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TITO GRIEŽTAI REIKALAUJA PALEISTI NAGY
Sovietų vykdomas genocidas 

ir pavergtos tautos
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Tuo metu, kai čia vyko karščiau

sios diskusijos, norint pakartotinai pasmerkti sovietus už jų 
veiksmus Vengrijoje, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų paverg
tų tautų žmonės čia buvo priminti kaip pirmosios sovietinio ko
lonializmo aukos.

J. Tautų Generalinės asam-

■

so

U"

n
Hat < ’ i

1? Jugoslavija įteike protestus 
dėl Nagy pagrobimo

BELGRADAS, lapkr. 25. — Jugoslavija šeštadienį pasiuntė 
protesto raštus Vengrijai ir Sovietų Sąjungai, reikalaudama pa
leisti buv. Vengrijos min. pirm. Imre Nagy ir prašė leisti jam 
sugrįžti į savo namus arba išvykti Jugoslavijon.

Protesto raštas Sov. Sąjungai —

blėjog priimtoji rezoliucija, kuri 
Kubos delegato dr. Nunez-Por- 
tuondo įnešta ir paskui ugningai 
ginta jo paties ir daugybės ki
tų delegatų, pasmerkė sovietų

vietinis režimas vykdė genocidą 
satelitų kraštuose, Pabaltijo 
valstybėse, Rytų Vokietijoje ir 
visur, kur jie galėjo panaudoti 
jėgą ir primesti sovietinį jungą

ir komunistinės Vengrijos vy- prieš tų kraštų žmonių norą ir 
riausybės vykdomą genocidą, valią.
Toje rezoliucijoje vengrų depor
tacijos pasmerktos ne tik pagal 
Genocido konvenciją, kurią ir 
Sovietų Sąjunga ir Vengrija 
yra ratifikavusios. Toje rezoliu
cijoje taip pat priminta, kad 
tokios gyventojų deportacijos 
draudžiamos ir pagal taikog su 
tartį su Vengrija, pasirašytą 
1947 m., kurioje Vengrija pasi
žadėjo gerbti savo gyventojų 
laisvę ir teises.

Kubietis atsikerta

Kubos delegatas ypač griež
tai atsikirto sovietinio bloko at
stovams, kai tie, Vengrijos so
vietinio režimo vadovaujami, 
tvirtino, jog iš Vengrijos depor
tuojami tik “kriminalistai”. Ar
gi nėra kriminalistai tie, kurie 
tuos trėmimus vykdo? — klau-| 
sė kubietis.

Irakas apie Lietuvą
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 

kraštų vardas jau du kartus bu 
vo paminėtas ir bendruosiuose

Lietuvių politinių veiksnių pasitarimo, įvykusio 1956 m. lapkričio 15 dieną New Yorke, dalyviai.
Iš kairės į dešinę sėdi: dr. P. Grigaitis, adv. A. O lis, gen. konsulas J. Budrys, J. Matulionis, L. šimu
tis, prof. J. Kaminskas. Stovi: dr. A. Trimakas, K. Bielinis, M. Kizytė, V. Sidzikauskas, M. Vaidyla..

Bendrose diskusijose, ligi A- Asamblėjos debatuose. Irako 
samblėja galutinai penkiasde- atstovas dr. Jamali, tas pats, ku 
šimt penkiais balsais pasisakė r*s Jau kelis kartus ankstyves- 
už Kubos rezoliuciją, ant Kubos į njose sesijose Pabaltijo valsty- 
atstovo galvos tos rezoliucijos i pagrobimu svilino sovietams 
priešininkai išpylė daugybę pa- akis>' ’r dabar jas priminė k a 13 
mazgų. Jau ne gana to, jog tiek komunistinio imperializmo
sovietų, tiek sovietinių vengrų pavyzdį.
atstovai čia kaltinimus dėl de
portacijų vadino pramanytais ir

Gręso pvogti žmoną Studentai apsvarstė savo
0nDTirnnwT ta i._i__ r»r- ■

rūpimuosius klausimus

šmeižtu. Gudijos atstovas norė
jo kaip nors originaliau pasižy
mėti. Jis Kubo3 delegatą paly
gino su Hitlerio propagandos mi 
nisteriu dr. Goebelsu. Tačiau 
kuhietis tuojau pat gudui ir at
sakymą rado. “Aš norėčiau Gu
dijos atstovui priminti, kad tuo 
metu, kai Sovietų Sąjungos at
stovai kėlė su naciais Ribben- 
tropo firmos šampaną, aš jau 
buvau pasmerkęg nacių politi
ką”, sakė dr. Nunez-Portuondo.

Keliais atvejais Kubos dele
gatas Asamblėjoje pabrėžė, jog 
tai, ką jis sako apie trėmimus 
Vengrijoje, yra teisybė, bet ne 
“šmeižtas”, kaip užsispyrusiai 
tvirtina sovietinis blokas.
Ir Chruščevas kaltino Staliną 

genocidu

Dr. Jamali pasakė labai ilgą 
kalbą apie pasaulio žaizdas. Ko
munizmą jis nurodė kaip vieną 
didžiausių nūdienės politinės 
įtampos priežasčių. “Bet”, jis 
sako, “mes su komunistais ne- 
sibartume. jeigu jie paliktų ra
mybėje kitų tautų žipones”. Dr. 
Jamali kvietė pažvelgti į poka
rio žemėlapį, “kuris rodo, kad 
Sovietų Sąjunga jau absorbavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos te
ritoriją ir žmones. O pastarieji 
įvykiai Vengrijoje ir Lenkijoje 
aiškių aiškiausiai kalba, kad 
tog šalys pateko į sovietų įtaką 
tik sovietų brutalios jėgos dėka, 
o ne savo laisva valia”.

Nurodęs ir daugiau komunis
tinio imperializmo “darbelių.” 
Irako delegatas, taikos ir huma 
niškumo vardu, apeliavo į Sovie
tų Sąjungą, kad Rytų Europos 
tautoms, kartu su Lietuva, Lat
vija ir Estija, būtų. grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė.

Lygiagrečiai jis kreipėsi į So
vietų Sąjungą, kad ir Azijos ša-

SPRINGFIELD, lapkr. 25. — 
Gubernatorius Stratton gavo 
laišką iš nežinomo asmens ku
riame grasoma pavogti jo gra
žią žmoną. Policija saugo na
mus. Manoma, kad laiško rašy
tojas nėra visai normalus... r 

Atitrauks armiją 

iš Egipto
NEW YORK, lapkr. 25. — 

Izraelis praneša Jungtirtėms Tau 
toms, kad jie atitraukią iš Egip 
to dvi kariuomenės brigadas, a- 
pie 6,000 vyrų. Apie tai prane
šė Izraelio ambasadorius Abba 
Eban laiške J. Tautų sekretoriui 
Hammarskjold.

Kovos Kipro saloje
NICOSIA, Kipras, lapkričio 

25. — Kipro saloje pogrindžio 
kovotojai praneša, kad jie per 
šio mėn. pirmas dvi savaites nu
žudė 41 britą. Anglai praneša, , 
kad per šį mėnesį buvo nužudyti 
22 britai.

— Jeigu jūs tik pasižiūrėsite 
į praėjusių penkerių metų re
kordus, jūs įsitikinsite, kad vis
kas, kuo aš kaltinau Sovietų Są
jungą, yra teisybė. Aš kaltinau ^Y8' kuriag kolonizavo caristinė
Staliną genocidu. Bet tuo metu Rusija ir kurių tautinė laisvė 
aš buvau apskelbtas šmeižiku, sovietų buvo prislopinta, atgau- 

Beį vėliau ir pats Chruščevas tų savo laisvę, kaip atgavo Bur- 
patvirtino, kad tai buvo tiesa, ma> Indija, Pakistanas ir Ceilo- 
kad Stalinas vykdė genocidą, nas 
kalbėjo kubietis.

Nukrito lėktuvas
BONNA, Germany, lapkr. 25. 

— Pranešama, kad 23 asmenys 
žuvo, kai čekoslovakų lėktuvas 
nukrito Šveicarijoj netoli Vaka
rų Vokietijos sienos. Lėktuvas 
skrido iš Ziuricho į Pragą. Vie
nas lėktuvo motoras užsidegė 
dar prieš nukrintant.

CHICAGO, lapkr. 24. — JAValstybių Lietuvių Studentų Są
jungos nariai, čia suvažiavę iš įvairių šio krašto vietovių, šiandien 
užbaigė savo metinį suvažiavimą.

Suvažiavimo antrosios dienos 
posėdžiai, įvykę Lietuvių Audi
torijoje, buvo pradėti praneši
mais apie “Studentų Gaires” Stu 
dentų Šalpos Fondą ir studentų 
metraštį. Taip pat šiais klausi
mais buvo vykdytos ir diskusi
jos.

Buvo pravesta V. Valaičio su
organizuota ir jo vadovauta 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo 8 lietuviškų periodinių 
leidinių atstovai, o taip pat ir 
studentų skyrių redaktoriai. Su
sirinkusiems spaudos žmonėms 
apie LSS įsikūrimą ir jos pir
muosius žygius nupasakojo J.
Šmulkštys. Apie tolimesnę Są
jungos veiklą kalbėjo V. Kleiza 
ir dabartinis jos pirmininkas J.
Karklys.

Išklausyta A. Lauciaus pas
kaita: “Studentas lietuvis politi
nėje veiklooje,” kurioje prelegen 
tas davė nurodymų kaip šių die
nų studentui reikia laikytis ir 
kaip koncentruoti savo mintis, 
siekiant geresnių pasekmių lie
tuviškuose reikaluose. Paskaita 
išaukė gyvas diskusijas

kalbėjo L. Sabaliūnas, T. Remei- 
kis ir dr. P. Vygantas. Kiek il
giau buvo apsistota ties “Litua- 
nus” leidinio klausimu, kuris su
sirinkusiųjų tapo plačiau išdis
kutuotas, bandant rasti išeitį iš 
susidariusios keblios padėties, 
galinčios privesti leidinį prie sus 
tojimo. Pagaliau nutarta suda
ryti specialių lėšų telkimo komi
tetą, kuris įgalintų darbą vyk
dyti be perstojimo.

Suvažiavimo uždaryme žodį 
tarė JAV LB Chicagos apg. 
pirm. dr. J. Bajerčius.

Pabaigooje susirinkimui buvo 
pateiktos rezoliucijos, kuriose 
pasisakyta už jaunųjų narių įt
raukimą į Sąjungos veiklą, ape
liuota į lietuviškąją spaudą, pra- 
šantnepamiršti studentijos, dė
kota Lietuvių Bendruomenei už 
paramą “Lituanus” leidime ir to 
liau jos prašyta. Taip pat buvo 
padėkota daug pasidarbavu
siems Sąjungoos nariams ir pa
siūlyta pasveikinti prez. Eisen- 
howerį ir šen. Knowland. 

Suvažiavimas praėjęs pakilio-

buvo įteiktas rusų ambasadoriui 
Budapešte Nikolai Firjubinui. 
Jame sovietų vadai yra kaltina
mi, jog jie pažeidę susitarimą su 
prezidento Tito vyriausybe, ku
riame buvo garantuotas Nagy 
neliečiamumas. Notoje yra rei
kalaujama, kad Sovietų Sąjunga 
darytų viską kas tik yra reika
linga šio susitarimo pildyme.

Nota įteikta Vengrijai užak
centavo griežtą protestą ir iškė
lė netikėjimą oficialiu vengrų 
pranešimu, jog Nagy su savo pa
lydovais pasitraukė į komunis
tinę Hftauniją, po to, kai jis ap
leido-jugoslavų ambasados rū
mus Belgrade.

Reikalauja paaiškinimo 
dėl Nagy

Vengrų darbininkų vadai taip 
pat pareikalavo komunistų pas
tatytos Vengrijos vyriausybės 
Budapešte, kad ji padarytų pilną 
paaiškinimą dėl Nagy pagrobi
mo. Nežiūrint to, jog premjeras 
Janos Kadar pareiškė, jog Nagy 
Rumunijon vyko savo noru, rau 
donoeios Rumunijos vyriausybė 
atsisakė duoti tuo reikalu platės 
nių paaiškinimų.

United Press agentūros štabo 
korespondentas Russel Jonės 
praneša, kad įvairūs gandai a- 
pie Nagy prapuolimą plačiai ir 
laisvai cirkuliuoja Vengrijos 
sostinėje.

Nepatenkinti Kadar vyriausybe
Šiuo metu darbininkų tarpe 

Budapešte jaučiamas didelis ne
pasitenkinimas Kadar vyriausy
be ir vengrų politikai pabėgėliai,

atvykusieji į Vieną teigia, jog 
pats ministeris pirmininkas ne
galės ilgai pasilikti savo parei
gose. Jie sako, kad faktinu so
vietų įsakymų vykdytoju yra 
premjero pavaduotojas ir apsau
gos ministeris Ferenc Muenich, 
kuris, manoma, pakeis patį Ka
dar.

Budapešte vykstantis genera
linis streikas, protestuojant 
prieš dabartinės vyriausybės žy
gius, jau įžengė į trečiąją dieną 
ir jis yra tooks efektingas, kad 
net vyriausybės laikraštis Nep 
Szabudsag negalėjo išeiti.

Gazolino vartojimo
suvaržymai

LONDON, lapkr. 25. — Dėl 
gazolino trūkumo įvedami sek
madienio važinėjimo suvaržymai 
beveik visoj Europoj. Tai įvyko 
dėl Suezo kanalo uždarymo. Tai 
labiausiai pajuto Prancūzija. 
Taip pat nustatytos normos ir 
Nato karininkams. Britų minis
teris Aubrey Jonės, apeliavo į 
visus vairuotojus, kad šie nesi
naudotų mašinomis savaitga
liais. Danijoj vairuotojai didelę 
dalį laiko praleidžia sekmadie
niais norėdami gauti kuponus 
benzinui.

Apie LSS Užsienio Skyrių ir je ir darbingoje nuotaikoje, bu- 
specifiniai “Lituanus” reikalus vo baigtas Tautos Himnu. (E.S.)

— Kai aš pernai šioje pačioje 
vietoje sakiau, jog Lenkijoje nė 
ra tikybinės laisvės, kad jos 
Bažnyčios galva yra kalinamas, 
čia dabar sėdintis Lenkijos de
legatas mane kaltino melagyste. 
Tačiau dabar iš pačios Lenkijos 
meg išgirdome, kad tai buvo tei
sybė, ką aš sakiau. Aš niekados 
nieko nesu kaltinęs, prieš tai 
nebūdamas tikras, kad tai, ką 
sakau, yra teisybė.

Genocidas Pabaltijy
— Argi sovietai nevykdo ge

nocido Vengrijoje, prievarta 
tremdami jos gyventojus? Bet 
tai nėra pirmas atvejąs. Tai 
jau yra įvykę Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje, Čekoslovakijoje ir Len 
kioje.... Chruščevas tvirtino, 
kad Stalinas vykdė genocidą tik 
Sovietų Sąjungos ribose. Bet tai 
neatitinka tiesos. Stalinas ir so-

(šitos pastarosios šalys, 
kaip žinia, atgavo laisvę iš bri
tų. S. N.).

Kanada pirmauja

uranijaus gamyboj
MONTREALIS, lapkr. 25. — 

Kanada 1957 m. bus didžiausias 
uranijaus gamintojas, praneša 
Kanados kasyklų institutui, ka
syklų ekspertas Joubin. Jo tei
gimu JAV ir Pietų Amerika už
ims antrą vietą ir Belgų Kongo 
trečią. Australija būsianti ket
virtoj vietoj.

Kalendorl 4
Lapkričio 26 d.: šv. Silvest

ras, vienuolis; šen.: Dobilis ir 
Švitrigaila.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:24.
Oras

Oro biuras praneša, kad Chi- 
cagoj ir jog apylinkėje truputį 
šilčiau.

Dr. Ohta, japonų gydytoja iš 
Tokio moterų medicinos kolegijoj 
New Yorke atliko 6 mėn. specia
lų kursą medicinos plastikos tech
nikoj. Ji grįžus gydys sužalotus 
žmonių veidus atominių bombų 
sprogimo metu (per antrąjį pas. 
karą (INS)

Sustiprinta austrų- 

vengrų pasienio 

apsauga
AUSTRŲ-VENGRŲ PASIE

NIS, lapkr. 25. — Raudonojo 
Kryžiaus pareigūnai praneša, 
jog rusai sustiprino sargybas 
austrų-vengrų pasienyje, norė
dami sustabdyti antikomunisti
nių pabėgėlių būrius iš Vengri
jos.

Rusai sargybiniai dabar šau
do į kiekvieną pabėgėlį, norintį 
peržengti sieną. Pranešama, kad 
iš šiandien laisvosios Austrijos 
žemę pasiekusių pabėgėlių 11 
buvo rusų šūvių sužeisti.

Austrų kancleris Raab pada
rė protestus Sov. Sąjungai žo
džiu ir raštu, paaiškindamas, 
kad toks ginkluotas vengrų pa
bėgėlių šaudymas iššaukė nesu
sipratimus, kurio metu buvo nu
šautas rusų kareivis, besivyda
mas pabėgėlius įžengęs į austrų 
teritoriją.

Edenas atostogose

MONTEGO BAY, Jamaica,— 
Britų ministeris pirmininkas 
Edenas dėl sunegalavimo išvyko 
atostogų į Jamaica. Edenas šyp
sojosi korespondentams, tačiau 
į jokius politinius klausimus ne
atsakinėjo.

• Patriotinė demonstracija 
Rygoje, Latvijoje. Gautosiomis 
žiniomis, neseniai Rygoje lankė
si Stockholmo karalie'nės operos 
artistų trupė, kuri suruošė ope
ros salėje 4 teatrinius koncertus. 

Išvedu artistams prie operos rū
mų latviai suruošė patriotinę de
monstraciją, juos ypač šiltai su-' 
įtikdami. Per koncertus buvo la
bai triukšmingais plojimais pa
lydėtos ypač operos tenoro Jesto 

jBjerlingo giesmės apie tėviškę ir 
gimtąją Žemę. Bolševikinė spau
da švedų artistų atvykimą nori 
įsirašyti sau į kreditą, bet su
ruoštos svečiams ovacijos paro- 

| do visai ką kita.

• Trys vienos šeimos nariai 
iš Chicagos žuvo, kai Italijos lėk 
tuvas nukrito Prancūzijoj.

• Trys pareigūnai atsisakė 
tarnauti Olandijos karaliaus šei 
moj dėl nuolatinės šeimos kri
zės. Nesantaikos priežastis esan
ti 61 metų panelė Hofmann, tu
rinti nepaprastai daug įtakos 
Olandijos karalienei.

• Afganistanoo ministeris 
pirm. Sardar Daud Khan išvy
ko į Sovietų Sąjungą 8 dienų vi
zitui.

• Truputis žinių apie kanalus. 
Suezo kanalas turi 103 mylias 
ilgio, Panamos — 50 mylių, Sea- 
way, kurį dabar kasa JAV ir Ka
nada ir kuris bus atidarytas 19- 
58 m. (galutinai baigtas bus tik 
1962 m.) turės 744 mylias ilgio. 
Suezo kanalas yra lygus su jūra, 
Panamos kanalas laivus pakelia 
85 pėdas augščiau jūros, Sea- 
way kanalas pakels 580 pėdų 
augščiau jūros.

Britanijos premjeras 
Eden pavargo dėl Vidui 
įvykių ir išvyko į Jama 
sėti.

Atvyko Egiptan
KAIRAS. Egiptas, lapkr. 23.— 

Maj gen. E. L. M. Burns, kana 
dietis Jungtinių Tautų policijom 
jėgų vadas, vakar atvyko į Kairi 
ir steigia laikinį štabą. Bunr 
tuojau vyks į Port Saidą.

• Neu> Yorko-Chicagos kelias. 
Šiomis dienomis atidarytas New 
Yorko-Chicagos kelias, kuris tu
ri 829 mylias ilgio. Tuo keliu au
tomobiliai galės važiuoti 60-65 
mylias per valandą greičiu.

• Iš Vienos pranešama, kad 
trys albanai buvo nuteisti, kaip 
šnipinėję svetimai valstybei.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Miesto majoras Daley ir S00 įvairių tautų atstovų planuoja 

paskelbti Vengrams šalpos rinkimo dieną gruodžio 6.
—Jungtinės Tautos reikalauja Britų, Prancūzų ir Izraelio ka

rines jėgas kuo skubiau apleisti Egiptą.
—Kelių saugumo komitetas paskelbė, kad tarp 1956-66 metų 

bus žuvę pusė milijono žmonių ir apie 16 milijonų sužeista.
—Teismas, pagal Hartley-Taft įstatymą laivų krovėjus verčia 

grįžti į darbą. Daugelis darbininkų paklausė.
—Lenkų laikraštininkai priėmė rezoliuciją, kurioje pareiškia

mas protestas dėl Nagy ir Vengrijos įvykių. Vengrijos darbinin
kai taip pat reikalauja paleisti Nagy.

—Rumunijoj padėtis gali greitai pasidaryti panaši į Vengriją. 
Kariuomenė yra parengties stovy, gi gyventojai sekami.

