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Atleistas Sovietų gynybos ministeris Žukovas
Maskva tebeina provokacinėmis 

Stalino pėdomis
Geriausiai Maskvos provokaciją žino lietuvis. 1939 metų 

Molotovo kaltinimas “raudonarmiečių” kankinimu ir terorizavi
mu buvo tikrasis Maskvos šantažas ir šlykščiausias melas. Nors 
buvo įrodyta Maskvos šantažas, bet ji, savo tikslų siekdama, įtei
kė ultimatumą ir vėliau okupavo kraštą.

šantažo priedanga ji vykdė sa ‘ '
vo planą ir slaptą susitarimą 8li| Penyje daro radaro ir telefo- 
Hitleriu. šiandieną ji tokią pat,nmius Poatus- slėptuves ir prieš-
taktiką vartoja prieš Turkiją, itankjnes kllutls- Ko<*ėl Maskva 
Tariamasis Turkijos, “atakos kiaasi i /Turkijos vidaus reika- 
planas”, kuris jau rodomas vie- ‘U9 • Kiekviena valstybė savo te- 
šai Jungtinėse Tautose, yra pa- turi teisę daryti, ką
čios Maskvos sufabrikuotas ir U* norL Jei Turki> 
padirbtas. Negalėdama kitaip/"riton^e karinius manevrus, 
kiršinimus ir įtempimą palaiky- yra ^nai J08 reikalas. Čia yra 

noras Turkiją daryti agresinga, 
pesiruošusio pulti arabus, tai 
norima dėl to, kad Turkija ne
siduoda palenkiama Maskvos 
pusėn. Artimuose rytuose Tur
kija užima tokią poziciją, kun 
labai kliudo Maskvos slinkimui 
pirmyn. Be to, turėdama savo 
rankose Dardanelus, ji užblo
kuoja sovietų Juodųjų jūrų lai
vyną. Būdama Atlanto ir Bag
dado pakto nariu, Turkija, kaip 
ypatingai stipri kariniu atžvil
giu. gali įsikišti ir pastoti kelią, 
jei Maskva veržtųsi į V. Rytus. 
Pasaliau Turkijai nepertoliau- 
s;ai ir Maskvos skysto kuro nu
garkaulis — Baku. Maskva ir 
daro pastangas Turkiją apsup
ti, spausti ekonomiškai ir mo
rališkai. Ir taip Turkija jaučia 
Maskvos’ spaudimą, nes, turėda
ma tiesiogines su ja sienas, pri
valo savo apsaugai laikyti mil
žinišką kariuomenę (per 500, 
000 vyrų). Aišku, kad kraštui 
tokios milžiniškos armijos iš
laikymas visą laiką sudaro sun
kumų, kuriuos jaučia gyvento
jai. Jei ne Amerikos parama, 
Turkija ekonominius sunkumus 
jaustų labai stipriai.

ti, Maskva panaudojo Stalino 
taktiką.

Dokumentų tikrumas

Maskvos duoti fotostatiniai 
dokumentai Sirijai ir Egiptui, 
kurie tariamai pateko į Maskvos I 
rankas slaptai iš Turkijos Kraš
to apsaugos ir užsienių reikalų 
ministerijų, yra tikrasis šanta
žo vaisius, turįs tikslą išgąsdinti 
Siriją ir Egiptą, kad Turkija po 
spalio 27 d. rinkimų puls tuos 
kraštus. “Dokumentų” tikrumas 
ir nurodyto kariuomenės (50. 
000 vyrų ir 500 tankų) sukon
centravimas yra pačios Maskvos 
išvestas. Ji žino, kad Turkija vy
kdo savo kasmetinius kariuo- 
meųės manevrus. Šnipai prane
šė, kad gali būti panašus skai
čius karių ir tankų. Kremlius y- 
ra menininkas sudaryti fikty
vius dokumentus. Kas gali pa
tikėti fantazija, kurią skelbia 
Maskva? Prieš patikėjimą rei
kia pasižvalgyti po Maskvos šan 
tažo laukus, tada bus matomas 
jų skelbiamos tiesos tikrumas. 

Orus Turkijos atsakymas

Turkijos valdžios atstovas 
Gundogu Ustun labai teisingai 
pasakė, ksd Maskvos šantažas 
prašoko absurdo sąvoką. “Nėra 
reikalo komentuoti kvailiausio 
apkaltinimo. Nėra reikalo ir ver

Dirbtinio mėnulio 
tvarkrastis

MĄSKVA. — Sovietų dienraš 
tės reaguoti į paskelbto “doku- j čiai “Izviestijos” ir “Pravda” 
mento” autentiškumą”. Sovietų skelbia dirbtinio mėnulio kelią 
“dokumentą” kaltinimą ir įrody- j — kada, ant kokių pasaulio mie- 
mą Turkijos valdžios atstovas stų užskris — per dvi dieni iš

Žuvo keturi. Tarp
jų du kunigai

LOWELL, Ind., spalio 27. — 
Keturi žmonės žuvo vakar neto
li Lowell, Irid., lėktuvo katastro
foje. Visi keturi vyrai, tarp jų 
du katalikų kunigai, buvo nus- 
kridę iš Rockford, III., į South 
Bend pasižiūrėti futbolo rung
tynių, lošiant Notre Dame uni
versiteto komandų. Spėjama, 
kad katastrofa įvyko dėl blogo 
oro. Žuvo katalikų kunigas Do
nald Šbuler 29 m., Rockfordo 
diacezijos vyskupo sekretorius 
ir kun. Francis McNally. Iš ci
vilių žuvo lėktuvo savininkas 
Arvidson Midwest, Wood korp. 
pirm. ir lakūnas Walter Stone.

Sovietiški įstatymai 
Lietuvoje

MASKVA.— “Izvestijų” nr. 
247 praneša iš Vilniaus, kad Lie
tuvos Teisingumo ministerija 
nusistatė išleisti “Tarybų Lietu
vos chronologinį įstatymų rin-1 
kinį”. Jau išėjo iš spaudos pir-. 
mie ji trys tomai. Juose telpa J 
normatyviniai įstatymai, priim
ti Vyriausios Lietuvos Tarybos, 
toliau — Vyriausios Lietuvos 
Tarybos prezidiumo įsakai ir 
Tar. Lietuvos ministerių kabi
neto nutarimai, apimantieji 1940 
-1952 metus.

Ateityje visi įstatymai, o taip
gi Augšč. Tarybos prezidiumo 
įsakai ir vyriausybės nutarimai 
bur. skelbiami Augščiausios Ta
rybos ir Tarybų Lietuvos Vy
riausybės Žiniose”, kurios bus 
pradėtos leisti nuo naujų metų 
pradžios.

Geras aukotojas
WINNIPEG, Kanada, spalio 

27. —Raudonojo Kryžiaus Krau 
jo bankui aklas Digby Tomin- 
son per 15 m. yra aukojęs krau
jo 56 kartus. Tai yra daugiau
sia kraujo paaukojęs žmogus. 

Vyks į Paryžių

'•'"'WWBI«RW

Paul Henry Spaak, Nato generalinis sekretorius, kalba
si su JAV sekretoriumi Dulles Valstybės departamente, dėl 
sustiprinimo šiaurės Atlanto Gynybos sąjungos, trumpai 
vadinamo Nato. (INS)

Nežinoma Žukovas bus
paaugštintas ar pažemintas

LONDONAS, spalio 27. — šeštadienio naktį Maskvos radi
jas pranešė, kad sovietų maršalas Georgi K Žukov paleistas iš 
krašto gynybos ministerio vietos ir jo vieton paskirtas marš. Ra- 
dion Y. Malinowsky.

Maršalas Žukovas iškilo ant- —..... — į.— ,
rojo pasaulinio karo metu ir jau paskutines keliones, kaip tai 
Stalinas bijodamas jo kilančio į Rytų Vokietiją, Chruščevas at

pavadino “Nonsensical lies” var
du. Turkija visu griežtumu pa-

anksto. Sovietų spaudoje šiuo 
metu jau mažėja aprašymai a-

neierė užpuolimo tikrenybę, at- pie dirbtinį mėnulį, bet didėja 
metė Maskvos išgalvotą melą, į medžiaga, skirta bolševikų re- 
jog Amerika daro spaudimą Tur voliucijai, švenčiant nuo to įvy- 
kijai pulti Siri ją. Pagaliau nesu-. kio 40 m. sukaktį.
prantamu veiksmu laikomas iš-1 
galvoto puolimo atvejąs net kar- r 
tu su Iranu ir Jordanu.

Grobia pabėgėlius
VIENA, Austrija, spalio 27.

- Austrijos oficialūs asmenys 
Ustun pareikšti ir visuotiniai pa pareiškė protestą Čekijos vyriau 
neigti Maskvos kaltinimą, kad sybei, kad čekų agentai pagro

bė iš Austrijos du čekų pabė
gėlius, kurie gyveno Austrijoj.

Turkijos vyriausybė įgaliojo,

rugsėjo mėn. atsilankęs JAV 
specialus diplomatas Roy W. 
Anderson sudarė puolimo “do
kumentus”, kurių fotostatinės 
kopijos perduotos Sirijai ir E- 
giptui. “We pay no attention a- 
ny more, because we are uesd 
to these fabrications and ap- 
surdities”, — baigė Ustun. 

Bėgimas už akių

Maskva, sufabrikuodama fan
tastinius “dokumentus ir kalti
nimus”, turi tikslą pasitikti Ei- 
senhowerio ir Macmilano įvyks
tantį susitikimą ir pasitarimus. 
Jiedu aptars daug pirmaeilių 
politiniu reikalų; nebus praleis
tas ir Turkijos-Sirijos fabrikuo

ji tižo tiltas
SAIGONAS, Pietų Vietna

mas, spalio 27. — Reuterio agen 
tūra praneša, kad 47 asmenys 
buvo užmušti ir 75 sužeisti, kai 
einąs per kanalą medinis tiltas 
įlūžo žmonėms apvaikščiojant 
tautinę šventę.

Politika Lietuvos mene
MASKVA. — Iš “Izvestijų” 

Nr. 250 matyt, kad ir Lietuvos 
dailininkai yra verčiami savo 
kūryboje minėti bolševikų revo
liucijos 40 m. sukaktį. Dail. A.

jamas “užpuolimas". Čia Mask- Žmuidzinavičius piešiąs Nemu- 
va nori m°sti apkaltinimą Ame-1 no hidroelektrinę stotį: piešinys 
rikos inspiracijai pulti Siriją, pavadintas: “Čia bus Kauno jū- 
kad padarytų nuomonių skirtu- ra”. Kiti dailininkai ruošią Ša
mą tarp prezidento ir Macmila- iomėjos Neries portretą, skulp- 
no. Jai rūpi ardyti gerus Angli- toriai gaminą “Kukurūzų Sėjėjo 
jos-Amerikos santykius, skelbti skulptūrą” ir t.t. Būsiančios ke- 
pasauliui Amerikos agresingu- bos meno parodos, kuriose be 
mą, “dokumentais” įrodyti tik- kitų dalvkų būsią išstatyta nau- 
rumą. Maskva tyli. kaip jos tech jų vitražų, kilimų ir kitų kūri- 
nikai 400 mylių Sirijos-Turkijo31 nių.

Įtampa tebėra didelė
Art. Rytuose ir Europoje

Prokomunistinė Sirijos vyriausybė oficialiai atmetė Saudi 
Arabijos pastangas tarpininkauti Sirijos-Turkijos ginče. Turki - 
jos-Sirijos pasienyje padėtis palieka įkaitusi. Turkija Sirijos pa
sienyje tebelaiko sutelktus didesnius kariuomenės dalinius.

Į pasienį telkiama ir Sirijos
kariuomenė. Sirijos vyriausybė 
kaikuriose vietose gyventojams 
dalina ginklus partizaniinam ka- 
rui vesti, jei karas prasidėtų. Ne 
tikrai padėčiai seninti ir ap
valdyti belieka vienas kelias —

popularumo jį paskyrė į Odesą 
ir apie Žukovą prie Stalino nie
ko nebebuvo girdėti.

Senas ir naujas

Stalinui mirus ir Chruščevui 
pradėjus niekinti Stalino kultą, 
Žukovas buvo pakviestas į Mas
kvą ir 1955 m. paskirtas gyny- 

ibos ministerių, gi šių metų va- 
j lymų metu, kada buvo išmesti 
'iš politbiuro Malenkovas, Molo- 
I tovas, Šepilovas ir kiti, Žuko
vas pakviestas į Politbiuro pre- 

[ zidiumą. Žukovas yra 61 m. am
žiaus į komunistų partiją įsto
jęs 1919 m.

Naujasis gynybos ministeris 
maršalas Malinowsky yra 59 m. 
amžiaus, taip pat antrojo pašau 
linio karo herojus, vadovavęs 
Ukrainos frontui. Vokietijai ka
pituliavus buvo nusiųstas į Ja
ponijos frontą.

Kils ar kris

Laisvajam pasauliui kyla

liko be nuolatinio palydovo Bul
ganino. Chruščevas nori užsitik
rinti diktatoriaus postą kariuo
menės pagalba ir manoma, kad 
Žukovas jam labai reikalingas. 
Sovietų žurnalistai Londone tei
gia, kad Žukovo pažeminimas 
būtų klaida. Jo paleidimas iš gy
nybos ministerio vietos raudo
niesiems žurnalistams buvusi 
staigmena.

Jungtinės Tautos.

Kaltina Ameriką

Sirijos armijos štabo viršinin
kas gen. Afif Bizry vėl pakal
tino Ameriką, jog šeštojo Ame
rikos laivyno lėktuvai skraido 
virš Sirijos teritorijos. Gen. Biz
ry teigia, jog Amerikos laivyno 
karo lėktuvai veikia bendrame 
kontakte su Turkijos sutelkto
mis karinėmis jėgomis Sirijos 
pasienyje. Kalbėtojas smarkiai 
puolė valstpbės sekretorių Dul
les, kuris esąs susidariusios pa
dėties organizatorius ir kaltinin-

WASHINGTONAS, spalio 27. kas. Turkija pradėjusi telkti Si- 
— Washingtone kalbama, kad rijos pasienyje kariuomenę puo- 
prez. Eisenhoweris vyks į Pary- lamiesiems veiksmams, kai Dul- 
žių gruodžio mėnesio 15 d. į ten les pavaduotojas Loy Henderson 
vykstančią Nato konferenciją. į Turkiją atvežęs Amerikos pla- 
Esą toks nutarimas padarytas nūs.
po Anglijos ministerio pirm.
Macmillan pasitarimo su prezi
dentu. Baltieji rūmai ir Valsty
bės departamentas tuo klausi
mu atsisakė ką nors paaiškinti.

Daug mirčių
LONDONAS, spalio 27. — 

Pranešama, kad Azijos slogos 
epidemija paskutine savaite pa
reikalavo 160 miestų Anglijoj 
net 600 mirčių. Iki šio laiko mi
rė 2,387 asmenys, gi pernai tuo 
pačiu metu tik 1,087.

Amerika ir Turkija neigia

Maskvos “Izvestijos” paskel
bė pranešimą, kuriame sakoma, 
jog Amerika į Turkiją pasiun
tusi kelias eskadriles sprausmi

krizę. Londone patirta, jog so
vietų maršalas Konstantinas 
Rokorsovsky, kuris ligi Gomul
kos iškilimo į komunistų parti
jos vadus laikė sukaustęs Len
kiją, paskirtas Turkijos pasie
nyje esančios sovietų kariuome
nės vadu.

Amerika ir Turkija visus so
vietų- Sirijos kaltinimus neigia.
V/ashingtone ir Ankaroje mano
ma, jog piktų kaltinimų prie
dangoje sovietai siekia visiško 
įsigalėjimo Sirijoje. Turkija pra 
nešė Sirijos vyriausybei, jog ji 
nepažeis Sirijos nepriklausomy
bės, bet ji ėmėsi atsargos prie
monių, kai Sirijoj įsigalėjo pro- paskutįnes tris paras nušauta 
sovietinis režimas ir prasidėjo 26 asmenya ir i2 sužeista, 
pikta akcija prieš Turkiją. Turi 
kijos kariuomenės judėjimas 
Turkijos teritorijoje yra jos vi
daus reikalas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Priešais Nevėžio žioties, kai

riajame Nemuno krante, prieš 
dešimtį metų įsteigta Mokslų 
akademijos Zoologijos stotis. Čia 
yra kailinių žvėrelių, juodsidab- 
rinių lapių ir audinių ferma, kar
vių ir ožkų banda, paukščių fer
ma ir daug laboratorinių gyvu
liukų. Tai bazė moksliniams ty
rimams. Vytautas Kuodis, Leo
nas Literskis ir kiti mokslininkai 
gretimame miške stebi paukščių 
gyvenimą. Biologijos mokslų
kandidatas Valius Mečys tiria 

klausimas ar dabar Žukovas bua paukščių įr žvėrelių vystymosi 
paaugštintas ar pažemintas, kintamumą žmogaus įtakoje. Tie
Manoma, kad jis bus paskirtas 
premjero Bulganino vieton, nes 
paskutiniu metu Bulganinas 
Chruščevo buvo ignoruojamas ir

Nauji užpuldinėjimai
HAVANA, Kuba, spalio 27.— 

Prezidento Batisto priešai va
kar Oriente provincijoj užpuldi
nėjo opozicijos asmenis. Per

Įtampa padidėjo ir Europoje

Art. Rvtų krizės ženklai jun
tami ir Europoje. Komunistinės 
Jugoslavijos diktatorius Tito 
staiga pripažino Rytų Vokieti
ją. Pripažinimas įvyko tuo me
tu, kai visų akys buvo nukreip
tos į Art. Rytų įvykius. Vaka
rų Vokietijos vyriausybė Jugos
lavijai atsakė diplomatinių san-

nių lėktuvų. Sunkieji Amerikos V1'5'* nutraukimu. Amerikos

Sputnikas nutilo
WASHINGTONAS, spalio 27. 

— Vakar Navai Research Laba- 
ratory pranešė, kad nuo šešta
dienio lyto nebebuvo galima pa
gauti rusų paleisto mėnulio sa
telito siunčiamų radijo garsų. 
Manoma, kad bus išsibaigus ba
terija. Sovietai taip pat prane
ša, kad sputnikas nutilo.

Pabaltijo muzikos 
festivalis

bombonešiai, skirti atominių 
bombų kroviniams, iš Amerikos 
bazių Maroke skraidinami į Tur
kiją. Amerikos vyria usybė “Iz- 
vestijų” pranešimą neigia.

Sovietai didina 
Turkiją ir sunkina Art

tyrimai turį prisidėti prie nami
nių paukščių ir gyvulių evoliuci
jos teorijos vystymo, kaip prane
šė Vilniaus radijas rugsėjo 24 d. 
Zoologijos stoties moksliniai 
bendradarbiai palaiko ryšius su 
Maskvos ir Leningrado universi
tetų mokslininkais ir susirašinė
ja su Vengrijos, Bulgarijos, Ka
nados, Naujosios Zelandijos ir 
kitų kraštų biologais.

• Žiniomis iš Vilniaus, pas
kelbtomis Maskvos “Pravdos” 
nr. 284, okupuotos Lietuvos is
torikai, ryšiumi su bolševikų re
voliucijos 40 metų sukaktimi, 
įtraukti į ruošimą Tarybinės 
Lietuvos istorijos, kurios jau 
išėjo pirmas tomas, ir į leidimą 
Lietuvą liečiančių bolševikinių 
dokumentų, kurių jau išleistas 
trečias tomas, liečiąs 1917-1919 
metus.

• Konservų fabrikas Klaipė
doj. “Pravda” Nr. 291 praneša 
iš Klaipėdos, kad tenai įsteigtas 
žuvų konservų (kenavimo) fab
rikas, kuris per metus duosiąs 
20,000,000 įvairių rūšių žuvų 
konservų dėžučių.

