi nešdami kartuves, ku
riose buvo pakarta čiučilė. Kar
tuves lydėjo plakatas su užrašu: 
“Pakarti rusus.” Pademonstra
vę jaunuoliai policijos paraginti 
išsiskirstė. Gana stiprus polici
jos dalinys saugo sovietų amba
sadą Stockholme.

Vengrams pagalba
CHICAGO, III. — lapkr. 11.— 

Chicagos universitetas parūpino 
dešimt stipendijų vengrų studen 
tams, pabėgėliams iš komunis
tinio teroro, kuris dabar siaučia 
Vengrijoje.

JAV laivas įstrigo
Suezo kanale

WASHINGTONAS, lapkr. 11. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės prašo Egipto, kad jis imtųsi 
visų reikalingų priemonių apsau 
goti Amerikos laivą ir jo įgulą 
Suezo kanale. JAV laivas įstrigo 
Suezo kanale, kai buvo uždary-

• Pietinėje Meksikoje žemė 
drebėjo.

Vengrijos laisvės 
kovotojai laukia 

JT pagalbos
J VIENAk Austrija, lapkr. 11.— 
Stiprios kovos tebevyksta tarp 

i Vengrijos laisvės kovotojų ir so- 
, vietų kariuomenės Budapešte. 
Rusijos artilerija visą penktadie 
nio naktį šaudė į Vengrijos sos
tinę, praneša Švedijos žurnalis
tas, pabėgęs šeštadienio naktį iš 
Vengrijos į Austriją.

Šved.jos žurnalistas pareiškė, 
jog mažiausia 20,000 žmonių 
buvo užmušta Budapešte nuo 
lapkričio 4 d., kai sovietų tankai 
ir kariuomenė žiauriausiu būdu 
pradėjo triuškinti vengrų laisvės 
kovotojų sąjūdį.

„Vengrijos laisvės kovotojai 
tebėra stiprūs ir dienos metu jie 
pasirodo su ginklais Budapešto 
gatvėse,” pasakė Švedijos žurna
listą^.

„Sukilėliai desperatiškai kovo 
ja prieš didžiulę sovietų jėgą ir 
tikisi, jog Jungtinių Tautų jėgos 
ateis jiems į pagalbą”, pabrėžė 
jis.

Vengrijos komunistinė 

vyriausybė duona

vilioja darbininkus
VIENA, Austrija, lapkr. 11.— 

Sovietų kontroliuojamas Buda- 
pečto radijas nuolat kreipiasi į 
darbininkus, kad jie grįžtų prie 
savo darbų. Bet mažas darbinin 
kų procentas pakluso radijo bal
sui.

Vyriausybė pasakė, jag darbi 
ninkai, grįžę prie darbų, gaus 
paketą maisto, duonos raciona- 
vimo korteles ir iš anksto atly
ginimą už darbą. Pažadėjo net 
„šiltus valgius.”

Radijo paskelbė, jog 10 sovie
tų lėktuvų atskrido su vaistais 
į Vengrijos sostinę.

Nors labai* trūksta medicinos 
reikmenų, bet vengrų ir sovie
tų pasienio sargybiniai neįsilei
džia į Vengriją iš Austrijos pa
sienio Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus konvojaus, susidedan
čio iš 15 automobilių, sunkveži
mių ir ambulansų.

Janos Kadar, Maskvos lėlinės 
vyriausybės galva, įtikinėja, kad 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus konvojai tegali įvažiuoti į 
Vengriją tik per Jugoslavijos 
pasienį.

nija, Prancūzija 'ir Izraelis už
vilkins ištraukti savo kariuome
nes iš Egipto.

Maskvos vyriausybė giriasi 
savo taikia polipą ir, girdi, ji 
negalinti pakęsti agresijos prieš 
nepriklausomus žmones. Maskva 
įžūliai tyčiojasi nepriklausomais 
žmonėmis, kai ji pati nepripažįs
ta nepriklausomų žmonių.

„Mylinti taiką” Maskva pasi- 
ruošiusi siųsti savo „savano
rius” į Egiptą, kad ten vergiją 
įvestų.

Komunistai yra specialistai 
naudoti „savanorius.” štai gyvi 
pavyzdžiai. Komunistai pasiuntė 
„savanorius” į Ispanijos 1936- 
1939 m. civilinį karą ir 1950-19- 
53 m. Korėjos karą. Abiejuose 
šiuose konfliktuose komunistų 
„savanoriai” suvaidino didelę 
rolę.

Egipto ambasada praneša, jog 
keli tūkstančiai sovietų savano
rių pasisiūlė vykti į Egiptą.

Izraelis-Jordanas —
nauja įkaitusi vieta

WASHINGTONAS, lapkr. 11. 
— JAV Gynybos departamento 
pranešėjas vakar pareiškė: ne
bus jokios staigmenos, jei „su
sikirtimai” įvyks Jordano ir Iz
raelio pasienyje kelių dienų lai
kotarpyje. Departamento prane
šėjas pastebėjo, jog Jordano ir 
Izraelio pasienyje vis labiau di
dėja įsitempimas tarp kaimynų.

Kalendorius

Lapkričio 12 d.: Šv. Martynas, 
popiežius; lietuviški: Austomas 
ir Radinė.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vengrijos komunistinės vyriausybės premjeras Janos Kadar, 

Šokąs pagal Maskvos muziką, vakar pareiškė, jog sukilėliai stip
riai reiSkiasi BudapeSte. Bet jis įsitikinęs, jog laisvės kovotojai 
bus sutriuškinti sovietų tankų trijų dienų laikotarpyje.

—Suezo kanalas valomas. Keliose vietose smarkiai sužalotas. 
Spėjama, jog tik po šešių mėnesių galės laivai plaukti Suezo ka
nalu.

—Jungtinių Tautų generalinė asamblėja Šiandien pradėjo regu
liarią 11-tą sesiją. Dienotvarkėje pirmenybė suteikta Vidurio Ry
tų ir Vengrijos įvykiams.

—Jungtinių Tautų policijos jėgos, kurios prižiūrės karo paliau
bas Egiptą, atvyksta antradienį į Vidurio Rytus. *

—Sirijos kareiviai vakar susikirto su Izraelio kareiviais.
—Egipto Port Said’e gyvenimas jau normalus. Prancūzai Port 

Said’o uoste į laivus krauna savo karinius reikmenis ir pasiruošę 
iSvykti.

—Egiptiečiai vakar kabojo prieš britus ir prancūzus Suezo ka
nalo zonoje.

—Ar Egapto prezidentas Nasseris sutiks priimti Jungtinių Tau
tų policijos jėgas, vakar nebuvo aišku.
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^Teisingos laisves reikalas ženge 
atgal į gedulą ir žudynes

VATIKANAS, lapkričio 11. — Popiežius Pijus XII praeitą 
šeštadienį nutraukė savo rudens poilsį Castel Gandolfo pilyje, iš 
kurios jau pora kartų jis kreipėsi į pasaulį Vengrijos ir pavergtų 
tautų reikalu. Atsitiko panašiai, kaip 1939 metais, kada jis krei
pėsi į pasaulį sulaikyti prasidedantį Antrąjį Pasaulinį karą. 

Grįžęs į Vatikaną Pijus XII
pasakė kalbą iš Vatikano radijo 
studijos, kuri buvo perduota Eu
ropos radijo stočių.

Pijus XII pareiškė: “Atėjo va
landa, kada šių didelių žodžių: 
Taika ir Laisvė nebegalima var
toti dviprasmiškai.”

Nužengta atgal
Ligšiolines taikos pastangas 

popiežius Pijus XII įvertino 
taip: “Kas gali užginčyti, kad 
taikos ir teisingos laisvės klau
simai, deja, žengė atgal vilkda
mi paskui save į rūkus viltis, 
kurios kyla... Perdaug kraujo 
jau yra neteisingai pralieta. Per- 
didelis gedulas ir perdidelės žu
dynės vėl yra sukeltos. Grąžin
kime taikos kelius. Sustiprinki
me vienybę tų, kurie yra seniai 
už ją. Grąžinkime viltį tiems, 
kurie jos neteko.”

Grąžinti laisvę tautoms
Šiuo opiuoju reikalu Pijus 

XII kreipėsi į vyrus ir moteris, 
kad jie “praneštų savo val
džioms, koki yra tikrieji jų jaus 
mai ir lūkesčiai.” Popiežius ne 
tik religijos, bet ir kultūros var
du prašo sustabdyti neteisėtas 
ir brutalias represijas ir karo 
planus. Spontaniškas pasaulio 
atsiliepimas į Vengrijos įvykius 
liudija, “kaip neišvengiamai bū
tina yra grąžinti laisvę toms tau 
toms, kurioms ji buvo pagrob
ta.” Ta pačia proga Pijus XII 
paskelbė persergėjimą tiems po
litiniams autoritetams, kurie ne
sirūpina piliečių laisve, gyvybe 
ir ramybe, kad “jie neatlieka es
minio savo uždavinio.”

Izraelio karinis 
grobis Egipte

TEL AVIV, lapkr. 11. —Izra
elio šaltiniai šiandien paskelbė, 
jog Izraelio kariuomenė užpraė- 
jusią savaitę, sunaikino 50% pro 
centų Egipto karinių reikmenų. 
Izraelis sako, kad į jo rankas pa
teko 50 mil. dolerių vertės egip
tiečių karinių daiktų ir įrengi
mų.

Daugumas paimtų ar sunai
kintų reikmenų buvo sovietų ga
mybos.

Šaltiniai teigia, jog 3,000 egip 
tiečių žuvo keturių dienų kovo
se ir 7,000 egiptiečių belaisvių 
pateko į Izraelio rankas.

Izraelis sakosi, kad jo 150 ka
reivių žuvo Egipto kovose, 600 
buvo sužeista ir 20 dingo. 

Didelis karinis grobis
Izraelis sako, jog J jo rankas 

pateko 7,000 tonų Egipto amu
nicijos, kuri tinka smulkiems 
ginklams, artilerijai ir lėktu
vams. Amunicijos vertė — 12— 
15 mil. dolerių.

Izraelio šaltiniai tvirtina, jog 
Izraelis paėmė daugiau kaip 100 
tankų. Pusė tų tankų yra Rusi
jos ir Čekoslovakijos gamybos.

Izraelis taip pat teigia, kad į 
jo rankas pateko daugiau kaip 
1,000 karinių vežimų, gamintų 
JAV, Britanijos ir Rusijos.

Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę.
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Visais leistinais būdais«
Tačiau Popiežius išreiškė vil

tį, kad vienybės tų tautų, kurios 
tikrai myli laisvę ir taiką, užtek 
tų švelniai perspėti tiems, kurie 
yra atsitraukę nuo elementarių 
žmogiškos visuomenės dėsnių. Į 
jas kreipdamasis Popiežius pra
šo grąžinti pasauliui taiką ir 
laisvę. Ir tai reikia šiandien da
ryti visais leistinais būdais.

Didysis ugniagesys
Ši Popiežiaus kalba buvo sa

koma tiek laisvoms, tiek paverg 
toms tautoms. Ją Popiežius pa
sakė labai susijaudinęs. Popie
žius iš Castel Gandolfo pilies 
grįžo didelių ovacijų lydimas. 
Grįždamas jis sustojo pas 3,000 
Italijos ugniagesių, susirinkusių 
centrinėje ugniagesių mokyklo
je. Ugniagesiai nustūmė šalin 
policiją ir nepaprastai entuzias
tingai paėmė Popiežių savo glo- 
bon. Tik kai ugniagesiai suklau
pė palaiminimui, policija vėl pa
vyko “atimti” Popiežių iš ug
niagesių.

POLITIKOS LAUKE

• Britanijos premjeras Eden 
pareiškė, jog Britatnija stovi e- 
konominės krizės akivaizdoje.

• Žymūs diplomatai Washing 
tone įsitikinę, jog didžiausias pa 
vojus praėjęs Vidurio Rytuose.

• Britanija ir Prancūzija ne
teko prestižo arabų pasaulyje, 
o sovietai padidino.

• Didvyriški vengrai. Jau trys 
savaitės, kai vengrai laikosi 
prieš galingą sovietų karinę ma
šiną.

• Rumunijoje prieš dvi savai
tes, kai prasidėjo Vengrijoje su
kilimas, buvo įvykdyti dideli 
žmonių areštai. Žinios laisvąjį 
pasaulį pasiekė tik dabar. Bu
karešte buvo bandyta organi
zuoti tokios pat demonstracijos, 
kaip Varšuvoje ir Budapešte, bet 
jos nepavyko didesniu mastu. 
Rusai suspėjo organizatorius su
imti. Sustiprinta slaptoji polici
ja ir rusų kariuomenė, kuri at
vyko iš Ukrainos. Iš Rumunijos 
kelios divizijos patrauktos į 
Vengriją.

• Danijoje, Aarhus mieste 
bomba susprogdino komunistų 
laikraščio raštinę ir knygyną.

Okupuotoje Lietuvoje
• Moksliniai darbuotojai. Bol

ševikų duomenimis, šiemet Moks 
lų akademijos aspirantūroje mo
kosi apie 80 žmonių. 25 jaunesni 
specialistai pasiųsti ruoštis moks 
liniam darbui prie Maskvos ir 
Leningrado bolševikinių moksli
nių įstaigų. Iš viso per 6-jų penk 
mėtį Lietuvos Mokslų akademija 
įsipareigojo paruošti 128 jaunuo
sius mokslinius darbuotojus.

• Mokslinio tyrimo institutai. 
Prie Mokslų Akademijos steigia
mi trys nauji mokslinio tyrimo 
institutai — fizikos ir matema
tikos, energetikos ir elektrotech
nikos, statybos ir architektūros. 
Tuo būdu prie Akademijos veiks 
10 institutų.



\

DIEN RASTI S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DĖL STRAIPSNIO “RELIGIJA IR 

VAIDINIMAS”

Atviras laikas "Draugo" redakcijai
p

Gerb. Redaktoriau, '.šaly V. Bgd. rastą mintį kurti
Jūsų dienraščio š. m. spalio j savą religiją ir Dievą, nes jos

29 d. numeryje buvo išspaus-1 atradimas mane tiek pat nuste-, 
dintas V. Bgd. straipsnis “Reli-1 bino, kiek jis vedamojo autoriuj 
gija ir vaidinimas”, liečiąs ma- papiktinę. Tačiau leiskite visu
no dramą “Kanarėlę”. Nerea
guočiau, jei tai būtų tik šiaip 
sau eilinis rašinys. Tačiau šiuo 
atveju "Religija ir vaidinimas” 
yra vedamasis. Tad jo autorius 
savaime jam suteikia didesnę

nuoširdumu paklausti: Negi jis, 
V. Bgd., tikrai drįsta svarstyti 
ir vertinti mano “dorinį pajė
gumą”? Aš puikiai suprantu, 
kad kunigas, sekdamas ir įver
tindamas visuomeninį ir kultū-

reikšmę. Negana to. Vedama- nnį gyvenimą, turi laikytis ati-
jame autorius svarsto tokių aug 
štų kategorijų mintis, savotiš
kai surišdamas jas su “Kana
rėle”. (plg. patį straipsnio pa

tinkamo religinio budrumo. Tai 
yra jo teisė ir net, sakyčiau, pa
reiga. Tačiau labai abejoju, 
kad į tos teisės ir pareigos ri-

vadinimą, poskyrius “Mūsų re-! bas galėtų įeiti ir paskiro as- 
ligija” — “Kanarėlė” — “Mūsų 
religijos vardas”), kad esu pri
verstas, kaip “Kanarėlės” auto
rius, tarti šiuo reikalu bent ke
lis žodžius, kuriems, tikiuosi,
Jūs rasite savo dienraštyje vie
tos.

Sąmoningai ar nesąmoningai 
paėmęs tik vieną kitą dramos 
bruožą, vedamojo autorius pa
daro iš "Kanarėlės” grynai reli
ginę dramą, tokioje plotmėje ją 
svarsto ir, užkliuvęs už Kanto 
ir budizmo, nueina prie gana 
keistokų išvadų. Konstatavęs, 
jog “panašūs vaidinimai mus gi
liai pažemina”, V. Bgd. net štai 
ką taria: “Jeigu mes esame ši
tokioje būklėje, ar mes galime 
vadintis krikščionimis? — Aiš
ku ne. Nors ir kažin kaip norė
tume ar tartumės tokiais esą,
— mes nesame”. Dėl šitokių ir
panašių autoriaus interpretaci-1A g Vytautas Didžiulis 
jų neketinu aiškintis: jis gal-1 ' •
voja, kaip nori

mens viesas, nors ir užuomino
mis, “dorinio pajėgumo” verti
nimas. Negi jau nueita iki to, 
kad imame dėlioti ant svarstyk
lių (viešai spaudoje) vienas ki
to (ir dar vienas kitam užtekti
nai nepažįstamo) “dorinį pajė
gumą”? Esu tiek nusfebintas 
šios V. Bgd. vedamojo dalies, 
kad, praradęs betkokį norą to
liau šiuo reikalu kalbėti, drįstu 
baigti “moralu”: Dažnai svars
tyklės nusvyra ne taip, kaip bū
tume linkę tikėtis.

Jus gerbiąs
K. Ostrauskas

P. S. Šį mano pareiškimą. 
Gerb. Redaktoriau, prašau pri
imti ne kaip norą pradėti dis
kusijas, bet tik kaip vienkartinį 
pasisakyvą.

SPAUDOS KONFERENCIJOJ

Prel. Belą Varga, buvęs Vengri
jos parlamento vienos partijos ly
deris, šiandien New Yorke vengrų 
tarybos pirmininkas, spaudai duoda 
pranešimą apie įvykius Vengrijoje.

viškąjį jaunimą, jį mylėdamas, 
suprasdamas, būdamas visiems 
draugiškas ir geras. Tai gali pa 
tvirtinti jo buvusieji mokiniai. 
Jis liko ištikimas savo gimtajai 
žemei, kai ji atgimime kilo augš 
tyn, jis jos neapleido ir karo 
siaubui užėjus. Mylėdamas gam 
tą jis kiekvieną vasarą praleis
davo Griežionėliuose, rinkdamas
[naujus eksponatfls savo herba
riumui, padėdamas laukų dar
buose, arba lietingomis dieno
mis tvarkydamas savo tėvo Sta
nislovo paliktą vertingą lietuviš-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

ką biblioteką. Išaugino ir davė ( 
išsimokslinimą dviems sūnums: į 
Stasiui, kuris dabar yra Austre- j 
lijoje ir dirba savo specialybėje 
kaip inžinierius chemikas, ir Liū Į 
tui, dabar Lietuvoje dirbančiam 
ligoninėje gydytojo chirurgo pa
reigose.