—New Yorke sprogo didžiulis gazolino laivas. Niekas nenuken
tėjo.
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NEW YORKO LIETUVĖS 
TARPTAUTINĖJE PARODOJE

Kaip pereitais metais savo saviškei — V. Stasiukynaitei — 
Kalėdų eglute lietuvės sužavėjo iteikė rūtų vainiką ir paskui gė- 
tarptautinės rudens parodo8 lan lįų puokštę. Skautės ir studen- 
kytojus 71st Regiment Armory tės su tautiniais drabužiais bu- 
patalpose, taip šiemet lietuvis-' dėjo prie vėliavų scenoje, kai 
kas kryžius buvo dėmesio cent- vyko liet. programa. Stasiuky- 
re. naitė buvo prieš tai pasirodžiu-

New Yorko lietuvės jungtinė- si kartą su kitų tautų atstovė
mis jėgomis, subūrusios dvi or- mis ir TV programoje, 
ganizacijas — naujakurių Pabal
tijo Moterų klubą ir jau pen- Parodos taikiniu ai

ŠIMTAMETIS DIRBA

.Mi

troj, rajoną kasmet pasiunčiama 
nemažiau kaip 200,000 darbo 
vergų. Apygardoje veikia didelis 
skaičius aukso kasyklų. Sovie- A. BENIULIS atlieka įvairius 
tai kasmet gauną apie 60 tonų perkraustymus bei pervežimus 
aukso. Tuo būdu Sov. Sąjunga iš tolimų ir artimų atstumų, 
po Pietų Afrikos ir Kanados 
aukso produkcijoje pasaulyje už 
ima trečią vietą. Praktiškai So-'
vietai tuo būdu turi tiek pat _____________
aukso, kiek jo yra sukrauta1 ... _________
JAV-se Knoxo forte. Grįžęsj ~~
Haeffneris papasakojo, kad! hE4-«o„d, rez. pr 0-7333

M O V I N G

Tel. BIshop 7-7075 arb> 

PRospect 8-9842

•*.

kioliką metų veikiančią Brook- 
lyno Moterų Vienybę — savo 
eksponatus išstatė trijuose sky

Parodos rengimui vadovavo 
New Yorko Pabaltijo klubo pir-i 
mininkė Vincė Jonuškaitė, o He

rmose. Pirmajame buvo kios-. tuvių kiosko vedėja buvo Pau
kas su lietuviškomis knygomis 
anglų kalba .atvirukais, gintaro, 
odos ir medžio dirbiniais. Ten 
buvo ir lietuviškas sūris, laši- 
niukai, žagarėliai, liet. saldainiai 
ir kt. Antrajame skyriuje bu
vo tik Lietuvos vaizdai fotogra
fijose. Didelio formato nuotrau
kose. kurias paskolino Vytau
tas Augustinas, buvo pavaizduo 
ta dar nepriklausomų laikų Lie
tuva: jos miestai, gamta, pas
tatai ir žmonės darbo ir poilsio 
metu. Trečiasis parodos skyrius
buvo pats originaliausias ir kaip ! siskonėdami pirko.

liną Šimėnienė — Brooklyno 
Moterų Vienybės pirmininkė.

Parodos eksponatų paskolino 
Vyt. Augustinas, R. Budrienė, 
inž. A. Novickis. R. Klibienė, V.
Kulpavičius (medžio drožiniai),
O. Valaitienė iš šiaudelių pada
rė gražų sietyną, Juozas Ginkusį jektus ir juos‘pardavė, 
dovanojo saldainių, Petras Li
sauskas ir Dagys — lietuviško 
sūrio, Scholes Baking Co. — py 
rago. Pačios moterys sunešė na
mie gamintų maisto produktų, 
kuriuos parodos lankytojai pa-

.John Necbc, chicagiškis architek
tas, nors jau 100 metų, bet dar' dir
ba. Architektūrų studijavo Vokieti
joj, iš kur atvyko prieš 78 m. Pra
eitais metais padarė 15 namų pro-

1944 m. šią sritį aplankęs tuo
metinis JAV viceprezidentas 
Henry Wallace. Jis nieko neuž
siminęs apie nežmoniškas darbo 
vergų gyvenimo ir “veiklos” są
lygas, tik visa tai, ką jis ten iš
vydęs, pavadinęs “pavykusiu 
Tennessee projektu rusų žemė
je”. O reikia atsiminti, kad ame 
rikiečiai Tennessee darbus ir 
įvykdytus planus laiko vienais 
iš didžiausių ir pačių garbin
giausių visame pasaulyje, paro
dančių tikrąjį jų pajėgumą.

Net ir paskiausiuoju metu iš 
Sov. Sąjungos parvykusieji ka-

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

tik tai buvo viena pačių jaut 
riaušių parodos vietų.

Lietuviškas kryžius

Visame skyriuje stovėjo lie
tuviškas kryžius, šiek tiek ma
žesnis nei natūralaus didumo, 
prie jo žalių rūtų keli kelmai, 
keletas gf/,svų klevo lapų ir ties

Iš Sibiro gi^žusieji pasakoja
Kat. kunigas K. Eurskenas! f° bela“™‘ 'r ‘‘j' internuotieji 

c . , , i i . . , I kuriems buvo sutrukdyta anks-Sovietų karo lauko teismo buvo ». G . r
1949 m. gruodžio 27 d. pasmerk 
tas mirti tik dėl to, kad “savo'

ciau iš Sovietų išvykti, pasako
ja tiesiog neįtikimų dalykų, už 
ką jie buvo bolševikinių teismų-i j t j • J*'-' UVlOUilmaldomis ir pamaldomis ragi-l „ , , ... ,.... • , .. r. pasmerkti kaip “karo nusikal-no vokiečių armiją kovot, prieš' tžliai., pyz artilerijoe

Rusųą , o jo vyriausias setas lkininka3 buvQ nutt,otas įik
buvo popiežius . Paskiau jam . , , ,, f / , • a. ne x dėl to, kad savo arkų pasiserebausme buvo pakeista 25 metų . , . • , .. .. __ , . , žole, augusią vietir.ej teritorijoj,ikalejimu. Vokiečių spauda pa- ’ J j j

Tel. OLympic 2-1276

DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero 50, I1L
Vai. antr. Ir ketvlrt 10 r. Iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. Ir šešt. 10—12 v. d. 

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

Tel. CAlumet 5-0270
Vai.: 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. Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PIt 8-3229 
lies telef. \VAlbrook 5-5076

Meniškai parodą apipavidali
no Moterų Vienybės narė daili
ninkė Helen Kulber. Dovanomis 
prisidėjo Dabsonienė, P. Šime 
nienė, I. Mikolainienė, T. Puo- 
džiuvienė, E. Vizienė ir E. Žukie
nė, pinigine auka — T. Klimie-I žymi, kad grįžusieji yra įveikę
nė ir Iz. Dilienė. Dilienė taip mirtį ir net blogiau, negu mirtį”, n* l ■
pat išplatino daug parodos bi- Kiti, sutikę savo pažįstamus ar r lTKll ADS^UPOS KOIIUS:

juo skausme suklupusios mo- lėtų. Parodai lentynas sudėjo ir [ namiškius, nematytus daugiau
terš siluetas. Ant sienos žemė- kitus su nkesnius darbus atlikti kaip 10 metų, tiesiog ištisas va-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 t.'.to 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehUl 6-5603

Ofiso teljt l.Afayette 8-82 !0, Jei 
neatsiliepta, Saukite KEuz.ie 8-2868

0R. f.M!LY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
V Ali. Kasdien popiet uuo 12-2:81) v.
V ik pirm., antr., ketvlrt. 11:1* v

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofb>u tel. lt 1.1 lame 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. panai sutarti

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ClUrurgš) 

KCDUUŲ IK VAIKŲ LIGŲ
KI’EClALlSTt

TIM South We«tem AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

,Jlrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
J v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1! 
vai. ryto Iki 8 vai. poi 'et.

Ofloe tel. RE. 7-il«8
Kės. tel. WAlbrook 6-6769

r«l. ofiso VA. 7-6657, rez. RE. 7-4»6i
DR. FRANK C. KWINN

(KVIE0INSKA8) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 V«rt 47th Stoeel
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:!1

w4«n dUnft Ir w«.lr

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8PEO. CUIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Uuod Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IK CHTRTOOfi 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly H1U* 
Vai.: kAsdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
lšskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 
tkl 4 vai popiet.

Tel.: Ofiso — Priimtu 6-6768 
Buto — HEverly 8-3946

Ofiso tel. CUlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayetto 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47tb Ir H erini toge)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. s*s

DR. FL TALLAT-KELP8A
Ofisai: 20 North Waeker Drivo 

(Clvlo Opera' House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 VVest 16tb Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
TeL TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. aimitama 
Rezld. tol. HEinlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
IPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6571 
Ofiso vai. Pirpa. 8-10 v. v. Antr., 

■^•člad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, re®. PR. 6-848.

0R. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South Western Avaaas

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir T—• va» 
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryte 
T'e) ofiso: DAnuhr 6-11»»

lapyje buvė parodyta Lietuva, 
Maskvos grandiniais apkausty
ta, o šalimais — Lietuvos tris
palvė ir žalių lapų vaza, prie 
kurios atremtas dideHs užrašas: 
“We mourn the fate of the Hun- 
garian people in their revolt 
against tyranny”.

Vengrės verkė

Parodos dienos — lapkričio 
5-11 — kaip tik sutapo, su tuo 
tragiškuoju vengrų revoliucijos 
laiku. Parodoje dalyvaujančios 
vengrų moterų organizacijos sa 
vo vėliavas buvo juodais šydais 
perrišusios. Bet šitas lietuvių 
solidarumo su vengrų tauta pa
rodymas vengrams buvo netikė
tas ir lietuviško kryžiaus su

padėjo J. Šimėnas, J. Jokūbaitis 
ir S. Petrasb.

Kiekvieną dieną, nuo ryto iki 
vidurnakčio lietuvių skyriuose 
budėjo tautiniais drabužiais pa
sipuošusios moterys. Budėtojų 
tarpe buvo ir parodai talkino 
šios moterys: V. Zubavičienė, 
A. Karvelienė. N. Kulbokienė, 
O. Styrienė, O. Budraitienė, O. 
Damkuvienė, I. Mikolainienė, I. 
Baltuvienė, U. Bacey, M. Kregž- 
dienė, M. Varnienė, Leverack- 
Grigaitytė, B. Mačiūnienė, A. 
Stašinskienė, A. Pakalkienė, R. 
Sidzikauskienė, Rožė Mainelytė. 
J. Snieškienė, B. Paprcckienė, 
Maurukienė, L. Kuopienė, E. 
Rastenienė, A. Ošlapienė ir kt.

H >!

SOPNIE BARšUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIItJIADIENNIO vak. nuo 7—8 v, 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.! 

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

SEKMAI). 8:30 —9:30 v. r. 15 stoties 
WOPA — 1490 kil.

7159 SO. MAFLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Parodos ren>» jos yra dėkin- 
ties juo palinkusia moterim vaiz;gos visiems Rurie jomg šiame 
das kaip tik atitiko tą liūdesio ,darbe ulkin0 feet priekaištavo 
momentą. J Balfo koncerto rengėjams, kad

Per visą parodos laiką prie lie
tuviško kryžiaus sustodavo mi
nios žmonių pasižiūrėti, kas 
ten yra, nes parodos metu nebu 
vo laikotarpio, kad prie to lie
tuviško skyriaus nebūtų vengrų,

landas negalėjo iš džiaugsmo iš
tarti nė žodžio. Visi atleidžiamie 
ji turėjo pereiti specialų “ap
mokymą”, — būtent — aiškinti 
ir parvažiavę, kad “13.000 už ka 
ro nusikaltimus pasmerktų ka
ro belaisvių tegalėjo grįžti na
mo tik demokratinės Vokietijos 
respublikos vyriausybės delega
cijos užtarimu”. Jie taip pat ga
vo atsakyti į klausimą, ką šne
kės apie Sov. Sąjungą parvykę >9
namo, ar aiškins, jog buvę pa-

jie tą vakarą rengė koncertą, 
kai parodoje buvo lietuvių pro
grama. Paprastai lietuvių pro
gramos dieną parodoje būdavo 
šimtai lietuvių. Šiemet lietuvių 
skaičius nebuvo gausus, nes di-

smerkti nekaltai, ar dar kartą 
“išdrįs užpulti Sov. Sąjungą, jei 
jiems bus duodami ginklai”, etc.

Sugrįžęs H. Haeffneris smul 
kiai papasakojo apie sovietinę 
“aukso respubliką”, kurios cent 
ras yra Magadane ir kur “auk
so yra daugiau negu duonos”. 
Visa ši sritis šiaurės rytų Sibire 
yra praktiškai pavesta tiesiogi
nei MVD priežiūrai. Čia į Dals-

PIGLU ER SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
ISIS W. 91«t St. Chicago, Dl. 

Tel. PRescott 9-2781

kurių moterys dažnai net gar- džiuma vyko į Balfo koncertą, 
šiai pravirkdavo. Vengrų orga-)New Yorko lietuvės toje tarpt 

moterų parodoje dalyvauja jau 
penkti metai. S. Narkč^ūnaitė

nizacijos dėkojo lietuvėms už to 
kį solidarumo su jų kovojančia 
tau£a pareiškimą. Pradžioje lie
tuvės nebuvo numačiusios, kad 
ties šituo jų kryžiumi tiek daug 
žmonių sustos. Buvo planuota
pavaizduoti tik lietuviškos kryž- ULTRA-VISION 
kėlės vaizdelį, kaip būdingą tai 
šaliai, iš kurios tos moterys ki
lusios ir už kurios laisvės atga
vimą jos kovoja.

!

GENERAL ELECTRIC f

TELEVIZIJA:

iŠ TOLI IR ARTI •'*>>

NAUJI O/DCU TROKAI-NAUJAUSI KMUSTW0 (NANK/JU 
tuštį Merų PATYRIMAS-PI6USIRSĄŽININ6AS PA/TARNAV/ftAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok 5 -9209

Kryžių padirbdino Marijona 
ir Jurgis Jokūbaičiai, abudu 
brooklyniečiai, vadovaujant Jo
kūbaičiui, kuris medžio darbo 
buvo išmokęs iš savo tėvo.

Liet. dainos ir šokiai

e Nepaprasto ryškumo paveikslas e Nuujsa lengvas būdas stotims 
pasirinkti

e Valdymas iš toloe 96° aliuminizuotaa paveikslo 
vamzdis

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI:e labui lengvo svorio 

e nepaprasto patvarumo 
O žema kainaLietuvių programa parodoje 

buvo lapkričio 11 d. 1 vai., už
trukusi visą valandą laiko. Ją 
angliškai pravedė Marijona Jo- • Nešiojami 

kubaitiene. JAV ir Lietuvos him e TransiMtoi Intai 
nūs ir paskui lietuviškų dainų G,: elektr. laikrodžiai 
padainavo Rūtos ansamblio cho • žadintuvai 
ras, to paties ansamblio šoke- a^«Vko^’rm^mvs: 
jams pašokus tautinių šokiu 
Pradžioje angliškai apie Lietu
vą žodį tarė Lietuvos konsulas

«E ILAIHJO APARATAI:

e B't kuriam kambariui

• Dulkiasiurbliai 
a EI. virduliai 
a Mlxniust< rial

v. In.idvnčs f ruošai)
y- i • ii r i • Tosteriui ir kt.Vyt. Stasinskas ir prclctas J. _ nuolaidos --

Balkūnas garantija -- išsimokėjimai
i-ARDI ODA.MA — TAISOMA

Parodos dienomib, žalia išsta
tytų eksponatų, lietuvės dar d:i-Į 
lyvavo visoje eilėje paradų, kur, 
buvo demonstruojami tautiniai, 
kostiumai. Čia gausiai taikiniu-
kavo studentės. Lietuvės buvo <sale S ~ SOnviCO) 
atstovaujamos ir vaikų parade.
Kiekviena tautinė grupė vaini
kavo savo karalaitę. Lietuvės

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso l.Afayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Firhi., kėlvir., penkt 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir : ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Cliicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-4900 

Rczidencia: Gltovebill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. Vlrglnia 7-0036. 

Itozidenciijos tel. BINeily 8-8241

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2'—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—*7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEml 4-3751

DR. A. NARBUTAS
'‘LAUCIŲ IR VIDAUS LIGO4 

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

Priima pagal susitarimą

0R. A. VALIS-LABOKAi
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA/ 

3267 South Halsted Street 
ai 1 Iki 4 t. p. p. ir 6—8 » »»

šeštadieniais 1—4 ” p r

DANTISTAS
DR. j. A. PAUKŠTYS

4853 S. Wbipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: ?—6: 7—9 
Šeštad 1-0—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
Namu — CEdarcreat 3-7 789

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. 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 IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. fiettad. »w
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pngal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reaid. 2467 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas —- BIshop 7-9696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampos Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

1'eL ofiso FRoapeot 6-9400
Rczid. FRospeot 6-B4O>

UR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGI 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 va» 
yak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlaalai
r kitu laiku tik susitarus

1*1 ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory S-S74U

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA, 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatrluZ 

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

Tel. ofiso I*R. 6-6446, rez. HE. 4-3166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. ųuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666S

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-666* 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—• v. *

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted SI. Tel. CAlumet 5-1064

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

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

Ofiso telef. VArds 7—1166 
. Rezidencijos — STeuart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUa 7-2290
BPECI. CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:oO-r-8:OO. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

C RA NE SAVINGS
lūjTCLCVISIOn

Suv. InŽ. A. SEAIfcNAS 
3321 8. Uulstod — CLlffašdu 4-5665

AND IDAN 
ASS’N

2555 WEST 4 71 h STREET LAlayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pictkietvfcz, sekr. Ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodamo Ir 
Išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ Al A NDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir peak. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

Tel. VVAIbrook 5-2070
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alex<mder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. ir šeštad. pūgai nutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63 rd Street

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

Telefonas GRovehUl 6-169b
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

.usltarlm^ tšakyrus trečiadienius
”42? Weat Marq.ietto Rd

Tel. REliance 5-1811
OR. WKLTER J.' KlftSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 69tb Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:60—8:60 vak 
Trečiad pagal sutarti

Tel. ofiso ir buto OLymple 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.
4938 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 r. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4Dth Ava 
taDtadleulaia 12 Iki 4 popla6

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4468 So. CalifomiA Avė., Ohicagi

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

10 vai. ryto tkl 4: trečlad. ir sak-nad
tik susltarua

Tel. ofiso VA 7-4787, rea. PR 6-19A

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211 j
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečlad., 8e6 
tad. ir sekmad. tik pagal sutari). 

Jeigu neatsilieps vlrSmlnetl telefoną 
Kaukite Mldwav S-OOO1

DR. G. SERNER
LLET1V1H AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas akis

Ištaisa.
Ofisas Ir akiniu dlrbtnvS
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki I, nuo 6 Iki B, tra*
, čiad. nuo 16-12, penktadieni 16-9 >« 

eštadieuiah) 19-2 vul. popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort hoiM-dna - Protezlstaa 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Hpoc. pagalba kojom

(Areli Supporta) Ir 8.8. 
Vai.: 9-8 Ir 6-8. šeštadieniais 8-1.
• RTHOl’EDIJOS T-ECIINIKOS LAB

9860 VV. 63rd 88. Chicago 29, IU 
Tel. PRospcct 6-6084.

OR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimu, kuru 

rra priežastis gaivos skaudBJlmo bei 
tvalgnno Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vlan 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-167*

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:68 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč uždara.

Runkite dien. Draugą!

23*4 S.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIENI)
Oakloy Avė., Chicago 8. III. Tel. Vlrflsta 7-66411 1-6641

■ntsred as Bscond Class Matter Marcb 61, 1916. at Ckloago. Illl*«8s 
Under the Aot of Maroh *, 1678.

SIIBBČR1PT1OK‘ RATU 
88.00 per year otitslde of Cktnag 
89.00 per year tn Chloago A

Member of the Cathollc Press Ass'n 
nieuaaert lally, ezept Bjndaya 

by the
floolety 88.00 per year la Oaaada

Foretgn 811.99 per ye*eMetams % metų 9 mln. « mes.
89.08 5.00 86.76 AL 88
II. 90 84.59 81.86 1X69

111.99 85.59 81.66 11.91

P RUNTIME RATA i 
Chicago) ir Cicero)
Kitur JAV to Aaaskdols 
Ptslanyje

Redakcija straipsnius taiso savo nuotidra. Nseunaudotų straipsni* ne
saugo. Juos gražina ttk 1* anksto susitarus. Redakcija nt 
aentanko. *elbtm* kainos prialuafliamoe gavus
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STUDENTŲ RŪPESČIAI
TIKRUMA IR NETIKRUMĄ

Žmogaus gyvenime didelį vaidmenį vaidina dvejopo pobū
džio veiksniai: vieni jų yra pažymėti didelio tikrumo ženklu, ki
ti — didelio netikrumo. Bet niekas negali pasakyti, kurie jų 
yra realesni.

Kiekvienas žmogus gyvena savo kultūrinėje ir visuomeni- 
^je aplinkoje, šią aplinką jis žino, prie jos taikosi ir jai ruo
šiasi mokykloje. Tokį žmogų mes laikytume nerealiu, kuris, ruoš
damasis gyvenimui, nesiderintų su aplinka. Jeigu pvz. koks Ame
rikos studentas šiandien pradėtų ruoštis dramblių medžioklei In
dijoje. Nėra abejonės, jog Amerikos studentas pirmoje eilėje 
turi ruoštis Amerikos gyvenimui. Tačiau yra ir kita medalio 
pusė. žmogaus gyvenime didelį vaidmenį vaidina ir netikrumas. 
Žmogus yra tokia būtybė, kad, nepaisant savo dvasiško pajė
gumo, jis ne pats vienas savo gyvenimą lemia. Yra kitos jėgos, 
kurios įsiterpia labai galingai j jo-gyvenimą. Pavyzdys tam 
esame mes patys. Dauguma mūsų prieš 15 metų nei mąstėme, 
nei svajojome, kad gyvensime Amerikoje. Kai mes studijavome, 
mes visai nesiruošėme gyvenimui Amerikoje. Tačiau taip buvo 
lemta, kad žymią savo gyvenimo dalį mes čia turime išgyventi. 

PRAMATYMAS IR NEPRAMATYMAS STUDIJOSE

Jeigu dabar, turėdami prieš akis šiuos du mūsų gyvenimo 
veiksnius: dabartinę aplinką — kiek ją galima pramatyti ir 
žmogaus gyvenimo lemtį — kiek jos negalima pramatyti, imtu
me svarstyti studijų pasirinkimo klausimus, tai galėtume ne
sunkiai prieiti kaikurių išvadų.

Visų pirma mes turime konstatuoti, kad žmogus studijuo
damas turi turėti prieš akis būsimas savo gyvenimo aplinkybes. 
Būtų netikslu, jei kas ruoštųsi būti tuo, kuo nėra pagrindo bū
ti. Bet antra vertus, būtų klaidinga tartis, kad mes visą savo 
gyvenimą pramatome, esame tikri dėl jo ateities ir tik vienam 
gyvenimui bei darbo planui ruošiamės. Tai būtų netinkamas 
žmogaus susiaurinimas. .

Vaizduokimės, jei kokiam jaunuoliui Lietuvoje būtų šovusi 
galvon mintis ruoštis tik Lietuvos gyvenimui ir nekreipti jo
kio dėmesio nė į humanistinius dalykus, nė į teisės principus, nė 
į pasaulinę literatūrą. Toks žmogus būtų buvęs visiškai netin
kamas gyventi kitokiose aplinkybėse. Tremtį ir išeiviją jis 
būtų pergyvenę skaudžiau, negu mes ją pergyvenome. Tačiau 
lygiai tas pats principas galioja mums ir dabar, svarstant tai, 
ką mes turime studijuoti ir kam ruoštis. Tik šį kartą jis mus 
veikia visiškai priešinga kryptimi.