• Nova Hutą miestas Lenki -

MASKVA. — “Pravda” Nr.
287 praneša, kad Rygoje spalio 
mėn. vidury įvyko Pabaltijo Mu- j 
zikos festivalis. Jame dalyvavo joj renka aukas bažnyčios sta- 
ir Lietuvos muzikai. Programoj tybai visame pasaulyje, šiame
— simfoninė, kamerinė ir var- mieste yra 90,000 gyventojų, 
gonų muzika, chorai. Buvo spe- 90% katalikų, bet norėta anks- 
rialus koncertas lietuvių simfo- čiau miestas išlaikyti socialisti- 
ninės muzikos. Festivalyje da- niu ir bažnyčiai statyti leidimas 
lyvavę net ir svečių iš užsienio, tegautas tik dabar.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ . 
SANTRAUKA

—Turkijoje vakar įvyko rinkimai. Renkama į seimą 610 narių. 
Dabartinei valdžiai opozicijoje stovi trys stiprios partijos.
— Buvęs gynybos sekretorius Wilson pareiškė, kad jis nėra kal
tas, kaip daugelis, kad kaltina, dėl sutrukdymo paleisti satelitą 
prieAdu metus.

—Raudonasis Kinijos bosas Mao Tsetung vyksta į Sovietų Są
jungą, 40 m. revoliucijos sukakties minėjimą.

—Čekijos raudonoji vyriausybė pareiškė, kad ji suėmusi sa-

valstybės departamentas pareiš
kė, jog Vakarų Vokietija kito 
pasirinkimo neturėjo. V. Vokie
tija iš anksto yra paskelbus, jog 
nutrauks diplomatinius santy
kius su tais kraštais, kurie pri

spaudimą į pažins komunistinės Rytų Vo
kietijos vyriausybę. Jei V. Vo
kietija nereaguotu, galimas da
lykas. jog Rytu Vokietiją grei
tu laiku pripažintu visa eilė A- 
zijos ir Afrikos kraštų, kurie 
vengia nutraukti diplomatinius 
santykius su V. Vokietija dėl 
ūkiriu išskaičiavimų.

Skelbiama, jog Amerika rvž- 
tąsi sustabdyti Jugoslavijai lėk 
tuvų ir kitų ginklų tiekimą.

St. IMunvs

Rytų

Angli.jos sprausminiai bombonešiai Vulcan skrenda oro 
bazėj Lincolnshire, Anglijoj. Naujiesiems lėktuvams vairuo
ti vyrai paruošiami Waddingtone. (INS)

KALENDORIUS

Spalio 28 d.: Šv. Simonas iri 
šv. Judas. Senovės: Gaudvydas. botažninkų grupę. Esą ji turėjo ryšius su Free Europe radijo 

žmonėmis.
—Kolumbijoj, netoli Bogotos, Fireworkų fabrike įvyko spro

gimas ir žuvo 20 asmenų. Sužeista 30.
—Popiežius Pijus Xn praeitą šeštadienį palaimino sprausmi- 

nių lėktuvų dalinį, kuris specialiai žemai praskrido virš popie
žiaus vasaros rezidencijos.

—Japonijoj 7,000 jūrininkų pradėjo 48 valandų streiką. Strei
kas baigsis šiandien. ReikalAujama augštesnių atlyginimų.

ORAS

Šiandien Chicagoje ir apylin 
kėse giedra ir malonus oras.

* Pasaulyje 1940 m. buvo 
850,000 gydytojų, kurių 20% 
yra JA Valstybėse.
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VETERINARIJOS GYDYTOJAS
ATOMINIAME KARE i

DR. A. VALIUSIUS, IMtunnva, Iowa

Raudonųjų akiplėš škų melų viems, kad vietinės ir užsienio 
bei šlykščiosios apgaulės “gud- karinės bazės gautų reikalingą 
riosioms” vakarų galvoms n?su- aprūpinimą kontratakoms prieš 
gebant suvirškinti, akrobatiška- užpuoliką.
sis agresorius sėkm ngai tebere- Moderniosios karo priemonės, 
iisuoja kruvinus židinius visuo- kaip ir ligos, neišskiria žmonių, 
se žemės kampuose, negirdėto J4 nesustabdo sienos, nepasigai- 
brutalumo skerdynes vykdyda- ne* seno> nei jauno. Jų naiki
ntas Tautų kalėjime — Rusijo-1 nantks veikimas gali pasireikš-

ti kiekvienu momentu ir palies
ti kiekvieną. Per trumpą laiką 
ištisas miestas gali būti nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. Todėl 

Netikėto atominiais ginklais jg miestų žmonės turi būti eva- 
užpuolimo pavojus niekad nebu- kuojami į kaimus, jei dar sus-

je ir užgrobtuose kraštuose!

Pavojus iš pasalų

NETIKRTOS VESTUVĖS

vo toks didelis, kaip šiandien- 
kas gali garantuoti, kad, nai
viesiems partneriams plač ai nu
sišypsojęs, dar kartą su cinišku i 
pasityčiojimu kapitalistų aklu-, 
mą Dievą laiminti pakvietęs,

pėjama ... Dar didesnius plotus 
paliečia branduolinių ginklų pa
skleistos radioaktyvios medžia
gos, kurios yra pavojingos žmo
nėms, gyvuliams ir augmenijai.

Veterinarinės medicinos tar-

Popularus aktorius Bing Crosby, 53 m., vedė aktorę 
Kathy Grant, 23 m. rmžiaus, Las Vegas, St. Annes katalikų 
bažnyčioje. Ši nuotrauka daryta vieno susitikimo metu Holly- 
wocd. Apie jungtuves jaunavedžiai savo nustebusiems na
miškiams pranešė tuoj po jungtuvių telefonu. (INS)

Iowos kukurūzus briliantams pri į nyba daug gali padėti pavojaus 
lyginęs, girtas ChrušČevas ne- į metu, praplėsdama taikos meto 
duos vieną vidurnaktį įsakymą atsakomybę ir pareigas. Pagrin- 
pavergti likusį laisvąjį pašau-l diniu uždaviniu lieka gyvulinės 
lį. Pasaulinio masto “Pearl Har-, kilmės maisto tikrinimas, kad 
boro” branduolinių ginklų ope- jis būtų saugus žmonių naudo

P. ŠILEIKIS, 0. P.Tai tik 19% vibos žmonijos. i Katalikų Bažnyčia, sako Pi- 
Daugiausia katalikų yra Bra- jus XII, yra dvasinis žmonijos

i zilijoj 54,405,000, antroj vie- sugyvenimo laidas, 
toj Italija — 47,775,920, trečioj
vietoj Prancūzija -— 36.418,740, B. Mikalauskas
ketvirtoj vietoj Amerika — 34,
386,350, paskui seka Meksika —
30,000,000, Ispanija — 29,000,
000, Vakarų Vokietija — 25,000,
000, Lenkija — 22,000,000, Fi
lipinai — 17,000,000, Argentina
— 17,000,000, Rusija — 10,000,
000, Kanada — 7,000,000, Lie
tuva — 2,879,000. Visai nėra 
katalikų Grenlandijoje, Afganis 
tane, Butanoj, Maldavijos salo
se, Tibete ir Mongolijoj.

Pagal žmonių proporciją ka
talikiškiausias kraštas yra An 
doros respublika su 100% , pas
kui seka Ispanija — 99fr, Ita
lija — 98%, EI Salvador —
98%. Hondūras — 98%, Puer- 
to Rico — 92%, Lietuva —
88%, Kanada — 44%, Amerika
— 20%, Alaska — 10%, Rusi
ja _ 5%.

| Katalikybės pajėgumas nėra 
skaitlinėse. Kuo daugiau laiko 

i prabėga, kuo daugiau tarptau-

ta ttEuauoe i* 181.
OR. WALTER J. KIRSTUK

^T YTOJAS IR CHTRURG* 
IR’n’VlS OTDTTOJA8 

8926 W«rt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad.

1 penktad. 
vai vak
P- P-

nuo 1—4 p .p 6:S0- 
Trečiad. ir AeAtad. 1-

lr 
8:80 

v.

Irt uftoo Ir huto OLymplc I-4IM

DR. P. KISIELIUS
/YDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4988 W. 15th SU Cicero 
aasdleu A-A vai lr S S vai vak.. 

Išskyrų. trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl A popiet

patyrę, nuolatiniuose karų sū- jai, dantistai bei kitų siaures- 
kuriuose užgrūdinti kraštai ne- nių medicinos sričių specialia- 
pajėgia evakuacijos pilnai įvyk- tai, kaip tiesioginėse pareigose, 
dyti. Todėl labai svarbu indiyi- taip pat parūpindami medika- 
dualiai iš anksto pasiruošti iš- mentus bei organizacines prie- 
vykimui į saugesnes vietas ki- mones.
lūšio atominio pavojaus atveju. Pagal apsaugos planą numa- tinių krizių, kuo didesnė bedug- 

veiksmai

Oftao telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatsiliepia. Aauklte KEdzle 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:10

Orthopedas - Prou-i 
Aparatai Protezai. Med ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

(Aroh Supports) tr L L
Vai 9 4 ir 6 8 AeAtad t e ola ta 9-1 
OKTHOPEDIJOA TECHNIKOS LAH
2850 W. 63rd SU Chicago 29, III 

Tel. Pltoepeot 6-5U61

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42«n W ūSrd St
Ofiso KA REUanoe 5-4110 

Kezld. telef. GRovehUl 6-0612 
Valandos:' i-t p m 6-8 p m

Penktad. Uk po pletu- 
Trečlad Ir AeAtad pairai sutarti

Oftao Uj|. CUffslde 4-2S96
Realdenoljoe: LAfayettc S-H7>

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. 
AeAtad. nuo 1 lkl 6 vai.. lAskyr.

vak
sek

Vak pirm. antr., ketvlrt 8-8:10 
Trečiad. tik susltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
SPECIALISTB

racijai realėjant, reikėtų arčiau jimui. Toliau šio darbo sritin 
miai pažinti gu modernių baisių- Į įeina apsaugos priemonės prieš | daugiau evakuojamųjų

1166 South Weetern Aven
Kovoje dėl išsilaikymo dideli tomos Priemonės ir veiksmai nė kasama tarp demokratijos, Plrm^M*£icAL builddio)^^ ( 

skaičiai sužeistų asmenų, dar 3auSotl žmones nuo ligų, gelbė- ir -komunizmo, kuo daugiau Baž-' nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
ti nuo maisto trūkumo, pavojin- nyčia persekiojama, tuo katali-! « ’—8 vaJ ****«•• Trečiad. nuodėmiu baisiu-1 leina apsaugos priemones prieš i daugiau evakuojamųjų įs su- . c-----------J------ ’ — -------- iii vai. ryto — i v. p. p. šeštaii ir kaip nuo ligas - inspekcija ir karanti-! griautų arba pavojingo spindu- S° spinduliavimo bei kitų pavo- kybė darosi galingesne, tvirtės- vai. ryto iki ,popiet 

iniam užpuoli- nas, apsauga nuo iš užsienio j Ii avimo paliestų namų bus rei- ?? . 8,US* on*en ra* nė, pažangesnė. Res. tel. WAlbroofc 6-8165

p. fieštad. 11
jų ginklų veiksmu
muTatomU uStoaS“ to!MU te?mai i kii'nįi gtoto’ pag'aTboa' Pro- ™ dideltoa iSvietintų tmonių

ir pasirengta! Visos galimos jė- sto saugojimas nuo apkrėtimo vincijos vet. gydytojai turės masėms (pavojingos ienos j. jj, g. AGLINSKAI
gos turi būti įtrauktos į apsau- branduolinių ginklų naudojimo padėti med. gydytojams gelbs- a eaDkenSantieūT RedC™1™0*1
gos darbą, o kiekvienas eilinis pasėkoje ir likvidavimas netin- tint nukentėjusiems. Ypatingai metropojinių vietų įįvietintie- SSi» zMitanma.

pilietis nrivalo serai žinoti ka karnų produktų; gyvulių gydy- ši veterinarinė pagalba bus svar . p .j 4 . . o$i valandos skambinti telefonototo pavojaus gatve.» da'rvU mas ir tyrimo dar^kurfų dl bi tuojau po atominio puolimo. J• ™

kad, “galvą praradęs”, neoa- ka darbas nuolat tobulinamas kada nukentėjusiųjų skaičius „ . K #e4tad
tektų Danikon Dar neatauše ir daromas veiksmingesnių. Or- viršys turimas medicinos perso- . ! . • .Vengrijos kruvini jvykiai ai/- ganizuojanta kontrolė ir naiki- naio jėgas. Tuo metu kiekvienas £Xs”us tooZ Z 

kiai įrodė, kad laisvųjų kinkos nimas užkrečiamų ligų, is kurių medicinoje nusimanantis asmuo naudotis Medicininio na
jau perdaug suminkštėjo, agre- nemažas skaičius yra pavojin- bus labai reikalingas. Be medi-1 ■ natvrimo evvuliu ir
aoriaus bausti jie nemano. Tad, gos ne tik gyvuliams, bet ir žmo cinos gydytojų ir gailestingųjų » ’P dėka vet evd 
savęs neapgaudinėjant, visos pa nėms. Taipogi prie šių iš vete- seserų pirmosios pagalbos punk-j SUrinkimo vietos
stangos turi būti nukreiptos į rinarinės medicinos pusės apsau tuose turės dirbti vet. gydyto-, _ „

kuriam pasisekus, g°s darbų priklauso mėsos prie

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 30 North VVacker Drive
(CIvlo Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 13—4
Tel. CEntral 6-3334 

6003 VVest lOth Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 8-095$
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Resid. tel. HEmlock 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir ros.: 5100 8. We«tem Ave 
Tel. PRoepect 8-1223 arba VVE 6-507- 
Oflso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 val. popiet lr sulig susitarimu

Rea. tel. GRovehlU 6-6608

TeL ofiso AVA 5-8010, rez. PR 6-7888

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Pirmad., antr.. ketv., penkt. 

8: AeAtad. 1—4; trečiad.
Vai. — 
1—4 lr 6 
uždą rvte

apsigynimą
nėra abejonės, ir šėtono karuly- žiūros tarnyba, kuri užtikrina

gyvulinės kilmės maisto sanita
rinius ir vartojimui tinkamus 
reikalavimus. Vet. gydytojas 
yra taip parengtas, kad augš
čiau paminėtų darbų vykdyme 

Jei natūralinio gamtos jėgų' gaų panaudoti plačią iniciatyvą 
iiėaukto pavojaus metu vet.; bei sugebėjimus tiek taikos, tiek

stės padugnės bus nugalėtos!

Veterinarinės medicinos 
vaidmuo

gyd. dalyvavimas gelbėjimo dar 
buose yra reikalingas, tai mo
dernaus ABC (atominio - biolo
ginio - cheminio) karo atveju 
toji pagalba žmonių apsaugos 
tarnyboje yra dar svarbesnė.

Ne tik krašto gynimo autori

karo metu.

Visi į pagalbą ištremtiems '

Krašto gynimo intrukcijose 
numatoma pavojingų industri
nių vietų gyventojus pagal ga-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. '.VAlbrcok 6-7670 ii 
GIbson 8-4938

• Uenerans kontraatorius nau 
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky 
mams • Turime didel) patyri 
mų narnų statyboje. s Patys 
itllekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

parengiamuosius sanitarinius, o 
j vėliau jų vykdymo priežiūros 
darbus.

Pusė biliono katalikų
Ką tik dabar pasirodė 1957

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue
al. kasdien 1O-12 vai. L 7-t vai 

rak šeštadieniais 10. vai .Trečia

tetų pareiškimu, bet ir sveiku limybes apsaugoti nuo tiesiogi-
protu remiantis, ateities karui 
kilus, staigiomis branduolinių 
ginklų atakomis bus užpulti me
tropoliniai ir industriniai cent
rai, o civiliai gyventojai atsi
durs pačiame didžiausiame pa
vojuje. Svarbi krašto išsaugoji
mo kovos dalis vyks ne iš už ba
rikadų šaudant į besiartinantį 
priešą, bet pastangose išlikti gy

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI EI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $14.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo 870.05 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.05

Didelis pasirinkimas elektriškų na
mą apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados Aloje 
moderniškoje parduotuvSje

nių terminių sprogimų ir bran
duolinių ginklų radiacijos. Mies
tų gyventojų evakuacija yra la
bai svarbi apsaugos plano da
lis. Perkėlimas milionų žmonių 
nėra lengvas dalykas. Net ir f

VIKTORO K O 2 I C O 8 
Uetuvišlc- gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi'

iii•Dflinft
TELEVISIOn

- Service)
Mav. Ini. A. SFHffiNAS 

8881 S. Halsted — GLiffside 4-5605 
Atdara: kasdien 8—6, pirmadieniai.

lr ketvirtadieniais 9—9
00000<XKK><><X><><>0<>0-<>0<>00<><X><>

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-478$

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.) 
Valandos: pirmad.. ketvlrtad., SeSt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 6 iki 8 vai vak.

TeL ofiso HE 4-3128, rez. GIb. 8-6185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st lr Camrbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. 
Antrad. ir penk. 1—6: šeštad. 2— 
Treč. uždaryta.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
nimo, dažymo darbai ir keifiiamoe | Apkainavimą lr Prekių Pristaty 

mm ' mą Teikiame Nemokamai.
C ALL-ME-MOTORS C0. Raštinė atidara kasdien nuo

5759 Š. WESTERN AVE. PR 8-9533 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrglnla 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigns ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. SERENAS
3047 VV. 07th PI. Chicago,

Ll. WAlbrook 5-8063

m. “World Mission Map” knyga, uždaryta Kt laiku susitarus
redaguota Detroito universiteto j 
profesoriaus Harold Spaeth, iš-! 
leista Cincinnati, Ohio. Pagal 
paskiausiai surinktas žinias šian 
dien pasaulyje yra 496,512,000 
katalikų — bemaž pusė biliono.

Oftao 'elefonas: PK 8-882$
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
^LAUCJŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 Sonth Damen Avenne 

Kampas 47-toa lr Daman Ava) 
Vai kaadlen nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
Rea.: VVAlbrook 6-8048

~il. oftao HE.4-6849. r«a. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 7 lat Street

Vai Pirm ketvlr penKt 1-4 lr 7-$ 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartlea 
sekm. uždaryta.

Oftao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rea. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus llgoa 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. ▼. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVieiŪS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Sonth Michigan Ave.
Bato 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Ikt » v. vf.u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. V. lkl $ v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo i 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Oftao — PUilman 6-61SS 
Buto--BĘverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-681S 
Rea. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIJLUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais ftv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltartma
NUO UžSISENftJUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai eSdStl ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą tr skaudėjimą senų atyi- 
ru ir skaudžių žaldų uždėkite

I LEGULO Ointment Joa gydymo 
i ypatybės palengvins jūsų akaudėjl- 
I ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ja tapgl nuo akau- 

! džiu nudegimų. Ji tappgt pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
S1S Taipgi paėallna peršėjimą llgoa 
vadinamos ATHLETE'S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu Yra*tinkama vartoti nuo 
žžiūstančioa suskilslos odos dedir- 
vinių odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo IS 
viršlnlų odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr SS.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje lr apylinkėse:
Milvvaukee, Wis., Ga
ry. Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri I —

LEGULO, Department Dv, 
5618 VV. Eddy St., Chicago 84, Dl.

SOiMHaMMnMMMHr S

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Western Avenne 
Chicago 30, Hl 

telefonas REpubllc 7-4300 
R--aidencla: GRovehlU 0-8101

pasimatymai pagal sutarties

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 lkl 12: t—6; 7-9.

Šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayettc S-4040.

Namų — CEdarereet 0-3780

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai. nuo 3-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 poplst 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OOS3

Jos ML BEveriy 8-8344

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea. RE 7-8807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. aknierijo ir moterų ligų 

2454 Weet 71ot 8treet 
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Va.1.: kasdlan 1—S lr 8—8 vai. vak.
Šešadleniais
utždaryta.

1—4 p. p. Trečiadieniais

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 va,, vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Vlctory 2-1484. Resid. >487 
W. 62nd SL, teL RepobUo 7-8818.

Telefonas GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUftERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os (r Maplcwood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oftao PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-3400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Yaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-S p p. lr nuo 6-^ va. 
vak. ŠeAtad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. oftao VTctory 3-1581
Rez. VTctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We«t Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 1-6446, ree. HE.4-815C

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v-

Trečiad. Ir šeštad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA. 6-0257, re. PR. 6-465. 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v

Oftao telefonas — Bishop 7-

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedsle lr Archer)

VAL kasdien nuo 2:00 lkl 3:00 v. 
Trečiad. ir aekmad tik susitarus

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis paairinklmas naujausių Ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTOMS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
'2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvg atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina sangnmą' 
Ir gražų pelną.

