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Karalienė Elzbieta iš Kanados atvyksta i Ameriką
Vis dar eiles prie duonos,

cukraus, dešrų ir kitų prekių
OKUP. LIETUVA. — Nors ir keista, bet ir dabar dar Lie

tuvoje prie duonos, cukraus, dešrų, vilnoninių medžiagų ir kitų 
prekių parduotuvių būna pirkėjų eilės. 1957 metais jų galėtų 
jau ir nebūti, ypač kai Chruščevas paskelbė obalsį “pasivyti ir 
pralenkti Ameriką”. Sunku pasivyti Ameriką, jei net prie juo
dos duonos parduotuvės ar prie cukraus reikia išstovėti eilėje, 
kol gausi nusipirkti. '

Negali tų eilių nuginčyti ar »•
nuslėpti ir sovietinė spauda. Ma- to aiškinimas, kad duonos sa-

Algirdas Landsbergis
gavo dramos premiją
NEW YORK, spal. 13. — Te

lefonu pranešė iš New Yorko, 
kad Bendruomenės dramos kon
kurse Clevelande pirmą premi
ją laimėjo Algirdas Landsbergis 
už veikalą „Penki stulpai.”

tyt, jos perdaug jau akį rėžia. 
Bet Vilniaus “Tiesa” jas aiški
na savotiškai, rašo apie “dirbti
nes eiles”, tartum žmogui, išti-

vaime netrūksta, tik jos prista
tymas “neritmingas”, visdėlto 
atrodo gerokai “dialektinis”. 
Juk jei tos duonos būtų pakan-

sas valandas išstovinčiam eilė- i karnai ir per pilna, tai nebūtų
je, yra kokio nors skirtumo tarp 
“dirbtinių” ar “natūralinių” ei
lių. Laikraštis aiškina taip, kad 
kepyklose ir sandėliuose esą pa
kankami kiekiai reikalingųjų 
prekių, tik, girdi, prekybos tink 
lo darbuotojai esą kalti, kad ne
sutvarko pristatymo ir ritmin
go pardavinėjimo.

“Dar pernai miesto parduo
tuvėse (turbūt Kaune) neretai 
pritrūkdavo kaikurių prekių ir 
tada buvo įprasta matyti eilu
tę — o pagrindinis visų rūpestis 
buvo, kaip gauti daugiau pre
kių”, rašo “Tiesa” 222 numery
je. Šiemet esą taip, kad prekių 
jau yra, tik prekybininkai jas 
“išparduoda per lėtai”. Pirkė
jo, žinoma, nešildo, kad sandė
liuose prekių gal ir yra, jei jis 
jų gali krautuvėje lengvai nu
sipirkti. O kad ir šiandien ne
lengva prekių pirktis, matytis 
iš tokių “Tiesos” atvirų žo
džių: “...Eilutės liko, ir netrum
pos — kartais gerą valandą ten 
ka pastovėti. Liko ir dar kito
kių trūkumėlių, kurie, kaip kris 
las akyje, įkyriai drumsčia mū
sų nuotaiką”.

Dažnai ir laiškuose iš Lietu
vos būna žinomasis posakis 
“Pas mus visko yra”, bet pati 
“Tiesa” kartais atskleidžia tik
rovę tokią, kokią nedrįsta at
vaizduoti privatūs laiškų rišė
jai. Štai būdingas pavyzdys: 

Visko yra — tik adatos nėra

Italijos šilkas
MILAN, Italija,, spal. 13. — 

Italija praėjusiais metais parda 
vė Jungtinėms Amerikos Valsty 
bėms 8’/2 miliono dolerių ver
tės šilko.

taip, kaip pati “Tiesa” praneša, 
būtent, kad parduotuvė ir po
piet ir pavakaryj tuščia, duo
nos visai nebeturi. Jei duonos 
tegalima gauti tik anksti rytą. 
išlaukus ilgoje eilėje gerą va
landą, tai, matyti, jos nėra pa
kankamai. Žinant, jog Lietuvo
je duona yra pagrindinis mais
tas, keistai atrodo, jei dešimtme 
čius po karo dar nesusitvarky
ta taip, kad bent jau tos duo
nos visiems būtų lengva nusi
pirkti.

ce of Editorial Writers pirmi- 
Šiaulicčiams pusžali duona ir ninku.

kitoks brokas -------------
Šiaulių duonos parduotuvėje Walter žodis

Nr. 6 Vėlai vakare ir anksti ry WASHINGTON, D. C., spal. 
t, v,suomei esą p,Ina pirkėjų, 113 _
“visuomet cia triukšmas, bar-' r
niai”, rašo “Tiesa” rugsėjo 24 
dienos numeryje. “Tikra bė
da su ta menka duona. Varto-

Neramu Alžire

ALŽYRAS, spal. 13. — Pran- j 
cūzų pareigūnai vakar dar tris! 
musulmonus nužudė už teroriz- 
mą Constantine. Keturių dienų 
laikotarpyje prancūzai nužudė 
devynis musulmonus.

Naujose pareigose
OKLAHOMA CITY, spal. 13. 

— Robert E. Kennedy „The 
Chicago Sun-Times” vyriausias 
editorialų rašytojas, vakar iš
rinktas The National Conferen-

Karaliene Elzbieta II iškilmingai 
sutikta Kanadoje

0TTAWA, Ontario, spal. 13. —Britanijos karalienė Elzbieta 
U ir jos vyras princas Pilypas vakar po pietų nusileido lėktuvu 
Ottavvoje, Kanadoje.

Lėktuvui nusileidus Ottavvo- 
je, Kanadoje, apie 30,000 žmo
nių sukėlė ovacijas karalienei.
Jos garbei iš patrankos buvo pa 
leisti 21 šūvis. Nuaidėjo „God 
Save the Queen.”

Karalienę Elzbietą pasveikino 
gen. gubernatorius Vincent 
Massey ir ministeris pirminin
kas John Diefenbaker ir Mrs.
Diefenbaker. Karališkoji Kana
dos oro jėgų vyrai sudarė gar
bės sargybą iš 10 provincijų.

Po ceremonijų karalienė Elz
bieta ir princas Pilypas nuvažia
vo į vyriausybės rūmus, jų ke-

Egiptas stiprinasi
CAIRO, Egiptas, spal. 13. — 

Egiptas dabar turi tris rusų po
vandeninius laivus ir dar šešis 
gaus. 50 torpedinių laivų ir ke
letas minosvydžių atsiųsta.

TRUMPAI IS VISUR
• Sudano ministeris pirminin 

kas Abdullah Khalil nori pirkti 
moderniškų lėktuvų Britanijoje. 
Anglai pasiruošę parduoti lėk
tuvų Sudanui.

• Šarvuočiai tankai T-34 ne
turiu dienų viešėjimo metu Ka- seniai pravažiavo Rumunijoje

rikietiškai veiklai tirti komiteto 
pirmininkas Walter (D. Pa.) 
kar pasakė, kad Lenkija ir Ju-

tojai reikalauja pagerintos duo- S<»'kvija j™ sovietų agresijos 
J .. * ® , ... įrankiais ir jis kritikavo Jungnos, o mes jiems duodame tik 

paprastą ruginę. Kur mes pa
imsime geresnės ?”, skundžiasi 
tos parduotuvės vedėja.

Iš “Tiesos” pranešimo toliau 
aiškėja, kad Šiauliuose gyven
tojų nepasitenkinimas jau se
niai jaučiamas. “Vartotojai ei
lę metų rašo skundus ir prašo 
geresnės duonos, prekybinin
kai to reikalauja iš jos gamin
tojų, o pastarieji lengvai pa
žada, bet sunkiai duoda”.

tinių Amerikos Valstybių pagal
bą Lenkijai ir Jugoslavijai.

Nuskandino du laivus
TAIPEI, Formoza, spal. 13.— 

Tautinė Kinija šiandien nuskan 
dino du komunistų laivus prie 
Matau.

Naujasis duonos makaronų 
kombinatas esąs gerai mechani 
zuotas, tačiau, anot “iTesos,” į- 

Įvairesnės, geresnės duonos pa
tiekia tik didžiosioms šventėms.

Vilniaus “Tiesa” praneša a 
pie tokį piliečio skundą: “Ada-, 
ta smulkus, bet labai reikalin-1
gas daiktas. Tačiau dažnai ir > ... ... ... x
taip būna: juo daiktas .P-gmntoa duonos išle.dmm uz-

lingesnis, tuo beviltiškesnės da
rosi pastangos jį įsigyti. Gyvas 
pavyzdys — apeikite visas Vil
niaus krautuves, kioskus, visus 
prekybos taškus ir pasiteirau
kite didelės adatos, garantuo
ju, išgirsite tą patį atsakymą:

— Nėra!
— Kada bus?
— Dar nežinome.
— Ar seniai buvo?
— Jau nebežinome.

Juokinga, bet kur kas labiau 
pikta”, priduria Vilniaus laik
raštis. Jei pilietis pereina visą 
Vilniaus miestą ir niekur nega
li gauti nusipirkti adatos, tai 
jau tikrai ir juokinga ir pikta.

Dėl ko Kaune eilės prie 
duonos?

“Tiesos" korespondentas ra
šo, kad Kaune duonos netrūks
tą, “tačiau eilčs prie duonos su
sidaro. Ir štai kod'ėl: ji prista
toma neritmingai. Duonos fab
rikai atvežą duoną pačiu nepa
togiausiu metu. Kas nori pava
kare nusipirkti parduotuvėje 
Nr. 24 duonos, nieku būdu ne
gaus, nes parduotuvė tuščia, o

duotis per 6 mėnesius esą įvyk 
dvta tik 27,5*7. Per 8 mėne
sius vietoj plane numatytų 200 
tonų “Rygos” duonos pagamin
ta vos 9 tonos.

Bet ir ta pati pagamintoji 
duona — menkos kokybės. Pa
vyzdžiui, birželio mėnesį tekę 
perdirbti 3,762 kg, kombinato 
padaryto duonos gaminių bro
ko, o liepos mėnesį 2,893 kg. 
Tai esą beveik kas mėnuo. Įmo 
nės vadovybė duonos broką 
stengiasi nuslėpti. Buhalterijos 
knygose brokas klaidinančiai už 
registruotas, įrašoma mažiau, 
negu buvo. Buvę užregistruota, 
kad per rugsėjo mėnesio pir
mąjį dešimtadienį broko pada
ryta 80 kg., o faktiškai vien 
parduotuvėje Nr. 21 rugsėjo 
4 d. Valstybinė kokybės inspek
cija aktu Nr. 90 išbrokijo ir grą 
žino kombinatui 104 kg. duonos. 
Kiek duonos išbrokijo kitose 
parduotuvėse, apie tai buhalte
rijos knygose žinių nesą.

Kita duonos gamybos įmonė 
Šiauliuose, Duonos fabrikas Nr. 
1, atkakliai negaminąs plikytos

Stebi bendrakeleivį
NEW ORLEANS, spal. 13. — 

Policijos pareigūnas Joe Civello 
užėjo „keturis mokslininkus” 
įsimylėjusių aikštėje — dvi jau- 
namečių poras pastatytame au
tomobilyje.

Kai jis liepė pasišalinti, vie
nas jaunuolių pasakė: „Mes ne
galime; mes susidomėję moks
lu.” .Apie ką tu kalbi,” paklau 
sė policijos pareigūnas. „Mes 
stebime sputniką” ( bendrake
leivį), atsakė jie.

KALENDORIUS 
Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas; 

lietuviški: Mindaugas ir Gend- 
rė.

šviežia duona atvežama tik 22- duonos, kurios vartotojai reika- 
23 valandą. Kitą rytą prie duo- lauja. Šių metų pirmojo pus- 
nos susidaro ilgiausia eilė, nes mečio plikytos duonos gamybos 
pirkėjai žino, po pietų vėl bus planą fabrikas įvykdęs tik 9,4 
tuščia. Panašus vaizdas ir su %. Birželio mėnesį plikytos duo- 
cukrum”. Tas pats esą ir su nos pagaminta tik 8 tonos, o 
dešrom, vilnonėm medžiagom, rugpjūčio mėnesį nepatiekė var 
avalyne. “Tiesos" koresponden- toto jams nė vieno kilogramo.

Didžiulę teleskopinę kamerą JAV mokslininkai naudos 
fotografuoti sovietų žemės satelitą. Teleskopinė kamera pa
gaminta Smithsonian astrofizinei laboratorijai sekti žemės 
satelito programą. Kamerą pagamino Boller ir Chivens kom
panija.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
30 seimas Chicagoje

CHICAGO, III., spal. 14. — Tėvų Marijonų Bendradarbių 30 
seimas vakar įvyko „Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd St.

Seimą atidarė Tėvų Marijonų------ ■ .......... ■
Bendradarbių pirmininkė Elz
bieta Samienė. Izraelis surado

Seimui vadovavo žurnalistas
Stasys Pieža, jo pagelbininkės 
buvo Elzbieta Samienė ir Teo
dora Stučinskienė. Sekretoriavo 
P. Snarskienė ir brolis Pranas 
Jančius.

Rezoliucijos komisiją sudarė 
vyr. „Draugo” red. L. Šimutis, 
red. kun. dr. J. Prunskis ir kun. 
K. Matulaitis, MIC.

Mandatų komisijoje buvo Al
bina Semaitienė, Kotryna Co- 
pek, Salomėja Gudėnas, Marija 
Stankus, Marcelė Pakeltienė.

Apie arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos bylą re
feravo kun. K. Rėklaitis, MIC., 
ir kun. K. Matulaitis.

Seimas darbingas ir sėkmin
gas. Seimas buvo pradėtas pa
maldomis T.T. Marijonų koply
čioje.

Plačiau — kįtą kartą.

Maskvos radijas apie 
Lietuvę

MASKVA. — Rugsėjo 19 d. 
Maskvos radijas keletos valandų

senę miestę
JERUZALĖ, spal. 13. — Iz

raelio archeologai atkasė seno
vės pastatų griuvėsius netoli 
Metser, tarp Tel Aviv ir, Haifa. 
Miesto pastatų liekanos yra a- 
pie 5,000 metų.

nadoje rezidenciją.
Karalienė Elzbieta H ir jos 

vyras princas vakar vakare vy
riausybės rūmuose priėmė apie 
500 laikraščių reporterių, radi
jo ir televizijos pareigūnų.

Šiandien karalienė padėjo vai 
niką prie Kanados karių pa
minklo prieš vykstant pamal
doms į Kristaus katedrą.

Devyni lakūnai iššoko,
lėktuvas pats nusileido

BUTER, Mo., spal. 13. — De
vyni lakūnai iš Forbes oro ba
zės Topekoje, Kan., iššoko iš sa
vo C-14 lėktuvo praėjusio penk 
tadienio vakare, o lėktuvas gan 
gerai pats nusileido. Nė vienas 
nesužeistas.

Kapitonas E. P. Zeider, piloto 
pagelbininkas, pasakė, kad jis 
nežino, kodėl du motorai susto
jo. Lėktuvas, skridęs keturias 
valandas, buvo netoli savo oro 
bazės.

pakeliui į Suliną, Dunojaus žio- 
ties uostą. Jie turbūt paskirti 
Sirijai ir atėjo iš Vengrijos. Jie 
buvo pakeisti Vengrijoje dau
giau moderniškais.

• Vokietijos Volkswagcn fab
rikų beveik trys ketvirtadaliai 
darbininkų pasirašė raštą, kad 
jie nepritaria planams pervesti 
kaikuriuos kompanijos turtus į

Britanijos karalienė Elzbieta | privačias rankas. Kompanija, 
II ir jos vyras princas Pilypas j kuri padaro apie pusę visų auto- 
šį trečiadienį pradės vizitą Jung mobilių, gaminamų Vokietijoje, 
tinėse Amerikos Valstybėse.’ yra vyriausybės rankose. Ji „pa 
Pirmiausia jie atvyks į James- veldėta” iš nacių partijos. Šią 
town, Va., kur bus paminėta žinią paskelbė „Chicago Daily 
anglų kolonijos Jamestown įs- Nevvs” praėjusį šeštadienį, 
teigimo 350 metų sukaktis. Iš • Kapsuke (Marijampolėje) 
ten vyks į Washingtoną,' kur šiemet esą statoma daugiau na- 
bus Baltųjų Rūmų svečiai. mų, ypač centrinėse gatvėse. Be

Karalienė Elzbieta ir princas gyvenamųjų namų, statomas ir
Pilypas spalio 21 d. grįš į Lon-į vienas restoranas ir vienas kino 
doną. ' teatras.

M. Šumauskas skelbia netiesą
MASKVA. — „Izviestijų“ 

Nr. 229 pirmame puslapyje iš
spausdintas Lietuvos ministerių 
tarybos pirmininko M. Šumaus
ko straipsnis, kuriame skelbia
ma daug melų apie nepriklauso
mą Lietuvą. Esą „mūsų žmonės 
tik 1940 m. gavo laisvę išsirinkti 
labiausiai tinkamą sau valstybi
nę ir visuomeninę santvarką. Ir 
tą pasirinkimą įvykdė: Lietuva 
įstojo lygiateisiu nariu į sovietiš
kų socialistinių respublikų są
jungą“.

Nesigėdima meluot. Juk tuo
se 1940 m. “rinkimuose” tebu
vo tik vienas renkamųjų sąra
šas, o rinkimai vyko žvan
gant sovietų tankams ir švyt

dabar žmonėms priklauso “že
mė ir fabrikai”. Tik nutylima, 
kad ūkininkai padaryti kolcho
zų bernais ir vergais, o fabri
kuose darbininkams atimta net 
streiko teisė, ką turi net sovietų 
keikiamų kapitalistinių kraštų 
darbininkai.

Straipsnyje rašoma, kad “bur 
žuazin'ė Lietuvos vyriausybė bu
vo klusniu įrankiu Vakarų im
perialistinių valstybių”. Tačiau 
tylima, kad dabar vyriausybė 
yra visišku vergu Kremliaus im 
perialistų.

