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KOMUNISTAI VETAVO SUEZO KANALO PLANA
Popiežius Pijus XII apie kapitalo 

ir darbo santykius
ROMA. — Šiomis dienomis Bergamo mieste šiaurės Itali

joj įvyko XXIX Italijos katalikų Socialinė savaitė, šia proga 
Popiežius Pijus XII parašė laišką Socialinių Savaičių pirminin
kui Genuvos arkivyskupui Kardinolui Siri.

Priminęs tuos didelius sunku
mus, kurie yra sutinkami, spren 
džiant pagrindinėje Socialinės 
savaitės temoje “Ekonominis 
gyvenimas ir moralinė tvarka” 
iškylančius klausimus, Šv. Tė
vas rašo: “Iš pat pradžios teks 
susidurti su mūsų amžiaus žmo 
nių tarpe labai paplitusiu nusi
teikimu, pagal kurį moralė, 
mokslo vardan, turėtų būti vi
sai išskirta iš ekonomijos. At
skyręs socialinį gyvenimą nuo 
jo šaltinio Dievo, jis davė pra
džią bedvasiai civilizacijai ir 
žmogų pavertė — tam tikra 
prasme — paprasčiausiu savo 
mašinų rateliu. Sakoma, kad e- 
konomija turi savo dėsnius, ir 
žmogus tik jų turi paisyti savoj 
ekonominėje veikloje, tesivaržy- 
damas tok tomis ribomis, ku
rias jam uždeda naudos apskai
čiavimas. Pastarųjų dešimtme
čių skaudi patirtis iškalbingai 
įrodė, kaip ir ekonominėj sri
tyje yra pavojinga garbingumą 
palenkti naudai ir kaip būtų 
apgaulinga tikėti, kad ekonomi
nių reikalavimų patenkinimo pa
kanka ir dvasiniams žmogaus 11108 lygybės idealą • 
polėkiams, kurie taip augštai Ka )italo ir d£Tbo suderinimas 
pakyla virš materijos”.
Žmogaus pavergima-s mašinai
Toliau Šv. Tėvo laiške išdės

tomi kaikurie pagrindiniai dės
niai, kuriais turėtų remtis eko
nominis gyvenimas, derinant jį 
su moralės reikalavimais. “Vi
sų pirma ekonomiją reikia orga 
nizuoti tokiu būdu, — sako Šv. 
Tėvas, — kad ji kaskart vis 
labiau atitiktų savo galutiniam
tikslui, tai yra kaskart vis la- rem’a ne tam’ kad jos amžinai
biau stengtųsi patenkinti žmo
gaus reikalus. Šio etinio, o drau 
ge ir ekonominio — nes nepai
sant moralės dėsnių negali būti 
sveikos ekonomijos — reikala
vimo pripažinimas veda į nuga
lėjimą tos liberalistiniais prin
cipais paremtos kapitalistinės 
ekonomijos, kuri įmonės savi
ninko pelno didinimą laiko be
veik vieninteliu gamybos tiks
lu. Tai griežtai prieštarauja 
žmogaus asmens kilnumui, nes 
toks supratimas paneigia dva
sines vertybes, palaiko nežmo
nišką darbo išnaudojimą ir žmo
gaus pavergimą mašinai’’.1

Patenkinti visų reikalavimus
| bę ekonominės veiklos srityje, 

“Teisingas ekonominio gyve-, kad tokiu būdu jis vis labiau
nimo sutvarkymas, sako to- .)ask]eis gaivinančią krikščiony- 
liau Pijus XII, — be to reika
lauja pripažinti ir respektuoti 
produktyvinių gėrybių privačią 
nuosavybę. Dievas jas yra sky
ręs ne statiškam ir neproduk-j r v. « • .
tyviam saugojimui, taip pat ne Suvažiuoja gydytojai 
išimtinam ir neribotam nedau- CHICAGO, spalio 15. — Šian-' 
gelio praturtinimui, o patenkini- djen Chicagoje įvyksta suvažia- 
mui, reikalavimų visų žmonių., vjmas ausų, nosies, gerklės ir
Bažnyčia, visuomet gindama pri 
vačios nuosavybės teisėtumą, su 
nemažesne energija iškėlė jos 
socialines pareigas, primindama 
reikalą, kad visiems žmonėms 
Dievo skirtos gėrybės taip pat 
visus ir pasiektų, kad būtų ku
riama tokia ekonominė santvar
ka, kurioje visi turėtų konkre
čią galimybę įsigyti bent kokią 
pastovią gėrybių nuosavybę. To 
kiu būdu yra pašalinama socia
linės netvarkos pagrindinė prie
žastis, kuri kyla iš neturtingųjų 
klasės ekonominio netikrumo, 
iš nelygaus turtų padalinimo ir 
jų sutelkimo į nedaugelio ran
kas”.

Price 5 centą Kaina 6 centai

Nepasiekiamos lygybės idealas
“Yra aišku, kad šių tikslų pa 

siekimas negali būti patikėtas 
vien privačiai iniciatyvai, o dar 
mažiau — kaip daugelis norė
tų — laisvam ekonominių jėgų 
žaidimui. Toks mokslas remiasi 
klaidingu valstybės ir žmogaus 
supratimu ir neišvengiamai ve
da į klasių kovą, kuri jau tiek 
kartų sunkiam bandymui buvo 
išstačiusi laipsnišką ekonomijos 
vystymąsi. Kadangi šioje srity
je dažnai įsigali egoizmas, vals
tybei, kaip bendruomenės gėrio 
saugotojai, tenko uždavinys pas 
kiriems asmenims nurodyti jų 
socialines pareigas ir teisingu
mo bei garbingumo ribose dis
ciplinuoti jų ekonominę veiklą, 
derinant jų kolektyvinei gero
vei. Tačiau būtų nemažiau pra
gaištinga klaida priskirti valsty 
bei uždavinį pilnai planuoti eko 
nominį gyvenimą, net iki viso
kios privačios iniciatyvos už
gniaužimo, siekiant tarp visų 
žmonių įgyvendinti nepasiekia-

Iškeldamas reikalą apjungti 
visas socialines klases realiame 
ir darniame bendradarbiavime, 
Pijus XII Italijos katalikų Sočia 
linei savaitei skirtame laiške to 
liau rašo: “Įvairios socialinio 
organizmo dalys yra skirtos ne 
tarpusavio kovai, o viena kitos 
papildymui vaisingame bei dar 
niame veikime ir kūryboje. Dar 
bhtinkų organizacijas Bažnyčia

priešintųsi darbdaviams, bet 
tam, kad skatintų kapitalo ir 
darbo interesų suderinimą ir 
taip galėetų įgyvendinti ekono
minius idealus, kurių teisingai 
siekia. Reikia pripažinti, kad 
jau kuris laikas santykiai tarp 
įvairių klasių yra mažiau įtsmp 
ti. Tarp kitko pakanka prisi
minti tuos neseniai kilusius są
jūdžius, kurie siekia žmonių san 
tykius įmonėje suderinti augš- 
tesnėje plotmėje, negu vien tik 
ekonominė.

Laišką baigdamas, Šv. Tėvas 
reiškia įsitikinimą, kad šiemeti
nė Italijos katalikų Socialinė sa 
vaite dar labiau išryškins indi
vidualinę ir socialinę atsakomy

bės įtaką materializmo užnuo
dytoje mūsų laikų aplinkoje.

(VR)

akių gydytojų. Dalyvauja apie 
1,500 gydytojų. Konferencija tę- 
sis ligi penktadienio.

• Vienas Chicagos studentas 
buvo užmuštas ir 6 sužeisti va
kar auto katastrofoj netoli Ro- 
chesterio, Minn.

Kalendorius
Šv. Teresė, senovės Kirbaidas 

ir Ina.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:12

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Oras Chi

cagoje ir apylinkėse šaltesnis ir 
dalinai debesuota.
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Britaui.jos kolonijoje Hong Kong įvyko kiniečiu riaušės prieš 
britus, prasidėjusios kai britai nuplėšė kiniečiu nacionalistų vė
liavą. čia matyti viena llong Kong gatvė. Abiejuose miestuose, 
Konloon ir llong Kong, padaryta už milionus dol. nuostolių. 
Riaušėk pareikalavo daug žmonių aukų užmuštais ir sužeistais, 
llong Kong yra virš 2 mil. gyventojų. Sala turi 32 kvadratines 
mylias pločio. , (INS)

onanchans 
CHANGSHA

Baigėsi puikiai pavykęs
ALRK Federacijos seimas

ALRK Federacijos seimas Bostone praėjo gražioje ir vienin
goj ir ryžtingoj nuotaikoj, kuriame dalyvavo 150 delegatų ir apie 
tiek pat svečių.

Naują ALRK Federacijos val
dybą sudaro: prel. J. Balkūnas, 
dvasios vadas, pirm. inž. A. Ru
dis, vicepirmininkai D. Kamins
kienė, A. Damušis ir L. Šimu
tis, sekr. kun. dr. A. Juška, ižd. 
ir katalikų akcijos fondo direk
torius prel. I. Albavičius, kasos 
globėjai A. Aleksis iš Waterbu- 
rio ir J. šoliūnas iš Chicagos.
Lietuvių Kultūros Instituto di- i šis ir adv. Shalna. 
rektorius prel. Pr. Juras, Jauni- j Sveikinimo žodį tarė seimo 
mo reikalų direkt. kun. J. Bo- globėjas kun. P. Virmauskas. 
revičius, S. J. Jubilėjinio kong- Banketui vadovavo adv. J. Gri- 
reso pakelta į garbės narius galius. Dainavo sol. St. Liepas 
vysk. V. Brizgys, prel. I. Alba- ir A. Barauskas. Akompanavo 
vičius, prel. P. Juras, prel. J. ,muz. J. Kačinskas. Banketas 
Ambotas, prel. J. Balkūnas, kun. pradėtas vysk. V. Brizgio invo- 
J. Misius Pittsburgh, kun. K.; kacija, o prel. P. Strakauskas 
Vasys, Worcester, Mass., kun. baigė malda. Sveikinimo ovaci- 

|.M. Kazėnas, Pittsburgh, kun. P. jos sukeltos kun. J. Švagždžiui 
Virmauskas, Boston, kun. J. 50 m. kunigystės jubilėjaus pro- 
Švagždys, Brockton, Mass., S. iga ir V. Kudirkai švenčiant 75 
Sakalicnė, Chicago, E. Samienė,'m. sukaktį ir A. Aleksis šven- 
Chicaga,- O. Ungurietė, Phila- čiant 70 m. jubilėjų. Kongre- 
delphia, Pa., M. Vaičiūnienė, Ci- sas pagerbė delegatą K. Kru- 
cero, III, A. Nausėdienė, Chica-1 šinską, kuris dalyvavo pirmaja- 
go, E. Paurazienė, Detroit, M. | me ALRK Federacijos seime 
Šimonis, Detroit, A. Bacevičius, prieš 50 metų.
Chicago, P. Montvila, Brook- ------------------
lyn A. Aleksis, Waterbury, V. i J*Kvetkus, red. M. Zujus, Wilkes- Gimtadienio

Barre, Pa., P. Medonis, Detroit, 
J. Grebliūnas, Pittsburgh ir V. 
Kudirka, Norwood, Mass.

Užbaigiamam bankete daly
vavo apie 500 svečių, kuriame 
kalbą pasakė vysk. Cushing, pa
brėždamas, kad Lietuvos laisvės 
žvaigždelė tebėra gyva. Gražius 
žodžius pasakė prof. A. Darnu-

Pa mai

Van Duvn, Olandijos reporteris,

WASH1NGTON, spalio 14.— 
Prez. Eisenwower šiandien su
kako 66 m. Paklaustas ko jis no
ri savo gimtadieniui prez. atsa
kė, kad jo didžiausias džiaugs
mas būtų, jei kiekvienas jo gim
tadienio proga pagalvotų apie 
taiką. Tai būtų pati geriausia 
dovana.

Daug piliečiu iš

iš Kanados
TORONTO, spalio 14. — Ame 

rikos konsulatas praneša, kad 
10,493 kanadiečiai praeitais me
tais pastoviai apsigyveno J. A. 
Valstybėse. Užpraeitais metais 
apsigyveno 8,902.

• Palangoje šią visarą debiu
tavo Jauna dirigentė — Marga
rita Dvarion?itė, Leningrado 
konservatorijos studentė. Per

atvožė į Now Yorką Bibliją, kuri koncertą Dvariono pjesę “Prie
| išspausdinta 3661 m. Ji yra dova- 
1 na Amerikos gyventojams vieno 
olando. Knyga priklausys New 
Yorko Istorijos draugijai. (INS).

ežerėlio” atliko Maskvos kon
servatorijos studentas smuiki
ninkas A. Juodišius.

FOOCHOW,

KANCHOVVO CHUANCHOVV fORMOSA 
AMO Y f

Amerikiečio generolo 

pagalba
VERONA, Italija. — Ameri

kos generolas Harvey Fisher 
Pietų Europos armijos vadas 
rado ant kelio motorciklo sužeis 
tą italų kareivį, kurio gyvybė 
buvo pavojuje ir skubiai nuga
beno į ligoninę kur jam buvo su
teikta pirmoji pagalba.

Arkliuko mėsa
MEXICO City, spalio 14. — 

National Harvester korporacija 
praneša, kad trys ketvirtadaliai 
mėsos vartojamos Mexico City 
yra arklių arba asilėnų mėsa. 
95% tos mėsos suvartojama res
toranuose, kaip jautiena.

Ir čia Amerika gelbsti
TOKIO, spalio 14. — J. A. 

Valstybės paskyrė 2 mil. dole
rių atstatyti uragano sugriau
tam Japonijos miestui Okina- 
wa.

• French Lachowicz iš Ham- 
mon, Ind., buvo užmuštas spa
lio 13 d. kai jį užkliudė einantis 
traukinys.

Izraelis esą labai •nenorįs karo
CHICAGO, III. — “Izraelis deda visas pastangas išvengti ka

ro”, pareiškė Levi Eshkol, Izraelio finansų ministeris, Izraelio 
gyventojų grupei Morrison viešbuty. Izraelio kabineto narys va
žiuoja per Ameriką parduodamas Izraelio paskolos lakštus.

Jis sako, kad norėdamas iš- ' 7777 7 .Ministeris Eshkol kreipėsi j Chi-vengti karo Izraelis privalo pir- i 
moj eilėj ginkluotis. Jis taip pat 
teigia kada Arabų kraštai gau
na sprausminius lėktuvus, tan
kus ir kitą karinę medžiagą pas- 
kolon, Izraelis už visai tai turi 
mokėti grynais pinigais. Minis
teris teigia, kad už 25 sprausmi
nius lėktuvus Izraelis sumokėjo 
Prancūzijai po 700,000 dol., gi 
Kanada iš Izraelio paėmė pirma 
25 mil. dolerių ir tik paskui pri
statė 25 sprausminius lėktuvus, 
buvo pietūs pagerbti Izraelio 
ministerj pirm David Ben Gu- 
rion 70 m. sukakties proga.

Ir bolševikai kartais 

paleidiIžia
MASKVA, spalio 14. — Pen

ki vokiečiai, kurie buvo kalina--I ’
mi Počma koncentracijos lage
ry, 300 mylių nuo Maskvos, 

i šiandien pasiekė Berlyną. Visi 
1 kaliniai buvo civiliai.

Komunistai griauna visas viltis 
vetuodami 78 kartą

Tautų Sąjungos Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė visus 6 
svarbiausius punktus ,kad galėtų tęsti pasitarimą Suezo krizės 
klausimais. Balsavimas įvyko praeitą šeštadienio naktį, po to kai 
rusai vetavo Anglų-Prancūzų reikalavimą, jog būtų įneštas pa- 
siūlymas į Jungtines Tautas, kad Suezo kanalas būtų tarptautinė
je kontrolėje.

Tie šeši punktai .kuirais bu
vo bazuojamasi išspręsti Suezo 
klausimą teigiama prasme, bu
vo tokie kad reikalavo jog tran
zite per kanalą nebūtų vartoja
ma inkriminacija nei slapta nei 
vieša. Egipto suverinitetas turi 
būti nepaliečiamas ir izoliuotas 
nuo bet kokio krašto politikos, 
muitų klausimas turi būti iš
spręstas tarp Egipto ir vartoto
jų gi dalis pajamų turi eiti ka
nalo patobulinimui. Kilus ko
kiems ginčams tarp Suezo ka
nalo vartotojų kompanijos ir 
Egipto turi būti šaukiamas tre 
čiųjų teismas.

Dulles apgailestauja
Amerika, Anglija ir Prancū

zija ir kiti 6 Jungtinių Tautų 
Sąjungos Saugumo Tarybos na
riai balsavo už ištisą rezoliuciją, 
kurią pasiūlė Anglija ir Prancū
zija. Rezoliuciją sudarė minėti 
6 punktai dėl kurių jau buvo su-

MASKVA, spalio 14. — Bolše 
vikinė spauda praneša, kad jie 

sitarta penktadienį ir pridėti 1957 m. atidarys tyrinėjimo ba-
nauji anglų ir prancūzų pasiūly 
mai, kad 18 tautų nusprendimas 
dėl tarptautinio kanalo sutvar
kymo būtų pagrindas susitari
mui.

Rusija ir Jugoslavija balsavo 
prieš ir tai buvo jau 78 bolševi
kų veto, kurį jie panaudojo nuo 
Jungtinių Tautų įsikūrimo. Dul
les apgailestauja, kad taip įvy
ko, juo labiau, kad prez. Eisen- 
hower pareiškė, kad krizė yra 
praėjusi.

Įvažiavo į bedą
CHICAGO, III. — Portorikie- 

tis Gonzoles neturėdamas nei jo
kių draudimų nei vairavimo lei
dimo susidūrė masina su Mrs. 
Green, kuri yra susisiekimo po
licininko žmona. Visi trys su
žeisti.