Sangnmą nžtvlrtlna Snvlenytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
810.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpvti atvykdami asmeniškai ar per Iaiškna. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Ofiso telef. YArtls 7—1134 
ReaMendJos — STcvvart 8-4811

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvO) 

VAL. 1—4 lr 3:80—8:80 p. p. kaa- 
dlen Utakvrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weat 68rd Street

VAL kasdien nuo 9—4 p. p. ir 7:9* 
(kl 9 vai. TreČIad. ir šešt. uždaryta

Telefonai GRovehili 6-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—IX Ir 7—9 v v. paga,
susitarimą išskyrus trečiadieniu- 

2422 W. Marųnette Road

Ofiso Iv buto tei. OLymptc 9-ISNi
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero 

Kasdien 10—11 lr 4—T vai. Trečiad
lr šeštad tik 10—19 vai,

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Av. Kryžiaus ligonine 
Telcf. REpnblIe 7-2230 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nno 3:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DB. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akta Ir pritaiko

keičia atiklua ir 

4465 S. California Ara. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. uft- 
iaryta), šeštad. 10 ryto tkl I V. $. p.

- PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 35 metų patyrimo
TcL YArds 7-1893 

Pritaiko akiniur 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kurta 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste lr toliregys 
tą. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
) mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Ave.
TeL Y Ards 7-1878 

Vsl. 10:80 lkl 7 v. vak. fieštad 19:3» 
iki 4 vaL Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Ohieago 29, Illinois Tel. LUdlovv 5-9500

Entered as Second-Class Matter March >1, 1916. at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published daily. exept Sundays. 

by the
Lithuanian Catholic
PRENUMERATA: 
Chicagoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV Ir Kana 
Užsienyje

8UR8CRIPTION RATES 
$10.00 per year outside of Chicago 
$12.00 pėr year ln Chicago & Cicero

Press Soclety $ 14).00 per year ln Canar
Foreign $12.00 per year

Metama % meta 3 mšn.
$12.00 $6.50 $8.50

*1 $10.00 $5.60 $3.00
*12.00 $6 60 $3.60

1 mčų 
$1.60 
$1.25 
$1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Nssunaudotų straipsnių na- 
•augo, juos grąžina tik U anksto susltarua Itsdakalja už slssihlmų turini 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pražystą
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PASAULIETIS
NAUJI BENDRADARBIAI

Kai gyvėja pasauliečių veikla Bažnyčioje, tai atsiranda rei
kalas aiškiau aptarti jų vietą Bažnyčios darbuose. Praėjusiame 
šimtmetyje daugelio kraštų šviesuomenė buvo suliberalėjusi ir 
dėl to nei ji nesidomėjo Bažnyčios darbais, nei Bažnyčiai neteko 
jos parama džiaugtis.

Šiandien būklė darosi visiškai kita. Daugely kraštų atsi-

PRIE SIRIJOS SIENOS

“IZVESTIJŲ” NUMERIS LIETUVAI
Minint 40 metų sukaktį nuo tyrimų stotis rūgščiosiose že- 

revoliucijos. “Izvestijų” Nr. 229 mėse, Joniškėlyje specializuo-

Turkijos karo mašinos manevruose prie S rijos sienos. Už netoli esančių kalvų yra Sirija. 
Ši nuotrauka imta prie Islahiye miesto. (INb)

paskirtas Lietuvai. Pirmame jamasi cukrinių runkelių ir žie- 
randa platūs sluogsniai susipratusių katalikų pasauliečių, kurie pU8japy — m. šumausko, mi- minių kviečių auginime, Savi-
ne tik nekovoja prieš Bažnyčią, bet stengiasi jai padėti. Dėl to 
iškyla ir tikslesnio darbų pasidalinimo reikalas.

Kaikuriuose kraštuose ryšium su pasauliečių įsijungimu į 
apaštalavimą atsiranda ir nemaža sunkumų. Naujas žmogus, 
atėjęs į darbą jį palengvina, tačiau jis reikalauja ir atitinkamos 
vietos. Kaikuriuose kraštuose nauji pasauliečių sąjūdžiai, atneš
dami su savimi kai ką gero Bažnyčiai, iškelia jai ir nemažų rū
pesčių. Galbūt ryškiausiai tie sunkumai iškyla Prancūzijoje, kur 
tai viena, tai kita orgahizacija sudaro painių situacijų.

BENDRADARBIAVIMO SĄLYGA
Šį mėnesį Romoje susirinko antrasis tarpt, pasauliečių apaš

talavimo kongresas, kurio tikslas buvo suvokti Šio laiko pasau
liečių uždavinius ir rasti tinkamas formas jų veikimui.

Popiežius Pijus XII kongresui pasakytoje savo kalboje, nu- 
smaigstė keletą gairių tolimesnei pasauliečių veiklai Bažnyčioje. 
Pirmiausiai jis pasisakė prieš tendenciją Bažnyčios narius su
skirstyti į veikliuosius ir pasyviuosius. Lyg veiklieji būtų kuni
gai; o pasyvieji — pasauliečiai. Pasak Popiežiaus, tiek vieni, tiek 
kiti “yra laisvi asmenys ir turi pareigą būti aktyvūs”.

žinoma, labai svarbu yra, kad tarp dvasiškijos ir pasau
liečių butų darnus bendradarbiavimas. Tam tikslui reikia kiek 
galint aiškiau nustatyti abiejų veikimo laukus. "Norint, kad kiek
vienas veiktų sau atitinkančiame veikimo lauke”, sako Pijus XII, 
“užtenka, kad abeji turėtų pakankamai tikėjimo dvasios, būtų 
nesavanaudžiai ir turėtų vieni kitiems pagarbos bei pasitikėji
mo. Pagarba kunigui buvo visada vienu būdingiausių krikščio
niškos viuomenės bruožų. Antra vertus, ir pasaulietis turi teisių, 
kurias kunigas privalo pripažinti”.

PASAULIEČIO ORUMAS
Į pasauliečius Popiežius žiūri su didele pagarba. “Jie su

geba imtis visokios atsakomybės. Jie, būdami nepažeistos do
ros, yra Dievo atvaizdas. Jie šupranta savo garbingą būklę ir 
savo laisvę. Jie teisėtai didžiuojasi būdami lygūs su sau pana
šiais tuose dalykuose, kurie liečia giliuosius žmogaus pagrindus. 
Jie yra žmonės, pastoviai prisirišę prie savo žemės ir savo tra
dicijų”. — Matome, koks tai yra gražus pasauliečio atvaizdas. 
Mums malonu atkreipti dėmesį į tai, kad Pijus XII šiame pasau
liečio atvaizde nepraleido žmogaus prisirišimo prie savo žemės 
ir savo papročių. Mes žinome, kad už šiuos žmogaus bruožus 
yra daug kovojęs ne vienas mūsų skaitytojas.

Nors Šventasis Tėvas labai rimtai žiūri į žmogaus visuome
nines pareigas, tačiau jis neišplečia jų taip toli, kad jas pada
rytų vyriausiu žmogaus tikslu. Visuomeninė pareiga “nėra tiks
las savyje nei apskritai, nei Bažnyčios gyvenime, nes bendruo
menė tikrai yra asmens tarnyboje, o ne priešingai”. — Bažny
čia yra nemažai kovojusi prieš socialistų pastangas žmogų per
daug palenkti visuomeninėms pareigoms. Šiame popiežiaus pa
reiškime mes matome, kad asmens nepriklausomybės principą 
Bažnyčia skelbia ne tik kitiems. Ir savo pačios organizacijoje 
ji nedaro iš jo išimties.

Pijus XII taip augštai vertina pasaulietį, kad jis nesibaido 
minties, jeigu pasaulietis būtų išrinktas popiežiumi. Tačiau taip 
įvykus, "išrinkimą jis galėtų priimti tik su ta sąlyga, jeigu būtų 
tinkamas priimti šventimus ir jeigu turėtų norą priimti šventi-

nist. pirmininko, straipsnis “So-1 kiškiuose — auginami linai, El- 
vietų Lietuva”. Antrame pus- tininkuose pagrindinis dėmesys 
lapyje — vaikų būrelis su gėlė- — dirvožemio pagerinimas, 
mis prie Neries, paveikslas. To- Mantviliškių apylinkės sovie- 
liau — V. Rudoko eilėraštis to pirm. J. Urba minėtame “Iz-; 
apie pasikalbėjimą su raudon- viestijų” numeryje šmeižia lais- 
armiečiu. Augšč. tarybos depu- vos Lietuvos ūkininkus, tarda- 
tatas gen. Maciejauskas rašo mas: “Žmonės tada gyveno 
atsiminimus, kaip jis 1917 m. vienkiemiuose ir, kaip vilkai, 
tapo kariu Minsko atsarginių , laukinėjo”.
pulko, kaip jis 1918 m. grįžo Gyd. A. Dajibogaitė polemi- 
Lietuvon, kaip jis dirbo slaptoj zuoja su “Amerikos Balsu", no-
komunistų organizacijoj, kaip 
jį teisė II pulko teismas ir kaip 
jis dabar “su pasididžiavimu 
nešiojąs sovietų armijos mili- 
nę .

Lietuvos vyr. tarybos deputa
tas J. Gaška stengiasi apjuo
dinti laisvos Lietuvos demokra
tinę santvarką, kurios pagyri
mai esą girdimi iš emigrantų 
(tremtinių). Puolami Šakenis, 
Merkis, Indrašiūnas, Gudavi
čius, Barkauskas.

Atskirame straipsnyje apra
šoma, kad Žemės Ūkio institu
tas iš Vilniaus jau išsikėlė į 
Dotnuvą, kur gavo savo žinion 
2,000 hektarus žemės, kur pra
vedami žemdirbystės tyrimai. 
Mokslo srityje instituto direk
toriaus pavaduotoja yra Jad
vyga Monstvilaitė. Ten dėsto 
ir prof. J. Tonkūnas, B. Šaba- 
navičius vadovauja kolchozinės 
gamybos skyriui institute.

Institutas turi septynis savo 
padalinius kitur. Semeliškėse —

rėdama įrodyti, kad dabar Lie
tuvoje visgi rūpinamasi sveika
tingumu. Ji yra purvo vonių 
vyr. gydytoja Druskininkuose. 
Esą, Druskininkų kurorte 1Ū56 
m. gydėsi 23,211 žmonių ir ten 
esančios trys vaikų sanatorijos.;

Aprašomas “šviesus” gyveni-, 
mas iš Argentinos į Lietuvą grį
žusio Benjamino Mitro.

Žuvininkystės šaldytuvo ka
pitonas Pov. šaučukėnas rašo 
apie Lietuvos pajūrio žuvų tur
tus. Skelbia svajones, kad 1960 
m. bus sugaunama Lietuvai 
1,850,000 centnerių žuvies. Skel 
bia, kad su juo laive plaukioja 
padėjėjais Alb. Papauskas, 
Konst. Paškevičius.

Tame numery dar išspausdin
tas V. Keimerio eilėraštis "šven 
čių stalas” ir "Tiesos” redakto
riaus G. Zimano pamfletas 
“Balsai nuo tirpstančios ledo 
lyties”, čia puolami Karvelis, 
Kardelis, Grigaitis. ' —J. Pr.

TITO “ATSILYGINIMAS” VAKARAMS
K. TAUTKUS

mus

YPATINGAS PASAULIEČIO UŽDAVINYS

Kartais kunigai ir pasauliečiai gali gauti kartu Bažnyčios 
pavedimą atlikti kaikuriuos darbus. “Kunigai (kurie veikia eida
mi iš savo šventimų) ir pasauliečiai gali gauti Bažnyčios įsa
kymą, kuris kartais abiems gali būti tas pats”.

Į pasauliečių apaštalavimą Popiežius žiūri ne kaip į perei
namąją stadiją, išvirstančią į dvasiškijos apaštalavimą. Pasau
liečiai turi būdingų uždavinių apaštalavimo darbe. Apaštalavi
mo pareiga kartais seka pasauliečiams iš jų gyvenimo. Pvz. toks 
uždavinys, kaip “Pasaulinių santykių pašventimas iš esmės yra 
pačių pasauilečių reikalas, nes jie yra giliai įsijungę į ekonomi- 
minius bei socialinius santykius ir dalyvauja valdžiose bei par
lamentuose”.

Vaidinimas vadovaujančio vaidmens šiuose santykiuose kar
tais tikintiesiems yra pareiga. Pvz. Pietų Amerikos pasaulie
čiams Pijus XH sako: “Reikia, kad jie imtųsi vadovauti ekono
miniam, socialiniam ir politiniam gyvenimui”.

SUBSIDUINIS PRINCIPAS

Vilkas ir miškas
Gyvenimo patirtis įrodė, kad 

vilko prijaukinimas yra sunkus. 
Mylėsi, globosi, pataikausi, šer- 
si, — jis visada liks svetimas. 
Kol mažas ir neprityręs, laikosi 
namų, šeimininkui rodo prijau- 
kimo žymes, bet, užaugęs ir su
stiprėjęs, palieka namus ir iš
keliauja nesugrįžtamai į mišką. 
Suaugusio vilko prijaukinimas 
galimas tik pasakos fantazijai. 
Vilko ir miško sąvokos sugre
tinimas pilnai tinka ir tikram 
komunistui. Šiandien mums tai 
parodo diktatoriaus Tito žong- 
lieriavimas.

Aštrūs dantys
Pajutęs Stalino kerštą ir savo 

likimą prieš 9 metus, Tito apsi
movė Avies kailiu ir pasiskelbė 
neutraliu. Greitai jis pasiskelbė 
tautinio komunizmo proteguoto- 
ju ir daliniu jo vykdytoju. Ofi
cialiai deklaravus pasaulio skili
mą į dvi dalis — Rytų ir Vaka
rų — Titui nusišypsojo benkar 
to laimė. Vakarai pramatė, kad 
Tito gali pasidaryti tuo veiksniu,

kuris sudarys pavojų komuniz
mui susiakaldyti. Nora Vakarai 
žinojo, kad Tito yra ir bus ko
munistas, bet jam suteikė pri
vilegijuotą teisę, ekonominę ir 
karinę pagalbą, nes buvo prama
tyta, kad Tito erezija turės įta
kos toiimenei eigai, nežiūrint Ti
to galimo aštrių dantų parodymo 
savo globėjams. Stalinui mirus, 
naujieji Kremliaus vadai “apgai
lėjo” Stalino darbus, iš pagrindų 
pakeitė savo laikyseną, pradėjo 
bičiulystę ir draugystę. Nepuolė 
Tito į Maskvos glėbį, liko “neu
tralus”, nerodė aštrių dantų, bet 
savo žodžiais, veiksmais, diplo
matinėmis pastangomis simpa
tizavo lr palaikė Kremliaus pusę. 
Jausdamasis reikalingu Rytams 
ir Vakarams. Tito gudriai žong- 
lieriavo ir tebežonglieriauja.

"Atsilyginimas” Vakarams

Prieš porą metų Vakarų Vo
kietija atgavo gavo nepriklauso
mybę ir suverenumą. Jauna V. 
Vokietijos respublika pasirinko 
demokratinių principų valdymo- 
si formą. Greitai ją pripažino

JANIS KUDZEJS

Kasdienianme darbe dažnai gali iškilti klausimas, kur prasi
deda ir kur baigiasi pasauliečių ar dvasiškijos veikimo laukai. 
Norėdamas duoti atsakymą į šį klausimą, Pijus XH siūlo naudo
tis subsidijiniu principu. Kas yra subsidijinis principas? Tai 
yra principas, kuris jau nuo Pijaus XI laikų yra atstovaujamas 
popiežių enciklikose, kai yra kalbama apie visuomeninius ar poli
tinius santykius.

Einant šiuo principu, to darbo nereikia imtis augštesnei or
ganizacijai, kurį gali gerai atlikti žemesnio rango organizacija. 
Ką gali atlikti valsčius ar apskritis, to nereikia imtis valsty
bei. Ką gali atlikti šeima, to nereikia imtis platesnei organiza
cijai. Ką gali atlikti privati iniciatyva, to nereikia daryti ofi
cialiu būdu.

Pritaikydamas šį principą pasauliečių veiklai Bažnyčioje, 
Pijus XII sako: “Tegul bažnytinė vyresnybė ir čia pritaiko bend
rą subsidijinį ir papildomąjį principą. Tegul paveda pasaulie
čiams tuos uždavinius, kuriuos jie gali atlikti taip pat gerai, 
kaip kunigai, ar net geriau. Tegul jie veikia laisvai ir savo atsa
komybe tų pareigų ribose, kurias nustato bendra Bažnyčios ge
rovė”. «

žinoma, šis pasauliečių veikimas niekada neturi išeiti iš tei
sėtos Bažnyčios vyresnybės įsakymų ribų. Taip pat katalikiška
sis, veikimas negali gauti jokio monopolio apaštalinėje veikloje. 
Tačiau bažnytinė vyresnybė gali pavesti atskirus uždavinius į- 
vairioms organizacijoms.

Apskritai labai pasisakydamas už pasauliečių veikimą Sv. 
Tėvas pasisako prieš separatistines pasauliečių tendencijas. Jis 
pvz. nepripažįsta vad. pasauliečių teologijoa Bažnyčios teologija 
yra viena. Ir, jeigu pasauliečiai reiškiasi teologinėse studijose, jie 
neturi teisės išeiti iš .Bažnyčios normų, saistančių visą teolo
giją. V. Bgd.

9n ėftjticšiač Otalctuč
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(TĘSINYS)

Tai yra tavo sielos beviltiškoji tyla Nėra tad ko 
ir stebėtis dėl visų jausmų: tavo siela yra nuėjusi į 
ledynuotus tyrus, ir kaip ji ten galėtų rasti gėlių?

Tyruose net pėdsakų nėra.
Vienišas.

. Tu šauki. Bus aidas? Ne, net ir jo nėra.
Tavo gyvenimo tyla. Dabar tu pažįsti ją. Galbūt 

apsipranti su ja, nes kartais būna taip, kad nenori iš 
jos išeiti. Ar nebėra jau ko jieškoti, kur veržtis, ar pa
saulio šviesos ir laisvės platumos turi lubas ir sienas ?

Ilgai net ir tai tau neatrodo nereikšminga. Tu esi 
gyvas, bet tam tikrą laiką nebegyveni. Matai dienas 
auštant ir mątai jas temstant. Gali judėti, pavalgyti, 
užmigti. Visai baigtas tu dar nesi: užbaigtas tiesas tu 
gali supilti į galvą, kaip iš storo popieriaus iškirptus 
skaičius į stalčių. Jie supilti, ir žinai, kad jie ten yra. 
Tik tiek tu gali.

Tarp tylos ir darbo, kuriuo jis dainai bjaurėjosi, 
Andrių sujaudindavo tik balsas, kuris niekur pasaulyje 
daugiau nebeakambėjo, bet gyveno tik jo mintyse ir 
prisiminimuose:

laisvasis pasaulis. Iš karto Mask 
va grasipo, bet įvykusį faktą bu
vo priversta pripažinti. Neatsi
liko ir Jugoslavija. Ji anksčiau 
už Maskvą atnaujino diplomati
nius santykius ir pasiuntė savo 
atstovą ambasadoriaus rangu. 
Visą laiką V. Vokietijos vyriau
sybė skelbė, kad Rytų Vokieti
ja nėra laisva valstybė, bet Mas 
kvos vasalas ir net neturi sate
litinės valstybes teisių. Ji buvo 
įspėjusi visas valstybes, kad, kas 
pripažins Rytų Vokietiją, tas 
bus Vakarų Vokietijos nedrau
gas ir su tuo nebus palaikomi 
diplomatiniai santykiai. Tai ži
nojo ir Tito. Tačiau maršalo Žu
kovo vizito metu spalio 17 d. Ti
to paskelbė, kad jis pripažino R. 
Vokietijos vyriausybę ir užmez
ga su ja diplomatinius santy
kius. Šis “žygis” nustebino va
kariečius. Jie apgailestavo, bet, 
kas buvo toliau daroma, nėra ži
nios. Tik Vakarų Vokietijos vy
riausybė tuojau davė savo atsa
kymą, kad ji su Jugoslavija nu
traukia santykius. Londonas, 
Washingtonas ir Paryžius šiam 
Vokietijos ataveiksmiui pritarė, 
panaudotas priemones supranta 
ir pateisina.