Parodykit laimėjimus

Reikia tik pripažinti didelį
C-47 lėktuvas nusileido apie mojant jų durtuvams, pirma propagandos išvystymą okupuo-

transliaciją pavedė Lietuvos te- 'gg mylių pietuose nuo Kansas areštavus įtakinguosius visuo itoj Lietuvoj. Visai galimas da
moms. Pirmiausia , davė „Pas Qjįy Lėktuvas nedaug sužalo- menės vadus. lykas, kad tenai dabar, kaip
Lietuvos rašytojus . Lietuvos ra įr greitai bus pataisytas. Skelbiama straipsnyje, kad delbia šumauskas, veikia apie 
šytojų sąjuftgos sekretorius M. ______________ . _______________________ _ __________ __________ 14,000 bibliotekų.
Sluckis gyrė sovietinę tvarką, 

j nes, girdi, tik ji įgalinusi sėkmin 
i gai vystytis lietuvių rašytojų ta
lentams. Pabrėžė Lietuvos sovie
tinių rašytojų neatsiejamumą 

I nuo partijos. Teofilis Tilvytis, 
j vienas ryškiausių stalinistų, pa
skaitė savo eilėraštį „Sveikini
mas Maskvai“. Apie savo kūry
binius planus papasako jo ir savo

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Skaitant Šumausko pasigyri
mus kyla tik klausimas — jei
gu tiek laimėjimų okupuotoj Lie 
tuvoj — kodėl bijomasi į ją leis-

—Britanijos ministeris pirmininkas Marmillan pareiškė kon-: t* lankytis kitų kraštų lietu- 
servatorių vadams, kad pasaulio taika dar tebesilaiko Vakarų val
dymu vandenilio bombos, kuri užbėga už akių sovietų atakai, ne
paisant satelito pirmenybės.

—Vengrijos lėlinis premjeras Kadar pareiškė, kad komunis- 
eilėraščių paskaitė A. Venclova.' tinis režimas sutriuškins bet kokį bandymą demonstruoti spalio 
Savo kūrybą skaitė taip pat K. 23 d., Vengrijos priešsovietinės revoliucijos metinėse.

viams ir šiaip korespondentams? 
Kodėl Lietuvos žmonės negali 
laisvai 'vykti pas savo artimuo
sius užsieny?

Korsakas, Vladas Mozūriūnas, 
V. Reimeris. Tą pačią dieną Mas-

— Viceprezidentas Nixon pasakė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės pralenks Rusiją raketų programoje. Jis pastebėjo:

Naujame sezone
PANEVĖŽYS, okup. Lietuva.

kvos radijas perdavė Lietuvos )tMes galime sutikti ir nugalėti betkokią karinę agresiją betkur Panevėžio dramos teatras po

Prezidentas El*enhoweri* šian
dien (spalio 14 d.) mini 67-tą sa
vo gimtadieni (INS)

“Turėdami dvi stambias duonos 
gamybos įmones, jie (šiaulie
čiai) visvien priversti imti iš 
jų ne tai ko nori, bet tai, ką 
jos duoda, tenkintis siauru asor 
timentu ir dažnai pusžalia rugi
ne duona”, skundžiamasi “Tie
soje”. (Elta)

vasaros gastrolių pradėjęs nau-
_ ... D. , , , , jąjį sezoną Ibseno pjese „Heda

—Buvę* Prancūzijos premjeras Pinay bando sudaryti pran-, Gab!er.< Toliau statoma Turgen- 
cūzų 24-tą pokarinę vyriausybę. | jevo drama Mėnuo kaime,

—Britanijos, Prancūzijos, Vakarų Vokietijos, Olandijos, Ita
lijos, Belgijos ir Luxemburgo atstovai Strasbourge, Prancūzijoje, 
svarsto apsigynimo problemas. Šios valstybės svarsto apsigynimo 
klausimus sovietų raketos ir satelito pasisekimo šviesoje. Eu
ropos valstybininkai pareikalavo, kad šiaurės Atlanto Gynybos siąs 5 premjeras, tarp jų ameri 

ir jos apylinkėje šiandien — ap; organizacija (Nato) mažiau tarnautų Jungtinėms Amerikos Vals-, kiečių rašytojo pjesę ,.Žmogus, 
siniaukę ir švelni oro tempera- į tybėms ir kad vakarinė Europa daugiau pati susirūpintų savo ap- kuriam taip sekasi“, Kalvelio pje 
tūra. , z Į sigynimu. Į aę „Siršynė“ ir kitas.

ministerių pirmininko M. Šu- pasaulyje." 
mauako kalbą ir Lietuvos muzi
kinę transliaciją „Aušra prie Ne
muno“. Buvo atlikti kai kurių 
lietuvių kompozitorių kūriniai ir 
liaudies muzika.

0Z2AS
Oro biuras praneša: Chicagos

to ruošiami du nauji veikalai: 
Rachmanovo „Nerami senatvė“ 
ir ,Sevilijos kirpėjas". Šiame se
zone Panevėžio teatras parody-
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KUBOS STUDENTŲ KOVA SU BATISTĄ
K. TAU TKUS i

Armijos viršila

Fulgencio Batistą buvo Ku
bos diktatoriaus Machado armi
jos vieno dalinio viršila. 1933
metais remiamas Kubos stu-j Nors policija
dentų F. E. U. federacijos, jis profesjnių junginių (gydytojų,1 
laimėjo prezidento kėJę ir joje ; advokatų mokytojų, darbo uni-, 
išsėdėjo iki 1944 metų. TaiS| jr * t j atstovus, su kuriais1 
metais Batisto pralaimėto ir lai- valjytų iki rinkimais būtų iš. 
mėtoju lilęo draugiškas studen- ■ rinRta Rubos vyriausybg ir se. 
tijai vyras Grau San Martino. natag gios sąlygOg labai 
Jis išbuvo prezidentu iki 1948 , traukg Rubos gvventojug0 pir. 
metų. Laikotarpy to iki 1952 m.! moje eilėje studentiją ir moks-1 
kovo W d. Kuboje politinė kova leiyįją Uurįe j jQ kqvos

dalinius. Jei Kuboie pamatysi 
mažus vaikus žaidžiant su tuš-

dyti ir rinkimus pravesti jis 
sukviestų visų organizacijų, 
tomi buteliai su Molotovo vadi
namais kokteliais j tankus, nea 
tai geri prieštankiniai ginklai

vir? tarp žymesniu politikų. Mi 
nimąią dieną Barista padarė i 
karinį perversmą Kuboje ir pa
ėmė prezidentūrą. Pats save iš
sirinko prezidentu, kuriuo te
bėra ir šiandieną. Sakydami 
"pat9 save išsirinko”, nutolsta- 
me nuo tiesos Ji išrinko jo ša
lininkų saujelė. Tuo tarpu Ku
bos politikai sako, jog jis pats 
save išsirinko”.

Disciplinuota den okratija

Perversmo keliu pasiekęs pre 
zidento postą. Batistą paskelbė, 
kad Kuboie bus įvesta “disci-

SEKA SATELITĄ

Sovietų mokslininkas Kasatkin ir Ekvadoro mokslinin
kas Afsher apžiūri Amerikos satelitui sekti mašiną Blossom 
Point, Md. (INS)

čiaia buteliais nuo Coca eolą, 
žinok, kad jie mokosi mesti 
juos, kaip Vengrijoje buvo mė- 
persekioja, bet jaunimas randa 
vietų pasilavinti. Toks įsaky
mas yra jaunimui iš Fidel Cas
tro štabo. Ir šiandieną nėra die
nos, kad sukilėliai nenumestų 
bombos į krautuves, prie mo
kyklų, ligoninių ir į valdžios 
pastatus. Paskutinis Kubos 
jūrininkų sujudimas Cientugos 
uoste yra įrodymų, kad ir Ku
bos armijoje bei laivyne vyksta 

plinuotos demokratijos” režimo rūgimar kuris kas dieną gali 
forma. Tas reiškė kad laisvė išsiveržti iš statinės. Kubos ar- 
bus varžoma, konstitucija su- mija yra samdoma. Kareivis 
apenduojama. orranizaciiu vei- mėnesiui gauna 72 dol. Dabar 
kimas kontroliuojamas. Jis ne- Castro paskelbė, jei kareiviai 
drįsta Kubos konstitucijos pa- ateis pas jt jis jiems mokės

Kunigų rekolekcijos 
Lietuvoj

Gavome žinių iš Lietuvos, kad 
tenai rūgs. 10-12 dienomis Du
setose įvyko dekanato kunigų 
rekolekcijos,j kuriose dalyvavo 
Antanavės klebonas kun. Jonas 
Uogintas, Vajesiškio klebonas 
kun. Graška, Imbrado klebonas 

Į kun. šamšonas, švėderiškių kle 

bonas kun. Gurauskas, Salako 
klebonas kun. Petrauskas, Dau
gailių klebonas kun. Vyšniaus
kas, Antalieptės klebonas kun. 
Keršulis, Avilių klebonas kun. 
Kiela, Aleksandravėlės klebonas 
kun. Breiva, Dūkšto klebonas 
kun. .Petronis, Baltriškių kle-. 
bonas kun. Uogintas (jaunasis) 
ir Zarasų vikaras kun. Lukšas. 
Atrodo, kad dabar vikarus tetu
ri Dusetų ir Zarasų parapijos.

3,000,000 dalyvaus 
jubilėjaus minėjime

Sekančiais metais sueis 300 
metų, kai įsisteigė Šv. Onos

ji savininkai stengiasi padėti pina studentai, kurie yra lais- 
sukilėliams kaip maistu, taip ir vės mylėtojai ir kurie už lais- 
medžiaginiai. Sukilėliai nežada1 vę 1894 metais kovojo su ispa- 
susiaurinti didžiųjų žemvaldžių nais, kol atkovojo savo kraštui 
teisių ar gaunamų pajamų. Jų laisvę; jie demokratinės lais-;šventovė Quebecke. Sukaktis
planas — priversti Kubą prie j vės principams sudėjo didelę bus iškilmingai paminėta. Nu- 
tokios santvarkos, kokia yra kraujo auką. Dėl to ir Kubos matoma, kad tais metais tą šven 
JAV. Tik nori pagerinti darbi- atstovas Jungtinėse Tautose tovę aplankys apie trys milionai 
ninku uždarbį. Dabar Kubos ambasadorius dr. Emilio Nunez- žmonių 
darbininkas prie cukrinių nen- Portuondo taip dažnai primena 
drių per 8 vai. gauna $2.64.' sovietams pavergimą Pabaltijo 
Šiuo metu cukrinių nendrių rin- kraštų —'Lietuvos, Latvijos ir 
kimas ir cukraus gamybos se- Estijos. Kuba brangina savo 
zonas jau yra baigtas. Viskas laisvę, neapkenčia diktatūros, 
parduota. Prasideda nedarbo kovoja ir už kitų tautų laisvės 
sezonas. ‘ Jau šiandieną Kuboje atgavimą.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligoniu pagal susltarlma

Tnl. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
"’Y'I.IAS TT? PHTKHRG* 
IFTTVte OT I >1"r<'.1 » B

5926 Wrst 59th Street
■ ai i* rmad . antrad., ketvlrtad lr 

.rnktud nuo 1—4 p .p. 6:30—3:30 
.ai, vak Trečlad n seAtad I—4 v

<r P. ŠILEIKIS, 0. P.

naikinti ar pataisyti, kaip 1926. P° $100 i menesį ir juos laikys
XII. 17 d. po karinio pervers- 'q&r geriau aprūpintais Jo šta- yradaugiau 300,000 bedarbių. |
mo tautininkai Lietuvoje, bet bas mano, kad žmonės susi- Batistą nieko nesirūptoa. Gi su-1 ^oco<K)000aooooooo<>0^^

SOPHIE BARČUS
RADIJO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

.8:46 lkl 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

karts nuo karto Batistą, savo nraą ir -eis mirti už diktatorių į kilėliai, pažadėdami pagerinti,
šalininkų senatorių remiamas, 
suspenduoja Kubos konstituci
jos atitinkamus paragrafus, į- 
veda cenzūrą ir kitąs laisvės 
Buvaržymo priemones Šiam jo 
darbui priešinasi Kubos studen
tai, nes jis ir Havanos (sosti
nė) universiteto palietė seną 
tradiciją — laisvės autonomiją, 
kuria universitetas naudojosi 
ilgus laikus. 1953 m. Batistą į- 
dikišp i įstojamųjų egzaminų 
deųtisterijos fakulteto reikalus 
To fakulteto dekanas pasiprie
šino. Jis buvo atstatytas. Tadą 
studentai įniršo ir ėmė kovoti. 
Havanos universiteto teisiu fa
kulteto studentas Fidel Castro 
pasiėmė pasipriešinimo ir Ba- 
tįstos iš prezidento pašalinimo 
vadovybę. Jis ir šiandieną yra 
Kubos sukilėlių, vadas. Savo būs 
tinę turi Siera Maestrą kalnuo
se, Orento provincijoje. Šian-

Batistą už $72. Karinės prievo- darbininkams gyvenimą, pasi-į 
lės Kuboje nėra. Ir Batistą ne- rūpinti bedarbiais, traukia ir 
drįsta jos įvesti, nes bijo, kad juos prie savęs. Komunistai vei- 
nesukiršintų plačios visuome- kia slaptai, bet ir jie simpati
nės. O jis ap:e tai seniai galvo- ZUoja sukilėliams. Nors Castro srsrai, »-su

ja ir jo kontroliuojama spauda nareiškė, kad jam su komuniz- sekmad. 8:šo—9:so v. r. is stoties
‘ ’ ..................... WOPA — 1400 kil.

7169 SO. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

retkarčiais prisimena ir įrodi- j mu nepakeliui, komunizmo jis 
nėja reikalingumą. Nebus jo-< neapkenčia, jų paramos nepra- 
kios staigmenos, kad sukilėliai, į g0 laimėjęs komunistų netole-
kurie dabar jau baigia pasiruoš
ti pilnam žygiui į Havaną, pa
skelbs, kad Batistos diktatūri
nis režimas Kuboje jau baigtas. 
Žinoma, tam pasiekti reikės 
kraujo aukų, nes diktątorius ir 
jo šalininkai be kovos nepasi
duos.

Kubos ekonominė padėtis

Jei lėktuvu iš Miami (Flori
da) skrisi į pietvakarius, tai 
Meksikos įlanką perskrisi per 
5 vai. ir atsidursi Kuboje. Ku
bos žemynas apsuptas vandenų.

ruoš, bet jie vis tik simpatizuo
ja. Gal toks yra įsakymas iš 
Maskvos. Taigi visos aplinky
bės rodo, kad Kuboje Batistos 
dienos neilgos. Jas jam trum-

ooooooooooooooocKHKKKKyoo-oo

dieną girdime, kad Kubos ar- Ig vienos pusės jos pakraščius
mija kovojo su sukilėliais; tai 
yra studentų vadovaujami dali
niai, kurie, kaip sako buvęs 
Havanos universiteto prof. 
Paul Stanton Liezt. auga kas
dieną ir sudaro jau nepavojų. 
bet tiesiog trumpo laiko klau
simą, kada Batistą bus išvers
tas iš Kubos prezidentūros. 

“Castro liepos 26 partija”

Sukilėlių vadas Fidel Castro 
paskelbė naują politinę partiją 
ir ją pavadino Castro’s 26th of 
July Party”. Kitaip sakant, jis 
parinko pirmosios dienos gink
lu pasipriešinimo datą, kurią 
pavadino savo partija. Jis sako, 
kad, nuvertus Batistą, bus at
statyta Kuboje demokratinė 
laisvė, kurią dabar yra susiau
rinęs Batistą. Jei, nuvertus Ba
tistą, rinkimus laimės jo par
tija, tai jis stengsis Kubą vesti 
į stipriai nepriklausomą ekono
mijos sistemą, pašalins esamą 
krašte korupciją, kraštą paves 
visuomenės valdymui per rink 
tus atstovus Iki rinkimai bus 
pravesti, nuo pirmosios Batis
tos nuvertimo dienos Kubą val-

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

8
Įstodami j Liet. Knygų Klubą i) 

įmokėdami 5 dc’. metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
trenkame už 7.50 dol.

BALYS
KADIO IR TELEVIZIJA

Pardavimas ir ap'arnavimas 
2646 W. 71st Street

• Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAMAI t- Patefonai 
• PLOKŠTELES (Patefonams)
• DAIKTAI DOVANOMS 
• FILM OS — foto aparatams
• Korteles visokioms progoms 
Lemputes išmėginamos 
NEMOKAMAI

Paiaukite PRospect 8-5874 
Pirmad. ir ketvirt. 9 iki 9. Antr., 
treč., penkt. lr šeštad. 9—6 Sekm. 
9—2. —

61 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehUl 6-5608

Tel. ofiso WA 6-8010, rei. PR 6-738S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.______________________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weetern Avenue 
ai.: kaadlen 10-12 vai. Iv 7-8 vai 

/ak. Šeštadieniais 10- t vai .Trečia 
llenlals uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-832*Re* telef. UAlbrook 5-50J6

DR. VL. BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos tr Daman Ave
Vai. kasdien nuo (—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. oflao LAfajette 8-6048 
Res.: W Albrook 6-8048

Tel ofiso lr huto OLympic 2-HM

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
493h H I5th St.. Cicero

.ssdii, . . u. u 6 » vai ‘'.I
išskyrus trečiadieniu* 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

ofiso telef ; Afayettr t 1210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-186“

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGF

4146 S. Archer Ave.
Kasdien popiet nuo 12-2:80 » 
pirm antr, ketvirt 6 8-><» v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

T166 South Weetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai p.p. lr nuo 
6 v.—8 vaJ. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad., 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAlbrook 6-8766

Tel. ofiso — HE 4-12(12 arba REp. 
7-0700. Narni, — PR 6-4782

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
i Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 

nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. ir 
penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*7OO 
Rez. PR 6-D80I

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Ave. 1
Buto 1653 W. 103 St.. Beverlv Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jki » v v:..
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki U v. v., 

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto - BEveriy 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS

»Ai

)

PIJŠUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2745 West 69th Street

(priešais šv Kryžiaus ligonine) 
Priima pagal susltarlma

Lietuviškos Knygos Klubo na 
riais — lietuvybės kalviais gali būt 
viii, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

skalauja Atlanto vandenynas, 
iš kitos pusės — Meksikos įlan
kos (Haba~a) ir iš trečios —
Karibų jūros vandens. Arti
miausi kaimynai yra Haiti vals- i LIET. KNYGOS KLUBAS
tybė, Domininkonų respublika, (Lith. 3ook Ulnb)
Tamaikos sala (valdoma Britą- 4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl
nijosJ7 Nasau sala. Kiek toliau -------- ;----------------------- ------------------
yra Britų Hondūras, na, žino-l - ............. ■ - -
ma, ir JAV Floridos valstybė RpmHjp HUn hr;i|lO;J 
Kuba yra didžiausias cukrinių UICII. UI (IUKQ.
nendrių cukraus gamintojas

"d. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 
2434 West 7 lst Street

Va) Pirm., ketvir., pemtt 1-4 ir T-* 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________________

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weateni Avenae 
Chieago 2*. III

telefonas REpubllc 7-4*00 
H zldenda: GRovehUl 9-81*1

pasimatymai pagal sutarties

Orthopedas - Protestataa
A, uratai Protezai. Med ban 
drf ai Spec pagalba kojon 

(Arch supports) Ir Lt 
i Vai. I* 4 Ir 6-8 šeštadieniais « 
į ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB

2«50 W. 68rd 8L. Chleago 29, UI 
Tel. PlUispeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GVr.VTO.JAs TR CHIRURGAS

Nauįas a< Irę sas 4?.Tn o3rd 8t
< iflao tel.