• Lapkričio 6 d. vykstančiuo
se rinkimuose 70% balsuotojų 
vartos balsavimo mašines.

cagos izraelitus prašydamas 
pirkti bonus, kad galėtų išveng
ti karo. Spalio 13 d. Chicagoje

Nixon Minnesotoj
ISHPEMING, Mich. — Spalio 

13. — viceprez. Nixon išskrido į 
Minnesotą paaiškinti kodėl prez. 
Eisenhoweris labiau apsimoka 
rinkti už Adlai Stevenson. Nixon 
jau per pirmą savaitę nukeliavo 
daugiau, kaip 7,000 mylių iš 
užplanuotų 11,000 mylių aplan
kydamas 14 valstybių.

“J _?5i .

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Westville, Ind., buvo sukilę 65 kaliniai, kurie numalšinti aša

rinėmis dujomis.
—Vakar prez. Eisenhower atšventė savo 66 gimtadienį.
—Vakarų Vokietija atšaukė iš Sirijos savo ministerį Hans

Joachim von der Esch.
—Šią savaitę prez. Eisenhower padarys sprendimą dėl tolimes

nės pagalbos Jugoslavijai.
—Šimtai japonų sužeista kilusginėam ir riaušėm dėl amerikie

čių oro bazės Tachikavoj.
—ĮTrisdešimt Chicagos mokytojų rytoj vyksta į laukus pastu

dijuoti žolių, gyvulių ir dirvų.
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Naudos jėg/į
Nežiūrint to yra vilties, kad 

Anglijos, Prancūzijos ir Egipto 
užsienių reikalų ministeriai dar 
galės susitikti su generaliniu JT 
sekretorium, šio mėnesio pabai
goj, tolimesniems slaptiems su
sitarimams.

Užsienių reikalų ministeriai, 
kurių buvo šį kartą susirinkę 
daugiau negu bet kada, apleidžia 
Jungt. Tautas ir daugiau posė
džių nenumato daryti. Britų mi- 
nisteris pirm. Edenas konserva
torių susirinkime pareiškė, kad 
Anglija, jeigu reikės, dar gali 
panaudoti jėgą Suezo klausimo 
reikalu išsprendimui.

Bolševikai planuoja 

bazes antarktikoj

zę antarktikoj. Antarktinė eks
pedicija šiam reikalui palieka 
Rusiją sekantį mėnesį.

Vokiečiai gina kario 
garbę

BONNA, Vokietija, spalio 14. 
— Vokietijoj kariai, labai ne
populiarūs. Daug Vokietijos ka
rių yra civilių buvę sumušti ir 
šiaip visada užgauliojami. Apie 
73% piliečių nori matyti tik ne- 
uniformuotus žmones. Muenche- 
ne kiekvieną rytą kariai išeida. 
vo pasivaikščioti dainuodami, 
tačiau po poros dienų minia už
protestavo ir tokius pasivaikš
čiojimus kariai turi daryti die
ną. Adenauerio partija paskel
bė, kad su kariais turi būti el
giamasi gražiai, tačiau vokiečiai 
po antro pasaulinio karo pra
laimėjimo nebekenčia karių, 
kurių 1958 m. pasieks 500,000 
vyrų.

• Vilniaus radijo pranešimu, 
Klaipėdoje laivų remonto įmo
nė gamina elektrines gerves, 
garo perkaitintojus, universali
nes aikšteles ir kt. Pereitų me
tų pabaigoje įmonėje pradėti 
statyti laivai. Rugsėjo antrojoj 
pusėj baigta rengti pirmoji jū
rinė šalanda — gruntui išvežti: 
jos keliamasis pajėgumas — 
360 t. Šalandos nuleidimo j van
denį proga buvo suruoštas mi
tingas. Įmonėje numatoma pa
gaminti 10 tokių šalandų, iš jų 
dvi bus baigtos dar šiemet. (E)

Gaisras ir sužeidimai
ROCKFORD, III — Du ugnia

gesiai buvo sužeisti begesinant 
gaisrą kilusį baldų parduotuvė
je, kuris padarė už 290,000 dol. 
nuostolių.
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NAUJI SUMANYMAI JAV 

PROPAGANDOJ
NUMATOMA PARUOŠTI LAIVĄ, KURIS LANKYTŲSI VISO 
PASAULIO VANDENYSE SUPAŽINDINDAMAS SU AMERI
KA. AUTOMOBILIAI, CINERAMA IR "ATOMAS TAIKOS 
REIKALAMS” BŪTŲ SVAREIAUSI PARODOS MOTYVAI.

AR PASISEKS ŠIS SUMANYMAS?
AL. UIMANTAS

Pirmoje š:<> rašinio dalyje kai užsidegęs ta lėktuvneši,» idėja,
bėjome apie naujus posūkius a-' senatoriams dėstė, girdi, mes tu
merikinėjc propagandoje, kurių rime pasauliui įrodyti, jog eša-i
tarpe buvo ir mūsų minėtasis' me kultūringa tautų bet ne gru!
automobilio nugabenimas į Mas- pė barbarų, kaip kad mus no-j
kvą oro keliu. Toliau, kaikurie riai vaizduoja raudonųjų propa-Į
galvočiai VVashingtone įsitikinę,! ganda.
jog panašiais būdais galima pa-l •........ . , žinia, pats sumanymas remia,šaulyje laimėti daugiau draugui . ... ‘ T,. ,.. .. .... si ai- tik ne prez. Eisenhovvenoir rasti pritarėjų amerikiniams . .. . x....... m. i v- savo laiku pateiktu pasiūlymuiįsitikinimams. Tikslas, regis, bu ..... ... / , .; » , . . . * ’ . išsiųsti aplink pasauli atominetų labai paprastas ir nesudetin- .. , . , . . .... . . energija stumiama garlaivi ku-gas — gana pigiomis priemone-, • . .. , . . ’, .. . ... .ris turėtų tinkamai pavaizduotimis parodyti pasauliui amerikini .... • , • . ■ • 1... . , . ... amerikinius pasiekimus toje sri-blizgesi. dalinai gal ir tuštuma, . . J. - . ... , , x Jtyje. Del savo brangumo, o galkažkodėl visiškai nebandant pri . ..... T® ......................... . 1 . | ir nepraktiskumo, Kongreso jisstatyti žmonijai dvasinę amen- , ... '. , J ,, . , , ... i buvo nepriimtas. Negaunant vaikonizmo pusę, bet vien tik pa- U,. . ... ,... ..., . r. . . T .1 dnnų lesų, dacar žvilgsniai krypo.tcnb.nnnt material izmu. Jei . . ... .. ..sta | privačius piniguočius. Ve-

ARIMO ČEMPIONAS' Vagystė nepaliauja būti va
gyste, jeigu ją daro valstybė, 
nes įsakymas “nevok” yra tai
komas ne tik dideliam bizniui, 
bet ir didelei “valstybei.

Vysk. Fulton Sliceii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,

nes jis yra plačiausiai skaitomas Į 

lietuvių dienraštis, o akelbimų 

kaina yra pi‘einama vmiems.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
OI'Im» tcl. įti namo 5-4410 

Rezid. telef. Gltovelllil 6-0017 
talandus: 1—3 p. m. 6—8 p. ui.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštail. pagal sutarti

sitenkinant
taip, reikėtų galvoti, kad tai bū
tų labai silpnas ir neįtikimas 
atsakymas pasauliniam komu
nizmui. Bet tie, kurie suplanuo
ja tokius dalykus, juk gauna, x... , .... . nansuoti lektuvnes.o perstatymątukstancius atlyginimo ir, svar-l 1 J
blausia, “žino ką daro”.

damos derybos su taip vadina
ma "Freedom Foundation of 
Valley Forge, Pa.”, kuri ir gali 
ir turi užtenkamai kreditų fi-

Štai, šiuo metu Jungtinių Vals

ir pritaikymą reprezentacijos 
reikalams. Aišku: valdinėms 
įstaigoms nesuteikus materiali-

tybių Informacijos Agentūra , nės paramos, visas sumanymas 
labai susirūpinusi paruošti lėk- jau remtųsi daugiau privačia 
tuvnešio tipo didžiulį laivą, ku- iniciatyva ir jau būtų rimto pa
name būtų nuolatinė paroda, j vojaus išvis nusivažiuoti į pa
skelbiant tiesą apie Ameriką. 
Čia būtų demonstruojami doku
mentiniai filmai, žmonės maty
tų svarbiųjų JAV dokumentų

salius ar net kaikuriais atve
jais, pakenkti JAV prestižui už
sieniuose.

Kuopoje yra berniukų krep
šinio komanda, tautinių šokių 
| grupė ir jaunučių skudutininkų 
,orkestrais, vadovaujamas Ber
nardo Prapuolenio.

Rugsėjo 20 d. Jaunesniųjų 
mokai, at-kų būrelio s-me MAS
Chicagos apygardos pirm. A. į Tcl. ofiso m; 4-o<iD9, rez. vii 0-7333 
Šatas pristatė naują būrelio gloĮ 0R. ANTANAS ALEKNA 
bt.ą stutl. Janiną Katelytę, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1901 So. 48 Ct. Cicero 50, III.; 1957 Garficld Blvd.
tel. OLympic 6-0674, p3l nkėda-į val: i- 4 ir e—o
mas sėkmės ir ištvermės. Į S-mą! Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
buvo atsilankęs ir kuopos dva-Į 
sios vadas kun. P. Patlaba.

Spalio 6 buvo vyr. būrelio s 
mas, kurio metu išrinkta kuo
pos valdyba 1956/57 mokslo me 
tams.

Naujai išrinktoji valdyba, tos 
pačios dienos posėdyje, pasis

ek irstė pareigomis taip: dvasios 
• vadas — kun. P. Patlaba, 1515 
į So. 50 avė., tel. OLympic

Amerikos arimo čempionas (ioet- 2-0231, kuopos globėjas — Al. 
temoeller, St. Henry, (>., tikisi, ka«l Šatas, 1528 So. Ridgeway avė, 

pasaulio arimo čempionai4 Chicag9 23, III., tel. CRawford 
7-7373; kuopos pirm. — Dalė 
Orentaitė. 1513 So. 49 Ct., tel 
OLympic 2-2882; vicepirm. — 
Mykolas Ivanovas, 3720 So. 60 
Ct., tel. T0wnhall 3-0434; sekr 
ir kuopos korespondentas — 
Bernardas Prapuolenis, 143 
So. 50 Avė., tel. T0wnhall 3 
4439; iždininkas — Sigita Sna- 
baitytė, 1433 So. 49 Court, tel 
CLympic 6-0398; socialinių rei 

Aldona Bendikai

laimes pasaulio arimo t 
Oxloi(U‘, Anglijoj. (INS)

Vysk. M. Valančiaus 

moksleivių ateitininkų

Jcuopa Cicero
Vasario mėn. sueis penki me

tai, kaip Šv. Antano parapijoj 
Cicer0 įsisteigė moksleivių atei
tininkų kuopa. Pradėjusi savo kalų vedėja 
veiklą nuo mažo būrelio su 10 tė, 1333 So. 48 Court, tel. T0wn 
-12 narių, šiandien kuopa jau tu Į hall 3-5116. 
ri savo eilėse daugiau penkiasde, Jaunvčių būrelių giobėjai:
šimt narių, pradedant pirmuo-j bernįuųų — Bernardas Prapuo- 
ju pradžios mokyklos skyriumi i į j

išskyrus ketviitad. ir sekinad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
—* Pritaiko akinio* —

6322 So. Western Avenne 
Vai.! kasdien 10-12 vai. ir 7-8 vai. 
rak. Šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitaru*

Ofiso telefonas: P lt 8-3229
Re* telef. WAlbrook 6-507D

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
teS*ad.

Kės. tel. GRovehlll 0-5003

Skelbkitės "Drauge”!
DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrangC) 

■.ĖDIKIŲ >11 VAIKŲ LIGŲ 
SI’ECIAl.ISl'fi

T156 South W e stena AvenM
(MEDICAL Bl iLUINO) 

Pirmad., antrad., ketv Ir penktai 
nuo 11 vai ryto — 1 v. p. p Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fležt&d. U 
vai. ryto Iki 8 vai. poi 'et.

Oflce !«•' HE. 7-<l0B
Kea. tel. WAlbrook &-S70C

Tel. ofiso YA. 7-6557, re*. RE. 7-4909

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo » 
vai Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa dieną Ir tešta-d. vak

Tel. ofiso PItospect 0-2210

Ofiso tel. CLlffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weut 47th Street
(Kampa* 47tb Ir Herinitage)

Vai.-, nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 North VVueker Drive

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

Tel. CEntral 0-2291 
5002 Wcst lOth Str., Cicero 

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

Kitu laiku Ir trečiad. susitaru* 
Itczid. tel. HEntlock 4-7080

DR./VYT, TAURAS. 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slot St 
Tel. PRwnwt 8.1223 arba WE 0-SR71

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antru,

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. U'ood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė.
---------------------------- ----------- ----- ----------  - Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hilla
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 | Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — FUllma* 5-0799

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen A venų* 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

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

. ___ , o mergaičių — Zita Šve-
koniias būtu įruošta vietinio Ir Jei tie Planai Pasisektų įgy-' ir baigiant paskutine gimnazi- daįt- 134? go 4g Cfc tel TQwn

k A- 77U J / " ,'vendinti, jei toji laivo kelionė, ps klase. hall 3-6005pobūdžio televizijos sistema, di-l , \ x uan o uuvo.. kaip numatyta, tęstųsi net įku ----dziules nuotraukos, knvgų nn- . , ’. . . . . ... , • „ . 4 metų. su sustojimais net 104kiniai ir atskiras skyrius ate 1
mas taikos reikalams”. Prie to . . • ’ . T"" 7 ir m-»b=i įorrif.ciomc A'.vnt Vv.ljonių projekto pasisekimu irviso, giliai tikima, jog šauniausi 
pasisekimą užsieniuose turėtų 
2L_, vai. užtrunkąs “This Is Ci-Į 
n?rama” parodymas. Šis filmas; 
būtų rodomas bent du kartus! 
kiekvieną- vakarą lėktuvnešio-: 
denyje, tuo suteikiant progą fil-j 
mą matyti bent 2,000 žiūrovų.'

Jaunučių būreliams priklauso 
°‘i uostuose visvien^kyra eiiė abe-i nauda- Išvis- ar eiutomobilių bliz į pradžios mokyklos I-IV skyrių 
tO; ioniu nroiektn Dasisekimu ir'Sėsiu ir cineramos įspūdžiu ir moksl., jauniesiems V-VIII. Vy- 

triukšmu galima įsigyti bičiu
lių? Šis ar tik ir nebūtų pats 
svarbiausias, bet be atsakymo 

į liekąs klausimas.

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-&, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South We«ter* Aveuu 

Chieago 29, 111. 
Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija: GRovehlll 0-8191

Buto — BEverly 8-3940

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS IdGOfl 

2745 W. 69 St.

Trečiad ir Penktad 6-9 vai. rak 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveaag

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vaJC. 
Trečiadieniais, šeštadieniai* Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1136

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. ,p. ir 6—8 ▼. vak.

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

TeL ofiso l'ltospeet 6-9400
Rezid. PItospect 6-94O0

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 1 Val- kasdien i-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladl**lal*

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

resniųjų būreliui priklauso I-IV 
gimnazijos (High School) kla
sių moksleiviai.

U WGE8 stoties — Banga 1899
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:S9 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:10 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
Šitas sumanymas, kaip apytikį ®I1K-Ar>- J,;,, Iįr„u ■t011''*

riai apskaičiuojama, atsieitų i cinrago 29, tu. HEmioek 4-2413
$3,79 mil. ir tokios išlaidos ne-j 
labai patiko Kongreso kreditų 
skyrimo komisijai, kuri projek-' 
tą dar balandžio mėn. buvo at
metusi. Bet sumanytojai nenu- ’ 
rimsta ir nauja projekto redak-' 
eija vėl kišama Atstovų Rū-| 
mams su prašymu viską pra
leisti. Vienas iš USIA direkto
rių, Abbott YVashburn, labai jau

Išrinkite RICHAKD STENGEI, 

U. S. Senatorium!

Jisai yra už jus!

(Sk.) 1

159 SO. MAPI.i:\VDOD AVĖ.

Duoną ir (vairias skoningas 
bulkutes keps

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Prifdn.tomo J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia t visus artimuosius 

miestus.

CRANE SAVINGS ATSS'?"'
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

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

Chicago Savings and I.oan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų* atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiem’, 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsarga^, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, vtoada ttmokėjo Ir Minolta aukštesnius dividendai 
Ir teikia pelnlngesnius ir naudingesuius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 hi per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

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

kias pinigines operacijas.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DRv T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CH1RURGA3 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8-80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso teL Vingia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverly 8-i-8344

Tel. ofiso Vi 7-0C00, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bpee. mot<-ru Bros ir akušerija)

4055 Archer Avė. I
Kampas Archer ir Californla Ays. 

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

Ofiso tUef. TArds 7-1100 
Bezldencijos — STewart 3-4514

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted ir 85-ta eatv9) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javo'ss
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 
———————————

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AZltl UOV SPECIALIST.

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

1 susitariąs* išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.I______________ _____________
Telefonas REllance 5-1811

i DR. WALTER 1. KIRSTUK
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETI;VIS GYDYTOJAS)
W25 Weat 59th Street 

VAJU, 1—4 popiet, 6:80—8:80 rak 
Trečiad. pagal sutarti

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Strpęfc

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfajetto 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7781

DR? ALBINA PRUNSKIS~
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3269 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarimą ! ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 j______________________________________
W. 62nd St., tel. Repabllo 7-8818. Tcl. f»R. 0-0140, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6B5D

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

Tcl. oriso CA 6-0257, rez. PR 6-965D 
Rezid. 6000 S. Arteslan A v*.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—-9 ▼. t

DR. G. SERNER
IrTETlVlH AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 15 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko akiniu*, 
Kreiva* aki* 

UttalM,
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West S5th Street

. Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th CL, Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai* 

vak. šeštadieniais 19-8, 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 1-1381
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ASMENIŠKAS TERORAS
PENKIOLIKA STALINO NUSIKALTIMU

Chruščevas savo garsiojoje kalboje partijos kongrese su
skaičiavo Stalino kaltes, padarytas jo valdymo metu. Tai buvo 
visa eilė likvidavimų savo bendradarbių ir sąmoningas bei iki 
galo privestas teroras, siekiąs kiekvieną Sovietų imperijos už
kampi. Tai buvo visa eilė tarptautinių nusikaltimų ir genocidų, j

Šie dalykai yra visiems žinomi; jie yra buvę ne kartą spau
doje svarstyti. Dabar kyla klausimas, kas bus toliau, kai šios 
kaltės yra atidengtos ir bent formaliai pasmerktos? Ir reikia 
pasakyti, kad šis klausimas yra tragiškas komunizmui. Diktato- 
rinė sistema yra labai silpnas dalykas pereinamais laikotarpiais.