Politinis pasipriešinimas

Vakarų Vokietijos socialistai, 
(opozicinė partija), laisvieji de
mokratai, verslininkai ir pramo
nininkai ir kaikurie krikščioniu 
demokratų partijos (kanclerio 
partija) vadai priešinasi. Ne
žiūrint to, koki bus to rezultatai, 
vyriausybė savo nusistatymą 
vykdo, ir Jugolsavijos ambasa
dorius Dusan Kveder jau atsi
sveikino ir išvyksta. Nežinia, 
kaip bus su V. Vokietijos eko
nomine misija. Jugoslavija bu
vo geras Vak. Vokietijos gami
nių pirkėjas, kuris per metus da
rydavo daugiau 100,000,000 do
lerių prekių apyvartos. Iš V. 
Vokietijos turistai vyraudavo 
Jugoslavijoje. Prancūzija pasi
ėmė dabar atstovauti V. Vokie
tijos interesus Jugoslavijoj, dau
giausia tai, kas liečia prekybi
nius reikalus. Nors iš lengvo, 
gudriai ir apgalvotai, bet Tito 
savo dantų aštrumą vis daugiau 
išdrįsta parodyti savo globė- 

j jams ir nuo stalininio sunaikini- 
i mo išgelbėtojams. Rytų Vokie

tijos komunistinio režimo pri
pažinimas yra gana aštrus įkan
dimas Vakarams.

Mokslo muzėjuje
Mokslo ir Pramonės mažėjus 

Chicagoje keičia savo darbo va
landas. Dabar per visą savaitę 
bus uždaromas 4 vai. p. p., o 
šeštadieniais ir sekmadieniais1 
— iki 6 vai. v. Atidaromas 9 
vai. 30 min. iš ryto.

— Amerikos turistai praei
tais metais užsienyje išleido

— Andriau... Andriau... '
Reikėjo šią šiurpią tylą išgyventi, ir niekur nuo 

jos nebuvo galima pabėgti. Iki pat pavasario Andrius 
gyveno didelėje tyloje.

Ar nebuvo galima iš viso šio sunkumo išsilaisvin
ti? Dažnai Andrius apie tai galvodavo. Savo kančio
mis juk pasaulio dienų nepakeisi.

Andriau, kai tu mylėjai, tu buvai vėjas. Ar tu ne
gali perdegti ugnyje ir pasidaryti plieninė dvasia? 
Ar negali būti kietas, aštrus ir smūgiams nejautrus, 
kaip ta* tiltas per Dauguvą, kuriuo traukiniai lekia į 
Rygą?

Išsilaisvink! Užmiršk! Dirbk!
Taįp juk: protu buvo galima skaičiuoti, bet žmo

guje buvo „kažkoks“ balsas, kuris skambėjo kaip si
dabro varpelis viršum kitų balsų, skambėjo net ver
kiant:

— Tu nori užmiršti? Kodėl tu šviesą nori pakeisti 
tamsa? Kodėl tu tą, kurią mylėjai, nori visiškai ati
duoti tamsai ir sau nepasilaikyti nieko... Mesdamas 
gėles į duobę, tu sakei: tavo ir mano — abu tau... An
driau... Andriau...

Ne, Andrius negalėjo pamiršti.

Tiktai pavasarėjant, jis pradėjo dirbti senuoju ryž
tingumu.

Labai sėkmingai baigė gimnaziją, tačiau nebuvo 
visai toks linksmas, kaip buvo tikėjęsis. Mokyklos bai
gimu jis nesidžiaugė kaip kokiu dvasiniu laimėjimu, 

į bet daugiau kaip kovos priemone prieš gyvenimą ir 
i žmones. Dar kažkokią dieną Andrius prisiminė tą lie
tingą rudens vakarą, kai prilijusiu, purvinu kalia jis

1.2 biliono dolerių, 200,000,000 
dol. daugiau negu 1955 m.

— Pagamintas nešiojamas 
radijo aparatas, kuris varomas 
saulės. Naktį aparatas veikia 
su baterija.

— Apie 600 amerikiečių kas
met miršta dviračių nelaimėse. 
Du trečdaliai iš jų yra tarp 
5—14 m. amžiaus.

— Pasaulyje per sekundę 
priauga vienas žmogus. Tai 
yra 110,000 žmonių per dieną 
arba 40,000,000 per metus.

SKELBKITES “DRAUGE”

Atliekame dideliut Ir ir'ižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas Elektrini* suliedinimaa Parduodame automobiliu dalis 

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

2641 Wnt 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telet PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5931

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097

-----------------------------------------

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospeet 8-5S742646 West 71st Street

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ t

CRANESAVINGS
2556 VVEST 47th STREET I.Atsyette 8-108>

B. B. PleUdevriea, prez.; E. fc. Ptatiuewic«, Ir advokatus
Mokam*- aukAtua dividendu*. Keiėtamu čekiu*. Parduodame tr

valMybSa bonu*. Taupytajam* patarna t tinai nemokamai.
i‘nulėkite taupyti atidarydami «**k*lt* ilandien Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iln s vai v*aan
■ u*»n» 3 .*■ ' •*> iiJhlaryi" n.. 1 ik< Hdurdionl'

buvo nubridęs septyniolika kilometrų iki Salanų. Ba-' 
tuose tada žlagsėjo purvinas vanduo.

— Taip, švilpauk, milionieriau, iš Rugajaus tro
bos! — ir dabar jis sušuko pats sau: — pirmąjį milioną 
kapitalo esi laimėjęs: gimnaziją esi baigęs!

— Kovosime toliau. Nesišypsokime perdaug, — 
galvojo Andrius. — Juk taip. Pasaulis niekada neverti
no ir galbūt nevertins tavęs pagal tai, kiek tu meilus, 
kiek tu malonus ir geras, bet pagal tai, kiek tu stipru*, 
kiek dideles sunkenybes gali nešioti, kiek tu gali su
griauti, — taip, net pagal tai, kiek tu esi aštrus ir ne
gailestingas. Turbūt pasaulyje baimė didesnė už meilę. 
Kaip gi kitaip toks vertinimas galėtų atsirasti ir lai
kytis?

Kaip dunda, kaip ūžia, kaip dreba! Oi kokie žings
niai, kokios pėdos!

Pasižiūrėk!
Pavasaris!
Milžiniški mėlyni vandenys, šilti, rudi ir žali dirvo

nai. Medžiai lankstėsi nuo vėjo, tarsi nuo šėmės atsi
traukti norėdami. O garsai, garsai! Žmonių, paukščių, 
šunų, arklių, traukinių ir traktorių garsai. Skambėjo 
visas nuotolis nuo žemės iki dangaus.

Mėlynasis dangus nuraudo prie horizonto, ir tam
sių debesų briaunos mirgėjo, kaip žėrintys nuodėguliai.

Andrius tą vakarą stovėjo prie Dauguvos, netoli 
Salaspilio. Dauguva čia plaukė savo krantuose didi ir 
nepakeičiamai rami, kaip pati amžinybė.

Gyvenimo tyla buvo pasibaigusi
Srovė ūžė, ūžė...

(Bo* daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

IS Vilnijos žinutės, deja, nėra paskutinio-
Vis daugiau ir dažniau mus s*°8 minutės naujienos, pagal 

pasiekia nusiskundimai kylan- j didžiosios spaudos supratimą, 
čiomis prolenkiškomis nuotai- nev*ena jU jau būtų senstelėju- 
komis ir veikla ne tik iš pačios s*’ svarbu, kad leidinys ge- 
Lenkijos, kuriai priskirta tam r^a-
tikri plotai lietuvių etnografi
nių žemių, bet paskiausiu metu 
apie antilietuvišką lenkų veiklą, 
vis drąsėjančią, jau prakalbo ir 
Vilnijos lietuviai. Va, Z. vieto-

Kaip gaila, ir to mes, lietu
viai, tikrai nepakeisime, bet 
šiame krašte dažnai kreipiamas 
dėmesys i į prekės išvaizdą, įpa
kavimą. Neretai, net ir men- •

vės klebonas, atlikęs patriotinį ^os kokybės, bet prašmatniai, 
lietuvišką stažą sovietiniame patraukiančiai paruoštos pre-
kalėjime ir dabar esąs laisvėje, 
skundžiasi, kad jo parapijos ri
bose yra sunku su esamais len
kais. Vasarą buvo teikiamas 
sutvirtinimo sakramentas, buvo 
atvykęs, kaip laiške rašoma, 
Vilniaus vyskupas J. Stepona
vičius, lydimas lenko prelato. 
Tuokart sakramentą gavo 8,157 
žmonės. Viso šventėje dalyva
vo 11 kunigų. Šiaip jau para
pijos darbas labai sunkus, nes 
lietuviui kunigui vietos lenkai

kės patraukia pirkėjų akį. Ar 
tik ne panašiai yra ir su tokio 
pobūdžio leidiniais, kaip mūsų 
angį. “Elta”. Kad ji patrauktų 
didžiosios spaudos dėmesį, ji bū
tinai turi įgauti visiškai kitą iš
vaizdą. Dabartiniu atvejui net1 
ir pačios vertingiausios žinios 
gali likti nepastebėtos, nepa
naudotos, nes retas redakcijos j 
narys drįs eikvoti savąjį laiką 
susipažinimui su turiniu “kaž
kokios” rotatoriumi paruoštos

PARALI2UOTAS DVIRATININKAS

Robert Spierer maitinamas tėvo John, Jewish ligoninėj 
Nevv Yorke. Jis nukentėjo važiuodamas dviračiu ir dabar pa- 
raližuotas. Pirmieji žodžiai kuriuos jis pasakė atgavęs są
monę buvo: Tėte, aš tave myliu. (INS)

pina įvairias pinkles, norėdami puslapių krūvos. Ir jei, saky- 
būtinai jį išstumti iš tos vieto- kime, ant kurios redakcijos sta- 
vės. Kodėl? Mat, šis kunigas lo atsirastų mūsiškė dabartinės 
stengiasi prikelti iš lietuviškojo išvaizdos “Elta” ir kartu atke-

ŽŪNU UŽ TĖVYNĘ ...
JONAS MIŠKINIS Amsterdam, N. Y.

sius žunoneB, ypač motina. Jis kai- tuviškai kalbėti, tai jis tęsė kalbų 
bėjo taip: , lenkiškai:

- x . - “Draugai lietuviai, kurie esate “Broliai lietuviai, neliūdėkit,
perdavė karo teismui už šnipine-,čia nuo Valkininkų, ir iš kitų Lie- kad žūnu! Aš vienas nieko ne- 
jimą. į tuvos kampelių, jei būsite Moliuo- reiškiu, bet ateis laikas, kada tūk-

Teismo sprendimas buvo aiškus »e, pas mano vargšę Mamytę, tai 8tančiai tokių, kaip aš, stos į ma
dai* prieš Bakanauską suimant. suraminkite ją. Juk aš ne vienas vietą. Nebus čia nelaisvės. .Aš 
Jis buvo pakeltas seržanto laips- panašaus likimo sulaukiau. Aš žū- jog nesulaukiau, bet mano kapas 
niu. Mat, lenkų karo statutas tei- j nu už tėvynę, kurią buvau pami- Įr §j vieta bus laisva. Ją išvaduos 
siamiems kareiviams, prasikaltu- i lęs". tie, kuriems mes dirbome ir kurių
siems tarnyboje .netaikydavo mir-1 laukėme ”
ties bausmės. Paprastą kareivį J. j Kadangi jam poručninkas (len- ‘ olt ik nei i
Bakanuską galėjo bausti kalėjimu, Ikų karininkas) neleido toliau lie-_________ INU Kelta Į o psl )______
liet ne mirtimi. Todėl jis buvo pa- 1 , — - ■ ■ . -------- - .
keltas į seržantus ir jau, kaip aug- • vi

kio prisipažinimo neišgavo ir ne
galėjo išgauti, nes jis buvo nekal
tas. Savaitę žiauriai pakankinę, jį

štesnio laipsnio karys, buvo nu
teistas mirtimi.

Nesijausdamas kaltu, jis kreipė
si malonės prašymu į Ijenkijos 
prezidentą, prašydamas dovanoti 
jam gyvybę, bet buvo gautas nei- 

j giamas atsakymas.
Mirtį sutiko ramiai

, Jis mirtį sutiko labai ramiai ir 
sąmoningai. Jis gerai žinojo, kad 
jis miršta už tai, kad jis lietuvis, 

l kad jis mylėjo savo tėvų žemę ir 
I tos meilės, savo tvirto lietuvišku- 
I mo neišsižadėjo ligi akis užmerkė.

1932 m. spalio 14 d. 6 vai. ry 
tą išvežtas į Antakalnį sušaudvti, 
atliko išpažinti; jis, pagal tradi
cija, gavo teisę pasakyti žodį. Jis 
kalbėjo išsirikiavusiai prieš jį jo 
pulko kuopai, kurioje buvo ne vie
nas lietuvis, jo draugas. Pasku
tiniuose žodžiuose, kaip ir visame 
trumpame jo gyvenime, reiškėsi ta 
pati skaisti lietuviška širdis ir 
dvasia, mylinti Lietuvą ir savuo-

I). JURJONO Bendrovė švęsdama savo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d./ gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertės dovaną, p pir
kusią už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks už grvnus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsite didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių veltui.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis; toliau: na
mų ruošos prekėmis, porcelano ir kristalo setais, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais: vonios, 
toiletai, prausyklos, plovyklos, kabinetai indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apšvietimo.

Taigi visi Į D. JURJONAS & C0. Krautuvę, 3251 So. 
Halsted SI., Chicago 8, III. Tel. CAIumet 5-1064

užsnūdimo tuos, kurie yra lie
tuviai, bet sąlygų ir laiko ap
linkybėse tai primiršo, nustojo 
tautinio budrumo. Visą akty
vumą visame kame rodo vis tie 
lenkai ir lenkai, o mūsiškiai, 
esą, šokinėdami aplink, jiems 
lenkia galvas. Nedaug bus su
klysta pasakius, kad, absoliuti
nėje daugumoje žvelgiant, lenkų 
pareigūnai, komunistai ar ne,

Š. m. spalio mėn. 14 d. suėjo 25 Ilgėdavosi lietuviškos knygos ir 
metai, kai Vilniaus okupantai len- . laikraščio

sušaudė priimtą tarnauti jų Bakanauskas dažnai pereidavo 
kliai ir spaustuvėje paruoštas kariuomenėn susipratusį lietuvį Merkį ne žinias nešdamas, kaip
liavęs, koks nors kitas, patrau-

Juozą Bakanauską kilusį iš Molių provokaciniai buvo kaitinimas, bet 
kaimo, Valkininkų valsč. SuŠau- lietuviškos knygos ir laikraščio ii-j 
dytas jis buvo Vilniuje. Kada jam gedamasis. Jis labai mėgo skaity- j 
draskė kariškus ženklus pulko aki ti. Skaitė pats ir kitiems duodavo, 
vaizdo je, jis paskutiniame žody Gi visi kaimynai lietuviai už tai jį 
pasakė, kad bus laisva lietuviško- mėgdavo. Nepatiko tik lenkų pa
ji žemė, kurią aplaistė jo kraujas, sienio administracijai (K. O. P.), 
Tai sakydamas, jis žinojo, kad lie kurie apstatė Bakanauską šnipais, 
tuviai Gedimino sostinės ir už- agentais ir provokatoriais. Nere- 
grobtų žemių neišsižadės ir jo tai buvo daromos pas jį bute kra- 

pranešė, kad žymioji, ar tik ne skaisčios vilties neapvils. Taigi šio tos, bet niekuomet nieko įtartino 
pati didžiausia šiame krašte, i- didvyrio kankinio dvasia mums vi-1 nerasdavo ir neapkaltindavo. Juo- 

. ~ . . . . . sems lietuviams yra gyvu pavyz zas buvo ramus kaimo kultūri-
pirmoje eilėje boja tik lenkiškų į vairiU sveikinimo kortelių ga- džiu, kaip reikia tėvynę mylėti ir, ninkas ir dalelis lietuvis patrio- 

minimo bendrovė The Hallmark aukotis dėl pavergtųjų brolių iš- tas. Būdas jo buvo taip pat labai 
laisvinimo iš svetimųjų jungo. švelnus, geras. Visi jį mylėjo ir 

o . . . kiek kas galėjo nuo lenkų saugo-
.liaudy- £ * ”• atei*

mas sukrėtė ne tik visą Vil
niaus kraštą, bet ir dideliu aidui Provokacinės pinklės
nuaidėjo Lietuvoje, o taip pat pa- Jis buvo savo akimis pamilęs 

ne pats pirmasis ir butų įdomu gjekė ir visus pasaulio lietuvius, merginą E. Lužytę, mokytoją, su 
sužinoti, kas bus patraukęs ben i Paprastas jis buvo, eilinis kaimo kuria kurį laiką draugavo, bet 

jSvv,„aJ j v.in bernužėlis, mažamokslis, vos pats paskui visiškai nuo jos atsisakė,droves demesį į lietuvius. Kaip taip rašyti įmokęs, o visdėl- Lužytė jautefei įžeista ir tuomet
žinoma, Hallmark kortelės, nors ! to anuomet lenkams jis atrodė pa- susidėjo su lenku, pasienio sargy-
yra kiek brangesnės, visados vojingas ir jie griebėsi pikčiausios 
J provokacijos, kad tik tuo kaimo
paruošiamos gana originaliai, vyru atsikratytu.
meniškai ir su skonio bei saiko Jis gimė 1910 m. balandžio 

. .... . -i mėn. 19 d. ant Merkio kranto, Mo-metrais, svotu kilogramais, tūri išlaikymu. . Hų kaime Tėvai _ mažažemiaj
ūkininkai. Juozas savo tėvo Ban- 

| kanausko nebeprisiminė, nes jis

leidinys, turbūt nesiginčysime, 
kuriam pirmajam teks pamatyti 
popierių krepšį...

Hallmark lietuviškai

“The New York Journal — 
American”, išeinąs Nevv Yorke,

interesų ir tik po to seka visi 
kiti. Išties, kaip daug, oi daug C_ards* Inc* Prieš šias Kalėdas 

mums tektų pasimokyti iš jų..

Matai lr saikai
•v

Yra keletas autorių mūsų 
spaudoje, kurie savo rašiniuose 
užsispyrusiai vartoja matų ir 
saikų pavadinimus, kurie šiame 
krašte eiliniam gyventojui be
veik kaip ir nepažįstami. Koks 
tikslas atstumus žymėti kilo-

litrais, jei didelė dauguma skai
tytojų, išskyrus kiek vyresnio 
amžiaus naujai atvykusių mažu
mą, nelabai susigaudo tuose pa
vadinimuose ir turi papildomo 
darbo sau viską išsiversti j my
lias, svarus, kvortas ar galio
nus. Tiesa, pažinę metrinę, de
šimtinę sistemą, turbūt visi pri
pažinsime, kad ji yra kurkas 
parankesnė už čia naudojamą, 
na, bet ką padarysi, jei taip pri
imta ir įprasta. Teko gauti vi
są eilę skaitytojų pageidavimų 
kaip tik tą reikalą iškelti šių 
įvairumų skiltyse.

“Tiesa” ir Sputnik

Amerikos spauda didžiausiu 
nustebimu sutiko sovietinio 
Sputniko paleidimą erdvėse. 
Jiems tai būta nesitikėtos ir ne
lauktos staigmenos. Bet, jei 
amerikiniai laikraščiai būtų ati
džiau pasekę sovietinę spaudą, 
na, kad ir lietuvišką “Tiesą” 
rugsėjo mėn. 15 d. numeryje, iš 
vieno ten išspausdinto straips
nio būtų supratę, kad rusiškasis 
mėnulis bus paleistas visiškai 
artimu laiku. Vilniaus apylin
kėse tuo metu jau buvo baigia
mas įrengti stebėjimo punktas. 
Teko patirti, kad vilniškės “Tie
sos” tas rašinys persiųstas 
(vieno mūsų laikraštininko ini
ciatyva) “The New York Ti
mes” dienraščiui susipažinti.

, Anglų “Elta” gerėja
I

Peržvelgus paskiausiąjj ang
liškosios “Eltos” numerį, gali
ma konstatuoti, kad visdėlto 
joje matoma pažanga. Galimas 
dalykas, kad tai naujojo tvar
kytojo (A. Landsbergio) nuo
pelnas.
straipsnių, dėstymų,

išleis savas korteles ir su lietu
viškais sveikinimų tekstais. 
Toks atsitikimas tikrai bus be-

Jeigu mes negalime turėti to dar Juozui negimus išvyko Ameri
, __kon laimės jieškoti. Augo motinoską mylime, privalome mylėti , ir globojamas. Skurdo,- kaip
tai ką turime. — Prancūzai, j įr visi Molių kaimo gyventojai, 

ypač karo metu ir kitoms okupa
cijoms užėjus, nes visi okupantai 
juos čia plėšdavo, o smėlingi lau
kai ne kažin kokį derlių duodavo.