Rezid telef
> inndoe i 

Penktad
f'rsčlsč '» šeštad

REliance 6-4410
GltovehlU 6-0617

8 p m 6-8 p. m 
tik po pietų.

pagal sutarti

Ofiso tel CLlffslde 4-28*6 
RezldeneUos: LAfajette S-117'

OR. P. STRIMAITIS
-VDYTO.TAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 851)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

6002 VVest lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0*6*
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Are. 
Tel. PItospect 8-1228 arba WE 6-587"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu.

Tek ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS‘IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKI’šERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(60-os ir Maplevvood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoapect 6-»400
Rezid. PRoepect 8-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Va«kevlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Val. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniai 
ir įritu laiku tik susitarus.

Ji per sezoną pagamina cuk- 
raus 4.448,000 tonų. Kuba cuk
raus gamyboje stovi pirmęje 
vietoje pasaulyje. Antroje vie
toje yra Indija. Ji pagamina 
tik 2,816,000 tonų. Amerika pa-1 
gamina tik 245,000 tonų. Dėl 
to beveik visą cukrų iš Kubos 
superka Amerika. Kuboje Ame
rikos turto yra investuota virš 
$700,000,000. Sekantis produk
tas yra tabakas. Havanos var
du tabakas yra žinomas visame 
pasaulyje. Kuba yra panašaus 
dydžio, kaip Floridos valstybė, 
su maždaug vienodu ir gyven
tojų skaičiumi. Sukilėliai labai 
trukdo cukraus gamybą, kad 
valdžia neturėtų pajamų. Didie-

lAes

Nug&ą
pivideodą

*EI 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDIOVt

4036 Archer Avmm t*i. iA3-«n» 
AUOUST SALDUKAS Pmzld

SS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Kišo vai nuo 1-4 Ir nuo <-8:>0 y. 

rak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086

Rezkienci Jos tel. BEveriy 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-97O4I 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. akušerija Ir moterų Ilgų 

2454 Weat 7lat Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadienials 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos, nuo 10 Iki 12: 2—6; 7-9 

šeštad 10—12 Trečlad uždaryte
I.Afayettr 8-4*4*

Namų — GEdarerest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad tr kitu laiku pairai sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2417 
W 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 V. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 3 v. p. p. lkl 8 
v. v., šsšt.. 10 v. r. Iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. oriso VIctorv 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. oflao PR. 1-6446, rez. HE.4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 ▼»

Trečlad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso C A. 6-0257, rez. PR. 6-e<M 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v, r. Iki 3 p. p.^ 6—7 y. y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA. 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-18W 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5tb Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čtsd. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadicnlnie tuia ’n ’V o ”Sl n p

Atliekame dideliut lr ir "Jus automobilių remontai. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas Pardundame automobilių dalis 

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

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

Ofin telef. YArds 7—1188 
ReMdenciJoe — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
’VDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wert 35th Street 
(kampas Halsted Ir It-ta gatv*, 

VAL 1—4 Ir *:80—1:10 p p. kas 
llen Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštad ledais 1—4 vai.

Tel. ofiso -»1»»
SS

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chioagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nčra saugesnes ir pelningesnčs įstaigos pasidėti tau 
po>mus pinigus. PAsidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų pntogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra 
žiansiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Vai 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paltu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūaų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara- ptramdienį nno 12 Ild 8, antradieni Ir penktadieni nno • Iki 4, ketvirtadieni nne • Iki 8 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o žežtadlenj nno 9 Iki 2 valandos po pietų.
_________________ __ ___________________________________________ ___ — ----- S,

•o PR *-1818, res. RE 7
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t OSrd Street

VAL kaadlen nuo I—4 p *. Ir 7:8* 
iki • vai. Trečiad. lr šešt. uidaryta

Telefonas ORovehlll 8-1598
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTf 
—- PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: »—13 ir 7—» v v pagal 
>ii«1tarims Išskvrua trečiadienius

2422 W. Marąnette Road

Ofiso Ir bato tel. OLympic 1-18*1

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 Se. 40th Court, Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad

ir šeštad. tik 10—12 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR . 

ORTO PERI N ftS LIGOS 
2745 Wmt 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-82*0 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akta Ir pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus tr rėmus 
1468 S. Oalifornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad už 
larvta). šeštad. 10 ryto lkl I V. p. p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų {tempimų, kurto 

yra priežastis galvos skaudSjtmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
| mokyklos vatkua

4712 Sonth Ashland Ave. 
TeL Y Ardu 7-1873 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:8« IU s vsl Hekmad Ir treč uždarePLATINKITE “DRAUGĄ’

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY TRIEND 

4545 Weat 63rd St, Chicago 29, Hlinoia Tel. LUdlov 6-9600

Entered an Second-Clasn Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois
I’nder the Act of Mąrch 3, 1879 ,

Member of the Catholic Press Ass'n SUBSCRIPTION RATES
Published daily. exept Sundays, $10.00 per year outslde of Chicago 

by the $12.00 per year in Chicago & Cicero

1 mėn 
ILSO 
$1.26 
81.8<)

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, tuos gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

I.lthuanlan Catholic. Press Socletv $10.00 per year ln Canad
Foreign $12.00 per year

PRENUMERATA: Metams H metū 3 niSn.
Chicagoj lr ClceroJ $12.00 $6.R0 $3.60
Kitur JAV lr Kanadoj $10.00 $6.80 $3.00
Užsienyje $12.00 $6.50 $3.60
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FATIMA, KOMUNIZMAS IR 
SATELITAS

FATIMA

Mąstant apie komunizmą, negalima jo negretinti su kitu 
faktu, nors dar ne taip išplitusiu, kaip komunizmas. Tai yra 
švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Fatimoje. Tiek komunizmo 
revoliucija, tiek Fatimos apsireiškimai įvyko tais pačiais metais.
Tik Fatimos apsireiškimai užsibaigė spalio 13 d. (vakar sukako 
40 metų), t. y. apie mėnesį anksčiau, negu komunistų revoliucija, 
šiame apsireiškime buvo atidengti busimieji Rusijos ir viso pa
saulio įvykiai. Buvo apskelbta I Pasaulinio karo pabaiga ir kito, maišė, galima sakyti, dar vie- 
baisesnio karo grėsmė. Ten buvo daug kalbama apie Rusiją ir nas partneris, kurį būtų galima 
jos pavojus. “Jeigu pasaulis nepaklausys mano reikalavimų, ta ! pavadinti “smegenų karu”. Va- 
šalis užkrės klaidomis visą pasaulį, keldama karus ir Bažnyčios 1 karų pasaulio spaudoj jau sun- 
persekiojimus”, kalbėjo Marija Fatimoje. “Kaikurios tautos bus kiai bepaspėjame skaityti di- 
išnaikintos. Bet pabaigoje mano nekaltoji širdis laimės. Šv. Tė- džiules laikraščių antraštes, skel 
vas paves Rusiją man. Ji atsivers, Ir taikos laikai bus suteikti biančias, jog sovietai padarė 
pasauliui”. tai, sovietai išrado tai ir t. t.

Šiandien, kai mes apie komunizmą žinome jau ne iš apreiš
kimų, bet iš skaudžios patirties ir kai norime jį nugalėti, ar ne 
verta yra tam tikslui naudoti apreiškimo siūlomas priemones?

Nors ir paviršutiniškai susipažinę su Fatimos apsireiškimu, 
galime jam pastebėti dvi labiau prasikišančias idėjas, kurios 
yra: skatinimas į atgailą ir skatinimas garbinti Nekaltą Marijos 
Širdį. Ką sako šios idėjos visuomeniniam žmonijos reikalui?
Atsižvelgiant į tai, kad tie regėjimai buvo suteikti krikščionijai 
kaip antgamtiniai perspėjimai prieš komunistinį eksperimentą, 
galima tikėtis, kad jie turi pasakyti ką nors vertingo šiuo rei
kalu.

Būk tu pilkas, nors ir pil
kiausias, žmogelis, visvien ga
lėsi pamatyti ir įsitikinti, jog 
nūdien tarp Rytų ir Vakarų 
vyksta kažkas daugiau, negu 
ligšiolinis “šaltasis karas”. ,į 
“šaltojo karo” kovos sūkurį įsi-

Šaltojo karo paraštėje

PAGARBA ŽMOGUI

Pirmu žvilgsniu žvelgiant į Marijos Širdies garbinimą gali 
kilti klausimas, ar ne perdaug Bažnyčioje to širdiškumo? Štai 
praėjusiame šimtmetyje kilo Švč. Jėzaus Širdies kultas. Dabar 
kyla Nekalčiausios Marijos Širdies garbinimas. Ar tai nėra per
daug moteriška?

Norint suprasti šio kulto visuomeninę reikšmę, reikia minti
mis perbėgti visą komunizmo ideologiją, kur atskiras žmogus 
pavergiamas visuomenei, kur jo savitumas laikomas neteisėtu, 
kur iš jo atimama nuosavybės teisė, kaip pati paskutinė nepri
klausomybės atrama. Žmogus čia paverčiamas medžiaga didelei 
komunistinei statybai. Šį žmogiškosios medžiagos maišymą at
lieka materialistinė filosofija, nuosekliai iki galo išvesta ir viso
kiomis priemonėmis įtaigojama žmogui. Negalima nepaminėti, 
kad šaltasis racionalizmas išmokė komunistus nesiskaityti su 
individu ir jį naudoti kaip medžiagą.

Turint prieš akis šį baisų žmogaus niveliavimo procesą, ne
tenka stebėtis, kad Bažnyčia atsideda žmogiškosios širdies kul
tui. Jėzaus Širdis, nors žmogiška, bet kartu yra Dieviškojo As
mens širdis. Šiuokart krikščionija, net nepaprasto apreiškimo 
keliu buvo nukreipta į paprastos žmogiškosios tikrovės reikalą, 
į Nekaltą Marijos Širdį. Marija, nors nekaltai pradėta, yra ne 
Dievas, bet žmogus. Ir štai tuo -metu, kai kiekvienas žmogus 
norimas paversti tik perdirbinėjimui tinkama medžiaga, krikščio

Vakarinio (demokratinio) pa 
šaulio ligšiolinis vadovas buvo 
(žinoma, ir tebėra) JAV-bės, o 
Rytinio (totalistinio) — Sovie
tų Sąjunga. Taigi tarp šių dvie
jų milžinų nūn ir vyksta didžiu
lės grumtynės abiejuose karuo
se — “šaltajame” ir “smege
nų”. • ,

Savaisiais ištekliais, be abe
jonės, yra daug pajėgesnės 
JAV-bės, negu Sovietų Sąjunga 
su visais savaisiais satelitais. 
Tačiau, labai galia, ypač pas
kutiniuoju metu Amerikos poli
tikoj jaučiamas kažkoks pasi
metimas, išsiblaškymas ir tary
tum klaidžiojimas tamsoj. To-

“New York Times” leidžiasi į 
tokius nusiskundimus: esą jau 
ketvirtą kartą Vakarų pasau
lis buvo priverstas nustebti So
vietų Sąjungos technišku pajė
gumu. 1949 m. Vakarai nepap
rastai nustebo, kai prez. Tru- 
manas paskelbė viešumai apie 
susektą Sovietų Sąjungos ato
minė* bombos susprogdinimą. 
1953 m. nemažesnė sensacija 
Vakarams buvo sovietams išmė 
ginus ir vandenilio bombą. Dar 
po poros metų Sovietų Sąjunga 
Vakarams parodė pranašesnius 
sprausminius lėktuvus, negu 
juos turi pastarieji, ir pagaliau 
Vakarų spauda didžiulėmis ant
raštėmis paskelbia Sovietus sėk 
mingai išmėginus tarpkontinen 
tinę raketą. Be to straipsnio,

SKIEPAI IR POLIJO

Diagrama rodo kaip krito polijo 
Salk išrado skiepus.

liga susirgimai kai dr.
(INS)

žymių mokslininkų esą jie "Uid 
napino” iš Vokietijos, tačiau 

čia dar pridurtina, jog, šias ei- augštą proporciją mokslininkų
lutes berašant, vėl buvo paskelb 
ta dideliais lozungais ir apie 
Sovietų paleistąjį tarpplanetinį 
satelitą, kurį Amerika dar tik 
ruošiasi paleisti.

Taigi, tokiai padėčiai esant, 
ar nevertėtų Vakarams stabte
lėti minutėlę (bet tik trumpu
tę nes ilgai pauzai laiko nebė
ra) ir pagalvoti ar nelaikąs ir 
jiems parodyti daugiau dinami-

kiai padėčiai esant, nebesuspė- ryžtingumo ir, užuot bekū- 
jama žengti į priekį pagal šio1 rus beverčius, pacifistinius pla- 
meto tempą. Gi Sovietų Sąjun
ga, naudodamasi drastiškomis 
priemonėmis, savo gyventojų 
vargo ir skurdo sąskaiton jau 
daug kur pasivijo Ameriką, o 
kai kur ir pralenkė.

Ką rašo Vakarų spauda 
apie tai?

O gi kaikurių dienraščių sti
lius ir tonas — tikrai jau ne- 
bedžiuginantis. Jeigu ligi šiol 
girdėdavom per radiją ir skai- 
tydavom spaudoj apie Ameri
kos nepaprastai didelį pranašu- 

i mą visose ginklavimose srity-

nūs, bent kiek pasispausti rei
kiamose srityse?

Atsiverti burtininkasVedamojo autorius toliau tei
gia, jog viena tik jis norėtų 
pasakyti, jog Sovietų Sąjungos 
dinamika, jų resursai ir tech-, j°3e>,vienas 
nikinės jėgos gali pagaminti to
kius “super ginklus”. Daugelį į dodamas vydavo piktas dvasias

.............  iš susirgusių, kai pats susirgo
pasišaukė Maryknoll vienuolyno 
misionierių ir pasiruošė mirčiai

Tang Yang apylinkėse, Korė-,
t_____ burtininkas, kuris (

i mušdamas būgną ir visaip gie- •

užpildo ir patys rusai. Kuo to
lyn — šioji sritis (mokslinin
kų kadrų paruošimas) vis dau
giau kalbėsianti Vakarų nenau
dai, nes ateinančiais penkeriais 
metais sovietai pasiruošę pa
rengti dar net 4 milionus moks
lo žmonių su akademiniu išsi- 
laviniiųu technikoj. Tuo tarpu 
esą visas Vakarų pasaulis, su
jungus jj kartu, to pasiekti ne
galės...

Baigiant vedamąjį, - “The

nijai antgamtiniu keliu parodoma, kaip gerbtinas yra dalykas į se, tad dabar jau tenka labai 
nekalta žmogaus širdis. *

Vien teoriškai galvojant, reikėtų stebėtis, kad mums reikė
jo net antgamtinio apreiškimo parodyti tokiai jautriai ir kas
dieniškai mūsų gyvenimo realybei, kaip nekalta žmogaus širdis.
Bet Fatimos apreiškimas dėl to ir yra toks nepaprastas, kad jis 
parodo, kaip toli mes galime būti pasukę iš kelio natūraliuose 
dalykuose. Mes esame materializmo mokomi meilę, žmogaus šir
dį ir asmeninius santykius laikyti mažiau vertais, negu darbo, 
biznio ar medžiaginius dėsnius. Šiai didžiajai humanistinei ver
tybei suvokti mus jau prireikė antgamtinio apreiškimo.

Torontiškis (Kanadoje) dien 
raštiš “The Globė and Mail” 
vedamajame “Smegenų karo” 
tema šitaip samprotauja:

Esą ar iš tikrųjų. Sovietų 
Sąjunga įvykdė tai, ko JAV- 
bės ligi šiol dar nepajėgė pada
ryti (turint galvoje išbandymą 
tolimųjų distancijų raketos), 
ar pagaliau tie pranešimai te
turi .tik propagandinę prasmę 
— šiam dienraščiui net nesino
ri tai svarstyti.- Tačiau mes ne
jaustume, jokio siurprizo, jei
gu sovietai tikrai tai būtų pa
siekę, taip lygiai — ir jeigu

suabejoti jos pranašumu. O kur 
toks reiškinys veda? Gi nei ar
čiau, nei toliau, kaip ligi pra
žūties. štai maždaug ta tema i jie tik blefuotų.

dalyvaus apie 30,000 jaunimo 
atstovų. Suvažiavime bus ir 
kard. Spellman. Per pamaldas, 
šv. Komunijos metu numatyta 
sutelkti 150 kunigų, kad jie grei
čiau galėtų išdalinti apie 15,000 
komunijų.

Daug misionierių
Brooklyno diecezija ir naujai 

iš jos atskelta Roskville Center 
diecezija duoda daug pašaukimų 
į Maryknoll misionierių vienuo
lyną. Šiuo metu iš tų dviejų die
cezijų Maryknoll vienuolyne yra 
355 kunigai ir 325 seselės.

Pajicškojimas
Valerija Dabušinskienė ' įieško: 

MARYTES ir PETRIUKAS JO- 
MANTATTES. Atsiliepti šiuo adre
su: A. Klostaris, Beach Grove Rd., 
Route 2, Box 117, Antioch, DI.