Nėra ko prieštarauti, kad mūsų studentija ruošiasi Ame
rikos kultūriniam gyvenimui. Tačiau reikia prieštarauti, jei jie 
manytų, kad su lituanistika visiems laikams yra baigta. Taipgi 
reikia prieštarauti, jei kas manytų, kad tos popularios pažiūros, 
kurios šiandien vyrauja universiteto koridoriuose ir įstaigų raš
tinėse, kad jos niekada nesikeis. Ir kad jaunam inteligentui nė
ra kito uždavinio, kaip atsisakyti ryšio su savo kilmės visuome
ne ir prie jų klusniai prisitaikyti. Reikia atsiminti, kad Ameri
kos gyvenime ne mažesnį vaidmenį yra suvaidinę tie žmonės, 
kurie esančių dalykų nelaikė paskutiniu išradimu.

Žmogaus studijos nėra tas pat, kaip koks kitas darbas. Kai 
mes dirbame stalą ar statome namą, tai iš anksto iki smulkme
nų žinome, kaip jis atrodys. Žmogaus gyvenimas toks nėra. 
Jis turi daugybę neapskaičiuojamų dalykų. Kiekvienas šiandie- 
ninig studentas gali būti kuklus valdininkas, kuris vieninteliu 
savo darbu kada nors pragarsės visoje žmonijoje; jis gali būti 
ir JAV prezidentu, kuris bu3 užmirštas pirmiau, negu baigsis 
jo kadencija. Kiekvienas žmogus turi savyje, gemalinėje for
moje neapskaičiuojamas žmogiškumo galimybes.

STUDIJOS LIETUVOJE

Studijos Lietuvoje buvo būdingos dviemis kryptimis, kurios, 
iš šalies žiūrint, galėjo blogai derintis. Iš vienos pusės tai buvo 
pažangos dvasia, iš kitos — senovės garbinimas. Visi Lietu
vos studentai buvo labai pasinešę pažangos keliu. Jie paliko sa
vo tėviškes kaimuose ir ėjo kažko visai naujo jieškoti. Tėvų 
socialinės ar kultūrinės pažiūros nebuvo kelrodžiu studijas ren
kantis. Jie ėjo į studijas didelės, nepažįstamos vilionės vedini. 
Tačiau tėvai atsistojo labai arti jaunosios Lietuvos šviesuome
nės kitu atžvilgiu. Jie tapo jai natūralia grandimi, kuri juos i 
jungė su garsia valstybe, su sena kalba ir t.t. Jaunas Lietuvos 
šviesuolis nenutrūko nuo tėvų savo dvasia. Jo nemokyti tėvai 
tapo iš naujo jo romantiškai tautinio nusiteikimo tėvais. Kal
bos mokytis visiems buvo patariama iš savo tėvų aplinkos. Ir 
taip lituanistinės studijos šį jaunuolį iš naujo grąžino tėvams. 
Be abejo prie to daug prisidėjo gyva liaudiškai demokratiš
ka dvasia.

Dėl to Lietuvoje neįvyko dvasiško tėvų ir vaikų atsiriboji
mo, kokio buvo galima laukti tokiais revoliucingais ir nuoty
kingais laikais. Tiesa, buvo kaikurių negerumų, tačiau jie ne 
tik neišvirto į ligą, bet išeivijoje visai prapuolė.

LITUANISTINES IR HUMANISTINES STUDIJOS

Lituanistinės ir humanistinės studijos išeivijoje šiandien 
nėra gyvenimo būtinumo nešamos. Jos stovi mįslingo netikru
mo ženkle. Bet išeidami iš to, ką mes ką tik permąstėme, mes 
neturime jų pasmerkti vien dėl to, kad jos neturi apčiuopiamos 
naudos imperatyvo.

Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma dėl to, kad atei
ties mes nežinome, kad gali ateiti laikai, kada jos bus mums 
reikalingos, nors mes šiandien negalime pasakyti, kokiu būdu. 
Ir antra dėl to, kad nesusiaurintume savo žmoniškumo, uždary
dami jį tiįc vienoje profesijoje ir atsitiktinėje kultūrinėje ap-' 
linkoje.

Moderniais laikais pradeda grįžti į gyvenimą viena vidur
amžinė apraiška, kuri nėra labai vertinga. Ta apraiška yra per- 
didelė ištikimybė savo profesijai. Viduramžiai buvo nelaikoma 
doru dalyku palikti savo cechą ir eiti jieškoti augštesnio. Šian
dien ta pažiūra reiškiasi tuo, kad žmogus perdaug prisiriša prie 
savo prefesijos ir prie savo aplinkos pažiūrų. Nėra reikalo būti 
revoliucijonieriumi, tačiau nėra reikalo prarasti savo dvasios 
pusiausvyros ir atvirybės visam žmoniškumui.

Kelias į pilnutinį žmoniškumą veda per savo kilmės visuo
menę. Mes esame lietuviai, norime, ar nenorime. Ir, jeigu savo 
visuomenę mes apleisim, tai būsime palikę natūralų priėjimo 
būdą į pilnutinį humanizmą. Tiesa, šį tautinį tarpsnį galime kaip 
nors peršokti ir atsirasti kultūriniuose laukuose anapus jo. Ta
čiau tai nebus natūralu; nebus organiška, mes būsime kažkoks 
lipdinys. Mūsų dvasinėje sąrangoje truks tolydumo, kurig kul
tūrininkui teikia ypatingą grožį. Tas ypač yra branginama šiais

Teisybe apie melę
Lapkričio mėn. “Lietuvių die-. Melas ir septynmyliai batai

nų” numeryje, be įdomių dr. K? 
Sruogos, J. Aisčio ir kitų str., 
yra vienas daugiau literatūrinis, 
negu publicistinis latvių rašyto
jo Anšlavs Eglitig kūrinys, ku
riame autorius vieno senyvo 
žmogaus lūpomis pasakoja apie 
žmogų, tiesą, melą ir progresą.

Toliau autorius taip kalba a- 
pie melo progresą:

“Dabar, pavyzdžiui, viską at
lieka mašinomis. Net meluoja! 
Pasižiūrėikte tik — kokia nuo
stabi evoliucija, koks progre
sas! Vargšas, kvailas laukinis

Pasakojimas vyksta II Pasauli-1 nedrįsta meluoti, ar, kas dar la- 
nio karo metu, tačiau paliesta biau apgailėtina, visai nemoka, 
tema tebėra įdomi ir šiandien, Į Dar prieš mūsų tėvus buvo pa-
nors pateikta su gera cinizmo ir 
pagiežos doza.
Žemės rutulys ir kopūsto galva

vojinga apsimeluoti — galėjo 
pagauti. Mūsų, sūnų, niekuo
met nebepagauna. Mes mehio- 
jam mašinomis. Dienomis ir

“Ar jūg tikite progresą? Be-i naktimis dunda nesuskaitomis 
veik atrodo, kad ne. Kaip ne- rotacinės mašinos, šis puikusis
progresyvu! Kaip atžagareiviš- 
ka! Aš vistik tikiu. Tikiu. Ti
kiu į porgresą blogojon pusėn! 
Esu progresyvus. Visi keliai ve
da į pragarą, mano pone! Vis
kas, ką žmogaus genijus išgal
voja, anksčiau ar vėliau patar
nauja jo paties sunaikinimui, su 
žalojimui ir nukankinimui. Kas 
per niekai! Ne anksčiau ar vė
liau, bet tuoj, čia pat! Jei kuris 
mokslininkas praneša, kad da
rys išradimus mirčiai ir sunai
kinimui, tai valstybė jam kara
liškai atlygina, duoda geriausias 
dirbtuves, apdovanoja titulais, 
apkabinėja medaliais ir kryžiais. 
Vargšai, kurie kankinasi išgal
vodami ką nors naudingo gyve
nimui, sunyksta skurde ir būna 
pajuokiami.

Su mirties įrankiais mes iš 
tiesų esame pasistūmėję į prie
kį. Senais laikais kiekvieną nu- 
kautiną žmogų reikėjo pirmiau
sia suimti; ilgainiui išmokome 
juos nušauti po vieną; dar po 
kiek laiko su kulkosvydžiais ga
lėjome nukauti žmones jau išti
sais būriais; dabar gliaudome 
miestus kaip riešutus, ryt taip 
pat lengvai nušluosime ištisas 
valstybes, o poryt sveikinsime 
valdovą, kuris kultūros, huma
nizmo ir bendros gerovės var
dan suspardys visą žemės rutu
lį, kaip supuvusią kopūsto gal
vą.

Ir kažin, ar tai nebus protin
giausia, ką galima padaryti su 
šia nenusisekusia žemės sauja, 
kuri taip kvailai sukasi erd
vėje”.

KULTŪRINĖ VEIKLA, SPAUDA IR 
ANTIKOMUNISTINĖ AKCIJA

LKDS REZOLIUCIJOS MINTYS (4)

P. STRAVINSKAS, Cleveland. Ohio

Lietuvių Krikščionių Demo- nės organizacijos, žiūrėk, prade- 
kratų Sąjungos 1956 m. rugsėjo da taikyti kultūrinėje veikloje 
1-2 d. konferencija trumpai, bet ir savo politinius metodus. Jos 

visai be jokio reikalo įneša į kul 
tūrinę veiklą politinės kovos 
dvasią. Jos ima skaldyti mūsų 
bendrines nepolitines org-jas iš 
vidaus. Keliamas visuomenės ne 

Vieton kultūrą ugdžiu-

žmogaus smegenų stebuklas, ir 
be atvangos išspjauna milžiniš
kus laikraščių kalnus; ištisos 
laikraščių lavinos verčiasi per' 
mus, baltas melų dulkynas! Le
gionas radijo siųstuvų nenurim- 
dami supa žemės rutulį storan 
melų tinklan; karkdami ir kosė
dami tarška milionai balamutiš- 
kų įvairiausių garsiakalbių ir 
prispjauna paskutinę žemės pa- 
ausę, nuošaliausią dykumos 
kampą savo išgalvotomis nesą- ■ 
monėmis, iškraipytais įvykiais, 
melais, melais ir dar kartą me
lais! Kiek kartų ir kaip nebu
vo mėginta tituluoti, išaugštinti; 
ir išgražinti melus, paklausyki
te tiktai, koks margas vainikas: 
skaisčioji, kilnioji mergelė In
formacija; prakilnūs Komenta
rai; markizė Statistika; josios 
šviesybė princesė Propaganda; 
ir pagaliau, mes, mūsų prakilny
bė karalienė, motina Agitacija! 
Ši stambioji vainikuota tarptau
tinio linksmybės namo laikytoja. 
Net meisteris Goya nepajėgtų 
jos nutapyti pakankamai nešpėt- 
ną ir prastą. Ji atlieka savo dar 
bą gerai, ši daugiagalvė prakil
nioji hydra. Žmogų žadina me
las, savo dieną jis praleidžia ne
žinioj, vakarą — klydimuose, ap 
meluotas virsta gultan ir, ap
siklojęs suktumu, miega savo 
vargingas miego valandas, sap
nuodamas melo sapnus. Kai bū
va us mažas berniukas, motina 
mėgdavo sakyti: “Melui trum
pos kojos”. Vargšė, geroji, tei
singoji, neprogresyvi moteriš- 

1 kė! Melas turi septynmylius ba-

laikais, kada pradedama gėrėtis ne tiek augštais žmoniškumo 
rezultatais, kiek tuo keliu, kuriuo žmogus į augštumas ateina. 
Šio natūralaus išeito kelio trūkumas bus juo labiau pajustas, 
juo augštesnius uždavinius mums gyvenimas paves. V. Bgd.

aiškiai pasisakė ir mūsų kultū
rinės veiklos, spaudos ir antiko
munistinės akcijos reikalais.

A. — Kultūrinė veikla

Rezoliucijos IV d. sakoma: nmas.
“Pabrėžti, kad LKDS augštaigįos, tokios į kultūrinę veiklą 

vertina lietuvių kultūrinę veiklą, | pasinešusios politinės org-jos 
tai kultūrai tiktai kenkia. Ir 
jos pačios, kartais daug jėgų iri 
lėšų kultūriniams uždaviniams! 
skyrusias, žiūrėk, nesusilaukia. 
iš plačiosios visuomenės padė
kos. Jos vietoje padėkos pati
ria rūščių kaltinimų. LTS reng
tieji sąskrydžiai Washingtone 
— tai pavyzdys, kalbąs pats už 
save. Todėl LKDS savo rezoliu
cijos IV-je dalyje, kaip matėme, 
aiškiai pabrėžė, kad kultūrinė 
veikla yra tiesioginių kultūri
nių organizacijų uždavinys. Tuo 
LKDS pareiškė ir savo nusista
tymą tiesiogiai nesiimti tos kul
tūrinės veiklos.

3) Būtų betgi nesusipratimas, 
jei politinė org-ja draustų ir sa
vo nariams reikštis kultūrinėje 
veikloje, vien tik dėl to, kad jie 
esą “politikai”...

B. Spauda
LKDS rezoliucijos V-je daly

je sakoma:
1) Konstatuoti, kad lietuviš

kosios spaudos nemaža dalis vie 
ton politiškai auklėjusi visuome 
nę ir brandinusi politinę mintį 
žemina politiką, kaip tokią, ir 
diskredituoja politikos darbą 
dirbančiuosius;

2) paraginti lietuvių ir ypač 
gi mūsų krikščioniškąją spaudą 
su tuo blogiu kovoti ir auklėti 
visuomenę krikščioniškosios po
litikos pagrindais”.

1) Rez. V-sios dalies 1 punk
te, kaip matome, konstatuotas 
mūsų spaudoje pasireiškęs blo
gis — tai politikos, kaip tokios, 
žeminimas, o be to dargi ir dis
kreditavimas politikos darbą dir 
bančiųjų. Šį blogį visi matome, 
bet jį kažkaip toleruojame. Ne
drįstame netgi jo konstatuoti. 
Todėl LKDS konstatavimą to ap 
gailėtino reiškinio reikia laiky
ti drąsiu žingsniu gera krypti
mi. Pažiūrėkime, ar tas politikos 
ir politikų žeminimas, iš tikrųjų, 
yra jau taip žalingas.

a) Jei politika, iš tikrųjų, y- 
ra darbas nešvarus, nedoras, 
menkavertis, šiandien tremtyje

kuri yra tiesioginis kultūrinių 
organizacijų uždavinys, ir ska
tina LKDS narius aktingai da
lyvauti kultūrinio darbo srityse 
ir LB darbuose, ypač lietuvy
bės išlaikymo jaunoje lietuvių 
kartoje”.

1) Pirmiausia, čia, kaip mato
me, pabrėžta, kad LKDS “augš- 
tai vertina lietuvių kultūrinę 
veiklą”. Tai labai gražu ir, sa
kyčiau, visai natūralu. Politika 
ir kultūra yra gi labai ankštai 
tarp savęs susijusi. Dažnai net
gi ir negalima išvesti jų aiškios 
ir griežtos ribos. Todėl politikai 
turi vertinti kultūrą ir kultūrinę 
veiklą, lygiai kaip ir kultūros 
darbuotojai turi vertinti politi
ką ir politinį darbą.

2) Bet iš antros pusės politi
nės organizacijos, kaip tokios, 
neturėtų imtis tiesiogiai vykdy
ti kultūros uždavinių, nes tai 
ne jų, o kultūrinių organizacijų 
darbas. Kada politinės org-jos 
tiesiogiai griebiasi kultūrinės 
veiklos arba kada jos, kaip to
kios, braunasi į Liet. Bendruo
menės nepolitinės, tik kultūrinės 
veiklos sritį, tai susidaro pavo
jus politikai, tai mielajai kultū
ros sesei, išsigimti į despotę, sie
kiančią kultūrą padaryti jog ver 
ge ar tarnaite. Ėmusios reikštis 
kultūrinio darbo baruose, politi

tus! Niekas jo nepralenks. Jis 
turi tūkstančius liežuvių. Nie
kas jo neperkalbės”.

Toliau autorius rašo, kaip vie 
nas po kito eina išlaisvintojai 
ir perlaisvina viską iš naujo, 
kad daug žaidimų turi gražius 
drabužius, tačiau gražiausi yra 
karo rūbai: ant krūtinės su 
žvaigždėmis ir kryžiais. Lošimo 
ir godumo aistros atima iš žmo
gaus visą protingumą, kurio 
vargšams žmoneliams ir taip 
maža. Straipsnį reikėtų duoti, 
anot autoriaus pasakotojo, pa
skaityti tiems, kurie valdo. Vi
si kiti be valdovų gerai žino, bū
dami nors ir didžiausi kvailiai.

Al. B.

M. KRUPAVIČIUS
K3M-

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

PO III SEIMO RINKIMŲ

Trečiojo Seimo rinkimai gerokai apkarpė krikš
čioniškųjų partijų atstovų skaičių. K. Griniaus paduo
ta statistika (J. Kedainis. Tautininkai ir gruodžio j 
septynioliktoji) iš turėtų II Seime 40 atstovų dabar į 
III Seimą įėjo tik su trisdešimčia. Krikščionių Demok
ratų partija vienu atstovu padidėjo, nes II Seime tu
rėjo 13, o į III įsivedė 14 atstovų. Už tai smarkiai 
nukentėjo jų bendraminčiai ir talkininkai — Ūkininkų 
Sąjunga ir Darbo Federacija. Ūkininkų Sąjunga vietoj 
turėtų 18, dabar gavo tik 11, o Darbo Federacija — 
vieton 9, tik 5. Tačiau nepaisant to pralaimėjimo krikš- 
ščioniškosios grupės sudarė rimtą sujungtą vienetą, 
kuris Seime negalėjo pasilikti be reikšmės. Tai kon
statuoja ir K. Grinius sakydamas, kad “Krikščionių 
Demokratų blokas ir po šių rinkimų liko stipri jėga 
Seime” (J. Kedainis). Tačiau nei pralaimėję krikščio
nys, nei laimėję kairieji atskirai didžiumos sudaryti 
negalėjo. Susidarė paini padėtis. Tą painiavą turėjo 
išpainiot kairysis blokas. Iš visa ko atrodė, kad jie 
labai lengvai iš tos painiavos surado išeitį, pakvies- 
dami į talką mažumas. Krikščioniškas blokas nusista
tė su laimėtojais bendradarbiauti ir tą nusistatymą 
vykdė. Dar prieš vyriausybės sudarymą buvo renka
mas Seimo prezidiumas. Į antro Seimo vicepirmininko 
vietą jie davė kr. demokratą kun. dr. J. Steponavičių. 
Tai buvo vienintelis krikščionių bloko prezidiume žmo
gus. Kr. blokas jokių reikalavimų ir sąlygų nestatė, 
nors jis turėjo pagal turimą atstovų skaičių prezidiu
me gauti vietų daugiau. Jie laimėtojams norėjo leisti 
tvarkytis pagal jų norą ir nekliudyti jų darbų.

Paprasta demokratine tvarka respublikos prezi

dentai, sudarydami vyriausybę, tariasi su didesnių 
frakcijų atstovais jos reikalu. Šiuo atveju naujai iš
rinktas Respublikos prezidentas K. Grinius to demo
kratinio papročio nepanorėjo laikytis. Jis tokiems pa
sitarimams nepakvietė nei mane nei kitų krikščioniš
kų grupių atstovų. Mane pakvietė tik po to, kai buvo 
sudaryta vyriausybė ir tik tam, kad praneštų tai, kas 
jau visai Lietuvai buvo žinoma, būtent, kad krikščio
nių demokratų bloko į vyriausybę nepakvietęs dėl to, 
kad jo žodžiais tariant “propesoriai” (tarti propiaso- 
riai, taip kapsai caro laikais vadindavo pradžios mo
kyklų mokytojus), kurių kairiųjų bloke buvo nemaža, 
panorėjo blokuotis su socialdemokratais. Jis turėjęs 
su tuo sutikti. Teksią pažiūrėti, kas iš to išeisią. Kal
ba buvo trumpa, nes Prezidentao pranešimas nebuvo 
reikalingas nei pasiaiškinimų, nei diskusijų. Palinkė
jęs Dievo pagalbos išėjau. Tiesa, žymiai vėliau po to 
pasimatymo Prezidentas buvo mane pakvietęs ir kitu 
kartu, būtent tada, kai savo koalicija buvo apsivylęs 
ir pamatęs, kokia kaina tenka ta koalicija apmokėti 
Lietuvos sąskaiton. Tą kainą jis pats taip nupasakojo 
(J. Kedainis) — “Kokia sunki buvo vyriausybės pa
dėtis, lengva suprasti prisiminus, kad sąjunga su ma
žumomis buvo nenuoširdi. Mažumos kiekviena proga, 
dažnai net už kiekvieną pabalsavimą, reikalavo iš vy
riausybės įvairių kompensacijų. 2ydų ir lenkų mažu
mos tenkinosi tik švietimo reikalų tvarkymu. Bet 
klaipėdiečiai, kurių frakcijai vadovavo aršus vokie
tininkas Grobovas, buvo įžūlūs jiu reikalavimais, ir 
vyriausybė tik gasdinimaia atsistatydinti ir valdžią 
perduoti krikščionims demokratams priversdavo klai
pėdiečius būti sukalbamesniais.” K. Grinius čia pasi
rodė gana atviras, nors nepasakė visų darytų apmokė
jimų savo koalicininkams, bet visa Lietuva tai žino
jo. Toji prekyba buvo viena iš kitų eilės nepasitenki
nimų visuomenėje ir pagaliau davė dar vieną argu
mentą perversmininkams pateisinti perversmui. Antra,• *-pripažino, kad kaikur ir krikščionys demokratai nau
jajai vyriausybei buvo pravartus ir naudingi, kad ir 
baubo pareigoms eiti, vadinasi, jie buvo naudingi ir

neaktualus, tai išeitų, kad jo 
šiandien mums ir visai nereikia. 
Šiąja logika mūsų politinės or
ganizacijos turėtų susilikviduoti 
arba bent nieko neveikti, tiktai 
vegetuoti. Išeitų, kad ir Lietu
vos laisvinimo darbą reikėtų 
mesti šalin, nes ir jis gi yra po
litinis. Visokiu atveju, politi
nėms organizacijoms susilikvida 
vus ar nuo bet kokios akcijos 
atsisakius, tas laisvinimo dar
bas turėtų refleksyviškai su
nykt, sumenkėt, nes jis tik po
litinių jėgų dirbamas. Kad tai 
nesąmonė, rodos, čia to aiškinti 
nereikia.

b) Jei politikai, kuriuos taip 
diskredituoja mūsų spauda, yra 
žmonės be sąžinės, nedori, ne-

(Nukelta į 4 psl.)