Upe Merkiu, ties Molių kaimu, 
ėjo lietuvių ir lenkų administraci
jos linija ir upė toje vietoje bu
vo negili, lengvai perbrendama, 
tik reikėjo gerai žinoti sraunaus 
Merkio dugną. Svetimą tuojau sro
vės pagaudavo, nes brasta labai 
buvo vingiuota ir tik vietos gy
ventojai beveik sausomis pereida
vo Lietuvos pusėn.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kon. K. Matulaitis, M.L0. 
IMeldo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių: 8/, colio storumo

Kaina.......................................
Paauksuota ..............................

Tai viena 18 pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiftklniinal; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliuctjal; maldos apafttalyetBa mal
dos; Šv. Valandos maldos; SS giesm., 
Velykų lr Vfillnlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge •’Vleflpatle, Išklausyk I 
Manęs” yra labai gražiai melsta; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau- , 
slo popierio; tvirtai jrifita su paauk- ' 
savim u ar be; nemažos raidfts; daug , 
ryfiklų Iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
lau.

Užsakymus su pinigais siuskite;

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

MOVING
A BENIULIS atlieka ivalrlu* 
icrirraiiatymiia , bei pervežimus 
» *nlimų Ir artimu atstumu

■ Tel BIshop 7 7075

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANM

Nors ir esama perilgu ,s stoties woeh 1390 k. kasdieną 
, ° nuo pirmadienio lkt AeAtadlenlo nuo

Visdėlto 8:3o lkt 9:15 v. ryte, Ir ka« plrma-
x . ,, , __ dlenj nuo 7 lkl 8 vakare.

didelę biuletentn dalį sudaro sekmadieni ia radijo Atotiea 
trumpos, gyvos žinutės, kurios J™ ,r ™ mc.
įau gali patraukti ir svetimo- Tei. HEmiock 4-241.9

, . 715# Sn. Mapleuonri Avė.. CTilcngo 2»
sios spaudos demesp Tiesa, tos

0000000000000000000000-0000

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki* 

Iimų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

Mį ’

nJi

biniu, kapralu Levandowskiu. Lu
žytė degė kerštu; Levandowskis 
tai žinojo ir rengė provokacijas 
Bakanauskui. Kol Juozas gyveno 
savo kaime, sunku buvo sudaryti 
nelemtas pinkles prieš jį, bet, kai 
jis buvo paimtas lenkų kariuome
nėn ir tarnavo Vilniuje, tai sura
do būdus. Karpi Lužvtė gavo ma
žą siuntinėlį paštu saldainių ir, kai 
tik ji atsiėmė iš pašto, tuojau len
kų sargybiniai1 padarė pas ją kra
tą. Risti saldainiai, o saldainių _ _ 
popieriukuose buvo surašytos ka- Į I 
žin kokios iš lenkų kariuomenės 
slaptos žinios..

Kratos metu ir vėliau' teisme . 
Lužytė, Levandowskio jmokyta, 
liudija, kad saldainius kažin ku 
riais sumetimais atsiuntė jai jos 
draugas J. Bakanauskas. To ir 
užteko.
Kankinimas ir tesimo sprendimas

Bakanauskas tuojau buvo suim
tas, labai žiauriai kankintas, ver
čiamas prisipažinti, bet lenkai jo-

TakYMrPfch
CHOlCE of STYLES!

2 DALYS
H ifHE7'.-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

,r Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S We«tem Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St. Chicaoo 32, III

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN
3430 S Halsted St., Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50 IH.. tel. TO 3-8131-3?

UNIVERSAL SAVINGS
i ann S Halsted St

A LOAN ASSN.
Chicago 8, IH

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų dintanrijų Aaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAI
8415 SO LITUANICA AVĖ.. CHICAOO, IIXl 

Telefoną* — FRontier 6 I8H2

»

Svečiy kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitu medžiagy, geriausiy Ame
rikos fabriku kaip hilman, Karpen, Hovvard 2 daliy tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausiy spalvy tik .............. .................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo........... .............................. 39.00
3 daliy miegamieji, riešuto yžuolo....... ................................ 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdy ........................— 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo ...... ............................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svary talpos............................................... 99.00
Rašomieji stalai yžuolo ar riešuto .......... ..................................... 29.00
Knygy spintos su stiklo stumdomom durim ................................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo.................................... 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Inc.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas L RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. Ir ketvirtad 9 — 9:80 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5
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Pastabos ir nuomonės

REIKĖTŲ IR APIE TAI PAGALVOTI i
JAV Lietuviy Bendruomenės kiekvieno vaiko po dolerį per 

Tarybos suvažiavime buvo pasi- i mėnesį, o vaiky būna iki 300; 
sakyta dėl lituanistiniy dalykų juk lengviau negu fabrike, ko- 
programos. Kaip yra žinoma, dėl neišmėginti naujo darbo sri
ty programą yra paruošęs JAV t*es ? Ypač, kad nėra jokios kon 
IJetuviy Bendruomenės Valdy-' trolės, jokių inspektorių, niekas | 
dybos narys švietimo reikalams! tarnybos neatleis. Toki mo
linas Malinauskas - Malėnas. 
Diskutuota dėl antraeilių daly
kų. Programos autorius yra ži
nomas pedagogas, stiprus teori
joje ir praktikoje, dirbęs įvairio
se švietimo įstaigose. Jis paves
tą uždavinį atliko kruopščiai. 
Taryba jo sudarytą programą 
rekomendavo visoms lituanisti
nėms mokykloms. Ją turėtų į- 
gyvendinti lituanistinių mo
kyklų mokytojai. Čia kalbama 
apie tokias mokyklas, kurios

kytojai, o tvirtinama, kad tokių 
tikrai yra, toki būna ir mokiniai. 
Jie baigia pradžios mokyklą, lie
tuviškai kalbėti tėvai juos išmo
kė, o negali lietuviškai nei skai
tyti, nei rašyti, nors už vieną ir 
kitą dalyką jie gaudavo geriau
sius pažymius. Tokiais atvejais 
tėvai yra visiškai nekalti; jie pa 
rodė daug geros valios, nevi-į 
siems jų buvo lengva ir po do
lerį per mėnesį mokėti. Jei to
kių mokytojų yra, jie turėtų 
nieko negaišdami atsistatydinti.veikia šeštadieniais arba kuriose 

pasauliečiai mokytojai kiekvieną lietuvybės nekelia, o ją žlug- 
dieną po dvi ar tris valandas do. Konstatuojamas ir dar vie

nas liūdnas faktas — lituanisti
nių dalykų mokytojai sensta, o 
nėra jokio priauglio. Kas bus 
toliau? Pagaliau niekur nepa
rodyta jokių pastangų, kad to
kiems mokytojams būtų suorga-

moko lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos ir geografijos. Tokius 
mokytojus, susitarę su parapijų 
klebonais, parenka ir jiems at
lyginimą moka tėvų komitetai.
Jie kartais pasijunta visai ne
priklausomi. Švietimo vadovas nizuoti <oki kursai, kad jie bū- 
JAV LB Valdyboje I. Malėnas tų supažindinti su Amerikos pe- 
LB Tarybos suvažiavime karčiai dagoginiais metodais. Čia yra 
nusiskundė, kad dažnai toki mo- skirtingi vaikai, skirtinga ir ap 
kytojai su jo vadovaujama įstai
gai neturi noro bendradarbiauti, 
tad buvo neįmanoma surinkti pil 
nų duomenų, kiek tokių lituanis
tinių mokyklų yra, kiek moky
tojų jose yra, kiek paraliau mo
kinių jose mokosi? Jei tai da
rosi neįmanoma surinkti, juo la-

liuką. Jei jie dirbtų taip, kaip 
dirbo Lietuvoje prieš 20 metų, 
jie pagrindiniai klystų.

Reikalinga valdžia

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Valstybės sekretorius Dulles (kairėje) ir Kanados prem
jeras Diefenbaker (dešinėje) pas prezidentą Eisenhowerj Bal
tuose Rūmuose. Jie tarėsi tarptautinės politikos klausimais.

(INS)

siškai pasikeitusios. Tai buvo 
žymu JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos trečioje sesijo
je. Šiandien, kaip pabrėžė kai
kurie kalbėtojai tame Suvažia
vime, nors ne vienas jų buvo 
ir liberalistinio nusiteikimo, lie-

per švietimo Tarybą. 
Jeigu jau kurioje vietoje nėra 
tinkamo pasauliečio mokytojo, 
kodėl neprašyti, kad tuos daly
kus dėstytų seselė mokytoja?

A. Juška

tuvybę mokyklose yra visa šir- Naujasis Testamentas- 
dimi susirūpitiusios palaikyti se- f

mokytojos. Jų kasmeti
niais lituanistinių dalykų kur
sais yra visi tiesiog sužavėti. 
Ar švietimo Tarybai nereikėtų 
pasirūpinti tų kursų organiza
vime jas paremti, visas faktines 
kuisančių išlaidas apmokant’ 
Ji ir tą uždavinį galėtų puikiau-

Tėvų komitetai — jų gerais s*ai atlikti, jei tas doleris pa- 
norais niekas neabejoja — ne- į tektų ne tiesiog į mokytojo ki-

selės Sventas Raštas i
Vertė lietuvių kalbun JUOZAPAS i 
SKVIRECKAS Kauno Arkivys- | 
kupaa Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Stutgane 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

i •‘DRAUGAS’’ 4545 W. 63rd 8t.,

CHICAGO 29. 1L1

i Perskaitę “Draugą” duokite
biau kain ei oatikrinsi ar iose tU,‘§tU paS"mti pareigų’S šenę, o mokytojams būtų atly- kitiems-

.,aU . patikrinsi, ar Jose | kurioms jįe nėra pasiruošę. Jie
pilnai išeinama lituanistm pro- į negaj^tų nei mokytojo samdyti, (
^raraa' z į nei jo darbų tikrinti. Tas parei-į

gas turėtų atlikti Lietuvių Bend I
ruomenės Švietimo Taryba. Švie 
timo vadovas I. Malėnas turėtų 
tokius mokytojus skirti, juos at 
leisti ir jų darbus kontroliuoti. į 
Ir už mokslą surinkti pinigai tu-

Riniti nusiskundimai

Seselės mokytojos, rečiau kle
bonai, vienoje kitoje vietoje pra
deda nusikųsti, kad lituanisti
nių dalykų mokytojai nesugeba
palaikyti drausmės ir dėl to nu- rėtų eiti švietimo Tarybai, o 
kenčia vaikų moralė bei mokyk- per ją išmokami ir atlyginimai 
los turtas. Būna dar blogiau: mokytojams. Tuo būtų atsiekia- 
kai tuos drausmės trūkumus ma dviguba nauda — lituanisti- 
mokyklų viršininkai jiems drau-į nių dalykų mokytojas būtų pri- 
giškai nurodo, toki mokytojai verstas palaikyti kontaktą su 
lieka nepatenkinti, pradeda vie- švietimo vadovu, o pagaliau su- 
šai skelbti, kad pirmieji yra nu-1 sidarytų galimybė dėstyti litua- 
sistatę prieš lietuvybę ir yra vi-1 nistinius dalykus ir tose mo- 
siško nutautinimo šalininkai. To ! kyklose, kuriose lietuvių vaikų 
ki mokytojai nevienoje vietoje yra vos keli, įr tėvai neįstengia 
yra perdaug kitomis pareigomis j mokytojui už darbą atlyginti, 
užimti. Jie tas pamokas aplei- Juk Švietimo Taryba turėtų mo- 
džia, savo vietoje palikdami vy- kytojų atlyginimą kiek galint 
resnių klasių mokinį, o kartais taip sulyginti, kad vieniems ne- 
net nieko. Vienu ar kitu atve- būtų perdaug, o kitiems neuž- 
ju — kaip gi jaustis, ką bėgai- tektų nė autobuso biletams nu- 
voti seselei mokytojai, kuri tu-i sipirkti. 
ri tik už sienos, kitoje klasėje 
pamokai vadovauti. Sakoma,

Pradėki! Taimvl Šiandien. Turėsi! Rvtoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BR1GHT(»N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Ketvirtad 9 vai iki 8 v.v.

Lietuvių Prekybos Namai
l

Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Ca. 
išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

39//
VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jy ir A-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik ................................................ $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso (aus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ........................................................................... $69 iki $129.00

2-jų dalių sofck Ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

kad yra tokių mokytojų, kurie 
Lietuvoje nemokytojavo, nedir
bo pedagoginio darbo ir Vokie
tijoje. Jie yra kitų profesijų 
žmonės, negu tie, kurie buvo 
mokytojais gimnazijose arba dės 
tė universitete. Jie palyginti ne
blogai apmokami, gauna nuo

Žūnu už Tėvynę
(Atkelta iš 4 psl.)

Tokia kalba labai įerzino lenkų 
karininką; jis uždraudė Bakanau-
skui kalbėti. Pastatė prie stulpo | 
ir užrašo akis.

“Gal manai, jog, nušovęs mane,1 
nusikratyti visais lietuviais?” — 
buvo Bakanausko paskutiniai žo
džiai.

Siekdami Lietuvos laisvės ir 
rengdamiesi rytojaus žygiams, vi 
sada turėkime prieš akis tų kar
žygių paveikslais, kurie lietuvių tau 
tai yra kilnūs ir šventi.

Juozo Bakanausko atmintis ir 
pavyzdys, kaip ir tūkstančiai kitų 
Lietuvos partizanų kovotojų, pa
liks amžinai mūsų mintyse.

Ir vėl grįšime prie seselių
Prieš kelis metus šių eilučių 

autorius šiame dienraštyje rašė, 
kad lituanistinės mokyklos il
gai neišsilaikys, tad dėtinos pa
stangos, suprantama medžiagi
ne prasme, kad seselių vienuo
lynai ko greičiau paruoštų ir ko 
didesnį lituanistinių mokytojų 
kadrą. Tada likau nesuprastas, 
net kaikieno apkaltintas. Nuo
taikos ir dvasia šiandien yra vi

ki. JHLLB l V Ll t 1? Ji lBa-
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki 6 vai. pirmad. tr ketv. iki 9 vai. 8ekm. uždaryta

NAUJI oioai TRO KAI- NAUJAUSI RRAUSTTKN ĮRANKIAI 
UAU METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAWAG

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tei WAH«..k 5

tAe^ ’ 

mokame 

pjvščcmM

MIDLAND
Savinas and Loan ...J 

Association

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IK 

. PELNINGIAUSIA 
I TAUPYMO 

KENOROVI

4038 Archer Avmm ui. la3-6zi* 
AUGUST SALOUKAS PimM

J?

THF BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS I Hfc DOLLAR YOU SAVE.
Remianti*! ChieagiA Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat joa Įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet Ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės (staiga yra siena 
iš gražiausių ir moderniausiai jrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventi,, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tek GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadicn) nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadien) nuo 9 iki 8.
Trečiadien) uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietį,.

J I

Moderniški 5 dailų Valgomojo kambario baldai sn nedegama Formica viršumi pas mus
tik ........................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ............................................................................................................................... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar Šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................ $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias Ir (vairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik .............................. $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji 

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagctai, (patingų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ........ .....................................................................................................•.......................................... $796.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Aaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General

Eleetrie, Hotpolnt lr kitų .................................................................................................................... $159.00
* Virimuj Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai .................................................................................... $89.00

GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo  .................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ........................................................................................................................................................ $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik................................................................... $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 (vairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ........... .................... ......... $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams Išmokėjimui be palūkanų su mažais (mokėjimais. •

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Vlctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.
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NENUSIVERTINKIM SAVęS
Al) F.. Ck.ro, lll.

CLASSIFIED AND HELP VVANTED A D VERTISEMENTS
REAL. ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE BUILDING A REMODELING

ViBai teisingai sakoma: kuris kas su mėlynomis darbinėmis kel- 
žmogus negerbia kitų, tuo pačiu nė mis, kurių jokiu būdu nebūtų 
negerbia savęs. Iš senų senovės yra užmovę Lietuvoje arba net Vokie- 
įprasta, kad žmogus, gerbdamas ki tijoje, esant pabėgėlių stovyklo- 
tus, stengiasi prisitaikyti prie e- se. Atrodo, kad, begyvendami čia, 
samų papročių bei aplinkumos, visai pamėtėme skonio ir grožio 
Tarpe mūsų įsivyravo keistas de- supratimą arba tiek suelgetėjome,
mokratijos supratimas, nes kiek
vieną savo netinkamą ir nevie
toje atliktą elgesį mėgstame pa
teisinti atsakydami, jog “gyvena
me demokratijos krašte”. Pamėg
džiojimas atsilikusių arba žemos 
kultūros žmonių nėra joks demo
kratiškumas, bet grynai nusiver- 
tinimas Bavęs. Kiekvieno žmogaus 
sieikis yra ko nors augštesnio, kil
nesnio, nes žmonijos kultūra vys
tosi pažangos dėka.

kad nebeįstengiame net švaresnių 
kelnių įsigyti.

Nežiūrint, kiek mes belaikysime 
šį kraštą demokratišku, vistiek 1 
pastebėsime labai didelį skirtumą 
tarp paprasto darbininko ir įstai- 
gcs tarnautojo, ne tik jų elgesy, 
kalboje, bet ir apsirengime. Jeigu, 
darbinės mėlynos kelnės priimtos 
darbe, tai jų niekur nepastebėsi 
įstaigoje. Tuo tarpu daugelis iš 
mūsų, tiek su jomis susigyvenę.

Deja, yra daug reiškinių, rodan-1kad visas dienas ^be
čių, kad daugelis iš mūsų regre
suojame, kitaip sakant, traukia
mės nuo gyvenimo atgal dėl nesu
gebėjimo prisiderinti prie aplin
kumos, nes permažai' kreipiame 
dėmesio į save ir kitus. Jeigu mau
dymosi kostiumas gražus paplūdi
my, tai netinkamas gatvėje. Jjei- 
gu znargiausla pižama arba raudo
nos kelnės dar pakenčiamos kam
bary, tai nereiškia, kad kultūrin
ga jas nešioti mieste. Jeigu dar- 

,bo drabužiai tinkami prie darbo, 
nereiškia, kad jie nešiotini visur.
Žmogaus nenoras persiskirti su
savo darbinėmis kelnėmis ir' ne- “Draugo” spaudos reikalams at- 
švariomis rankomis parodo žmo- 1 siuntė šie asmenys: 
gaus sumechanėjimą, susigyveni-

gali su jomis persiskirti 
Daugelis iš mūsų daug kalbame i

apie kultūrą, apie nekultūringą I 
aplinkumą ir t.t.; noriu atkreipti I 
dėmėsi, kad, reikalaujant kultū-1 
ros iš kitų. reikia tos kultūros pa-1 
rodyti ir patiems ir jos daugiau l 
prisilaikyti. Reikia pamatyti ne tik ! 
dėmes bei nešvarumus, bet paste
bėti kultūringesnę ir šviesesnę ap
linkumą ir daugiau jps prisilai- i 
kyti.

PARAMA “DRAUGUI”

2 po 5 kum., 2 aut. paražas. SIS,5OU 
i |mi 4, I-&, kraut., 2 aut. gar. *36.000 
5 kam., 2 aut. gar., porčiai. *17,500 
I a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.*17,600 
turimo ir daugiau iuuiių paslrlnkiiiiiu
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2I3S W. OS SL HK 4-82U2

Arti 71-08 ir Campbell Ave.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
________ HEmloek 4-4533________

DARŽELIŲ MĖGĖJAMS!
Skis pas 4T‘-'2x250 pėdų, 6 kamb. 

namas. Jmokėti $3,000.
" Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1:30 
iki 6 vai. Dėl nelaimingo atsiti
kimo savininkas turi parduoti. At
vykite pasiruošę pirkti.

6114 West 55th St.
Vienas kelias turėti 

draugą tai būti* vienam.
tikrąį

(.IKK’i in _ SEI.F-SEKVICE
Arti VVestern lr 79th. Suvuitliiia 

pardavimas vir* $2,500. Prekės su vi
sais Ji-engtiuMis tik *10,500. A. Kati
lius.