KXK><X>0000000<XXXXH>000<XXX>0

— VISKAS Hl FI —
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

RI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
krikščioniškai. Tačiau jis pagi-i Nešinami t v nuo $70.05
jo. Kai dabar susirgę korejie- Nauji Radijai nuo $14.95
čiai šaukiasi jo burtų, jisai pa-
taria kreiptis į gydytoją ir j mi- - VIS^k8,te°t,^iT,.?o]tMA " 
sionierių, pareikšdamas, kad jo Moderniškoje parduotuvėje 
burtai neturi reikšmės. : I I

Rašo apie Lietuvą lĮpil’Uve 11 laM*
Plačiai skaitomas laikraštis UHTCLCVISIOn

“The Register” aprašo neseniai Csal.es - SOPViCC?)
išleistą knygą “The Red Book 
of the Catholic Church”, sumi
nėdamas, kad tenai duodami

Globė and Mail” klausia: “Kaip,fajętaį apie Lietuvą. Dabar Lie 
gi Vakarai yra pasiruošę sutik
ti šitokį sovietų iššaukimą? De
ja, nepergeriausiai. Šiandieni
nis trūkumas augštai išlavintų

<a« ln*. A. SfMKUAS 
i SS 21 g. Halsted — ClJffside 4-5M5 
l Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniai* 
i Ir ketvirtadieniais 9—9
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

žmonių dar paaštrės rytojaus 
dieną. Neatrodo, kad Vakarai 
galėtų taip greitai ir tokių di
delių pastangų padėti, kad bent 
pajėgtų sovietams netoli iš pas 
kos žygiuoti mokslinių jėgų pa
ruošimo srity”.

buvoję iš 1,500 kunigų telikę 
apie 400, o ir tie turi pakelti! 
sunkų komunistų spaudimą, rei- MOVING 
kalaujaatį, kad teiktų žinias jų1 A. BENIULIS atlieka įvairius
įstaigoms.

Jaunimo suvažiavimas
Philadelphijoje lapkr. 20 - 25 

dienomis šaukiamas katalikų

perkraustymus bei pervežimus 
'fi tolimų ir artimų atstumų.

Tet Bishop 7-7075 
KMW»»i<tK,S»iK)KjKl>fwaiWltii<tKStMMSŪ$

Pr. Alšėnas jaunimo suvažiavimas, kuriame Pirkit Apsaugos Bonos

KOVA SU INERCIJA

Kita idėja, jau labiau prasikišanti Fatimoje, yra atgaila. Ką 
ji duoda visuomeniniams žmonijos santykiams? Kas yra atgaila? 
Atgaila savyje talpina daug momentų. Visų pirma tai yra iš
vidinis žmogaus pasikeitimas. Toliau, tai yra sugebėjimas pasi
keitimą išlaikyti ir gyventi ne taip, kaip ligšiol gyventa.

Jeigu mes norėtume perkelti atgailos supratimą į mūsų tech
nišką terminiją, kuri dabar yra labai madoje, tai atgailos dvasią 
galėtume pavadinti asmens sugebėjimu sulaužyti inercijos jėgą. 
Fiziniai daiktai yra inercinės jėgos valdžioje ir patys savyje 
neturi galimybės jai pasipriešinti. Žmogus taip pat yra linkęs 
pasiduoti savotiškai inercijos jėgai ir viską daryti mažesnio pasi
priešinimo kryptimi. Bet tai nėra asmeniška laikysena. Marija, 
skatindama mus daryti atgailą, skatina mus veikti iš savo asme
ninio centro. Kai komunizmas visus žmonių santykius suima į 
medžiaginių dėsnių sistemą, tai Fatimos Marija skatina mus iš 
šios vergijos išsilaisvinti.

Nesupraskime atgailos, kaip sąmoningo kankinimosi dvasios. 
Ne kentėjime yra atgailos vertė. Jos tikslas yra grąžinti mus 
mums patiems. Jeigu Nekalčiausios Marijos Širdies garbinimas 
dera tik pačiai Marijai, tai atgailos dvasia veda mus į širdies 
nekaltumą. Ji skatina mus savyje pačiame atrasti tokį veikimo 
centrą, kuris sugebėtų veikti teisingomis kryptimis. Kai žmo
gus veikia nuodėmės iš kelio neišmušamas, tai augšto įvertini
mo jis susilaukia ne vien žemiškuose santykiuose.

SATELITAS

Su savo satelitu komunistai šiandien veržte įsiveržė į mūsų 
pasikalbėjimus. Jų dirbtinis mėnulis pasidarė neišvengiama te
ma. Ta proga iškyla didelė daugybė labai plačios skalės klausi
mų, pradedant komunistų revoliucijos sukaktuvėmis ir baigiant 
žmogaus įsigalėjimu beorinėse erdvėse.

Žinoma, nėra ko jaudintis dėl Šių komunistų pasiektų pir
menybių beorinėje erdvėje. Lengva pirmenybes laimėti, kai nė
ra pirmenybių, t. y. kai varžovas nemano, kad jis pirmenybėse 
dalyvauja. Tada pirmasis atbėgęs betkur gali sušukti, kad jis 
yra pirmenybes laimėjęs. Gal daugiau yra ko jaudintis ir net 
rūpintis grynai karinėje srityje. Pabūklas, panaudotas satelito 
išmetimui, sovietų gali būti panaudotas visai kitiems tikslams.

Pats satelito paleidimas aplink žemę yra labai didelės reikš
mės įvykis, nepaisant to, kad komunistų padarytas. Jo prakti
nę reikšmę netruks mums išaiškinti tiksliųjų mokslų žinovai. Bet 
jo reikšmė išeina ir anapus šių mokslų ribų.

Galbūt nėra atsitiktinis dalykas, jei pirmas satelitas buvo 
paleistas komunistų. Jis jiems bus komunistinės revoliucijos pa
minėjimas. Dvasinės srities užgriozdimas materialine filosofija 
šiandien įgyja matomą simbolį. Dangaus erdvės, į kurias mes 
esame pratę žiūrėti su tam tikra pagarba, dabar galės būti už-

vimo priemone. Galbūt ką nors bus galima numesti į erdves, kaip 
šiandien kas numetama ant žemės.

Mokykloje mes buvome mokomi, kas yra inercijos jėga. 
Mums buvo sakyta, kad daiktas, vieną kartą pajudintas, jeigu 
jo nekliudytų oras ar žemės traukimo jėga, judėtų amžinai. 
Mum^ buvo parodyta, kad beoriniame vamzdelyje plunksna ii 
akmuo krinta.tuo pačiu grečiu. Bet iki šiol tai buvo tik teorinė 
tiesa, šiandien ši tiesa pasidaro praktiška. Inercijos jėga yra 
išlaisvinama globaliniu mastil.

Nugalėdamas žemės traukos jėgą, komunistinis mėnulis iš
laisvino kūną iš atmosferos priklausomybės. Šis inercijos nu
galėjimas žmogui neša ir laimę, bet kartu kelia ir susirūpinimą. 
Žmonijai jis galės būti naudingas tik tada, kai dvi didžiosios 
Fatimos idėjos — pagarba tiesiai žmogaus širdžiai ir savęs paties 
išlaisvinimas iš inercijos — pasidarys taip pat visuotiniais žmo
nijos faktais. * V. Bgd.

ĮHBHBBCTK JANIS KLIDZEJS
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ytšit "A. LkifitKiš i
(TĘSINYS).

Andrius pasakė ir nusigando, kaip sučiuptas prie 
nusikalstamo darbo.

Nieko, nieko... Laisvomis valandėlėmis galite mo
kytis kiek tik patinka, — geraširdiškai sakė žilasis vy
ras, ir Andrius džiaugėsi, kad pasaulyje yra daug ir 
gerų žmonių.

Po darbo Andrius nubėgo į namus, numetė triukš
mingai į stalą nusipirktąją knygą ir šaukė:

— Laimonai, žinai ką? z
— Na?
— Kad tu nieko nežinai! Tai reiškia, kad tu nieko 

nežinai, ką aš turiu!
— Kokią jauną, gražią mergičką? Susipažinai?

— Eik į peklą su savo mergičkom! Kad tu žino
tum, kaip galiu dabar dirbti! Duok toną, — panešiu!

Laimonas žiūrėjo į jį pačiom akim ir paklausė:
— Na, kas iš to! Ko tu taip rėkauji?
— Rėkauju? Taip sau! Džiaugsmas! Eik čia ai 

tave išvarysiu pro rakto skylutę!
— Geriau nueik į operą ir pats išligk pro rakto 

skylutę... — juokėsi Laimonas, ir Andrius iš karto nu
tilo, ir jo veidas iš pykčio paraudo.

Toks priminimas buvo Andriaus silpnoji vieta. Jei 
Andrius kartais buvo perdaug nesuvaldomas, reikėjo

griozdintos žemės daiktais. Greitis galės pasidaryti sandėlis- tik priminti operą, jis pasidarė ramus, kaip paklusnus

“Dabar aš atsakinėju telefoną 
net kada pietus ruošiu!”

Telefonai ten kur jie reikalingi — puikiai pagelbsti 
atlikti daugiau reikalų.

Viršuj It apačioj — kur dirbi, miegi, ilsies ir 
žaidi — patogūs telefonai sutaupo Jums daug laiko 
bei nesuskaitomų žingsnių kiekvieną, dieną. Duoda 
jums didesnę apsaugą bei prlvatiškumą, dieną ir 
naktį. '•

Išlaidos labai mažos . . . pavyzdžiui, jūs galite 
turftl trejų eatension telefonus, jei jie jums rei
kalingi, tik apie 10 centu į dieną! Jūs galite pasi
rinkti i* devynių puikių spalvų. Yra tik vienkar
tinis mokėjimas, už spalvą.

Jūsų Service Representatlve telefonų reikalų raš
tinėje mielai jums pagelbės pasirinkti vietas ir 
spalvas tinkamas jūsų šeimai. Patelefonuokite 
įt&ndien. Numerį rasite pirmame puslapyje jūsų 
telefonų abonentų knygoje.

ILLINOIS BELL TELBPHONE 
“Modemus gyvenimas reikalauja patogių 

telefonų”

avinėlis. Taip, taip — ir operoje jis kartą buvo išgyve
nęs vieną iš savo amžiuje pergyventų pragarų.

Vakare parėjusi ir Laimono motina pradėjo An
drių drausti.

— Dirbti tai dirbti, bet reikia su protu. Tu pasku
tinėmis savaitėmis esi toks, kai susirgęs su tuo darbu. 
Žmogus nėra mašina...

— Yra mašina!

Lapkričio 27.
Taip, laikas nebėgo, bet lėkė.

41.

Ryga žydėjo baltai. Pirmieji šalčiai buvo praėję. 
Apsnigę medžiai gatvėse ir bulvaruose atrodė kaip balti 
porceliano bokštai. Baltai prisnigusiomis gatvėmis ro-

— Na, na! Pasaulio į delną nesuimsi. Nemiega g«mis lėkė vežikai ir, rodėsi, kad pirmojo, gerojo žie- 
naktimis, nesirodo žmonėms, nevalgo — taip galima m°® kelio garbei prie pakinktų buvo prikabinę linksmus 
save pribaigti... ' skambučius. Jaunuoliai su slydėmis ant pečių lipo į

Andrius tiktai spyrėsi prieš mamytę ir pradėjo tramvajus ir važiavo tiek toli už miesto, kiek tik tie 
dainuoti juokingas ir linksmas dainas. I tramvajai galėjo nuvežti. Aikštėse ir ramesnėse gatvė-

Apie Dauguvą, Gaują ir apie jaunų širdžių svajo- vaikai lipdė iš sniego senį, šūkaudami ir cypdami 
nes. Gražūs buvo judviejų dueto dainų vakarai, ir mo-i bėginėjo apie jį ir ruošė kautynes.
tina ilgai nėjo gulti, klausėsi akis šluostydama. I Visa tai sudarė gatvėse tokią šiltą nuotaiką.

Andrius su Laimonu tą vakarą išsvajojo visokias i Visą iį praėjusį laiką Andriui visi darbai buvo
svajas tik dainomis. Gal jie būtų vienas antrą įkaitinę puikiai pasisekę, ir tą dieną jis dideliais, linksmais 
ir drožę bent kur iš namų, jei čia nebūtų buvę motinos, žingsniais ėjo namų link ir klausėsi pats savo žingsnių,

Cia ji sėdėjo, tyli ir užsisvajojusi. Mezginys buvo 
nuslydęs ant kelių. Veide atsispindėjo kartais liūdnas, 
kartais linksmas atspindys.

— Mamut, kodėl tu tokia lyg nuliūdusi ? — klausė 
Laimonas, į jos veidą įsižiūrėjęs.

— Klausau jūsų dainų, vaikeliai. Ir afi kartą bu

kaip po jais susiplojęs girgždėjo sniegas. Jau nuo pis
tų jis buvo laisvas nuo darbo Eksporto uoste, nes buvo 
dirbęs naktinėje pamainoje. Ne, miegas nėjo. Kas gi 
būtų, jei tokią baltą dieną imtų miegas?

Taip apsnigusius* medžius stebėdamas, jis perėjo 
Vermanio bulvarą ir atsistojo prie kiosko. O taip, buvo

vau jauna... Taip pat dainavau. Tada man atrodė, kad Jau išėję popietiniai laikraščiai. Nusipirko, žvilgterėjo 
visas gyvenimas žydi, kaip puiki gėlė. Dabar galiu' i nesuskaitomas laikraščių ir žurnalų antraštes. Kaip 
pragyventą amžių prisiminti. Dainuokite, vaikai, dar! 18^ ~.^uv° Jau at^fr sava^^* provincijos laikraš-
Man patinka klausytis.

Jie dainavo vėl.
Andrius pažvelgė pro langą į kiemą. Tamsa susi

liejusi su baltu sniegu. Baltai mėlyna.
Ant palangės didėjo storas sniego sluogsnis. Tą 

vakarą jis dar nenujautė, ką baltasis sniegas kaip tik 
šiomis valandomis buvo užkasęs.

Jis linksmas galvojo apie rytdienos darbus ir pa
žiūrėjo į sieninį kalendorių.

Čiai, ten ifi jo pusės. Nusipirko ir tuos. Pavartė vieną, 
kitą. Perskaitė antraštes, kažkokį straipsnį, ten pat 
prie kiosko kertės stovėdamas. Atvertė provincijos 
laikraštį ir skaitė tenykštes vietines žinias.

Tokia antraštė...
Greitai, kaip žaibuodamos, Andriaus akys perbėga 

per visą rašinį, ir ta pat akimirksnį trijų žodžių raidės 
jam šoko į akis kaip karšti šratai:

(Bus daugiau)
t \
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Lietuvių Prekybos Namai
Prekes be broku, sugadinimu, kliento s^rk^tos neparduodamos F'nansu Co. 

Išmokčjimrii iki 35 mėnesiy.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS,
SUTAMPYKITE

Amerikos Liet. katalikų kunigų suvažiavimas
Rugsėjo 26 d., Šv. Andriejaus i Kun. dr. A. Staniukyno fondas

parapijos patalpose susirinko 
apie 50 kunigų, kurių tarpe bu
vo atstovai iš Chicagos, Pitts- 
burgh, Providence, Hartford, 
Nevv York, Nevvark, ir kitų apy
linkių. Tėvai pranciškonai ir

Amerikos Liet. kunijai, pri
simindami kun. dr. A. Staniu
kyno didelį įnašą į Amerikos 
Liet. Katalikų gyvenimą, ypač 
jo nuopelnus seserų Kazimie- 
riečių Kongregacijai, tvirtina ir

n t
1I
i

tėvai marijonai turėjo savo at- palaiko jo vardu įsteigtą Fon- 
ivus, kurie dalyvavo posė- dą, kurio tikslas yra įamžinti 

džiuose ir suvažiavimo nutari- šio tauraus dvasininko atmini
muose. mą.

Liet. Kunigų Vienybės centro Blaivybė
pirm. kun. J. Čepukaitis atida- j Amerikos Liet. kunigai pilnai 
rė suvažiavimo pos'čdį. Centro pritaria Blaivybės reikalui i) 
sekr. kun. dr. M. Ražaitis pa- -katiną tiek kunigus, orra’iza- 
kvietė į prezidiumą: pirm. kun.,bei snaudą uoliai skleisti 
J. Jančių, vicepirm. kun. B. Gau B’a’vvbės idėją.
ranskį ir sekretoriais kun. V. Kunigu Vienybės istori’a 
Martinkų ir kun. J. Čeponį. 1950 metais sueina 50 melų

Lietuva .yvuoia Amerikos Liet.
Amerikoje gyveną lietuviai t Vienybė. Šiai sukakčiai tin- 

kunigai giliai užjaučia paverg- karnai paminėti Kunigų suva- 
toje tėvynėje kenčiančius savo davimas įpareigota centro val- 
brolius vyskupus ir kunigus ir ,1ybą pasirūpinti, kad iki 1959

A. L. Kat. Fede racija
Kunigų Vienybė didžiai įver

tina Popiežiaus Pijaus X pas
kleistą Katalikų Akcijos idėją 
ir dėlto remia A. Liet. R. Kat. 
Federaeijos iniciatyvą ir pla
nus.

Seserys Kazimierietės
Amerikos Liet. Kat. Kunigų 

suvažiavimas pilnai pripažįsta 
seserų kazimieriečių didelius nuo 
pelnus Kat. Bažnyčiai ir lietu
vybei ir sveikina šią kongrega
ciją auksinio jubilėjaus proga 
ir ragina kunigus teikti jai mo
ralinę ir materialinę paramą.

Lietuvaičiu seserų institutas
Kunigų Vienybė įvertina vi

sas lietuvybei išlaikyti pastan-

j

Į
1

gas, bet ypač su pasigėrėjimu 
įvertina Liet. Seserų Instituto 
veiklą Amerikoje. 1

Šiluvos Marija
Amerikos Liet. Kat. Kunigai 

gerai suprasdami lietuvių deda
mas viltis į Dievo Motiną ir į 
jos globą sunkiose Lietuvos ver 
gijos dienose pritaria Marijos 
Šiluvietės kulto atnaujinimui ir 
ugdymui Amerikoje.
“Motinėlės" šalpos Draugija

Nutarta atgaivinti “Motinė
les” šalpos draugiją ir prašoma 
visus ją paremti.

Kun. J. Čeponis, sekr., 
312 So. Poplar St.,
Mt. Carmel, Penna.