Nepaisant viso išorinio Sovietų Sąjungos įžulumo^ji šiandien 
stovi nepaprastai gilios krizfės ženkle.

Ne tiek svarbu, dėl ko šiandieniniai Sovietų S-gos valdovai ne
tęsia Stalino teroro: ar dėl to, kad nenori, ar dėl to, kad negali, 
šiandien Sovietų Sąjunga stovi prieš didelę alternatyvą, kurią 
labai teisingai išreiškia vienas prancūzų visuomeninins moksli
ninkas: arba Sovietų Sąjunga atstatys asmenihę valdžią, arba ji 
nueis susikaldymo ir anarchijos keliu.

ASMUO VIETOJ TEISftS

Jau Maritainas savo politiniuose svarstymuose yra atkreipęs 
dėmesį į vieną būdingą moderniosios politikos faktą, nors iš jo 
ir nepadaręs visų išvadų. Jis yra atkreipęs dėmesį į tai, kad 
visos totalistinės valdžios turi stipriai išreikštą asmeninį bruo
žą. Diktatorius valstybiniame gyvenime atsistoja ne kaip oficia
lus asmuo, bet kaip privatus asmuo. Ir Hitleris, ir Musolinis ta
rėsi esą svarbūs iš savęs, ir valstybė galinti pasidaryti svarbi 
tik dėl to, kad jie yra jos priešakyje. Valstybinis gyvenimas 
yra tik jų asmeninio gyvenimo pratęsimas.

Šis valdovo privatumas buvo ypač žymus stalininėje san
tvarkoje. Stalinas ilgą laiką neėjo jokių oficialių pareigų val
džios aparate. Jis buvo tik partijos sekretorius. Nepaisant to, 
iš savo privatumos jis valdė visą valstybinį ’ aparatą, pasiekda
mas labai efektingai kiekvieną milžiųiško aparato sektorių to
limiausiame valstybės užkampyje.

Kodėl taip atsitiko, kad moderniuose politiniuose sąjūdžiuo
se taip išskirtinį vaidmenį buvo pavesta vaidinti vienam as
meniui? Tai įvyko turbūt dėl to, kad žmonės buvo apsivylę 
teise, visuomenine santvarka ir organizacija. Žmonės tikėjosi 
iš asmens intymumos laimėti daugiau negu iš teisinės san
tvarkos. Jie norėjo pasielgti, kaip toje pasakoje: išrinkti ka
raliumi tą, kuris nemoka nei rašyti, nei skaityti. Jie tikėjosi 
laimingai gyventi jo vadovaujami. Ta tendencija paskutiniais 
laikais buvo tokia visuotinė, kad ne vien Sovietų Sąjungoje, bet 
ir daugelyje kitų kraštų, vietoj pasitikėti teise, visa atsakomybė 
buvo pavesta asmeniui ir jam pažadėtas besąlyginis klusnu
mas. Ir šios nuotaikos dar nėra galutiniai išgyventos, nepaisant 
labai skaudžių pasekmių.

APSIVYLIMAS TEISE

Kas mūsų nėra “keikęs” įstatymo už jo šaltumą, kietumą 
ir nesiskaitymą su žmogumi? Tai mes esame darę visose sri
tyse be išimties: menu pradedant ir dorove baigiant. Nesvarbu 
šiuo atveju, ar tie mūsų priekaištai buvo teisingi, ar ne. Kitaip 
sakant: vistiek, ar buvo blogas žmogus, kuris įstatymus leido, 
ar buvo blogas, kuris jų jųeklausė. Gana to, kad įstatymas ne
teko žmogiškosios pagarbos.

Daug naujų sąjūdžių prasidėjo-’p’f^ripiftį.o teisės atmetimo 
ženkle. Vietoj teisės, jie savo viltis sudėjo į atskirą asmenį. To- 
talistinių politinių sąjūdžių santvarką.yra aptaręs Leninas. Jis 
sakė: “Klasės yra valdomos partijų, o partijas valdo individai, 
kurie vadinasi vadais”. ’ !«? • • ' *

O buvęs komunistų teisingumo ministeris N. Sternberg šį 
teisinio momento iškritimą iš naujųjų politinių sąjūdžių suvokė 
kaip esminį dalyką. “Atimk teisinę apsaugą iš šiandieninių li
beralų, ir tas pats atsitiks su kitomis politinėmis grupėmis. Te
rorą pradėti lengva, bet nėra įmanoma jį sustabdyti”.

Jeigu norėtume išsiaiškinti, kodėl teisė prarado gerą var
dą žmonijoje, mes prieitume net prie religinės šios problemos 
kilmės. Vieną šio reiškinio priežasčių galime pastebėti naujųjų 
amžių pradžioje, kada religiją buvo pradėta laikyti vien išvidiniu 
dalyku. Tada teisė natūraliai atsiskyrė nuo religijos. Dievo 
malonės veikimas teisės pradėjo nesiekti. O teisė tuo pačiu tapo 
atplėšta nuo teisingumo versmės.

Tai buvo teisės ir žmogaus konflikto pradžia. Šio atsisky
rimo padarinys buvo tas, kad teisė darėsi vis mažiau atsižvel
gianti į žmogų, o žmogus vis mažiau gerbiąs teisę. Ir taip mes 
priėjome tokius laikus, kada daugelyje kraštų teisė buvo išmesta 
laukan ir visas žmonių likimas patikėtas vieno asmens nuotaikai.

ŽMOGUS GALI BŪTI BLOGAS

Komunizmas mus pamokė, kokių didelių nesantaikos pradų 
esama žmogaus asmenyje. Yra keista, kad toki dalykai dedasi 
su asmeniu! Juk ar asmuo nėra pats didysis dalykas žmogiš
koje tikrovėje? Kodėl šia faktorius taip žiauriai apvilia kaip tik 
ten, kur tiek daug iš jo tikimasi:

Sociologai yra pastebėję vieną reiškinį, kuris savo esme yra 
ne mažiau gąsdinantis, negu Stalino nusikaltimai. Jie yra pa
stebėję, kad genialumas ir savotiška priklausomybės dvasia yra 
būdinga pora žmonijos visuomeniškose apraiškose. Kitaip sa
kant, agresyvi iniciatyva ir vergijos dvasia pasirodo greta. Jei
gu šį reiškinį mes išverstume į mūsų kalbą, tai šią porą galė
tume pavadinti: viršžmogis ir minia.

Kažin, ar visos baisios komunizmo patirties mums reikėjo, 
kad mes įsisąmonintume tiesą, jog asmuo tik tada yra patiki
mas, kai jis išpažįsta tiesą ir besąlygiškai jai įsipareigoja. Ar
visų nacių baisybių reikėjo tam. kad žmogus iSsivaduotų iš nai- '^'jeigu bitų aš'M-
vaus romantizmo, tikinčio niekuo netikinčiu žmogumi?

Šie skaudūs eksperimentai yra gyvas perspėjimas kiekvie
nam, kuris nori išmesti laukan visus teisinius rėmus ir pasilikti 
tik su laisvai kylančiais ir laisvai smunkančiais sąjūdžiais.

šių baisių išgyvenimų pamoka juo toliau juo labiau bus 
aiški kiekvienam. Ji skatins visus į didelį politinį nusižemini
mą. Vietoj išdidaus vado, a*cia kantraus pirmininko eilė, kuris 
stengsis su visais išsiaiškinti, kad kiekvienas atiduotų, kas jam 
priklauso. V. Bgd.

OBBmAAfrs mitai*. ntfrčAdo rrwnr>

Milžinų era

APSISVARSTYTI

New York Times dienraščio 
bendradarbis C. L. Sultzberger, 
pagavęs mintį iš pasakytų ge
nerolo C. de Gaule žodžių: — 
Milžinų era pasibaigė, parašė 
straipsnį: “The age of giants is

XII tuojau išėjo sulaikyti karo 
pabaisos, kaip Šv. Leonas Didy
sis pasitikti Atilos.

Pijus XII antrojo Pasaulinio 
karo metu pasirodė tikru mil
žinu. Jis buvo teisingumo milži-

over”. Tvirtinama, kad milžinai, nas, gelbėdamas Romos miestą,
dabar yra bejėgiai. Churchill 
yra tik liekana, nieko negalin
tis. Stebisi Eisenhoweriu, bet 
jis nėra milžinas, sako autorius. 
Rooseveltas ir Stalinas jau mi
rę. Milžinų era praėjusi.

Argi Hitleris, Mussolinis, Roo

užstodamas • nelaiminguosius, 
persekiojamuosius, pavergtuo
sius, išvežtuosius. Jis ėjo ir eina 
Kristaus pėdomis čia žemėje.

Milžinas gailestingumo, šelp
damas alkstančius visame pa
saulyje, net ir priešus. Ištiesti

seveltas, Stalinas. Chu^hiUiaS Pagalbls,^nk’PoPiežiu.3 >ubla 
, • o m • , • kaipo jstatymą ir pareigą. Taibuvo nulatnat? Ta, pasakys >s- t.yPk
torija. Labai abejotina jų di
dybė”, ypač kaikurių despotų, 
sugriovusių pasaulį, sunaikinu
sių tautas.

Milžinas kentėjimų, nes žmo- komunistinius laikraščius ir Afrika smarkiai vejasi Europą 
nijos kentėjimas yra kartu ir drauge su jais tarp kitų varo Afrikiečiai čiabuviai yra labai

Gaila, kad, ar iš ignoracijos 
ar iš antipatijos, New York 
Times žurnalistas apsilenkė su 
tikruoju milžinu, dar gyvenan
čiu. Jis yra Pijus XII. Tai Po
piežius, kurį istorija amžiais mi 
nės kaip, meilės, teisingumo ir 
taikos apaštjAą-milžiną. Tam jis 
paaukojo visą savo gyvenimą. 
Tai trys gražiausios ir brangiau
sios dovanos žmonijai ir civili
zacijai.

Pasaulis jau buvo karo išva
karėse, kada kardinolas Pacelli 
užėmė Šv. Petro katedrą. Pijus

Pijaus XII kentėjimas, ypač tai komunistinę agitaciją, kinams 
buvo karo metu, o dabar pergy-' ir komunizmui įgaudami vis dau 
vena su vargstančiais anapus giau simpatijų. Prokomunistiš- 
geležinės uždangos. i kos linkmės laikosi ten ir dau-

Milžinas taikos. Kiek buvo1 gumas mokyklų. Komunistų ak- 
įdėta minties ir širdies jo kai- Į tyvistai smogia taip pat Mala- 
bose, kviečiant tautas taikiai juose ir Burmoje. Prelegentas
gyventi. Buvo viskas panaudo
ta,. kad sušvelninus karo žiau
rumus.

įspėjo: jei nebus laiku imtasi rei 
kalingų priemonių bolševikinei 
agresijai atremti, nueis su bol-

Amerikos senatorius Alexan- ševikais visa Azija. Krikščiony-
der Wiley teisingai pavadino 
Pijų XII “dideliu ir nusižeminu
siu žmogumi"

bė Azijoje gyvena baisias ban

dymo dienas. Tiesa, padaryta 
daug, bet reikia dar daugiau pa-

šventumo milžinas.
T. B. Mikalauskas

Pagaliau Pijus XII yra ir daryti, jei nenorima, jog būtų 
pralaimėta tai, ko paskiau ne
bus įmanoma atitaisyti. Iš Azi
jos gresiąs ir į kitus kraštus 
besiskverbiąs pavojus yra drau
ge pavojus visam laisvajam pa
sauliui. Vienų karinių ir ūkinių 
priemonių komunistinei grėsmei 
sustabdyti neužtenka. Reikia 
taip pat dvasinių žygių, kuriais 
būtų duotas atitinkamas atkir
tis komunistinei ideologijai. Tik 
krikšiočnybė teįstengs išgelbėti 
nuo komunizmo. O jai, stodami 
į dvasinę kovą, pagalbon turi at
eiti visi, kuriems yra brangios 
Vakarų pasaulio dvasinės ver
tybės.

KOMUNISTINĖ INFILTRACIJA 
KITUOSE KRAŠTUOSE

A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje

Čekoslovakų atstovas Miros-. Kinijoje bolševizmui kelią, psi- 
slav Podivinsky Kenčiančios ir chologinę dirvą paruošė vad.

“kultūrbolševizmas”, o paskiau 
ji buvo sudorota ir kariškai. Su
darytoji schema vartojama to-

Kovojančios Bažnyčios kongre
so dalyvius supažindino su ko

munistine infiltracija literatūro

je. Prelegentas įspėjo: jei Va- limesnei komunizmo ekspansi-
karų pasaulyje atsiranda tokių 
žmonių, kurie galvoja, jog Ry
tuose režimas šiek tiek liberalė- 
ja, — tegul geriau pažiūri į tik
rovę ir įsitikins, jog komuniz
mas darosi dar pavojingesnis.

Kinas dvasininkas dr. Ahng 
nušvietė, kaip komunizmas plin
ta Azijoje, vis užimdamas nau
jus plotus ir pavergdamas dau
giau žmonių. Prelegentas pa
brėžė: komunizmas plis toliau, 
jei jo imperialistiniams sieki
mams nebus efektingai pasiprie 
šinta. Nupasakojęs, kaip buvo 
sukomunistinta Kinija, prie ku
rios perleidimo bolševikams, 
nors netiesioginiai, yra prisidėję 
ir Vakarai, prelegentas įspėjo, 
jog bolševizmui kelią jau nuo 
seniai ruošia įvairūs jo talkinin
kai, ne tik patys bolševikai. Ir

jai. Pirmoje eilėje šiuo metu 
puola Japoniją, kurią norima 
paglemžti, kaip ir kitus kaimyni 
nius kraštus. Komunistinės in
filtracijos pavojus Japonijoje 
yra nepaprastai didelis. Jų ša
lininkų ypač daug yra tarp pro
fesorių ir pradžios mokyklos mo 
kytojų. Komunistinę infiltraci
ją lengvina žmonių perteklius ir 
sunkios jų gyvenimo sąlygos. 
Ypač kultūriniai bolševikai iš
naudoja šias visas situacijas, 
puldami Vakarų kolonializmą, 
kurstydami rasinę neapykantą.

Afrika žlugs baltiesiems
Apie pavojų Afrikos baltajam 

žmogui kongreso dalyvius supa
žindino geras Afrikos reikalų 
žinovas tėvas Gibson. Prelegen
tas pabrėžė, jog baltojo žmo
gaus dienos Afrikoje jau su
skaitytos. Vėliausias termi
nas — 20 metų. Paskiau baltie
ji bus iš ten visai išjoti. Tokios 
nuomonės yra ne tik jis, bet ir 
daugumas Afrikos katalikų vys
kupų. Europiečių ir apskritaiKituose kn.Sh.ose koraunirtinęl baltųj ebama ir ,en dirb

propagandą aktyvai skleidžia, ,. koordinuotaj ir organizuotai.

ypač raudonieji kinai, kuriems1_____________________ _________
pritaria jų tautiečiai net ir ne- " ““
komunistai. Pvz. Jakartoj iš 2 Nuosirdžkun sugebėjimui .... 
mil. gyventojų apie 13 L yra ki
nų. Šių daugumas skaito pro-

Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!

<Sk.)

ELĖ MA7AI AITF

PJŪTIES METAS
ROMANAS

91 tęsinys
Tegu ir taip,—nutarė ji pagauta laukinio jaus

mo, — velnias teima, jei gerti, tai gerti, — ji su
sijuokė ir linkterėjo galva, ji pati pastūmė savo 
stiklą pripilti, bet jo ranka paliko apėmus bonką ir 
sustingo.

— Jeigu aš būčiau neprasidėjęs, jeigu būčiau 
iškeliavęs kur, o, bet kur! Aš ką nors būčiau nu
veikęs pažymėtino, aš kitaip — — — Bet tu su
pranti, kad aš negalėjau? Man rūpėjo tiktai čia — 
namie mano kova? Žinoma, juk tu supranti, juk tu 
gyveni su manim, tu mano žmogus. Ar taip? — jis 
paleido bonką ir atsirėmė į stalą alkūne. — Man 
skauda galva, — pasakė pavargęs, — aš esu užlenk
tas į kampą. Juk galėjo būti kitaip šį vakarą? Aš 
negaliu dabar apimti — koks jausmas mane valdy

čiau gėręs?
— Bet kodėl tu negalėjai? Kas tave išgąsdino? 

— sako ji ir jis pažvelgia užlaužtais antakiais.
— Kas tau sakė, kad nugąsdino? Kas sakė — 

jis žiūri prisikišęs ir šypso. — O, tai tu čia! Tu 
manai, kad aš baigtas, nugąsdintas? Atskleisim ki
tą puslapį — jį gi gali areštuoti, ar ne, šitą pačią 
naktį: jis kursto žmones, jis —.------ ne, tokio ku-

savo brolį. Jį išveža, — jis pasiremia ir kita alkū
ne, ir jo kalba linksta' ir krenta, jis susiraukia ir 
šypsosi, tai girtas kalba,. bet ji klausosi — dalykas 
yra įdomus.

— Aš nuvažiuoju — nieko nebėra kelyje, a? 
Sunkvežimių reikia pasiimti iš pat vietos, iš čia — 
jie gali atvežti paveikslus į muzėjų — ar sakiau, 
kad antireliginį organizuoju? Kai kurie yra meno 
dalykai, tie bažnyčios paveikslai, tavo žmonės mėg
sta grobti tokius: jie kaštuoja pinigo, o, jie paklau
sys — reikia nuimti. Viską — statulas, mažas me
dines — primityvas, a? Koks puikus krovinys — 
žvakidės, medinės, ilgos, ir katafalkas, ir morai, ir

nuo skliautų karos grandys. Ateisiu aš, pereisiu vi
są bažnyčią ir uždarysiu, ir paimsiu raktą.