L1ETCVIŪKO TIPO
Mūr. 6 kantb. namas. Platus kam

pinis sklypas. ModernIAkai Įrengtas 
viduj)'. Arti parkas ir KS gatvfi. Pa
lankus saviniuko finausuvimas — 
*26.500 Volodkevičius.

7 kAMB. M r K. Bt'M.Al)OW
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik *18,400. A. Linas.
Pl’lKI, GRAŽI VIETA

Lietuvlftku kolonija. Dailus mūr. 
namas. 2x5. Aut. gaz.o šildymas 
*27.000. a. Sirutis.

TLK *12,6041
Mūr. 2 butų namas AįeKinley Pk. 

rujone. Antras butas (2 mieg ) ang
liškam rūsyj. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0016

mūr. 3 bt. krau*. e. 4. gar. — 23,404) 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. —- 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 16.VOO 
mūr. 0 kb. liauju*. Ud. lot. — pigiai. 
Vra pigių lr peluingų Banių sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave.. LA 8-8384

MAKQI ETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

eentr. gazu šlldym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4. eentr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. eentr. 
šildymas, gražiai atrodo Iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

(Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-S 
jine, prrtvarkvmo (remodeling) darbaiį“

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

‘4327 S. Campbell Av., Chieago 32, Iii. 
j Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-741

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTBAC’TOB 

Stato rezidencinius ir Komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. Vl 7-4229

mą su darbo aplinka ir nenorą pa 
matyti ką nors šviesenio bei gra
žesnio. Visiems kultūringame pa
saulyje priimtina pagerbti miru
sįjį) ji aplankant bei palydint į 
amžinybę, apsirengus tamsiais iš
eiginiais drabužiais. Žvilgterėkim, 
kaip mes elgiamės? Ogi kaip kam 
papuolė: vieni atsiraitoję ranko
ves, kiti nespėję net marškinių su
sikišti į kelnes, kitas nei šiaip, nei 
taip apsirengęs prasiveržė net kar 
sto nešti. Šventadieniais ir į baž
nyčią priimta eiti švariai ir tin
kama apsirengus; deja, nema-

Juozas Neverauskas $2.00 
Veronika Černienė .... 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Paul Skirka ................ $1.50
Zenonas Linkis ........... 1.00

Juozas Neverauskas . . 1.00
A. Kraucenka................ 1.00

žai atsilanko apsirengę taip, lyg <jj “Draugo” kalendorių atsiunti 
būtų grįžę iš gegužinės, arba spor- šie asmenys: 
to rungtynių. Ne.ud.ri.mm at- j ^„dariam.
rodo, kada MM ema « m,nko i -nmugo" udmintatradj.
kailiniais, o šalia vyras arba vai-

A. | A.

ALEKSUI JAKUBAUSKUI mirus, 
ponią Liuciją Jakubauskienę, dukrą Liuciją 
ir sūnų Aleksą giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

' JANUŠ0N1Ų ŠEIMA

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 

— Anonimas i Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS

A. A.
KAZIMIERA SAMUOLIENfi

(Kaminskaitė)
Gyv. 2955 So. Quinn St.. tel. 

VI 2-6S4.
Mirė spal. 25 d., 1967 m.. 8:- 

49 vai. vak., sulaukusi 46 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj — Kaune. Šan
čiuose, priklausė Karmelitų baž
nyčios parapijoj.

Amerikoje išgyveno T metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Vladas Samuolis ir sū
nūs: Vladas-Algimantas, Petras- 
Rytis, Jonas-Liubartas, ir An
tanas- Audentis; dfidfi Jurgis 
Put kauskas, pusseserė - Genfi 
Dombrauskienfi. kiti giminės ir 
draugai bei-pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica Ave. Laidotuvės Jvyks tre
čiadienį, sptklio 30 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už Velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.ą

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

Nuliūdę lieka: vyras ir sūnūs.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArda 7-3401.

REAL ESTATE SALES
REpublic 7-9400

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MARQL’ETTE PARKE
2-Jų augštų mūr. 4 po 5 k. *49,600. • 

A. Šimkus.
GAGE PARKE 1

5 k. mūr. bungalow (galimybė pa
daryti 8 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. 'Gazo šild. 
Garažas. *18,500.

. Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
1 mieg.) mod. virtuvė ir vonia. Gazo 
' šild. TV kamb. rūsy. Garažas. *18,900 
' KITVR. 2 augštų medinis 2-6 lr 3 

kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
*135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas
pilna kaina *16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų narnų
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Reniais 

Notary Public 
5916 So. Western Ave. 

I’Rosp. 8-2234
t OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
i -
i Prieš pirkdami ar parduodami na

mus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 W. 51 St VVAlbrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

Pirkit Apsaugos Bonus;

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. *14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. štld. ga
zu, garažas. *28,000.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų *210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. *28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. OLiffside 4-74JSO; Ree. 

VArds 7-204*

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. % bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. Įmokėti tik *4,000.

42nd & Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik *4.500.00.

4 kamb. damas. Pilna pastogė lr 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių g£ras pajamas ir pre
kybinių namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę tr mes mielai patarnau 
.ime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

Namų tel. Hlshop 7-33441 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimus. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą; kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal *-66*1 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir Bekma- 
dieniais nuo 10—4_val. Adresas: 616 
Nolton, Willow Springs. HL

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, DI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube *-27*3 nuo • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo e vaL 

vakaro Ud 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų

Namų Įkainavimas ir Jvairū- 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės tr buto telefonas 

PRospeet 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chieago 29. OL

Remkite dien. Drauge!

Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 
Lietuvoje ir Sibire

MES SIUNČIAME VISKĄ KJĮ JŪS PAGEIDAUJATE. 
Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

2sk

PAS BUDRIKA
4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 
vertės #695.00 .............. už $495*00

Šis visas 4 kambarių setas — outfit susideda 
iž: 2 dalių Parlor seto: sofa ir fotelis; 5 dalių mie
gamo kambario seto: 1 komoda su veidrodžiu, 1 
▼yriška komoda, 1 pilnos mieros lova, 1 springsi- 
nis matracas ir 1 Box spring; 1 gazinis pečius; 5 
dalių Chromium virtuvės setas; 2 staliukai prie so
fos; 2 stalinės lempos; 1 karpetas 3x12; 1 lino- 
leum 3x12; 1 sieninis paveikslas; 100 dalių indų, 
peilių, šaukštų ir šakučių setas.

Viso 120 gabalų tiktai už

*495
Galite pirkti pas Budriką lengvomis išsimokėjimp 
sąlygomis 2 metams.

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimai
tiktai už.......... .....................$295

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Uždara Sekmadieniai*. Atdara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakarai* iki 9:80.

^2

pamušalai. 2 poros kojinių. 2 pr. vyr. kojinių 
A 1 Medžiaga penkiems vyr. kostiumams 3*/fc ya.rd. 
kiekv. ir pamušalai. 2 poros kojinių,
2 pr. vyrų kojinių, 2 skarelės
A 2 Medžiaga trims vyr. kostūmas 3*/2 yrd. kiekv. $47 00

Pamušalai trims kostiumams r *
A 3 Oda 2 poroms aulinių batų su priedais augštos kokybės

Medžiaga dvejiems vyr. kostiumams,
^6.oo

A 4 Medžiaga trims vyr. kostiūmamR su pamušalais,
Medžiaga trims moteriškiems kostiumams, 4 yard. kiekv.
2 poros kojinių

, 2 poroH vyr. kojinių dQ1 K 5
1 Skarelė

Jūsų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

AL*S EKPORt-IMPORT GIFT PARCEL SERVICES
243 Granby Street, Hartford, Connecticut

, Telephone CH 22609

$78.79

Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo 6 iki 7 vai. 
iŠ WHFC, 1450 kai. radijo stoties

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduttų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P..

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga“ (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, nauja* žodis mo
derniam žmogui“ (Dr. A. Baltinis). "Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis gintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas } anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga“ (A. Rimvdis). “Daugiau panašios ver
tė* knyga!“ (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “DRAUGO" Administracijoje: 4545

W. 63rd SL. Chieago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.
- -- -------------------

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą

MARŲ! ETTE PARK F.
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šių sav.. todėl pirksite pi- 
gi.au.

Mūrinis — 3 po 6 kamb. (3 mieg.) 
Ir krautuvė. Garažas. Centr šild. 
Platus sklypas. Geras namas. Kaina 
*47,000.

GAGE PARKE
šviesių plytų kampinis.' 7 po 4

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
511d. Prieinama kaina.

Ilir «4-tos ir Vnion Ave. 8 butų
mūr. Naujas centr. šild., alyva.
*7,800 pajamų. Kaina *31,500.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kamb. “cottage”. 2 
autom, garažas. Centr. šild.- *3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 
*24,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

l.Afavette 3-3881
Arti *6-os ir Ijaundale. Savininkas 

parduota 6 k. mūr. bungalow. Karš
tu oru apšild. Naujai dekoruoti kmb. 
ir rūsys. Atskiras kamb. pastogėje. 
Tuojau užimti. BEveriy 8-2276.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMU SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnaomav> 

mm. Patarnavimas veltui Turinti 
laukiančiųjų sąrašą.

HELP WANTED^-_FEMALE

Reikalinga moteris
BENDRAM NAMŲ RUOŠOS 

DARBUI
Dirbti 4 vui. į dienų per 5 dienas, 

urbu 3 pilnus dienus. Nuolatinis 
darbas. Reikalingu nors kiek kalbėti 
ungliAkal. Palos Purk, III.
_______ Tel. Gibson 8-1543_______

STENOGRAPHER
Sales Department Work. 

Mušt be able to write own 
letters. Excellent working 

conditions. 5 day week 
LEAF BRANDS, Ine. 

1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

ESterbrook 8-6000

LABORATORY
TECHNICIAN

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Some high school chemistry. 
Advancement.

Food Processing plant. 
EStebrook 8-6000 

Mr. Neis

MODEL
CLERK

LITE TYPING 
TRAINEE

Interesting and diversified 
position, will train poised 
yourtg lady with 34 b., 27 
in. waist, 37 in. hips, for 
designers' model Mušt have 
clerical aptitude and lite 
typing skili. Generous start
ing salary. Excellent work- 
ing conditions. Cafeteria, 
prafit sharing plūs many 
employee benefits. For appt. 
call Miss M. Cole, SEeley 
3-5110, ext. 342.

VARPAS Bml Katato The FORMFIT CO.
6016 So. VVestern. PRospeet 8-22S4

Išnuom. 4 k. butas pečiais apšil
domas. $28 mėn. 2-me augšte iš 
kiemo. 732 W. Cermak Rd.

Išnuom saulėtas gražus kamb. 
vyrui arba mergaitei. Atskiras įė
jimas

2233 St. Central Park Ave.
Išnuomojama moderniai jrengta 

taverna. Telefonas LA 3-73*4.

400 S. Peoria

HELP WANTED — MEN

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

NORVILĄ
REAL, ESTATE SALES 

26041 W. 5»th HL TeL PRospeet 8-6464

SAVININKAS parduoda 3,500 
kvad. pėdų, vieno augšto namą. Di 
dėlė raštinė. Karštu vand. alyva 
apšild., 6 k. mūr. bungalovv iš prie
kio

8216 S. Damen Ave.
• PRospeet 6-4363

GRovehill 6-2522

MISCELLANEOUS

PROGOS — OPPORTUNITIES

PAIIDUODAMA8 NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Mapleu'ood Ave.

TAVERNA ir 2 AUGŠTŲ MOR. 
NAMAS. Taverna apačioj, 6 kam
barių butas viršuje. Pilnas rūsys, 
Autom, apšild. alyva. Apylinkėje 
108th ir Michigan Ave.

WAterfall 8-0587

BASES LOADED TAVERN
AND APARTMENT BITLDING 

2532 W. 03rd SL
2—2's on firet floor rear: 1—4 A 
t—5 second floor. *370 a month In
come. Tavem renta for *200 a month. 
Totai of *570 a month income.

Reasonable.
Tel. PRospeet 8-»*«7

Iš priežasties llgoa, pigiai par
duodama taverna.
5000 W. 14th SL, Cicero, Illinois

TRUCKER
No experience needed, will 
train energetic young man 
for receiving department, 
trucking and stock work. 
Mušt be draft exempt in 
good health.

EXCELLFNT W0RKING 
CONDITIONS

PROFIT SHARING, PLŪS 
MANY EMPLOYEE 

BENEFITS

CALL MISS COLE
SEeley 3-5110

The FORMFIT Co. 
400 S. Peoria

ŠILDYMAS
A. StančiaiMkM instoliuoja vi

sų geriausių Ajnerikoe firmų gazu 
lr alyva kūrenamu* pečiu* fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vu* (Aiį- oonditioners) ir atliek* 
viau* 8 k ardos darbus

1545 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vąL 

ryto Dd 8 vai. vakaro. 
Telefoną* nno S vai. vakara: 

OUymDic 2-6752

LIET. APDRAUDOfl AGENTTTBA
Visų rflfilų apdraudos Automobl 

lių finansavimas Notarlataa Valuty 
bfls patvirtino* kalnoa.

i Prlefi darydami apdraudaa Mitui 
pasiteiraukite pas mua.

JONAH KTRVArriH
, WAIbrook 6-6*71

INTF.RHTATE INNITRANCE AOKNCV 
6108 S. Ashland Ave.. CTilcago S*. T1L

Skelbtis “DRAUGE” apaimoka. 

nea jis vra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 

'yn» prienama viaieum

ĮSIGYKITE DABAR

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojam*. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. Vl. Stančikaitė* gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

URAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chieago 29, III.

PER PASAULI KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkiny*. Nedideli* skaičius šios 
knygos gauta* šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd Chi
eago 20, III. Knygo* kaina kie
tais viršeliais $2.

Cost Department 
TRAINEE

College graduate or high school 
student with experience in 
factory cost accountlng.

Age 30 or under. 
Excellent opportunity.

LEAF BRANDS, Ine.
H55 No. Cicero 
Neil Cashman 

EStebrook 8-6000

IBM TAB OPERATOR
Experienced with 403, 604, 602, 
519. Should be able to wire board 
Capable of assuming supervisorv 

responsibility in reasonable 
period of time.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

LEAF BRANDS, Ine.
1155 N. Cicero — Neil 
Cashman, ES. 8-5000

Skelbkitės "Drauge"

f
\
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susilaukė pripažinimo bei pagy- grinėta paskutinio meto Tai pavyzdžiai, kad ir antros 
rimo už skoningą abiejų salių CDUCE Jaunimo sekcijos veik- kartos jaunimas išlieka lietu-

J. A VALSTYBĖSE __ Detroito Dramos sambų- papuošimą, parengimą. la bei nustatytos darbo gairės viskas. — Radio Excelsior rug-
__ Baltimorės Stud. At-kų ris, vadovaujamas režisorės Z., Svečias, Hamburgo konservą- 1958 metams. Buvo taip pat sėjo 8 d. transliavo gražią lie-

draugovė išsirinko valdybą, ku- Arlauskaitės-Mikšienės lapkr. torij°s docentas Franzke susi- aptarti prancūzų kalba leidžia- tuvišką valandėlę. Valandėlės
ri pareigomis pasiskirstė sekan- 17 d. gastroliuoja Toronte su žavėjo lietuviškomis vaikų dai- mo biuletenio “Nauvel Hori- vedėjas R. Torai patiekė įdo-
čiai: Jurgis Pūkelis __ pirm., Vyt. Alanto scenos veikalu “Są-j nom^8 *r keletą tučtuojau užsi- zon reikalai ir kt. Iš lietuvių nūą Lietuvos istorijos apžval-
Nijolė Bogutaitė__sekr. ir Sta- mokslas prieš savuosius’’. Vyt. rašęs pasižadėjo jas perteikti pusės posėdžiuose dalyvavo B. gą ir pabrėžė lietuvių tautos
sys Eringis — ižd. Alantas šiame veikale spren- vokiečių vaikams ir supažindinti šlepetytė-Venskuvienė, L. Pa- viltis atgauti laisvę. Buvo pa-

__ Lietuvių Studentų sąjun- džia lietuvių mišrių jungtuvių 8U j°mis Hamburgo visuomenę bedinskas ir A. Venskus. grotos lietuviškos dainų plokš-
per vietos radiofoną. Jis išreiš- norcilTliini telės
jiė apgailestavimą, kad lietuvių ttlHicil IINUJ

a.........- ........ vaikų muzikos literatūra Ham- — Argentinos lietuvių vers- — Stasys F irevicius, stam-
Zn^paskuhniriisuotinas irtu-į — l‘innu..ju't-an»|xirtu prieš burS' Švietimo vadyboje ir Mu- liniuku suvažiavimas, aituonio- bus “‘Skil. ,r "“raų
dentų susibūrimas Amerikon dešimt metų j Kanadą U Vo- rikos archyve yra negausi. Jis hktaa iš eilės, įvyko Buenos Ai- savininkas, tas gelbėjo is skęs-
Rytuose įvyko prieš 4 metus, kietijos atvykę lietuviai miško ^ino lietuviškos dainos raidą, ža- res su dideliu pasisekimu. Kai- an ° , ..

darbams dešimties metu Kana-! visi lietuvi4 tautos muzikalumu bas pasakė "Argentinos Lietu- Aires . kal šls atsidūrė su kitu
X Vių Balso’’ redakt. K. Norkus, laivu. Laivas nuskendo per 15

turėjo suvažiavimą. Atsilankė Patys lietuviai savo tautos lo- įr kiti. Buvo dainų ir muzikos, minučių po susidunmo. Žuvo
per pusantro šimto dalyvių, ku-ibynu Permažai domisi. Mielas “ALB” leidėjas Ožinskas įteikė apie 100 žmonių. (E),
rių dauguma per tą laiką sukū- svečias prašė ir prašo visus lie- dovanas jauniems Argentinos — Buenos Aires Vaidybos
rė šeimas. Nuoširdų žodį iškil- j tuvius lietuviškos vaikų muzi- lietuviams Artūrui Kaminskui būrelis yra pakviestas suvaidin-
mingos vakarienės metu pasa-^08 melodijų! ir oigitai Čekanauskaitei. Jų,ti Rosario lietuvių kolonijai vie
ke nenuilstamasis miškininkų Minėjimo ištraukos buvo pagerbimas reiškė visų pavyz- ną savo repertuare turimų ko- 
lankytojas kun. S. Kulbis, S J, į irašytos magnetofono juos- dingų lietuvių pagerbimą. Če-į medijų. Numatoma suvaidinti 
ir Kaz. Mikšys būvusių miško! toje- lietuviai pasise- kanauskaitė studijuoja Buenos paskiausiai pastatytąją komedi-
darbų bičiulių vardu. Suvažia-1 kusm minėjimo parengimu nuo- Aires universitete ir be ispanų

vimo iniciatorius — Vytautas

IŠ ARTI IR TOLI ją “Ar nenori atjaunėti”. Išvy
kos laikas dar nežinomas. Vai
dintojų būreliui vadovauja reži
sorius K. Runimas.

got» visuotinas narių suvažia- tautiniu atžvilgiu problemą. Tė
vūnas įvyksta Padėkos dienos atrą kviečia Toronto liet. Ben- 
savaitgalyje New, Yorke. Ka- druomenės Šalpos Fondas.

Tėvai, įsigykite ir duokite tavo vai 
kams paskaityti gau.iai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENCS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to. šiol knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir- 
ielj ir ilmstraciias piešė Sės. Merce
des. 18 pusi Kaina S).25. Pinigus ir 
užsakymus siusti:

“DRAUGAS’
4546 W S3rd Street. Chicago 29, III.

— Dail. Jonas Kimša, tarp
tautiniai pagarsėjęs savo kūri
niais, sunkiai susirgo Prieš 
mėnesj įvykęs širdies smūgis 

pasitartojo. Gyvena San Carlos 
de Bariloche.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEUNYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių lr kitų papuošimų.

?443 VVest 68rd Street 
Telef PR 8-O8SS Ir PR 8-0834

jaučiamas gyvas susidomėjimas 
šiuo jaunimo sąlėkiu. Reikia ti
kėtis, kad ir Viduriniuose Va
karuose gyvenąs akademinis 
jaunimas važiuos į suvažiavi
mą.

— Vida Dumbrytė, niujor
kietė, pradėjo dirbai Pavergtų
jų Jungt. Tautų centrinėje raš
tinėje.

— Juozas Ginkus, Balfo vice
pirmininkas, ♦ šiemet išrinktas
ir darbuosis Didžiojo New Yor- Macas.