I

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, modemiško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ................ .. ................. ................ $180 — $250

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

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

pasižada juos dvasiniai ir me
džiaginiai paremti. Be to, Liet. 
Kat. kunigų suvažiavimas ra
gina visus lietuvius remti Vati
kano radijo transliuojamą lietu
vių kalba religinę-kultūrinę pro
gramą.

Šv. Kazimiero jubilėjus

metų būtų parašyta ir išleista 
“Kunigų Vienybės istorija”. 
Taip pat raginami kunigai uo
liai remti jau rašomą “Ameri
kos Liet. Katalikų Bažnyčios 
istoriją”.

Archyvas
Kadangi daug dokumentų a-

PADIDINA'

DIVIDENDĄ

Kadangi 1958 m. sueina 500 pie .<Kunigų vienybę” yra pra- 
metų nuo Šv. Kazimiero gimi- ^inję, todėl prašoma Centro 
mo, Liet. Kat. kunigų Suvažia- Valdvbą sudaryti komisiją ar- 
vimas nuoširdžiai kviečia lietu- J chvvui tvarkvti.
vius kunigus, parapijas, orga- —--------
nizacijas ir spaudą kuo iškil- J
mingiausiai pagerbti šio vienin- u KAZYS ČESNAUSKA*“ |

6444 SO TROY ST 
Telef. tVAIbrook 5-7670 ii S 

GIbson 8-4938
• Oeneralis kontraKtonus nau * 

« jų narnų statybai. įvairiems rt 
SR montams ir namų pertvarky 
H mama • Turime didelį patyri 
y mų namų statyboje. • Patys 
■ atliekame cemento lr medžio

telio mūsų Šventojo brangią at
mintį.

Spauda
Turėdamas prieš akis lietu- 

viškos-katalikiškos spaudos di
delį vaidmenį, Liet. Kat. kuni
gų suvažiavimas ragina remti
raštais ir aukomis savo leidžia-

- , ut w darbus. • Apkalnavimai nemomą žurnalą Lux Chnsti ir p į“ma, 
taip pat visus kitus katalikiš
kus laikraščius bei žurnalus.

g▼

grane SAVINGS
•555 ĮVEST 47th STREET LAfsyette S-1081

B R. Pietkievvicz, prez.; L. K Pietkietvlez, seki lr advokatas
..kanu aukštus dividendus. Keičiami Čekius Parduodami ir perkan 

valstybės bonus Taupytojams paturuavimat nemokamai
>«ICklt< laupyti atidarydami uyskalte Šiandien Apdrausta Ud G 10,00'

vrt>. valandos pirmad >r ketvirtad aut, W iki 8 vai vakar* 
... nea ir O <V‘ « —1 «,-*• ».••• O

U i i- ... 5 dalių Valgomojo kambario balda. tau e. tilta i r šunį i nas mus
tik ................................................................................................................................................. $99.00 iki $129.00

7 dalių valgoma kambario ąžuolo ar šviesaus r(c ’ršius su nedegamu Fa mira viršu
mi kirtai ....................... .......................................... $129 — $149.00

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

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.................... ......................................... .. .___ $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir Įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 80% —

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

Kadangi Spaudos biuras kol
kas nesuorganizuotas tik dėl 
lėšų stokos ir tai sudaro dide
lių spragą kunigų Vienybės 
veikloje, Liet. Kat. Kunigų su
važiavimas įpareigoja naują 
valdybą surasti lėšų šiam tiks
lui. i

Stovyklos
Amerikos Liet. Kat. Kunigų 

suvažiavimas pripažįsta didelę 
vertę jaunimo auklėjimui kata- 
likiškoje-lietuviškoje dvasioje ir 
dėlto palankiai įvertina L. R. 
Katalikų Federacijos suorgani
zuotą pastovią stovyklą prie De
troit ir skatina steigti ir kitas 
jaunino stovyklas kitose vieto
vėse.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITF 

JRĖNGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIK-CONDITIONEU

Jo vasarinis vėdintu 
vas taippat teiks ma 
lonumą karštame ore

GAZU AR ALYVA

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURECo
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidar-vta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

l.EE'S AUTOMATU 
HEATING

įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė 
Cicero, III.

T0wnhall 8-6670 
BIshop 2-3429

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
- Apdraustos iki $10,000.00 — 

it Pasko’os Duodamo* Hemu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIMI g lOflN
H245 S Westero Avė., CLcaao 36, Ib

< CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
t St„ Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE UVtkbS & LOAN ASSN 
• t.v W 4'^tb Si Chicago 32 Iii

'ĮSTi’ICT SAVINGS A LOAN ASSN 
<430 S Halsted St Chicago 8 Dl

ST ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
i47 S 49th Ct., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
18UG S. Halsted St.. Chicago 8, III

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

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo........................................................ $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagchi, įpatlngų 

stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus............................................................ ...............,................................................. $795.00

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

Electric, Hotpoint ir kitų ............................................................................................................................ .. $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ....................................................... .. .............................. $89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo..........................................  $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

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

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

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokė jimais.
• . •

Kas Turi Gėrę Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Inc.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Victory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki S.

STASYS LITW1NAS. P res
W39 So Halsted St

Tel. Vlctoiy 2-1272

vpkainnvimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara' kasdien nno
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro ANTANAS LIGUTIS, sav.

J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

CtrJnrn I'hmO* , -... . . ,-n ik., m vai Hnkm uždnrvtF i

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

MOVINC MOVIMO

NAUJI OtbOJ TNOKAI-NAUJAUSI KMUSTTNIO tRANKUU 
H&t "erų AAnMMs- p/sus m sąžiningas aatannawn*\

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V- 69 St. CHICAGO 36, ILL T«l. V/Alh^ek 5-3209

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6.1882

Prailčkit Tamivl Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lkt $10.000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

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

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



Pirmad., 1957 m. spalit/ 14 d. DIENRAfiTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLTJNOTS

J

DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SH0W

Spalio 17,18,19

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmeniui, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — tegul jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION & RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7252 

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti” 
Kviečia sav. — Pranas Keršis, Paul Eudzelis ir Juozas Bendoraitis

KUPONAS *
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d. ♦ 

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis | 
3-čia premija Neš. Radijo; 10 premijų Elekt. Gaminiu, *

(Dalyvauti galima ir nieko nepirkus)
Vardas ............ .................................... .......................................................................
Adresas .................. ................................. . ........................................................ y
Tel. nr.................................................................................................................. I

PALIKITE ŠĮ KUPONĄ KRAUTUVĖJE

Sf

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

Motery Sąjungos talka 
parapijai

, vaisiais. Veiks geras bufetas, i dymais, ar dar kitaip įnešda- 
, bus daugybė gerų laimėjimų, ir ( mos mūsiškų nuotaikų, 
šokių orkestras.

x Lietuviškajame gyvenime klu
Parenzimas įvyks Sv. Kaži- bas yra prisidėjęs prie įvairių 

miero parapijos salėje. Balfo mūsiškių darbų, o taip pat įvai- 
skyriaus pirmininkas Vladas pa . riomis progomis yra ir pinigais

rinkti bažnyčion Šventojo ro
žančiaus kalbėti ir po to salėje 
atlikti savo mėnesinį susirinki
mą. Kviečiame visas lietuves ka- 

Ru’sėjo 22 d. Sv. Kazimiero talikes moteris ir Brocktone sy
parapija Romuvos Parke suruo- mumis pasimelsti ir kiekvieno 
šė gegužinę. mėnesio pirmą šeštadienį papo-

. sėdžiauti ir tuomi prisidėti prie
15-tos kuopos sąiungietes pra did(>snio j8isąmoninimo veiktl

vedė dovanų dalinimą. Fantus 
suaukojo vietos lietuviai preky
bininkai: Kuodis, Pareigia, Zin
kevičius, Sviakla, Kašėtaitė, Jan 
kūnas, Dugis, Kumpa. Kilkus ir 
du svetimtaučiai. Sąjungietes Motery Sąjungos suvažiavimas

katalikiškoj akcijoj ir prie Šv. 
Mergelės Marijos Šiluvės pagar
binimo 350 mt. sukakties pasi
rodymo proja.

— Kuzborskienė ir Zalatorienė 
aukoio rankdarbius, Šidlauskie
nė didelį lietuvišką sūrį.

Dovanų dalinimo pravedimui 
pasidarbavo J. Savickienė, O. 
Pareigienė, B. Bolmantienė, B. 
Meižienė, M. Lankutienė, O. M. 
Svirtūnienė, S. Mantautienė ir 
Janušaitienė. 15 kuopos vicepir
mininkė O. Gureckienė geguži
nei nemokamai davė Romuvos 
Parką. 15 kuopos valdyba vi
soms dirbusioms ir aukojusioms 
fantus, bei parėmusius gausiai 
pinigais, perkant biletus, nuo
širdžiai dėkoja. Visa tai davė 
klebonijos statvbos skolų apmo
kėjimo fondui 97 dolerius ir pen 
kiolika centų. '

Pašventintas kertinis akmuo

Bostono arkiv. Richard J. 
Cushing’as rugsėjo mėn. 28 die
ną 6:30 vai. p.p. pašventino Šv. 
Kazimiero parapijos naujosios 
mūrinės klebonijos kertinį ak
menį, po kuriuo įmūryti para
piečių parašai. Bažnyčioj buvo 
palaiminimas Šv. Sakramentu 
ir arkivyskupo kalba.

Savo kalboj Bostono diecezi
jos valdytojas atkreipė lietuvių 
dėmesį į dvasinio luomo pašau
kimus. Ir ragino melstis, kad ši 
lietuvių, viena stipriausių diece
zijoj parapijų, duotų daugiau 
pašaukimų į kunigus ir vienuo
lius. Patarė tėvams ugdyti pa

Brocktone

Lapkričio mėn. 3 dieną — sek 
madienį 1 vai. p.p. suvažiuoja 
į Brocktoną Moterų Sąjungos 
atstovės iš visos Naujosios An
glijos keturių valstybėlių.

Tai buv. M. S. pirmininkė J. 
Mack, buv. Moterų Dirvos re
daktorė Matilda Pauliukonienė,

žiūra š. m. rugsėjo mėn. 8 d 
kreipėsi į losangeliečius per lie
tuvišką radiją, kviesdamas at
siliepti į vargstančių tautiečių 
pagalbą. Menkas pinigėlis, iš
leistas Balfo parengime įgalina 
šalpos organizaciją nuveikti di
delius labdarybės darbus. O vi
si neseniai atvykę iš tremtinių 
barakų, turėtų prisiminti tas 
sunkias dienas, praleistas pir
mais iš tėvynės pasitraukimo 
metais. Juk dar ir dabar mūsų 
nelaimingi tautiečiai, kuriems 
buvo lemta nepasinaudoti emi
gracijos galimumu, tebevargsta 
sunkioj padėty.

Balfas neabejoja, kad kaip ir 
visad, losangeliečiai ateis tal-

I parėmęs kultūrines, lietuvybės 
išlaikymo bei labdaringas įstai
gas čia ir Europoje. Yra su- 
ruošęs liet. - tautodailės ir pa
našių parodėlių, miesto knygy
nui keliais atvejais įgijęs lietu
viškų knygų bei žurnalų ir t.t.

Narės savo nuoširdžiu prisi
dėjimu ir klubas savo lėšomis 
siuntė siuntinių užmirštiems lie
tuviams į Sibirą. Tuo, kaip ir 
kitais gerais lietuviškojo gyve
nimo reikalais, klubas numato 
reikštis ir ateityje.

Šiuo metu klubo vadovybėje 
yra A. Gylienė, Br. Grušaitie- 
nė, M. Kudirkienė, A. Madeikie- 
nė, O. Saulaitienė, M. Taruškie- 
nė, G. Valiulienė.

B. J.

Beverly Shores, Ind.
Įvesta nauja valdyba

Spalio 5 d., Beverly Shores, 
Ind., Lietuvių Piliečių klubo, 
įvykusiam gana skaitlingam su
sirinkime Jarus patalpose, bu
vo įvesdinta nauja šio klubo 
valdyba, kurią sudaro B. J. Ja
kaitis — pirm., K. Krikščiūnas 
— vicepirm., Anna Waitkus — 
nut. rašt., Ličkus — fin. rašt. 
dr. J. Juozaitis — ižd. ir Kal
vaitis — maršalka.

Buvo nutarta dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Tarybos Chica- 
g'ofi skyriaus konferencijoje Chi 
cagoje, kuri įvyksta lapkričio 
17 d., Chicagos Liet. Audit., iš 
iždo paskirta Lietuvos laisvini- 
jno reikalams 10 dol. Delega
tais į tą konferenciją išrinkti 

1 K. Krikščiūnas ir B. J. Jakai
tis.

Po trumpų diskusijų, nutarta 
surengti šeimyniško pobūdžio 
pobūvį, ne vėliau kaip pasku

tinį šeštadienį šio mėnesio, į šią 
komisiją išrinkti N. Radis, K. 
Krikščiūnas ir Ličkus. Kiekvie
nas narys dalyvaująs šiame po
būvyje mokės iš anksto po 3 
dol.. Komisija praneš kur ir ka
da šis pobūvis įvyks.

Po susirinkimo, dar ilgokai 
pasišnekučiuota dr pasilinksmin
ta. Vienas narių

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems'

kon, metinio vajaus pabaigtu-
Moterų Šąjunįos' rteigėja" !vSa ,bus Sraži!”'g “««• ,VarSs 
šulė Daukantienė. Marcelė Wat-itanciara tautlei,ul Paįg
kins kuri dabar Romoie Pa- Buvęs tremtm>'s (Kins, Kun aapar Komoje ra VIKTORO KOŽICOS
šaulio Katalikių Moterų suva’1™ , ' T.ietnviSk gazolino stotis Ir anto
žiavime atstovauja Moterų Są-1 Vv atCfDUry, Uotin. J taisymas
jungą ir jos duktė Genovaitė 1 Moterų klubas imasi iniciatyvos "keičiamoe

Šiemet Waterburyje visuome
ninė veikla ir kultūrinis gyve
nimas beveik be garso.

Prieš kelerius metus susior
ganizavęs Moterų Klubas ati
daro parengimų sezoną savo tra 
diciniu vakaru-pobūviu spalio 
19 d. 7 vai. vak., lietuvių para
pijos salėje.

Pobūvyje bus programėlė, vai 
šės, bufetas, šokiai ir kt. Kas
met į tuos klubo pobūvius su-

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečiy, televizijos aparatų, šaldytuvu, ki

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

K ty 1

Kaneb. Laukiama ir žymi kai 
bėtoja-rašytoja Elena Vasiliū- 
nienė.

žodžiu, bus įdomus suvažiavi
mas.. Todėl tą dieną visas lietu
ves katalikes kviečiame daly
vauti prel. Urbanavičiaus salė
je 1 vai. po piet.

Po visų posėdžių bus vakarie
nė ir meninė programa. Pasiro
dys geriau šios Brocktono jė
gos, o Kaneb kviesiu padaryti 
pranešimą iš Romos. Suvažiavi
mą globoja prel. P. W. Stra- 
kauskas, o Brocktono 15 kuopa 
ruošia vakarienę.

K. Keblinskienė

Los Angeles, Calif.
Vargstančiam lietuviui padėk!

Kada susikūrė JAV Balfas,

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8 WESTERN AVE PR 5-958?W W3T 3Af 'M W w to’M

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo i

sirenka vietos ir apylinkių lie- ypatybės palengvins jūsų skaudėj!-1 
, . , f. .. . .. ■ ma ir galėsite ramiai miegoti nak- ,
tuvių, galima sakyti, “gnetme-

X3

šaukimus, nedrausti vaikams i Amerikos lietuviai išgyveno ir
naujas nuotaikas. Tai yra tam 
tikras naujas auklėjimas, kada 
pradėta rūpintis vargstančiu 
broliu lietuviu, be jokiu kitų 
skirtumųpasaulėžiūrinių ar 
politinių. Per ilgą savo veiki
mo laiką Balfas išsilaikė augš
tumoje. griežtai laiydamasis tos 
pasirinktos linijos, ir jau įgy
vendino kiekvieno lietuvio są
monėje nerašytą ir neskelbtą, 
bet aktyvų ir gyvą įsakymą: 
vargstančiam lietuviui padėk!

Los Angeles Balfo skyrius rū
pestingai ir energingai ruošia
si metinio aukų vajaus pabaig-

rinktis dvasinio luomo.
Bažnyčioj 15 kuopos sąjungie 

tės dalyvavo su savo organiza
cijos vėliava. Vėliavai asistavo 
B. Bolmantienė, J. Savickienė 
ir S. Stašaitienė. Taip pat ir ki
tos sąiungietės lydėjo vėliavą 
pasipuošusios tautiniais rūbais.

Gražiai atrodė Šv. Kazimiero 
parapijos moksleiviai skautai 
persirišę su lietuviškų tautinių 
spalvų skarelėmis. Užbaigta 
giesrbe Marija Marija...

Šventoji valanda

Rugsėjo 29 d. Brocktone —
Parodos aikštėje Švento Vardo Į tuvėms, kurios bus spalio 20 1. 
vyrų iniciatyva įvyko šio kraš- Greta Balfo ir Dramos Mėgė- 
to šeimų šventoji valanda. 2 v. jų sambūris gyvena karštas die- 
p.p. suplaukus minioms tikin- į nas. Ateidamas talkon Balfo pa 
čiųjų i didžiulę estradą atvyko j rengimui, Sambūris vaidins Bal 
Bostono arkivyskupas lydimas fo parengime linksmą komedi- 
žymiujų organizacijų ir orkest-! ją “Meilės pinaklis”. Repeticijos 
rų. Turininga vienos valandos užima dabar vaidintojų laisva- 
kalba peržvelgė Katalikų Baž-
nyčios istoriją — jos kilimą, 
atskilimus ir persekiojimus. 
Tvirtino tikinčiuosius, kad ir 
šiandien šėlstant raudonosioms 
jėgoms Bažnyčia stovi stipri 
kaip uola ir pragaro vartai jos 
nepergalės! Vieša katalikų de
monstracija išėjo šūkiu: Kata
likų akcija už didesnę 
garbę

laikį.
Scenos mėgėjai atkakliai sie

kia parodyti žiūrovams, ko jie 
yra pasiekę, ir aišku, jie neap
vils žiūrovų. Komedija visiems 
yra reikalinga, kaip atsigaivini
mas po darbymečio. Jauni ir 
seni, visi mėgsta pasijuokti iš 
linksmų nuotykių scenoje. Mei-

Dievo lės pinaklis yra sava, lietuviš
ka, lengvo žanro komedija, ir

Atkalbėtas rožančius ir su- Į kodėl gi praleisti progą links-
teiktas palaiminimas Šv. Sa-[ mai praleisti laiką? 
kramentu. Iškilmėse buvo ma
tyti Brocktono miesto burmist
ras su žmona (protestantas) ir 
daug kitų augštųjų pareigūnų.