Vytautas Didžiulis palaidotas 
nėlių kapeliuose.

Tel. ofiso HE 4-6099, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—9 

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

Ofiso teist LAfayette 3-3210, Jei 
Beatsiliepia, šaukite KUd.ie 3-2898

0R. EMJLT V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CH1RURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:19 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 8-1:14 v***•%•*4«i #44/*«-«* 44 V .iieHa-m.

Pirmadienis, lapkr. 12 d., 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd St, 
Ofiso VI. HElinuee 5-4410 

Rezld. telef. GKovehUl 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

jis gal 
jo valia. Juo 

labiau, kad man pačiam nedera 
“ginti” savo darbo.

Tačiau aš negaliu nepasisa
kyti keliais principiniais klau
simais. Stebiuosi, kad V. Bgd. 
taip drąsiai ir tokia lengva ran
ka nustato mūsų dięnų krikščio

Halina Didžiuly tė-Mošinskienė,
Brazilija

Š. m. rugsėjo mėn. Lietuvoje 
mirė mokytojas gamtininkas 
Vytautas Didžiulis, gimęs 1881 
m. gegužės 12 d. Griežionėliuo
se, Viešintų valse. Panevėžio ap

nio diagnozę, tokiu būdu knkš-j skrityje. Dar vaiku būdamas

gimnaziją ir buvo jos vedėju iki 
1918 m. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, dirbo įvairiose 
atsakingose pareigose Kupišky
je ir Panevėžyje. Nuo 1920 m. 
dirbo Valstybės Kontrolėje Kau 
ne. 1921 — 1922 m. — Rokiš
kio gimnazijos direktorius, nuo 
1923 m. — Biržų gimnazijos mo
kytojas ir Meteorologijos Biuro 
direktorius iki jėgos ir sveikata 
leido. 1952 m. ištiktas parali- 
žia,us tyliame merdėjime dar gy
veno jaunesnio sūnaus globoje, 
iki š. m. rugsėjo mėn. mirtis 
užmerkė jo akis.

Metų eiga palaužė dar vieną 
Lietuvos atgimimo veteraną 
Šviesios atminties Vytautas Di
džiulis visą gyvenimą buvo darb 
štus ir kuklus. Jis auklėjo lietu-

GERIAUSIŲ* FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas
Rposevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 

2310 West. Roosevelt Road
Tel. SEeley 3-4711 

N dile Bertulis ir I'ili.Y Raudonis, 
savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 yp.1. po pietų.

čionio ir pačios krikščionybės 
sąvoką suprastindamas. Nega-

padėdavo tėvui, ruošiant slap
tuosius lietuviškos literatūros

Tel. OLyniplc 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

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

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res telef. AVAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

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

Res. tel. CRovehill 6-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge)

M.CDIK1V IR VAIKU LIGŲ1 
SPECIALI HTC

7166 South We*tern Avenm
(MEDICAL BU1LDING) % 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penkta 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nw 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu 
11 vai. ryto — Iv p. p. Šeštad 1 
vai. ryto Iki S vai. poi et.

Ofloe tel HE. 7-1168
Re*. tel. WAlbroolt 5-3769

rel. ofiso YA 7-5557. res. RE, 7-496
DR. FRANK C. KWINN

(K VI MINSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ F

1661 V«st 47th Btreto
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:3 
Uždara treč. visą diena ir šeštad. vak

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVlčIUS
GYDYTOJA IR CHTTRUBGfl 

Office: 10748 South Mičhigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hille 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v. 
Išskiriu trečiad. Šeštadieniais nuo 7 
Iki 4 vai popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6769 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU re VIDAUS LIGOV 

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

Priima pagal susitarimą

Ofiso tel. GLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI*

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hcrmltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 v. vak. 
leštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. se*

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 Nortb VVaeker Drlve 

(Civlc Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 Best lttth Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURA’ 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
BENDRA PRAKTIKA IR

BPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st Si

I Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antri,

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Atihi

VAL. kasdien 2—4 p. d. Įr 7—I vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir

sekmadieniais uždaryta

Tel.

liu taip pat nepaminėti štai ko: transportus. 1896 m. stojo į 
V. Bgd. nepatenkintas, kad “Kai Mintaujos gimnazijos VI klasę, 
nartlėje” “mes galime įžvelgti i Čia priklausė slaptoms lietuviš- 
visą žmogaus biednumą. Kelias, koms draugijėlėms. 1902 — 
kuriuo ir rojaus paukštis nuei-11907 m. tarnavo rusų kariuo- 
na, yra kartu ir mūsų kultūros j menėje ir tuo laiku 1905 m. bu- 
bei politikos kelias”. Man tik-' vo apkaltintas neteisingai, esą 
rai džiugu, kad šią mintį veda-l “socialistiškąjį pamokslą” są
mojo autorius (atrodo, ir “be1 kęs, ir dėl to gavo kalėti Ukmar 
šifro pagalbos”) pagavo. Ta- gėje ir Kaune. 1909 m. Petra- 
čiau labai keista, kad jis, pats pilyje išlaikė brandos egzami- 
pripažindamas tokią mūsų kai- nūs ir po to lankė Petrapilio uni-

L

I
PER 40 METU 

VfSll LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67P 
AUGUST SALDUKAS tasifedto

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2434 Mest 7lst Street •
Vai.. Pirm,* ketyi)-,, „pyjgKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. i-G, treč.ir : ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVičlŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South W este n Aveia* 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubilc 7-4900 

Rezidencija: Gito v elitu 6-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple StrMt
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7- 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

ofiso: DAnubc 6-1123

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezld. PRospeot 6-9406

DR. ONA VAŽKEVIŠIUS
(Vaškevlčtūte)

GYDYTOJA IR CHIRURG1
6248 South Kedzie Aveoue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vai,
: vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlentola 
I ir kitu laiku tik susitarus.

kurių gyvenimo reiškinių tikro 
vę, reiškia nepasitenkinimą “Ka 
narėle” ir jos autoriui, tą tikro
vę, nors ir aplinkiniais keliais, 
nurodžiusiam. Kažin kas čia iš 
tikrųjų “kaltas”: “Kanarėlė” ar 
tikrovė?

Nuo kitų V. Bgd. “Kanarėlės” 
aptarimų geriau susilaikysiu. 
Bet negaliu nutylėti to, kas dau 
giau ar mažiau liečia mane patį. 
V. Bgd. rašo: “Iš savo moralu
mo, iš savo dorinio pajėgumo 
mes norime išvesti ir savo reli
giją. Bet kadangi mūsų dorinis 
pajėgumas yra menkas, tai ir 
mūsų religija išeina menka”. 
Toliau: “...turėtume vienas kitą 
labai rimtai persergėti, kad, vie
toj kūrę religijas ir dievus, mes 
Dievą pažintume ir religiją prak 
Ūkuotume. Iš savo doringumo 
mes nei religijos, nei Dievo kur
ti nenorėkime”, šie žodžiai ma
ne apstulbino. Tiesa jų auto
rius niekur manęs pavarde neį
vardina (ačiū nors už tokį man-

versitete gamtos — matemati- i 
kos fakulteto biologijos skyrių. Į 
Priklausydamas Petrapilio lietu-, 
vių studentų draugijai, 1911 m. I 
buvo jos pirmininku. 1914 m. 
karui prasidėjus buvo atleistas 
kaip studentas nuo mobilizaci
jos ir liko tėviškėje visą. karo 
metą. 1917 m. dalyvavo Vil
niaus konferencijoje. Tais pat 
metais organizavo Kupiškio pro j

DRAPERIJA..?

NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 1 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FlRiMŲ į

I Kainos pagal susitarimą. Ne-j 
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa-1 
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

dagumą), tačiau, kadangi ve
damasis yra “Kanarėlės ’ “inspi- i BALDAI - LEMPOS
ruotas’’, tai užtektinai aišku, 
kad šie sakiniai daugiau ar ma

žiau yra taikomi ir tos dramos 
autoriui, t. y. man. Palieku nuo
ojsra *S£wsirtiJsrcLJsrs 

ALUMINUM
STORM WINDOWS 

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS 
$39.95

Instalation Extra
_ NO MONEV DOWN

KRIDE OOMPANY
2719 W. 71st St. HE 4-9114 

OPEN SllNDAV
Lietuviai Savininkai

— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

, (Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo

draugą”.

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

Savininkaft Stanley C. Tranai

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

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

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

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški

radijai
141 luti iuitobiilintns trumpų luingų nustatymas; serai girdėti Europa 

J. G. TELiEVISION OOMPANY

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

NARIAI LIETUVIU TALI*. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOS#

Klek vien* Santaupos Apdraustas Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avo. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. OI.

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

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofluo vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

, Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI 7-0G00, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Califomla Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. a, 
feešt. 2—7 vai. p. n..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlet. YArds 7-1166
■enldcncijos — HTewart 8-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted-ir 36-ta gatvl)

VAL 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVATSAP)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-3888, rez RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefonas GRoveblll 6-1698
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

auettarims Išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marųnette Bd.

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 Mest 59th Street 
VAL, 1—4 popiet. 6:30—8:80 vak

Trečiad. pagal sutarti

Tat ofiso Ir huto Ol.ymplc 3-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
49SS VV. 15th St., Cicero

j Kaadlen 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 
lšskyru» trečiadieniui

i I flulAa 1526 Ko. 191b At«. 
j leštadleniaia 12 Iki 4 popiet

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. auo
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal autarlmą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St., tel. Rcpubllo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIsbop 7-1695

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubilc 7-2290 
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
I nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 
' S.-št. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad ir 
( kitu laiku susitarus telefonu.| ------------------------------------------
j Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
: Tikrins akis: pritaiko aklnlns

keičia stiklus ir rfmoz.
4466 So. Oalifomia Avė., Ghieag< 

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

10 vai ryto Iki 4; trečiad. ir Mk'nafl 
tik sueitame

TeL ofiso VA 7-4787, rez. PR 6-19&>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vtršminStl telefoną 
šaukite Mldw.iT 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Erotezbttai 

Aparatal-Protezat, Med. ban 
dažai. Kpec. pagalba kojon

(Arcb Supports) ir tX 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

1860 W. 63r<1 St. Clilcago 29, UI. 
Tel. I’Rospect 6-5884.

Tel. ofiso Vlctorr 2-1681
Rez. Vlctory I-O741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6851

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

| TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6661
RczldL 6000 S. Ajrtesian Avm. 

į VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—• ▼. s

DR. G. SERNER
LCETUV1S AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 16 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1821 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaisė
Ofisas ir akinių dirbtuvP 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 Iki I, tre- 
51ad nuo 10-12, penkt&dien) ie-» a 
estadteniais 19-2 vai. popiet

virs ss

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuru 

fra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
tvaigiino ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegyste ir toliregys

j tę. Prirenku teisingai akinius VIS 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
nstrumentais. rodančias mažiausius

I trūkumus. Speciali atyd* kreiptoms 
l mokyklos vaikus.

z 4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArils 7-1371

i Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:34 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara-

llemkitc dien. Draugą!

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FB1EKD 

(334 H. Oekley Avė., Chicago 8. 111. TeL Vlrginla 7-69411 7-9941

Bntšred ss •aoond-Class Matter March
Under the Act of Maroh

Member of the Catboltc Press Ass’a 
PukUshad dally, ezept •indays, 

hy the
Llthusntoa Cathollo Prsos 
PRVflIMBRATA:
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Kitur JAV ir KannAolš 
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3. 1879.

BITBSCRIPTION RATE!
83.00 per year outside of Chicago 
89.00 per year ln Chicago A CImm

Sodely 88 00 per year ln Cas
Poretgn 811.94 per y

Ketams H metų 1 m6u.
»9.OS 8.00 88.78
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Redakcija stralpsnlas taiso eavo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grųštna tik U anksto susitarus. Redakcija oš 
naatsako, ųkslklmų kslnas prisiunčiamos gnvua prašyme,

Mldw.iT
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AR MIRTIS YRA GERA?
Gali kaikam atrodyti keista, kad mirties klausimą mes 

svarstome dienraščio puslapiuose, kurie yra skirti daugiau aktu
aliems reikalams. Mirtis, žinoma, kiekvienam yra aktuali. Tačiau 
atrodo, kad jos mokslas yra nuo amžių nusistovėjęs, pagaliau 
Bažnyčios išlygintas, medikų išanalizuotas, ir nieko naujo čia 
negalima pasakyti.

Tai yra tiesa tik dalinai. Žinomų pažiūros j mirtį taip pat 
keičiasi, kaip ir kitos jų pažiūras. Net ir krikščionijoje tą kei
timąsi galima pastebėti.

Štai neretas dalykas yra šventųjų ar šiaip žmonių tarpe su
tikti pažiūrą, kad mirtis yra žmogaus išlaisvintoja, kad ji yra 
net jo sesuo, šventieji .stengdamiesi pasiruošti mirčiai, su ja 
artimiau susigyvena ir ją tarsi pamėgsta.

Mūsų laikais iškilę kaikurie filosofiniai sąjūdžiai dar dau
giau prasmės skiria mirčiai. Jie į mirtį žiūri beveik kaip į gyve
nimo tikslą. Nežinodami, kas yra po mirties, jie neturi jokio pri
ėjimo prie pomirtinio žmogaus gyvenimo. Vietoj to, jie stebi šį 
gyvenimą. Kadangi jo pabaigoje įspūdingai stovi mirtis, tai 
jie visu savo gyvenimu atsikreipia į ją, tarsi atsisuka veidu į 
mirtį. Iš žmogaus nuolatinio buvimo šios grėsmės akivaizdoje, 
jie kuria savo dorovę. Vieni nori iš to išvesti savo didvyrišku
mą, kiti — savo rezignaciją.

Šitokių minčių šiandien galima daug sutikti egzistencinėje 
filosofijoje. Šiai filosofijai, ateinančiai iš vienalyčio materializ
mo ar idealizmo, tokia žmogaus akistata su mirtimi atrodo jau 
dideliu dorovingumu ar kilnumu.

Tačiau krikščioniškos filosofijos požiūriu tai nėra daug. 
Krikščionijoje mirtis ne tik nevaidina pirmutinio vaidmens, bet 
ji yra net šios sąrangos priešas. Kristus ateina ne mirties pa- 
stikti, bet jos nugalėti. Ir tiek apaštalai, tiek pirmųjų amžių 
rašytojai mirties nelaiko nei broliu, nei seseria, bet laiko nuo
dėmės padariniu ir žmogaus priešu.

AR NATŪRALU MIRTI?

Mūsų laikais į mirtį dažniausiai žiūrima, kaip į fizinį ar 
biologinį reiškinį. Žmogus baigiasi, kaip ir kiekviena būtybė 
žemėje. Bet šitoks požiūris nieko nepaaiškina apie žmogų, kaip 
dvasinę būtybę. Jis taip pat nepaaiškina žmogaus mirties tra
giškumo. Vien fizinis požiūris į mirtį mūsų gyvenimui duoda 
tik gedulingą tonaciją ir daugiau nieko. Mes visi daromės tik 
mirštančiųjų būtybių kompanija.

Būdinga, kad nei Kristus, nei pirmieji krikščionys tokios 
nuotaikos neturi. Tas labai nustebino moderniuosius tyrinėto
jus. Optimistiškiausias šiuo reikalu yra senovės rašytojas šv. 
Irenejus. Mirtis jam nėra jokia gėrvbė. Jam “gyvenąs žmo
gus yra Dievo garbė”, o ne miręs, šiuo teigimu Irenejus išeina 
prieš savo laiku paplitusią graikišką pažiūrą, kad kūnas ir kapas 
yra tas pat. (Graikiškai soma reiškia ir kūną. ir kapą).

Mirtis Irenejui nėra vien fizinis reiškinys. Ji yra jam nuo
dėmės simbolis. Mirti pradėio ne paprasta nuodėmė, bet žmo
gaus sukilimas prieš Dievą. Kiekvieno mūsų mirtis, suardydama 
mūsų gamtinę harmonija, mums liudija apie suardytą daug di
desnę harmonija tarp Dievo ir žmogaus. Mirtis yra ne Dievo, 
bet buvimo be Dievo padarinys. Ireneius apie tai rašo: “Vienybė 
su Dievu yra: gyvenimas, šviesa ir džiaugimasis daiktais, kurie 
yra aplink žmogų. Bet tiems, kurie iš esmės sukyla prieš Die
vą, visos šios gėrvbės pasidaro nesavos. Dėl to atsiskyrimas 
nuo Dievo yra mirtis”.

Šv. Irenejus pasirodo prieš mūsų akis, kaip didelis gyveni
mo optimistas, leidžiąs naudotis šviesa ir džiaugtis daiktais. 
Tačiau jis mus skatina peržiūrėti mūsų perdaug natūralinę pa
žiūra į mirtį. Gilus mirties tragiškumas jo gyvenimo optimizmo 
ne tik nenaikina, bet jį išryškina. Mirtis nėra natūrali pabaiga 
žmogui, kaip ji yra natūrali gyvuliui. Ji. nors yra didelė žmo
gaus gyvenimo tragedija, tačiau Kristaus atpirkimo dėka yra 
atmezgama. Visas žmogaus gyvenimas Kristaus prisikėlimo dė
ka atgauna savo nenykstančią prasmę.