— Kur jį dėsi? Tu nesakei kas ten bus, — ta
rė ji smalsiai ir galvojo: ką dar nėra jis pasakęs 
jai, ir kas jai kada rūpėjo? Dabar galėjo būti ta 
minutė, kada jis viską pasako.

— Nesakiau? Kalėjimas, širdie mano! Apskri
ties kalėjimas!

— Kalėjimas! — ji nesusilaikė nešūkterėjus, 
— negirdėjau tokio daikto. Nepatogu. Kur aptver
si, kur gausi tvorą tokią augštą? Kur bus sargai?

— Psichologija, draugė Olga — jis paslaptin
gai šyptelėjo ir ji pagalvojo: juokiasi iš manęs!/— 
Bet jis kalbėjo rimtai, tuojau matė ji, ir užsidegęs 
kalbėjo, ir švitėjo jo akys: — Tu neprilipsi prie

nigo negalima laikyti laisva, aš sakau, aš pažįstu mano bažnyčios langų — ne, suolų nebus palikta,

Afrika būtų išgelbėta, ir tai 
drauge būtų visiems išganymas. 
l>al.r.T afrikiečiams siūlosi j pa
galba atstatomajam darbui ko- 
rnuhistai, UNESCO, islamas ir 
krikščionybė. Ir vienas jų lai
mės. O tas laimėjimas tui'ės di
delę įtaką ir j pasaulio ateities 
formavimą. Afriką laimėti sau 
ypač stengiasi komunistai. Abi
sinijos sostinėje Adisubeboj vei
kia didžiausia pasaulyje Sovietu 
Sąjungos ambasada su 309 žmo
nių., Iš tikro tai yra propagan
dos centras visai Afrikai, kur 
jis tik šioje vietoje išeina į vir
šų. Kitur bolševikai stengiasi 
maskuotis, neina komunizmo 
vardu, bet taikosi prie vietinių 
sąlygų, kurstydami visokius ne- 

(N .kelta į 4 psl. i

Rinkiminėj kelionėj Onklnnd, Calif., demokrato kandidatą i prez. pa
sitinku mergina su užrašu, kuris siūlo rinkli tikrą kandidatą. (1NS)
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sveiki žmonės, nori viską paimti 
į savo rankas ir iš daugybės 
Afrikos giminių bei tautų su
kurti naują rienetą — Afriką. 
Baltieji per vėlai atleidžia va
džias, gi juodieji paskubintu 
spartumu siekia laisvės. Išda
va — Afrika gali atkristi į bar
barybę, kokią paskiausiu metu 
parodė pvz. ir “Mau-Mau” są
jūdis. Bet tai drauge reiškia ir 
pasauliui pavojų. Afrikoje, tu
rinčioje labai gausius žaliavų iš
teklius, susidarys nuolatinis ne
ramumų židinys. Jei per 20 — 
30 metų iš bundančių afrikiečių 
įvairių junginių pavyktų suda
ryti naują valstybinį pavidalą ir 
įjungti jį į tautų bendruomenę,

kati galite įsigyti:

nuo $12.50
Televiziją ............................ nuo $80.00
Fonografą ............................ nuo $17.50
VokISką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................ nuo $79.00
Dulkiusiiirbl| ..................... nuo $45.00
Klektr. .skutimosi mašinėlę — $14.95 
Klektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV nnteną ............................ nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kuinas.

Viskas garantuojama

PlTELEVISIOn

Csal.es - Service)

Sav. lnž. A. SFA1ENAS 
8331 S. Halateri — CLiffside 4-5B95 
SLSSrF3J

JONAS GRflūiNSKflS
Tik $140.00 už 21 colio 1957 VonS<Iiį)Spinte,e 

J. G. TELEVISI'ON COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. *

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

gerai, kad priminei. Taip saugu ten, kad ir saugoti 
nereikės. Bet — ar svarbu tai? Aš nežinau, gal 
arkliavagiui bus vistiek, bet įdėk tu į šitą kalėjimą 
tikintį, palaikyk dvi tris savaites be tardymo. Ot 
užteks, tiktai, kad jis paliktas toje vietoje, ir nie
kuomet 'negirdės atsidarant durų — dvi tris savai
tes, sakau, ir gal pro langą, kaip atsiskyrėliui var
nas — nuleis maisto — ha, jis prasikeiks dangų. 
Labiau negu banaliame kalėjime.

— Įdomu! įdomu — kartojo ji, žiūrėjo į jį ir 
kartojo: — kaip įdomu! Bet iš tavęs juoksis, kai 
pasiūlysi. Toks negirdėtas dalykas.

— Mano kišenėje yra raštas, — jis perbraukė
kilimai, ir vargonų vamzdžiai, ir vėliavos! Kai liks ranka krūtinę — o, ar nusivilkau tą švarką? — Ar 
tuščia, tik suolai — palikti suolus? Ir vietoje alto- tu manai, kad aš skelbčiau ką nors, kol negavau 
rių bus skylės, ir vietoje Kryžiaus kelių — dėmės palaiminimo iš mūsų šventosios partijos? — jis su 
ant sienų — ir vietoj didžiųjų kabančių žvakidžių sijuokė smailiai ir gailiai, ir ji nusisuko.

Ji pajuto, kad jis nutvėrė jos ranką, ir pažvel
gus pamatė jo veidą čia pat prie savęs, suspaustą, 
lyg kas jį laikė replėmis, — ir balsas buvo duslus:

— Padaryk man paslaugą, — sunkiai tarė ir 
nutilo — ji laukė, ji neištvėrė sužinoti ką, bet ne
išdrįso paklausti, ir truputį virpėjo, kad tik jis ne
keistų galvojimo, kad pasakytų.

Pavaduok mane, — vėl prabilo jis, — nu
eik ir pasakyk jiems ką girdėjai iš manęs dabar 
apie mano brolį.

O. tik tiek! Bailys, bailys, kartojo ji savyje _
ji buvo nuvilta, ji nežinojo ko laukė, bet tai turėjo 
būti kažinkas jai, nauda ar džiaugsmas, o dabar, jis 
niešdrįso — jis pakelia tiktai pagyrimus ir ordinus, 
jis brangina sąvo asmeniškus jausmus!r

(Bus daugiau)
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AR TUO KELIU?
P, ŽUKUS, Boston, Mass.

Mes, Amerikos lietuviai, gali
me pasidžiaugti turį net du lie
tuviškus dienraščius, kelis sa
vaitraščius ir net keletą įvairių 
lietuviškų žurnalų. Visų tų laik 
raščių ir žurnalų kultūrinis, poli 
tinis ir informacinis lygis, gal 
tik su mažomis išimtimis, yra 
gana geras. Prenumeruodamas 
lietuvišką dienraštį (turiu min
tyje Draugą) gali neskaityti jo
kio anglų kalba išeinančio laik
raščio, bet būti pakankamai in
formuotu apie visus svarbes
nius pasaulio įvykius ir krašto 
dienos kronikas. Savaitraščiuo
se gali rasti visos savaitės svar
besniųjų įvykių santraukas, o 
žurnaluose — visko po truputį. 
Lietuviškais reikalais gal dau
giausia rašoma apie nelabai 
sklandžia, lietuvių tarpusavio po 
litiką. Paprastai Smogus skun
džiasi tuo, kas skauda. Gal to
dėl ir tuose politiniuose straips 
niuose daugiau rašoma apie gal 
kartais ir net nesamas blogy
bes, o ne būdus, kaip vieną ar 
kitą darbą geriau atlikus. To
kių straipsnių yra pakankamai 
ir gal net perdaug. O mažiau
sia rašoma apie lietuvybės iš
laikymą ir lietuvių kultūrinėmis 
temomis.

Nepasakyčiau, kad lietuvybės 
išlaikymo reikalu būtų visai ty
lu ir nieko nedaroma. Vargais 
sukurta Lietuvių Bendruomenė 
pradeda savo pirmuosius žings
nius. Bendruomenės įstatai skel 
bia labai gražius tikslus, o jos 
vadovybė bando juos įvykdyti 
praktiškai. Bet jei mes visi bū
sime tik pasyvūs dalyviai, arba 
stovėsime visai nuošaliai, tai to 
darbo vaisiai bus menki.

Turime šeštadienines lituanis
tikos mokyklas, turime porą lie
tuvių jaunimo organizacijų, stu
dentai turi savo atskiras stu
dentų organizacijas ir net ben
drą studentų atstovybę. Jau tu
rime ir savo jaunimui savų va
saros stovyklų. Taigi darbo pra
džia visai graži. Bet, svarbiau
sia, nesustokime pradėję. Gra

žiausi bendruomenės įstatai 
nieko nepadės, jeigu mes visi 
nebandysime jų įgyvendinti. Tu
rime būti labai aktyviais jos na
riais. Gražios jaunimo organiza
cijos vegetuos ir bus tik jų var 
das, jeigu nemokėsime sutrauk
ti į jas lietuviško jaunimo, ne 
tik dabar atvykusio, bet ir čia 
gimusio. Jaunimo vasaros sto
vyklose turi virti gyvenimas, 
skambėti juokas ir lietuviška 
daina, o ne spiegti džiunglių 
džazas ir švilpti tuštumos Vėjas.

Šią vasarą birželio 30 d. Chi- 
cagoje įvyko Lietuvių Kultūros 
kongresas. Jame dalyvavo apie 
700 įvairių kultūros šakų atsto
vų. Buvo sudaryta net 10 sek
cijų: akademinio jaunimo, dai
lininkų, rašytojų, žurnalistų, is
toriku, kalbininkų, pedagogų, 
mokslininkų, muzikų ir teatro. 
Kon/rese buvo iškelta daug ir 
labai gražių minčių ir idėjų. Tai 
džiuginantis reiškinys. Čia gal
vojai, kad dabar tai jau lietu
vybė atsistos ant tyirtų kojų, o 
lietuvių kultūra pražys gražiau
siomis spalvomis.

Kongresas pasibaigė. Lėktu
vai, traukiniai ir automobiliai 
vėl visus išsklaidė po platųjį 
Šiaurės Amerikos kontinentą. 
Laikraščiuose ir žurnaluose pa
sirodė viena kita fotografija iš 
kongreso. Kaikurie laikraščiai 
paminėjo tą kongresą daugiau,} 
kiti mažiau. Atsirado ir vienas 
kitas straipsnis keltais klausi
mais. Bet visai nutilus motorų, 
ūžimui, išvežiojusiam kultūrinių | 
kus iš kongreso, baigia nutilti 
ir iškeltos mintys bei idėjos.

Taigi bevartant lietuviškus 
laikraščius ir juose beskaitant 
dažniausia politinius straipsnius, 
kyla mintis: Ar tuo keliu?

Turime pakankamai gerai vai 
dančių plunksną kultūrininkų, 
kurie turėtų pastumti į šąli po
litinį arkliuką, o persėsti ant 
daug svarbesnio — lietuvybės 
išlaikymo ir lietuvių kultūros 
puoselėjimo ir ugdymo.

ne.į pirmoje eilėje organizuoja 
buvę SS karininkai, pabėgusieji 
ar nubyrėjusieji iš Rommelio 
armijos. Faktiškai pasaulyje 
yra daugiau praktikuojančių 
musulmonų, negu katalikų. Da
bar islamas sudaro bloką nuo 
Vakarų Indijos iki Vakarų Af
rikos. Mahometonai su komu
nistais dabar remia Nasserį. Ta
čiau išmintingesnės jų galvos 
nori, kad mahometonai eitų iš
vien su krikščionybe. Tačiau 
masėje leidžiami šūkiai, kad bal 
tuosius reikia pjauti ir eiti iš
vien su bolševikais. Todėl pa
dėtis neaiški. Bažnyčios įtaka 
stipri Vidurio ir Rytų Afrikoje. 
Bet kitur — ji tik ginasi nuo 
komunizmo. Materializmas siau 
čia ne t;k už geležinės uždan
gos, bet ir šiapus. Čia jo žila 
taip pat labai didelė. Prelegei
to įsitikinimu, gresiantį pavojų 
bus įmanoma tik tada pašalinti, 
jei savo noru ir laisva valia vi
si atliksime tenkančius mums 
uždavinius ir sudėsime reikalin
gas aukas. Kas gali, turėtų vis
kuo prisidėti, kad busimoji re
voliucija nebūtų tokia žiauri.

Iš Elzaso - Lotaringijos kilęs 
prof. Berari nušvietė komunis
tinės infiltracijos pavojų Pran
cūzijoje. Ten komunizmo įtaka 
yra stipri. Komunistų partija, 
vadinama “sušaudytųjų parti
ja”, yra kovojusi rezistencijoje 
prieš nacių okupaciją ir tuo bū
du tapusi drauge viena iš na
cionalinių partijųj Karas Indo
kinijoje į galą kasdien kainavo 
pasibaisėtinas sum?s, už ku
rias būtų galima buvęs pasta
tyti po 500 darbininkų gyvem- 
naujų namų kasdien. Komunis
tų įtaka ypač didelė darbo žmo
nėms. Prancūzijos komunistaf 
prisistato kaip laisvės, duonos, 
gerovės ir darbo žmonių teisių 
gynėjai. Sumaniai sugeba jie 
dirbti ir su intelektualais, pri
sistatydami kaip jų “geriąusi 
draugai", taip pat ne kartą ro
dydami net tikėjimo ar įsitiki
nimų toleranciją. Nors ir neno
romis net ir krikščionių “Te- 
moignage Chretien”,' kad ir‘ne
tiesioginiai, yra pasitarnavęs

komunistinei propagandai. Pran 
cūzijoje Bažnyčia darbininkų 
klasę yra faktiškai praradus'. 
Ketvirtoji prancūzų gyventojų 
dalis renka komunistų partijos 
atstovus. Vis dėlto tikimasi, jog 
su laiku kraštą pavyks nuo ko
munizmo išgelbėti.

basada Buenos Aires mieste kas, kuris priklauso Rygos die- 
yra viena turtingiausių ir gnu- cczijai. Tėvo B. teigimu, Rusi- 
šiaušių visame pasaulyje. Bet joje yra apie 500 katalikų kuni- 
komunistai ten stengiasi veikti gų, iš jų — 400 Pabaltijo kraš- 
kitais vardais. Agentai Pietų tuose. Taigi toli gražu ne tiek 
Amerikai apmokomi ir paruo- daug, kiek stengiasi pavaizduoti 
šiami pirmoj eilėj Prahoje. Dėl bolševikinė propaganda, 
blogų socialinių sąlygų komunis
tų pavojus Pietų Amerikoje yra 
didelis.

•Vienas dvasininkas (tėvai* Vra tuščia ir trumpa. Tikra pa-^

Didelių istorinių pasikeitimų 
laikais tautų likimas priklauso 
ne tiek nuo didžiųjų plėšikų 
drąsos bei ryžto, kiek nuo lais
vę ginti pašauktųjų neryžtingu 
mo ir bailumo. —H. B. Gisevius

! Dar nereiškia, kad viskas pra 
rasta, jei pasisekimas nėra toks 

Kiekviena žmogiška paguoda kokio tu nori. T. Kempietis 
Aš pamačiau, kad geriau yra

Sunki padėtis ir Italijoje

Kiti tiesiog nenori tikėti, kaip
gali katalikų krašte toks didelis} B), neseniai važinėjęs po Sovie- Su°da yra tik ta, kurią tiesa j būtį ištikimu nei stipruoliu 
O1"Ki f'.'A TI 1 t n r, Vv r* 1 ts v v/-v 4" » fui SLi. illnoa nafiiriulinn iam~i. teikia viduie. T. Kempietis »« u...gyventojų procentas balsuoti už tų Sąjungą, pasidalino įspū- teikia 
komunistus. Komunistų žymi džiais, ar iš tikro daug kas kin-
dalis ten lanko katalikų mokyk-1 ta- į gerąją pusę sovietiniame ({(JĮĮljJįę DriiUVtl’

tuokiasi' režime. Jo pareiškimu, Sovietų ’
ir pan.' Sąjungoje trūksta tikrų garan-l

i Tik 5 G visų gyventojų yra idė-} ti jų sąžinės laisvei ir religijos 
jjiškai užgrūdinti komunistai, I laisvei. Chruščevas reikalauja1 
bet kiti — jų suvedžioti. Ko- ( antireliginėje propagandoje da-j 
munistams po karo įsigalėti p,- rytąsias klaidas pašalinti ir vie- 
dėjo ir santarvininkai, įsileis- į šai Bažnyčios ar kulto tarnų ne 
darni juos į reikšmingas pozici- įžeidinėti. Tačiau vad. ‘ religijų 
jas policijos, savivaldybių ar net muzėjus” Leningrade, kurį jis 
ir valdžios įstaigose. Pamažu jų aplankė ir kuris vėl atidarytas 
įsrava silpnėja, nors ji dar la-j publikai, rodo visai ką kita prak 
bai stipri. “L’Unita” turi finan-1 tikoje, negu Viešai skelbė Chru-

las, eina į bažnyčias, 
i religinėmis apeigomis

M. Herzog

Kas kuo nusidėjo, tuo yra ir 
baudžiamas. Išm. 11,17

Jr

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

Y

KOMUNISTŲ INFILTRACIJA
(Atkelta iš 3 pusi.) įveikia tokia mokyklų sistema,'

ramumus ir skatindami ištiki-'ksJP Bolševizmo įta-!
mvbę Maskvai. ' i kal tcn dau«liiusla pasiduoda ne|

Komunistinei propagandai bol 
ševikai pirmoj eilėj ima vieti
nius žmones. Pvz. kasmet Mask 
va į Fletų Afriką pasiunčia po 
50 apmokytų iš Maskvos agita
torių. Maskvai yra pavykę pri
sistatyti, kaip spalvotųjų ir 
skriaudžiamųjų u “tarėjai — ir 
tuo afrikiečių tikima. Į Afriką 
Maskva siunčia ne rusus 
Maskvai ištikimus ir gerai pa

jų mokslų, be vietų intelektua
lai ar pusinteligenčiai. Ir ten 
Bažnyčia stengiasi piktą komu
nistų įsravą atsverti. Dabar jau 
net ir Londonas įsakė, kad rei
kia padėti katalikų misijoms. 
O tai daug ką reiškia, vadi
nas — artėja 12 valanda! Ka- 

katalikų steigiamos ypač žemės 
ūkio bei amatų mokyklos. Ar 

- tuoruoštus pačius afrikiečius. Tik, Pavyks pavojų nustumti
1 tarpu dar nėra aišku. Svarbu, 
kad per busimąją juodųjų re-Katalikų Bažnyčia stengiasi iš 

vietinių gyventojų paruošti žmo- voliuciją galėtų ten išlikti bent

sinių sunkumų. Dalis spaudos 
organų buvo priversta užs'da- 
ryti. Bolševikai ypač pučia vi- 
tdkių skandalų kroniką. Scelba 
buvo gerokai apvalęs aparatą. 
Dabar komunistai stengiasi sa
vo agentus infiltruoti ir į armi- 

i ją. Su religija kova vedama ne
tiesioginiai. Pasikvietę iš sate-

ščevas. Jam teko susitikti su 
visų sluogsnių žmonėmis, net su 
paprasčiausiais gatvės praei
viais, ypač Maskvoje ir Lenin
grade. Jau pastebima daugiau 
laisvės negu seniau. Teko sutik
ti nemaža elgetų, girtuoklių, 
valkatų. Maldos namų, bažny
čių teka matyti apšiurusiose pa-,

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .........
Chev. A!l 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler (i, 42-52
Dodi 6, 42-56 .............. 9.95 Buick 37-52

$8.25 Murcery 49-51 .............. $8.95
8.25 Ohls, (i cyl. 41-50 .......... 8.20
9.95 Plymouth 42-56 ............ 9.95
9.91 Pontiac 37-54 .................. 8.95

12.00

litinių kraštų jiems palankius! stogese, kluonuose. fc>v. Liudvi-
| “pažangius kunigus”, stengiasi į ko bažnyčios klebonas yra len-
' palankiai komunistams nuteikti! .. :—-------u■■—-r-=—
j gyventojus. Iš pranešimo pa-
aiškėja, kokį didelį darbą, su-

} pažindindama su tikrąja padėti
mi mūsų tėvynėje, atlieka ten 
itališkai leidžiama “Elta-Press”,I 7

; padėdama išsklaidyti okupantų 
} melus.