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Albumas Lietuva , 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos'Draugija

640 puslapių: 3/, colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spau»lintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliueijai; maldos apaštalystės mal
dos; ŠV. Valandos maldos; 33 gtesm.: 
Velykų ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai: Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs" yra labai gražiai išleista: at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

valstybei. Kiti jo vienminčiai krikščionyse demokra
tuose ir tos naudos nematė. Šiuo atveju Prezidentas 
nusiskundė, kad su šia koalicija darbas vis sunkėjąs, 
kad dėl jos nukenčiąs liaudininkų ir vyriausybės au
toritetas, pakertamas žmonių pasitikėjimas ja ir vyks
tą valstybės darbe tokių dalykų, su kuriais liaudi
ninkai negalį sutikti, dėl to jie palinkę su socialdemo- 
ratais koaliciją nutraukti ir pasikviesti į jų vietą Ūki
ninkų Sąjungą, bet be krikščionių demokratų ir be fe- 
derantų. Prezidentui paklausus mano nuomonės tuo 
reikalu atsakiau, kad to klausimo sprendimas priklau
so liaudininkams, kad mes nebuvom klausiami kokią 
reikalinga sudaryti koalipiją sudarant vyriausybę, 
nors savo nuomonę tuo reikalu turėjome, nenorime ir 
dabar būti patarėjais šiame klausime. Tačiau į pasta
tytą klausimą aiškiai galiu pasakyti, kad mes ne
mėginsime Ūkininkų Sąjungą atkalbinėti nuo pasiū
lytosios koalicijos ir, jei mus atsiklaus, patarsime nuo 
projektuojamo pasiūlymo neatsisakyti, tačiau neturiu 
teisės už ją kalbėti ir atsakymo duoti. Ji pati už save 
atsakys. Tuo būdu iš abiejų paminėtų pasikalbėjimų 
aišku, kad krikščioniškojo bloko žmonės nebuvo kvie
čiami į vyriausybę. Jei būtų kviečiami, jie nebūtų pa
siūlymo atmetę. Teigimas, kad “krikščionys demokra
tai po rinkimų taip buvo sumišę ir nusivylę, kad visos 
kalbos apie koalicinę valdžią su jais buvo nesėkmin
gos” (J. Kedainis), yra gryniausia netiesa. Tokio pa
siūlymo krikščionių blokui nėra padaręs neį Grinius 
nei Šleževičius. Mažumas liaudininkai daugiau verti
no negu krikščionis. Tą ar kitą jie galėjo pasirinkti. 
Ir savo noru pasirinko mažumas, nors rinkdamiesi jas 
Griniaus pasakojimu ir “liaudininkai ir socialdemok
ratai gerai žinojo, kad mažumos už savo paramą rei
kalaus kompensacijos. Taip pat vieni ir kiti žinojo, 
kad gali būti atvejų, kada vyriausybė negalės paten
kinti mažumų reikalavimų, o tai jau pavojus, jog ši
tokia kombinacija ir nepatikima, ir nerimta, ir ne
tvirta” (J. Kedainis). Gaila, kad tokio pavojaus ir liau
dininkai ir socialdemokratai laiku nepabūgo. Būtų 
kita daina.

(Bus daugiau)
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MARKSAS IR JO MOKSLO PASEKMĖS

J. NAVAKAS. Omaha, Nebr.

Bešališki biografai, aprašyda- Nors Paryžiaus komuna neil- 
mi Karolio Markso būdą ir jo gai išsilaikė, bet buvo išbandyti 
įtaką pačiam marksizmui, pažy
mi, kad Marksas nebuvo ideali 
figūra. Markso būdas pasižymė 
jęs egoizmu, klasta, intrigomis, 
žemu moraliniu lygiu, o ypatin
gai buvo ryškus jo palinkimas

Kultūrinė veikla, Spauda mHms- katalikams, ir tikėti pri-
I I Volomna 4i»

ir antikomunistinė 
akcija

D. Bendros išvados

Pirmadienis, lapkričio 26, 1956

Tautų sukaktuvinį posėdį San Pasirodo, kad šis vokietukas bu-
| valomos, nes jų mintys dažniau| 1) LKDS konferencijos rezo- Francisco mieste pasakyta kai- vęs gudrus: nujausdamas Vokie

tijos galą, bet bijodamas baus
mės už priklausymą Hitler Ju-

i šiai gi skelbiamos ex cathedra liucija, kaip matome, yra prin-jba, kuria buvo pasmerktas Pa- 
Petri. O popiežiai yra gi pasisa- ' ' ...............................

kaikurie Markso ir Engelso pa
skelbti komunizmo dėsniai ir 
metodai, o svarbiausia, tai pa
drąsino marksistus visur bruz
dėti ir kelti revoliucines nuotai
kas.

į despotizmą, grubų žiaurumą ir j Netolima istorija mumg liu-
fanatizmą. fdija ir mes patys galime patvir-

(Atkelta iš C pusi.)
verti pag?rbos. tai, vadinas, nie 
kam tikęs ir jų dirbamas poli
tikos darbas, netgi ir L:etuvos 
laisvinimo. Nedoras žmogus gi

Šitokiai Markso charakteristi
kai patikėti mes pilnai turime 
pagrindo, nes tik su tokiomis 
būdo ypatybėmis žmogus galė
jo sukurti valstybinio komunis
tinio gyvenimo sampratą, kuriai 
įgyvendinti parinko revoliucines 
bei smurto priemones.

Dažnai yra sakoma, kad žmo 
gų pažinsi iš jo darbų, kūrėją
— iš jo kūrybos, mokslininką
— iš jo veikalų, o medį — iš 
jo vaisių. Kaip geras medis ne
gali duoti blogų vaisių, taip blo 
gas medis negali duoti gerų vai
sių. Todėl, jau ir nežinant Mark
so būdo bruožų, galima spręsti 
iš jo mokslo ir revoliucinės veik

tinti, kad uoliausi Markso moks 
lo išpažinėjai buvo Rusijos mark 
sistai, kurių tarpe buvo ir lietu
vių. Jie gerai išstudijavo mark
sizmą ir palankioms sąlygoms 
susidarius praktiškai jį įgyven
dino Rusijoje, sukeldami žiau
riausią revoliuciją ir ginkluota 
jėga užgrobę valdžią, įvedė pro
letariato diktatūrą. Gabiausi 
Markso mokiniai buvo nuosek
lieji m?rksistai revoliucionieriai: 
Leninas, Trockis, Stalinas ir ki
ti. Jie sukūrė komunistinę Rusi
jos valstybę ant Markso moks
lo pagrindų ir milionais išžudy-, 
tų žmonių. Tiesa, Marksas ne-1 
nurodė žmonių gyvuliškų depor-

los, kas per asmenybė buvo tas priverčiamųjų darbo sto-
Marksas. Jis buvo ne tik so
čiai.-ekonominių ir politinių re
formų teoretikas, bet būdamas 
revoliucionierius, veikė ir prak
tiškai vadovavo tarptautiniam 
darbininkų sąjūdžiui, kovoje 
prieš kapitalistinę sistemą, iš
naudojančią darbininkus. Jo 
kurstanti veikla didesniuose Eu
ropos miestuose vakarinėse vals 
tybėse kėlė nerimą ir baimę. Už 
revoliucinę veiklą jis buvo iš
varytas iš Prancūzijos, Belgijos,
Vokietijos ir pagaliau mirė An
glijoje. kur jo kapą pirmą kar
tą aplankė geriausi jo mokslo 
išpažinėjai ir vykdytojai komu
nistinės Rusijos valdovai Chruš 
čevas ir Bulganinas.

Per žmonių lavonus

Mes esame XX amžiaus liu
dininkai, kaip marksizmas atro
do gyvenimo praktikoje ir kad 
Markso nurodytas kelias į pro
letariato diktatūrą veda per 
žmonių bei tautų lavonus. Mark
sas gerai suprato, kad kapita- ko nebegali įtikinti, nebent jis 
listinės sistemos sunaikinimas yra patogus ir reikalingas vad.

cipinė, konkreti, liečianti ir drą-i baltijo valstybių užgrobimas.
šiai sprendžianti daugelį aktu- dar kartą atkreipiant laisvojo' gend organizacijai, pasiuntė sa- 
aliųjų mŪ3ų politikos klausimų pasaulio dėmesį į Pabaltijo kraš vo žuvusio draugo, ne nacio, do- 
ir problemų. tus. Estija, Latvija ir Lietuva i kumentu3, o savuosius “atida-

2) Tąja rezoliucija paliestieji jau yra seniai virtusios laisva- vė” žuvusiąjam. Po karo niekur 
klausimai turėtų būti nagrinė- jam pasauliui “Menetekel”. Šių nesiregistravęs ir vadinęsis Wil- 
jami mūsų spaudoje, nes tam1 kraštų užgrobimas yra niaurus chelm Timmen. Tik prieš kelis

Qua(Įregėsimo anno”). Jie yra gi ir yra rezoliucija skelbiama. ' politinio banditizmo simbolis, metus pradėjęs rašytis tikrą pa-
3) Pasisakymai pageidautini Todėl juo svarbiau susipažinti vardę ir Vokietijos Raudonojo

ir tų, kurie su rezoliucijos min- į Vakarams su Pabaltijo tautų; Kryžiaus buvo atpažintas kaip 
timis nesutinka, kurie tą ar k i-1 kultūra, pastebi ‘‘Ost-Pro- žuvusis. R. Kryžius jam išrūpi- 
tą klausimą sprendžia kitaip, blems”. (ELTA)
Gerosios valios diskusijose daž

kę visais aktualiaisiais po
litikos klausimais. Jie yra da
vę mum3 teisingų nurodymų po
litikos srityje, pvz. socialiniais 
klausimais (Leono XIII enc. 
“Reruni Novarum”. Pijaus XI

negali doro darbo dirbt. Jo ran-l pasmerkę ir eilę klaidingų poli- 
kose viskas sugadinama. Net tinių doktrinų, pvz., marksizmą 
iš esmės ir dora veikla, vykdo- su jo bolševikine praktika (Pi
nta nedoro žmogaus, virsta ne-j jaus XI enc. “Div/ii rede.npto- 
dora. Bet ar taip praktikoje y-j ris”), nacionalsocialzmą ir ra

sistinę doktriną (Pijaus XI encra'.' Argi mūsų, iš tikrųjų, ne-
dori, nešvarūs ir pan. ? Nedori 
ir nešvarūs tie, kurie tai skel
bia.

Taigi matom, prie ko veda mū

nai tikroji tiesa išryškėja dar „ . .
iMit brennender sorge”), fašiz- daugiau. Taigi pageidautinos ir Kareivis aplanke savo kapę 

mą (irgi Pijaus XI enc. “Nor I diskusijos paliestaisiais klausi- 
abbia no hisogno”) ir t.t. Dau mais.
gelis klaidingų politinių mokslų

Kurt Allovver, buvęs vokiečių 
Wehrmacht kareivis II-jo Pašau

, - - - . . A) LKDS skyriaus LKDS kon linio karo metu neseniai cavoSy ka.kur.os spaudos varoma ir pažiūrų pasmerkta jau prieš ferencijos priimtoji rezoliucija, is y. Vokieujos vyriausybės ofi 
metų Pijaus IX enc. Quan-[aišku, yra privalomas nutari- ,cialų pranešimą apie jo paties 

ta eure . Įtraukiant juos į klai- mas. Kol jis nepakeistas, tenka žuvimo Italijoje datą ir vietą.
akcija prieš politiką ir politikos 
darbą dirbančiuosius. Ji savo ta eure’
žalingais padariniais prilygsta 
mūsų tautos ir valstybės priešų 
darbui. Todėl, pritardami LKDS 
rezoliucijos teisingam konstata
vimui, turėtume visi padaryti iš 
to ir reikiamas išvadas. Kokias 
gi?

2) Į šį klausimą atsako mums 
LKDS rezoliucijos V dalies 2

vykių, šaudymo į pakaušį, rafi 
nuočiausių tortūrų, kaip kad da 
ro sovietai kovodami su kapita
listais ir antikomunistais, ku
rie niekad nebuvo kapitalistai. 
Bet subedievėjęs ir sufanatizuo-1 
tas žmogus revoliucionierius, 
taip sužvėrėja, kad išgalvoja 
įvairiausius žmonių kankinimo1 
ir naikinimo būdus, nes jam tik 
slas pateisina visas priemones. 
Jei Marksas savo laiku būtų ga
lėjęs įgyvendinti savo skelbia
mas idėjas, tai reikia manyti, 
kad jis naudodamasis revoliuci
nėmis priemonėmis, neapykan- j 
ta, kerštu prieš kapitalistinę sis i 
temą, būtų buvęs toks pat ne- į 
gailestingas ir žiaurus, kaip jo 
mokiniai.

Ar komunistai pažeidė 
marksizmą?

Šių laikų laisvieji demokratiš
kieji marksistai mano, kad Ru
sijos komunistai pagadinę mark 
sizmą. Deja. toks aiškinimas nie

revoliucinėmis priemonėmis pa 
reikalaus daug žmonių aukų, 
juo labiau, kad į šią revoliuciją 
minios vedamos su neapykanta, 
kerštu ir despotiškais siekimais. 
Bet taip sprendžiamos ir vyk
domos sočiai.-ekonominės refor-

marksistams-socialistams, atsi- 
dūrusiems Markso mokslo klyst 
keliuose. Iš tikrųjų, nei Leninas,Į 
nei Stalinas, nei dabartiniai ko- i 
munistinės Rusijos valdovai nie 
kur iš esmės nenukrypo nuo 
Markso mokslo. Jie jį įgyvendi-

mos negali atnešti žmonėms ge-1 no taip žiauriai ir tokiomis prie-
rovės, ramybės ir palaimos. monėmis, kaip matė pats Mark-

... , . ,, , , ... sas, tik pritaikė bei panaudojoKadangi Marksas buvo aiskus, barbariskiausius metodus. Jei
bedievis, todėl komunizmas 5™ j k,jknric mark8istai.soCįalistai 
viena iš bedievybės apraiškų. Jo 
utopinės valstybino gyvenimo
idėjos remiasi materialistine pa
saulėžiūra, kuri atmeta betko- 
kį dievybės pradą. Gi žmogus 
atmetęs Dievo esimą ir pasiti
kėdamas tik savo protu gali nu
eiti labai klaidžiais keliais ir 
suklaidinti kitus. Paklidę žmo-! 
nės, paneigę dieviškuosius įsta-Į 
tymus ir žmogaus prigimtąsias' 
teises gali sukurti tokį baisuj 

kokį matome dabar]

išsigando Markso mokslo pilnu
tinių išdavų ir apsistojo pašau-i 
lyje, apsispręsdami už laisvę ir 
demokratiškumą, atsiribojo nuo 
proletariato diktatūros ir jai 
įgyvendinti smurto priemonių, 
tai čia jau kitas dalykas. Bet 
tokius marksistus • pasmarktų 
pats Marksas, jei dar būtų gy
vas, už jo tempimą į demokratų 
pusę ir visiems laisvės pripaži
nimą.

gyvenimą, nvrv, „uhv.uvu.usf I Jci icš Rusijos 1917 m rc.
komunistinėje Rusijoje. Tik bc-i „ , .... .. I voliuciją kai kas žavėjosi mark-dieviškos galvosenos žmogus ga 
Įėjo išgalvoti klasių kovą, gink- sizmu, tai po to, kas įvyko Ru

sijoje ir dabar tebevyksta, vi-luotą revoliuciją ir prievartą po „1(,ms nusiteiku.
litinėms sočiai.-ekonominėms re siems marksistams turėtų atsi

daryti akys prieš tą tikrovę, 
kur nuveda revoliucija, klasių 
kova ir ateizmas. Niekur neat
nešė ir neatneš valstybėms ge
rovės ir sudemokratintas mark- 
sizmas-socializmas. Reikia ma
nyti, kad laisvuosius marksis- 
tus-socialistus labiausiai artina 
ir traukia prie Markso, tai jo

moji proletariato diktatūra bu- matcrialigtįnė ateistinė ideolo- 
vo įvesta 1871 m. Paryžiaus ko
munos — revoliucinės vyriau-

formoms įgyvendinti. Todėl Mar 
ksas, kaip bedievis, galvojo, vei
kė ir siekė tikslo nesiskaityda
mas su priemonėmis.

Diktatūros siekimas

Markso politikos galutinis tik 
slas — proletariato diktatūros 
įvedima-s. Markso manymu pir-

sybės. kuri buvo sudaryta Pran
cūzijos civilinio karo pabaigoje. 
Tai buvo teroristinė ir nepatrio- 
tinė vyriausybė, kurios progra
ma buvo modelis komunistinės

gija, paneigianti Dievą ir jo tei
ses gyvenime. Tačiau iš kitos 
pusės yra pastebimas džiugus 
reiškinys, kad kai kur jautres
nės sąžinės marksistai-socialis- 
tsi, pamatę Markso mokslo idė- 

i jų klaidingumą, rodo atbudimo
Rusijos konstitucijai. Marksas Į ženklus. Jie bando atsisakyti 
aiškindamas komunos sudary-, klasių kovo3 ir kovos prieš Die
nią ir jos veikimą, išreiškė bū- Į mas veda prie anarchijos! ir 
linumą ginkluotu sukilimu pairti ! vą. Tai yra garbingas ir teisin
ti valdžią į savo rankas darbi- gas nusistatymas, nes marksiz-
lunkams ir sunaikinti kapitalis-, tautų pavergimo 
Luię valstybę. 1 valstybei.

komunistinei

no ir aną ofiicalų pažymėjimą 
iš vyriausybės.

dingyjy mokslų sąrašą, vad jį ir vykdyti 
“Syllabus erorum”. Visi šie šal
tiniai privalomi katalikui žinot 
ir jais vadovautis praktinėje 
veikloje. O ar gilinamės į juos?
Ar juos bent studijuojame su 
pasiryžimu jų mintis realizuot?
Toli gražu — ne. Mes, katalikai, 
šiandien gyvename kažin kokio-

Praeitą mėnesį Kurt Allovver 
aplankė savo “kapą” Italijoje 
ir uždėjo naują kryžių su gėlių 
vainiku žuvusiam draugui Wil- 
chelmui už išgelbėjamą nuo baus 
mės, “paskolinant” sovo asmens 
dokumentus.

Skatina susipažinti su 
pabaltiečių kultūra

Vi

punktas, kur raginama lietuvių mis idėjomis (tai neva “pilnuti- 
ir ypač gi mūsų krikščioniškoji 
spauda kovoti su tuo blogiu ir, 
antra, auklėti visuomenę krikš
čioniškosios politikos pagrin
dais.

Įvairioms Rytų problemoms, 
o pirmoj eilėj komunistiniams 
klausimams studijuoti vokiečių 
kalba leidžiamos “Ost-Pro- 
blems”. i i

Šios “Pabaltijo istorijos” skir 
tos pirmoj eilėj Livonijai. Es
tijai ir Kurlandijai. Ta pačia 
proga prisimenamas taip pat 
liūdnas Pabaltijo valstybių liki
mas, drauge pasidžiaugiant Ku
bos atstovo dr. Emilio Nunez 
Fortuondo drąsia per Jungtinių

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

Universal Savlngs and Loan Associatlou užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

nės demokratijos”, tai “rezis
tencijos tremtyje”...), tik ne 
krikščioniškosios politikos idė
ja. Todėl LKDS paraginimas 
mūsų krikščioniškosios spaudos 

Kuo būdu mūsų krikščionis- auklėti mūsų visuomenę krikš-
k°ji, ypač gi katalikiškoji, spau- čioniškosios politikos pagrindais 
da gali auklėti mūsų visuomenę! padarytas ne be pagrindo, 
krikščioniškosios politikos! pa-! ,,
grindais? Gi skirdama daugiau C Antikomunistinė akcija , 
dėmesio ir vietos savo skiltyse! . ^KDS rezoliucijos VT-je daly-;
krikščioniškajai valstybės eti-j **e sa^oma:_ 
kai, pvz.. aiškindama krikščio-l Į) Kelti energingai ir neat- 
niškąjo pažiūrą į valstybę, į jos j *a^,*a* balsą laisvojo pasaulio
prigimtį, į valstybės esmę ir už-Į ak.vse dėl Lietuvoje ir kituose] 4077 Archer Avė. 
davinius, į valstybės valdžią, j j P:iverKtuosc kraštuose vykdomo cblcago 32, III. — Tei. LA 3-861. i 
valstybės santykius su Bažny-j genoc,do ir tautų laisvės visiš- Į
čia ir pan. Turėtų būti taip pati vO Pane,gimo;

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimus ir Tat\ym;is

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

K----------------- -r

krikščioniškojo doros moksle 
šviesoje įvertintos klaidingos 
valstybės doktrinos ir pan.

Kokiais šaltiniais turime nau
dotis, norėdami pažinti kriščio- 
niškąją valstybės etiką? Mes, 
katalikai, turime neišsiamia- 
mus, gilius ir plačius, šaltinius 
tai valstybės etikai pažinti. Kiek 
gi turime visais krikščioniško
sios politikos klausimais didžių
jų Bažnyčios autoritetų, kiek 
Bažn. augštųjų hierarchų, tiek 
ir pasauliečių, raštų, veikalų. 
Tik juos reikia skaityt, studi- 
juot ir norėt jų mintis pritaiky 
ti mūsų realiame politikos gy
venime. Tas mintis turime ryš
kinti savoje spaudoje, kad jo
mis gyventų plačiosios mūsų vi
suomenės masės.

Kokie šaltiniai yra mums pa
tys vertingiausi? Tai popiežių 
enciklikos, ar kiti jų raštai ir 
jų pasakytus kalbos, kurios

2) pasveikinti kovojančią Lie-j 
tuvių Tautą tėvynėje”. Čia, kaip j 
matome, skatinama antikomu
nistinė akcija ir kova už mūsų | 
ir kitų pavergtų tautų išlaisvini- i 
mą. Mes jos turime imtis visu j 
pasiaukojimu ir kovą ugdyti vi- ! 
su savo jėgų įtempimu. Klausi
mas taip aiškus, kad jo ir aiškin 
ti nereikia.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-248)

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
Labui patobulintas trumpi; bangi; nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVISION COMPANY

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

1

............................. ... ----------------------- z.