Gamtininkai, palyginti, nedaug ką gali pasakyti apie mirtį. 
Šiandien jie pradeda abejoti, ar galima mirties dėsnį laikyti vi
suotiniai galiojančiu net gyvūnijoje. Jie pvz. yra priėję nuo
monės, kad ameba nemirštanti. Ameba yra vienos celės, kintan
čios formos gyvulėlis (ne augalas). Taip bent praneša J. Sulli- 
van, garsus moderniųjų fizinių mokslų apžvalgininkas.

Iš kitos pusės, žmogaus mirtis visada turi labai tragiška 
bruožą. Vokiečių rašytoja jubiliatė Gertrud von Le Port šį 
mirties tragiškumą mato ir visuomeniniame gyvenime. Ji rašo:1 
“Pasaulis be Dievo, pasaulis pastatytas vien ant žmogaus, įgau
na giraujančios jėgos pobūdį. Kultūros, kurios yra netekusios 
gyvybės, nemiršta natūralia mirtimi. Jog yra pasmaugiamos”.

NESUGEBftJIMAS SIRGTI

Norėdami suvokti, kas yra mirtis, mes turime dvi galimybes 
arba du kelius: vienas veda į tai, kad mirtis yra natūrali žmo
gaus gyvenimo pabaiga, kitas — kad tai yra kažkokia trage
dija, slepianti kaltę ir reikalaujanti atgailos.

Prieš porą metų Vokietijoje pasirodė knyga labai keista 
antrašte: “Nesugebėjimas sirgti — didžiausia mūsų laikų liga”. 
Šios knygos autorius negailestingai puola mūsų laikų medicinos 
priėjima prie žmogaus ligos. Jis jį vadina bedvasiu ir nihilisti
niu. Medicinos mokslas neturi metodo prieiti prie ligos, kaip 
prie ligos: jis prieina prie ios tik kaip prie fizinio reiškinio. 
Nesugebėjimas sirgti yra didžiausia mūsų laikų liga. Ši liga reiš
kiasi tuo. kad žmogus nesugeba pasikeisti ir dėl to nesugeba 
išgyti, ši modernioji liga palieka mums tik vieną galimybę t- 
numirti. Ir taip mes pradedame gyventi mirčiai.____

Sirgimas iš esmės yra mirties apraiška, tačiau su tuo skir
tumu, kad gali būti nugalėtas. Dėl to jis yra ir mirties nugalė

<$pmdoi ir gyvenime

Miegantį lengviau nužudyti...”
Visiškai neseniai, pabaltiečių rašęs Ribbentrouas. o “Fuer die 

rūpesčiu, Kanadoje pasirodė i USSR” — Molotovas. Toliau 
spausdintas leidinys anglų kai-j nuotrauka— atsisveikinimo mo
ba, pavadintas: “The greatest 
Tyranny”—Documentary Facts 
About The Organized Murder 
of The Baltic People.

Leidinys žurnalinio formato, 
42 puslapių, su daugybe doku
mentinių bolševikinio teroro 
nuotraukų (jų įtalpinta net 68), 
viršelyje Chruščevo galva, o už 
jos — raudonam-kruvinam fone 
— Stalino galvos siluetas.

Leidėjais pasirašę: Estonian 
National Committee in Canada, 
Latvian Information Centre in 
Canada and Lithuanian Natio
nal Federation in Canada. 

Įspėjamasis įžangos žodis

Leidinio prakalboje pasisako-

mentas, kur šypsodamiesi spau-i 
džia vienas antram rankas Sta
linas su Ribbentropu, tuometi
niu nacinės Vokietijos užs. reik. 
ministeriu. Be to, atspausta po 
ra iš anksto paruoštų žemėlapio 
gabalų, rodančių Pabaltijo ir 
Lenkijos pasidalinimą. Po to ei
na tekstai su daugybe retų ii 
įdomių nuotraukų, kuriose ro
domas prievartinis Pabaltijo vai 
stybių okupavimas, vertimas 
žmonių eiti į gatves demonstra
cijai, kurių veiduose matomas 
begalinis liūdesys, antireliginio 
muzėjaus vaizdelis, teismų frag
mentai, nužudytųjų lavonai, jų 
sužalojimai, masiniai kapai, tar
dymų kameros, kankinimų įran

DU RESPUBLIKONAI

Šen. .Tncob .Tavits j>o laimėjimo sveikina žmoną. Dešinėj šen. Chapman 
Revercomb grįžta į senatą iš \Vest Virginia. (IXS)

Kunigas — Švietimo 
tarybos pirmininkas

Massachusetts valstybėje, pir 
mą kartą tos valstybės istorijo
je, valstybinių mokyklų švieti
mo tarybos pirmininku išrink
tas katalikų kunigas prel. Copn. 
T. M. Sherlock.

Pirkit Apsaugos Bonus!

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nppnprnsto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas ifi tolo
• Su° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

Popiežiaus audijencijos
Atvažiavus į Romą, kiekvieno jo gaminių tarptautinio kongre 

tikinčio maldininko ar turisto | so dalyvių. Jiems pasakytoje 
pirmasis rūpestis yra pamatyti kalboje Šv. Tėvas iškėlė profe- 

buv gyvų žmonių, Pabal- Kristaus Vietininką žemėje Šv. sinių uždavinių kilnumą ir ragi- 
ma apie uos e įau ojus j o- kraštų intelektualų^ kunigų Į Tėvą, išgirsti jo pamokantį žo- no juos derinti su moraliniais 

ir pasauliečių, nuotraukos ir jv dį ir gauti Apaštališkąjį Palai--ir dvasiniais reikalavimais, 
išniekinti lavonai. Tai rinkinys; minimą. Bendrosios Šv. Tėvo

vietų Sąjungą, kurie, anaiptol, 
nepajėgūs įžvelgti į to krašto, 
tarytum milžiniškos vergų sto
vyklos, žmonių vargus; kančias, 
priespaudą. Nurodoma kiekvie
nam daugiau pasikliauti tais gy 
vaisiais liudininkais, besirandan 
čiais šiandien laisvuose Vakaruo 
se. kurie atbėgę iš to baisios 
priespaudos krašto ir savo kai
liu patyrę visus raudonųjų žiau 
rumus.

Pasisakoma dėl Chruščevo iš
keltų faktų apie Stalino krimi
nalinius nusikaltimus, kurie per 
tridešimt metu ten buvo vykdo
mi masiniai. O toje žudomoj ir 
naikinamo! akcijoj, kartu su 
Stalinu, dalyvavo ir nūdieniai 

įSovietų Sąjungos “bosai”: Chru 
ščevas, Bulganinas, Molotovas,
Mikojanas ir kit. Ypatingai kie
tas brutalumo metodas buvo tai 
kolbas Pabaltino tautoms, nes 
jos buvo pratusios gyventi lais
vą gyvenimą ir nenorėjo paklus 
ti okupantams.

Įvedamajam žodyje nurodo
ma, jog šiandien komunistų dik
tatūrinė valdžia pavergė 14,000,
000 kv. mylių žemės plotą, ku
riame gyvena 895.000.000 žmo
nių. Tai yra apie trečdalis viso 
pasaulio gvventojų ir ketvirta
dalis globalinio žemės ploto.

Gi Sovietu Sąjungoj — esa
ma tik 6 mil. komunistų parti
jos narių, kurie terorizuoja šim 
tus milionų žmonių.

Leidinys suskirstytas dalimis

Pirmoje dalyje gana gerame 
.popieriuje duotos ryškios nuo
traukos: Molotovo su Ribbentro 
pu slaptojo dalinimosi pakto pa- Greitvežimių gamintojų sąjun 
sirašymas, kurioje matosi sto- ga spėja, kad dabartinis JAV 
vįs besišypsąs ir Stalinas, taip auto kelionių metinis 560 bilio- 
lygiai pakto parašai, kur “Fuer nų mylių skaičius padidės 33% 
die Deutsche Regierung” pasi- iki 1965 metų.

baisių nuotraukų ir šiurpu su
krečiančių vaizdų iš visų trijų 
Pabaltijo valstybių: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos.

Bulganinas su Chruščevu 

“garbės skautai”

Pagaliau, 26-tame puslapy, 
viršuje, patalpinta nuotrauka 
Latvijos skautų dar buvusio gy 
vo prezidento, Karlis Goppers 
ir šalimais — bolševikų žiau
riausiai nužudyto ir išniekinto 
jo lavono fotografija. Gi apa
čioj — nuotrauka besėdinčių 
Bulganino ir Kruščevo, besilan 
kančių Indijoj, kurių viduryje 
Indijos premjeras Nehru. Visi 
su skautiškąis kaklaraiščiais. 
Mat, tenai jie l>tvo pakelti “gar 
bės skautais”...

Leidinyje, be daugybės nuo
traukų iš Latvijos, Estijos, yra 
ir lietuviškųjų Rainių, Pravie
niškių, Panevėžio, Ukmergės ir 
kitų ' vietovių masinių žudinių 
vaizdai ir pavienių kankinių 
nuotraukos.

Be to, leidinyje patalpinta ga 
na daug dokumentinių raštų, 
nurodant jų šaltinius ir t.t. Lei
dinio leidėjai ir sudarytojai ypa 
tingai pagirtini už tokį kruopš
tų darbą. Tepasklista tas leidi
nys po visą pasaulį ir teparodo 
laisviesiems, kas yra komuniz
mas. Deja, leidinio tiražas — 
nepažymėtas. Pr. Alšėnas

audiencijos šiuo metu vyksta du; Pereitą šeštadienį specialioje
kartu savaitėje - trečiadieniais au«e“cWe buvo priimta kita 
ir šeštadieniais. Kiekviena kartą pram™es atstovų «™pa “ Flb
jose dalyvauja tūkstančiai' ti
kinčiųjų iš visų pasaulio kraš
tų. šalia bendrųjų audiencijų, 
Pijus XII labai dažnai specia
liose ir privačiose audiencijose 
priima augštus įvairių valstybių 
pareigūnus, mokslininkus, visuo 
menės veikėjus, įvairių kongre
sų bei suvažiavimų dalyvius. Ne 
seniai pranešėme apie Liberijos 
prezidento vizitą pas šv. Tėvą. 
Pereitą savaitę Pijus XII iškil
mingoje audiencijoje priėmė 
Kostarikos prezidentą Jose Fer- 
rer. Ta proga pasakytoje ilges
nėje kalboje Popiežius iškėlė kos 
tarikiečių prisirišimą prie Ka
talikų Bažnyčios ir linkėjo, kad, 
vykdydama savo krikščionišką 
pašaukimą, Kostarika eitų ne 
tik dvasinės pažangos, bet ir 
medžiaginės gerovės keliu.

Iš didesnių grupių, kurios pas 
kutiniu laiku buvo priimtos spe 
cialiose Šv. Tėvo audiencijose 
yra pažymėtinos šios: Asyžiu
je įvykusio Tarptautinio Litur
gijos Kongreso dalyviai, ku
riems Popiežiaus pasakytą kal
bą mūsų klausytojai galėjo gir
dėti lotyniškoje Vatikano radi
jo programoje.

Rugsėjo 27 d. specialioje au
diencijoje buvo priimti Tarptau
tinio Maldos Apaštalavimo Di
rektorių kongreso dalyviai, ku
riems Šv. Tėvas davė svarbių 
nurodymų, liečiančių Maldos A- 
paštalavimo dvasią ir jo san
tykius su kitomis Bažnyčios or
ganizacijomis.

Rugsėjo 28 d. Pijus XII tei
kėsi priimti apie 3000 Pieno ir

ros gamintojų sindikato Euro
pinės Federacijos nariai. Šv. Tė
vas jiems kalbėjo apie profesi
nio bendradarbiavimo reikšmę 
ekonominėje pažangoje. Kai 
žmonės bendrame darbe sujun
gia savo rankų, savo proto ir 
savo dvasios pastangas, — kal
bėjo tarp kitko Pijus XII, — 
jie turi įsitikinti, kad nepaisant 
nuomonių kurtumo, visi pama
žu artėja į bendrą tikslą.

Jungtinių Tautų Pasaulio Svei 
katos Organizacija praneša, kad 
370 miilonų žmonių gyvena ma
liarijos grasinamuose pasaulio 
dalyse.
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PJŪTIES METAS

114 tęsinys

Pavakariais jis žinojo: jie neateis. Jie paliks jį 
badauti, tai buvo taikyta jam, elegantiškam partijos 
nariui, markizui, paklydusiam į revoliuciją. Naktį 
prieš ugnį jis buvo pasidžiaugęs savo lieknais pirštais: 
liauna, stipri ranka. Jis mokėjo ragauti gerus daik
tus, ne ryti — jis nebuvo azijatas. Jis nerašė prastų 
eilėraščių — dėkui jums, dievai, — jį reikėjo atiduoti 
kankinimams. Ar jie norėjo jo išdžiovintos mumijos? 
Kaulų? Žiemos dėduko, sušalusio į ragą?—Pakaruok
lio? Pamišėlio? Bet kaip, kad tik nusikratytų — Ta-

GENERAL ELECTRIC

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• tūbai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žentą kaina

G E RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojanti
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

G E EIjEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai _

GE ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mismasteriai
• J v. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IftSIMOKR.TTMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

LDflinfl-
OTCLCvision
.sales - Service)

Sav. Ini. A. SEMCNAS 
8321 S. Halsted — CLiffslde 4-5605

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1,000.000 
' DOLERIŲ 

tik
2 DOLERIAI

1 1 D I A 
2334 So. Oakley Ava.

rašties, jokio menkiausio tarpelio paisėti, kad vėl

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheeo prie! klaK 
laiko pradėjo savo TelevM- 
Jos programą per "Du ICont" 
ktotį. Televizijos aparatų Ar
ina “Admiral” Šiai programa) 
finansuoti paskyrė vieną ml 
Ii joną doMfe
Lletuviikoa knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti Šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

U I A S 11
Chicago 8, III.

eitum. Aš pasipjoviau, gerai — ko daugiau? Prisipa
žinti? ■— Nieko kito taip labai netrokštu, aš nema-

kalba, ir kodėl nesako arabas — kodėl rusai ? Kas
esate jūs su savo misija? Jūs, kurie prabylojote per 
savo poetus: „Taip — skitai mes, taip—azijatai mes.“

ji nepajudinta. Kas yra tie, kur užbrėžta ją? O, jūs 
Kas iš jūsų, pakelkite rankas, kas gyvena dėl partijos, 
ne dėl savęs joje? Bet ji yra vėžys, jūs negalite skirti, 
kur prasideda ardymas, kur gyvybė. Ką sujungia ji? 
Kovojančius už ateitį, už revoliuciją? Pažvelkite į 
mane, sakykit, kas iš jūsų tiki, jog dirbate dėl liau
dies? Kas yra jums žmogus? Langas yra nudažytas, 
sakau jums, netikras, jeigu jį pramušite už visko pa
matysite RUSĄ. Visų kraštų proletarai ateikite ir pa
siduokite maskoliui!

Prisipažinti dar? Jūs mane apdovanojote! Kas 
’čiau tai nepanašu į "jus? Šiaip sau, eik ir “mirk, kad buv° toks laimingas kaip aš tarti: aš nekenčiu! Ne, aš 
ir labai nelengvai, tačiau laisvai? Mano draugai, aš niekinu. Aš niekinu jus. Su jūsų misi jom:- Petras Di-

niau, kad jūs suteiksite man tą progą: aš nenukry-į Ar jūs nedrebate komunos draugai? Jūs iš Amerikos 
pau nuo linijos, negalėjau — aš jos visai nesilaikiau.! ir jūs iš saulėtos Italijos? Argi ten dunda būbnai? Tai 
Niekuomet. Bet ar nematot, kad ji yra iš kreidos ? rusai šaukia per savo dainių: „Panmongolizmas kei- 
Kiekvieną kartą lengvai nutrinama ir perkeliama ten, Į stas žodis, bet mano širdžiai mielas jis.“ Aš sergu 
kur norima? Tiktai aklieji ateina iš ryto ir mano, jog kiekvieną dieną regėdamas jus, kiekvieną dieną aš val-

ne tikiu!
Jie ateis. Kiek gali žmogus išlaikyti šalčio, bado, 

troškulio, ir dar išlikti? Jie ateis ir išleis, taip, kad jis 
išeitų klupčiomis, kad jo galva linguotų, kaip sviedi
nys, parištas ant siūlo: jokių išdidžių galvų! Teliks

dysis, slavai ir tikratikiai. Pasiimkite savo Dostojevs
kį : mušu kakta į žemę prieš gatvės mergą ir girtuoklį, 
tai tiktai jie neša žmogaus vertybę, ar ne, ir jūs ne
šiojate paskui save pelenų maišus, kad sėdėtumėte 
tenai, Jobai — apsišaukėliai. Kas kitas, kad ne jūs, 
gali ištverti kas dedasi pas jus? Kur jūsų partizanai,jimo"simbolis. Jis yra kartu dorinio žmogaus pasikeitimo ir jo | tiktai - kas? Tardyti? Bet ką ^ ^rit sužinoti? Uuta? 8Usijicškotą ,r jQg

atsigavimo simbolis. Nesugebėjimas sirgti yra nejudrios žmo- Prisipažinti. O, taip, pnsipa t. P P nAŽafa ia lrifiAnno Hlry*a Tna aruaiorAv«A4-A oova tyIav^A-iivviii

gaus dvasios išrašką kuria labiau serga modemus žmogus. Ne- aą, ir kvepės kas nors valgoma, arti nosies, ir — ką
turėdamas dvasinio priėjimo prie savo negalių, žmogus yra ne- prisipažinti? Ko jūs norit? O, Šiaip sau veltui — me- 
tekęs kūrybinio kentėjimo, kuris jį gali paruošti išganymui, ko ihainais už prisipažinimą? Juk aš esu nurašytas- 
žmogus, sąmoningai stengdamasis išgyventi ligą, kaip savo pa- į prisipažinkim visi - manęs nėra jau gyvųjų sąrašuo- 
ties silpnumo nugalėjimą, tuo pačiu ruošiasi Kristui padedant se, manau, part'jos? Aš nuslydau nuo linijos. Labai
nugalėti ir savo mirtį.

nešate ją kitiems tikrą. Jūs apsigėrėte savo plepėjimu 
nuo amžių ir neišsiblaivote, jūs tiktai pakeičiate temą 
— 9enas vaisių vyno nuosėdas, išrūgusį alų jūs pilate 
į pražiodytas tautų gerkles, ir jie negali galvoti. Jie 
bėga paskui jus ir loja. Kodėl paskui jus? Kodėl pran- 

V. Bgd. lengva, linija yra aštri, kaip ašmenys, ir jokios pa-lcūzas nesako: visas pasaulis bus viena, ir kalbės mano

gau musmirius. Jeigu taip yra man, nešiojančiam kak
toje žvėries žymę, kaip jaučiasi tikrieji žmonės!