, j širdžiai džiaugias ir rengiasi laibos puikiai kalba lietuviškai 
gausiau susirinkti Lietuvos Ka- angiįškai, skambina pianinu PADĖKA

ko rudens vajaus pirmininku. 
Spalio 25 d. Balfo centro rašti
nėje įvykusiame vietos organi
zacijų pasitarime iš Europos 
sugrįžęs Balfo pirmininkas kan. 
dr. J. B. Končius padarė pra
nešimą apie lietuvių šalpos 
problemas Europoje. Balfo pir
mininkui newyorkiečiai sutik
tuves surengė spalio 27 d. Bal- 
tic Free House patalpose. Kan. 
Končius papasakojo apie savo 
kelionę Europoje ir apie trem
tinių šalpos reikalus.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SA VINTNKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT COz
3914 West lllth Street
Tel — CEdarerest 3-633b

Vienas blokas duc kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ruomenės šventės proga.
— “Rhein - Neckar Zeitung” 

(Heidelberge) rūgs. 12 d. pla
čiau pranešė apie CDU susirin
kimą Grossachsene, kuriame be 
dr. Lindrath Rytų Europos 
klausimais plačiau pasisakė ir 
dr. P. Karvelis.

— “Neuet* Deutschland” ir 
“Berliner Zeitung” (abu lei
džiami Berlyno sovietiniame 
sektoriuje) pastaruoju metu 
dažnai patiekia rašinių apie Pa
baltijo kraštus, žinoma, su so
vietine tendencija.

— Angelė Rugieniūtė s. m. 
pavasarį Muenchene labai ge
rais mokslo pažymiais baigė Ka 
talikių Vargdienių seselių veda
mą gimnaziją. Gimnazijos di- 

mas bei kaikur nelemta mišrių rektorėa buvo priatatyta Ba. 
šeimų atmosfera sutrukdė pilną
Hamburgo lietuvių sųsibūri-

— Antanas Pabedinskas, ži
nomas visuomenininkas ir pre
kybininkas, po sunkios operaci
jos gydosi vienoje Toronto li
goninėje. Jo gydymu rūpinasi 
dr. A. Užupienė.

VOKIETIJOJE
— Hamburg. 1957. IX. 14 iš

ėjo Hamburgo lietuviai pirmą 
kartą iš stovyklos ribų viešai 
paminėti savo Tautos šventę. 
Minėjimo programa turėjo su
vilioti kiekvieną sveikų princi-

DIDŽ. BRITANIJOJE pų lietuvį. Deja, rengėjų lūkes-
__ Bengiasi Kalėdoms. Not- čiai nepasitvirtino, nes dalies

tinghamo Moterų draugija žmonių persikėlimas į privačius 
kiekvienais metais rengia vai- butus Ir juose užsidarymas, pa
kams Kalėdų eglutę, norėdama, galiau nerangumas, apkiauti 
kad mažieji. kartu su tėveliais
pasidžiaugtų šia viena iš gra
žiausių švenčių. Ir šiais metais

varijos Švietimo ministerijai sti
pendijai gauti. Išlaikius kon-

draugija rengs eglutę ir jau iš.mą. kursinius egzaminus, ji gavo
anksto rūpinasi atitinkama pro- Minėjimą atidarė Čerkus. P. į švietimo ministerijos ypatingai 
grama. Šiais metais manoma valius iš Wehnen’o lietuviško-j gabiesiems skirtą stipendiją ir 
eglutės metu pastatyti vaidini- giog koi0njjO3 gražiai nusakė i numato studijuoti Muencheno 
mėlį, kurį inscenizuotų patys gavo paskaitoje Tautos šventės universitete. (E.)
mažieji. Tam reikalui pasirink- minėjimo reikšmę lietuviškame 

tremties gyvenime. Iš 60 lietu
viškų širdžių išsiveržęs Tautos 
himnas sudrebino ne tik dido
kos salės skliautus, bet abejin- 
giau nusistačiusių tautiečių lie
tuviškos sielos gelmes.

Sol. Joana Liustikaitė gugė

ir dalyvauja lietuvių parengi
muose tautiniuose drabužiuose.

— “Rzeczpospolita Polska” 
(lenkų laikraštis) rūgs. 15 d. 
rašo apie esančių Vakaruose 
gudų veikėjų didelius apetitus.į 
Pagal šį laikraštį, gudai reiškia 
pretenzijų ne tik į Lenkijos te
ritoriją, bet ir į Ukrainos ir į 
Lietuvos. Lenkiškoji ir" kitų

bėjo kiekvieną dalyvį pagauti ir tautybių spauda nusiskundžia 
sužavėti. Jos daina pasiliks vi- destruktyviu elementu, tiesie
siems lietuviams ir svečiams giliai ar netiesioginiai trukdan- 
maloniu pragiedruliu jau ilgai gįu iaįavinti kraštue iš raudo-

AUSTRIJOJ

CASIMIR GRIGONIS 
1144 liarrison Blvd., Gary, Ind.

MirS spal. 26 d., 1957 m., 3 
vai. p.p., sulaukęs 77 m. ainž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų gub., Kaunas ir Vyčlaus 
kaimo. Apsivedęs gyveno Mar- 
gininkų kaime. Amerikoje Iš
gyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (po tėvais černaua- 
-kaitytfi), 4 sūnūs Antanas, Juo
zas. Jonas ir Jurgis Ir Jų šeimos, 
3 dukterys Mrs. Constance Gors- 
ki, Mrs. Mary Reilly ir jų šei
mos ir seselė kazlmierietė Se
suo M. Rosalinda, 11 anūkų lr 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Priklausė prie Amerikos Po
litikos klubo, šv. Kazimiero 
draugijos, Šv. Kazimiero Vie
nuolyno ' Rėmėjų tr Maldos 
Apaštalavimo draugijos.

Kūnas pašarvotas Pruzin ko
plyčioje. 1111 Roosevelt Str.. 
Gary. Ind. Laidotuvės Jvyks 
antrad.. spalio 29 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J šv. Kazimiero parap. baž
nyčių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Kal
varijos kapines, Garyton’e.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidootuvėse,

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, 
dukterys, anūknl lr kiti giminės.

A. A.
KONSTANTAS LAUCIUS
Mūsų mylimas vyras ir tėvelis 

mirė 1957 m. spalio mėn. 20 
d. Ir palaidotas spal. 23 d. šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie sutelkė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo j jo poil
sio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didžiai 
gerb. kunigams: kun. A. Stane
vičiui. kun. R. Saudžiui ir kun. 
C. Pečklui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielų. Y- 
pač dėkojame kun. A. Stanevi
čiui ir kun. C. Pečklui kurie pa
lydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už Jo 
sielų, ir taipgi visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame kun. A. Bendžtū- 
nui už lankymų laike ligos. Taip 
pat dėkojame kun. R. Saudžiui 
ir kun. P. Barškevičiui už ap
lankymų koplyčioje ir už mal
das, kun. V. Černiauskui už 
užuojautų ir Mrs. Al. Rumskis 
Už patarnavimų.

Dėkojame varg. J. Rakauskui 
už jo patarnavimų.

Dėkojame grabnešiams: An
thony Nakrosis. Paul Meškaus
kas, James Jankus. Joseph Pa
lukas, Vincent Miller, Victor Yo- 
dells ir vls’ems. kurie pareiškė 
mums liūdesio vai. užuojautų.

Dėkojame laid. direkt. M. Coo- 
ney, kuris maloniu patarnavi
mu atėmė mums rūpesčius tose 
liūdesio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėko
ti. Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Spalio mėnesio 26 dieną 7 valandą vakare stai
ga nuo širdies smūgio mirė mano mylimas vyras, 
mūsų mylimas tėvelis

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ 
Sattkitt

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Weaten Ava Air Conditioned koplyfla 
REpubllo 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tlama, kurtų cyrtna kito** mieste dalyee; sausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

tas J. Kuzmickio scenos vaizde
lis _ “Kalėdų Senelis’’, kurio 
pirmoji dalis buvo išspausdinta 
“Žibinto” 5 nr.

KANADOJ
— Lituanus, Amerikos lietu

vių studentų leidžiamas aka
deminis žurnalas anglų kalba, 
šiuo metu vykdo Toronte rink
liavų vajų. Prie bažnyčių ir 
specialia akademija vykdoma 
laikraščio išlaikymui pinigif kė
limo vajus. Tą darbą gražiai 
atlieka Toronto liet. studentų 
draugija, kuriai priklauso per 
šešiasdešimt studentų.

— Tabako augintojai apie 
Delhi-Tilsonburg-Simcoe labai 
džiaugiasi nauja tvarka tabako 
supirkimo administracijoj. Nau
ja administracija pravesta pa
čių tabako augintojų demokra
tiniu nubalsavirau. Pirmykštė
je administracijoje pastebėta 
kaikurių, ypač turtingųjų, pri-
veligijavimas. Šiais metais ta- mą už tokį jų šaunų pobūvį. J. 
bako derlius yra vidutinis: ne-, Valaitis, M. Lipšys, E. Čerkus 
maži tabako plotai buvo išmuš
ti audros ir ledų, o dalį taba
ko pakando rūdys.

— Antanas K ink finas, žino
mas visuomenininkas, pedago
gas ir keleto vadovėlių mokyk
lai autorius, nuo rudens perė
mė vadovauti lituanistiniams 
kursams Toronte. Kursus lanko 
gimnazistinio amžiaus ir išsila
vinimo lietuvių jaunimas. Pa
talpos gautos kanadiečių kata
likų mokykloje.

— Kristaus Karaliaus šventę 
Toronte rengia Kanados liet. 
kat. Federacijos skyrius, šven
tei prelegentu pakviestas prof.
Adolfas Damušis iš Detroito.
Meninę programos dalį išpildys 
lietuviSkasis jaunimas ir solis
tės A. ščepavičienė ir V. žeme
lytė.

—■ Povijas Jagminas, kūrėjas 
savanoris, po sunkios ligos mirė 
Hamiltone i

apsiniaukusiame tremties gyve- nojo jungO. (E),
nime. Solistę ir jos akompania-! 
torių muz. Arnoldį pasveikino 
bendruomenės vardu ir gėlėmis 
apdovanojo E. Jagelavičiūtė. — Vid. Europos Krikščionių

Po koncerto visi minėjimo da- Demokratų Unijos Jaunimo 
lyviai pasivaišino. Protarpiais sekcijos centr. k-teto posėdžiai, 
pasigirsdavo lietuviškų plokšte- Š. m. rugsėjo mėn. 26—27 d. d. 
lių muzika. Jaunimas pašoko.! Vienoje įvyko Vid. Europos 

Šeimininkėms Marijai Lingie- Krikščionių Demokratų Unijos 
nei, M. Syvienei bei jų pagelbi-. Jaunimo sekcijos posėdžiai, ku- 
ninkėms buvo nemažas pasiten-! riuose dalyvavo Čekoslovakijos, 
kinimas, kai matė visų veiduo- Jugoslavijos, Lenkijos, Latvi - 
se gerą nuotaiką bei dėkingu- jos, Lietuvos ir Vengrijos jaun.

krikščionių demokratų atsto-, 
vai — centr. k-teto nariai. Na-

ALEKSANDRAS JAKUBAUSKAS
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koply

čioje, 3307 So. Lituanica Avenue. Antradienį, spa
lio 29 dieną 8:30 valandą ryte, kūnas bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Giliame liūdesyje: žmona Lucija ir vaikai
Aleksas ir Lucija.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, te
lefonas — YArds 7-3401.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVĖ U10 S0. 50th AVĖ

CHICAGO, IU. CICERO, ILL.
Telefonai .. GRovehill 8-2345 arba

TOvvnhall 3*2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambuiansų patarna- TOK Mpa turime koplyčias!
vimaa dieną ir nak- JU v bos e Chioagos iri

i tį. Reikale ft a u k t i Roaelando dalyse ir j

i mua tuojau patarnaujame.j

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayetto 3-3572

Mielam bendradarbiui
VLADUI SAMUOLIUI

ir jo keturiems sūnums, 
žmonai ir motinai

A. t A.
KAZIMIERAI 

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi jo bendradarbiai:

H. Gečas, M. Judge, L. Knofmileris,
V. Leilionis, J. Palekas. V. Peleckas,
K. Povilaitis, J. Totoriui, S. Vanagūnas. 
J. Yčas ir S. Zabarauskas

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-Presldent

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 6*3745

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

< R

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

John W. 
Pachankis

Clies ter 
Vitkauskas VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

| paminklų patalpa* lr atgal mes visuomet parūpiname 

traasportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. rvto iki 5 vai. popiet.

(MURINKITE IiABAK — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMUK-fiJlMO. IIMOKLUTI KAPINI V DIENOJE.

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 U 23 r d PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 ft. oOth Avė. OLympic 2-5*245 ir TOwnhail 3-9687
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I CHICAGOS ŽINIOS
Garsėjanti kolegija Trys piligrimų grupės

į Liurdą

PLATŪS LABDARYBĖS DARBAI
$500,000 statyba. Banketas. Plyta — $25. J visuomenę.

SANTAUPŲ APDRAUDA TAUPYMO 
IR SKOLINIMO BENDROVĖSE

Illinois valstybėje paskelbtos bimuose, kad taupomosios są- 
taupymo savaitės proga Jūsų;skaitos joje yra Federal Sa- 
korespondentas, norėdamas dau' vings and Loan Insurance ištai
giau smulkmenų patirti apie gos apdraustos iki $10,000. Pa
laktomis, kurie patikrina lietu-1 reiškimai, kaip kad “Bendrovė 

J viškose taupymo ir skolinimo yra valdžios priežiūroje” arba
X Kun. Mykolas Jodka, MIC, į bendrovėse laikomų santaupų “Bendrovė yra Federal Home 

praeitos vasaros tėvų marijonų; saugumą, kreipėsi j Universal Loan Bank narys”, paprastai 
permainose gavo paskyrimą Savings & Loan Assoeiation j dar nereiškia, kad santaupos 
vykti j Pietų Ameriką darbuo- (1800 S. Halsted Street) prezi- yra apdraustos.
tis Marijonų misijose Avellane- dentą Antaną Rypkevičių, kuris _ &be. gąskaitų drau..

mielai atsakė j pateiktus klau-’[diinag ngra vieninteli8 ^tau-

simu8 j pų saugumo faktorius. Kas
— Kaip žinoma, visos lietu

vių taupymo ir skoliijimo ben
drovės yra taupytojų pinigus 
apdraudusios atitinkamoje val
diškoje draudimo įstaigoje —
Federal Savings & Loan Insu
rance Corporation. Malonėkite, 
p. Rypkeviėiau, paaiškinti, kaip 
praktiškai šitas draudimas ope
ruoja. Svarbiausia — ar nu- 
statyta $10,000 riba reiškia,

. “8°S, kol taupytojas gali turčtl ne-
daugiau kaip $10,000 apdraus-

dos mieste, Argentinoje. Tačiau 
reikėjo laukti beveik du mėne
sius, kolei buvo sulauktas lei
dimas iš Argentinos valdžios 
įvažiuoti į jų kraštą. Pagaliau, 
viduryje spalio mėnesio kun. 
M. Jodka išvažiavo iš Marijo
nų seminarijos. Jam pirma teko 
lankytis pas savuosius Law- 
renre, Mass., o po to vyks į 
Argentiną.

Kun. M. Jodka jau 18 metų 
kunigas ir visą tą laiką dirbo

Aušros Vartų parapijoje dar-
bavosi aštuonis metus, pasku- ... . , , ,. . t tų santaupų taupymo bendro-
tmius tns metus kaip klebonas
Po to profesoriavo Marijonų 
seminarijoje aštuonis metus. 
Tada teko vienus metus būti 
Kristaus Karaliaus Laivo ad
ministratoriumi (1956). Pra
eitais metais vėl grįžo į Mari
jonų seminariją. Be to, per 
paskutinius trylika metų buvo 
marijonų Šv. Kazimiero pro
vincijos iždininku. Pradžioje 
savo kunigavimo, 1940 metais, 
buvo K. K. Laivo redaktoriumi. 
1948 metais kiekvieną savaitę 
K. K. Laive tilpo jo parašytas 
įžanginis pamokslas.

x Kazimieras Grigonis, senas 
“Draugo” skaitytojas iš Gary, 
Indiana, mirė spalio 26 d., su
laukęs 77 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčią žmoną Oną, 4 sūnus, 3 
dukteris ir kitus gimines ir 
draugus bei pažįstamus.

Velionis buvo veteranas Rusų- 
Japonų karo 1905 m. — vie
nas iš tū, kurie perėjo Mongoli
jos dykumas su kupranagariais, 
kurie matė ir šalto ir karšto ka
ro frontuose.

Laidotuvės įvyks antrad- spa
lio 29 d. iš šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios, Gary, Ind., į Kalva
rijos kapines, Garyton’e.

X Atsiminkime vargstančius. 
Marąuette Parko Balfo 5 sky
rius nuo šių metų spalio 28 d. 
iki lapkričio 10 d. nuo 2 iki 9 
vai. vak. darbo dienomis ir šeš
tadieniais vykdo rūbų ir avaly
nės rinkimo vajų Marąuette 
Parko svetainėje (rūsy), 6812 
So. Washtenaw Avė. Taip pat 
priiminės pinigines aukas suau
kotiems daiktams persiųsti 
vargstantiems lietuviams Sibire 
ir Vokietijoje.

Mieli tautiečiai, būkime dos
nūs ir ištieskime savo sesems 
ir broliams lietuviams varg
stantiems ir kenčiantiems nuo
širdžią mūsų pagalbos ranką.

X Rožė Maziliauskienė, Chi-

vėje?

— Ne taupytojas, bet jo san 
taupos yra apdraustos. Ben
drai kalbant, visos taupomųjų 
sąskaitų rūšys yra apdraustos 
iki $10,000 kiekviena. Asmuo
gali turėti tik vieną sąskaitą, drovėje padėtų 
apdraustą iki šios sumos. Ta- ras? 
čiau du ar daugiau asmenų ga-

Dienraštis "Sun-Time” pasky
rė ištisą puslapį Mundelein ko- Sekančiais metais bus šven- 
legijai, ją išgirdamas, kaip labai čiama 100 metų sukaktis nuo 
pažangią. Kolegija savo gabes- Šv. P. Marijos pasirodymo Liur- 
nėms studentėms sudaro sąly- de. Ta proga iš Chicagos 1958 
gas greičiau baigti mokslą, už- m. į Liurdą vyks net trys pili- 
skjitydama kaikuriuos dalykus grimų grupės. Pirmoji išvyks 
išeitus augštesnioje mokykloje, balandžio 16 d., antroji — vidur 
Šiuo metu kolegija stato naują vasary, trečioji — rūgs. 24 d. 
bendrabutį, kuriame galės gy-1 Kiekviena kelionė tęsis 35 die-
venti 150 studenčių. Bendrabutis. nas. Rezervacijos daromos per j R. K. Labdarių S-gos kasoje bu- 
bus baigtas sekančiais metais, i American Ebcpress kelionių biu- vo vos devyni doleriai su cen- 
Bendrabutis kainuos pusantro rą. Be Liurdo tose kelionėse bus tais. Per dešimt metų skolos iš- 
miliono doleriu, šiemet kolegi- dar lankomos svarbiausios šven mokėtos, nes visuomenė jautriai 
joje yra 1,005 studentės, be- tovės Šveicarijoje, Vokietijoje į atsiliepė į gailestingumo darbų

Lietuviškai visuomenei žino
ma, kad Lietuvių R. K. Labda
rių Sąjunga ne vien užsimojo, 
bet ir plačiu mastu dirba labda
rybės darbą. Orland Park, III., 
miško pavėsyje, ežero pakran
tėje baltuoja didingas, senelių 
lietuvių apgyventas, vos dešimt 
metų turįs, pastatas. Tai sene
lių vila — Holy Family Vilią. 
Pastatas pradėtas statyti, kai L.

, veik visos iš Chicagos ir artimų ' ir Anglijoje. Sekančiais jubilė- 
apylinkių. Vyresnių kursų stu-jjmais metais, numatoma, Liur- 
dentės padeda pirmametėms įsi-' dą aplankys apie šeši milionai

T. RVPKEYV1CZ 
Sekretorius

dar garantuoja, kad taupyto
jas taupymo ir skolinimo ben- 

pinigų nepra-

li atidaryti individualia, ap-1 ~ faktaa' kad draudi’
draustas sąskaitas ir šalia ju ™o/“‘S* “U“ santaupas 
dar jungtines (joint) sąskaitas, ^roveje apdrausti rodo, jog 
kurios taip pat bus apdraustos bendrove 5™ fln“a‘6ka‘ 
iki $10,000 kiekviena.