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Scgliettl Truvvl Buri-nu kviečia jus pasirinkti vieną kur) ifi šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventei? _ Naujuosius Metus.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
p e e i a i,

pradedant nuo #28.0C 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTLYO) 
2310 We»t Roosevelt IUmuI 

Tel. SEc’ey 3-4711
NeIJie Ib-rliibv ir l‘ihy lUaiiilouis, 

Miiviiimkal
Krautu'* hIiiIhivIm kssillen Iki G 
vai. vak. I'irinail. Ir Kotvlrlail. Iki 
!i vai vak. Ir Hoktnad. nuo II vai. 
ryti Iki 4'?0 ' .'it. VO lUotų.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai spėriai a a didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningos 
patarnavimas

R ŠERĖNAS
454« S. Wood 8t.. Chlcagn »,

Illinois, tel. VI 7-2972

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkuter kepa

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

Tel. Oliffaide 4-6370 
Praitatome j Tįsau krautuves 
Ir restoranus, taip pat 11- 
slunčla 1 visus artimuosius 

miestus.

iHiioiiiuuiiiniiiiiiiiiiiliiliillllliintinib

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/lsokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UTWiNAS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
i 4pkainavima i: Prekių Priatatv 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atida ra kasdien n no 

i 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
> Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Norvegų linijos laivas
M. S. ItEtKcOiSI'dOltD išplaukia gruodžio 8 dieni;. Šis naujas
laivas pasižymi liuksusiniu Įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė bitų smagi V. Įspūdinga.

Fasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.IBEKTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelonės vadovas M r. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs Jausitės esųs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

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

Netuok autieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO J Siandicn’ Tur^sit RM!
tf

B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Klok vieno Santaupos Apdraustos Iki SI 0.000.00 
t R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
_____________Lengvomis Sąlygomis

CNICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
S234 S. Westem Avo. Chicago 36, IU.

ORANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2SSS W. 47th St.____________ Chicago 32, Dl.

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

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

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

t

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN i

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad, aotrad., penktad ir 
tvttAd. t vai. rvto Iki p.p.

TTeėtad. • ryto Iki K vai., 
Katvlrtad. • vai. Iki I vaL vok.

2 

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Koadlen 9 G. pina. Ir ki-tvlrt 9 9, sekin, 9 2

2646 Wesl Ilsi Slrs.t Tel. PRospect 8-5314
( liirugo 29, llliunis Suv. B. & J. Brazilžioaig

Biznkriaiiis apsiiittika skclblis tiirur. Drauge".



Pirmadienis, lapkričio 26, 1956 dienkasttp nnArnas nueina Illinois

Anglu pažiba 

P. GANVYTAS

Jeigu kas užklaustų futbolu nėra tokį ilgą laiką išbuvęs 
besidominčius, kas laikytinas rinktinės kapitonu B. Wrightį 

dalyvavo ir Šveicarijoje praves
tose futbolo pirmenybėse. 1952

geriausiu Anglijos žaidėju, be
veik visi atsakytume — S. Mat- 
thews; nėra abejonės, kad šis metais anglai jį pagerbė, išrink

dami jį “Footballer of the 
Year”; ši garbė atitenka tais 
metais ypatingai gerai pasiro
džiusiam žaidėjui (šiais metais 
tuo titulu papuoštas B. Taraut- 
man, už Manchester City žai
džiąs garsus vartininkas, kilęs 
iš Vokietijos).

asmuo tikrai puikiai žaidžia. 
Ne vienas anglas bando jį vadin 
ti futbolo genijumi. Tačiau at
sirastų ir tokių balsų, kurie su 
pagrindu tvirtintų, kad Billy 
Wright įtrauktinas į geriausių 
anglų žaidėjų sąrašą. Šis spor
tininkas savo plačiašakiais pa
sirodymais yra tapęs vienu po- 
pulariausių anglų žaidėju; ne 
vienu atveju jis įrodė savo pui-

Jo ypatybės
Kuo gi pasižymi Billy Wright

kią formą. Tiesa, pats faktas/ žaidimas? Šis klausimas perša
kad jis yra bendralaikis su Mat- 
thews, kaikuriais atvejais Billy 
Wright pastato į šešėlį, bet vis 
ryškiau pradedama suprasti, 
kokią strateigiškai reikšminigą

keletą atsakymo galimybių. Pir
miausia dėmesio vertas jo vis
pusiškumas. Jis yra žaidęs be
veik kiekivenoje pozicijoje. Sa
vo laimę pradėjo kaip vidurio

rolę anglų futbolo pasaulyje vai i Pu°likas, vėliau persimetė į dė
dina Billy Wright. lšiniji kraštą; gi perėjęs visą

puolimo liniją, jis trumpai iš

Olimpiada oficialiai atidaryta

61 tautybės 4,000 sportininkų ir tūkstantinės mini os žmonių dalyvavo Melbourno olimpiados atidary
me. Tai yra 16 tarptautinė olimpiada.

kilnų, ramų, tvirtą princą An- mountui.
<Jrey Bolonsky ir Fondą gabiai Būtų gaila praleisti ir neina- 
perdavė susimaišiusį, nerangų tyti šio puikaus filmo.
Pierre, milionieriaus grafo nele
galų sūnų, kuris trokšta suras-i
(Ji atsakymus į daugelį klausi-! Gautomis žiniomis iš Die
nių: kodėl vyrai kovoji kare, tuvos spalio 28-29 d. šalo iki 16 
kas yra laimė, in kaip yra, kai/-k*^c*jaus 'r dabar dar šala. vė- 
mylima moterį. lyvesnės daržovės liko po snie-

• ku. Anksčiau gausiai lijo ir iš-
Trumpai, šiame nemirštama- tvino upės.

me filme rodomas šių trijų as-
menų gyvenimas, pilnas meilės,
kovų, mirties, sunaikinimo ir Jei jūs esiuc netoli iicspcnuijos «»c-i 
skausmo. Šių trijų pagrindinių 
asmenų rolės reikalauja stip
rios vaidybos, ką jie išlaikė pil
noje augštumoje.

Daug gražios vaidybos matosi 
ir šalutinių veikėjų rolėse, o ir 
tie tūkstanč:ai statistai pasirodė 
atiduodą viską menui ir Para-

AKT.VIOS KOSI 1.10, BRONCHŲ 
UŽSIKIMŠIMO

B. Wright gimė 1924 metais; 
būdamas 14 metų amžiaus, jis Atėjęs ties krioklio viduriu, 

atsisėdo ir rankos mostelėjimu 
pasveikino žiūrovus, o minia 
taip buvo išsigandusi, kad neiš
drįso atverti burnos ir atsakyti 
į sveikinimą. Atrodė, kad ir 
krioklys ąptilo! Blondin atsisto
jo, pašokinėjo ir nugara atsigu
lė ant virvės, laikydamas kartį 
ant krūtinės. Šis numeris ne vie

1860 m. pasisiūlė pernešti ja, išsitiesusias, kiek tik akis
žmogų ant savo pečių eidamas 
virve. Paskyrė ir didelę pinigų 
sumą sutinkančiam. Bet visi bi
jojo .Pagaliau sutiko jo paties 
adjutantas Harry Colcord, ku
ris persižegnojus atsisėdo jam 
ant sprando ir buvo perneštas.

gali apimti ir ryškiai perduotos — $t.5o.

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Blekal- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaini

modernių Vista Vision kamerų 
Filme puikiai perduodamas:

rusų aristokratų gyvenimas, su 
visomis jų pilimis, prabanga, 
lėbavimu bei žaidimais, prieš

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, IU.
"Kt

Būtinai paskaitykite kas seka:
Yra didelių naujienų bei pranešimų 
kenčiantiems paaiškinančių kaip 

. gauti palengvėjimų nuo šių simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa
jutimo, spazmatiško kosulio apiman
čio jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose. oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSULIU ir BRONCHU UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu l’ENNYL, (no 

„ I injekcijos) stebuklingai gelbsti paša- 
“ llnti skreplius. Pagelbsti ne tik vie

nų kartų pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
kų šių vaistų pasiunčiant šių atkar
pų J OKEGON ORI C. PRODUCTS, 
Dept. 63, Peekskill, N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai jis pristatys 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresų, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt juos gauti be atldė- 

lliojimų. $4.00 yra viskas, kų jūs už
mokate už šiuos stebėtinus vaistus, 

j ir kai jūs gausite palengvinimų nuo 
tų balsių simptomų, jūs įsitikinsite.

! kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

I

bandė ir gynikų pozicijas. Ta
čiau sėkmingiausias jis yra vi- 

įsirašė į Wolverhampton Wan- <įurio saugo pozicijoje. Šis vis- 
derers klubą. Neabejotina, kad, pusiškumas kaikurių gal bus 
kaip ir kiekvienas jaunuolis, jis bandomas interpretuoti, kaip 
svajojo kada nors turėti pro- neigiamas reiškinys, tačiau toki 
gą žaistii už pirmoje lygoje klu- garsūs futbolo žinovai kaip dr. 
gą žaisti už pirmoje lygoje klu- ųų Meisl kaip tik tvirtina, kad 
Perdaug ilgai jam neteko sva- toks vispusiškumas vis didesnę 
joti; jo norai tapo realybe. Su- roję vaidina futbolo žaidėjų pa- 
vo klubui jis tapo nepakeičiamu šaulyje. Antru argumentu dėl
ramsčiu. Wanderers po II Pa- jo ypatingo žaidimo tenka iškel- nam žiūrovui išmušo šaltą pra- 
saulinio karo gana sėkmingai į įj jo pažiūras į žaidimą. Jam! kaltą. Blondin atsistojo ir nu- 
reiškėsi anglų futbolo arenoje, rungtynės suteikia daug malo- ėjo, laimingai pasiekdamas Ka- 
Gi tos komandos kapitono rolė numo ir šypsena jo veide pa-1 nados pusę, kur jį triumfalis- 
1941 metais buvo pavesta Billy j stebima visų rungtynių metu. ■ kai sutiko minia, orkestrui gro- 
Wright. Laimėtos pirmenybės, j jjs Lietai kovoja dėl kamuolio, j jant “Marselietę”. \
išsikovota ^anglų tarpe _ tiek| tačiau visuomet bus galima pa-! Po dvidešimties minučių poil- 
daug prestižo turinti taurė (F-į stebėti, kad jis nesinaudoja ne- šio grįžo virve atgal, nešdama- 

Cup), nugalėta eijė stiprių už, ieįSĮįnomįs priemonėmis. Jis 
sieniečių klubų. Ir visuose šiuo^ yra tapęs pavyzdžiu jaunimui, 
se sėkminguose pasirodymuose i kuirg atidžiai seka visus šio 
Billy Wright pripažįstamas ko-j į3įdėjo žingsnius; ir džiugu pa- 
mandos ramsčiu. stebėti, kad savo pasekėjų Billy

Jeigu jis klubo vienuolikei ^111 nė,-a aPvylęS- Visvr 3is 
greitu laiku tapo nepakeičiamu lln amai e «lasl-

T. B. Mikalauskas Vą'.
Audrey Hepburn Mel Ferrer 

ir Henry Fondą vaidina tris pa
grindinius charakterius — Au
drey, laimėjusi Akademijos pre
miją savo pirmame Hollywoode 
pastatytame filme “Roman ho- 
liday”, puikiai atvaizduoja ža
vingą, vaikiškai laimingą, links
mą Natašą Rostov; Ferrer —

Karas ir taika
“Karas ir taika” yra monu- 

mentalinis filmas pagal Levo 
Tolstojaus didingą romaną tuo 
pačiu vardu. Filmas tęsiasi net 
3 vai. 28 min. — ilgiau, negu 
kad du regularius filmus sudė
jus kartu. “Karas ir taika” sa
vo puikiu pastatymu lyginamas 
su ligi šiol laikomu vienu ge
riausiu filmu “Gone with the 
wind”, pastatytu 1939 m., at
nešusiu filmų istorijoje dar ne
girdėto pelno — $33.500.000. Gi 
savo ilgumu “Karas ir taika” nu 
konkuravo net ir aną minimą 
filmą, ligi šiol ilgiausią, užsitę
susį 3 vai. 12 min.

Milionai dolerių buvo išleista 
šio filmo pastatymui; dešimtys 
tūkstančių žmonių buvo nusam
dyta vaidinti.

“Karas ir taika” triumfuoji 
ir pasiekė krantą atbulai eida-, savo didumu ir gražumu, nes ne 
mas. Grįždamas nešėsi staliuką ■ pamirštama pirmoje eilėje rū-

sis ir kėdę. Pusiaukelyje pasis
tatė kėdę ir atsisėdo. Po to, už
sidėjęs kėdę ant pečių grįžo į 
Amerikos pusę. Visas tas vaikš
čiojimas užsitęsė vieną valandą. 

Įvykis, sujaudinęs visą Ameri
ką, sugundė Blondiną pakartoti

žaidėju, tai nė kiek neilgiau ir! Neužmirština betgi ir jo reikš-: ®Pelt^U liepos 4 d. Šį kartą 
viso krašto rinktinė pajuto joj minga rolė aikštėje. Komandos’ suvėlavo daug žymių asmeny- 
reikalingumą. Tarpvalstybinių! žaidėjai jame įžvelgia tikrą va- ^ių’ kaiP Prinėas Gailės, bu- 
rungtynių krikštą jis išgyveno! dovą ir jo kovingas nusi3taty- vęs JAY Prezldentas D. Jeffer- 
prieš 10 metų; tuo metu jis tu- mas kitiems žaidėjams tampai®011’ gubernatoriai, artistai n 

K t.

Šiame pasirodyme Blondin bu 
vo tikrai^surizikavęs savo gyvy
bę, atsistodamas ant galvos. 
Bet nieko, dar pašoko baletą

rėjo progą žaisti už Angliją, paskatinimu. Galime būti tikri, 
rungtynėse prieš airius. gian-Į kad šis žaidėjas dar dominuos 
dien jo tarptautinių žaidimų pa- anglų futbolo pasaulyje dar tam 
tirtis yra tikrai imponuojanti; tikrą laikotarpį; gal pavyks 
jis už savo tėvynę yra žaidęs jam 1958 metų futbolo pasauli-
70 kartų. Jau 1948 metais jam 
patikėtos Anglijos rinktinės ka
pitono pareigos ir 33 rungtynė
se jis anglų rinktinę įvesdavo j
aikštę; iki šiol nė vienas anglas tolo prestižą.

nese pirmenybėse savo tėvynės 
rinktinę Įvesti į pirmaujančiųjų 
grupę ir tuo pačiu atstatyti jau 
gana ryškiai smukusį anglų fut-

VIRVE PER NIAGAROS KRIOKLĮ

Humoristas Mark Twain pas
tebi dėlko jaunavedžiai vyksta 
į Niagaros krioklį praleisti pir
mųjų povestuvinių dienų, nes 
ten triukšmingas vandens kriti
mas sutrukdo aiškiai susikal
bėti, ir užtat išvengiama ginčų, 
kas galėtų iš pat pirmųjų dienų 
sugriauti idealų vedusiųjų gy
venimą.

Niagaros upe, skirianti Ame
riką nuo Kanados, jungia du 
didelius ežerus: Erie ir Ontario.
Erie ežero vanduo versdamasis 
į Ontario ežerą sudaro du dide
lius vandens kritimus; vieną 48 
metrų augščio ir 600 metrų p!o- Naujasis Testamentas - 
čio, antrą 56 metrų augščio ir, w
346 metrų pločio. Iš tokios augs Į Svmtas Rastas 
tumos krisdamas vanduo ant ka]b„, >TUOZAPA.
apačioje esančios uolos, sukelia SKVTRRCKAS — Kauno Arkivv- 
milžinišką vandens debesį su kūpąs Metropolitas. IV laida. IA 
labai gražiu varsų vaivorykšte, leido “LUX' 1947 m. Štutgarte 
ir kurtinantį triukšmą.

Kaip tik čia 1859 m. įvyko 
pasaulinio mąsto spektaklis, ku 
ris žiūrovams buvo sulaikęs kvė 
pavimą. Jean Francois Grave-

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIBU 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaizdų* uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina : 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- I 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos i 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su- | 
stabdo džiovinimų odos ir perplyšitnų , 

Į tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- | 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi , 
tinkama vartoti vaikučiams. kada I 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
• irsimų odos ligų. Le 
<ulo Ointment >r» 
parduodama po 76 
8t. $1.26. ir $8 50.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse— 
tillwauke«, W)ac.,Oa 
-y. Ind.lrDetrolt, Ml- 
■talgan arba rašyki -
• Ir atsiųskite Mo
vei order J

lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllltlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlillllllllllllliilllliilufiHuiiM*.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882 
* miiuiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitia

1pintis žmonėmis, o ne prabanga. 
Kovų scenos, nors nepapras- 

Pririšęs buteliuką ant virvelės! tai didingos, visdėlto, atrodo, 
pasisėmė iš krioklio vandens; perdažnos( bei perilgos ir 
ir atsigėrė. Minia buvo sujaudin, nekantriai .buvo laukiama su

grįžti prie individualių charakte
rių turtingos bei žmogiškos dra

ir kėdę, kuriuos virvės centre 
pasistatė ir atsisėdęs užvalgė.

ta iki apsvaigimo. Bet Blondin 
dar nebuvo baigęs savo progra- 

metrų pasidavė žemyn. K3S šeši; mos pasiekęs Kanados krantą, 
užsirišo akis ir akiai grįžo Ame
rikos pusėn.

metrai buvo pakabintas druskos 
maišas, kad laikytų virvę stang 
riai ištemptą.

Ėjo virve kaip šaligatviu
1859 m. birželio 30 d. suvažia

vo tūkstančiai amonių. Blondin,! 
sportiškai apsirengęs, pradėjo 
bandymus. Lygiai 4 vai. popiet, 
laikydamas rankose 25 kilogra
mų svorio kart;, pradėjo eiti vir 
ve. “Atrodė einąs šaligatviu’- 
rašė vienas žurnalistas.

620 pusi. Kaina $1.50. Ga-mams

‘‘DRAUGE” 
2334 So. Oakley Ava.

Chicacro 8, Illinois
lct, slapivardžiu Blondin, 35 me 
tų amžiaus, buvo pagarsėjęs vi
soje Europoj.' akrobatika, su
traukdamas minias žmonių. Ka 
da Blondin .sumanė pasirodyti 
ant Niagaros krioklio, abiejų 
kontinentų laikraščiai dedikavo, 
straipsnius didžiausiomis ant
raštėmis: Blondin ant Niagaros 
krioklio.

Amerikonai p-isirūpino stulpų 
nukalimu ir virvės ištiesimu virš 
Niagaros krioklio. Virvė buvo 
apie 110 metrų ilgio ir pusep- 
tiut .) cuntimclro storio. Nors irj 
labai gerai ištiesė, vienok

ALlJMINUM

STORM WINDOWS
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Eklra

NO MONEV DOWN
KRIDE COMPANY

2719 W. 7IM St. IIE 4-911 
OPEN SIINHAV

Lietuviai Savininkai

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą! 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojamė jūsų! 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų
BALDAI - LEMPOS Į

— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už-, 
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURN ITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

.draugą”,

7026 So. Western Avė. 

Telef. PRospect 6*2254
Savininkas Stanley C. Traaas

ATDARA SUKMAD. NUO 12 
IKI 4 VAL. IKI KALĖDŲ

Kiltim dienom 9:30—5:30. Piriuad. 
ir ket\irt. 9:30—9:30 v. v. 

i’ciiktad. 9:30 <4 *. v.

MIDLAND
1

Savings and Loan^ 
Association

fĮutsmi)

i
r PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENDROVĖmos. *

Kitu3 gi sužavės tos žiaurios.
bet įspūdingos scenos su Napo
leono kariuomene ir rusų armi-

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

4038 Archer Avenue Tai. LA3-671R 

AUGUST SAIDOKAS Rr.rld.rMt*

Chicago Savings and I.oan Association nanjal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustos^ taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau
gumas atideda daugina, negu reikalaujama Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnė*, taupytojai, visada Uhnobėjo Ir limeka ankAtesnins dividendai 
Ir teikia pelnlngesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka« liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, i<h«-ičiant čekius, apmokant šeimų apskaitas ir atliekant kito 
klas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $18,(MM),IMKI 

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

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

9UKBENTLY ACKACIAIJSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PA 11> CP INVESTM^NTŲl SKYRIAUS.
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PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 12 — 13 dienomis 
New Yorke, Carnegie Endow- 
ment Center patalpose, Paverg
tos Jungtinės Tautos pradėjo sa 
vo veiklos trečiuosius metus — 
III pilnaties sesiją. Per abi die-

avinėlį. Toliau, Lenkijos ir Ven
grijos įvykiai ištaškė kaikurių 
mandrapypkių Vakarų politikų 
bei publicistų leidžiamus muilo 
burbulus, kad sovietų paverg
tuose kraštuose padėtis yra ’nu-

ATDARA SEKMADIENI NUO 10 IKI 6.
BUDRIKAS, 3241 So. Halsted Street 
PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
RRAL ESTATE REAL ESTATE HELP W ANTED — VYRAI

nas vyko keturi posėdžiai. Iš sistojus ir galutinė. Pagaliau.
eliės tai buvo 35 — 38 pilnaties 
posėdžiai. Visai III sesijai nu
matyta 31 punkto darbotvarkė. 
Tarp svarstysimų dalykų pažy
mėtini: pavergtųjų kraštų lais
vinimas; sovietinių kolonizmas;

nors tai yra pavergtiesiems y- 
pač skaudu, Lenkijos ir Vengri
jos įvykiai išryškino, kad lais
vasis pasaulis dar nėra pasiren
gęs veiksmingai paremti sovie
tų pavergtų kraštų išsilaisvini-

europinė integracija; sovietinė mo žygius. Būdinga šiuo atžvil- 
prievartos darbų sistema; as-giu yra tai, kad daugiau supra- 
mens teisių tarptautinė konven- timo pasirodė V. Europoje, negu ' 
cija; žemės ūkis, pramonė ir Jungtinėse Amerikos Valstybė- 
prekyba sovietų pavergtuose se. V. Europos sumanymas, 
kraštuose; teisingumo darymo kurį rėmė ir P. Amerikos vals- 
sovietinė sistema; tarptautinių tybės, kad Jungtinės Tautos sa- 
nusikaltimų baudžiamasis ko- vo policines jėgas nedelsdamos 
deksas; tautų apsisprendimo turi siųsti ne tik prie Suezo, bet

Pirkite dabar prieš žiemą 
|slk raustyti 

BRIGHTON PARKE
Milr. 8 butai Ir maisto kraut., 

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

gar., geras biznis.
Mūr. 1 butai: 2 po 6 ir 2 po ,4, 

eentr. šlld.. gar., gera vieta.
Mūr. 2 po 5. eentr. šit d., garažas. 
Med. 5 kamb. ir 3 knmb. skiepe, 

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

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

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

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 6, moderniai 

Įrengtas.
MARQIETTE PARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, eentr. šlld., garažas, 
$16,600.