Kodėl atėjau pas jus? Aš nenorėjau pasakyti ši
to, aš norėčiau užtylėti — nes tai pasako man pačiam, 
kad esu išmata ir kvailys. Ar girdėjote apie dailinin
ką, kuris pardavė sielą velniui, kad galėtų padaryti 
geriausią Nukryžiuotojo paveikslą? — aš todėl atė
jau. Ir apie žmogų, kuris atnešė deimantą, kad jam 
duotų vieną smėlio grūdą? — afe buvau tas. Kur aš 
galėjau dėtis vienas, mažas, jeigu norėjau nuversti 
Dievą? Aš galėjau kalbėti tai karčiamoje ir būti ne
girdimas, ir gatvėje, — ir būti pavarytas, ir draugams, 
kad su manim ginčytųsi, ir rašyti, kad skaitytų to
kie pat. Man reikėjo daug, visko—galybės. Jūs ga
lėjote, jūs ėjote ton pusėn. Aš vienas turėjau savo 
kelią — jūs nesurasit jo, bet jūs galėjot išrauti akme
nis ir šaknis ten, kur aš stačiaus savo plentą — aš norė
jau panaudoti jus. Kaina buvo tokia nedidelė—ką reiškia 
visa, ką jūs vadinate pavojais dirbti slaptomis, trau
kyti plytas iš po valdžios pamato? Mane juokino, ma
ne truputį dilgino, čia buvo mano scena ir egzami- 
nai — aš buvau nepermatomas, aš buvau pirmas iš 
rinktinių jūsų akyse, žabalai — vieną kartą jūs turė
jote atidaryti skrynias, iš kurių aš semčiau, kiek 
panešu.

(Boa danglaa)
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DVIEJŲ BĖGIŲ RYTŲ POLITIKA
G. J. JAKONIS, Vokietija

Esu "Drauge” jau pakartoti- kitur Vakarų Vokietijoje ir čia 
nai priminęs, kad Vakarų Vo- bus praleidę visą savo jaunystę 
kietijos vyriausybės nariai ofi- Elbės, Rheino ar Nsckaro tė- 
cialiai ir pusiauoficialiai nuolat viškės slėniuose. Ir jei šios di- 
pasisako už Vokietijos 1937 m. bartinės generacijos vokiečių 
sienas (kai dar nebuvo prie Vo- tremtinių jau ne ką daugiau 
kietijos prijungti Sudetų ir Klai kaip tik pusė norėtų grįžti j sa- 
pėdos kraštai, kai dar nebuvo vo "tėviškę rytuose”, tai antro- 
suskaldyta Lenkija). Bet šalia ji karta to benorės vos trečdaliu 
tos oficialios pelitinės linijos ar tik dešimtadaliu, o gal jau nė 
t?m tikri vokiečių ir ypač vo- tiek.

PASKUTINIS FOTOGRAFAS
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kiečių tremtinių sluogsniai nuo
lat stengiasi atgaivinti iridentis- 
tines, stačiai aneksionistines ten 
dencijas, nuolat puoselėja se-

Kaip sulaikyti upės bėgimą

T:- “upės bėgimą” ir stambiai 
vokiečių tautai sunku bus sulai- 

nuosius vokiečių ir ypač Hitle- kyti. Juo ilgiau, juo mažesnis
rie imperialistinius palinkimus, nuošimtis panorės grįžti į savo 

buvusias gyvenvietes rytuose, 
ypač kai istorija akivaizdžiai pa 
mokė. koks netikras ir rizikin
gas yra gyvenimas kolonisto ro
lėje tarp svetimų tautų. Suau
gusiems tremtiniams dar liko gy 
va atmintis to, kas liko rytuose.

Ko nori ‘‘antrų jų bėgių” 
politikai?

Juo oficialūs sluogsniai la
biau pabrėžia 1937 metų statu
są, juo labiau šie antrųjų bė
gių politikai puoselėja visuome
nėje mintį, girdi, vokiečių tauta 
privalanti Europai ir pasauliui 
patiekti maksimalius reikalavi
mus: ir ’Čekfošlovakiją reikią 
vėl apkarpyti, ir Lenkijai vėl at-

Vienns iš paskutiniu fotografų išvyksta iš Vengrijos "kada sovietų tankai užėmė Budapeštą ir kitas 
toves, kurio.-e daugiau pasireiškė sukilėliai. *

vie-

Lietuvių Prekybos Namai

Jaunimui tai pasidaro vis labiau 
svetimi dalykai.

Minėti vokiečių iridentistiniai 
sluogsniai visdėlto stengiasi pa
laikyti tą “rytų tėviškės” atmin-

imti turėtas sritis su Dancigu , tiį gyvą. Štai pastarosiomis sa-

Komunistiniai dvarai ir baudžiava ‘į ver™ "^antiems giminėms,
draugams bei pazjstamiems.

Komunistai pavergę Lietuvą, laišką, turi atiduoti visos savai-j šalįa pinigimo ^lyginimo kol 
atėmė iš ramių žemdirbių jų tęs uždarbi dėl pašto ženklo. kozininkui yra moKama ir grū-
nuo amžių turėtą nuosavybę Toks vargas ir skurdas ir dais, kurių už darbo dieną mo- 
žemelę maitintoją ir pilkus na- žmonių badu marinimas yra ne ką po 1 kilogramą ir 200 gr.

ir visu buyusiu koridorium su 
Poznane ir Silezija; o maža bet 
šaukli hitlerinių palinkimų “me- 
melenderių” saujelė per
laikraštuką “Memeler Dampf- 
boot” ir specialiuose mitinguose 
ir toliau tebešūkauja: “Ir Klai
pėda privalo vėl būti sujungta 
su Vokietija!” Menkas tėra tų 
šūkių aidas, bet šūkiai nesi
liauja.

“Teisė į tėviškę” ir šarvuočiai

Tik, kaip tą visą imperialisti
nę programą įvykdyti — čia tai 
patys aneksionistiniai vokiečių 
suluogsniai nėra vienos nuomo
nė. Ko plačiausius sluogsnius 
dar galima pagauti obalsiu “Tei
sė į tėviškę” (“Das Recht auf 
Heimat”). Tą teisę visi protin
gi žmonės pripažįsta. Bet klau
simas, ar galima tą teisę vi
siems ir visur įgyvendinti be šar 
vuočių ir atominių patrankų pa
galbos? Tiems, kurie pritaria 
imperialistinei politikai, tokio 
klausimo iš esmės nėra. Jie,

vaitėmis eilėje Vakarų ir Pietų 
Vokietijos miestų buvo nemoka
mai rodomi filmai apie Kuršių 

savo kopas, Rytprūsius, Dancigą ir 
kitas sritis. Eilėje vokiečių mo
kyklų bandoma įkalti jaunimui, 
kad Klaipėdos kraštas, kažku
rios I ukijos ir Čekoslovakijos 
sritys — tai vokiečių žemės, ku 
rios kurią dieną turėtų grįžti 
prie Voketijos. Jaunimas bodi
si tomis “pamokomis”, bet vie
nam kitam iš tikro įsmigs į są
monę tos imperialistinės tenden
cijos.

mėlius. Atėmė gyvulius ir kito
kį namų ir ūkio inventorių pa
čius žmones vienus ištrėmė į Si 
biro taigas vergų darbams, li
kusius Lietuvoje privertė dirb
ti baudžiavos darbus naujuose, 
komunistų įsteigtuose dvaruose 
— kolkozuose. Naujieji kolko- 
zai savo plotu viršina buvusių 
didžiųjų dvarų p etą. Š*-d vie
nam Kamajų valse, kolkozan su

girdėto žiaurumo. Ypač Lietu- (maždaug 3 svarai). Tuo tar- 
vos kaimo žmonės bijo ateinan-' pu Nepriklausomybės metais že
čios žiemos, nes po lietingos va
saros kolkoze buvo gautas la
bai blogas derlius. O ir tą blogą 
derlių pirmoje vietoje paėmė 
valdžia, visai nežiūrėdama iš 
ko žmonės turės gyventi, kuo 
maitinsis. Pcnaši padėtis visuo
se Lietuvos kolkozuose. Tad 
kiekvieno lietuvio šventa parei-

mes ūkio darbininkui mokėda
vo vieną centnerį (100 svarų) 
rugių, ir dar pavalgyti duoda
vo. Štai ką atnešė Lietuvai ko
munistai. Štai. ir Bimbos garbi
namas rojus, kuriame ir jo bro
lis vergiją neša. Sk.

KALAKUTAS DOVANAI SU KIEK- 

VIENU $50.00 PIRKINIU !
___ _______ a

Prekes naujos - be broky - žymiausiu

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

eagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom. 

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

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

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

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

— Visam pasaulyje priskaito
....... ..... - . i o- --------- -o--------------- c i- ma 20,000 skirtingų rūšių paukkita, čižai, Varliai, Mickūnai, galbą gavo Lietuvoje likusiems šči
Purpiškis, Mamajai ir'visa eilė ___________ ____ ____ __ ________________________ _______ _
kitų kaimų bei vienkiemių. Šio t z; 
kolkozo plotas siekia aHi 5G■ ''

jungti sekantieji kaimai: Bauš-( ga visomig ižgalėmis ateįti į pa-

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

sias kainas iniešte, nuo ....................................................... $90.00

Kas prisimena laikus tarp pir
mojo ir antrojo karo, žino, kad 
ir tuomet vokiečiuose buvo 
“dviejų bėgių” politika: viena o- 
ficiali, rami, legalumo žiūrinti, 
kita necficiali, puoselėjanti im
perializmą, privedusi vėliau prie 
hitlerinių grobuoniškumų.

Patys sau pagalius j ratus 
kaišioja

Tačiau vokiečiai, vis atkrisda 
mi į senąsias imperialistines ko-nors ir viešai skelbia norį savo , . ,.

tikslus pasiekti be karo. savo !onlstll’« tendencijas, patys k,- 
širdyse visdėlto puoselėja viltį, 
jog ūkiniai ir kariniai sustiprė
jusi Vokietija kurią dieną savai

ša pagalius į savo ratus. Pasau
lis nėra aklas. Jis mato, kas 
dedasi vokiečių tautos paviršiu
je ir gelmėse. Juk ir suskaldy
tos centrinės Vokietijos apjun- 

| girnas būtų buvęs ir dabar būtų 
lengvesnis, jei ne Europos, jei 
ne pasaulio instinktyvi baimė. 

Nuosaikesni “teisės į tėviškę” : kad stiprėjanti Vokietija vėl 
šalininkai pasisako už tokią “mi galėtų atkristi į imperializmą ir 
nimalinę” programą: reikėtų y-Slinkti į visokius “anšlusus”. Bu- 
pač su čekoslovakais ir lenkais vusieji “anšlusai” privedė Vo- 
geruoju susitarti, kad leistų kieti ją prie katastrofos. Puo- 
grįžti į tuos kraštus bent tiems velėjimas būsimų “anšlusų” dva- 
vokiečių tremtiniams, £urių tė- sios pasunkins vokiečių tautai 
viškė tikrai ten yra buvusi, tai- ir ateityje vaidinti svarbesnį 
gi kurie ten yra gimę, augę, nuo vaidmenį Europoje
savybes palikę ir patys pagei- - — ---- -- -----------
dautų ten vėl apsigyventi. Pa
našiai būtų ir su tais Klaipėdos' 
krašto gyventojais, kurie; vals- ( STATyBAJ 
tybėms susitarus, norėtų grįžti 
į Lietuvą. PATAISYMU*

PRISTATOM

me “atsiims” anas pageidautas 
sritis. Kiek stiprūs šitie sluogs
niai yra, šiandien dar sunku pa
sakyti. ,

kvadratinių kilometų. Taigi i 
koks gali būti naudingas darbas, 
kada kolkezininkas-vergas turi ■ 
į darbą eiti desėtką kilometrų. 
ir kaip jis yra tokių kasdieninių, 
kelionių išvarginamas. O to
kiam kolkoze kolkozininkas tu
ri išdirbti per metus 250 dienų 
Jei tiek dienų neišdirbs, tai iš 
jo bus atimtas mažas žemės 
sklypelis, kuriame jam leidžia
ma užsiauginti šiek tiek daržo
vių ir bulvių, bet ir už tai turi 
valdžiai mokėti didelius mokės 
čius. Šiame kolkoze kolkozinin
kas už darbo dieną gauna po du 
rublius, bet iš jų atskaito už 
“butą” — vieną kambarį ir vir
tuvėlę, kuriame gyvena visa šei 
ma. O pačiam kolkozininkui lie
ka tik 36 kapeikos dienai. Tai
gi, norėdamas koikozininkas pa 
rašyti iš Lietuvos į Ameriką

P.&J. JOHUBKA
TV. DEIMANTAI III LAI Ii RODŽIAI 

Panlav Imas ir Taisymas

4077 Su. Archer Avė. 
Chicago 32. III. — Tel. LA 3-861
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PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Seąlietti Travel Kurčiau kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų švente? _ Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs tavo puikiu 
įrengimu Ir greičiu laivas 

«QVEEN MARY” išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIEXĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys Ir Jūsų 
kelionę labai Įdomia.

%

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica...........

viršumi, pas mus tik .......... ................................................$39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtu\ių setai įvairių spalvų...........

pas mus tik ............................................................................. $59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai...........

pas mus be užprašymo tik ................................................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .......................... ...............$12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ........................................ $6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .................$169.00

Norvegų linijos laivas
M. S. HEIKGEMSE.IOKI) išplaukia gruodžio 8 dieną. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelione būtų smagi i- įspūdinga.

Pasauly ketvirtus didžiausias laivas

K. S. 1.1 KERTE, prancūzų Luitų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelončs vadovas Mr. Otto Kalderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esąs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesniu informacijų kreipkitės į

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

BALYS RADIO <& TELEVISION
SALES ANO SERVICE

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

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

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel, PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas...........

- mus be užprašymo nuo tik ................................................. $79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas...........

mus tiktai ..............................................................................$149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus.................................................... $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus.............................................................$375.00
Matracai visų dydžių vatiniai...................................................$12-00
Matracai Simo>ns ir kitų firmų tik .......................................... $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams .................................................$49.00

Svajonių politika

Iš paviršiaus žiūrint, atrodytų 
viskas tvarkoje: ir žmogaus ap
sisprendimo teisė pafcojama, ir 
dėsnis “teisė į tėviškę” įgyven
dinamas be karo ir šarvuočių.

Tačiau arčiau besiaiškinant, 
visa tai pasirodo apytuštėmis 
svajonėmis. Grįžti į kokios rū
šies tėviškę? Į dabartinę rau
donąją, ar į būsimą išlaisvintą 
ją? Iš raudonosios tėvynės dar 
ir dabar eina žmonių ir mantos 
maišų transportai į Vakarus, 
taigi į visai priešingą pusę. Koks 
galėtų būti tarpvalstybinis su
sitarimas, kad imtų transportai 
eiti jau į komunistinius kraštus? 
O, jei grįžti tik į laisvą tėvynę, 
tai juk pirma reikėtų tą tėvynę 
išlaisvinti ir tik tada grįžti. Kas, 
ką ir kada "laisvins’ ?

Taigi ir tų vokiečių svajonė 
lieka tik svajone. Gal už 5, už 
10 ar 20 metų bus kita padėtis, 
kitokios galimybės. Galbūt. Bet 
tremtinių Šulcų ir Mucllcrių sū
nūs bef dukterys jau yra gimę 
Hamburge, Mucnchcnc ar kurį

/Inokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Liet. Radio Programa IK atotle, 
WBM8, 1090 kll. aekmadleniaia 12- 
12:80 vai. per pletun' liet. muzika 
dalnoe. Ir Magdutėn Pana k a Blznlt 
reikalai? kreipsiu 1 Steponą Minką 
Baltic Florlats, Gėlių Ir Dovanų K ra" 
tuvę, F02 E. Broadway So Bostoi 
17. Maas Tel So 8-04H9. Ten pa 
raunama lalk. ..OrauKM'*-

CARR MOODY 
LUMBER CO-

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

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą i: Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atldara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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! PERKRAUSTYMAI — MOVINGRADIO PROGRAMA

Plgu«. sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, HUL,

Telefonas — FRontfer 8-1882
iiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiimtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiui

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ............................................ $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ........ ...............$200.00
Po $400.0(1 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti...........

20 meti;, pas mus tik ...................................................... $320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik .......................$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

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

vų Bigellou, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik '............................................................ $99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik...................................................................... .............$39.00
Po #49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

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

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

l’RKIN PHOTO STUDM
(lacorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248j

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

Universal Savlngs and Loan Associatlon užtikrina saugo
ms ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
110,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

t
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas Ir draugiškai! patarnavimas.
I»ėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

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

dai, pas mus ...............................?........................................$250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asipeinų ....................... $400.00
Dulkių siurbliai, \aikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios Icmpra ir daug kitų prekių.
Šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje,
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Jmonės Vedėją

JUSTĄ LIEPON'L

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS,

Sekretorius
EI). RUDAITIS

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

TEL. — VICTORY 2-4220

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION . 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., fcetvirtad.........................................................9—9:30
Kitom Dienom:................................................................9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kan. dr. J. B. Končius, 
BALFo pirmininkas, ilgesnį lai
ką išbuvęs Europoje, kur rūpi- 
msi tremtinių šalpos ir emigra
cijos reikalais, spalio 9 d. Uni
ted States laivu grįžta į New 
Yorką. Savo įspūdžiais apie 
tremtinių padėtį Europoje jis

adv. J. Šlepetys, LB apygardos 
valdybos pirmininkas. Diskusi
jose apie veiklos pagyvinimą da 
lyvavo J. Kiaunė, inž. J. Vilga- 
lys, rašytojas Jonas Aistis, J. 
Šlepetys, prof. J. Brazaitis ir 
kiti.