Pietų Amerikoje su 150 milio-
’ nų gyv. daugumas katalikų, 
bet... tik krikštyti. Ten gyvena 
vienas trečdalis pasaulio kata
likų. Ypač didelė dvasininkų 
stoka. Komunizmo pavojus žy
mus. Itin aktyvas komjaunimas 
Argentinoje, kur komunistams 
prasimušti ir sustiprėti padėjo 
Perono režmas. Sovietinė am-

PIGLAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Luitu uauj4 uiueif sunKvežunj 

Ir apdraudas
ISIS W 91st St. Chicago, m. 

Tel. PReacott 9-2781

'<& ••t? L *
Vestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybe

(’ltKL PHOTO STUDIO
P.&J. JOKUBKA

TV, DEIMANTAI IR LAiKRODW» 
Pardavimu Ir Taisymu 
4077 Ej. Archer Avė.

Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8617
'

: iii w
•se.-

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYClA 
Geriausios gėlės 041 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitu panuoSImų.

J 44 S WEST ftSRD STREET 
r ei. PRoepect 8-08M Ir PR 8-0884

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M . Č E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

jP

TELEVIZIJA* RADIJAS
in-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RAD3O, INC*
3240 S©, Kaisted St. CAiumet 5-7252

MOVIMO

r* 15 TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (GANK/A!

ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

nių, kurie įstengtų atsispirti bol , , . ....
ševikinei infiltracijai. Sovietinė!ba taa,s misininkas 
Maskva žino, kad tarp spalvo-' . Vakar’! AfrlkoJc kalahklJ 
tųjų slypi ateitis. Bažnyčia spali S1JOS d,rba sunkiausiomis sąly- 

gomis, nes tarp prancūzų yra 
daug socialistų, masonų ir pan. 
Komunizmas ten smelkiasi drau 
g c su islamu. Taigi komunistai 
susidėjo net su tikinčiaisiais, 
tikėdamiesi su laiku islamą vi
sai savo reikalams paglemžti. 
Jų veikiama šūkiu: viską suis- 
laminti! Liberalai, pamatę, kad 
patys sau kasa duobę, jau pra
dėjo švelniau žiūrėti į katalikų 
misijų mokyklas. Buvo įkurtas 
laikraštis, bet jis niekaip neį
stengė gauti daugiau kaip 2,000 
abonentų. Ir tik tada, kai jis 
aiškiai pasisakė už persekioja
mus juoduosius, abonentų skai
čius pakilo iki 8,000. Dar ne
aišku. kas laimės.

votiesiems vaizduojama kaip 
“Europos biznis”, kad jie jos 
dar daugiau nekęstų. Afrikoje 
Vakarai savo pozicijas vis pra
randa. Tik Katalikų Bažnyčia, 
investuodama žmones ir griež
tai stodama prieš rasinę politi
ką, ruošia bazę ateities veiklai. 
Ir gal tai tik vienintelė pajėga. 
Nė viena kita konfesinė grupė 
nedrįsta aiškiai stoti už juoduo
sius, už lygias teises, tik kata
likai. Katalikai ypač griežtai 
stojo už mokyklas ir P. Afriko
je laimėjo. Vyskupai mokyklų 
reikalu paskelbė ganytojinį laiš
ką, ir sulaukta visai netikėtų 
rezultatų. Mokykloms remti ti
kėjosi gausią lėšų bent dvejiems 
metams, o iš tikro surinko ma
žiausiai bent 10 metų.

Ir Rytų Afrikoje valdžia sta
to juodiesiems mokyklas, tik ne 
iš meilės jiems. Praktiškai ten

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 
progresą!
Išrinkite KK'HARD STENGEI, 
V. S. Senatorium!

(SU.)

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chlcazo M

MO U 2SZSLN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ VAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TV. kurie kenčia nuo SENŲ AT 

TIRŲ Ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sCdfiti Ir naktimu 
miegoti, nes jų užsiaenčjualoa žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tų

uldS i Telelonas VIrginia 7-248.
1 LEGULO Olntment. Joa gydyme 

1 ypatybes palengvina jusu skaudėji- 
i ma ir galėsite rainiai miegoti nak-
' J. Vartokite ją taipgi nuo skau

lžių nudegi. ių Ji taipg' paftalinr | tiilllllltllllHlllltimiltllllllllillllUlll>uil» 
dležSjl.ną ligoe vadinamos P8ORIA '
318. Taipgi pasalina peršėjimų. ligos 
vadinamos aTHLETE'S FOOT, su i STATYBAI 
ttabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų ,
tarppirfičių. Yra tinkama vartoti nuo. Piamę 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- I PATAISYMUI 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi , ppktatov 

, tinkama vartoti vaikučiams, kada pa , riU91AiOM 
I slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty /isokių Rūšių 
I klų. JI yra gera gyduo’» nuo 1»

vlršlnlų odos Ilgų Le 
<ulo Olnt ment J r* 
uarduodama po T S 
jt.. ,1.26, Ir 1150.
^Irkite valstln«ee Chl 

i jagoj Ir apylinkėse—
Į «(llwaukee, Wlsc.,Ga 
i fT. Ind.lr Detrolt, Ml- 

-blgan arba rašyki
te ir atalusklts ko 

ordar I

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

MEDŽIAG.)

CARR MOODY 
LUMBER CO

ll!lllHlllhHlilllll|lfill||||i|||lll||!li!!lllllll||||||||ltlllUllllllllllllllllllllll||||l|liliilll!il

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš arti n- q Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA A VE., CB1CAGO, ILL.

Telefonas — FRonller 6-1882
IU'>H|UlllllllHIUhHI>IHi;millHllll||||l|||||||||||||||||||||||ll|||HIIIHUUUHIIIIIMIUIIM

STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Hafsted St.

Tai. VIctnry 2-1272
Apkainavimą i. Prekių Pristatv 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atiilara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiii!

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYM&S
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir agilnlngas 
patarnavimas.r i e r e n a s
M44I S. Wood st., Ublcaeo V.

Illinois, tel VI 7-2972

O V i N G MKIA! ULIUVIV TAUP. IR SKOUNIMO

'Esesininkai organizuoja vergų 
vilkstines

Prelegentas, net ir stebintis 
kitiems kongreso dalyviams, ais 
kiai pabrėžė, kuJ vergiją pa
saulyje dar nėra išnaikinta. 
Kasmet tūkstančiai žmonių iš 
Vakarų Afrikos pergabenami į 
arabų kraštus. Daugiausia ga
benami kaip tariamieji maldi
ninkai į Mckką. Tokias vilksti-

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28*0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUME) 
2310 West. Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nelllc Ik-rtuliH Ir Fells Ituudonls,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plnnnd. Ir Kctvlrtad. iki 
9 vai. vak. Ir Hcktnad. nuo 11 vai. 
r>lo Iki 4:30 \nl. po pietų.

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimu’ 
;š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BI. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Prailėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoi!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvienu taupytojo indėliai apdrausti iki S10,lMiO,<H)

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Ptrmad.. antrad 
IsRtad. • vai. ryto Iki 4:B0 P P

OFISO VALANDOS:
penktad Ir Trsčlad. » ryto Iki 1« vai..

Katvlrtad • vai. Iki t vaL vak.

f! 1 3

' B-VIŲ LYGGf’, KURUJSJ5
. Stevrm Voiauper ik! SIQ,OOQ.QQ

f B

Ciiodarnos Narnu įgijimui 
leBtfYorrtte Sglyęomit

5«imo^AViNGT& ubli ASŠi 

| Weat«rn Rve Chicago 36. III.
CHAMF rūoAlTAsir 

155$ W |t Chicago 32,111
atf iilCT SAVINOS A LOANIlSSiT 

34H So HaĮrted Street Chicago 8, III

ST. AN7HCN? SAVIN?SA LOAN ASSN. 

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii, Tel. TO 3-8131-32

UMIviŽŠM SAVINGS 5 LOAN ASSN. 

i 800 S. Habteu St. Chicago 8, OI.
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DALYVAUKIME TAUPYMO SAVAITĖJE
SPALIO 14--21 DIENOMIS

CHARLES ZEKUS,
Sekretorius

BRIGHTON
SAVINGS SC LOAN 

ASSOCIATION

4071 Archer Avenue — 
į vakarus nuo Cąlifpmia 

Avenue

PROKLAMACIJA JOSEPH M. MOZERIS
Sekretorius

DISTRICT
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street 

Tel. CLiffside 4-9104

JOHN PAKEL
Prezidentas

SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
Z

6234 So. Western Avė. 

GRovehill 6-7575

CHICAGO

V. I*. PIERZVNSK1,
Sekretorius-Iždininkas

CONTINENTAL
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

KADANGI Illinois yalstijos taupymo ir skolinimo bendro

vėms yra patikėta daugiau negu trys bilijonai dolerių taupme

nų, daugiau kaip 1,808,000 taupytojų, ir sudaro visai nepriklau

somą dalį finansų ir prekybos gyvenime mūsų valstijoje, ir

KADANGI paskolindami virš vieno bilijono dolerių kasmet, 

šios bendrovės finansugja daugiau negu 400,000 Illinois šeimų,

ii . . . x

KADANGI tie finansiniai patarnavimai išeina į naudą dar

bininkijai, statybos medžiagos prekybininkams ir daugelyje 

prekybos šakų, kas iš viso prisideda prie bendro gerbūvio pa

kėlimo, ir

KADANGI šios taupymo ir skolinimo bendrovės, per savo 

organizaciją, Illinois Taupymo ir Skolinimo Lygą, remia vyk

dymą spalio 14—21, 1956 metų, kaip laikotarpį, kuriame kvie

čia atkreipti, dėmesį pasekmingu metu taupymo ugdyme ir įsi

gijime nuosavų namų,

TAIGI TODĖL, aš, Willįam G. Straton, gubernatorius Illi

nois vaistuos, šiuo skelbiu spalio 14 — 21, šių metų, kaip 

TAUPYMO IR SKOLINIMO SAVAITE visoje Illinois valstijoje, ir 

prašau tą laikotarpį tinkamai atžymėti.

TAI PALIUDYDAMAS, aš šiuo padedu savo parašą ir pri

dedu Illinois valstybės antspaudą. .

HILU AM G. STRATTON (parašas) 

Gubernatorius

CHARLES F. CARFENTLR (pąrašas)

Secrctary of State

4038 Archer'Avenųe 

LAfayette 3-6719

MIDLAND
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

AUGUST SALDUKAS 
Prezidentas

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court 
( Cicero 50, Illinois

T0wnhall 3-8131
J0SEPII T. GRIBAUSKAS 

Sekretorius

B. R PIETKEVVICZ
Prezidentas

CRANE
SAVINGS Qc LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083

r • nijĮįi;;, , ,1. , : : i, ,,i ;u".. • i r. u; ijihi !,• įhi im «n» i :• i • 11' i: 1,1" "" '! .! ! I" ;tii:!iiiiiiiiiiiii!inniiiL«!i:iiltlimiilliuii!!Hiiuiniuiiitii!::ir UI ' iii:.

NESVAISTYKIME PINIGŲ BEREIKALINGAI! 

Taupykime juoę, Pinigai bus reikalingi! UNIVERSAL
r/4/ VOm SAV1HGS
/ M4 -INSIJRED]

■ U F TO

SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street 

HAymarket 1-2028

-•* •* >7** • J ‘ ■ • ral

y • ..* ..77 »
i

J

%% ■
4 v

T. RYPKEWICZ
Sekretorius

/
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KAIP BALSUOTI RINKIMŲ DIENĄ 1
Lapkričio 6 L vykstate j tą 

pačią vietą, kur užsiregistravo
te arba j kitą oficialiai paskirtą 
vietą. Nueisite prie to pačio 
stalo ir rasite tuos pačius rinki 
mų inspektorius ir tas pačias 
rekordų knygas.

Šį kartą bus daugiau žmonių 
toje vietoje. Šie yra partijos 
darbininkai, kurie stebi balsavl 
rną. Paprastai kiekvienai politi
nei partijai leidžiama turėti po 
du tokius darbininkus irnkimų 
vietoje.

Kai šj kartą prieisite prie sta 
lo, inspektoriui vėl turėsite pa
duoti vardą. Radęs jūsų parašą 
uždengs jį ir paprašys vėl pasi
rašyti. Jis palygins abu parašu.

Dabar einama prie balsavi
mo. Jeigu balsavimo mašina 
vartojama, iš anksto reikia ži
noti kaip ją vartoti. Jeigu abe-

vote savo asmenišką nuomonę, 
kur ji reikalinga.

Balsavimas yra lengvas da
lykas, bet neišpasakytai svar
bus. Nuo šios teisės priklauso 
laisvė. Žmonės kovojo ir mirė 
už šią teisę. Nieko nekainuoja 
šiek tiek pastangų.

—Common Council.

TftVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety
je Tėvai Marijonai vadovaus mi
sijoms sekančiose parapijose:

spalio 8-21 — šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa , kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC.

spalio 21-23 — šv. Andriejaus

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BIJILDING & REMODELING

Viktoras sima r ris 
General Contraetor

Stato rezidencinius Ir komerciniu, 
namu*; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-423* 
arba rez. tel. Hl 7-S340. Kreiptis —

S I M A 1 C I A I
Realty - Huildera - Insurano* 

27S7 Wefct 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

SUTANAS LUKAS IR SODUS
2717-19 We»t Vist Strsst

SOLDINO CONTRACTORS 
štato naujus namus, atremontno 
i* senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlocb 4-5881 
illillllllllllllllllllllliiiuiiiillllliuimillll.

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillim 
£ LIETUVIU STATYBOS =

BENDROVE =

RE A L ESTATE SEAL ESTATE

Par. New Britain, Conn., kun. S 
J. Mačiulionis, MIC. £

spalio 22-28 — šv. Rapolo j S
jojate galite paprašyti rinkimų į par. Philadelphia, Pa., kun. A. i| bos‘darbus Tydytojų”onsų^gy 

“ venamųjų ir viešųjų pastatų. 
Namų įkainavimas ir (vairūs 

patarimai nemokamai.
mas, jeigu mašina netinkamai i — Šv. Pranciškaus par. Miners- 5 Kre‘Ptls Š1UO adresu 

ville, Pa., kun. A. Mažūkna,
MIC,

spalio 28 iki lapkričio 4 —
Lietuviams, Hamilton, Canada, 
kun. A. Spurgis, MIC,

lapkričio 18-27 — šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun.
A. Mažūkna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 —
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J.,

pareigūno parodyti kaip varto- : Mažukna, MIC, 
ti. Balsavimas neužrekorduoja-' spalio 28 iki lapkričio 11 d.

vartojama. Jeigu vartojama po 
pierinį “ballot” pažymėkite rai
dę X į tam tikrą vietą prieš 
kandidato vardą.

Balsavimo vietoj, ar vartoja
te mašiną ar popierinį “ballo- 
tą”, balsuokite kaip pageidau
jate. Niekas negali žinoti kaip 
balsuojate. Popierinis “ballot
neturi jūsų vardo ir jums išėjus, ^un- J- Mačiulionis, MIC ir kun. 
iš būdelės nelieka jokio' pažymė į Mažūkna, MIC, 
jimo mašinoj. Nepaisant kurią i gruodžio 12-25 Šv. Antano 
partiją pažymėjote, kada užsi- Į Par;.,AnS°^a’ C°nn-> kun. A 
registravote, galite balsuoti už( azu na’ 
kuriuos tik norite kandidatus,,
nepaisant partijos.

MORAS
Bullders, Gen. Contraetor* 
Atlieka planavimo ir staty-

— j.*.* N. *«.io oiuu auicau.

IlOMAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus —
5 TeL PRoeoect 8-2018 =
= 8800 80. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Ilūnols = 
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII|II.£

Pirkite dabar prieš žiemą 
1*11. raustyti

Brighton Parke;
Mūr. 2 po 4. centr. šilti, augštas 

skiepas, rami vieta.
Mūr. 2 po 6 Ir skiepe 8 karnb. 

centr. Sild. guzu, dld. skl., arti mo
kyklos Ir bažn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 4, centr. 511d., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.
Gage Panke:

Mūr. bung., 2 butai: 4 ir 3 kb., 
centr. šlld., $80 paj., garažas. *

Nauj. mūr. 2 po 5, 35 pėd. skly
pas, bus įrengtas už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb., centr. 
Sild. alyva, garažas, gera apylinkė. 
Marųuette Parke:

Mūr. bung., 5 kamb., 2 mieg. ir 
kamb. pastogėje, centr. Sild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bung., 6 kamb., 
centr. Sild. gazu, garažas, luxus. Ne
brangiai.
Bridgeporte:

Med. 2 po 4. tik $7,000.
Mūr. 3 po 6, tik $12,500.
Med. 2 po 4 ir 2, tik $8,000.
Biznio namai:
Med. 4 po 4, peč. šlld., 150 paj., 

maži mokesčiai, $ 1 8,500. ,
Bizniai:

Taverna su visais įrengimais ir 
namu Brighton Parke.

I-aik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai. .

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau- 
į tuvė,

SIMAIČIAI
Realty. Bullders, Insurance 

2737 West 43 St

CLiffside 4-2390

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vfiš)
ItAfuyeUe 3-3384

PROGOS — OPPORTUNITIES

DĖMESIO!
Parduodama, didelę apyvartų da

ranti, vietinio ir importuoto maisto 
krautuvė su namu. Munpielte Par
ko apylinkėje. Didelio judėjimo gat
vėje.

Skambinti GRovehill 0-2025

AUTOMOBILE* — TRUCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 1 C O 8 
lletuvlAka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo 'darbai ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-95SS

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Lstate 
General Insurance, Notnry Public 

591(1 S. \V ėstom Avė.
REp. 7-11880 arba Hljn. 4-7085 

BkX]K3<HKMiKMXXMM»(M)<n>iiKi>UKl>t»tlKXlKMi

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi-
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 

u*1 vedamos.
MISCEIJLANEOUS 

Įvairūs Dalykai 

LIET. APDRAUDV AGENTŪRA

Iš anksto nutarkite, už 
riucs kandidatus balsuosite. Ga ;
lite su savim nusinešti sąrašą J- Mačiulionis, MIC, _ visų rQMų aparlLUdo. AntomoW
kandidatų. Bet nelaukite pakol ™evų Marijonų Misijų vedėjas, į dų finansavimas. Notariatas. vaiaty

1910 E. Falls Street, ----------------------
Niagara Falls, N. Y.

pasieksite balsavimo vietą nu
spręsti už ką balsuoti. Taip da
rydami nepadėsite tautai, nes 
nevartojate balsą išmintingai. 
Kadangi rinkimų vietoje bal
suotojams leidžiama būti tik 
apie 3 ar 4 minutes, nepasiruo
šęs gali nebaigti balsavimą.

Jeigu iš anksto balsuotojas 
pagalvoja apie kandidatus ir 
su savim nusineša sąrašą, bus 
užtektinai laiko balsuoti už sa
vo parinktus kandidatus.

ZOMŠINIAI
ŠVARKAI

Reg. $19.95

Minkšti, atsparūs

#15.95
dėmėms švarkai, pa-

bėe patvirtinto* kalno*.
Prieš darydami apdranda* kitu?

pasiteiraukite pa* mus.
JONAS KIRVAITIS, 

WAlbrook 5-5571
INTERSTATE INSURANCE AOENCl 
<1108 S. Ashland Avė.. Chlcago 85, IU

gaminti įš brangaus 
limportuoto zomšo o- 
hlos ! T n r i mėgstą 
kalnierių, rankoga-

Kaip mašinos rankeną pastų t"? ir j’1”’’’; P»»’«-
1 1 salų, ruda (rust), smėlio, mėlynas,

miate atgal, jūsų balsas yra už ehareoal. Dydžiai 34 iki 46. Augš- 
registruotas. Vartojant “bal-! vertes, tokia žema kaina. Prii-

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

lot’’, reikia pažymėti kandida
tus, sulenkti popierą ir įmesti 
į dėžutę.

Tokiu būdu, kaipo pilietis at 
likai savo pareigą. Užregistra-

mnm C.O.D. užsakymus. Pridėkite 
$1.00, pašto išlaidoms ir npdrau- 
dni.

Dvigubai sugeba! Pusiau kalba! 

Išrinkite RICHARD STENGEL 

E. S. Senatorium!

(Sk.)

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.
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ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS.

2884 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. I1L

Slalome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorobskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-423H

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2798 nuo e vai. 

ryto Iki 7 vai, vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 5 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

Į Vakarus nno Marųuette Parko
4 kamb. gražiai įrengtas bungulovv. 
Centralinis šildymas. 2 auto gara
žas. $16,300. A. Sirutis.

Reta* Bargcnas! švariame rajono 
arti Damen ir 37-tos mūr. 2 butų:
1—5 ir 1—4. Naujas, puikus porčius. 
dvigubas garažas. Nepraleiskite pro
gos! $12,000. A. Rėklaitis.

Brighton Parke- mūr. 2 augštų na
mas (2 po 4). Augšta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkevičius.

Lietuvių gyvenamojo vietovėj na
mas su mėsos ir maisto produktų 
krautuve, darančia savaitinės apy
vartos $1,500, parduodama už $15,000
J. šaulys.

Ramioj Marųuettc Parko vietojo 
greitam pardavimui C kamb. bunga- 
lovv. 30 pėdų sklypas. Tikras barge- 
nas — $18,500. A. Linas.

Geras 5 kamb. bungalorv ant 70-os 
gatvės į Vakarus nuo Marųuette Par
ko. šildomas gazu. Dvigubas gara
žas. $16,500.

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po C. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000.
K. Juknis.

P LEONAS
BEAL ESTAIS

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

EXTRA SPECIALI 2-jų butų mū
rinis — 5 ir 4 kamb. 2 kamb. rūsy. 
Karštu vand. alyva apšild. Spintos 
virtuvėje. Modern. “pluin-bi ilgas”. 
•12 pėdų sklypas. Tuojau užimti. 
$16,500. Apylinkėje 23rd ir Keeler 
Avė. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

IEŠKO NUOMUOTI

Dirbanti moteris su 5 mt. vaiku 
ieško 2 kmb. arba 1 didesnį kamb.

Tel. — VI 7-8901

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiininiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIH>un>"»

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OVT 

Įsteigia prieš 8 metus 
•leriausias pasiūlymas.

South Wcsr miesto dalyje 
Telefonnokite po 4:00 p. m.

RE 7-9117
_
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KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJTJOTA8I8 DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietnviškos buities knvgs, 

{(rinkta iš daugelio kūrinių jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 p«l. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, Iii.
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ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympio 2-6752

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080 

PRoepect 8-8579 (vak. Ir sekmai!.)

MARŲlJETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA
Gausi klijentūra. Teirautis vietoje 
arba telef. GRovehill 6-9504,

HELP WANTED VYRAI

Laboratory Technicians
lligh School Grarluates

High School Chemistry desired, 
būt not neeessary. Opportunities 
to lern and work with yuung gra- 
duate chemists. Periodic advance- 
ment. Modern Air - Conditioned 
Laboratory. Exeeilent Employee 
benefits, ineluding: profit sbaring 
& pension plan and company In
surance.

Contaet Mr. G. F. Workman 
CENTRAL PAINT RESEARCH 

LABORATORIES 
1350 So. Kostner

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

E. KURŠIUS 

RĘAL ESTATE SALES 
REpublic 7-6232

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

NORVILĄ
RE A L ESTATE SALES 

2000 W. 59tli St. Tel. Prospect 8-5454

C kamb. med. bungalow. Alyva 
karštu oru apšildomas (naujas, mo- 
dern. General Electric šlld.). 2 au
tom. garažas.. Netoli 3-jų katalikiški), 
bažnyčių. Geras susisiekimas. Cit St. 
ir Loomis Blvd. Turi būti parduo
tas šį mėnesį; sav. išvyksta į Flori
dų. Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas.

Trt. Wentworth 6-4837 
GEORG WASIX)

911 W. 59 St.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON1S,
Namų PRospect 8-2071

gagi; parke t
| Mūrinis su rūsiu Ir šildymu. 2 po 
I C kamb. Mūrinis garažas.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. ir 2 po
5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina
$38,000.00.

BRIGHTON PARKE
MuLsto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Medinis— 4ir 4 kamb. Rūsys.
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
KITUR

8 butų mūrinis, su centr. šild. 
alyva. $7,560.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už. 7karto metinių pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

ISNUOMUOJAMA

Kambarys gražiame Marąuette 
Manor name rimtai viilut. amž. mo
teriai už ruošos darbus mažai šei
mai. Kreiptis: DRAUGAS, Dept. 
6917, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 
8, III.
Išftuomuojamas 4 ktnb. butas su vo
nia. Pečiais apšildomas. 17 ir AVal- 
eot apylinkėje. POrtsmouth 7-1365

HELP WANTED — MALĖ

Pardavimui TAVERNA, 4358 S. 
U’estern Avenue. Galima pirkti 
biznį su namu arba be namo. Sa
vininkas apleidžia miestą ir nori 
skubiai parduoti. Apžiūrėti galima 
visada.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE SU BARU. Gerai 
einantis biznis liet. apylinkėje. Po 
6 v.v. skambinti INt^roreain 8-5879

HELP WANTED VYRAI

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. Nemokama 
apdrauda. Pastovus darbas.
Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės į personalinį skyrių -

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS

Žiūrėkite į ateitį. Ateikite 
dirbti į modernišką fabriką, tu
rint sekančius priedus:

Pastovus darbas
Geras atlyginimas ir 
viršvalandžių priedai 
Produkcijos bonusai 
Gyvybės apdrauda 
Pelno paskirstymo priedai

Ateikite pažiūrėti mus po 8:30 
vai. ryto.

MARVEL METAL 
PRODUCTS 

3843 W. 43 STREET
l’olishcrs (poliruotojai). Reikia 

tu l ėti šiek tiek patyrimo bronzos lie
jime (Bronze Castlngs). Pastovus 
darbas. Apmokami šventadieniai. Ne
mokama ligoninė, apmokamos atos
togos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Hal.sted St. 3rd Floor

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiausias atlyginimas. 
Gausūs priedai.

Nemokama apdrauda. 
Pastovus darbas.

Kreipkitės

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

SHEET METAL MECHANIKAI
PLATE \VORKERS—Prityrę 

Dirbkite ir išmokyto darbo moder
niame metalo išdirbimų fabrike. Pa
stovus 50 vai. j sav. darbas. Proga 
paaukštinimui.

SHEET .METAI: 
ENGINEERING CO.
4800 So. Hoyne Avė.

PRINTING (SPAUSDINIMAI) 

PRESSMAN

Prityręs prie dėžučių sulankstymų 
(folding eartous).

SUPERIOR CARTON CO.
1704 So. Normai

PLATINKITE “DRAUG/Į”

HELP WANTED — MALĖ

ĮSIGYKITE DABAR

IOC

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitėt šitą, nuosta

bia gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

Būtinai nuslpirklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiema

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:

1 Knyga Iliustruota, dailiai išleista Ir 
i pigi — tik >2.50.

DRAUGAS 

CHICAGO 8, ILL.

2334 S. Oakley Avė.

[•■•BSSBSaOBOl

PROFIT SHARING JOBS
PRECISION GRINDERS

TURRET LATHE OPERRTORS
— ALSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pnv, steady work witb overtime. Fully pnid bospital 
and lite insurance, plūs innny otlier benefits ineluding protit sbaring. 
Opjtortunitv for advaneement.

Call SEeley 3-1643

AUTOMATIC SCREW MACHINE
TRAINEES
1ST AND 2D SHIFTS

Have You Reached a Dead-end on Your Present Job? Are You 
Undecided «b<*it Your Future? We Have the Answer to 
Your Problem! The Opportunity to Learn a Fast Rising Trade 
that Offers Security, Good Pay and Advaneement.
If You are Between the Ages of 18 to 26, a Technical, H. S. 
Grad, with aome Maehine Shop Background, Come in and Dis- 
euss the Excellent Passibilities Availabla to Ynu.

INTERNATIONAL REGISTER
924 N. Marshfield TAylor 9-2531

Intervlew Mondav thru Erlday. R:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.

MACHINISTS
N E E D E D I N 

SOUTH CALIFORNIA
, . - , ' • .j

MARŲUARDT AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hollywocd)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

OWN SET-UP)

SHEET METAL MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN
STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUIRED.)

TOP WAGES Plūs The Best Employee Benefits

SUCH AS:
Paid Vacatioms — Paid Siek Leave 
Paid Holidays — Employee Credie Union 
Free Health .And Life Insurance 
Retirement Plan — Oafeteria T»
Edueation Refund — Ample Parking Facilitles

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 
IN A FUTURE WITH 1

THE WEST’S LARGEST 

JET ENGINE RESEARCH

and DEVELOPMENT CENTER
i

APPLY IN PERSON, WRITE OR WIRE RESUME 
TO: MR. EARL J. HOXWORTHs»v ••

MARQUARDT AIRCRAFT 

COMPANY
16555 Saticoy Avė. Van Nuys, California

^BBscssxxB9Eas=X33naB3saaMKS8sassnaB»sssB!s=^^
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PAŠVENTINTAS DIDIS DARBASI
PRANYS ALšENAS

Pastatyti namą, paminklą ar 
kitokį statinį — yra didis dar
bas, bet ne visų didžiausias. Čia, 
reikėtų pasakyti, reikalas pri
klauso nuo to, kokiam tikslui 
statinys pastatytas.

Šiuo reportažu norisi pasi
džiaugti Toronto lietuvių švie
sos ir kultūros židinio — laik
raščio “Tėviškės Žiburių” pra- 
siplėtimu, įsigyjant naujas, erd
vesnes ir patogesnes patalpas, 
kurias pastatė nuolatinis to laik 
raščio globėjas — Šv. Jono Krik 
štytojo lietuviškoji parapija. Ta 
me pastate įsikūrė “Tėviškės 
Žiburių” redakcija ir administ
racija. o taip pat ir “Žiburių” 
spaudos bendrovė — spaustuvė.

Š. m. rugsėjo mėn. 23 d., sek
madienį, dalyvaujant Toronto 
arkivyskupijos vyskupui pagel- 
bininkui vysk. F. A. Marrocco, 
Šv. Sosto apaštališkojo delegato 
sekretoriui, visai eilei kunigų, 
Lietuvos gen. konsului Kanado
je, min. V. Gyliui, vietos visuo
menės veikėjams ir parapijos

Vienas iš “Tėviškės Žiburių” 
redaktorių, kun. dr. Pr. Gaida- 
Gaidamavičius, anglų kalba iš
dėstė to laikraščio įsteigimo ne
lengvą pradžią, jo šešetos metų 
prisiglaudimą Šv. Jono lietuvių 
parapijos klebonijos rūsyje ir 
nūdienį kelią į naujas erdves
nes ir geresnes patalpas.

Po to vėl kalbėjo vysk. Mar 
rocco. Sav0 kalboje garbinga-1 
sis svečias gražiai išdėstė savą-,j 
ja kalba spaudos propagandinę 
reikšmę žmogui, kaip savo tau
tos nariui ir katalikui. Eksce
lencijai pabaigus kalbą, žodį ta
rė gen. konsulas Gylys.

Charakteringa, kad nuoširdu- 
sis ganytojas panorėjo atsis
veikinti su visais Šv. Jono para- 
piečiais kiekvienam atskirai pas 
paudžianc ranką. Gi parapiečių 
salėje — buvo daugiau negu 
pustrečio šimto. Ekscelencija 
paeiliui apvaikščiojo visus sta
lus ir kiekvieną lietuvį atsisvei
kino, pakalbino asmeniškai.

Vyskupui išvykus kalbėjo Ka
tikintiesiems minimas pastatas nados Lietuvių Katalikų Kultū-

Britanijos princesė Margareta šypsosi, kai ją lydi Sultonas Zanziliar 

į jo karališkąjį palučių. Princesė lanko Britanijos kolonijas Afrikoje.

Naujas lietuvis daktaras i žymiu “labai gerai”. Tokiu pa 
žymiu nedaugelis ir pačių vo-

f

3
, brėžto tikslo siekia kietai ir ne- Daktarui Justinui Dėdinui nenormalus, jų tarpe : 475 gimė 
; svyruodamas. Jis yra kartu iri linkime geriausio pasisekimo jo! negyvi, 181 atvejy buvo priešlai 

gyvenime ir darbe.; kiniai persileidimai, 1050 kūdi- 
Dr. Z. Ašoklis |

nuoširdus visuomenininkas. Iš naujajame 
moksleivio laikų priklauso atei
tininkams, o studentaudamas 
priklausė studentų ateitininkų 
Kęstučio korporacijai. Netrukus! 

j naujasis daktaras grįš Ameri- 
! kon ir tikime, kad čia jis vėl 
įsijungs į lietuvių organizuotąją

Hiroshimos aukos ir 
paveldėjimas

Japonijos pribuvėjų kongrese

kių turėjo degeneruotus kaulus, 
muskulus, odą ar nervus, 429 
buvo sužalota uoslė ar klausa, 
254 buvo iškreiptos lūpos ar lie
žuvis, 243 deformuoti vidaus or
ganai, 47 — deformuotos sme
genys, 25 visai be smegenų, 8visuomenę, padėdamas varyti į Hiroshimoje paaiškėjo, kad per . . v.

platesnę kultūrinio darbo vagą. 16 metų po numetimo atominės! fce akių ir nct be skyluclll a" 
bombos ten gimė 30.200 kūdi- kims. O Hiroshimos bomba dar 
kių. Iš jų kas septintas buvo", nebuvo vandenilio galingoji...PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškomas Butkus Juozas, s. 
Kuzio, gyv. Philadelphia. Kilusio' 
iš Biržų ap., Saločių v., Žadeikių 
k. Pajieško: Papniigaltė-Baranaus-l 
kienė Anta.n'na, d. Motiejaus, gyv. 
Kaunas, Maironio g. 34, b. 3. Ar-j 
ba r'Syti: Kazys Lietuvninkas, 
6308 So. Artesian avė., Cbicago 
28, III. |

I ieškomas Feliksas Burunias, sūn.' 
Augustino, kilęs iš Kretingos, Kęs
tučio gatves, prašomas atsiliepti, 

j Turiu svarbiu ž.iniu iš Lietuvos ar- 

i ba žinantieji apie jį parašyti šiuo 

I adresu: Silv. Kantautas, 276 Gold 
! St., So. Boston 27, Mass.