— Sakysime, šeima turi x , .
atlieka penodiškug jos atskai

ka ir pajėgi. Draudimo įstaiga 
' nuolat seka bendrovės veiklą ir

$100,000 ir nori juos investuoti, , .
į kurią nors taupymo ir akoli-1tomybėa tlknn‘mu»- ūkdama,
nimo bendrovę. Ar šie pinigai kad knygoa atlt,kt'» etiška!

padėčiai. Šalia draudimo kor-gali būti pilnai apdrausti?
— Nesvarbu kaip didelės san 

taupos bebūtų, praktiškai jas 
visas galima apdrausti, indivi
dualines $10,000 atidarant są
skaitas kiekvienam šeimos na
riui, jungtines (join) sąskaitas, 
ir, jeigu to nepakaks pilnam 
apdraudimui gauti, neribotą 
skaičių vad. trust sąskaitų.

— Ar gali tas pats asmuo 
turėti apdraustas sąskaitas ke
liose taupymo ir skolinimo ben
drovėse ?

— Žinoma. Jo santaupos 
kiekvienoje bendrovėje bus ap
draustos iki $10,000.

— Jeigu dėl kurių nors prie
žasčių taupymo ir skolinimo 
bendrovė būtų uždaryta, kaip 
taupytojai atgautų savo san
taupas?

poracijos, visas bendroves taip 
pat kontroluoja federalinės ir 
valstybių valdžios įstaigos. Ki
tas svarbus faktorius, garan
tuojąs santaupų saugumą, yra 
taupymo ir skolinimo bendrovė
se metai ir metų kaupiami re
zervai nenumatytiems nuosto
liams dengti. Be to, reikia ne
pamiršti, kad bendrovės taupy
tojų pinigus investuoja didžiu
moje į paskolas, įkeičiant pa
čio savininko gyvenamus na
mus, ir į valdžios bonus. Kaip 
praktika parodė, tai yra pačios 
saugiausios investicijų rūšys. 
Taupytojui, žinoma, rūpi ir kaip 
bendrovės reikalai yra vedami. 
Sveika, sumani ir progresyvi 
bendrovės vadovybės finansinė 
politika irgi daug prisideda prie

jungti į kolegijos darbą. Be ki
tų dalykų, kolegija teikia moks
lo laipsnius mene, muzikoje ir 
muzikos pedagogikoje. Munde
lein kolegija spalio 24 d. pradėjo 
koncertų ir vaidinimų seriją.
Šiose pramogose įvedamas auk
lėjamasis momentas, paskaitos 
ir jose kviečiami dalyvauti ir 
studenčių tėvai. Kovo 11 d. kal
bės iš komunizmo atsivertęs 
Douglas Hyde.

Suaugusieji ir nepilnamečių 
nusikaltimai

Notre Dame, Ind., leidžiama
me žurnale “Avė Maria” para
šė straipsnį vysk. Sheil apie ne
pilnamečių nusikaltimus. Vys
kupas primena, kad nepilname
čių nusikaltimai pagrinde yra 
suaugusių sąžinės problema. Ko 
vojant su nepilnamečių nusikal
timais svarbu — sustiprinti pri
augančios kartos religinį auklė
jimą, sustiprinti šeimų ryšius, 
pakelti gyvenimo standartą skur 
džiosiose miestų dalyse, įvairias 
tautines ir rasines grupes įvesti 
į bendrą tų rajonų gyvenimą.

100 paskaitininkų
Prie Chicagos arkidiecezijos 

švento Vardo draugijos yra su- ,. .. .
sidaręs paskaitininkų biuras, ku | 
ris turi apie 100 kvalifikuotų 
asmenų, galinčių pagal reikalą 
įvairiuose susirinkimuose ir ki
tuose parengimuose laikyti pas
kaitas. Spalio 30 d: 6 vai. v. or
ganizuojama jų bendra vakarie-

maldminkų iš visų pasaulio ša
lių.

Lietuvis su Philadelphijos 
meru

Į Chicagą buvo atvykęs Phi
ladelphijos mėras Richardson 
Dilworth ir čia dalyvavo Chi
cagos Bendruomenės Tarybų są- 
jv’.fos konferencijoje kaip eks

reikalą. Visuomenė ir labdary
bės darbuotojai suprato Kris
taus skelbtą artimo meilės pras
mę — mylėk savo artimą, reika
le padėk. Vargšų visada turė
site. čia viešai norisi išreikšti 
visuomenei padėką už rodomą 
rūpestį ir aukas senelių vilai.

Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos išlaikoma senelių vila 
yra viena iš gerųjų tos rūšies į- 
staigų. Moderniškas, patogus pa 
statas, grynas oras, šviežias

pertas. Savo kalboje mėras pa- maistas, daktarų priežiūra, šir- 
reiškė, kad jau 1970 m. apie dingą globa, pasigėrėtina švara 

ir vilos kapeliono rūpestis sutei
kia ramią, tylią ir jaukią senat
vės dienų nuotaiką.

75% šio krašto gyventojų bus 
miestuose, susikoncentravę į 
170 metropolitinių sričių. Bū
nant Philadelphijos mėrui Chi
cagoje jį lydėjo lietuvis Juozas 
Vilimas, kuris buvo publikaci
jos pirmininkas toje konferen
cijoje.

Moksleivių dramos 
festivalis

Chicagos augštesniosios mo
kyklos ruošiasi dramos festiva
liui, kuris įvyks lapkr. 29 d. — 
gruodžio 1 d. Lojolos universi
teto teatre 1320 Loyola Avė. 
Moksleiviai statys vieno veiks
mo draminius veikalus ir pagal 
vaidybą, dikciją, balso kvalifi
kacijas bus sprendžiami laimė
tojai. Geriausiai pasirodžiusieji 
laimės stipendijas studijoms "ko-

Pusės miliono statyba

— Visiškai nepriklausomai santaupų saugumo
nuo uždarymo priežasties (vi
suotinės ekonominės krizės, ne
numatytų nuostolių, vagystės 
ir kt.), draudimo įstaiga išmo
kėtų sąskaitų savininkams jų 
pinigus arba parūpintų pana
šias taupomąsias sąskaitas ki
tose apdraustose bendrovėse. 
Aišku, toks atlyginimas būtų 
iki apdraūstos sumos.

— Iš ko galima spręsti, kad 
taupymo ir skolinimo bendrovė

cagos katalikiškų organizacijų yra apsidraudusi Federal Sa-
darbuotoja, spalio 29 d. ruošia 
išleistuves savo giminaičiams 
Alfonsui ir Rožei Puidokams, 
kurie po 4 mėnesių atostogų 
Amerikoje, spalio 30 d. išvyks
ta atgal į Londoną, Angliją. 
Grįždami dar aplankys Toron
te, Kanadoje, savo gimines Bal
nius. Viešėdami Puidokai Chi
cagoje, sako, patyrė visų lietu
vių didelį prielankumą bei lie
tuvišką vaišingumą, kurio ir į 
Angliją grįžę niekad užmiršti 
negalės.

X Dr. Mykolas Morkūnas, 
turintis spaustuvę 6049 S. Ash
land Avė., ją gražiai atnauji
no ir sutvarkė. Jis šiuo metu 
spausdina nemaža lietuviškų 
knygų bei šiaip mažesnių daly 
kų.

X Br. Jonušo vedamas or
kestras gros Ateitininkų ba
liuje ft. m. lapkričio mėn. 16 d. 
Western Avė. Ballroom salėje, 
3504 So. Western Avė.

vings and Loan Insurance kor
poracijoje?

— šitą faktą liudija atitinka
mas draudimo certlfikatas ar
ba antspaudas taupomosios są
skaitos knygelėje. Apdrausta 
bendrovė paprastai aiškiai pa
brėžia savo reklamoje ir skel-

— Tamstos nuomone, ar yra 
kokia galimybė taupytojui pra
rasti savo pinigus visuotinės 
depresijos metu?

— Niekas nežino, ar depresi
ja kada bus, ir, jeigu bus, kaip 
žiauriai ji kraštą ir žmones pa
lies. Tačiau yra apskaičiuota 
remiantis buvusios didžiosios 
depresijos patyrimu, kaip tau
pymo ir skolinimo bendrovės 
eventualios panašios depresijos 
atveju šiandien galėtų susida
riusius nuostolius pilnai padeng 
ti iš turimų rezervų, ir taupy
tojai nenukentėtų net be drau
dimo įstaigos pagalbos. Tau
pytoms neturėtų turėti mažiau
sio pagrindo nepasitikėti savo 
santaupų taupymo ir skolinimo 
bendrovėje saugumu.

nė, kurioje dalyvaus ir kardi
nolas. Vakarienė bus Morrison 
viešbuty. Tas paskaitininkų biu
ras savo prakalbomis aptarnau
ja 400 Šv. Vardo draugijos sky
rių Chicagos arkidiecezijoje.

X J. RaAinskienė įteikė at- --X Danutė ir Stasys Sedera-
minčiai savo pažįstamiems po 
knygelę “Verkianti Dievo Mo-

vičiai, 4505 S. California avė., 
džiaugiasi sulaukę dvynukų Al

tina Syrakūzuose”. Ji prenu- girdo ir Gintaro, kurie gimė
meruoja ir skaito “Laivą” ir 
kit. katalikišką spaudą, rasda
ma sau tikrą dvasios paguodą.

X Bronė ir Steponas Petera
(Petravičiai) išleido savo sūnų 
Edmundą į Tolimuosius Rytus 
JAV kariuomenėn. Edmundas 
yra chemikas, baigęs De Paul 
universitetą Chicagoje. Kariuo
menėje turės leitenanto laipsnį. 
Jo atsisveikinti buvo susirinkę 
daug mokslo draugų, giminių 
ir pažįstamų.

laknis; dailininkai: prof. Ad. 
Varnas, A. Skupas-Cooper, L. 
A. M. Klubo pirmininkas Z. 
Kolba ir M. Šileikis. Jury ko
misijos pirmininką vienbalsiai 
išsirinko pati jury komisija Ad. 
Varną. K-ja išstudijavo visus 
kūrinius ir atrinko Č. v. G. šių 
dailininkų: J. Paukštienės “Lai
veliai” akv., katalogo numeris 
37. J. Pautieniaius “Klaipėdos 
uosto peisažas”, tapyba, kat. 
num. 54, A Varno “Prerijos 
rudenį”, tap., kat. numeris 91, 
A. Skupo-Cooper “Namai”, 
tap., kat. num. 8, M. Šileikio 
“Žiema” tap., kat. numeris 69.

X Birutė Empakerytė savo 
atostogas praleidžia Chicagoje. 
Sustojusi pas Mariją ir Euge
nijų Kucinus, 6558 S. Laflin 
St. Iš Chicagos atgal į New 
Britain, Conn., išvyks lapkr. 
3 d. B. Empakerytė mūsų skai
tytojams pažįstama iš jos gra
žių beletristinių kūrinių, spaus
dintų kultūros priede.

X Mykolas Ruzgys, Lietuvos 
krepšinio rinktinės dalyvis, o 
po karo — Prancūzijos ir Ispa
nijos krepšinio rinktinių trene
ris, dalyvaus Lietuvos krepši
nio pergalių XX-mečio sukak- 
tiesties minėjime, įvykstančia- 
me lapkričio mėn. 9—10 d. d.

spalio 19 d. Augustanos ligo
ninėj. Dr. A. Kriaučeliflnaitės 
priežiūroje motina ir sūnūs jau
čiasi gerai. P. Sideravičius ir 
p. Latonai džiaugiasi sulaukę 
anūkų.

_ . . ... , J Chicagoje. Jis šiuo metu gyve-X Jury komisija atrinko 5 * J . . 6-7
o i j. { na Chicagos mieste, kūrinius galerijai. Sekmadienio

rytą prieš atidarant C. v. G. ir X “Vienas prieš Slibiną” yra 
parodą, jury komisija iš rude- pirmas romanas atsiųstas 
ninės parodos atrinko 5 kflri- "Draugo” konkursui. Romanas 
nius galerijai. Komisiją sudarė: pasirašytas Jono Tuopos slapy. 
Skulptoriai Marčiulionis ir Mi- Į vardžiiu.

Išgelbsti daugiau 
džiovininkų

Chicagos Municipalinės Tu
berkuliozės ligoninės chirurgas 
dr. W. M. Lees spaudai pareiš
kė, kad naujieji vaistai ir ope
racijos padeda išgelbėti daugelį 
džiovininkų, kokie anksčiau mir
davo. Dabar streptomicinas ir 
kiti vaistai sulaiko džiovos plė
timąsi, o chirurgo peilis išpjau
na anksčiau sugadintas plaučių 
dalis ir ligonis visiškai pasveiks- 
la.

Trijų seselių koncertas
Sekmadienį Chicagoje koncer

tavo trys vienuolės muzikės, iš- 
pildydamos programą Mercy li
goninės parengime. Sesuo M. 
Denis yra smuikininkė, sesuo M. 
Mark pianistė ir sesuo Antoni
ja — violenčelistė. Su koncer
tais jos lanko daugelį miestų, 
ypač kolegijų, praktiškai paro
dydamos, kad muzikos talentą 
galima puoselėti ir vienuolyne.

Skiepytis nuo polijo
Chicagoje pradedama suau- 

augisius raginti skiepytis nuo 
polijo. Cook apskrityje šiemet 
trys žmonės mirė nuo polijo ir 
dėl to negalima polijo pavojaus 
nepaisyti. Vaikų dauguma jau 
įskiepyta, dabar einama prie 
suaugusių skiepijimo. Patartina 
įsiskiepyti tris kartus.

Bažnytinių teisininkų 
pirmininkas

Čikagietis prel. J. S. Quinn 
yra išrinktas prezidentu Bažny
tinių Teisininkų draugijos JA 
V-se.

Mirtis statyboje
Mundelein miestelyje, betai

sant cemento arką po tiltu ties 
seminarija, arka nukrito, su
traiškydama 20 metų amžiaus 
darbininką Edward Bryant. •

Išvyksta į Indiją
Jėzuitas James E. Chambers 

sekmadienį atlaikė atsisveikini
mo pamaldas Sv. Kotrinos Baž
nyčioje, Oak Parke (iš tų apy
linkių jis kilęs), prieš išvykda
mas misionieriaus pareigoms į 
Indiją.

Rodos šiek tiek apsitvarkiusi 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
ga, įvedusi į vagą senelių vilos 
gyvenimą, galėtų atsikvėpti. Bet 
kur tau! Plaukia prašymai, 
skamba telefonas — eilės prašo
si priimami senelių vilon. Ir 
tai prašosi toki seneliai, kuriems 
reikalinga ypatinga prižiūra, 
slaugymas, globa. Daugelis jų 
negali net vaikščioti, turi gulė
ti lovoje, nes yra ligoniai. Ką 
daryti? Mat labdarybė eina ne
nutraukiama gija.

Labdarių Sąjungos valdyba ir 
direktoriatas ilgai ir išsamiai 
išnagrinėjo visą šį reikalą ir 
ryžosi prie jau esančio pastato 
pristatyti priestatą — “infirma
ry”. Naujasis priestatas jau sta 
tomas, turės 60 kambarių, gailės 
tingosioms seselėms (nursėms) 
patalpas, daktarui ligoniams 
priimti kambarį ir įvairius san
dėlius.

žinant šių dienų statybos bran 
gumą, tokio pastato pastatymas 
kainuos pusę miliono dolerių. O 
kur dar kambarių įrengimo iš
laidos? Tai didelės sumos, ta
čiau, turėdama galvoje, kad lab
darybė yra viena didžiųjų krikš
čionybės dorybių, centro valdy
ba, Dievui padedant, tikisi jaut
rios visuomenės širdies ir aukos. 

Banketai

Kaip suderinti labdarybę ir

te paryškino šio banketo tikslą 
ir prasmę.

Šia proga pagerbtas didžių 
abdarybės darbų vyras kun. A 

Linkus, Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, sąjungos dvasios va
das ir kasininkas. Jo rūpestin-

”*88 ir pasišventimas įgalino 
pastatyti dabartinį senelių vilos 
pastatą, jis. rūpinasi ir naujuo
ju. Dėkingumo ir vertumo ženk- 
lan kun. A. M. Linkui ir dosniam 
(Jau mirusiam) labdariui Morris 
B. Sachs, per jo sūnų, tėvo dar
bų įvertinimui, įteikti garbės pa
žymėjimai.

Banketo vadovas teisėjas Alf- 
Wells širdingai padėkojo visiems 
kalbėtojams, o vilos kapelionas 
kun. S. Adominas tarė jautru 
žodį apie ilgametį labdarį, bu
vusį sąjungos pirm. a. a. Stanis
lovą Cibulskj.

Banketo dalyvius meniškai nu 
teikė Marijos augštesn. mokyk
los choras, kuriam dirigavo Ali
ce Stephens. Nuotaikingai pasi
rodė radijo ir televizijos artistai 
Jim Conway, Pat Scott, Len 
Dreslor ir Bob Sharpe.

Plyta — 25 doleriai!

Neprimatau, ar kurį galą! Ply 
ta 25 doleriai! Taip, dvidešimt 
penki doleriai. Truputį kantry
bės, paryškės.

Naujojo pastato svečių kam
bario sienos bus iš specialių ply
tų. Kiekvieno aukojusio 25 do
lerius, plytoje bus įrašytas var
das ir pavardė. Taip pat ir visų 
banketo dalyvių. Jie visi laiko
mi senelių vilos geradariais. Na, 
dabar manau paaiškėjo, kodėl 
plyta taip brangi — net 25 dol. 
Už visus geradarius kiekvieną 
mėnesį aukojamos šv. mišios. 
Reikia daug tokių, plytų, mat 
reikia daug pinigų jau vykstan
čiai naujo priestato — “infir- 
mary” — statybai.

Į tave, visuomene

Didelę labdarybės naštą neša 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
ga. Kartu krikšč.onišką ir lietu- 
tuvišką pareigą. Be tavo, lietu
viškoji visuomene, paramos, nas 
ta bus persunki ir neatlikta pa
reiga. Sąjunga kreipiasi į visas 
lietuviškas organizacijas, paski
rus asmenis, prašydama para
mos — aukos. Kiekvieno dydžio 
auka bus miela ir brangi. Di
desnių sumų aukotojų vardu bus 
pavadinti kambariai. Neužmirš
kite Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos savo testamentuose. At
eikime pagalbon — pastatykime 
"infirmary”. Labdarybė — vi
sų reikalas. Palengvinkime se
nelių dienas. Atlikime privalo
mą pareigą. ,

Dieve, laimink sąjungos darbą
banketą? O kodėl ne? Juk spa- V^8US labdarybę remiančius.
lio 20 d. Conrad Hilton viešbu- 
tin į labdarybės banketą susirin
ko daugiau 1,000 žmonių ne “ba- 
liavoti”, paūžti už labdarybei mo 
kėtus pinigus, bet tas tūkstantis 
mokėjo po 25 dolerius statybos 
fondan. čia buvo matomi eili
niai lr profesionalai žmonės, biz
nieriai ir darbininkai, ištisos šei
mos ir gausiai labdarybės gera
darių. Čia visi jautėsi labdary
bės bičiuliais, nes visus jungė 
krikščioniška artimo pagalbos 
dvasia.

Bankete dalyvavęs Chicagos 
arkivyskupas kard. Stritch pasi
džiaugė lietuvių visuomenės ga
jumu labdarybei, užgyrė jos dar 
bus ir pažadėjo paramą. Miesto 
burmistras Richard Daley pa
sveikino visus dalyvius pažymė
damas, kad lietuviai verti garbės 
savo darbais. Savo kalbose vys
kupas V. Brizgys ir prel. V. Coo-

K. A Stašys

Žmogus nesišypsančio veido 
negali atidaryti krautuvės.

— Kiniečiai.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčiu 
mes įgaliname per vienerius motut, 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 doL, nes knygų pa 
atrenkame už 7.50 dol.

LietuviSkos Knygoa Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. žino adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Olnb)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

KAS TIK TURI GERA SKONI,
TIŠKA PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žyniausiu fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

ModerniAldanala lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 8o. Halsted SL Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais lr ketvirtadieniais 9—9:30. 
kitoneitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

y