Iš svarbesnių nutarimų pažy
mėtinas Tarybos kreipiųnasis į

pasidalins BALFo koncerte, ku-j vietos organizacijas, kad jos 
ris įvyksta lapkričio 11 d. Brook tam tikrą procentą iš savo pa-j 
lyne. Koncertą rengia BALFo rengimų paskirtų Kultūros Ta- j 
centrinis skyrius šv. Stanislovo rybai. Buvo pasiryžta remti J. 
salėje, Nevvall ir Driggs Avė. Stuko vedamą lietuvių TV pro- i 
kampas. Koncerto pradžia 4 v.1 gramą. Stukas į Tarybą yra krei. 
popiet. Jo pelnas skiriamas Si-‘pęsis įvairios talkos reikalu. Su 
biro lietuvių siuntiniams. i sirinkime taipgi buvo priimtas

Koncerto meninėje dalyje da-, J. Šlepečio pasiūlymas svarstyti 
lyvauja Juozo Stankūno vado-Į galimybes įsteigti vaikų darželį, 
vaujamas Operetės Choras, to kuriame patys jauniausieji Di- 
paties choro tautinių šokių gru- džiojo New Yorko lietuviukai 
pė ir pianistė Irena Stankūnai-1 rinktųsi sykį per savaitę, 
tė. Viešnia koncertinininkė bus
vilnietė dainininkė, lyrinis sop
ranas, VI. Pilypavičiūtė-Saba- 
liauskienė. Ji, lietuviams atga
vus Vilnių, yra dainavusi Vil
niaus operoje soliste. Daugiau
sia ji dalyvavusi Vilniaus krašto 
lietuvių koncertuose pačiame 
Vilniuje ir apylinkėse dar lenkų 
okupacijos laikais. New Yorke 
ji pasirodys pirmą sykį. Daini
ninkė šiuo metu gyvena Roches 
teryje, kur dėsto vienoje kata
likų kolegijoje.

Koncertas įvyksta ryšium su 
BALFo metiniu vajumi, kuriam 
paskirtas visas lapkričio mėnuo. 
Vajaus komitetui
kun. V. Pikturna.

Susirinkimui pirmininkavo 
prof. J. Brazaitis, sekretoriavo 
Emilija Čekienė.

— Dr. Vileišis VVaterbury la
bai daug pasidarbavo priešrin
kiminėj kampanijoj veikdamas 
už respublikonų partijos kandi
datus ir susilaukė labai daug 
pasisekimo. Nežiūrint, kad dau
gely vietų laimėjo demokratai, 
Waterbury laimėjo lietuviams 
palankūs respublikonų kandida
tai. Dr. Vileišis penkiomis kal
bomis, italų, prancūzų, rusų, len 
kų ir lietuvių pasakė kalbas, ku 
rios buvo kartojamos per radi-

vadovauja; ją kiekvieną valandą. Kalbos 
buvo ugningos ir uždegančios. 
Rezultate buvo išrinktas lietu- 
vių kandidatas į legislatūrą 
Grise, o taip pat senatorius

— New Yorko atstov ės, kar
tu su daugelio tautų moterimis 
dalyvauja rudens parodoje New 
Yorko 71st Regiment Armory 
patalpose. Pereitais metais lie
tuvių skaučių šiaudeliais papuoš 
ta eglutė buvo susilaukusi visuo 
tinio susidomėjimo. Šiemet keti
nama parodos lankytojus sudo
minti kitokiais originaliais eks
ponatais. Be to, atskiras pavi- 
lionas bus paskirtas pavaizduo
ti Lietuvą fotografijose. Lietu
vių programa parodoje bus lap
kričio 11 d., sekmadienį. Jau ga
lima ir bilietų įsgyti į parodą, 
teiraujantis jų pas J. Ginkų, 
Laimos knygyne ir kt. lietuviš
kose vietose. Lietuvių paviliono 
vedėja yra Paulina Šimėnienė, o 

— Vincė!

IZRAELIS DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU

Izraelio trupė džiaugdamosi kelia savo vėliąvą Suezo kanalo zonoj. 
Antroji grupė stebi britų parašiutininkus. (INS)

— VVorcesterio skautų vyčių j taip pat aktualūs politinio mo- 
dr. Vinco Kudirkos būrelis ruo- mento reikalai. Lietuvių Tauti- 
šia šokių vakarą lapkričio 17 d. į nei NEI Ekipai (Sambūriui)
6:30 vai. vak. Maironio Parke, 
Worcester, Mass.

abiem atvejais atstovavo jos 
pirmininkas min. E. Turauskas.

Programą išpildys skautai vy Kitas iš eilės NEI tarptautinis 
čiai. Po to seks šokiai ir t. t kongresas greičiausia įvyks Ita
Veiks bufetas su gėrimais ir už
kandžiais.

— Jurgis Si rusas, Liet. Tau
tinio Akademinio sambūrio pir
mininkas, spalio 26 d. buvo pa
gerbtas vienminčių jo 50 metų 
amžiaus sukakties proga. Pa- 

erbimas įvyko Piliečių klubo
patalpose, pasibaigus sambūrio 
visuotiniam susirinkimui.

Bush, kurį prezidentas yra pa- — Juozas Audėnas, buvęs Lie 
vadinęs vienu didžiausių politi- j tuvos i: ūkio ministras, o dabar 
kų. Už visą tą propagandą dr. i Lietuvos Laisvės Komiteto na- 
Vileišis susilaukė iš respubliko- rys, lapkričio 4 d. skaitė paskai-

tą, tema: “Žemės ūkis paverg 
tuosiuose Europos kraštuose” 
Paskaitą rengė Lietuvos ūkio

, . . , atstatymo studijos komisijos e-tu su kitomis tautybėmis, pe-,konominė sekcija. 
reitą sekmadienį vieningai įsi
jungė į protesto demonstracijas, — Jadvyga Averkienė, new- 
kurios vyko New Yorke ryšium J yorkietė veikėja, pereitą savai- 
su sovietų vykdomomis žmonių tę buvo išskridusi į N. Caroliną 
žudynėmis Vengrijoje. Lietuviai Į aplankyti savo dukters Rūtos, 
dalyvavo gausingoje procesijoje,t kuriai gimė dukrelė. Rūta N. 
o paskui piketavo Sovietų ° Są- Carolinoje gyvena su vyru, ku- 
jvngos ambasadą, esančią Park! ris tarnauja marinuose.
Avenuc PRANCŪZIJOJE

nų partijos vadovybės 
padėkos.

didelės

New Yorko lietuviai, kar

DIDI. BRITANIJOJ
— H. Blažys atvyks į Lundo- Naujasis Testamentas-

ną. Vliko prezidiumo narys H.
Blazas, kuris yra atvykęs į Eu
ropą dalyvauti Valstiečių Tarp
tautinės Unijos kongrese Pary
žiuje, kongresui pasibaigus ap
lankys kelis Europos kraštus.
Lapkr. 16 d. jis atvyks į Lon
doną. Jis mano didesnėse lietu
vių kolonijose padaryti praneši 
mus aktualiais klausimais.

šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbėt, JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. iš 
leido “LUX” 1047 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. G&'onama

t i i i

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

Tel. BIshop 7-7075 arb-* 
PRospect 8-9842

— P. Bachūnas Londone. Spa
lio pabaigoje “America” laiku 
iš JAV į Londoną atplaukė ži
nomas lietuvių visuomenininkas 
Bachūnas. Jis apsistojo pas Lie 
tuvos ministerį Balutį, būdamas 
jo svečiu. Apsilankęs “E. Lie
tuvio” redakcijoje, jis pasikal
bėjo lietuviškos spaudos klausi-

D R A u ū t 
2334 So. Oaklev f ve. 

Chicago 8, Illinois
I

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
ATVIRU ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENfiJUSIU
TU. kurte kenčia nuo SENŲ AT- 

Ir SKAUDŽIU ZA1ZDŲ 
negali rainiai sSdAtl Ir naktimi 

mais ir lietuvių savaitraščiui pa miegoti, nes jų užsisenejustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežSjliną Ir skaud8jim4 senų atvi 
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 

• ypatybes palengvins jusu skaudCjl-
turi dau- ma lr galg8ite ,amiai

rašė specialų straipsnį — Šis 
būdas gal būt geriausias.

Nors Seni Žmones iuu uau-, } Vartokite J» taipgi
giau ilgai trunkančių ligų, bet nudegimų, jt tatpg* paSaitnr 

i .. . . • nležejloią. Ilgos vadinamos PSORIA-jie turi mažiau trumpalaikių su-

lijoje apie Velykas.
Vykdomasis Komitetas taip 

pat pritarė Kultūrinės Komisi
jos pasiūlymui suorganizuoti 
tarptautinę konferenciją, kaip 
1956 m. kovo mėn. Vak. Ber
lyne, tema: “Sovietų pavergtų 
tautų išlaisvinimo būtinumas”.
Jei nebus sutikta ypatingu kliū
čių, suvažiavimas įvyks Vie
noje.

— Tarptautinio Fronto prieš 
komunizmą (FICC) informaci
nė konferencija buvo suruošta 
Grau de Loi. Ją atidarė pirmi
ninkas I. Povilaitis. Konferen
cijoje dalyvavo eilė žurnalistų taip sako vaikų literatūros žino-
ir politikų, kaip dr. H. Moreau vaĮ, ir pedagogai. Jos patraukia 

vaikų dėmesj, praturtina vaizduo

sirgimų negu jaunimas.

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,

parodo, pirmininke — _ Veronika Valanttejienė, dr.
Jonuika.te,_ Paroda jau prasi-|VaIantiejaus motlna, u Elm. 
dėjo ir užtruks dvi savaites. hurst „ y „ inSje kur jai
Liet skyriaus rengėjos kreipėsi buvQ a tuola koja Lj arba Krikščionių Demokratų Są

1 “T81. ™L.a.m°? ' aplankė visa eilė jos pažįstamų' jungos Kultūrinės komisijos, o tu°se’
ir giminių. Kai sustiprės Vero- dieną vėliau "Vykdomojo Komi 
nika mano aplankyti savo sūnų
daktarą, kuris dirba Cedar 
Lake Farm, New Fuffalo, Mich.

lankyti parodą ir biletus į ją 
pirktis tik iš lietuvių platinto 
jų. nes tada pelnas eina liet. rei 
kalams.

— Paryžiuj įvyko NEI (Nou- 
velles Eąuipes Internationales),

iš Marseille, adv. Fr. Delmas ir 
kt. Buvo svarstomi aktualūs pa 
vergtų tautų laisvinimo klausi
mai ir būdai kovai su komuniz-1
mu.

Prancūzų spaudoje, kaip “La 
Vigilance”; “Rivarol” (Pary
žiaus savaitraštis), buvo įdėti 
Igno Povilaičio straipsniai, ku
riuose nušviesta tragiška padė
tis okup. Lietuvoje ir komunis
tinis teroras pavergtuose kraš-

teto (Comite Dicerteur) posė
džiai. Svarstyta ateinančių me
tų kongreso ir studijų savaitės,

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

1S WGKS stoties — Banga 1390 
NUO l’lHMAD. IKI PENKTAD.

S: 45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:3<)iki 9:30 ryte

PI KM AD1ENN1O viuk. nuo 7—S v 
SKliMAD. »:»« --0-.SO v. r. iš stoties

VVOPA — 141)0 kU.
7159 SO. MAPI.EVVOOI) AVĖ.

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

n=3J
MALDOS Kl I.TŪltA — SIKIjOS 

KULTŪRA!
Šių tiesų gyvenimiškai, trumpai ir 

išsamiai nušviečia vienintelė šios iū- 
atudlja —•miegoti nak-j Sies mūsų kalboje

nuo skau-1

sią. Taipgi pašalina peršėjimų ilgo. 
radlnamos aTHLETE'S FOOT, su 
rtabdo džiovinimų odos lr perplyšlmą 
tarpplrščių. Yra tinkama vaitoti nu< 
Ižlūstančtos, suskilusios odos dedlr 
rtnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
<lų. JI yra gera gydun>» nuo U 
rtršlntų odos Ilgų. La
rulo Olntment > r*
□arduodama po 75 
st., 11.25, lr SS 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
iagoj lr apylinkėse— 
tlllwauke«, W*sc..Qe 
ry. Ind.lr Detrolt, 141- 
ihlgan arba rašykl- 
e lr atsiųskit* Mo 
ley order t

tę ir veikia auklėjanęiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos,Į 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal-j 
čikonis. Gera proga jaunimui tuo! 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

ULakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS

2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago 8, III.

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

TOMO ŽIŪRAIČIO, 0.1’.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingų leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 87 
pust., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
iii- pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

i I , IDRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

*5. 1/>AN 
ASS’N

Zaoo WEST 47th STREET LAfajette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

— Adolfas Dimas, trečiukart
iš enes įsrmKtas vaaovauu juiet. i- 
Bendruomenės New Yorko apy-lj 
gardos JCultūros Tarybai. Su juo ' 
kartu dirbti išrinkti kun. V. Da- 
bušis, kun. B. Mikalauskas, kap.
J. Kiaunė. Kandidatais į valdy
bą yra Z. Zubrys, J. Gerdvilie- 
nė ir D. Cekaitė. 1

Rinkimai įvyko lapkričio 2 d. 
metiniame Kultūros Tarybos 
susirinkime. Buvo padaryta per
eitų metų veiklos apžvalga ir 
nusistatyta gairės ateičiai. Pra-1 
nešimug padarė Ad. Dimas ir

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
faigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Sveikinimų Kortelės 

visoms progoms!

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penk tad Ir Trečtad. • ryto lkt 11 »al.. į
Aeatad » »al. ryto Iki <:•• p a Ketvirtad. • vai. Utį 1 raL valu

MOVIMC

MANKOWSKI
PHARMACY

Prescription specialists
\'a ištini liko i

4500 S. Wood St. Frontier 6-6223 
Complete line. .. Diabetie auecds

,-r.

3

10
Puikių spalvotų korteliu lietuviška’ 

vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, LLL.

Imsiąs
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI T*OKAI-NAUJAUf t KBAUSTTMO (MUKIAI 
ll&U METU PATYRIMAS-AISUS IPSĄtlNINSAS fiATAMMNAt

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

patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI. KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN 

* B R A U M * G R U N D I G Radio Hifch Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.
Pamatykite šiuos nuostobius nulio aparatus

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

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame tisus atsilankyti | 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnes|.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios (staigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų somų atsargas, Bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra 

Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.
Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per danglau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taiipytojams visas taupy

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

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškUčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

Idas pinigines operacijas.

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

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

CHICAGO SAVINGS 8c LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

OIJRRENTLY — AUKBŪTAU8IAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMĘNTU SKYRIAUS.
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D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064

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

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

TV Savaitė Pas Budriki)

CLASSIFIFD AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Jūs pirksite geresnę Televiziją už žemesnę kainą 19ji 7 metų 

modelius. Jūs gausite didelę nuolaidą už jūsų seną TV ar 

nulio arba fonografą. Jūs gausite pilną garantiją ant dau

gelio metų. Pasirinkimas: Philco, Admiral, RCA-Victor, 

General Electric, Zenith, Traivler. Nerokuojam nei jokio 

procento per 90 dienų. Duodamos brangios dovanos: Auk

sinis rankinis laikrodėlis, Elektrinis patefonas arba Port- 

able radio dykai su TV pirkiniu.

Sekantis žingsnis ... tai telefonas miegamajame! 
Ar jūs turite iš lovos atsikelti atsakyti telefoną? 
Niekas, — o niekas — neturėtų (to daryti šiais lai
kais! Telefonas šalia lovos pašalina tą bėgiojimą pa
tamsiais. Taip pat jauti saugumą turėdamas telefoną 
po ranka visą naktį — jau neminint to privatišku- 
mo, kurį teikia telefonas miegamajame kambary ir 
dienos metu. Paskambinkite telefonų bendrovės įs
taigai ir užsisakykite telefoną jūsų miegamajam 
kambariui. ILLINOIS BELL TELEPHONE COM
PANY. >

Pirkite dabar prieš žiemą 
pilk raustyti

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4, centr. štld., garažas. 
Jlūr, bung. 6 kb. ir 1 kamb pa

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

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

tuvė, erdvi ir niodern. patalpa, pui
kūs ireng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mieg.
NauJ. mūr. 2 po G, platus sklypas.

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

$12,000.
Med. 5 kamb. Ir 3 kamb. skiepe, 

$11,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

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

centr. 611d., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, $15,200.
Mūr. 4 butai Ir taverna su visais

Ireng.
Mūr. su taverna Ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4, $16,500.
Med. 2 butai G Ir 4 kb. $12,000.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią jstaigų.
AL. BUDRECKAS,

REALTY 
4081 Arčiu-r Avė. (prie

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP HANTED — VYRAI

FURNITURE FINISHER

Start iinmcdiatly. Union wnges. 
Steady employment.

See Mr. Newman.
L. FISH FURNITURE CO. 