Vaitkevičių Antaną, sūnų Adomo ,1 
prieš karą gyvenusį Cbicagoje, pa- 

įieško giminės iš Lietuvos. Teirautis

pus VI. Būtėną, tel. LA 3-2089.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
5914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiau si as Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste t

Telef — CEdarcrest 3-6335

Sesuo Gečaite-.luikienė, Barbara iš 
Lietuvos, Kretingos rajonas. Karte
na, jieško savo brolių: Gečas Pra
nas, Prano, ir Gečas Zenonas, Pra
no. Pa.jieško.įimas yra atėjęs per gi

mines, gyvenančius Urugvajuje. Jo
nas Danis, 630 Laurel Avė., Pacific 

Grove, Calif.

ros draugijos pirm. dr. S. Čepas. ,
Jo žodis buvo tartas “Tėviškės 
Žiburių” leidėjų vardu. Kalbė-1 
tojas iškėlė ypatingai didelę pa
ramą laikraščiui leisti susilauk
tą iš Šv. Jono parapijos, ypač • j zXmiu neaaugens ir pačių vo-; .ii(.;koillį Nastazija Liorentaitė,

jos klebono kun. P. Ažubalio. Šiomis dienomis mus pasiekė; kiečių studentų baigiamuosius! Valentinas Liorentas. iš žvirgžilai- 

Vėliau dar kalbėjo “Tėviškės; maloni žinia, kad s. m. rUSsej_°i gydytojo’ egzaminus išlaiko. ikaimo ir valsčiaus, šakių apsk. 

Žiburių” redaktorius dr A ša- d. Koelno universitete vėl I Įieško sesuo ir mama iš Sibiro. Pa-

poka, KLB Kultūros Fondo pįr-1 yienas lietuvis— Justinas Dedi- Justinas Dėdinas yra Suval- iiesl<o
mininkas I. Matusevičiūtė, spau 
stuvės “Žiburiai” pirm. A. Rin-

buvo pašventintas ir vyskupo 
ranka palaimintas savo gražiai 
paskirčiai.

Atvykusį į iškilmes vysk. F 
A. Marrocco klebonijoj pasitiko 
parapijos klebonas kun. P. A- 
žubalis, vietos dvasiškija, gen. 
konsulas Gylys, KLB Bendruo
menės pirm. B. Sakalauskas,
“Tėv. Žiburių” redaktorius dr.
A. Šapoka, bažnytinio komiteto 
nariai, spaustuvės “Žiburiai”
pirm. A. Rinkūnas ir kit. kurie! kūnas ir Šalpos org. Caritas at- 
Ekscelenciją palydėjo į bažny-i stovas Kalūza. 
čią, kur jis atlaikė 11 vai. šv. Skirtojo itin kilniam tikslui 
mišias ir pasakė lietuviams gra-|— lietuviško laikraščio reika- 
žų pamokslą. Po to Ekscelenci-! lams naujojo pastato šventini- 
ja vyko prie pastato, kur susi- mo iškilmės ir gražus banketas
rinko ir visi bažnyčioj dalyvavę 
parapiečiai.

Po šventinimo iškilmių visi 
buvo paprašyti į parapijos salę 
bendriems pusryčiams, kur, da
lyvaujant augštajam svečiui vys 
kupui ir pilnutėlei salei parapie
čių buvo ne tik skaniai pasivai
šinta, bet pasiklausyta ir meni
nės programėlės, kurią išpildė 
jaunas pianistas Pusvaškis, jr., 
ir solistė Žemelytė. Programai 
konferavo A. Gurevičius.

Ta pačia proga buvo pasaky-

parapijos salėje — buvo gana 
graži Šv. Jono parapijos lietu
vių dvasinė demonstracija. To
kios progos lietuvių dvasią pake 
lia, ją sustiprina ir suteikia jė
gų tolimesnei kovai dėl lietuvių 
šviesesnės ateities ir Tėvynės 
laisvės.

Šv. Jono parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis ir visa dvasiš
kija pagirtina už gražias ir kil
nias pastangas lietuviškąjį kul
tūrinį žodinį “Tėviškės Žibu
rius” remiant ir sudarant są-

ta visa eilė puikių kalbų, nu- -lygas jiems ne tik toliau šviesti, 
šviečiančių to gražaus lietuvių' bet tą šviesą didinti ir plėsti, 
susibūrimo priežastį, o taip ly- kad ji dar ryškiau ir dar švie- 
giai ir spaudos reikšmę. į siau spinduliuotų.

Futbolininkų pergalė St. Joseph mieste
Pereitą sekmadienį Chicagos kartu įsodino 11 metrų baudą, 

Lietuvių Futbolo klubo Vainų- bet, po minutės šeimininkai at-
tas futbolininkai buvo nuvykę į 
St. Joseph, Mich., iš kur „parsi-

sakė savo pirmu gabalu. Kėlinio 
13-je min. Kickeris dar kartą

oiias Baltrušii,
, • • .w - i gvv. h'ainouiškiti kuinu
baigiamuosius į kijos lygumų sūnūs. Kilęs is Salį va, _ šakių ‘ipskl, p.lji(.žko savo 

valstybinius egzaminus su pa-i kių apskr., nuo Sintautų. Me- giminių ii- draugų, šaiyti šiuo adre- 

: į dicinos studijas pradėjo trem-i>u: E. Kripienė: 341 Crawford St., 
PROGA GAUTI DARBA j tyje — Pabaltijo universitete. ĮToronto’ Ontario- Canada.

Koelne.

nas išlaikė
prieš karą 

Žvirgždą i-

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8846 So. WesUn Avo, Air Condltioned koptyBi 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams vM» 
kart* <yv«na kito** mlaat* MmMM

koplydl* arčiau Jfl»ų uamų.

vežė dar vieną gražią pergalę, nuginklavo lietuvių vartininką,
nugalėdami vietos Kickers vie
nuolikę 7:3 (3:0).

Keliems goresniesiems futbo
lininkams negalint išsiruošti į 
šią tolimesnę kelionę, mūsiš
kiams šį kartą prireikė kovoti 
silpnesnėje sudėtyje ir neturint 
nė vieno atsarginio. Ypatingai 
šiose rungtynėse nukentėjo gy
nimas ir jis, nesant Lciferto, 
Koženiausko, Povilaikos, nevi- 
sada galėjo išgelbėti iš pavo
jingesnių situacijų. Bet už tai 
puolimas dirbo gerai, maždaug 
kaip rungtynėse prieš Rockfor- 
dą ir VVanderers B, nors turėjo, 
būti daugiau šaudoma į prieši
ninkų' vartus.

padarydami 4:2. 15-je minutėje 
Kaunas pasekmę pakėlė iki 5:2, 
tačiau po poros minučių šeimi
ninkų naudai priteisiamas abe
jotinas baudinis ir čia jie leng
vai įstūmė trečią įvartį.

WESTERN ELECTRIC 1 Vėliau studijas tęsė 
Mes norime Jums patarti,1 Emigracija studijas buvo su- 

kad jieškedami darbo Jūs pir-1 trukdžiusi.' Atvažiavęs į Ameri- 
mučiausiai užeitumėte į Wes-j apsigyveno Cicero, III., ir, 
tern Electric. Jie turi didelį pa-' čia išgyvenęs trejus metus, grį- 
sirinkimą darbų vyrams ir mo-l * Vokietiją studijų baigti, 
terims. Vyrams — profesijos1 Naujasis daktaras yra darbš- 
ir prekybos srityje arba bend- tus ir valingas žmogus. Užsi- 
ram fabriko darbui,. pusiau pri-j
tyrusiems ir mokiniams. Mote
rims — daugybė įstaigos (ofi
so) darbų, bei profesijos ir pre
kybos srities. Jus priims grei
tai ir mandagiai.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGABSE.IUSIV FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
Po to kurį laiką žaidžiama be P U R N I T U R E 

įvarčių, kol Blandis 37-je min. I (Lietuvių Krautuvė) 
gražiai įkirto šeštąjį gabalą. “Kur klientas atsiunčia savo 
40-je min. ir vėl mūsiškiai pel- draugą”.
nė bendrinį, kurį Gavėnia nu-j 7Q2g $0 WesteM Avė. 
kreipė į vartų tinklą, daryda
mas 7:3 ir tokia pasekme rung-
tynęs buvo baigtos.

LFK Vainutas komandoje žai 
dė: Perkūnas. Malinauskas, Bal- 
tramonas, Omilijonas, Sipavi
čius, Gavėnia, Stulga, Martin

is pavienių žaidėjų puolime į kU8 Kaunas, Libus, Blandis. 
puikiai darbavosi Libus. kuris
puikiai tempė visą akciją link 
priešininkų vartų. Gynime gra
žiai sužaidė Sipavičius, šį kar- n<?beturi,

Šį sekmadienį lietuviai futbo
lininkai pirmenybių rungtynių 

kadangi Hammond,

Jei jus esate netoli desperacijos <lėl 
ASTMOS KOSIMO. BRONCHŲ 

(ŽSIKI.M.šI.MO

Būtinai paskaitykite kils seka: I
Via diilelią naujieną bei pranešimą i 
kcnėiantit in.s paaiškinančią kaip ' 
gauti palengvėjimą, nuo šių simpto- i 
iną: sunkaus alsavimo, smarkaus pa- i 
jutimo, spazmatiško kosulio apiman- 1 
tio jus dėl skreplių susirinkimo plau- j 
ėiuose, .aro tiąU<umo ir kitokią Jten- į 
tėjimu susijusių su ASTMATINIŲ 
KOSULIU ir BRONCHŲ l'ŽSIKLM- j 
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYb, (ne ) 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša- j 
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie- j 
ną kartą pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti hon- 
ką šią vaistą pasiunčiant šią atkar
pą j OREGON DRl'G PRODUCTS, 
Dept. C:i, Pecksk-ill, N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigą, .lūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai jis pristatys 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis bū- I 

KAI REIKALINGAS D Ūpingas, užrašytas aiškiai, spau- ,

On iz r1 f "T n A C 'aniem, kitoj voko pusėj.H J J. K A O !k:"1 ftalėtuinčt juos gauti l>" atide- 
z x 1 Uoliniu. $4.0(» via viskas. k;j jūs uz-(didesnis ar mažesnis) _ i už stebėtinus vaistus,.

Koncertams, baliams, vestuvėm* u. kili j,-ls gausite palengvinimą nuo 
ir kit. parengimams kreiptis į tu baisią simptomą, jus įsitikinsite, 
muz. BRONIUJ JONUŠU. Tel. PR« kmf tai yra vienas iš geriausi,, inves- 
spect 6-6584. tavim ų.

Atimk nuo žmogaus laisvę 
mylėti ir tarnauti Dievui, ir 
būsi žmogaus asmenybės va
gis. —Fulton Sheen

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Ūth AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOurnhail 3-2109

JonleuFeikIs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermifage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

Telef. PRospect 6-2254
Savininkas Stanley C. Tranas 

rr=3 .JBSS-F3 ■

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Onufę ir Zosę Mažionytes bei Stro
pų šeimą jų tėveliui, bei seneliui

A. | A.

PRANUI MAŽIONIUI 
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

Dalia ir yiadas Būtėnai su šeima

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJO8 

Ambulansų patam** turime koplyčias
’tmas dieną Ir nak- tdsoee Chicagos Ir

i tj, Reikale fiaukita Roselando dalyse Ir
nnw* tuojau patarnaujame

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

Sinclair gizolino stotis •PAGALBA”
2641 West 7Ist Sir. (Kampas Talman Avė.) 

Telef. PRospect 3-8942 , Mamų tel. WAlbrook 5-5934

tą įmuštais dvejais baudiniais 
padidino mūsiškių įvarčių kapi
talą.

Įvarčių serija buvo pradėta 
kairiojo krašto žaidėjo — Stul
gos, kuris 18 min. įskėlė 1:0, o 
po 3 minučių Kaunas iš Blan- 
džio padavimo padarė 2:0. 30
min. Sipavičius iš 11 metrų pa
ženklino 3:0.

Antro kėlinio pradžioje — 5 
min. Sipavičius, būdamas baudi
nių mušimo specialistas, antru

Ind. klubas savo komandą ati
traukė iš pirmenybių. Pasinau
dodami ta proga lietuviai Mar- 
quettc parke planuoja sužaisti į 
draugiškas rungtynes prieš I 
divizijos I vietor savininkus — 
Fortūna vienov.ikę. E. bulaitis

Raišuokite už progresą! 
Išrinkite RICHARD STENGEI. 
E. S. Senatorium!

tsi».)

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oskley avė.

Chicago 8, III.
PREMUIJOTAS’
ROMANAS

J. GLIAUDĄ

ORAPftO
SfOBIS

įdomiausias mmanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avmuo

Chicago 8, Ulizcžs

i i

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

2 ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Rivereide, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. BALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC11IGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F.
.MlH S LITUAN1CA AVĖ.

RUCMIN
Tel. T Arda 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50th AVĖ.. CICERO, IU. TeL OLympic 2-1003

2IGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 tSth STREET BEpabUs 7-1213 j
2314 73rd PI. A (T Ylrgtete 7-BfTlj

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauda”.
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X latliJariu Sąjungos ren
giamam banketui užsisakė sta
liukus šie visuomenės veikėjai: 
Matas ir žmona Zizas, J. Pakel 
su žmona, J. Eudeikis. Ruzas 
Julius, Mr. McOvoy, J. Moze
ris, Šv. Antano taupymo ir 
skolinimo įstaiga. A. Rudis, 
Mrs. A. Jasper, J. Butkus, Da
riaus Girėno postas, 2 stalus, 
Visų šv. parapija (kun. šau- 
linskas), Holy Family vadovy
bė, 2 stalus, teis. Wells, prel. 
D. Mozeris, P. Rinkus, W. Bal
tis, B. Palutsis, 5 stalus, M. 
Sriubas su žmona 2 stalus, ir 
B. Liekus.

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujame numeryje randame

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVIŲ 

PRADŽIA AMERIKOJE
JI 07 A S GRIBAUSKAS, sekretorius ir vedėjas St. Anthony 

Savings and Ix»n Association, Cicero, III.

1831 metais Frankford mies-1 minima JAV taupymo ir skolini- 
telyje, prie Philadelphiojs būre-1 mo bendrovių 100 metų jubilė-
lis gyventojų susirinko taverno
je, vardu Side-Both-Am’s Inn, 
aptarti, kur ir kokiu būdu šio 
miestelio gyventojai galėtų gau 
ti paskolas dėl pirkimo nuosa
vų namų. Vienas iš būrelio pra
nešė, kad būtų reikalinga orga
nizuoti tam tikslui draugiją, ku
ri aprūpintų paskolomis perkan 
čius nuosavus namus. Kitas pra 
nešė, kad tokia draugija jau 
daug metų gyvuoja Birmingha- 
mo mieste ir kituose miesteliuo
se Anglijoje. Dar kitas prane
šė, kad Vokietijoje irgi yra pa
našios draugijos, kurios yra va
dinamos “Bausparkasse”.

Taip prieš 125 metus buvo 
pradėta pirmutinė namų suvie
nijimo draugija Amerikoje, ku-

jus, tų bendrovių pagalba buvo 
pastatyta daugiau 9,000,000 na
mų.

Kongresas 1934 metais įstei
gė Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, kuri ap
draudžia kiekvieno taupytojo są 
skaitą iki $10,000, tose bendro-, 
vėse, kurios yra šios korpora-

... , . „ , rios tikslas buvo padėti Philadelsiuos įdomius straipsnius: Gy-, ... . .1 phijos gyventojams įsigyti nuo- -venimo mokykla, Kodėl aš pa-Į
milau rožančių, šveicarų gvar.j ™ s^ia'^'išduoU paprastam 
dija Vatikane. Pergalės kovų į darbininkui> kuris vakaraįs už- 
malda, Tėvų Marijonų Bendra- J degdavo šviesas miestelio gat- 
darbių seimo protokolas ir vėse, Orchard Str. esančiam na- 
platūs katalikiškojo ir lietu-, mui. Tas pats namas ir dabar 
viškojo gyvenimo apžvalgos ten stovi, kaip paminklas, no- 
skyriai. Šį savaitinį įdomų žur- rinčių taupyti ir pradžia tau- 
nalą redaguoja kun. A. Igno- pymo ir skolinimo bendrovių.

Tas paminklinis namas pergy
veno penkis karus ir trylika e- 
konominių depresijų.

1892 metais Philadelphijoje

tas, MIC.
X Teresė Kilūs, 644 W. 18

Str., Chicago, šiandieną šven
čia ' vardines. Vardinių proga 
gavo sveikinimų iš savo arti
mųjų, o ypatingai džiaugiasi 
gražiu sveikinimu ir linkėji
mais savo pusbrolio kun. J. Ja
kaičio, MIC, iš Argentinos. Te
resė Rikis priklauso prie įvai
rių organizacijų ir yra dosni 
aukotoja Baltui ir įvairioms 
katalib’.škems organizacijoms.

savus namus. Pirmoji 375 dol.'įr

1 buvo daugiau kaip 500 taupymo 
ir skolinimo bendrovių ir pen
kis kartus daugiau namų savi
ninkų negu kuriame kitame 
mieste pasaulyje. Philadelphi
joje, kur buvo pasirašytas JAV 
Nepriklausomybės Aktas, 1893 
metais buvo 150,000 namų sa
vininkų.