Kimi:
' Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 
170 paj., kaina $19,600.

Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu
tai. $14,500.

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių. įstaigą.

įUDRECKAS 

IALTY
4081 Archer Avė. (prie

Caltfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. T ei. Prospect 8-5454

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY CO. 

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

GENERAL MACHINISTS
EXI‘EKIE.\’CED OPERATOR 

Sėt Vp Job z— 0wn Tools 
Kxcellciit (Vorking Condit imis

TOP WAGES
5051 S. Western Avė. 

PRospect G-8636

teisė.

Pirmuosiuos pilnaties posė
džiuos pirmiausia buvo apžvelg
ta praėjusių metų PJT veikla. 
Kruopščiai paruoštas praneši
mas ir atokiau nuo PJT darbų 
stovinčius įgalina susidaryti aiš
kų vaizdą apie PJT vaidmenį 
bei reikšmę sovietų pavergtųjų 
valstybių kovoje dėl laisvės. Pa
teikti čia santrauką to 33 psl. 
pranešimo stačiai neįmanoma, 
nes pats‘pranešimas tėra glaus
ta santrauka PJT praėjusių me
tų veiklos. (Pranešimas bus pa
skelbtas atskirame PJT leidiny
je). Iliustracijai čia galima pa
teikti tik kaikuriuos skaičius. 
PJT antrosios sesijos metu bu
vo 19 pilnaties posėdžių; priim
ta 1 atsišaukimas į Jungtines 
Tautas, 6 deklaracijos, 18 re
zoliucijų, 10 raportų, 7 padėkos 
bei pritarimo pareiškimai. PJT 
Bendrųjų Reikalų Komitetas tu 
rėjo 85 posėdžius ir 6 spaudos 
konferencijas. Politinė komisi
ja turėjo 29 posėdžius, sociali
nė 17, ekonominė — 28, teisių — 
6, kultūros reikalų — 12, infor 
macijų — 22, pakomisinis trem
tinių reikalams Paryžiuje — 3 
posėdžius. Išleisti 9 leidiniai, 5 
mimeografuoti raportai, 70 spau 
dos komunikatų. Paruošta ap
žvalga apie padėtį pavergtuose 
kraštuose “The New Leader” 
žurnalui. Paryžiuje įsteigtas 
PJT Sekretoriatas. PJT dele
gacija aplankė Argentiną, Bra
ziliją, Chilę, Kubą, Urugvajų. 
PJT pilnaties posėdžiuose daly
vavo žymių svečių, pvz. bu v. 
JAV prezidento patarėjas, JAV 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas, AFL — CIO tarptautinių 
reikalų direktorius, Prancūzijos 
MRP ir socialistų lyderiai, Ai
rijos, Olandijos, Švedijos sena
toriai ir kt.

ir į Vengriją, dėl JAV interven
cijos buvo sužlugdytas.

Šiomis aplinkybėmis PJT pil
natis savo diskusijomis dėl da
bartinės tarptautinės padėties 
kaip tik ir siekia atkreipti lais
vojo pasaulio dėmesį į tai, kad 
jo paties laisvė privalo jo veiks
mingos talkos sovietų pavergtų
jų kraštų išsivadavimo žygiams. 
Ta prasme diskusijų išvadoje 
PJT pilnatis priėmė Lietuvos de 
legacijos pirmininko V. V. Sidzi- 
kausk opateiktą deklaraciją.

Diskusijose iš lietuvių daly
vavo dr. A. Trimakas, E. Tu
rauskas ir S. Žymantas.

Chicagoje
Rinkliava Ralfui Brighton Parke

Balfo- 6 skyrius Brighton Par- į 
kė, norėdamas sušelpti mūsų 
tautiečius Europoje, pradeda 
rūbų ir avalinės vajų, kuris bus 
vykdomas nuo lapkričio 24 d. 
iki gruodžio 8 d.

Rinkimo punktai: J. Sevrima- 
vičiaus maisto krautuvė, 4352 
So. Fairfield Avė., J. Fabijono 
ir A. Numgaudžio maisto krau
tuvė, 2611 W. 44 Str., J. Berno
tas, 4434 So. Talman Avė, ir J. 
Kerulis, 2421 W. 45 Str., kur 
ljartu yra Balfo Chicagos apskri 
ties centrinis sandėlis. Priima
ma kiekvieną dieną nuo 7 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Ralfo 6 Skyriaus Valdyba

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

PAJIEŠKOJIMAI
Visos PJT rezoliucijos, rapor

tai, visi leidiniai bei spaudos 
komunikatai tučtuojau įteikia
mi JT gen. sekretoriui ir sesijos 
pirmininkui, be to atitinkamų 
komisijų nariams, laisvųjų vals
tybių delegacijoms, taip pat dip 
lomatin’ėms atstovybėms Wash- 
ingtone. PJT Bendrųjų Reika
lų Komiteto nariai, taip pat at
skirų tautinių delegacijų nariai 
palaikė ryšius su atskirų kraš
tų delegatais Jungtinėse Tauto
se. PJT Bendrųjų Reikalų Komi 
teta8 keliais atvejais tarėsi su 
Valstybės Departamento parei
gūnais (Rytų Europos skyriaus 
vedėju J. Beam, valstybės sek
retoriaus pavaduotoju R. Mur- 
phy ir kt.), o 1956 m. sausio 9 
buvo priimtas paties valstybės Canada.
sekretoriaus J. F. Dulles. Į -------------

Jieškomas ftimukonis Juozu, s.
Jau pirmasis III sesijos pilna-1 Baltraus, kilęs iš Kauno aps., Pa

ties posėdis priėmė atitinkamą kuoniovalsč. .įieško — Sinkevičienė- 
r«port» bei rezoliucij, d« sovie T
tų pavergtųjų valstybių atsto- thuani*.
vavimo Jungtinėse Tautose. Ta-

Jieškomas BARTIS BONIFACAS. 
Kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. Wln- 
chester Are., Chicago 20, III.

Jieškomas Petras Bakšinskas, sū
nus Juozo, gimęs 1925 m. Sakių km., 
Pajevoniu vaisė., Vilkaviškio apskr. 
Jieško sesuo Brone Miliauskienė- 
Bakšinskaitė iš Lietuvos. Atsiliepti 
šiuo adresu: P. Venskevičius, 94 
Douglas St., Sudbury, Ont., Canada.

Bagdanavičienč Ona J., Stoties 
gatvf Nr. 33, Miestas Kapsukas, 
Lietuva, pajieško Antano Brazausko, 
Juozo sūnaus; Brazauskaitės Petro
nėlės, Juozo dukt., iš Marijampolės 
išvažiavo 1928 m. j Braziliją.

Pajieškomas Sėt kus Juozas—An
tano, kilęa iš Pabudvyčių k., Sarti
ninkų v., Tauragės apskr.; jieško 
brolis, gyv. Sibire. Jis pats ar žinan
tieji apie jį malonėkite pranešti: L. 
Bučinsku, R.R. 2, Vannessa, Ont.,

čiau pagrindinis šios sesijos pir
mųjų posėdžių

Pranu Deniušis, sūntfs Prano, ki- 
darbotvarkės is Šiaulių apskr., Triškių vaisė,.,

Dunktas buvo dabartinės tam- r)a’,«iniM kaimo> y* .ieškomas jo punktas duvo aanarunes tarp 0noB Ribir0 ar
tautinės padėties įvertinimas.

Pastarieji įvykiai sovietų pa
vergtoje Lenkijoje ir Vengrijo
je atskleidė bei išryškino keletą 
svarbių dalykų. Pirmiausia, jie 
išblaškė sovietų plačiai paskleis
tas iliuzijas apie tariamą sovie
tinio vilko metamorfozę į taikų

adresą žinančius prašo pranešti šiuo 
adresu: A. Paiėrūnaitė, 6837 So. 
Maplewood Are., Chicago 29, III., 
telefonu PRospect 8-0480.

,T ieškomas Stanley Andrewa, gy
venęs 1235 Queen 8t. W., Toronto, 
Ont, Canada. Jieško duktė Birutė 
Andriuikevičlūtė, S. Vilkaviškis, 
Vilniau g. Nr. 24. Llthuania.

Baldai. kilimai, gazo virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, ratilo aparatai, šaldytuvai, Hi-Fi fonografai, brangeny
bės, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdines prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodės, vatinės kuldens. *

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 men. išmokėjimui.
SVEČIŲ KAMBARIO BAIJJAi:

2 dalių (seetlonal) komplektas, buvo $129.00, dabar ............. $ 08.00
2 dalių (seetlonal) komplektas, buvo $219.00, dabar ..............$ 98.00
2 dalių Kroehler komplektus, buvo $299.00, dabar ................... $158.00
2 dalių Kroohler komplektas, buvo $159.00, dabar .............. $88.00
2 dalių Pullmann komplektas, buvo $499.00, dabar .................$298.00
Simmons, Kroehler, Sealy, Sleepritc, mieg. sofos, $88.00 ir daugiau 
Countour ikedės............................................................. .. ..............$38.00 ir daugiau
1 tiulio kėdės ........................................................................ $19.00 ir daugiau
Matracai Sealy, Simmons ........................................................$24.00 ir daugiau

MIEGLAMO JO KAMBARIO BALDAI:
4 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar ...............$588.00
3 dalių šviesios inaltog. ar riešuto medi., buvo $189.00, dabar $108.00
4 United Sllver Frost, buvo $399.00, dabar .....................................$208.00
4 dailų Minline Riešuto medž., buvo $209.00, dabar ................. $168.00
4 dalių Basset 18 šimtmečio, buvo $429, dabar ...........................$228.00
3 dalių Basic-\Vitz Modern Mabog., buvo $449.00, dabar ...$248.00
4 dalių su Bookcase lova, buvo $229.00, dabar .............................$138.00
3 dalių Riešuto ar šviesaus medžio, buvo$ 149.00, dabar ....$ 98.00
4 dalių Maliog. 18 šimtmečio Bastasville, buvo $849.00, dabar $528.00
4 dalių Saddle Mist. Fin., buvo $439.00, dabar ...........................$288.00
4 dalių Fruitvvood Prov., buvo $499.00, dabar ............................. $325.00
4 dalių Hazelvvood, Vnlted, buvo $499.00, dabar .........................$298.00
4 dailė Cordov. Maliog., buvo $369.00, dabar ........................,....$248.00
4 dailu l’umice užbaig., buvo $399.00, dabar ...................................$274.00

KI IdMAI ....
$32.00. dabar .....................................................$18.00
dabar .................................................................. $12.00

9x12 Visas vilnonis, buvo $169.00, dabar ......................................... $88.00
27 colių, laiptų klllm., buvo $1.95 pėd., dabar ................................ $1.00
2 dalių vonios kamb. Sliag Kug, buvo $3.00, dabar ................. $. 98c.

DINETTES — VIRT. PEČIAI. — GAZO
5 dalių Formica Chrom. dinette (valg.), buvo $59.00, dabar .$32.00 
7 dalių Formica Chrom. dlnnette (valg.), buvo $99.00, dabar .68.00 
7 dailų Fancy Chrom. dinette (valg.), buvo $129.00, dabar $88.00 
7 dailų valgomojo kambario komplektas, buvo $199.00, dabar $118.00
Gazo virt. pečius — insul luotas, buvo $129.00, dabar ................. $88.00
Gazo virt. pečius — Automatiškas buvo $225.00, dabar ....$158.00 
Elektr. virt. pečius, buvo $222.00, dabar..........................................$128.00

ŠALDYTUVAI
Admiral su automat. defrost., buvo $359.00, dabar....................$208.00
Philco 2 durti 11 cub. pėdų, buvo $479.95, dabar...................... $358.00
G. E. 2-jų durų 12 cub. pėdų, buvo $499.95, dabar ...................$348.00
G. E. ružavos spalv. 10 cub. pėdų, buvo $269.00, dabar ....$178.00 
G. E. Automatiškas, geltonos spalv., buvo $399.00, dabar .. . $265.00
Frigidaire 10 cub. pėdų, buvo $299.00, dabar ................................$195.00
Leonard 12J4 cub. pėdų, buvo $429.95, dabar ............................... $268.00
Philco automat. 11 cub. pėdų, buvo $389.00, dabar .................. $268.00
Philco Automat. 8 cub. pėdų, buvo $269.95, dabar ....................$168.00
G. E. Ali- condit ion. — oro vėsintuvai, kaina suinaž. $359.00, d. 199.00
Philco % .................................................................. .. ................... $349.00, d. $199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Electric Automat., buvo $325.00, dabar ...................... $188.00
Philco automat., buvo $345.00, dabar ................................................. $225.00
Philco su Gręžtuvu — U'ringer type, buvo $139.00, dabar ..$ 98.00
Bendix automat., buvo $225.00, dabar ............. '................................ $125.00
Maytag su Grežt. — U'ringer tnpe modern., buvo $169.00, d. $ 98.00 
Hoover ir G. E. dulkiasiurbliai sumaž. kain. nuo $137.00 ir daugiau 

AMERIKOS GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI 
21 colių Admiral T.V. Ir Itadio komb., buvo $498.00, dabar .$298.00
21 col. stalo inbd. Sonora, buvo $498.00, dabai' ........................... $298.00
21 col. Sonora Console švies, medžio, buvo $199.00, dabar ...$138.00
21 col. Travler Console, buvo $199.00, dabar .................................$138.00
21 col. CBS Console švies. med. su durim, buvo $395.00, dabar $198.00
21 col. Admiral stalo modelis, buvo $189.00, dabar .................$128.00
24 col. Console Svies. med., buvo $395.00, dabar .......................... $188.00
21 col. RCA Victor stalo mod., buvo $199.00, dabar .................$155.00
21 col. Zcnith S|>ace Comand, Spec........................................................... $222.00
21 col. Gen. Electric Console Citra vis. Spec. ..................................$222.00
21 col. Philco Console, buvo $299.95, dabar ............................. $198.00
21 col. Zcnlth console, buvo $349.95, dabar ............... . .►.............. $259.00
RCA portable — kilnojant., buvo $149.00, dabar ............. $112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos aparatai nuo ,. $24.00 ir daugiau
Ta|ie Kecorder, buvo $110.00, dabar ................................................... $69.00
Vaikams elektr. fonografas, buvo $9.00, dabar .......................................$6
3 greičių fonografas, buvo $30.00, dabar ............................................ $19.00
3 gretč. automat. plokšt. (record) keitėjas, buvo $59.00, dabar $39.00
Hi-Fi Pldlco automat., buvo $150, dabar ..........................................$98.00
HI-FI Coliunbia, deimanto adata, buvo $135.00, dabar ............ $69.00
HI-FI Coliunbia Automat., deim. adata, buvo $169.00, badar $98.00
Philco 1oi k rodi s- Itadio aparat., buvo $32.00, dabar ................. $19.00
Pldlco mažas Itadio aparat., buvo $24.00, dabar ...........................$15.00
Zeniui FM Ir AM Special ...'.......................................................................$49.00

DEIMANTAI » LAIKRODŽIAI * PAPUOŠALAI 
Sutaupysiu' ne|>aprastai daug.

Deimanto žiedai 14 kar. aukso, 1/20 karat, bilivo $50.00, dabar $24.00
(Mot. delmant. vestuv. komplektas, buvo $160.00, dabar ............ $88.00
Mot. demiant. vestuv. komplektas, buvo $300.00, dabar ...$198.00 
leikr. Vyr. 17 akmenų, apsaug. nuo vandens (U'aterproof)

buto $29.00, dabar . . . $14.30
IJtlkr. Vyr. 17 akmenų 14 karat. aukso, buvo $53.00, dabar .. $24.00 

Vyr. 17 akmenų Self YVinding, buvo $79.00, dabar ...$37.00 
Vyr. 17 akm. Alarm rankinis lai kr., buvo $89.00, dabar $44.00 
Vyr. 21 akmenų imauksuotas, buvo $79.00, dabar $38.00 
Vyr. 23 akmenų paauksuotas, buvo $89.00, dabar ....$47.00

0x12 Vilnon. virš., buvo 
0x9 Capri, buvo $24.00,

IiKlkr.
IsUkr.
Ijtlkr.
Ijtikr.
Moter.
MotlT,

17 akmenų laikrod., laivo 29.00, dabar ................................$14.00
17 akmenų deimanto laikrod., buvo $59.00, dabar ....$29.00 

Mot. 17 akmenų 6 demianto laikrod., buvo $125.00, dabar ..$82.00 
laikrodžiai 17 ir 21 akmenų, Elgin, Gruea. langine, Bulovą,

Benru.s garantuojami, orlg. kaina $68.00, sycciallal įkainuota $19.00. 
Papuošalai (Uostome), auskarai, spillkos, apyrankės, Tollet 

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — % kainos.
3-jų eilučių perlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės $10.00, dabar $5.00. 
Cultar. tikrų kerių buvo $27.00, <iabar — $12.00.
Gintaro karoliai, buvo $12.00, dabar — $6.00.
Automat. Tooster., Npectal ............................................................................$12.00
Automat. kavos |>crkullatoiius paprastai $29.00, dabar ............ $16.00
Waffle Irons, buvo $12.00, dabar ............................................................. $ 7.00
General Eiectric šlld. |>ad.. buvo $9.00, dabar .................................... $5.00
5,000 setų im|tortuotų Domestic Dlnneraare, |M»roclano indai, nu

piginti urmo kaina ............................................................. 19c kiekvienas
32 dalių Nerikd. plieno ir sidab. pelių komp. buvo $18.00, dabar $8.00
Didelės antklodės Nylon & Viln.. buvo $10.00, daliar ...................... $5.00
Didelės vatinės koki ros, buvo $14.00, dabar.............................................. $7.00
6,000 plokštelių (Rlecords): Columbia, Victor, Deoca, 78 RI’M,

paprastai |X> 89e, doslng out po ............................................................. 19c
Kalėdinės plokštelės 33 RPM buvo $2.00, dabar ................................89c

BUDRIKAS, 3241 So. Halsted Street
Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 10 iki 6 vai. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais iki 9:30 vai.
Budrlko radio valanda iš stoties W.H.F.C. 1460 ketvlrtadlenllals nuo 
6 Iki 7 vai. vak. su gyvais talentais Ir nauju orkestru.

SIMAIČIAI
Realty, Buildera. Inaurano* 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

PrieS pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar flIrina 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook AL50S0 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Uestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Kūsys ir pastogė. 30 pėdą skly
pas, 1 blokas nuo 22nd St. $11,900 
Mokesčiai tik $70. SV0B0DA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrchiry of State

Many a motorlst is unaware of 
hla obligation to yield tlie right-of- 
way to a pedestrian. Illinois law 
statės tliat a motorist mušt yield 
the right-of-way to anv pedestrian 
Crossing a roadway within a marked 
crosswalk or witliin any unmarked 
erossualk at an iniersection tvhere 
no traffic signals are in place or 
operatlon. (Section 74, Uniform 
Act Regulating Traffic.)

Ali of the responsibility ls not 
upon the shoulders of the driver. 
Pedestrlans, too, have their obliga- 
tlons. They mušt heed all traffic

slgnals. (Section 73, Uniform Act 
Regulating Traffic.) The careless 
pedestrian who does not heed a 
traffic signnl is foolishly risking his 
life. One of the prime reasons-traf- 
fle signals are erected ls to prevent 
lnjuries and save lives. They lose 
their value if pedestrians do not 
obey them.

A recent survey revealed tliat 
most pedestrian vlctims are elderly 
or Inflrm persona who aren’t ąuick 
enough afoot to avoid an approacli- 
lng veliicle. These persona- as well 
as the younger vietims—need every 
conslderation possible from the 
driver of a vehiele welghing many 
tlmes that of the vietini.

A copy of the completely new 
'Rules of the Road" bookiet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARI’EN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Pllnois.

$15,000 vengrų pagalbai
Peter Zwack, kuris vadovau

ja First Aid for Hungary, Ine., 
1214 Astor str., Chicagoje, 
praneša, kad čikagiečiai jau 
suaukojo vengrų pagalbai $15,- 
000.

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

Oalc l^nvn prie 95 gatvės. 2 augš- 
tų 4 butų namas. 3x4, 1x3 kamb.
Sklypas 100x1 26 pėdų. Pajamų 3260 
į mėn. Kaina $22,500. A. Rėklaitis.

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

2 namai ir verslo įmonė. $16,000 
met. pajamų. įdėtas: kapitalas grįžta 
per 3 metus. įmokėti $10,000. Savi
ninkas duoda morgičių iš 4%. J. 
šaulys.

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

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

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykite bent pažiūrėti! K. Juk- 
nis.

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: WAlbrook 5-6015

AUTOMOBILE* — TR LOBUS 
Automobiliai —- Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O* 
Uetnvižka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyglnlm. 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS CO.
6759 M. WESTF.RN AVĖ. FR 8-95.V

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobl 

tlų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bėa patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KERVAITIA, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, ID

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokią trobesių ir patal
pą įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-279S nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
načes), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympio 2-6752

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma? 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems

HELP WANTED — FEMALE

STENO —
GENERAL OFFICE

2 giri office nenr Union Station. 
Fiill cotnįyany benefits. — $65 
to start.

ANdover 3-7216

Exeellent Opportunity

Immediate Opening

BOOKKEEPING
M ACH INE OPERATOR

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

4501 W. ADDISON ST.
Call for appointment:

KILDARE 2-7211
Restoranui REIKALINGA VIRĖ

JA. 5758 W. 65th St. POrtsmouth' 
7-9675.
~buiiJding & ^Ėmodeung "

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Gontractor

Stato rezidentinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen- 
luoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

S I M A I C l A I 
Realty - Builders - Inaurano 

2737 We«t 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl Tįsi Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
HiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimuMiiiihn
JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlUltj  
| LIETUVIŲ STATYBOS 
I BENDROVE

| MŪRAS
= Builders, Gen. Contractors 
= Atlieka planavimo ir staty- 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
S venamųjų ir viešųjų pastatų.
= Namų Įkainavimas ir įvairūs 5 patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

| JONAS STANKUS
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 5 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
S TeL PBOsDect 8-2013 
= 6300 SO. CAMPBELL AVĖ,
5 Chicago 29. Ollnois 
^IHIIHHIIIIHHHHIIIHIHIIIIimimiiu»,»5

PARDAVIMUI

PIGIAI PARDUODAMA visai 
nauja dviguba lova; vaikų lovytė ir 
sportiškas vežimėlis. Tel. MIdway 
3-2876.