2225 W. Pershing Rd.

TV Console, Aluminized Tube, 1957 kaip anft paveikslo, ' 
kitur perkant $225.00 — pas Budriką ..................... $159.50

R.CA Portable Television, už ............................................... $139.50
17 colių Travler stalinė, už ................................................. $ 88.50
21 colio Zenith stalinė, už .............................................,..$159.50

EASY REACH ROTO-DIAL TUNING:
Finger Tip Level

GIANT 21" ALUMINIZED TUBE =
Brightesl . . .
Sharpest Pictura

anti-glare optic GLASS S.
Filtered Lighl for 
Kelaxed Viewing

O

21 colio Admiral Console .................................................... $169.30
21 colio General Electric ...................... • •.......................... $169.50
21 colio Philco ........................................................................ $159.50
24 colių Consolette, už ............................................................$129.50
Vaikams Kalėdiniai Fonografai, po ...................................$ 6.00
Hi-Fi Automatiškas Phonograpbas, groja 10 rekordų ant

sykio visokios rūšies rekordus, reg. kaina $69.50, už $49.50
(DYKAI 12 REKORDŲ)

Labai gražus ąslinis mahogany Patefonas ir Radio AM ir .
FM, Automatiškas Hi-Fi. Kitur perkant $300,00, už $159.50

Importuotas iš Vokietijos Patefonas ir Radio, visų bangų
Hi-Fi, ki/tur $450.00, pas Budriką ..............................$299.50

Importuotas radio visų bangų, kitur $169.50, už ..........$ 99.00
Naujos TV kainos nuo $88.00 iki $380.00.
Automatic Tuning. Galima sėdinčiam kėdėje ar lovoje

nustatyti stotis.
SPALVOTA Televizija, 21 colio Console, 1957 ....$398,00

JOS. F. BIDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS

Atdara Nedėllomis 10-5. Pirmadieniais ir Ket\1rtadlenlais Iki 9:30. 
Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro.

Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kilocycles radio stoties 
kas ketvirtadienį nuo 6 iki 7 valandos vakaro.

Kas neišgali naujos Televizijos, Budri kas turi gerų 
perdirbtų Televizijų — po $38.00.

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454

BERWYN. Bergenas. Naujas 4*/2 
bungalov. Gazu apšild. Garažas. 
Alum. žieminės durys. $16,500.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

AUTOMOBILE* — TIIUGK* 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-8538

BUILDING & REMODELING

lllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllil

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ 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

2384 So. Oakley Avė. 
Cbicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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HELP WANTED MALĖ

H I G H E R

R A T E S

TOOLMAKERS

To construct and maintain all types of produetion 

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

gagės.

AND

MACHINISTS
*

To Repair and Maintain Standard and special 

machinery.

Wage progression and merit inereases.

Excellent pension plan, paid vacation and holidays,

and many other benefits at no cost to employees. 
$

W E S T E R N 
ELECTRIC

Apply

Cicero Avė. & 23rd Place 
Employment office open Monday 

thru Saturday.

Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

X VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Katate 
General Insurance, Notary Public 

5010 S. tVestem Aye.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

ĮSIGYKITE DABAR !

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 

kuris turi Kristaus žaizdas. Tė

vas Pijus yra garsus nepapra

stais darbais ir Dievo malonė

mis. Knygoje aprašoma pra

našysčių dovana, nuostabūs iš

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 

ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 

yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 

$2.00.

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenne 
CHICAGO 8, ILLINOIS

Special u s pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. narnas rinktinėj Mar- 
quette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygint

am o atvyk it bent pažiūrėti!
S metų senumo, mūrinis, Šviesių 

plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marųuette Parke. Viršuje galima 
įrengti dar 2 kambaliai. AugStas rū
sys. Plieno konstrukcija. Aut. gazo 
Šilima. A. Linas.

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

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
$21,500. Tuojau teiraukitės! Volodke- 
vičius.

Modemiškas 5 kamb. mūr. namas 
Marųuette Parke. Antram augšte pa
ruoštas įrengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 2 5 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis. ..

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

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

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

P LEONAS
REAL ESTAIS

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

PAIEŠKOJIMAI
Prašau atsiliepti p. Joną Savic

ką. brolį Anastazijos Grakauskie
nės, kilusį iš Telšių miesto, gyv. 
Chicagoje.

Jis pats ar apie jį žinantieji 
prašau rašyti šiuo adresu:

p. M. Borusienė, 80 Oak Avė. 
Hamilton, Ont., Canada.

Kuklius Antanas ir Petras, s. Pet
ro, anksčiau gyvenę Chicagoje, Pa- 
jieško giminės. Jie patys ar žinan
tieji apie juos prašomi pranešti ad
resu: J. Pažėra, 188 Onkmount Rd., 
Toronto 9, Ont.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodį. Ji yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8. ILL.

Balfo Centras yra prašomas pajieš- 
koti Amerikoje šių žmonių:

1. Pranas Budrys, gim. 1924 m. 
Palangoje.

2. Steponas .Tašinskas, gim. 3924 
m. Palangoje, gyv. Švedijojo nuo 
1944, vėliau emigravo j Australiją.

3. Gediminas Natkevičius, iš Pa
langos.

4. Stasys Darginavičius, iš Palan
gos.

5. Teodoras Lasauskas.
6. Vincas Šleteris, sūn. Antano, 

apie 65 metų, ansčiau gyv. Chieagoj.
7. Ona Šukytė, duktė .Tono, gim. 

19J0 m. Pilviškių kaime, l’kmergės 
vals.

8. Povilas Tarabildas, sūnus Jono, 
gyv. Philadelphia.

9. Morta Mazutienė, duktė Vinco, 
gim- Raseinių aps.

10. Francis Dirgėla ir Petronėlė 
Januškaitė-Dirgėla pajieško savo 
giminių ir pažįstamų, ’ gyvenančių 
Bostone ir Chicagoje.

11. Domininkas Miksas, sūn. Vin
co. —

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - IMurano* 

2737 West 43rd Street

..................................................................................

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllimillllllllliuilllllllllllllllllllli

MŪRAS I

= Bullders, Gen. Contractora =
— Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- ~ 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų. “ 
S Namų įkainavimas Ir įvairūs S 
3 patarimai nemokamai. zS Kreiptis šiuo adresu: -
| JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= TeL PRosDect 8-2013 ž
1 6800 80. CAMPBELL AVĖ, =

Cbicago 29, DDnols _

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL.
Tel. OLymplo 2-7381: TO 3-4236

MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kltnf 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KTRVAITIB.
VVAIbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
*108 S. Ashland Avė- Cbicago 36, 1B

Jei Jūs esate netoli desperacijos dėl 
ASTMOS KOSULIO, BRONCHŲ 

UŽSIKIMŠIMO
Būtinai paskaitykite kas seka:

Yra didelių naujienų bei pranešimų 
kenčiantiems paaiškinančių kaip 
gauti palengvėjimą nuo šių simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa
jutimo, spazmattško kosulio apiman
čio Jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose, oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSULIU Ir BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYL, (no 
Injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie
ną kartą pavartojus. Dabar Ir šio. 
laikraščio skaitytojai gali gauti brin
ką šių vnlstų pnstunčlant šią atkar
pą į OREOON DRITO PRODUCTS,

i Dept. 6 3, Peekskill, N. Y. Ncreikalin- 
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 

'savo paštininkui, kai Jis pristatys 
Jums šluos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškia), spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt juos gauti be atidė
liojimų. $4.00 yra viskas, ką Jūs už
mokate už šluos stebėtinus vaistus, 
Ir kai Jūs gausite palengvinimą nuo 
tų baisių simptomų, Jūs įsitikinsite, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

Jieškomn Stanisląva Ilevičiūtė- 
Bučienė, d. Adomo; ir Janina Oriš- 
ki jonai te Sadauskienė, d. Nikodimo. 
Gimusi 1925 m. Jieško Ona Griškijo- 
nienė (Adomo), Kaunas 14, Ž. Ama
liai, Lithuania.

Jieškomas Petras Čeponis, s. 
Petro, gimęs 1914. VI. 19 Tetervinų 
kaime, Pasvalio vaisė., Biržų apsk. 
Jieško sesuo Janina. Atsiliepti šiuo 
adresu: Janina. Čeponytė, Tetervinų 
kaimas, Skrebotiškio paštas, Pasva
lio rajonas, Šiaulių sritis, Lithuania.

.Tieškomi Paikus, Jonas ir Pranas, 
s. Jono, iš Raseinių apskr., Šiluvos 
vals. Kibnriiškių kaimo. Jieško bro
lio sūnus. Atsiliepti šiuo adresu:
Jonas Paikus, Tytuvėnų raj., Šiluvos 
paSt., Pyragių kaimo, Lithuania.

3kelbtla “DRAUGE” apsimoka 
ges ji* yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbtai 
kaina yra pUelnama visiems.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnnbe 0-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro Iki 14 vai. vakaro.

ŠILDYMAS--
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1540 8 49th OOURT. CICERO 
Tel. OLvmple 6-0775 nno 8 vai 

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

OLympin 2-6752

,0Ū« INttf 
ą :-------- - .
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Remkite dien. Draugą!
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Pirmadienis, lapkr. 12 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ELLTNOIH

Reikalaukime talkos kovojantiems
Chicagos Altas sušaukė užuojautos minėjimą 

vengrų tautai

Vengry užuojautos mitinge priimta
^REZOLIUCIJA

1956 m. lapkričio 9 d. lietuvių

i — Ruošiamas Pabaltijo muzi- 

į kos festivalis. Spalio 1 d. Rygo
je įvyko trijų Pabaltijo valsty
bių muzikos darbuotojų pasita- 

3) tokios padėties akivaizdoje r^mas Pabaltijo muzikos festi-
ir tokių rimtų įvykių eigoje, su 
sirinkimas kviečia visus lietu-

. , .. .... ... susirinkimas Chicagos Lietuvių
Lapkncie 9 d. Chicagos Alto tuo pac.u įrodydamas, kad rei- Auditorijoje, sukviestas Chica-___________________________

skyriaus iniciatyva buvo sušauk- kia budėti ir būti ne demokratais 1 g0S L,įctUVių Tarybos, išklausęs vius visokeriopai prisidėti prie
tas užuojautos, moralinės bei ma ar respublikonais, bet lietuviais 
terialinės pagalbos suteikimo. Šie įvykiai sukėlė susirūpini- 
mitingas kovojantiem vengram.. mo visuose lietuvių sluogsniuose. 
Susirinkimas įvyko Lietuvių au- Kalbėtojas stebėjosi, kaip tokios 
ditorijoj, sutraukęs daugiau pu- naivios mintys, kad bolšuvika. 
sės tūkstančio lietuvių, užpildžiu nebus agresoriais, galėjo kilti 
šių visą salę. Susirinkimą atida- Amerikos vadovaujančių asme- 
rė Chicagos Alto pinu. D. Kūrai- nų sluogsniuose. Tačiau nespėjus 
tis pakviesdamas prel. I. Albavi-1 patcnk.nti sovietų reikalavimų

eilę pranešimų einamojo momen- Lietuvos išlaisvinimo ir vienin- 
to re kalais dėl sovietų — bolše-gai dirbti, 
vikų vykdomų žudynių ir teroro 
veiksmų Vengrijoj ir kitur, kons
tatuoja, kad istorijoje negirdėtu

4) susirinkimas paveda ir kvi

valio ruošimo reikalu. Šį pasita 
rimą sušaukti iniciatyvos ėmė
si Latvijos Kultūros ministeri
jos ir kompozitorių sąjungos 
valdyba. Festivalį numatoma su 
rengti Rygoje 1957 m. rugsėjo- 
spalio mėn. Lietuvai festivaly

čių sukalbėti invokaciją, kuri bu
vo pilna pasitikėjimo ir vilties

kilo sukilirųas Vengrijoj. Šis ven 
gi-ų sukilimas išgąsdino bolševi-

Po jos dar pora žodžių tarė D.; kus daugiau negu vandenilio 
Kuraitis, pakviesdamas kalbėti, bomba. Turim kovoti ir įtikinti
konsulą dr. P. Daužvardį.

Reikia būti laisvės šaukliais 

Dr. P. Daužvardis savo kalbo
je pareiškė, kad Vengrija šian
dien paskendo kraujuje ir, kad 
šiandien vengrai kovoja už dau-

politikus, kad jie daug kur klys
ta, nes vadinama koegzistencija 
gali atnešti pabaigą ir šiam lais
vam kraštui, Amerikai.

Visi šie žodžiai buvo sutikti 
dažnais nesiliaujančiais ploji-

gelio tautų laisvę. Prisiminda- mais. Buvo paskelbtas aukų rin- 
mas kraujo aukas Vengrijoje,, kimas ir su Chicagos Vyrų choro 
konsulas prisiminė tokias aukas 25 dol. auka bei Wabash vyrų 65 
ir Lietuvoje. Tas vengrų kovo- dol., buvo surinkta arti 500 dol. 
tojų uždegtas gaisras bus išriš- suma, kuri kartu su rezoliucijom 
tas: arba Vengrija bus laisva, bus įteikta vengrams, 
arba kils 3-čias pasaulinis ka- Po aukotos sumos paskelbimo 
ras. Momentas reikalauja susi- buvo perskaitytos rezoliucijos, 
rūpinimo ir budėjimo. Lietuviai kurias duodame skyrium, 
turi visom priemonėm veikti vi
sus įtakingus asmenis, kad jie 
suprastų bolševizmo pavojingu-

smurtu sovietai bolševikai vykdo 
savo grobuonišką politiką ir žu
do vengrų ramius gyventojus, pa 
reiškusius norą laisvai gyventi, 
kad tokią pat politiką jau nuo 
1940 metų sovietai vykdo užgrob 
toje Lietuvoje, masiniai depor
tuodami į Sibirą ir kitur ramius 
Lietuvos gyventojus, todėl susi
rinkimas vienbalsiai pareiškia:

1) giliausią užuojautą kritu
sioms kovoje už laisvę vengrų 
patrijotams ir visai vengrų tau
tai.

Vieningai smerkia negirdėtą 
Sovietų Rusijos bolševikų terorą 
ir žudynes ramių žmonių norin
čių laisvai tvarkytis ir pareiškia 
pilną pritarimą ir moralinę para-
mą kovojančiai vengrų tautai. _ Petrauskas sukort
reikalauja laisvojo pasaulio sku- „ 'r>*k'V paveikslų. LTSR

čia to rimto momento akivaizdo-Į je atstovaus valstybinis choras, 
jc ypatingai budėti Amerikos Lie | valst. dainų ir šokių liaudies an- 
tuvtų Tarybai ir išnaudojant samblis, valst. Filhacnaonijos 
kiekvieną progą, kreiptis į Ame- styginis kvartetas ir eilė solis- 
rikos valdžios vyrus, kad jų dc- tų. Festivalis truks 10 dienų.
mesys ir pilna pagalba kovojan
čioms tautoms už laisvę būtų lai
ku suteiktas ir padėta paverg
toms lietuvių, latvių, estų, veng-

Gale bus duotas jungtinis bai
giamasis koncertas. “Literatū
ros ir Meno” red. nuomone, fes
tivalis suaktyvins kūrybinį gy-

rų, čekų, rytinės Vokietijos, ru- venimą. leis geriau pažinti ir
munų, bulgarų, albanų tautoms 
atgauti laisvę.

Kovokime prieš grobuonišką 
Sovietų Rusijos bolševikų politi
ką, beginklių nekaltų žmonių žu
dymą !

Šalin pavergėjai, šalin žmog
žudžiai!

Laisvės pavergtoms tautoms!

suprasti Pabaltijo kompozitorių 
kūrybinius laimėjimus ir tapsian j 
ti vertinga tradicija.

HELEN PARRA
(po tėvais Nutow, šv. Kazimiero 
Akademijos 1927 metų alumnė)

Gyveno 2200 W. 37th Street, Chicago 9, Illinois — 
lefonas VIrginia 7 - 5268.

Mirė šeštadienį, lapkričio 10 d., 1956 m. 12:35 valan
dą ryte, sulaukusi 46 metų amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Ed., du broliu Vladis
lovą ir jo šeimą, Vaclovą ir jc šeimą, dvi seseris Stefaniją ir 
jos šeimą ir Seselę M. Antonia, Kazimierietę, brolio dukterį 
Seselę M. Rozildą ir jos dėdę Pralotą F. Ruseli, dėdę J. Kaz- 
ladską, pusseseris Mariją ir jos vyrą J. Rockus, Janiną ir 
jos vyrą Al. Rimavičių, Teresę ir jos birelį ,A1. Kazlow ir jo 
šeimą, Scottville, Mich., dėdę Vladą Nutow ir jo šeimą, dėdę 
Antaną Kcrsak ir jo šeimą ir daug kitų giminių ir pažįstamu.

Kūn?s pašarvotas Wollscljlager Funeral Home, 3604 So. 
Hoyne Avė., Chicagoj. Laidotuvės įvyks antrad., lapkr. 13 d. 
Iš k plyšio- 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Maurice parap. 
bažnyčią, 3015 S. Hoyne Avė., kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, broliai su šeimomis, seserys ir kt. giminės.
Amžiną atilsį duok Elenutei, Viešpatie, ir amžinoji švie

sa legul jai šviečia.
Laid. direktorius Wollschlager, telefonas LA 3-0196.

Laisvės geismas nemirė
blausiai į tai atkreipti dėmesį, 
suteikti vengrams teisėtą pagal

Okupuotoje Lietuvoje

iną ir atjaustų tautų troškimą 
išsilaisvinti.