Šiluvos Marijos sukaktis
Moterų sąjungos 15 kuopa sa

Kadangi Balfo parengimuose 
susirenka beveik visi Los Ange- 
leso lietuviai, ir šis parengimas 
bus graži proga sutikti senus 
pažįstamus, draugus, pasikalbę 
ti, pasišokti...

Kaip visuomet, Balfo metinio
vo rugsėjo mėn. susirinkime nu- vajaus užbaigimo proga, bus pa 
tarė kiekvieno mėnesio pirmąjį garsinta apie Balfo nuveiktus 
šeštadienį 7 vai. vakaro susi-! darbus ir pasidžiaugta; darbo

lė”, senimas ir jaunimas. Daly
viai pasikalba, aptaria įvairius 
visuomeninio gyvenimo reika
lus, pabendrauja, susitinka bi
čiulių ir iš kitur.

Klubas yra pasireiškęs gra
žia veikla. Būdamas Amerikos 
moterų klubų federacijos na
rys, jau tuo pačiu turi progų 
lietuvių vardą įnešti į šios di
džiulės moterų organizacijos
plotmę. Be to klubo narės įvai- cagoje ir apylinkėse: 
riomis progomis dalyvauja ame Miiwaukee. wta.. Ga- 
nkiečių kultunmame gyvenime chfgan arba raAykite 
paskaitomis, pranešimais, lie- ir atsiųskit Money Or- 
tuviška programėle bei pasiro- deri j —

ti Vartokite ją. tapgi nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligpe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščtų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančioa suskllsios odos dedir- 
vinlų odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
slrodo skauduB išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi-

CHOlCE OF STYVBSS

2 DALYS

...

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, mv 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

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

It ARTI IR TOLI BAUDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

snnkvežimis ra pilna ap
drauda. Pigus Ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
J 04 7 W. «7th Pt Chloago,

UL VVAlbrook 5-8068

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

Universal Savings and Loan Mmoriatiou užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą nžtvtrtlna Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ild 
$10.000.90 kiekvienam Indėlio! Ir įeikaliftgi rezervai. o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmenlAkal ar per lalžkna. Bu* grei
tos ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visata finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ...................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo.............................................. 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo..................... ...................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų .................... ........... 159.00
Virimui poreelano pečiai nuo............ ........................... ........ 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos................................................ 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto................................... ............. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim.................................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo..................................... 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvlrtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5

Tel. CAIumet 5-3207

MAJOR FURNITURE, Ine
3207 So. Halsted St.

Vedėjas L RUDAITIS
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SAN MARINO RESPUBLIKA
EDVARDAS SI'LAITIS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
X.

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE
Pasaulyje yra valstybių, ku- ko geros laisvos valstybės var- a ,M. 5 kam., 2 aut. p»rai«». sis.mio 

rių vardai kasdien yra links- das, bet išdidžių ir garbingų 2 P° *• krnut- 1 aut. gar. są.yiMH, 
nujojami didžiosios spaudos pus respublikos gyventojų dorybė- i a. 5 k„ 11 a. it., 2 kar. gar.$n,5oo 

laiduose, tačiau yra ir tokių, a- mis, kurie žino, kaip atremti £Uan<a1gĮjurv a5 j» P*V|‘į^į"a" 
pie kurių buvimą eilinis žmo- turtinguosius” — buvo krašto HUMUSAM® nMI U1IT0 
gus dažniausiai tegali sužinoti žmonių nusistatymas. Šiandien, ---------- 1-------- -
tik iš geografijos vadovėlių ar kaip ir anksčiau, San Marino Prieš pirkdami ar parduodami na-

n «___ _ • » a 1 ____ • 1 - a«  x ____ i_.x mua Kirminą alrlvniia «sr QklUSenciklopedijų. Viena iš tokių 1 nori geriau būti neturtinga, bet mU8’
valstybių yra San Marino — se
niausia ir mažiausia respublika 
pasaulyje, teturinti tik 38 kvad
ratines mylias ploto ir apie 13, 
000 gyventojų, daugumoje ita
lų.

Krašto valdžia

ši respublika yra apie 200 
km. į šiaurę nuo Romos ir ap
ima Titano kalną, esantį Ape
ninų kalnyno Adrijos pusėje. 
Jos vykdomąją valdžią sudaro 
Didžioji Taryba, susidedanti iš 
60 narių. Kadencijos laikas Di
džiojoje Taryboje tęsiasi 6 mė
nesių laikotarpį. Visi vyrai, ne
žiūrint, jog jų tarpe yra apie 
80 • r beraščių, turi balsuoti. Be- 
raščiams balsuojant padeda jau 
nos mergaitės, vietinių mokyk
lų mokinės, kurios užpildo bal
savimo korteles.

Didžioji Taryba iš savo tar
po išrenka 12 atstovų į Augš- 
tuosius Rūmus — Senatą. Di
džiosios Tarybos galioje yra 
įstatymų leidimas ir malonės su 
teikimas nusikaltėliams. Sena
tas iš savo tarpo paskiria 2 re
gentus, kurie užima augščiau- 
siąjį postą respublikoje. Tačiau 
regentų pareigos nėra labai pla
čios. Jų kadencija trunka tik 
6 mėnesius ir alga tėra lygi tik 
5 doleriams mėnesiui. Bet tar
navimas šiose pareigose yra pri
valomas ir atsisakiusieji užsi
traukia bausmę.

San Marino istorija

San Marino įkurta apie 350 
m. prieš Kristaus gimimą, o jos 
įkūrėju yra laikomas Dalmaci- 
jos akmenskaldis Marinus. Po
piežius šią respubliką pripažino 
1631 metais.

Kai Napoleonas dalijo Italiją 
tarp savo giminaičių, jis susi
dūrė ir su San Marino. Jam bu
vo pristatyti atstovai iš San 
Marino, kurie papasakojo res
publikos istoriją ir ja Napoleo
nas buvęs sužavėtas. Jis ne tik
tai leido jai egzistuoti, bet dar 
pasiūlė drfugiau žemės, tačiau 
San Marino nuo šio pasiūlymo 
atsisakė.

I-jo Pasaulinio karo pradžio
je San Marino liko neutrali, ta-i 
Čiau ji vistiek sudėjo 7,000 do-Į 
lerių sąjungininkams ir pasiun
tė medicinos pagalbos dalimis 
į vakarų frontą. Tik vėliau ji 
įsijungė į karą sąjungininkų pu 
sėje.

Prieš II-jį Pasaulinį karą Mus 
solinis buvo susirūpinęs San Ma 
rino žemės sklypu, kuris sim
bolizavo laisvę jo diktatūrinėje! 
šalyje. Jis šioje respublikoje 
pasistengė įkurti fašistų parti
ją ir 1940 metais rugsėjo mė-1 
nesį fačistų paskirti regentai 
privertė San Marino paskelbti' 
kara JAValstybėms ir Didž. Bri 
tanijai.

San Marino gyventojai augi

garbinga šalimi.
biznius, sklypus ar 

atlankykite mus.

Berašant šį straipsnį, mus 
pasiekė žinios apie šioje respub-: 
likoje beaugančią opoziciją da
bartinei krašto valdžiai, kuri 
pasižymėjo savo pataikavimu 
komunistams. Spalio mėn. 1 d. 
komunistams palanki valdžia 
buvo pašalinta ir ios vietą užė
mė naujoji, tuojau gavusi Ita
lijos pripažinimą.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

nuiiiuniiiniiiiinuiiiinniiiiiuitiLuiiiuiimiiiuiiuiiiuiuuoniiiitniiiiiHiiiiiiiiiiiiiuniitni'iiniiiiu

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.
iiiiiitiiiiiiiiiiii«niiHiniiHiu]iniiiiiiitin«uiinwuuiim)iiuuiMtiiniiiiiiii!iiiHjiiiii'i!iiiiiiiiiiiiiiitn

LABAI s| MAŽINTA KAI>A
8x6, maras. Rūsys, dvigubas Kurti - 

j žus. Alyvos šildymus. Viskas tik 
į *26,00a. A. Sirutis.

GRAŽI S, STILINGAS
• ti kamb. namus Cbk-ago Iaiwu 

HE. 4-M2H2 ' — prie Manim-ltf Parko. viršuje 2 ti 
kamb. su atskiru įėjimu Iš prieškam
bario. šildymas guzu. DviKUluts ga
ražus. Tik $12,000. Kiilp dovana! A. 
-fcklaltis. j

li KAMB. REZIDENCIJA
Ant 87 ti pėdų sklypo, i motų se

numo, 2 blokai nuo Marųuette Pk. 
šildymus Kasu. 2 karų garažus. 
#I0.5iio A. Katilius.

LIETI’VIAKO TIPO
Mūr. 6 kamb. namus. Platus kum

pinis sklypus. Moderniškai įrengtas 
viduje. A is i purkas ir 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.500. Volodkeviėius.

7 KAMB. MCR. Bl NGALOW
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18.400. A. Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVeet 7lst Street 
Visi telefonai: \VAlbrook 5-AO15

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublle 7-9400

mūr. 5 bt. kraut. «-. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bu Išdek. c. š. gar. — 24,500 
lipsi. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,000 
„iūr. U kb. naujas, lld. lot. — pigiai.
I ru pigių ir |H-lnlugų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave.. LA 3-3384

BKIGHTON PAIlkE: •
Med. 5 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruoštu (rengti butų. centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 6o p. sklypas, 
gazo pečiais ftlld., kuiną 12,000.

Med. 2 po 4. centr. Šildymas, lubai 
g< ra vieta. 4

Mūr. 2 po 6, centr. ftlld., arti mo
kyklų. »$$

Mūr. du namai: 6, 3 knib. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jų mos.

GAGE I'AKKI.:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvas (rengimui, pui 
k i vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 butui po 4 kmb., centr. Šil
dymas, gražiai atrodantis namas, mo
derniški Imtai, kaina 44,000.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais (rengimais, didelė 

sale ir butu, žema nuoma, labai pri
einamu kaina dėl susidėjusių apl.

Med. 6 butai po fi kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

SIMAITIS REALTY,

HELP WANTED — FEMALE

REMODELING

{Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy 
Jmo, pertvarkymo (remodeling I darbai!

VACYS PETRAUSKAS
• BUILDING CONTRACTOR

FITTER
Very exclusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, perma- 
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTER0, 730 
laike St., Oak Park.

S E W E R S
ei.: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ Very exclusive suburban store 

| needs expert sewers. Highest sala- 
ries, permanent, paid vacations.

{4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111.^ |

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTKACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus, išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak VI 7-4229

Namų tel. Blahop 7-5.846 
27.87 Wrat tarti Street

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimus, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai ift- 
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pus

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal #-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vul. Adresas: 515
Noiton, UilkiH Springs. UL

STANISLOVAS CIBULSKIS
Gyveno 2506 West 69th Street, Chicago, Illinois.

.Mirė spalio 13 d., 1957 m., 9:25 vai. ryte, sulaukęs 63 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Baisogalos miestelio ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kotryna (po tėvais Anta

naitytė), 4 dukterys — Angelą ir žentas John Yanz, Gloria ir 
žentas VValter Drungil, Theresa ir žentas Alfred Buiger, Jose- 
phine ir žentas Alfred Brazen, 10 anūkų, 2 broliai — Aleksan
dras ir Petras, brolienė Stanislava ir jų šeimos, brolienė Stella 
ir jos šeima, švogerka Kazė Tumaviėins, jos vyras Jurgis, 2 puse- 
serės — Bronė Martinaitienė ir Stasė Norkienė ir jų šeimos, sesers 
sūnus Petras Patukus ir šeima, ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie šv. Vardo dr-jos Marųuette Parke, Lietuvos Vy
čių, Cardinal Mundelein Kolumbo Vyčių kp. 3024, Labdarių Są- 
jungea ir amžinas narys šv. Kazimiero Akademijos rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern 
Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bns atlydėtas j švč. Pan. Marijos Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingom pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
Ims nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamas da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, žentai, anūkai ir broliai,
Ltid. direktoriai Mažeika-Evans, tel. REpublic 7-8600.

Med. 2 u., 11 u. 5 dideli kamb., 
centr. Sild. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. ftlld. gu
zu, garažas. $28,000.

3 u. mūr. namas; ftild. gazo pečiais. 
Geros pajamos, $15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. ftild., sktyp 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplevvood Ave.
TeL CLiffslde 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

J. BREIVE and SON
2737 W. 43rd St„ CL 4-2390 CONSTRUCTION COMPANT

1442 S 48th a., Cicero 50, 01.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patai- į 
pn įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 8-27#3 nuo • vai 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

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

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2666 W. 5Vth SL TcL PRospeet 8-5454

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, aut plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. bloko nuo 
parapines mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę ftį namų. būsi-

000<X>ooo<x><>ocK}<><}0<>00<><><x>t,o i sužavėti. (mokėti tik $4,000.
! 42nd & Campbell Ave. 5 kamb. cot-

alMIlIlIOIIIIIIIII

KNYGA,
Kokio# pasirodo tik retais laikote, 
niai#.

.; f' PREMIJUOTASIS DRAUG. 
/ ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jur< 
Komisijos ir nepaprastai pa tankis 
sutikta -.kaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Paukštiene! 
Lietuviškos Knygos Klubo leidisv. 
434 pal. Kaina $4.00

Ulaakymus ir pinigus siuskit. 
DRAUGAS 

4545 West OSrd Street 
Chicago 29, Illinois

r——-t=,___ iri_______________ :
DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

MARQUETTE MANOR.
2-jų augfttų mūr. naujai atremon- 

tuotas 2 po C k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių ftild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

GAGE PARKE
6 k. mūr. bungulovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.J. Plytelių virtuvė lr 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo ftild. 
Garažas. $18,500.

KITUR. 2 augfttų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero lr «4th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūftiu, 12 m. senu
mo. Alyvos Šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sųrafte lr (sitiklnsite gerais pirkiniai.-

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

MUS So. Uesiern Ave.
l’Kisp. 8-2234 arba HEm. 4-7OK5

ooooooooooocooeaoooooooeoo

| Norėdami pirkti ar parduoti neju- Į 
| domų nuosavybę naudokitės mūsų j 

patarnavimu
! P. ABROMAITIS REALTY
Į
J Chicagoje: V. A. MAŽEIKA, j 

Telel'. OOmmodore 4-5138. 
10838 So. Wabash Ave. •

Telef. LEMONt 1286 
ItMlO Illnois St., Iieinont, III.

EVERGREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb. “face brick”, 

mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys, 
garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin
tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520.
CICERO. Geri, pajamų nuosavybė. 
Apylinkėje 1 Gth St. ir 50th Ave. Dvi 
krautuvės, 3 po 3 kamb. Gerame 
stovyje. Svarus. Pajamų $2,640 j me
tus. Kaina $19,9<i0. SVOBODA, 6013 
Cermak Itoarl, tel. Blsliop 2-2162.

- SAVININKAS parduoda 2-jų 
butų po 4 k. medinį namą. Abu 
butai tušti. 1 kamb. pastogėje. 
Daug priedų. Uždari porčiai. Ga-1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

ut darb* klubui- skelbia nau« lietUViSk0 roman° konkursą- Pas- |^12Sn’^^RWK^
vynuogių, tašo akmenis, bet 
daugiausia pajamų turi iš paš
te ženklų, iš kurių gautos pa- 
J4teos padeda subalansuoti vals 
Žy&ės biudžetą. Tačiau, nežiūrint 
fremažų pajamų iš pašto ženklų, 
fcifn Marino yra neturtinga vals 
fybė. Prieš 80 metų čia buvo 
fiorėta įsteigti lošimo įstaigą 
“Časino”, kas būtų suteikę jai 
daftigiau lėšų. Pasipriešinus re
gentui, buvo pravesti balsavi
mai ū- azartinis “Casino” buvo 
didele balsų dauguma atmestas. 
“Ne materialine gerove išsilai:

At Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje,

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 
“DRAUGE"

4545 W. 63 St, Chicago 29, UI.
lOionmiimmiiiiiimiiinnMmiiniiiiiiiniiMrimnTOiimiiniriHiHirn'niiiPiiiiiiiiii'Hiim

kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įtęikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis ii Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas dvaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens lr kanalizacijos 
vamzdžiai, galima (rengti gerus kam- 
barius. Garažas, (mokėti tik $4,600.00.

4«tb a Rockwell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirfttai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. luitas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznj.

(’aip pat turimi daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre-
vbintų namų
Turime rimtų pirkėjų, todėl pramo

ne turinčius parduoti namus kreip
tis ( raštinę lr mes mietai patarnau- 
ūme parduodami Jūsų namua

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5000

ST. Skambinti POrtsmouth 7-4062 
įx> 4 v.v., šešt. ir sekm, visą dieną.

SEE THESE BARGAIN BUYS
VICIN1TY 6lst & ARTESIAN

1 *4 story 2 apl. Bk. corner, 33 ft. 
lot. 2 car Bk. gar. $29,500.00.

VICINIiTY 63rd & HONORE
2 flt. Hk. 5 & fi, 36 ft. lot. $19,600.00.

VICIN1TY 6lst & LAWNDALE
6 bedroom bk. bungalow. 3 baths, 

recreation room in basement, gas H.

Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali 
vieta tinkamam asmeniui. Turi par
duoti. RO 2-9823.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 1 e%cei. cond 
būti parašytas mašinėlė, nemažesnis kaip apie 200 romano for- i Donald L HopI RealtV 
matt, puslapių. 6001 S. Kedzie 1

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai. 
Draugas”, 4545 W. 63rd St.. ChicafoJ®, IU.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS SU
3 KAMB. BUTU RŪSY. 2 po 4*/2 I 
kamb. Pečiais apšild. Pajamų $160
j mėn.. plius savininkui butas. 
$24,500.