J uozas G ribauskas

IŠARTI IRTOLI
I. «. VALSTYBĖSE

— A. L. lt. K. Moterų Sąjun
gos N. Y. ir N. J. apskričio su
važiavimas įvyks lapkričio 4 d.
2 vai. p. p. Sopulingos Dievo 
Motinos parapijos salėje, Davis 
Avė. Kampas Bergn Avė...
Kearny, N. J. šis suvažiavimas 
yra metinis, bus renkama nau
ja valdyba. Prašoma visų šio 
apskričio Moterų Sąjungos 
kuopų dalyvauti suvažiavime.

— Kun. Vytautas Pikturna,
Angelų Karalienės liet. parapi
jos vikaras Brooklyne, atsidė
jęs dirba, kad gerai pasisektų 
Balf vajus lapkričio mėn., ku
ris šiemet pirmą kartą ap
jungs ir New Jersey valstybės 
lietuvių kolonijas: Bayonne,
Elizabeth, Nevvark, Kearney ir 
Jersey City. Lietuviškųjų pa-1 
rapijų dvasininkai, draugijos, 
įvairių profesijų žmonės, vieti
nės spaudos ir radijo bendra
darbiai vajui nuoširdžiai prita
ria ir talkina. Vajaus reika
lams lapkričio mėn. 11 d. ren- Katalikų mokykloms dirban- 
giamas Brooklyne didžiulis va- čioms seselėms ir pasaulie-

MAŽYTfiS TRAGEDIJA

farol \Voodnrd, TieondfToga, X. Y., švenčiu 3 m., siiknktj. Ji nustojo 
abiejų rankučių papuolusi po traukiniu, čia ji pjauna tortą dirbti
nėm rankom. (IMS)

CHICAGOS ŽINIOS
Kardinolas mokytojams

Prašo pakelti algas
Illinois valstybės slaugių 

(nursių) draugija suvažiavi
me, įvykusiame Congress vieš
butyje, Chicagoje, .paprašė pa
kelti mėnesines algas nuo $275 
iki $325.

cijos nariais. 1938 metais tau
pymo bendrovės turėjo 4,849,- 
000 sąskaitų o 1955 m. — jau 
18,000,000, arba tris sykius 
daugiau.

Taupymo ir skolinimo bendro 
vės Amerikoje yra greičiausiai 
augančios finansinės įstaigos, 
kuriose kiekvieno padėti pinigai 
yra saugūs ir duoda didesnį at
lyginimą negu kur kitur. Vieno 
ketvirtadalio JAV gyventojų pi
nigai yra padėti šiose bendro
vėse.

Per visą šią savaitę kviečiu 
ir raginu visus lietuvius aplan
kyti lietuvių tvarkomas bendro-

karas, kuriame meninę progra
mą atliks Operetės choras, ve
damas muz. J. Stankūno.

— Alfos Sušinsko knyga 
“Jaunystės Maršas”, šiemet iš
leista prel. Pr Juro ir labai šil
tai sutikta spaudos, jau išsiun
tinėta į įvairias vietoves lietu
viškų knygų platintojams. Kny
ga, parašyta ugningu stiliumi 
ir dailia kalba, ypač naudinga 
paskaityti moksleiviams ir stu
dentams. Pagrindinis “Jaunys
tės Maršo” platintojas yra

čiams mokytojams, susirinku-

$200,000,000 studentų 
mokslapinigiams

Amerikos Švietimo taryba 
rekomenduoja, kad būtų pra

siems į Šv. Agnietės socialinį, vestas planas -— augštųjų mo- 
centrą, 3916 S. Archer, Chica- kykių studentams teikti sti- 
goje, kard. Stritch pasakė kai- pendijas $200,000,000 sumoje 

kasmet. Tą programą turėtų 
vykdyti federalinės įstaigos. 
Tuo būdu būtų suteikta gali
mybė dėl 100,000 studentų ei
ti mokslą per ketverius metus.

20,000 metų senumo
■ v ■ ■ •raižiniai

i Šią vasarą buvo ištirta vad. 
Piešini ola, Aniene upės pakraš
tyje 25 klm. nuo Romos ir ten 
rasta pirminio žmogaus piešinių

) ir įrankių. 'Ola buvo atrasta 
J 1952 m. ir jau tada įvertinta, 
kaip labai sena žmonių buveinė. 
Tačiau nuo jos gilesnio tyrinė
jimo buvo susilaikyta manant, 
kad kasmet patvinstanti upė vi
sus kultūrinius pėdsakus bus su
naikinusi. šešis mėnesius užtru
kęs keturių archeol. komisijų 
darbas buvo vainikuotas pasise
kimu. Rasta daug akmenų ir 
kaulų su gyvulių piešiniais ir ge
ometrinėmis figūromis. Piešiniai 
padaryti realistiškai, taip, kad 
galima pažinti kokią gyvulių rū
šį primityvus dailininkas norė
jo pavaizduoti. Keistos geomet
rinės figūros turėjo magišką 
reikšmę, šie radiniai sugriovė 
daugelio paleontologų lig šiol 
laikytą nuomonę, kad neolito 
laikais į pietus nuo Alpių žmo
gaus nebuvo gyventa. Tyrimo 
darbams vadovavo prof. A. Rad 
milli.

Prieš gyvenimo pabaigą vis-
Šis sumanymas bus "pateiktas ^17^^ 
visai tarybai spręsti referendu

mo keliu gruodžio .mėnesį. Šį

ves Chicagos apylinkėje ir pra- 
Priežodis turėti “house and | dėti taupymo sąskaitas, nes ne- 

lot” pradėjo plisti viosose JAV, į sigailėsite, o džiaugsitės mūsų 
ir iki 1931 metų, kuriais buvo nuveiktais darbais.

X Kun. F. Gureckas, A. Gy
lienė, EI. Baltrušaitienė ir J.
Karvelis subarė būrelį, kuris 
rūpinasi siuntinių siuntimu į 
Sibirą ar kitur esantiems lietu
viams, reikalingiems pagalbos.
Ka$ turėtų kokių atliekamų 
drabužių, ar kitų siuntimui
tinkamų daiktų, prašomi. pa. ATSISAUKIMAS Į AMERIKOS IR KANADOS JAUNIMĄ IR

PIRMOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ-FESTIVALIS CHICAGOJE

fcą, kurioje skatino mokytojus 
į nedrausmingesnius vaikus 
kreipti didesnį dėmesį nuo pat 
pradžios, nuo pat pirmo sky
riaus. Toks individualus auklė
jimas daugelį galės ištaisyti.

Kaip Hodge* iškeitė Šerus
Senato bankų komitetąs Chi

cagoje praveda tardymus ry-
“Ateities” administracija,' 916 šium su Hodge išeikvojimais. 
Willoughby Avė., Brooklyn 21,, Tardymo metu Chicagos spor- 
N. Y. j to promotorius ir nekilnoja-

— Juozas Baužys, uolus lie-, .mos nuosavybės pardavėjas 
tuviškosios spaudos bendradar-! Arthur M. Wirtz papasakojo, 
bis ir visuomenininkas, Atei-' kad prieš skandalo iškilimą į 
ties redakcinio kolektyvo na-' viešumą Hodge perdavė savo 
rys, atstovavo Ateities žurnalą
ALRK Federacijos jubilėjinia-

planą svarsto minėtos tarybos 
pakomisija Chicagoje.

Gandras sulaikė kelionę
Brazilų šeima, skrajojanti 

po Jungtines Amerikos Vals
tybes, buvo priversta sustoti 
ilgiau Chicagos apylinkėj, nors

radui baigiantis, kai nusnma- 
mos kaukės. Tada visi, su ku
riais gyvenimo eigoje turėtas 
sąlytis, pasirodo tokie, kokie 
tikrumoje yra. Šopenhaueris

skambinti telefonu: YA 7-0677 
ir daiktai bus paimti iš namų.

X Bruno Bakery neseniai 
pradėjo kepti didesnius kepa
lus (3 svarų) plikytos duonos 
iš žieminių rugių miltų. Gami
nama be jokių cheminių prie
maišų ši duona pasilieka švie
žia ilgesnį laiką. Užsakymų

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVUS

Lietuvių Bendruomenė, siek
dama ugdyti ir skleisti kultūri- 
nes-tautines vertybes. 1957 m. 
birželio mėn. Chicagoje rengia 
lietuvių tautinių šokių šventę- 
festivalį. Šventės sumanytojas 
ir faktinasis rengėjas yra Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės

gaunama ne tik iš Chicagos, Chicagos Apygardos valdyba, 
bet ir tolimesnių vietų.

tuvių Kultūros kongresu ir Dai
nų švente.

Komitetas kviečia ir ragina 
visus lietuvių tautinių šokių 
grupes, tautinių šokių, vadovus 
ir Amerikos ir Kanados lietuviš 
ką jį jaunimą burtis j didelį bū
rį ir jungtine jėga dalyvauti pir 
mojoj lietuvių tautinių šokių

X Danutės PalevičiūtSs ir 
Edvardo Cicėno sutuoktuvės 
įvyko Visų šventųjų par. baž
nyčioje spalio mėn. 6 d. 11 v.

Amerikos ir Kanados Lietuvių šventėj. Komitetas kviečia tuo- 
Bendruomenių valdybų pritari-J jau registruotis visas veikian-

me seime Bostone.
— Kultūros kongresui skir

tas “Aidui” numeris. “Aidų” 
rugsėjo-spalio mėnesių nume
ris, skirtas kultūros kongre
sui, jau baigiamas spausdinti. 
Skaitytojams ir specialiai už
sisakiusiems jis bus išsiuntinė
tas antroje šio mėnesio pusėje.

šis kongresinio žurnalo nu
meris yra surinktas smulkes
niais rašmenimis ir turi 92 psl.
Jame yra sutelkta kultūros 
kongreso medžiaga su rezoliu
cijomis ir vyksmo aprašymu. 
Leidinyje įdėta 50 nuotraukų, 
vaizduojančių tą svarbų mūsų
kultūrinio gyvenimo įvykį ir N. Y.

Šerus jam, Wirtzui, kuris juos I &alv°j° čia būti vieną dieną.
Tik ką atvykus su vyru ir 

Mrs. Juan De
realizavo ir taip vėliau įkalin
tas Hodge galėjo išmokėti 
$528 000 išeikvotų pinigų.

Senato komitetas tardymais 
nori nustatyti, ar kartais įsta
tymų nepilnumas neprisidėjo 
prie to, kad Hodge išeikvojo 
$1,300,000.

dainų šventę. Jis spausdina
mas didesniu tiražu, kad visi 
galėtų įsigyti ir susipažinti su 
kongreso darbais bei nutari
mais. Norintieji šį numerį tu
rėti prašomi pranešti admi
nistracijai ir prisiųsti 1 dol. 
šiuo adresu: “Aicįai”, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21,

'trimis vaikais.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš-

Remon pagimdė kūdikį šv. gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
Pranciškaus ligoninėje, Evans- ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
tone. De Remon yra kavos au- yra įdėti 32 paveik&iai. Kaina
gintojas Brazilijoje.

Gazolino stotyje

$2.00.
Galima gauti “DRAUGO“

Sam Gruby, 37 metų,
N. Winthrop, galvoja uždaryti I 
gazolino stotį, 4557 S. Cottage 
Grove, Chicagoje. Priežastis: 
gazolino stotis buvo apiplėšta - 
tris kartus trijų savaičių laiko-j 
tarpyje.

5207,
Administracijoje 

2884 So. Oakler Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

mu ir sutarimu, pirmoji Ameri
kos ir Kanados lietuvių tautinių 
šokių šventė rengiama Ameri
kos ir Kanados Lietuvių Ben-

Jaunuosius sutuokė,' pasakė ^omenių vardu, šventei reng- 
ti ir jos programai nustatyti iš 
tautinių šokių vadovų, organiza 
cijų ir Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Chicagos Apygardos 
valdybos atstovų sudarytas vy
riausias organizacinis komite
tas. ,

pamokslą ir atlaikė šv. mišias 
kun. N. Stanevičius, laike šv. 
mišių solo gražiai pagiedojo 
Teresė Papšytė.

Vestuvių pobūvis buvo. Lie
tuvių auditorijoje. Dalyvavo 
virš 100 svečių. Pobūvis praė-j šventės tikslas — parodyti 
jo pakilioje nuotaikoje. 'lietuvių tautinių šokių grožį ir

X Algimantas Dikinis, bu
vęs Vilniaus Vaidilos teatro 
aktorius, Chicagoje režisavęs 
Vinco Krėvės kurinių koncerti
nį vaidinimą ir V. Alanto Bu
halterijos Klaidą, vaidins K. 
Ostrausko Kanarėlės spektak
liuose, įvykstančiuose š. m. 
spalio mėn. 20 ir 21 d. Eleventh 
Str. Teatre, 72 E. llth st.

X Juozas Taraška, kuris 
negro buvo peršautas taverno
je, dabar grįžo iš ligoninės ir 
gydosi namuose.

Jam dirbant už baro negras 
paleido į jį 7 šūvius, kurių vie
nas perėjo krūtinę kliudyda
mas plaučius

Prieš 15 metų J. Taraška li
ko gyvas ir net nesužeistas

savitumą saviesiems ir svetimie 
siems bei pademonstruoti lietu
vių kultūrinį gajumą svetimoje 
žemėje, kurio vaizdingos apraiš
kos pradėtos 1956 metais pir
muoju Amerikos ir Kanados lie-

X T.T. Marijonų Bendr. Ap- 
skrit. susirinkimas. Trečiadie
nį, spalio 17 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvos Vyčių salėje šaukia
mas Tėvų Marijonų Bendradar 
tių Apskrities susirinkimas.

X M. Saudargienė, 6609 So. 
California avė., išsilaužė ran
ką. šiuo metu grįžo iš ligoni
nės ir sveiksta.

Įvykdymas svarbu! Ne paradai! 
Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 
dėl jūsų!

prie Červenės, kai bolševikų j „ž BICHARD 8TEN.
budeliai iSžudė ten tūkstančius GEIj į „ s 

kalinių,

čias lietuvių tautinių šokių gru
pes ir didinti šokėjų eiles. Kur 
tokių grupių dar nėra, skubė
kime jas sudaryti. Viena dide
le ir sutelktine tautinių šokių 
švente mes parodysime mūsų 
organizuotumą, kultūrinį gyvu
mą ir plačiai paskleisime mu
myse glūdinčias lietuvių tauti
nės kultūros vertybes. Mes ti
kim Amerikos ir Kanados lie
tuvių jaunimo galia, ryžtu ir 
meile lietuviškos kultūros ap
raiškom skleisti.

Komitetas nustatė veikian- 
čiom ir naujai sudaromom tau
tinių šokių grupėrų registraci
jos termine ligi 1956 m. lap
kričio 15 dienos. Kviečiame re
gistruotis šiuo adresu:

Mr. J^nas Jasaitis,
4430 So. Campbell Avenue 

Chicago 32, Illinois

Laukiame Amerikos ir Kana
dos lietuvių jaunimo ir tautinių 
šokių vadovų žodžio, patarimų 
ir sumanymų. Visi kartu būki
me pirmosios Amerikos ir Kana 
dos lietuvių tautinių šokių šven
tės pasisekimo dalininkai.
JAV ir Kanados Liet. Tautinių 

šokių šventės Komitetas

Matyti, kaip dingsta šio gy
venimo prasmė, išnyksta moty
vai gyventi — štai kas nepa
keliamą. Negalima gyventi be

<8k» tikslo. A. Camils

HOLY FAMILY VILLA

Ketvirtasis banketas
įvyks

sekmadienį, spalio 21 d., 1956 m.
i •

Conrad Hilton Hotel, Grand Ballroom, 
Chicagos vidurmiestyje.

Dar nevėlu įsigyti banketo biletus 
šiose vietose:

B. Kazlauskas studijo j,
1800 Lake St., Melrose Park, III., Flllmore 4-2317 

arba
namuose 2102 S. 49 Ct., tel. TO 3-0289.

Holy Family Viloj, 
tel. Lemont 607

Su. Kryžiaus klebonijoj 
telef. FR 6-3900.

Biletus galima užsisakyti iki ketvirtadienio, 

spalio 18 d.
Banketo pelnas skiriamas 

labdarių Sąjungos Senelių Prieglaudos 
Statybos Fondui.

Šviesiausia gatvė
Chicagos centrinė prekybos 

gatvė — State str. — pasiliks 
šviesiausia pasaulio gatvė, bent 
taip tvirtina State Gatvės tary-į 
ba, pranešdama, kad nuo va
sario mėnesio ten bus pradė
tas įvedimas naujų lempų, ku
rios kainuos $400,000.

MAŽASIS
TOBULYBES I

KELIAS
ParaM: I

B P. MARTIN

flta kelias, kurie neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas vedė Sv. Tere- 
sfilę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Augistinas, „negali pada
ryti ką nors didelio". Tačiau kas nė
gėj melstis, nusižeminti Ir mylėti 7 

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje 8v. TereseiBs Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je t8ra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ ... . , - .
(ir kitur) siuntinius su: anglii-}^8,
kom viln. medžiagom, avalyne, |kūdyklal neįeisite J dangaus karalys- 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, Dangus Ir žeme praeis, bet ma- 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo- jno. 
naii fąiiinčiama iš Antrliina nėr Knv^ut8 turi 160 puslapių Ir kal- 19 Anglijos per|nuoJa tlk u 00 Su k|etaiB vigeliais 
HASKOBĄ), 111.60.

Bendrovė taip pat persiunčia į I--------------------------------------
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 82. III. s 

LA 3-5049, Y A 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

Nadjai iSleuta vrikalrlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite Sį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2884 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka 
Ušsakymus su pinigais siųskit*:

8M pri, kaina $2.04
uKAUona. mm s. oaktor 

atfoaan a, m.'■ - -•

šios nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personažus Mtalp įvertina ra
šytojas Ollauda: "...Welsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sle 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jullua... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo

drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bsprutdjlmo proeese*’.---- .................. •

I