Alto pirm. L. šimutis pastebė
jo, kad tokie dalykai, kurie vyks

Alto ižd. Vaidyla savo žodyje L>ą, pašalinti sovietus iš vengrų 
pažymėjo, kad jau prieš 400 m. teritorijos ir leisti Vengrijai lais- 
Venecijos laikraštis paskelbė,' vaL demokratiškai apsispręsti sa
kad Rusijos Jonas 3-čiasis ištrė
mė ir nužudė daug lietuvių. Šian-

vo likimą,
2) kadangi ir lietuvių tauta 

neša vergiją to paties grobuonio,

Augščiausios Tarybos prezidiu
mo įsakymu filharmonijos ar
tistas Jurgis Petrauskas atžy
mėtas “T. Lietuvos nusipelniu-. 
šio artišto garbės vardu”. Taip: 
pagerbtos jo 70 metų gimimo 
ir 50 m. sceninio darbo metinės.! 
Skelbiama, kad Jurgis Petraus-

ta vidurio Europoj greit gali už- dien, nors padaryta daug civili- 
degti visą laisvąjį pasaulį. Ne- zacijos žingsnių pirmyn, rusas
reikia galvoti, kad šitoj saloj jo- palieka toks pat žiaurus ir pa- reįškia. kad lietuviai nenustos I .
kia audra nepasieks. Šiandieni- saulis nejautrus, barbariškumas kovoję už savo tėvų žemės laisvę 3ukūrė apie 250 ryškių paveiks- 
niai įvykiai atidaro akis tiems, liko, ir tai gėda mūsų amžiui. ir reįkalauti sovietų pašalinimo 
kurie tikėjo bolševistinės besti- Baigus kalbėti Vaidylai, atvyko j Lietuvos.
jos koegzistencija. Tuo tarpu pavėlavęs į galę vengrų atstovas 
Maskva nori uždėti pančius vi- Slanky, kuris buvo sutiktas ii- 
sam laisvam pasauliui. Altas pa- gaiš nesiliaujančiais plojimais, 
darė daug žygių, siekdamas iš- Jaunas vengrų atstovas trum- 
naudoti esamą padėtį ir šiandien poj kalboj padėkojo lietuviams 
tiek Europoj, tiek Amerikoj vie- už sudėtas aukas ir užuojautą

todėl susirinkimas vieningai pa- , ’ . . , , . .
im™;.; * XT«,lkas Per 5Ū sceninio darbo metų

Vieningas lietuvių nusistaty
mas ir aiški linija bus tęsiama 
iki Lietuva neatgaus pilnos lais
vės pačiai sau laisvai ir demo
kratiškai tvarkytis,

ningai veikia Vilkas, diplomatai 
ir kiti vadavimo veiksniai. Ta-

Vengrijai, pažymėdamas, kad po 
vengrų tautos nežinia kas bus se 

čiau pirmoji pareiga reikalauti, . kanti. Jis apsdižiaugė, kad pa- 
kad JAV nė kalbėtų, bet veiktų, i šaulyje nemirė užuojauta ir, kad 
Šiandien mes moraliai ir mate- , visam pasauly eina užuojautos ir 
rialiai padedam vengrams, rytoj ; pagalbos mitingai, įr kad milio- 
gal jie — lenkai, rumunai ir kiti į nai amerikiečių taip pat supran- 
— padės mums. Kalbėtojas pa- ta vengrų sukilusios tautos lais- 
brėžė, kad bolševikai auklėjo ir vės troškimą.
mokė komunistinėj dvasioj jau- J Po labai simpatingo jauno 
nimą, tačiau šiandien patys pir- į vengro kalbos, kuri buvo šiltai 
mieji sukilo studentai ir gimna- sutikta, kalbėjo tik iš studentų 
zistai, atmesdami bolševizmą ir, susirinkimo atvykęs Chicagos 
jo sistemą. Kalbėtojas salei mir- studentų sąj. pirm. Kregždys, 
tinai tylint ir ašarojant nupasa- pareikšdamas, kad studentai tu- 
kojo didvyriškus jaunimo žygius, rėję savo susirinkimą, negalėjo 
Reikia užpilti Baltuosius rūmus dalyvauti bendram mitinge, ta- 
laiškais, kad jie suprastų, kaip: čiau jie pasiuntė telegramas 
trokšta laisvės žmonės, reikia prez. Eisenhovveriui ir J. T. am- 
įtikinti, kad be laisvos Europos basadoriui Lodge. Be to, jie nu- 
nebus nė laisvos Amerikos. Baig-: matytus šokius, įvertindami rim- 
damas pažymėjo, kad be užuo- tą valandą, atšaukė. Publika šį 
jautės reikia ir konkrečių veiks-1 trumpą studentų pareiškimą taip 
mų, ir ta proga pranešė, kad Wa- pat sutiko labai šiltai, 
bash stoties lietuviai darbininkai Po oficialiosios dalies Chica- 
vengrams sudėjo 65 dol. gos vyrų choras padainavo kele-
Mažos tautos gali būti išduotos tą dainų, kurios buvo šiltai su- 

Alto sokr. dr. P. Grigaitis pa- U*t“> ,ir ’į“™ reikalauta kai k“l
stebėjo, kad atsidarė visiems neį, Pa 31 0
akys, kurio manė, kad bolševi- Apskrita, mitingas pavyko, pa
.... ... , , ...__ „ rodydamas, kad lietuviuose lais-kijoi negali įvykti sukilimas. .... . . . . , .-. , ves troškimo, užuojautos, bei paŠiuo vengrų sukilimu pasirodė, ’ , . .
kad švinta aušra ir lūžta bolševi
kinės priespaudos ledas. Bolše
vikai pažadėjo daugiau laisvės 
satelitams ir paskiau tuos’pati- 
kėjusius baudžia žiauriais žudy
mais. Altas veikia, kad būtų iš
laisvinti ne tik satelitai, bet ir 
visi sovietų pavergti kraštai, įs
kaitant ir Pabaltijį. Tačiau vis 
reikia budėti, kad didžiosios vals 
tybės neparduotų mažųjų, ko 
istorijoj yra daug kartų buvę ir 
ką kalbėtojas nurodė konkrečiais 
pavyzdžiais.

Kalbėtojas prisiminė, kaip Ju
goslavijos Popovič tarėsi su Bal
taisiais rūmais, kurie prižadėjo 
ncnukelti antibolšcvikinių valsty 
bių sienų prie Sovietų Sąjungos.

KIRVI?

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

Būtinai nustpirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems.

Platintojams didelė nuolaida.» Su- 
i krauta:

Knyga iliustruota, 
pigi — tik $2.50.

dailiai išleista ir

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

ioc

Skelbtis “ DRAUGE” aosimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

dienraštis, o skelbimulietuvių 
kaina yra prieinama visiem*.

GU2AUSKŲ
Į BEVERLY HILUS GELENYClA 

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
I tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.
| S44S WKHT 88RD STREET

M. PRnsDeet Ir PB R-OŠJB

reigos jausmas dar nėra miręs. 
Po minėjimo kelių tautų atsto
vai ir mūsų Altas paliko pasita
rimui.

Al. B.

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES

Jeigu taip būtų padaryta, tai So- JJ£££įdoJ° 
vietai pradėsią trečią pas. karą.
Ir Washingtonas pažadėjo to lai
kytis, gi rusai tepažadėjo taria
mą laisvę tik rumunams, veng
rams ir lenkams, visai nepaminė
dami kitų pavergtų tautų. Sekre
torius paskaitė Washingtono 
dienraščio pranešimą apie lap
kričio pradžioj padarytus Ame
rikos su bolševikais susitarimus,

Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 
gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, (domi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje muskolial persekiojo mylinčius 
savo kraštą Ir tikėjimą žemaičius Ir 
Jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau
sinėje gyvus įvykių llūdininkus Ir 

plačią archyvinę mc-

t tomas 
(I tomas

3 I 8 
320

pusi.
pusi..

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vIų piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją {atgyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse P. Wells. Kaina 
60 centų.

lų. Šiuo metu jis dirba prie j 
naujos lietuviškos kino kome
dijos “Auksinės burės” ir daugi 
padeda Kauno miesto “meno; 
saviveiklos kolektyvams”.

- .. I
— Sov. Sąjungos rinktinėn 

kuri pasirodys Meibourno olim-j 
piadoje, įtraukti , ir Lietuvos 
boksininkai R. Murauskas ir L 
Jušktnas. Bit jie gins -okupan
to spalvas. Anatolijus Pocius, 
neseniai numetęs diską 53 m. 12 
cm., pasiekė naują Lietu :os re
kordą. Grįžusį iš rungtinių, 'jį 
su tuo laimėjimu pasveikino se
nieji Kaune gyvenę disko rekor 
dininkai Teišerskis ir St. Šač- 
kus. (E).

BARBORA WNGALIS
Guigai pirmu vyru Lukošius, 

juigal tėvus Gotautaitė)

, Oyv. 128 East 104th Vlacc
Mirė lapkr. 10 d., 1956 m., 

12:45 vai. popiet, sulaitkusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoj/?. Kilo iš Kre
tingos apskr., Kartėnos parap.. 
Martinaičių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 43 metus.

l’ąsiliko dideliame nuliūdime 
duktė l.ueille Anastasi ir žen
tas Alesio; trys sūnūs Luko
šiui: Paul, Zenon Ir marti Bo- 
rotliy. I.eo ir marti Kathcrine, 
devyni anūkai, pusseserė Beš
ale Zaletskis ir jos šeima, bro
lienė Kazonienė ir jos vyras 
Juozas ir Jų šeima ir kiti gi
minės. draugai bei p ižjstan.t.'

Lietuvoje liko broliai ir se
serys.

Priklausė L.ll.K.K.A. 33-čiai 
kuopai, Apaštalystės Maldos ir 
Tretininkių draugijoms.

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje. 10821 S. Michi- 
gatt Avė. Laidotuvės įvyksta 
trečiad., lapkr. 14 d. Iš koply
čios 8:45 vai. ryto ims atlydė
ta Į Visų šventų parap. bažny
čią, kurioje jvy ks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam“ visus 
gimines, įtruugus ir pažįst unus 
dalyvauti šiose laidotuvės.-.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnūs, 
žentas, marė los, anūkai ir kiti 
giminės.

l,ald. direkt. L. Bukauskas, 
telefonas COnnnodorc 4-2228.

Kristus yra visų pasisekimų 
ir tikrojo džiaugsmo nešėjas 
kiekvienam piliečiui ir kiekvie
nai tautai. Fulton iįheen

BARBORA KAULES
1><> tėvais Lcnksuitė)

Oyv. 3843 W. Flournoy St., 
Chicagoj, tel. VA 6-3778.

Mirė lapkr. 10 d., 1956 m.,
l.'2O vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys sūnūs Bronislovas, Stan
ley ir jo žmona Annette, ir 
VVttlter; dvi dukterys Susau 
1-eonard ir jos vyras Bernard, 
Constance l'.iley ir jos vyras 
Lawrence; dešimts anūkų ir 
kiti giminės, draugai bei pa- 
žjstami.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S, 50th 
Avė., Cicero, 111. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., lapkr. 14 d. iš 
koplyčios 8:45 vai. ryto bus at
lydėta j I’resentation parap. 
bažnyčią, Arthington ir Polk 
Str., kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už Velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošlrdžiat' kviečiame - visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, dukterys ir 
žentai, anūkai bei marčios.

laid. direkt. A. Petkus, te
lefonas TOtvnhall 3-2109.a

f
A. A-

ONA KACUS
(KAC1LSIS)
NAKAVA1TĖ

Gyveno 1 0322 S. Calhoun Avė.
Mirė lapkr. 9 d.. 1956. 10 v. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Smilgių para
pijos, Bymiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Aleksandras, sūnus The-
iodore, duktė Thecla Kvvak, 

žentas Joseph, 4 anūkai, brolis 
Aleksandras Naravas, 2 pusse
serės: Ona Kriščiūnas, jos vy- 

j ras Jonas ir V eronika Vitkau- 
šei- 

su
1 šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

i Lietuvoje liko sesuo Antani
na. Velionė buvo motina Alek- 

į sandro, žuvusio Il-nie Pasauli- 
i nlunte kare.
| Priklausė Saldžiausios šir- 
i dies Jėzaus Brang., Apaštalys
tės Maldos Draug.. Tretininkų 

I Brang, ir buvo amžina naro šv. 
i Kazimiero Akadem. Rėmėjų 
i 1 iraug.
į Kūnus pašarvotas Roman Ha- 
i do\vski koplyčioje, 8822 So. 
i Commercial Avė.

laidotuvės įvyks antrad., 
lapkr. 13 d., iš koplyčios 8:30 

< vai. ryto bus atlydėta į šv. 
j Juozapo parapijos bažnyžčią, 
į kurioje įvyks gedulingos pa.- 
•' maldos už velionės sielų. po 
5 pamaldų bus nulydėta į Sv. 
. Kazimiero kapines.
' Nuoširdžiai kviečiame visus: 
^gimines, draugus Ir pažįstamus 
^dalyvauti šiose laidotuvėse.
< Nuliūdę: Vyrus, sūnus, duk- 
' tė, žentas ir anūkai.

j liildotuvlų direktorius L. 
I Bukauskas. Tel. Commodore 
l 4-2228.

■ skas, jos vy ras Vie.tor Ir jų ši 
s. mos. švogeris Paul Kaėiusis

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

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

KEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarus Mee turime koplyčia*
"Imas dieną Ir nak daoae Chicago# Ir

I tĮ, Reikale šaukit. Roeelando dalyse Ir

muB’ tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401 )

: PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANČE
177 WOODSIDE Rd., Riverside. UL TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMTn
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139,.. v-, Pasigkubinkite {aigyti reikalin- 

kaina uoo Į fTV knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

kaina . $3.00 i

Užsakymus ru pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

Pinigus su užsakymais Biųsti:
DRAUGAS”, 2354 S. Oakley ava 

Chicago g, Iii.

Skclbkitčs “Drauge”! >

LIODlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WwUn Ava. Air 
7-S3M — 7-M31 AatamobiUan 
>*»4* <r»«aa kltoea dalybai

ardiaa Jtaų aamų.

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, DU Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. STREET ¥Epuh?l« 7-12131
2311 W. 23rd PLACE 74Km
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i X Lietuvių Bendruomenė 

j Chicagos apygardos ribose vei
kiančiose apylinkėse renkami 
atstovai į visuotinį LB Chiea- 
gos apygardos suvažiavimą, 
kuris šaukiamas 1956 m. gruo
džio 16 d. Lietuvių auditori
joj. Suvažiavime bus renkama 
nauja LB Chicagos apygardos 

X Mrs. Ann Preston iš Sum- valdyba. Dabartinė apygardos

v /: «»mu
mit, III., Tėvų Marijonų naujam valdyba vadovavo beveik dve- 
vienuolynui paaukojo $100. Tė- į jus metus ir yra daug nudirbu
vai Marijonai nuoširdžiai dėko
ja.

X Kun. Kazimieras Vilnis, 

lietuviškas latvis, gyvenąs Šve
dijoje, lankėsi Draugo redakci
joj. Kun. Vilnis Švedijoj reda
guoja didelį mėnesinį žurnalą 
katalikams Dzimtenes Balss, 
kuris yra vienintelis visam pa-

si lietuvių teatro srityje, su
rengusi gerai pavykusį pirmą
jį Amerikos ir Kanados lietu
vių kultūros kongresą, prisi
dėjusi prie lituanistikos paskai
tų įvedimo De Paul universite
te ir ryžosi 1957 m. Chieagoje 
surengti pirmąją Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių

šauly išsibarsčiusiems lat-1 šventę, kurios tolimesnieji ren-
viams. K. Vilnis Švedijoje daž
nai aptarnauja ir lietuvius ka
talikus, lankydamasis po pla
čiai išsisklaidžiusias latvių ir 
lietuvių kolonijas. Savo žur
nale kiekviena proga pamini ir

gimo darbai jau teks 
apygardos valdybai.

naujai

X L. V. S. Ramovė Chica
gos skyrius lapkričio 25 d. L.( 
auditorijoje ruošiasi minėti, 
Lietuvos kariuomenės atkūri

lietuvius. Į Ameriką buvo pa- mo 3g metų sukaktį. Minėjime 
kviestas prel. Stūkelio, tačiau dalyvauti yra pakviestos visos 
išsirūpinęs dokumentus gavo giminingos organizacijos: Sa- 
žinią, kad prelatas mirė. Kun. yanorių Kūrėjų, Šaulių, Biru- 
Vilnis aplankė Kanadą ir šiuo tės d-ja, Krivulių klubas, Skau- 
metu lanko visas didesnes lat- įaį jr įvairios korporacijos lie- 
vių kolonijas. Kun. K. Vilnis tuvių studentų
puikiai kalba lietuviškai ir ge
rai pažįsta Lietuvą, kurioje 
dar prieš okupacijas yra lan
kęsis. Amerikoje išbus 2—3 
mėnesius.

X Inž. A. Rudis, uolusis J.
A. V. visuomenininkas, įsijun
gė į Balfo banketo rengimo ko
miteto sąstatą. Lapkričio 8 d. 
ruošiamo banketo reikalu pas 
Rudžius įvyko posėdis, kuria
me dalyvavo Balfo Chicagos 
apskr. pirmininkas S. Šanta- 
ras, Balfo direktorė M. Rudie
nė, Balfo administratorius Al.
Dzirvonas, banketo rengimo 
komiteto pirmininkas K. Bru
žas, banketo programos vedė
jas inž. A. Rudis ir kiti.

X Chieagoje veikiančios lie
tuvių tautinių šoaių grupės įsi
registravo dalyvauti pirmojoj 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventėj. Ligi 
šiol jau įsiregistravo per 10 
lietuvių tautinių šokių grupių 
su keliais šimtais šokėjų. Lau
kiama Kanados lietuvių tauti
nių šokėjų įsiregistravimo. Re
gistracijos terminas baigiasi 
lapkričio 15 d. Užsiregistravu- 
siom grupėm tuojau siunčiama 
tautinių šokių šventės progra
ma.

X Balfo Chicagos apskrities 
vadovybės komitetas sudary
tas iš 11 skyrių atstovų, todėl 
pakvietimus į rengiamą Balfo 
banketą galima gauti: 3 sky
riuje — Ign. Petaruskas, 4 —

X Seselės kazimierietės yra 
susidomėjusios lituanistikos ka
tedros steigimu prie De Paul 
universiteto, todėl atrodo, kad 
jų namažas skaičius užsirašys 
klausyti lituanistikos kursų.

X J. Kreivėnas, Muzikos Ži
nių redaktorius, išspausdino 
lietuvių liaudies dainų rinkinį 
pradžios mokykl'oms ir jau 500 
egzempliorių įteikė seselėms 
kazimierietėms, kurios panau
dos parapijinių mokyklų moki
niams dainas mokyti.

X LB Chicagos apylinkės

prašomos pačios skirti ir jieš- 
koti mecenatų tam kilniam 
tikslui, kaip lituanistinių daly
kų .mokymui universitete, stu
dentams negalintiems sumokėti 
semestrinio mokesčio $48. I

X Antanas Gintneris Chica-! 
gos apskrities Balfo vadovybės 
yra išrinktas šiemet dalyvauti 
šaukiamajame Balfo seime 
Detroite, kūr bus plačiai ap
tarti visi Balfo šalpos reikalai, 
kaip Lietuvoje, Sibire ir Vo-j 
kietijoje.