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Aven 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
įdėtais viršeliais $2.
illlllllillllliiiiiillillllllilllllliiilliilllillill

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Perskaitė dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems.

Z
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CHICAGOS ŽINIOS
Latvių nepriklausomybes Už šešių dienų — adventas 

Švente j Sekmadienį, gruodžio mėn. 2
Chicagos latviai paminėjo d., tur'ėsime jau pirmą advento 

Latvijos Nepriklausomybės 38 sekmadienį. Ta proga Chicagos
metų sukaktį lapkričio 18 d., 
Lane Technical High School 
patalpose.

Paminėjimą' surucšė Latvių 
Draugijų sąjunga (mūsiška 
Taryba). Pagrindiniu kalbėto
ju buvo kultūrininkas Janis 
Mežaraups. Sveikinimo žodžius 
tarė lietuvių, estų ir baltgudžių 
atstovai. Konsulas Daužvardis 
savo žodyje palygino Vengri
jos kančias rsu Pabaltijo Vals
tybių kančiomis. Pabrėžė tai, 
kad sovietų agresijos aukų 
kančios ir kraujas ilgainiui su- 
triuškftis patį agresorių — pa 
saulis kyla prieš raudonuosius 
agersorius ir jungiasi su jų 
aukomis; ragino budėti ir ben
drai dirbti bendrajam tikslu:

kardinolas Stritch parašė gany
tojišką laišką, kuris buvo skai
tomas praeitą sekmadienį viso
se bažnyčiose ir kuriame prime
nama, k3d pirmą advehto sek
madienį bus bažnyčiose rinklia
va Šv. Tėvo reikalams. Kardi
nolas primena, jog paskutinių 
kelių dienų laikotarpyje Pijus 
XII paskelbė net tris enciklikas, 
užtardamas kraujuojančią ven
grų tautą. Tas parodo, kaip po
piežius susirūpinęs žmonijos ne 
laimėmis. Popiežius turi daug 
kam padėti, užtat per jo ran
kas siunčiama pagalba pasieks 
reikiamus žmones. Savo auko
mis vadinamo Šv. Petro skatiko 
rinkliavoje mes parodysime sa
vo atsidavimą popiežiui ir jo 
numatomiems reikalams. Sudė-

— Latvijos, Lietuvos ir Esti- tos aukos bua persiųstos _ Šv.
jos bei kitų sovietų aukų išlais
vinimui.

Koncertinę dalį išpildė cho
ras, solistai ir deklamatorius.

Žmonių buvo apie pusantro 
tūkstančio. Stipriai figūravo ir 
jaunimas. Vienai programos 
daliai vadovavo jaunuolis.

Betliejaus žvaigždė.
Adler planetariume Chicago

ję gruodžio mėnesį bus paskai
tos apie astronominius fenome
nus, įvykusius prieš 2,000 me
tų ir sudariusius Betl-jaus 
žvaigždę. Paskaitos bus kasdien 
11 vai. ryto ir 3 vai. p. p., sek
madieniais — 2 vai. ir 2 vai. 30 
min. p. p. Antradieniais ir penk 
tadieniais dar bus paskaitos va
karais 8 vai. Trečiadieniais, šeš 
tadieniais ir sekmadieniais įėji
mas nemokamai kitomis dieno
mis — po 25 et. Vaikai rytais 
visada įleidžiami nemokamai. 

Kalėdinis teatras rauzėjuje

Tėvui tuojau, kaip kalėdinė šio 
krašto katalikų dovana.

Švietimui tarnaujanti 
televizija

Apjungiami moterų 
vienuolynai

Chicagoje lapkr. 24 d. prasi
dėjo suvažiavimas moterų vie
nuolynų viršininkių JAV-se. No 
rimą, kid ir moterų vienuolynai 
sudarytų savo nuolatmį ryšį, ko 
kį jau turi vyrų vienuolynai. 
Suvažiavimas sušauktas Vatika 
no pageidavimu. Jį sušaukė tas 
pats komitetas, kuris buvo su
šaukęs pirmą seselių vienuolių 
kongresą Notre Dame universi
tete.

13 mėn. kalėjimo blogam 
vairuotojui

Tris mėnesius jieškflję de
tektyvai sugavo Ervvina Sim- 
mons, 22 m. amžiaus, kuriam 
jau buvo užkrauta 17 pabaudų 
už susisiekimo taisyklių laužy
mą. Dabar jis nubaustas 13 
mėnesių kalėjimo, o kai bus iš
leistas dar turės atsakyti už 
teikimą, melagingų žinių pra
šant leidimo vairuoti.

Meno paroda
Iki šeštadienio Cnicagos Mies 

to knygyne (Michigan, ties Ran 
dolph) vyksta Jungt. Tautų kul 
tūros skyriaus sudarytoji meno 
paroda, atsiųsta čia tarpininkau 

rafikų drau-

Kviečiame visas sąjungietes 
ir parapijos moteris susirinkti 
15 minučių prieš 10 vai. į salę. 
Iš čia organizuotai, su kuopos 
vėliava, eisim išklausyti šv. mi
šių. Kurios turi tautinius rūbus, 
kviečiame jai3 pasipuošti.

vavo virš 40 giminių bei drau- — Petronė Rimkutė sugrįžo 177 Niagara St., St. Catharines,
gų-

— Charles
paminėjo 20

: vcnimo sukaktį, artimųjų tarpe.
Vaišės įvyko Necelių namuose

ir Julė Grunskiai
m. vedybinio gy- kri»

iš Floridos praleidus porą sa
vaičių atostogų.

— Jonas Venskūnas mite lap- 
ičio 14 d. sulaukęs 69 metų

I y-- ■ . v _ w , I u W MV4 » V 4 i'—
15 kuopos v-ba | dalyvavo virs 40 žmonių. Gruns vedęs giminių neturėjo Pali.

Gardner, Mass.
šaunus pokylis

kiai čia gimę lietuviai aktyviai 
į dalyvauja lietuvių veikloje.

VALENTINA

— Bessie Vaitiekienė išvyko
Juozui ir Konstancijai Pane- j * Flond4 ’iraleisti 

vėžiams jųjų 35 metų vedybinio 
gyvenimo proga lapkr. 17 d.,.
c , ~ i. y ii I Musų pirmaujančio beletristo An-bemplex Country Club patalpo- tano Vaičiulaičio vienas ja įdomiau- 
se buvo surengtas šaunus poky-! 8tų kūr,ni« romaus
lis.

Jame dalyvavo apie 75 gimi
nių ir bičiulių. Vincas VyŠniaUS vS1 gaunamas, nes yra išėjusi antra,
, i,2.., .. . pataisytoji laida. Romanas buvo pre-kas sukaktuvininkus pasveikino , minuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
ir įteikė nuo draugų daug gra- ''lsa Vaičiulaičio kūryba šis rotna- 

zių dovanų. Svočia buvo Pane
vėžio sesuo Emilija Padalevi- 
čien'ė.

ra. rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 

m . ... . . ... stipriausių kūrybos, nupasakojus vieloje pačioje puotoje pagerbti nos mergaitės meilę, jos vidaus ko-
Draueo skaitvtoiai ivas- jo8 au<lrinK^ pabėgimų už vie- 

® J J nuolyno mūrų.
psl. Kaina S 2.

ilgamečiai 
Padalevičiai jųjų 33 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuvių proga.

Panevėžiai apsivedė Vabalnin 
ko parapijos bažnyčioj pas kun. ( 
Kirlį. Jie užaugino 5 vaikus. 
Vaikai suruošė jiems tą pokylį.

Romanas turi 141

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avė.

CHTCAGO 8, ILLINOIS

Ont., Canada. Minėjimo progra
moje bus paskaita ir Niagaros 
Pusiasalio “Ramovėnų” sky
riaus vėliavos pašventinimas.

amžiaus. Gražiai palaidotas su Po minėjimo bus šokiai ir bu- 
bažn. apeigomis. Jonas buvo neĮfetas.

Maloniai prašome apylinkėje 
gyvenančių tautiečių skaitlingai 
dalyvauti virš minėtame minė
jime, kur bus prisiminti ir pa
gerbti mūsų žuvusieji už lietu- 
vos laisvę kovotojai ir paremti 
tremties gyvenimo kelyje esan
tieji. Podėk nukentėjusiam ko
votojui, nes esi sveikas!

Skyriaus valdyba

ko nuliūdę geri draugai, Marcin 
kų, Urbonų ir Krasauskų šeimy 
nos. Vytis

St. Catherines, Ont.

Kariuomenės šventės minėjimas
j Kariuomenės šventės minėji- 
• mas įvyks š. m. gruodžio 1 d. 
■ 6 vai. vak. Ukrainiečių salėje,

1 Iii

j

► :* •., ->* .-#?(

S
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CAS IMI R 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kalinių.
Didžiansias Paminklams Planų 

Paeirinkimu mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335
Jau suėjo metai, kaip Chica 

goję veikia švietimo reikalams jant Nevv Yorko 
skirtoji WTTW televizijos sto- gijai.
tis, veikianti kanalu 11. Per me 
tus laiko jos tarnautojų štabas- 
padvigubėjo ir savo programą 
ji išplėtė iš 30 valandų savaitė
je į 43. Neseniai ji pradėjo nau 
ją programą, pavadintą Broad- 
ening Horisons, kur mokytojai 
supažindinami su nauja pažan
ga įvairiose srityse.

Prigėrė medžiotojas
Dės Plaines upėje, netoli Jo- 

lieto, prigėrė medžiotojas Gro- 
ver Woodrough, 32 m. am
žiaus. Jis bandė pereiti men
kai užlalusią upę ir įlūžo. Me
džiojo su broliu, kuris buvo 
saugiai perėjęs upę. Kai šis pa
matė, kad jo brolis įlūžo, šoko

Gi

Knygrišės paroda
Dailiojo knygryšyklos

— Stasys ir Rita Saugotai bu
vo surengę šaunią puotą savo 
pirmagimės dukters Janice Ma- 
rie krikštynų proga. Kun. Jonas 
Jutkevičius vaiką pakrikštijo 

meno ' Šv. Kazimiero par. bažnyčioje.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HLLjLS GĖLIMU 
reriujsioB gėlft« 001 vestuvių, banktiRtri.vtiivtn Ir įriti, D&Diinfilmu 

244S YVISST ttSRD STREET 
I ei ■ ■MMtptM.-l -I-U3.U U t-K n-O8S-

atstovė Elizabeth Kner gruo- Worcesteryje. Krikšto tėvais bu 
džio 3 d. išstatys savo darbus vo Ona Valentukevičienė ir Vin
Chicagos Miesto knygyne (Mi
chigan ir Randolph); jos rišyk
los darbų paroda tęsis visą gruo 
džio mėnesį.

Brockton, Mass.
Lietuviška vakarienė

cas Vyšniauskas. Puotoje daly-1 Skclhkitės “Drauge”!

į vandenį gelbėti, bet negalėjo 
Mokslo ir pramones muzėjuje| surasįjt nes srOvė buvo nune- 

lapkričio 26 dieną pradedama,^ to, Nepaisant, kad van- 
kalėdiniy įvairumų programa.j .^ pametė batus, basa-, bė- 
Per 15 dienų, iki gruodžio 9 d.,
bus parodyti kalėdiniai papro-

fNetiketai ir staigiai
A. j* A.

Studentui RYMANDUI PETRIKUI
š. m. lapkričio 22 d. tragiškai žuvus, Dr. JUOZO PE
TRIKO šeimai, didžioje skausmo valandoje, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Juozo Juodakio ir 
Antano Stančiaus šeimos

LIODĖS1O VALANDOJ 
w Sankitt

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau JQsų namų.

Tragiškai žuvus

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. , 1410 SO. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 ariu 

T0wnhall 3-2109
A. 4- A.

Šių metų lapkričio 25 d. 5 vai. 
vak., prel. K. Urbanavičiaus sa
lėje, įvyksta Moterų Sąjungos 
15 kuopos Brocktone ruošiama 
vakarienė. Auka tik 2 dol., o 
moksleiviams ir vaikams tik 1 
dol. Kviečiame visus apylinkės 
ir Brocktono lietuvius atsilan
kyti. Nepalikite ir savo jaunų-

go į artimiausius namus šauk- JO-
tis pagalbos. Atvykę ugniage-i Dvasios vad. kun. V. Valka- 
siai ir policininkai skenduolį iš- v’čius, ta proga ruošia puikų
traukė, bet jau nebeįstengė at'koncertą.

Laukiame visų! Pelnas Šv. 
Kazimiero parapijos klebonijos 
statybos fondui.

Turime priminti, kad Brock
tono sąjungietes neužmiršta ir 
kultūrinių reikalų. 15 kuopa pri

gaivinti.

Apdegino policininką

RYMANTUI PETRIKUI 

daktarę PETRIKĄ ir jo šeimę giliai užjau

čia ir kartu liūdi
Dr. čerškus ir šeima

čiai dvidešimties tautų. Lietu
vių programa bus gruodžio 4 d.
Šią savaitę bus tokios progra
mos: lapkr. 26 — meksikiečių, 
lapkr. 27 popiet — japonų, va
kare — armėnų, lapkr. 28 —
lenkų, lapkr. 29 vengrų, lap. ; Illinois Research ligoninėje 
30 olandų, gruodžio 1 d. po-, gydosį policininkas Donald A. 
piet kroatų, vakare norv3"j Passeri, 38 m. amžiaus, kurio 
gų. gruodžio 2 - švedų. Pro-iveid d in0 jaunuolia, api. 
gramos vyks 2 vai. p. p. ir 71
vai. bei 8 vai. 30 min. vakare.' . ... . , ,. .... savo žemus kėslus įvykdė, kaiŠeštadieniais ir sekmadieniais . . , , ,
dar bus ekstra seansai 3 vai. P°>>c™nkas sula.ke be name-
3C min. ir 5 vai. v. Taipgi bus!rio važiuojant, jaunuolių auto-
įvairiausių tautų eglutės, 20 pė
dų augščio. Lietuvišką eglutę 
papuošė Marijos Augšt. mokyk
los auklėtinės. Atitinkamomis 
dienomis muzėjaus restorane 
bus galima ragauti ir tų tautų 
valgių.

Tarp apdovanotųjų 
lietuvis

mobilį 
Buren.
mas prie savo motoeiklio esantį 
radiją tuojau vžaliarmavo po
liciją.

ties Maplewood ir Van 
Sužeistasis, panaudoda-

klauso Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų 121 būriui. Savitarpė 

Piktadarys: pagalba ir lietuviškų vienuoly
nų šelpimas. Užprašytos šv. mi
šios už Vengrijos ir Lietuvos 
žuvusius už laisvę.

Taip pat lapkričio 25 d. 10 v. 
bus šv. mišios 15 kuopos inten-| 
cija, kuopos vėliavos šventini- 

! mo metinės iškilmės.

t

Įdomiausias romanas!
“v.

Nelaime įvykusi dėl 
. stabdžių

Chicagoje toliau tęsiamas! 
tardymas — dėl ko iškeltasis'

Chicagos meras Dalcy lapkri- traukinėlis įvažiavo į traukinį, 
čio mėn. 23 d. įteikė pinigines užmušdamas 8 žmones ir daupinigines 
dovanas 97 policininkams, 16- 
kai Parkų distrikto policininkų 
ir 47-niems miesto ugniagesiam. 
Augščiausios dovanos buvo po

gelį sužeisdamas. Traukinėlio į 
mašinistas Michael J. Drfscoll 
tvirtina, kad traukinėlio stab
džiai negerai veikė ir traukinė-Į

$300, ir jas gavo ugniagesiai | |įg penkis kartus slydo pirma 
Patrick J. Neary, 34 m., ir Kari ; ncgU atsitrenkė į stovintį trau- 
E. Schccl. Šis pastarasis nese-
niai gavo vadinamą Carter H.
Harrison medalį už heroišką iš-, 
gelbėjimą iš ugnies trijų vaikų 
ir dviejų suaugusių. Kitiems, už 
parodytą drąsumą ir ypatingą Policininkai Milcs Coopcr- 
pasižymėjimą einant pareigas, man ir Shcldon Tellcr, dirbą 
duota čekiai po $150, $100 ir narkotikų skyriuje, savo gau- 
$50. Tarp apdovanotųjų yra ir tas dovanas po $100 už gerą 
lietuvis Juozapas W. Noreika, pareigų ėjimą nusprendė ati-

Dovanas atidavė 
vargstančioms

A. A.

WALTER BUTKUS
(Butkevicz)

Gyveno 3S09 \V. 6!»th Street.

Mirė lapkr. 23 d., i:-56 
9:30 vai. vak., sulaukęs 
bėa amžiaus.

m.,
pll-

IGLIAU’LIA

ORAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS’ 
ROMA NAS

Gyva intriga ir Šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinoii

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenui
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 • --

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

8KKANTI£JI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patama
<maa dieną ir nak 

4 Reikale Aauklt-
noa.

Mes turime koplyčių 
'taoae Chicago* tr 
įtoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujamo

duoti dviems nužudytų polici
ninkų našlėms ir sunkiai susir
gusiai moteriai policininkei.

Ligoninių konferencija
Shcraton viešbuty šiandieną

Lewis paaukojo misijoms
$200,000

Per įvykusį Chicagoje vidaus 
misijų draugijos (Extcnsion var 
du) suvažiavimą būv i pranešta,
kad Chicagos pramonininkas! prasideda trečia metinė katali- 
l/cwis misijų reikalams paauko-! kų ligoninių konferencija. Be 
jo $200,(KM). Per paskutinius į kitų dalykų, bus svarstoma nūn
šešerius metus tam reikalui jis, tis, kad ligoninės turi patarnau- 
vis skyrė po $100,000, iii visų rasių pacientams.

kilo išUrln- 
parapijos. 

Amerikoje Išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliUdim" 

žmona Stanislavu (po tėvais 
Soltunaitė), 2 dukterys Adc- 
lino ir Dorothy, pussesere Bro
nė Vilkos- virius ir Jos š-iuii 
(gyv. Gonnedticut), štvogerk.l 

Jadvyga Zulkuuskus, jos vyras 
Stanislovus ir jų šeima, pus
seserė Sopliio Taslier, jos vy
ras Anthony ir Jų šeima, pus
seserė Harrlet Mosiej ir Jos 
šeima, ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioj, 6815 S. \V»-al» 
ern Avė I21 ięlotuvės įvyksta 
antrad.. lapkr. 27 d. Iš ltoply- 
ši-os 9:30 vai. ryto bus atly
dėtus j šv. Adrtnn’o pa ra p. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingus pamaldos už velionio 
sielų. l>o pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nttflūdę: z.iikuiii, dukterys Ir 
visi kiti giminės.

Vnid. direkt. Mažeika-Evnns, 
telefonas KEpublic 7-8601).

Giniė Lietuvoj, 
kiškių apskr. Ir

SŪNUS PALAIDŪNAS
8tudija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1.000,000
DOLERIŲ

dk

2 DOLERIAI

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priel klek 
laiko pradėjo savo Talevtadk 
jos programą per "Dn lfont** 
stoti- Televizijos aparatų fir
ma "Admiral” Šiai programai 
finansuoti paskyrė vienų mi

lijonų doleri*
Lietuviikos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti Šio Įžy
maus kalbėtojo mintis už dn 
dolerių.

‘‘DRAUGAI “
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, III.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAUTORNIA AVĖ. TeL LAlayette S-SS72

T ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. UIUANICA AVĖ. let VArd. 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
069 West I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

' ALFREDAS VANCE
177 4VOODS1DE Rd„ Riveraide, ni. TeL Ol.ympic 2-6245,

POVILAS I. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. VAris 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COounodore 4-2223.

JURGIS F. RUDMIN
MIS 8. LITU ANICA AVĖ. TeL Y Arde 7-1138-11S81

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50(h AVĖ., CICERO. 01. Tel. OLynpio 2-1003

ZIGMUND (ZUDTK) ZUDVCKI
DUS W. 46th STREET Y Arda 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
Z4Z4 W, Wtk STREET BEpthUa 7-Ulll

Z'LeYLIZ l'lrgtalz 14M7S
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imu

X šv. Vardo draugijos reng- 
1 tas vakaras lapkričio 19 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje pra
ėjo su pasisekimu. Buvo daug 
dovanų, kun. A. Linkaus daly
tų 80 leiųpų. Komisija gražiai 
pasidarbavo, ją parėmė kun. J. I 

i Grinis ir kun. P. Lukošius
X Chieagos katalikiškose Kun. J. Grinis visų vardu pa- 

augštesnėse mokyklose lietu- sveikino daug veikiantį buvusį 
viai studentai ne vien phsižy- draugijos pirmininką Ralph 
mi moksle, bet ir gražiai pasi- Perry ir žmon4 Josephiną 
rodo sporto aikštėje. Lapkričio JU 25 m. vedybinio gyvenimo 
18 d. įvykusiame Chieagos ka- j sukakties proga. Palinkėta ii-į 
talikiškųjų augštesnių mokyklų giausiy metų. Šv. Vardo drau- 
futbolo pirmenybių žaidime Sijos nariai susirinkusius pa-, 
tarp St. Leo ir St. George mo- Į vaišino kavute ir pyragaičiais 
kyklų dalyvavo ir lietuviai stu- x Juozas ir Marijona Rama- i 

dentai Clarence Pahnke ir naUskai, 2447 W. 67 st., at- 

Thomas Siratovich. šventė savo vedybinio gyveni- j
Pahnke ir Siratovich buvo mo 25 m. sukaktį. Vaišės bu

st. Leo ratelio nariai. St. Leo vo įaparičio mėn. 17 d. Suuak-1 
laimėjo rungtynes 25—6. tuvininkų bu'e s ečių tarpe

Pahnke yra žinomų lietuvių buvo Rubinai, Pociai, Garmai, | 
veikėjų ir gerų darbų rėmėjų Makarai, Rudmin, dr. Gečas ir1 
Vlado ir Elenos Pahnke sūnus. Į jaugįau draugų ir pažįstamų. 
Šeima priklauso prie Gimimo Linksmų vaišių metu buvo 
Panelės Švč. parapijos Mar- jr susikaupimo minutė, nes 
ųuette Parke ir aktyviai daly- Rudminas neseniai gavo žinių.1 
vau ja parapijos draugijų veik-ikaą jn du broiis? m’rė tremty-1, 
loję. Siratovich tėvai Feliksas į je> 0 ^r. Gečo žmonos tėvelis 
ir Pranciška taip pat Mar-1 taip pat mirė Lietuvoje. Visi 
ųuetteparkiečiai ir žinomi vei-i žuvusieji ir dar tebekovojan- 
kėjai. 1 tieji už žmonijos laisvę buvo

X Stasys Pilka rengia kalė-’pagerbti sustojimu rimties rai
dinį programą, kuri kas me- nutei.
tas būna Museum of Science | x Regina Česaitė ir Kristina 
and Industry. prie 55-tos ties Burbaitė, Town of Lake lietu- 
Michigan ežero. Programa bus vjų kolonijos gyventojos, pa

Alvvays wcar something white when wa!king after dark. If you 
do not have on light colored clothing, tie a handkerchief around 
your arm. Under most nighttime conditions, it is d’.fficult lor a 
motorist to spot a pedestrian Crossing an intersection. This is 
the message contained in the Chicago Motor Club’s monthly 
safety poster, which has been distributed to more than 44,000 
elementary school dassrooms throughout the Motor Club’s 
Illinois and Indiana territory.

ti imnazijos svečiai. Spalio1.
mėnesį gimnaziją aplankė Ryt- Nottinghamo, Anglijoje, lietu- 
prusių Sąjungos (Ospreussische vių kolonijos veiklus narys lap 
Landsmannschaft) pirmininko kričio 8 d. laivu "Empires of 
žmona M. Woelke-Rad-l Scotland” išplaukė į Kanadą.