5719 W. 64th Place
PO 7-0296. I

Brighton Parke arti mokyklos, mū- | 
rinls su rūsiu, šildymu ir pastoge, į 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

(•age Parke. Svarus. 4 butų kampi-

7

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Gontractors 

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

Namų Jkainavimas ir įvatrtl.- 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE 

Cbicagc 29. Bl

ŲUINTERO
730 Lake St._____________ Oak Park.

REGISTERED
NURSES

For general duty in 65 bed hos
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth- 
er benefits. —

Write Director of Nurses,
LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAL
3010 Grand Avenue 
Waukegan, Illinois

LAB IECHNICIAN OR R. N.
To administer I. V.’s and work in 
blood bank for hospital lab and 
venoclysis department

CALL MRS. FROMMHERZ.
ENglewood 4-7000

Reikalinga mergaitė arba moteris
NAMŲ RUOŠOS DARBUI

Dirbti daliną laiką. Pageidaujant 
yru kambarys.

GRovehlU 6-2505

2nd GIRL
In Modern & New Rectory. Excei- 

’lent \Vorking Conditious. Prlvate 
Room &. Bath. Television Room. 
Good Salary. Please Purnlsh Refs.

Tel. NA 2-5900

HELP YV ANTED — KEN

REAL ESTATE SALESMAN
full or part time: mušt speak Lithua
nian. Top Commission; apply

NOEL REALTY 
6001 So. Kedzie Ave.
Tel. PRospeet 8-5353

ĮSIGYKITE DABAR
DĖMESIO!

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”

TO WHOM IT MAY C0NCERN

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis, M.I.G. 

Išleido

Mr. Svoboda, realtor, 3739 W. 
26th St., Chicago, ir 6013 W. Cer- 
rn-ak Rd., Cicero, pardavė mūsų 

i nuosavybę į labai trumpą laiką— 
2944 W. 25th PI. Ir mes per jį vėl 
pirkome pajamų nuosavybę 2433 
S. Springfield Ave. Geriausiai re
komenduojame už gerą patama-

Lietuvlų Katalikų Spaudos Draugija vimą
640 puslapių; 3/t colio storumo

Kaina . . « .,............................$3.00
Paauksuota.................................. $3.60

Tai viena ift pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų

I

nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Prlirpū- | aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 glesm.; 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir LL

Maldaknygė •’ Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai iftleista; at

muš gerus pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be ftildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 j mėn. Mažos 
išlaidos, (mokėti tik $5,000. Kaina
$25.000.

APARTMENTINIAI
Kampinis 12 b. $57,600; (mokėti 

$17,-000.
Dvidešimts butųi ir 3 *trautuv®9 spausdinta ant balčiausio lr gerlau-

$110,000; (mokėti $30,000.
Mar(|U«-1te Parke — 14 butų

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Arcber Ave. 

LAfayette 3-8881

DOMESIO

pa- šio popierlo; tvirtai (rišta su paauk- 
1 savim u ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

91 maldaknygė yra geriausias plr- 
I klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
' iau

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

Mr. & Mrs. Pawel

MISCELLANEOUS

WILL BOARD CHILDREN 
in my licensed home. Excellent 
reference. CEdarcrest 3-5084.

SILD Y M A S
' A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cieero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vat 

ryto Od 5 vai. vakaro. 
Telefonas noo 5 vai. vakaro: 

________ OLympic 2-6752________
LIET. APDRAUDOA AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudoa. Automobl
llų finansavimas. Notarlataa Valsty
bė# patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook b-M7l

I5TFRRTATF INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Ave.. Chicago SS. IU

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Rrighton Parke. Apžiūrėti 
gulima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 M. Maplevvood Ave.

VARIETY STORE. — Jvairių 
1 daiktų krautuvė. Įsteigta prieš 26 
metus arti mokyk., bažn., judrioje

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryftlum 

su jo dvasine raida
I dalis; Vaiko kelias ( pasauli 

II dalis: Valko kelias ( Dievą
lr religiją

III dalis: Valko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
?28 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
‘2334 So. Oakley Ave.

iiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiitmiimmiiiimiiiimii

ĮSIGYKITE DABAR !

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius štoa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd 9t, Chi- 

, cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Skelbkitės "Drauge”’
PRospeet 8-5353

16NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVTNTNKAP
Ts'pininkanįnme butų išnuomavi

mui Patarnavimas veltui. Turim# 
įsukiančiųį,) sąrašą

H.ARDVVARE KRAUTUVE IR 
NAMAS. 2 butai pajamoms. Ge
rai einąs biznis. Žieminiai langai. 
Daug priedų. Garažas. 4351 S. Ca
lifornia Ave.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMINIIIIII.
Lietuvių tautos tauriausios 

bės Arltlvysk. Jurgio Matulalėio-
Mntulervičlaiu

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant I MIM so. 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny- i 7 ..
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre- 1 Pn,.ke Apšildytas; karštas vsnduo. 
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu | Teirautis td. Virginia 7-2114. 
susitarimu. , „ . _ .. .. .

VARPAS Reni Estate
1‘IUMpoot H-2231

Itcmkitc tlicn. Brauką’

Išvyksta | Floridą. Sav. parduoda 
OFFHKT PRINTING HHOP HPAU8- 
TUVĘ!. Pilnai įrengta 422 K. Dear- 
born. Multlllth eutter. Camera, etc.
Pulku# nuolatinis biznis. Reniai (ntelg- 
Ins; skubiam pardavimui, nebran
giai. Paainaudokttn gera proga. Ga
limo# mėneninėn pajamos $1.000 ar- _____
ha. daugiau. Prafto $6,500. Telefonuo- 
kitę arba atvykite šiokiom dienom * 

HArrtson 7-MZ1

Trijose dalyae:

UŽRAŠAI

Perskaitę 
jį kitiems.

‘Draugą” duokite

I. Ltrasal: Mtntya, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 

bel visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai tr sielų 
tBganymut

d. lalSkal, Tai įvairiems aams 
alma rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmlSkos ISmlntles perlai, ISrelkSi.

patarimų, paraginimų tr paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 230 pal., paveiksluota 
Ir (rišta ( kietus viršelius Kaina
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63 Rt., Chieago 29, 01 
miuiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiifiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiuiiiisiiitiiiiHtinn



Vinnud., 1957 im. spalio 11 <1.

Chicagoje

Daktare, gaila, kad tu ne 
batsiuvis

Klaidingai uždėtą puspadį, 
švilpaudamas pakeiti kitu. Gy
dytojas viena injekcija, vienu 
receptu sudegina visus tiltus 
atgal. Tas nuolatinis radikalus 
apsisprendimas prie sergančio
jo (ne prie materijos!), nuola
tinis vidinis pergyvenimas turi 
įtakos į gydytojo charakterį, į 
jo asmenybę. Nenuostabu, kad 
visuomenė gydytojo dažnai ne
supranta arba be kritikos jį per 
vertina laikydama jį dievaičiu, 
magiku, apgaviku. O jis norėtų 
būti tik žmogum, kuris dažnai 
aukoja dėl kitų skausmo savo 
vąrdą, nervus, savo šeimą ir 
t.t. Iš gydytojo daug reikalau
jama, bet nieko jam neatlei
džiama.

Šiais žodžiais dr. Z. Danilevi
čius pradėjo paskaitą "Gydyto
jas ir visuomenė”, š. m. spalio 
2 dieną.

Visuomenės vardu kalbėjęs P

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGYSTE

Studentai ir karys Little Rock miestelyje kalbasi apie studijas, 
integraciją ir sargybas. (INS)

Filosoiines paskaitos

Okupuotoje Lietuvoje , sP°rtinė iki gyvo kaulo, kuo tu- 
3 3 | retų labiau susidomėti ir tarp-

— Pabaltijo ir Baltgudijos tautinės sporto institucijos., 
spartakiada prasidėjo Vilniuje (Elta)
rrgsėjn 22 d. Iš Lietuvos spor- __________
tininkų dalyvavo 333, kurių tar
pe 45 sporto meisteriai. Viso
dalyvavo 1,300 sportininkai. | Spano 18.19 d Notre Dame 
Lietuvių sportininkų tarpe da- universitete — filosofinės pas- 
lyvavo ir tarptautinio masto re kait08. Be kitų, savo studiją 
kordininkai Pipynė, Mykolas iritoms dienoms paruošė britų fi- 
Alfonsas Rudzinskai, Baltrušni- į losofas ir istorikas Christopher 
kas, Sasnauskienė ir kiti. K. (i)aw»>n.
Preikšas partijos centro ir vy-
riausybės vardu atidarydamas Didelė biblioteka
spartakiadą, neiškentė nepabrė- Portlando universitetas sta- 
žęs, kad Baltijo respublikų spor t0 naują biblioteką, kurioje 
tininkų olimpiniai ir kitokie tarp [ tilps 15o,OOO tomų knygų ir ku- 
tautiniai laimėjimai esą pasiek- ri kainuoja apie $291,500. 
ti "komunistų partijos ir tary- i

Padovanojo $100,000 KAS KĄ IR KUR 
vertės monstranciją *

General Motors bendrovės di- L.“ D- L. K-.Birutės d-jos centrinis 
, Chicagos skyrius s. m. spalio 20 <|.

rektorius Edward F. Fisher, pa ;t v. h„IIJOS(. ,ėvi, į(-z,.itų pa
gerbdamas savo mirusios žmo-! >»lposc, 5iino s. ( iiiienioiit A\<-.. šnu
nos atsiminimą, kardinolui Edv. į ku‘. visuotinį susirinkimų n
.. , . I iiinloiiiai |»raso narius ir pnjaucitin-
Mooney padovanojo 34 colių atsilankyti. Binitininkės nuošir 

auksinę monstranciją, gausiai džiai lankia naujų narių — tarniui-
papuoštą deimantais, rubinais 1 i""' veteranų motinų ir žmonų 

. ... įsi langinio, kad butu sustiprinta
ir smaragdais, 'kainuojančią Ull|,miškui, vp.m šni-
$100,000 |(OS sl.itvj<.

Sudbury, Ont.
Universitetas

binės vyriausybės rūpinimosi kū 1 
=========================== j no kultūros ir sporto vystymo-1
Spalio 20-23 — Baltimore, |si dėka”. — Spartakiadoje Lie-' 

Md. — kun. Augustinas Sabas. ^uvos sportininkai pasirodė kos
tiumais su nžrašu "Lietuva”.1

f
Jau nuo praėjusių mokslo me

tų pradžios pas mus oficialiai
veikia universitetas, kol kas pri'

Maldeikis pabrėžė, kad į gydy- siglaudęs prie jėzuitų kolegijos, j
toją visuomenė žiūri: 1) kaip Šią vasarą nupirktas didelis skly Į
į verslo profesijos atstovą —i pas New Sudbury didžiuliams
su nepasitikėjimu ir atsargumu, i universiteto rūmams statyti.
2) socialinės profesijos atsto- i Statybos darbai bus pradėti at-
vą, pagalbos tiekėją, auklėto-1 einantį pavasarį. Pastatai kai-
ją — su atsidavimu, pasitikę- nuos 5 milionus dolerių. Tai bus
jimu, pagarba. pirmasis universitetas Ontario

.t šiaurėje.
Diskusijose dalyvavo A. Ja-

saitytė, prof. Manelis, dr. Ru- _ Mta(,leninė mokykla šie-

Spalio 
Hights, III 
zotta.

20-27 — Chicago
— kun. Petras Gran

Lapkričio 15-17 — Gary, Ind. 
— kun. V. Endriūnas.

Lapkričio 17-24 — Omaha, 
Neb. — kuo. A. Sabaliauskas 
ir kun. A. Sabas.

Kaip kitaip ir atskirsi Lietu
vos sportininkus nuo Latvijos ir 
kitų kraštų. Bet kodėl sovietinės 
įstaigos iki paskutiniausių lai
kų nuslepia Lietuvos kilmę tų 
lietuvių sportininkų, kurie daly
vauja sportinėse varžybose Mas 
kvoje ir užsienyje? Kodėl juos 
garsina Sovietų Sąjungos, o ne ,

Lapkričio 30 - gruodžio 8 — Lietuvos (nors bent "Lietuvos'
Cambridge, Mass. — kun. V. 

i Endriūnas.
TSR”) sportininkais? Toki tau
tinės kilmės uzurpacija yra anti

gienė, inž. Naudžius, dr. Brin- 
kis ir kt.

met pradėjo darbą pirmąjį spa
lio šeštadienį Cbrist the King pa 

Visuomenė galėtų labiau at- rapijos mažojoje salėje, kaip ir 
kreipti dėmesį į korp. “Gajos”
pastangomis ruošiamu paskai
tų ciklą visuomenei. Išmokę iš
vengti susirgimų, susirgę mo
kėsime .išgyti. K. P.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

Philadelphia Pa
A. Kuprevičiaus koncertas

Muziko Andriaus Kuprevi
čiaus pianino rečitalis įvyks š. 
spalio 26 d. 8 vai. vak. Pennsyl- 
vanijos universiteto muzėjaus 
auditorijoje, 34 ir Spruce gatvių 
kampas, West Phila., Pa.

Šio rečitalio iniciatorės — Pa
baltijo Moterų Lietuvių Atsto
vybės Valdyba Philadelphijoj — 
kviečia viešnias ir svečius ne tik

Vasario 23 - kovo 9 — Cam
bridge, Mass. — kun. A. Sabas. 1

Kovo 2-9 Los Angeles, Cal.
— kun. A. Sabaliauskas.

Kovo 9-16 VVoreester, Mass. Tai gražiausia dovana mūsų i
kitais metais. Pamokos bus nuo >__ kun Sabas mažiesiems skaitytojams. Meilė |
9 vai. ryto iki 12 vai. Šiemet.ZKovo 16;3n _ T(ironto, Ont. fflu-
mokykloje dirbs kun. A. Sabas. Canaila _ kun A Sabaliaua- stracijos šią knygą padare dau- 
J. Gabrėnienė ir J. Vaičeliūnas. kas ' giausia mėgiama mažųjų skaity-

— Kun. Aug. Sabas praleido ’
savo atostogas pas brolį. Vieną 
sekmadienį atlaikė lietuviams pa

PADĖKA

maldas ir pasakė pamokslą. Ta Muzikui Adomui Germanavi- 
proga buvo speciali rinkliava lie čiui Vokietijoje paremti per Lie
tuvių saleziečių gimnazijai Ita- tuvių Freiburgiečių Vienybę au-

tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu
i siųskitei

su pinigais

Aą. A-

VERONICA KARKAS 
(ZEMOMTA1TC)

Gyveno 1228 S. 50th Ct. 
CICERO, ILK

Mtrfi spalio ll d., 1957, 8:30 
vai. ryto, Kniaukus 49 m. amt

Gimė Chicago, UI.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, sūnus Robert, 
I'. S. N., duktė Nancy Malecek, 
žentas Richard, patėvis Frank 
Schuckols, 2 seserys: Anna Že
mom. ir Mary Ruczek, uošvė 
Anloniu Pinigą uskas mu šeima, 

•'kili Riminės ir draugai.
Kūnas pašarvotas Vance ko

plyčioje. 1124 So. 50th Ave., Ci
cero, Illinois.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio 15 d., iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, 
žinias ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Vance. Te|. OLympic 2-5245.

rrrriTr”3 *
$

I *‘ ® į

MRK1U DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas duo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIE.\> IR NAKTĮ

lijoje. Suaukota $47.25, kurie 
pasiųsti į Italiją. Čia atostogau
damas, aplankė vaišinguosius J. 
M. Kriaučeliūnus ir J. N. Pau- 
laičius bei J. K. Balčiūnų vasar
vietę. Buvo ir daugiau pakvie
timų, bet dėl laiko stokos ir azia 
tiškų slogų teko palikti kitam 
kartui. ,

— V. B. Dūdoniai iš tolimojo
iš Philadelphijos bei jos plačių Edmontono apiankė savo drau- 
apylinkių, bet ir iš kitur į šį re-1 gUS Sudburyje.
prezentacinį koncertą mielai at
silankyti.

Auditoriją pasiekti iš pietinės 
miesto dalies yra patogiausia 
važiuojant Walnut gatve (kur
suoja PTC) iki 34 gatvės: tris
dešimt ketvirtąja gatve į kairę, 
pietų kryptimi, ir už vieno blo
ko yra universiteto muzėjaus au 
ditorija. Iš šiaurinės Philadel-, ka|ba lietuviškai 
phi jos bei siaurės rytų miesto da l 
lies, pasiekus miesto centrą

— R. R. Bagdonai iš Hamil
tono praleido vasaros atostogas 
pas Tiknius.

— Gaveliai iš Montrealio ap
lankė savo draugus iš Dzūkijos. 
Malonu pastebėti, kad Gavelie
nė, nors čia gimusi ir augusi, 
yra susipratusi lietuvė ir puikiai 

Sudburiškis

kojo arba aukų surinko šie as
menys: 30 dol. Chicagos “Švie
sos” skyrius, 24 dol. V. Šilėnas, 
po 20 dol. — A. Butvilienė, P. 
A. Raulinaitis, 17 dol. New Yor
ko “Šviesos” meno sekcija peri 
A. Elskų, 11 dol. A. Čepulis, Ker 
heliai, po 10 dol. — kun. Gurec-

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, IH.
----------------------------------------------- j
Gražiai ir kultūringai praleisti 

laiką, jei skaitysit didžiojo 
Prancūzų rašytojo VYCTOR

HUGO romaną

VARGDIENIAI
Šis Romanas dar šiandien pla

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Wėstern Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlama, kuris gyrana kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

kas, O. Šilėnienė, St. Tiškevi- išverstas į visas kultūringų tautų 
čius, T. Valius, J. Blekaitis, G. kalbas. Tai yra labai graži ir ver-

tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo- 

Roma-
Draugelienė, 8 dol. O. Yčienė,
po 5 dol. — kun. J. Petrėnas, J.. mjg draugui padovanoti 
Marks, St. Šurkus, A. Tamošai- nas penkiuose tomose. 
tienė, S. Kontrimas, P. Mitkus,
V. Šilėnas, J. Bušackis, A. Gau
sas, A. Liutkus, 4 dol. — A. Na
gys, po 3 dol. — D. Sabalis, kun.
P. Gaida, P. Galėnas, V. Rusec-
kas, po 2 dol. — J. Viliušis, G. I platintojus arba užsakymus 
A. Rannitai, po 1 dol. — T. Lukš (Pinigais siųskite:: 
tienė, M. Žymantas.