X Prof. VI. Jakubėnas ir, 

sol. St. Citvaras vakar lankėsi 
Rockford, III., kur koncertavo 
vietos Liet. Bendruomenės su
ruoštame vakare.

X Roselande Balfo 57 skyr. 
valdybos pastangomis per pra
eitus metus iš parengimų yra 
gauta pajamų žymiai daugiau

PER TRIS METUS 10,000 MYLIŲ

Sylvia Huartc, 33 m. Buenos Aires mergina, per tris metus padarė 
Amerikoj dviračiu 10,062 mylias. Čia ji matyti San Franeiseo mieste, 
iš kur vyks į New Yorką ir Montrealį, Kanadoj. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Br. Tūbelis, 5 — K. Januška, negU aukų įskaitant ir nario 
mokestį.

< Konsulas dr. P. Daužvar-

6 — J. Bernotas, 14 — D. Sa
balis, 27 — P. Bičiūnas, 48 —
Pr. Ūselię, 57 — K. Bružas, 91
_ kun. St. Šantaras, 108 - O. dau& Padeda LB organizuo 
Krikščiūnienė ir 117 — inž 
Urbelis. Banketas

jant Lituanistinį kursą De 
įvyksta un*ver3ūete Chieagoje.

gruodžio mėn. 2 d. Lietuvių au
ditorijoje.

X Uršulė Adomaitienė yra 
užprašiusi lapkričio 18 d. 8 v. 
ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
mišias už savo vyro sielą. a. a. 
Juozo Adomaičio, mirusio 1950 
mt. lapkričio 14 d. Augsburge, 
Vokietijoje.

Dali. š. Koverienė Aleksand-i 
ra, Šaulių Klubo Meno Kuope
lės nuolatinė dekoratorė, malo
niai sutiko pati viena naujai 
perdažyti dekoracijas, statomai 
P. Vaičiūno komedijai “Slidus 
pusmilijonis” Klubo ruošiama
me parengime š. m. lapkričio 
17 d., šeštadienį, 7 v. vak., Lie
tuvių Auditorijoje.

P A JI E SKOMĄ VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
Bau pagelbininke didesnei grupei 
žmouų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2334 S4>. Oakley
Ava Chicago 8, Illinois.

Sudegė mergytė
Tik kelioms minutėms išėjusi 

iš namų Ramona Fermaint grį
žusi rado gaisrą jų bute 1039 
S. Newbery, Chieagoje. Dū
muose užduso 3 metukų duktė 
Diana ir jos du broliukai 4 me
tų ir 15 mėnesių vos vos ne- 
nutroško, bet juos ugniagesiai 
dar spėjo išnešti. Gaisro prie
žastis nežinoma.

$212,435 neišjieškotų 
pabaudų

Cook apskrities auditorius 
Lee J. Howard paskelbė, kad 
iš 1953-55 metų laikotarpio 
yra užsilikusių neįneštų pabau
dų už mokesčių nemokėjimą 
net $212,435.

Daug statoma
Statyba šiais metais Chiea

goje jau prašoko bilioną dole
rių. Pernai metais bvo pasta
tyta už $1,030,930,888. Šiemet 
ta suma bus pralenkta.

Sutartis su kapinių 
darbininkais

Chicagos arkidiecezijos kapi
nių direktorius prel. J. McElli- 
gott pranęža, kad susitarta su 
kapinių darbininkų unijos (AFL 
-CIO vienetas nr. 106) atsto
vais dėl atlyginimo. Per pirmus 
metus darbininkų atlyginimas 
pakeliamas 12 et. valandai, 
1957 m. — 7 et., o 1958 m. — 
6 et. Tolimesniais metais bus 
tariamasi dėl naujų atlyginimo 
normų. Sutartis pasirašyta pen 
keriems metams. Nauja sutar
tis liečia apie 500 darbininkų, 
aptarnaujančių 21 katalikų ka
pines Cįicagoje. Dabar tų dar
bininkų atlyginimas bus $1.97 
valandai ir 1958 m. lapkr. 1 d. 
pasieks $2.10 valandai. Taigi 
per savaitę jie dabar gaus 
$86.68, o 1958 m. pabaigoje — 
$92.40.

Šalia to kiekvienam darbi
ninkui dar išeis metinių pageri
nimų už $1,000; jų tarpe: šeši 
apmokami šventadieniai, išdir
bus 15 metų — trys savaitės 
apmokamų atostogų; pašalpa 
ligoje; pomirtinė apdrauda — 
$2,000. Išdirbus 35 metus gaus 
pensiją $235 per mėnesį, o kai 
jų žmonos sulauks 65 m., tada 
jų pensija paaugs iki $285 mė
nesiui. Taipgi garantuojamas 
savaitinis atlyginimas kiekvie
nai savaitei, kurios pradžioje 
darbininkas pašaukiamas.

Apie filmus
Chieagoje dabar rodomas fil

mas “Silent World” — pasako
jama patirtis vienos ekspedici
jos, atlikusies „yrimus po van
deniu. Yra humoro ir daug in
formacijų. Filmas rekomenduo
tinas. Chicago teatras rodo 
“Giant” — iš Texas gyvenimo. 
Šis filmas irgi geras. United Ar 
tists duoda “Friendly persaa- 
sion” — iš šeimos gyvenimo su 
kurta komedija. Linksma, ver
ta pamatyti. State Lake rodo 
*‘War and Peace” — labai ver
tingas filmas.

Prakalbėjo $18.41
Floyd V. Hewitt, 56 m. am

žiaus, ir jo sūnus Frank abu
du tarnaują JAV laivyne ir 
dabar esą Kuboje, iš Havanos 
kalbėjo su namiškiais Chieago
je. Jie taip norėjo išsikalbėti, 
kad telefonas jiems kainavo 
$18.41.

Lietuvių ligoninė Chieagoje
Šv. Kryžiaus ligoninė yra įsi

gijusi tokį vardą, kad per pas
kutinius 12 mėnesių ji buvo 
91% užimta (paprastai 80/t 
jau laikomas labai augštas pa 
cientų skaičius). Apskaičiuoja
ma, kad ligoninėje pacientui bū 
na per dieną 28 įvairiausi patar 

j navimai. Rūpestingas gydymas 
sutrumpino pacientų buvimą li
goninėje iš 10 dienų vidurkio 

, (1940 m.) į 6 dienų vidurkį— 
šiais metais.

Prie Šv. Kryžiaus ligoninės 
yra vėžio tyrimų stotis, kuri 
gražiai pasitarnauja ligoniams. 
Šv. Kryžiaus ligoninė yra gero
kai perpildyta ir jau yra įsten
gusi susitaupyti kiek pinigo pra 
džiai naujų praplėtimų.

Ligoninėje dirba 115 gail. se
serų, 8 intemai, 23 administra
cijoje, 10 technikų prie rentge
no peršvietimų. 14 laboratori
jos technikų, 23 prie dietos, 47 
patarnautojai. Per metus Šv. 
Kryžiaus ligoninėje duota 1,- 
145 kraujo transfūzijos, pada
ryta 1,505 operacijos, nuimta 
1,443 elektrokordiagramos, li
goniams duoti 287,000 valgy
mų, duota 1,039 diatermijos gy 
dymai, 90,000 vaistų patiekta, 
padaryti 5,745 laboratoriniai ty 
rimai, padaryta 17,751 rentge
no peršvietimas. Ligoninėje per 
metus laiko gimė 1,733 kūdi
kiai. -4 '

Arkiv. 0'Brien sveikata
Chicagos arkivyskupas padė

jėjas William O’Brien gydosi 
Mercy ligoninėje. Neseniai, kai 
jis rengėsi teikti sutvirtinimo 
sakramentą šv. Mel bažnyčioje, 
jį palietė širdies smūgis ir turė
jo būti nugabentas į ligoninę, 
kur jo sveikata gerėja. Gydyto
jai sako, kad jisai, reikiamai 
pailsėjęs, galės ir vėl eiti savo 
pareigas. Staigiai susirgusį ar
kiv. O’Brien pavadavo mūsų 
vysk. V. Brizgys, suteikdamas 
laukiantiems vaikams ir suau
gusiems sutvirtinimą.

Parama seselei 
mokslininkei

Mundelein kolegijos Chemijos 
departamento profesorė sesuo 
Marija Marina gavo antrą pa- 

' šalpos sumą iš JAV Gamtamok 
slio sąjungos; pašalpa jai duo
ta gilinimui studijų apie dichlo- 
roąuinoliną, kuris vartojamas 

(prieš malariją.

Drabužiai pasaulio 
varguomenei

Padėkos dienos savaitėj, lap
kričio 18-25 dienomis visoje 
Amerikoje katalikai rinks dra
bužius ir kitus reikmenis šelpi- 

j mui įvairių tautų var guome
nės. Iš panašių rinkliavų ne
mažai buvo sušelpta tremties lie 
tuvių. Praeitais metais per pa
našią rinkliavą buvo gauta 11,- 
200,000 svarų drabužių JAV-se. 
Dėka JAV vyriausybės prielan
kumo iš vyriausybės maisto per 
teklių buvo galimą vargstan-; 
tiems Europos, Azijos, Afrikos ) 
ir Pietų Amerikos žmonėms iš-j 
dalinti simtus milionų svarų 
maisto.

Keliams $500,000,000? !
Chieagoje ir artimose apy

linkėse norima pravesti gerą 
kelių sistemą. Cook Apskrities 
taryba tą reikalą naujai svars
tė ir kelia sumanymą, kad 
maždaug kas keturios mylios 
būtų nutiestas ekspresinis ke
lias. Tai, žinoma, tolimesnė 
svajonė, bet visgi planuojama 
Norima nutiesti 47.7 mylios 
tokių ekspresinių kelių Chiea
goje. Čia tokia kelio mylia kai
nuotų apie $7,000,000; be to 
norima nutiesti 84.7 mylias 
kelio už miesto ribų Chicagos 
apylinkėse. Čia mylia kelio kai
nuos $1,700,000. Viso tas pla
nas pareikalautų $500 milio
nų.

$1,000,000 Michigan 
v gatvės tiltui
Susisiekimas Michigan gatve 

vėl turės šiek tiek susitrukdyti, 
nes reikės taisyti tiltą per Chi
cagos upę. Tiltas jau 35 metų 
senumo. Per jį nuo 7 vai ryto 
iki 7 vai. v. pravažiuoja kas
dien 70,000 mašinų. Taisymas 
pareikalaus apie 1,000,00 ir bus 
pradėtas apie sausio mėnesį. 
Kad nesusitrukdytų susisieki- 

jmas, pirma bus taisoma viena 
| pusė, paskui — kita.

Augštąjįį mokslą 
siekiantiems

Chicagos bažnyčiose sekma
dienį buvo skaitomas kard. 
Stritch laiškas, kuriame iške
liami nuopelnai Katalikų uni
versiteto Washingtone. Jau 
daug metų kaip ši augštoji mok 
slo įstaiga ruošia mūsų mokslo 
žmones įvairiausiose srityse. 
Jai paremti arkidiecezijos baž
nyčiose lapkričio mėn. 18 d. 
bus rinkliava.

Literatūros konkursas
P. J. Kenedy leidykla ir Tho- 

mas More sąjunga paskelbė 
konkursą kunigams, broliu
kams ir seminaristams parašy
ti knygą. Thomas More knygų 
klubas paskyrė $1,000 premiją 
už originalų rankraštį, laimė
siantį pirmą vietą. Paskutine 
data rankraščiams pristatyti— 
1947 m. gruodžio 31 d.

Gailestingoji sesuo į 
misijas

Augšto išsimokslinimo Chica 
goję dirbusi gailestingoji sesuo 
Mary Grivest išvyko į Medici
niškų Misijų seserų vienuolyną, 
pasiryžusi dirbti misijose. Ji 
yra baigusi ne tik gailestingo
sios sesers mokslą, bet dar ga
vusi magistrės laipsnį De Paul 
pniveritete, karo metu dirbo 
fronte kaip gailestingoji sesuo, 
o paskutiniu metu buvo Vetera
nų Tyrimo ligoninėje. Dabar 
trejus metus jį vienuolyne turės 
specialų dvasinį paruošimą ir 
paskiau išvyks kur paskirta į 
misijų ligoninę.

Juokas pro ašaras
Vengrija ir pagalba

Kada vengrai sukilo prieš o- 
kupantus rusus, prezidentas Ei- 
senhoweris pasiūlė vengrams 
maisto už 20 milionų dolerių.

Ima juokas pro ašaras ma
tant, kad ponas prezidentas dar 
tebetiki senomis pasakomis apie 
rusų popierinius tankus, ku
riuos jis mano galėsiąs pramuš
ti konservų dėžutėmis...

Tiesa ir teisė

Kada žydai užpuolė egiptiė- 
čius, anglai su prancūzais ėmėsi 
“policinės akcijos”, t. y. oku
puoti Egiptą ir išvaryti iš ten 
įsibrovėlius.

Ima juokas pro ašaras ma
tant istoriją kartojantis, nors ir 
kitoje žemės dalyje. Kai anuo 
metu vokiečiai užpuolė Lenkiją, 
tai rusai pusę jos okupavo, o iš 
kitos pusės kiek vėliau išvarė 
įsibrovėlius.

Nors ir pro ašaras, reikia pri
pažinti, kad nei rusas, nei ang
las neturi teisės išnaudoti kitų 
tautų: Lenkija ar Egiptas — vi
si turi pilną teisę savo žemėje 
savistoviai tvarkytis.

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 
kalėdinės korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais, 

z
Kesivėlinkite 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 siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. 
nz

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos lietuvių Futbolo

Klubas ruošia savo futbolininkų 
1956 m. Naltional Soccer” lygos 
II div. pietų grupės meisterio pa
gerbimo pobūvį, kuris svyks lap
kričio mėn. 17 d. Vyčių' salėje. 
Čia specialiai bus atžymėti du 
klubo nariai — K. Baltramonas ir 
E. Sadauskas, pirmasis minintis 
35, o antras — 20 aktyvaus spor
tavimo metų sukaktį. Pakvietimus 
reikia įsigyti iš anksto, kreipian
tis pas V. Miceiką, tel. PR 8-5960, 
Ed. Šulaitis, tel. OL 2-4992 ir ki
tus klubo narius.

— Tėvų Jėzuitų Statybos Fon
dui rengiama vakarienė su įdo
mia programa lapkričio 25 d. 6 
vai. vak. Lietuvos Vyčių salėje, 
2543 W. 47 St. Vakarienės metu 
dalyvaus ir tėvai Jėzuitai, kurie 
plačiau paaiškins apie Jėzuitų ve
damus statybos darbus. Kviečiami 
visi skaitlingai atsilankyti.

— Vladas ftoliūnas kalbės lap
kričio 12 d. per Sophie Barkus 
radijo programą apie De Paul u- 
niversiteto lietuvių klubo rengia
mą vakarą, kuris įvyks lapkričio 
16 d. De Paul univ. auditorijoj, 
2219 N. Sheffield Avė.

—Šv. Jurgio parapijos vaka
rienė įvyks lapkričio 18 d. 6 .vai. 
vak. parapijos svetainėje. Bus 
graži ir įdomi programa. Kviečia
mi visi parapiečiai ir svečiai at
silankyti.

— De Paul universiteto lietuvių 
klubo vakaras įvyks lapkričio 16 
d„ De Paul universiteto audito
rijoj. 2219 So. Sheffield Avė. Pra
džia 9 vai. vakaro.

— Kęstučio klubo konstitucijos 
pataisymui, specialus susirinkimas, 
įvykį? penktadienį, lapkričio mėn. 36 
d. 7 vai. vakare Hollywood salėje. 
Nariai būtinai dalyvaukite.

— Švento Kazimiero Seselių rė
mėjų 6-tas skyrius rengia savo me
tinį kauliukij žaidimą, lapkričio 25 

j d. 2 vai. p. p. Rinkų namuose, 4348 
So.’ Artesian Avė. Kviečiame visus 
seselių bičiulius ir rėmėjus dalyvau
ti. Rėmėjos gražiai pavaišins ir sve
čiai linksmai laiką praleis.

—E. Paulius
— Lietuvių Prekybos Rūmų susi

rinkimas. Trečiadienį, lapkričio 14 
d. 8 vai. 30 min. vakare Dariaus ir 
Girėno svetainėje, 4416 So. AVcstern 
Avenue, įvyks Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois mėnesinis 
susirinkimas.

Programoje numatyta Illinois Sta
te Chamber of Commerce atstovo 
Mr. Fox paskaitą apie darbininkų 

i draudimą dėl nelaimingų atsitikimų. 
Bus iškelti Darbininkų draudimo įs
tatyme esantieji trūkumai ir siūlo
mos pataisos.

Visi lietuviai, kurie domisi darbi
ninkų socialinio draudimo įstatymais 
kviečiami atsilankyti. Įėjimas vi
siems laisvas ir nemokamas. Po pa
skaitos visi dalyviai bus pavaišinti 
kava ir užkandžiais. A. B.
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Knyga jaunimui ir senimui
Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS

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

Knygos kaina >2.50, Išrištos Į kie
tus viršelius — >3.00.

Užsakymus Ir pinigus siųskite: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Ave^ 
Chicago 8, OL
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulalčlo-

Matulevlčlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, past 
ryžlmal. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimai 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
Išganymui.

II. laiškai. Tai Įvairiems asme
nima rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmlškos išminties perlai, išreikš 
patarimų, paraginimų ir paaiškini 
mų formoje. •

in. Vilniuje, žvilgsnis J Arki vys 
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamas^ 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken 
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluoto 
ir Įrišta , kietus rlršellua Kaina
>2.50.

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

2334 So. Oakley Avė., . 

CHICAGO 8, ILL.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 18 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

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

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

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

Visus maloniai kviečia:
TT. Marijonai,

Clarendon Hills, III.
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