Vytautas Marcinkevičius čiančius brolius, o taip pat jų

IŠ ARTI IR TOL,
J. A. VALSTYBĖSE
New Yorko uostan lapkri-

įdomi, parodys senus lietuviš- vasarį paskelbtuose gegužės- ' gį0 23 d. atplaukia laivas iš Eu- 
kus papročius. Kas metai mu-]birželįo lietuviškos knygos pla-' ropos su 1,252 tremtiniais, tarp 
zėjuje yra laikoma ši įdomi tinimo mėnesiuose, platinda-' kurių randamos šios lietuvių ar- 
programa ir ta proga duoda- mog lietuviškas knygas pasiekė ba Lietuvos piliečių pavardės: 
ma visoms tautoms parodytų neblogus rezultatus. Pirmoji i Petronėlė Djakonova, Marijonas 
kalėdinius papročius. Lietuvių knyjų išplatino už 15.35 dol., į Pliuškevičius, Maksas Ragendor 
diena bua gruodžio 4 d., antra- antroji už 19.30. Tas parodo, j fas, Ewald Torunski, Dominik 
dienį. Programą išpildys Geno-|j kad jaunįmuį aktyviau įsijun-'Dzerkel. Auguste HochJeitner, 

gus į lietuviškos veiklos dirvo-| Bronius Ryckis, Birutė Janu-vaitė Giedraitytė, Fran Gra-
montienė, Ateities šokėjai, kan-j nūs būtų galima pasiekti žy-1 ska^-> Rudolf Radtke, Edmundas
klininkų grupė ir daug kitų. 
Visi kviečiami dalyvauti ne tik 
savo, bet ir svetimųjė progra
moj.

X Elzbieta Samienė, plačiai 
žinoma Chieagos veikėja, grįžo 
iš Californijos praleidusi ten 
keletą savaičių ir aplankiusi 
savo ten gyvenančius vaikus. 
E. Samienė grįžo gerokai pail
sėjusi ir vėl sėkmingai įsijun 
gė į darbą platindama bilietus 
Tėvų Marijonų rėmėjų Chiea
gos apskrities rengiamam kau
liukų žaidimo vakarui, kuris 
įvyks 1957 m. sausio 13 d. Nek

miai geresni rezultatai.
X Justinas Mackevičius, 

Standard Federal Savings & 
Loan Assn. prezidentas, 4192 
Archer avė., paskyrė asmeniš
ką $500 auką Sibiro lietuviams 
remti per Chieagos Balfo va
dovybę, Lietuvių Prekybos Na
mai — Furniture Center, Ine., ket 
$100 ir District Savings and 
Loan Assn. Bridgeporte $100. 
Direktoriai dalyvaus Balfo ban
kete prie atskiro stalo.

Rauckinas, Walter Wasmann, 
Kazys Kaulinis, Vytautas Babic
kas.

— Pranciškus Žukauskas,‘ «t M
buv. ilgus metus Šv. Kazimiero 
Los Angeles. Calif., parapijos

vilaitė, a t v e ž u si gjm- 
nazijai ir vaikams gražių 
dovanų: visiems Goettingeno su 
važiavimo gimnazijos šokėjų gru 
pės dalyviams po gražų albumą

Numato apsigyventi 
Ont.

Toronte,

KOLUMBIJOJ
— Inž. Petras Narutavičius

su Goettingeno laikraščių repor mirė, sulaukęs 72-jų metų am- 
terių ta proga padarytomis šo- žiaus, 17 d. lapkričio, Medelli- 
kių ir šokėjų nuotraukomis.1 no šv. Viycento ligoninėje. Ve- 
T aip pat ir gimnazijai ji įteikė lionis, laike aštuonerių savo pas 
didelį albumą su nuotraukomis, kutinių gyvenimo metų, turėjo 

Ponia Woelke nuoširdžiai šie->6 sunkias operacijas, kurias per 
lojasi lietuvių ir Vasario 16 Gim ’ nešė su didžiausiu kantrumu.

Nujausdamas greitą savo gyve
nimo pabaigą, susitaikęs su Die 
vu ir aprūpintas 'paskutiniais 
šventais Sakramentais, atsisky
rė su šiuo pasauliu, palikdamas 
nuliūdime savo žmoną — Jani

suruoštose demonstracijose šio 
mėnesio 11 d. Vengrai pasidali
no su Bogotog visuomene savo 
nelaime ir sulaukė karštų atsi
liepimų iš kolumbiečių pusės, ku 
rių šūkiuose buvo ir sekantis — 
“Savanoriai į Vengriją!” Kolum 
biečiai taip pat vieni iš pirmųjų 
pasiuntė savo savanorių dalinį 
1,080 žmonių į Jungtinių Tautų 
sudaromą Suezo policiją.

Auga katalikybė Japonijoje
Per paskutinius vienerius me

tus katalikų skaičius Japonijoje 
paaugo 15,260. Jau ir šiais me
tais besiruošiančių priimti krikš 
tą yra 17,588. Japonijoj dirba 
400 vietinių ir 1,039 užsieniečiai 
katalikų kunigai. Bet yra 376 
vienuoliai broliukai, iš khrių

ną Narutavičienę ir dukrą — | 208 yra japonai. Kunigų gemina 
dr. Danutę Vaitkienę. rijose yra 515 klierikų, o paren-

nazijos likimu. Išgyvenusi tris 
dienas gimnazijoje pati, pajuto 
visus gimnazijos nepriteklius, la 
bai užjausdama gimnazijai.

— Ruošiasi brandos egzami
nams. Vasario 16 d. gimnazijos 
devintosios klasės mokiniai pra
dėjo ruoštis vasario-kovo mėn. 
įvykstantiems brandos egzami
nams. šiais mokslo metais bū
simų abiturientų laida, atordė 
būsianti didesnė, bet emigracija 
ir šiemet palietė kaip tik labiau
siai augštesniųjų klasių moki
nius, taip kad net keturi būsi
mi abiturientai išvyko jau į 
JAV: Vida Kaminskaitė, Nijo
lė Raišytė, Birutė Janušaitytė 
ir Jonas Masaitis.

— Dovanos gimnazijai ir mo

kiniams. BALFo pirmininkas 
kan. Končius lankydamas Vasa
rio 16 Gimnaziją ir sielodama- 
sis jog reikalais, suteikė jai vi
sokeriopos paramos. Prieš kele
tą savaičių paaukojo gimnazijos 
mokiniamg DM. 1,000, — skir
tų papildyti mokinių maistą vai
siais ir skanumynais, o dabar 
pažadėjo gimnazijos Kalėdų eg
lutei taip pat DM. 1,000, —

Gimnazijos mokinei Giedrei 
Labanauskaitei, talentingai me
nininkei, pradėjusiai lankyti 
Manheimo meno akademiją, 
kan. Končius asmeniškai paau
kojo DM. 400, — ir pažadėjo 
ją remti ir ateityje,, kad ji ga
lėtų mokytis meno Mannheimo 
laisvojo meno akademijoje, gy
vendama Vasario 16 Gimnazi
jos bendrabutyje.

Panašiai gimnazijai BALFo 
pirmininkas paskyrė didesnę mil 
tų siuntą, kad gimnazijai ne
bereikėtų grynaig pinigais mo
kėti už duoną ir bulkutes. Su 
kepyklomis sutarta, kad jos pa
naudos miltus gimnazijos reika- 
lamg ir tuo būdu gimnazijos mė
nesinės išlaidos, gavus miltų 
siuntą, sumažės. >

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Aukos vengrams. Angli

jos lietuviai noriai aukoja ko
munizmo aukoms vengrams, ku 
rie pradėjo tremtinių gyvenimą 
V. Europoje. Per “E. Lietuvį” 
vienos savaitės bėgyje buvo su 
aukoti 57 sv. 5 šil. Nottingha- 

— Vokiška firma remia gim-1 me vįeno vakarėlio metu suau-

— Kolumbijoje mokslo metai 
yra pradedami vasario mėn. ir 
užbaigiami — lapkričio mėn.
Šiais, kaip ir kiekvienais moks- 540 katalikai, 
lo metais, jas baigė nemažas 
skaičius mokinių.

— Kazimieras Totoraitis, pir
masis Kolumbijoj gyvenančių

giamosiose seminarijose 481. 
Japonių seselių yra 2,729. Sos
tinės, Tokyo, diecezijoje yra 29,

Didžiausia dovana 
neturtėliams

Hong Kongo kinų laikraštis
lietuvių, baigė augštesniąją mo- praneša, kad neseniai tos kolo- 
kyklą. Jis yra adv. J. Totoraičio nijos neturtėliams, ypač pabė-

— Kun. dr. J. Končius prieš 
išvykdamas į Jungtines Ameri
kos Valstybes apsilankė Luebe- 
ck’e. BALFo pirmininkas prof. 
kan. dr. J. B. Končius lydimas 
BALFo įgaliotinio Vokietijoje 
Iz. Rugieniaug ir BALFo emigra 
cijos Hamburgo skyriaus vedė
jos E. Benevičienės. Svečius Ar- 
tillerie stovykloje pasitiko Lue- 
becko ir Bad Schwartau apylin
kių įgaliotiniai. ,Kan. Končius, 
Visų Šventųjų dienos proga 10 
vai. atlaikė pamaldas visiems 
Luebecko ir Bad Schwartau lie
tuviams. Po - pamaldų kan. dr. 
J. B. Končius lydimas BALFo 
įgaliotinio Vokietijoje, Banevi
čienės, Luebecko ir Bad Schwar-

ir dantų gyd. P. Leimonaitės-To 
toraitienės, sūnus. Laimingi tė
vai, ta proga, savo namuose su
rengė vaišes — “Copa de Cham 
pana”, o jaunasis graduantas 
ruošiasi inžinerijos studijas pra

geliams iš Raudonosios Kinijos, 
katalikai išdalino 2,250 tonų ry
žių. Tai buvo didžiausias nemo
kamai išdalytas ryžių kiekis tos 
kolonijos istorijoje.’ Net 300,000 
asmenų gavo po 15 svarų kiek-

dėti, ateinančiais metais, Medei-, vienas. Visa ta didžioji siunta
lino Katalikų Pontifikaliniam 
Universitete.

— Buračų šeima ilgai laukusi 
vizos į Kanadą, jos sulaukė ir 
greitu laiku išvažiuoja Kanadon 
pas savo dukrą Ireną Grybienę.

Lėnai sutvarkę savo dokumen 
tus, laukia vietos laive ir greitu 
laiku taip pat apleidžia Kolum
biją. Jie išvažiuoja pas savo 
dukrą į Australiją.

— Bogotos lietuviai, nuošir
džiai užjausdami vengrų tautos 
didvyriškas laisvės kovas ir jų 
nelaimes, skaitlingai dalyvuaja 
jų ruošiamose pamaldose už ken

buvo išdalinta per parapijas ir 
mokyklas, nesudarant jokių ad
ministracinių išlaidų.

Klebonijoje reikalinga 
ŠEIMININKE ’

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad. 
Nr. 7674 “Draugas”, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, UI.

komiteto pirmininkas, Du arte, tau BALFo įgaliotinių, aplankė 
Calif. baigia statyti kelių šimtų Luebecko kapinėse stovintį Lie- 
tūkstančių vertės Super Mar-, tuvių tautinį paminklą, prie ku

rio buvo pagerbti Luebecko ir
— Inž. Juliaus ir Jūros Jode-

Hy sūnus pakrikštytas Juliaus 
Jono vardu Los Angeles lietu-

visame pasaulyje mirusieji lietu 
viai. Iš kapinių BALFo pirmi
ninkas nuvyko į Meesen stovyk-

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

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

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

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

MALDAKNYGE

"JAUNUOLIU MALDOS"
Kori* paroott 

Kan. P. Kirvelaitls 
Kaina: $1.50 ir $2.50

nfaakymiu adresuokite
DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

vių parapijos bažnyčioje. Krikš-į lą. Ten buvo sutiktas dar ir 
ir BALFo įgaliotinių iš Eutin,to tėvais buvo Vyt. Gylys 

Dalia Valančiūtė.
— Balys Raugas, Philadelph- 

jos lietuvių veikėjas ir mūsų 
spaudos bendradarbis, yra per- 

Ateities šokėjai gražiai atlik'- 1 gfkėlęs gyventi į nuosavą namą

X Ateities šokėjai dalyvaus 
Loyola universiteto Lewis To-

Pras Panelės Švč. parapijos j wers rūmuose, išpildydami ka- 
salėje. E. Samienė yra Tėvų Iždinę programą gruodžio 6 d. 
Marijonų rėmėjų Chieagos ap
skrities pirmininkė ir vietinio 
skyr. sekretorė. Nenuilstančiai 
veikėjai E. Samienei artimieji 
linki sėkmės.

X Studentų ateitininkų val
dybų suvažiavimas gražiai pra
ėjo Padėkos dieną. Buvo skai
tyta pora paskaitų ir aptarta 
veikla. Dalyvavo apie 70 stu
dentų ir svečių. Sunkų įspūdį 
padarė pranešimas, kad auto 
katastrofoj žuvo St. Louis 
at-kų draugovės
stud. R. Petrikas, 
suviažiavimas sukalbėjo

programą Palmer Hoųse Grand 
balinime, kur dalyvavo net 
16-ką kitų tautų. Tai buvo lap
kričio 16 d. Dalyvavo konsu
las ir ponia Daužvardžiai.

X Lawrence Vilkas, šiuo me
tu tarnaująs kariuomenėje, pro 
Newfoundlandą, Škotiją, Afri
ką ir Graikiją, išvyko į Turki
ją, kur išbus metus laiko tar
naudamas JAV kariuomenės 
misijoje. Jo tėvai gyvena Šv.

pirmininkas į Jur«io parapijoje, Bridgeporte; 
Už jo sielą 1 tėvas yra parapinio komiteto 

Tėve, narys-

šiuo adresu — 444 Main Str.,
Cambridge, Riverside, N. J.

— Antanas ir Julija Noregell, 

gyv. Los Angeles, Calif., šalia 
savo nuolatinio darbo, išlaikę 
egzaminus, atliekamu laiku ver
čiasi nuosavybės pirkimo ir par šelpti lietuvius, 
davimo bizniu. Jiems šis dar
bas gerai sekasi.

— |*onia čerienė, Balfo Cent
ro pareigūnė, tarnybos reikalais 
lankėsi Los Angeles mieste ir 
aplankė lietuviškas įstaigas.

— Ona Račkienė, pardavusi 
savo nuosavybę North Holly-

Neustadt, Timmendorfer Strand, 
latvių ir estų atvykusių tautinių 
grupių atstovų. Meesen stovyk
loje įvyko visų BALFo šalpos 
komisijų ir įgaliotinių posėdis, 
kuriame buvo aptarti Vokietijo
je liečiančių lietuvių vargai. 
BALFo pirmininkag gausiai su
sirinkusiems lietuviamg padarė 
pranešimą iš BALFo veiklos, 
kad ateityje bus daroma žygių

naziją. Spalio 30 d. Krašto Val
dybos pirmininkas, drauge su 
gimnazijos direktorium ir gim
nazijos reikalų vedėju A. Ma- 
karsku apsilankė žymioje vietos 
Carl Freudenberg firmoje, pra-

kota 16 sv. Yra ir tokių lietu
vių, kurie mielai sutinka priim
ti gyventi šias nelaimingas ko-

— Buckminsterio vyry sto
vykloje tebegyvena apie tuzi-

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

kaina yra prieinama visiems.

Užsakymus 
šiuo adresu:

su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

mūsų ir amžiną atilsį. Tolimes-! X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 persikėlė^en^r16’ 
nį gražiai pasisekusio suvažia- -«- ------~------ persikėle gyventi.

wood, įsigijo didelę nuosavybę šant suteikti gimnazijai para- nas lietuvių, kurie tarpusavyje

vimo aprašymą 
liaū.

duosime vė-

X A. a. Evos Mikolaitienės

ak. Brighton Park ruošia pra
mogą gruodžio 2 d. 2 vai. p. p. 
Vyčių salėj, 2455 West 47 St. 
Rengėjos nuoširdžiai ruošiasi

20 m. mirties sukaktį minint ir ir tikisi. kad &ausas atsilanky-
ma3 svečių duos progos prisi
dėti prie tų darbų, kuriuos Tė
vai Marijonai dirba.a

X Priešadventinis vakaras,

kurį rengia Vyrų choras, su 
nuotaikinga programa įvyksta 
šį šeštadienį, gruodžio mėn. 1 
d. 8 vai. vak. Lietuvių audito- 

relė plačiai žinomų biznierių rijoje. Balio Pakšto orkestras 
W. H. Kareivų, kelintas mėnuo palydės šokiams, bus ir rožių 
guli Columbus ligoninėje ir po šokis.
truputį eina geryn. Artimieji Į .
linki sergančiai kantrybes ir ... ™ v^ižbin 6739 S. RocKwell, ilgamečiaisveikatos, o tėvams reiškia ; . ®, . . Draugo skaitytojai Padėkosužuojautą. ,. ’ .... .. Adieną savo gimines ir pažysta- 

X ALRK Labdarių Centro mus pavaišino fazanų patieka-
valdybos susirinkimas bus lais. Jauniausias jų sūnus

jos vyro Domininko Mikolaičio 
35 m. mirties sukaktį minint, 
buvo atnašautos už juos šv 
mišios Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Jų sūnus kun. V 
Mikolaitis taip pat ta intenci
ja atnašavo mišias.

X Martyna Kareivaitė, duk-

gruodžio
Kryžiaus
Je

VOKIETIJOJE
— Vokietijos Krašto valdy

bos bendradarbiai, Vasario 16 
gimnazijos mokytojai ir tarnau
tojai ^aukojo DM. 270, o moki
niai tam pačiam reikalui sudėjo 
iš savo kuklių išteklių DM. 81. 
75. Surinkti pinigai, viso — DM. 
351.75 pasiųsti Vokietijos Rau
donajam Kryžiui, “Ungarn-Hil- 
fe” sąskaitom

X Margarita Pukelaitis, De

Paul universiteto studentė, bu
vo išvykusi keletai dienų pas 
savo sesutę pranciškietę M. 
Almą, kuri darbuojasi Gerojo 
Samaritiečio ligoninėje veda- 
moj seselių praneiškiečių.

X Jonas Kastautas, L. Mišk 
Sąjungos Tremtyje iždininkas.
kiek pasveikęs po jį ištikusio 

5 d 8 vai. vak. Šv. Charles yra aistringas medžio- į širdies smūgio turėjo Cook Ii-
parapijos klebonijo- tojas. Birgeliai yra žinomi ge

rų darbų rėmėjai.

goninėje pavykusią akies ope
raciją.

mos. Lankytojai buvo maloniai 
sutikti ir buvo pažadėta parem
ti Vasario 16 gimnaziją iki me-l 
tų galo mė3os gaminiais.

- «*• . ...Tai žymi parama gimnazijai 
ir, berods, pirmutinė auka jai 
iš vokiečių privačios firmos pu
sės. šiuo atveju didelis nuopel
nas priklauso A. Makarskui, ku- 
ri3 davė mintį kreiptis į šią fir
mą ir pats padarė pirmuosius 
žingsnius vizitui paruošti.

Reikia pažymėti, kad tos fir
mos stambiausias dalininkas 
(pats Carl Freudenberg) yra la
bai vietos visuomenės mėgia
mas ir jo dosnumas kultūri- 

1 niams, sporto ir karitatyvirtiams 
tikslams plačiai apylinkėje žino
mas.

Kreipiame dėmesį, kad firma 
pažadėjo suteikti galimybę lie
tuviams studentams, ir gimna
zijos mokiniams — berniukams 
ir mergaitėms, vasaros ir kitų 
atostogų metu dirbti firmos fab 
rikuose.

labai gražiai sugyvena. Laikas 
nuo laiko jie surengia religines 
švente«3, kada atvykęs kapelio
nas atlaiko pamaldas ir prie1 
bendro stalo pasikalba įvairiais 
rūpimais klausimais. Visi vyrai 
dirba laukuose, dažniausiai rū
dos kasyklose. Visi jie viengun 
giai. Dėka intervencijos gyveni 
mo sąlygos žymiai pagerėjo, 
nes dabar stovykla pagrindinai 
atremontuota, įdėti dideli lan
gai ir įvestas centrinis šildy
mas. Polisio kambaryje galima 
atrasti įvairios spaudos, valgo
majame yra televizija. Valgis 
geras, nes stovykla yra atokiai 
nuo miesto ir didesnių lietuviš
kų kolonijų.
x>o<x>o<x><xx><xx>o<xx>oooooooo

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuvlš- \ 
kai angliškas iodynas. Parašytai-1 
H. H. Pewtresa ir T. Gėriko. 333 1 
psl. Kietais viršeliais. Kaina S4.50 
Gaunama “Drauge2334 South 
Jaitley Avė., Chicago 8. HL 
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KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

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

7:30 valandą vakare,
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

naujas Laureatas bus supažindintas su 
Amerikos visuomene.

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

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

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