Visiems į mūsų laišką atsilie
pusiems aukomis, pastangomis, 
nuoširdžiais laiškais ir prisiųs
tais adresais nuoširdžiai dėko
jame.

I tomas 390 pust, kaina .. $3.50
II tomas 216 pusi., kaina .. $2.00
III tomas 316 pusi., kaina .. $3.00
IV tomas 360 pusi., kaina .. $3.50
V tomas 382 pusi., kaina .. $3.50

Reikalaukite pas visus spaudos 
su

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.

fclty Hali, labai patogu naudoti Į Š'įUVM S«I??ie£,į[ kuni3M 
požeminį — Market gatve VVest vedamos misijos 1957-58 m 
Philadelphia link iki 34 stoties; į Spalio 20-27 _ Hamilton, O. šilėnienė ir kun. F. Gureekas, 
trisdešimt ketvirtąja kursuoja Ont. — Canada — kun. A. Sa- l Lietuvių Freiburgiečių Vienybės 
autobusas — PTC; važiuoti pie- baliauskas. sekretoriai
tų kryptimi, pravažiuojant nuo __
Market gatvės Walnut, Chest-
nut ir Spruce. Iš vakarinės Phi- 
ladelphijos važiuoti Market gat
vės požeminiu iki 34 stoties arba 
fchestnut iki 34 gt.; trisdešimtį 
ketvirtąja — universiteto link, I 
į dešinę. Automobiliais atvy-1 j 
kusiems bus pakankamai nemo
kamos vietos jiems pastatyti uni 
versiteto ribose.

Biletus šiam koncertui jau ga
lima įsigyti arba rezervuoti lie
tuvių banke — Liberty Federal 
Savings and Loan Assn., 202 N.
Broad Str., ir pas sekančius as
menis: Juzę Augaitytę, Ireną 
Norkienę, Valę Buinienę, Vytau
tą Muraškauską ir St. Kanana- | 
vičienę. Biletų kaina — 1, 2 ir 
3 dol. Moksleiviai ir studentai,1 
norintieji įsigyti 1 dolerio vertės 
biletus, tcįsigyja arba rezervuo- į 
ja iš anksto.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kąlbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL

AGOTA BUDRIK 
(po tėvais šiauliutė)

Gyveno 723Ū Ko. Washtenaw 
Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė spalio 11 d., 1957 m., 
1145 vai. vak., sulaukus 71 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Telšių parapijos.

Amerikoje išgyveno +8 ųi.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras" Htanley; duktė Kaily ir 
jos vyras Robert Zachaty; du 
sūnūs Alėje ir marti Helen ir 
t-'elix tr marti Josephine; 4 
anūkai; brolis ir brolienė So
phie. Lietuvoje pasiliRo brolis 
Kazimieras šaulys ir šeima ir 
daug kitų giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie Chieagos Lie
tuvių Ddaugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Ave. Laidotuvės įvyks an
tradienį, spalio 15 d. Iš koply
čios Kl vai. ryto bus nulydėtas 
į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimineH, draugus ir pažįstam ua 
dalyvauti šios© laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, žentas, 
sūnūs, marčios, anūkai, broliai, 
brolienė ir giminės.

Laid. direktoriai Mažeika- 
Evans, tel. REpublie 7-8600.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE 1410 SO. 50th AVE

CHICAGO. ILL. CICERO, ILL.

Telefonai GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Tflk Mes turime koplyčias1
' vimas dieną ir nak- Bu aB v s o s e Chicagos ir1

1 tį. Reikale šaukti

mus.
Roselando dalyse ir I 

tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CAŲIFORNIA AVE. EAfayette 3-3572

Gautas pelnas bus panaudotas j 
lietuviams Sibire šelpti ir ligo
niams, seneliams bei mokslei
viams Europoje paremti. V-ba

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West OSrd Street 
••Ttelef. PR 8-0833 ir PK 8-0834

A. A.
PETRONĖLE ZALBA

I PO TĖVAIS MICKUS)
Gyven-) 1310 North 18th Ave., Melrose Park, Illinois.
Mirė spalio mėn. 12 d., 1957 m., 3:30 vai. popiet, 

sulaukusi 50 metų amžiaus
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Alex, dvi duk

terys —- Eleanor ir Ruth, sesuo Antoinette Yukris.

Kūnas pašarvotas Borman koplyčioje. 16th Ave. ir 
Chicago Ave., Melrose Park’e.

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio mėn. 15 d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta j Mount Carmei 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: VYRAS, DUKTERYS ir SESUO.

Laidotuvių direktorius Borman, telefonas FI 4-0714.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Prentdoat

6819 So. Wesfero Ave Tel, GRovehill 6*3745

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

r
i

'3
O.

1

£

1

<0

t paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpiname 
transportadją automobiliu.

Atdara kaadlen lr aekmadlenlala nuo » rai ryto iki 5 vai. popiet

IAHIRINKITB DABAR — BVS PAHTATYTA KAPINIU DIENIUKI 
JOKIO rMOKJJBM* MlVbUitHr’T KAPINIO DIENOJH.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE. • Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

’ ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W 46th STREET • YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23 r d PLACE Vlrginia 7-6672

VAHCE FUNERAL HOME
1424 S 5<lth Ave OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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Pirmad., 1957 m. spalio 14 d.

X Angelų Sargų šventė. 
“Krivūlės” klubo atšvęstoji An
gelų sargų šventė spalio mėn. 
6 d. Chicagoje praėjo iškiliai. 
Po pamaldų ir tai dienai pritai
kyto kun. A. Stašio pamokslo 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, šventės minėjimas įvyko 
P. Ančiulio svetainėje. Minėji
mą atidarė klubo pirmininkas 
J Eifelis, apibūdindamas šitos 
gražios šventės tęstinumo pras
mę šiandieną.

Atsistojimu ir susikaupimu 
buvo pagerbti mirusieji, žuvu
sieji, nužudytieji ir bolševikų 
vergiją nešantieji buv. Neprik. 
Lietuvos policijos tarnautojai.

Toliau sekė buv. “Policijos”

X A. a. Pranciškaus Juškos
laidotuvės Chicagoje buvo itin 
iškilmingos. Velionis buvo gero 
būdo ir su juo paskutinį kartą 
atsisveikinti į bažnyčią susirin
ko labai daug žmonių. Buvo at
laikytos penkerius šv. mišios. 
Prie didžiojo altoriaus celebra- 
vo kun. J. Kuzinskas, asistuo
jamas kun. J. Skripkaus ir kun. 
B. Būdvyčio. Prie šoninių laikė 
mišias kun. Pr. Kelpšas, kun. 
Pr. Garšva, kun. V. Audri uška 
ir kun. J. Prunskis. Pamokslą 
pasakė kun. J. Prunskis. Didelė 
lietuvių minia nulydėjo j kapi
nes. Velionis buvo veiklus orga
nizacijose, parapiniame komite
te, rėmėjas lietuviškos spaudos 
ir visų lietuvių vienuolynų, nuo
latinis Draugo skaitytojas. Ve- 
lionies našlė Antanina — yra 
plačiai žinoma kaip sumani 
įvairių parengimų šeimininkė.

X Vincenta šerauskiene, 
4344 S Hermitage ave., mirė 
spalio 6 d. aprūpinta Šv. Sak-

žurnalo redaktoriaus Br. Kvik- ramentais. Amerikoje išgyveno 
60 m. Buvo pirmoji Town of 
Lake kolonijos parapietė. Prie 
velionės kąrsto buvo sudėta la
bai daug šv. mišių aukų ir gė
lių. Palaidota spalio 10 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse. Laidojo 
kun. Stašys, kun. Mikalaitis ir 
kun. Juškevičius. Po laidotuvių 
dukters namuose buvo pietūs. 
A. a. Šerauskienė išaugino pa
vyzdingą šeimą, buvo maloni, 
geros širdies ir stipraus tikėii- 
mo moteris. Paliko dukra H. 
Kauffman, sūnus W. Šerauskas, 
kurie taip pat yra visuomenės 
veikėjai ir stambūs aukotojai.

X Kristaaus Karaliaus minė
jimas ruošiamas šio mėnesio 27 
d. Šv. Jurgio lietuvių parapijoje. 
3 vai. po pietų Šventoji valan
da parapijos bažnyčioje, o 4 vai. 
po pietų Akademija paraprios 
salėje. Minėjimą ruošia A. L. R. 
Katalikų Federacijos Chicagos 
apskritis.

X Petronėlė Turskienė, 4639

lio labai įdomi paskaita apie 
pirmuosius mūsų milicininkus. 
Paskaita buvo tokia vaizdi ir 
įdomi, jog klausytojai gailėjosi, 
kad ji pertrumpa.

Krivuliečius sveikino ir kitų 
organizacijų atstovai. Šventė 
baigta Tautos himnu. Po to vy
ko tradicinės vaišės.

X J. Ramanauskas su žmo
na, gyvenantieji Marąuette 
Parke, įsirašė nariais vyčių 
sendraugių kuopon. J. Rama
nauskas anksčiau ilgus .metus 
gyveno Roselande, ten turėjo 
prekybą ir buvo žymus veikėjas 
parapijoj ir katalikiškose drau
gijose. Yra vienas steigėjų vy
čių 8-tos kuopos, kuri savo lai
ku buvo kolonijos pažiba. Kai
kurios vyčių kuopos .sekcijos, 
pvz. dramos turėjo eilę gerų ak
torių: Janušauskaitę, Kačins- 
kaitę, brolius Stankus, Pivariū- 
ną ir k. ir suvaidinusi daug sce
nos veikalų.

X Nieko negelbės nei mūsų s- Hermitage ave., plačiai žino-

ilgos ir ugningos kalbos, nei il
giausi straipsniai laikraščiuose, 
jei mes jų neparemsime darbais. 
Dažnai mes karštai riktelėjam 
jaunimo adresu už jo neveiklu
mą ir nutautėjimą, bet mū
sų dažniausiai nebūna ten, kur 
mūsų jaunimas bando parodyti 
savo darbo vaisius. Spalio mėn. 
26 d. mes visi turėsime progos 
savo žodžius paremti darbu at
silankydami į Moksleivių At-kų 
sąjungos ruošiamą tradicinį jau
nųjų talentu vakarą, kuris 
įvyksta Lietuvių auditorijoje.

X “Rigoletto” operos spek
takliui, kuris bus š. m. gruodžio 
mėn. 8 d. 3 vai. popiet Marijos 
Augštesniosios mokyklos salėje, 
kvietimus galima užsisakyti paš
tu, prisiunčiant atitinkamai su
mai čekį. Įėjimas spektaklin 
kainuoja 5, 4, 3 ir 2 dol. Užsa
kymus siųsti šiuo adresu: Vyrų 
choras, 7224 So. Rockwell St., 
Chicago 29, III.

X Febronia Klikūnaitė, Mo-

ma veikėja ir stambi gerų dar
bų rėmėja, Labdarių s-gos 1-os 
kuopos sekretorė, daug vei
kianti Labdarių naudai amžina 
narė, nusipirko biletą į Labda
rių banketą. P. Turskienės var
das bus įrašytas į plytą, kuri 
bus įmūryta į Labdarių naują 
priestatą.

X I^aima ir Antanas Lunec- 
kai. 8424 So. Gilbert Court, Chi
cago 20, III., susilaukė sūnaus, 
kurį rengiasi krikštyti Algio- 
Andriaus vardu. Tėveliai ir abi
dvi sesutės nepaprastai paten
kinti naujuoju šeimos nariu.

X Kun. Albinas S p u r g i s, 
MIC, sako pamokslus šiomis 
dienomis vykstančiuose 40 vai. 
atlaiduose Waukegano, III., liet. 
parapijoje. Pamokslininkas sa
vo iškalba žavi atlaidų daly
vius.

X Ona Vaznienė, pergyvenu
si sunkią operaciją, grįžo iš li
goninės ir baigia sveikti. Važ
mai yra žinomi visuomeninin-

terų sąjungos veikėjos ir 55-tos ^a’ *r &erų darbų rėmėjai

kuopos vicepirmininkės J. Kli- 
kūnienės duktė, vienoj automo
bilių kompanijoj augšta parei
gūnė, išvyko atostogų į Kubą 
(Cuba). Pažymėtina, kad kas
met ji atostogoms pasirenka 
skirtingą kraštą. Yra važinėju
si ir pc Europos valstybes.

X Urbanos stud. at-kų ini
ciatyva gražus Illinois universi
teto lietuvių studentų būrelis 
kiekvieną spalio mėn. vakarą 7 
vai. susirenka universiteto kop- 
lyčion kalbėti tradicinį rožančių. 
Tai gražus akademinio jauni
mo pavyzdys, rodąs, jog lietu
vis jaunuolis nepamiršta savo 
tėvų tikėjimo.

X Bronė Pivarifinienė, žino
ma prekybininkė ir visuomeni- 
ninkė, po sunkios operacijos pa
sveiko, keletą savaičių pastip
rino sveikatą Floridoje.

X Teisininkų Žinių naujas 
adresas i 5611 S. Emerald Ave., 
Chicago 21, III., telef. TRiangle 
3-5363.

X Ateitininkų balius su įdo
mia programa įvyks lapkričio 
16 d. VVestern Ballroom salėje, 
3504 Š. VVestern avc.

Kardinolas liet. ligoninės 
iškilmėseI

Kard. Stritch dalyvaus Šv. 
Kryžiaus naujos ligoninės pa
matų prakasimo iškilmėse. Iš
kilmės įvyks spalio 26 d. 3 vai. 
30 min. p.p. Ligoninės pasta
tymas kainuos $4.000,000. Li
goninės statybos fondui vado
vauja buvęs mėras Kennelly. 
Jau tam yra surinkta $1,059,-. 
500. Statybos reikalais rūpintis 
iš seselių yra paskirta sesuo 
M. Dorotea.

Lietuvis paskaitininkas
Redaktorius Stasys Pieža 

daug kur yra kviečiamas su pas 
kaitomis ir demonstruoti fil
mus. Jau iš anksto, kovo mėn. 
23-čiai dienai jį pasikvietė sū 
paskaita vadinamas Mercy Fo
ru m Chicagoje.

POVESTUVINE KELIONE

Tik 24 valandų po vestuvių jaunieji važiuodami apvir
sto prie VVestbury, N.Y. Jaunoji 17 m. amžiaus žuvo, gi jau
nasis Jereniah Daly, 19 m. amžiaus sunkiai sužeistas. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Yra daug gerų žmonių
Prieš porą savaičių “Drau

ge” buvo paskelbta žinutė, kaip 
Perų valstybėje vienas tėvas už 
butelį degtinės pardavė dukte
rį, o ji pabėgo į misijų stotį, 
kur dirba lietuvaitė misionierė 
Marija Širdies Jėzaus. Seselės 
mergelę pas save- priglaudė, 
nors pačios sunkiai verčiasi, ka 
dangi kairiųjų vyriausybė atė
mė visas pašalpas. Mūsų dien
raštyje buvo duotas lietuvaitės 
misionierės adresas ir pažymė
ta, kad galima nusiųsti aukų 
jai tiesiai ar per kun. J. Pruns- 
kį. Per keletą dienų atsirado 
tiek jautrios sielos lietuvių, kad 
tai seselei misionierei buvo iš
siųsta $1,033.50. Reikia many
ti, kad kaikurie be to dar jai 
tiesiai savo auką pasiuntė į mi
sijų stotį, adresu: Maria Šir
dies Jėzaus, F.M.M., Colegio 
“Maria Immacolada”, Reąuena, 
Peru, S. A.

Čempionė iš seselių 
ūkio

Chicagoje vykstančioje pieni
nių parodoje pilkųjų šveicariš
kos veislės karvių klasėje čem
pionės titulas pripažintas kar
vei iš seselių ūkio Lisle, Du 
Page apskrity, netoli Chicagos. 
Karvė yra trejų metų amžiaus, 
1500 svarų, vertinama apie 
$10,000. Ta karvė per 305 die
nas, dukart per dieną melžia
ma, davė 1,100 svarus pieno ir 
531 sVarų sviesto riebalų. Ji 
yra Šv. Širdies seselių ūkyje ir 
jos bei kitų tame ūkyje esančių 
karvių pienas naudojamas to 
Vienuolyno laikomos mergaičių 
akademijos auklėtinėms bei mo
kytojoms maitinti.

Seselių trio
Trys Nekalčiausios Širdies 

seselės spalio 27 d. koncertuos 
Mercy alumnių salėje 8131 In
diana, Chicagoje. Koncertas pra 
sidės 3 vai. p.p. Tos trys nepa
prastos muzikės yra: sesuo M. 
Antonija, violenčelistė, griežusi 
Los Angeles Filharmonijos or
kestre prieš įstodama į vienuo
lyną; sesuo M. Denis yra smui
kininkė, dėsto kolegijoje: sesuo 
M. Mark — pianistė, neseniai 
Roehesterio universiteto Muzi
kės mokykloje gavusi daktarės 
laipsnį. Tų seselių trio išvyks
ta koncertuoti po įvairias kole
gijas. Jų koncertų tikslas — 
parodyti, kad vienuolinis pa
šaukimas nekliudo vystyti mu
zikos talentą; be to — savo 
koncertine kelione jos nori ug
dyti didesnį tarpkoleginį ben
dravimą. Koncertuose jos pil
dys Haydno, Beethoveno, Schu
berto, Brahmso, Schumano ir 
kitų kūrinius.

Pajudėkit klausydami 
televizijos

Dr. Meyer Naide rašo "Jour
nal of thc American Medical 
Assn.”, kad žinomi atsitikimai, 
kada ilgas valandas besėdint 
prie televizijos atsirado sukre
kėjusio kraujo gabalėliai venose 
ir arterijose. Perspėja, kad nė* 
ra gerai perilgai sėdėti toje pa
čioje pozicijoje.

47,000 mokslo reikalams
Fordo Fondas paskyrė $24, 

000 pašalpos Chicagos univer
sitetui, — ištyrimui veiksnių, 
kurie apsprendžia ūkinį augi
mą: tam pačiam universitetui 
iš to paties fondo paskirta $18< 
000 — tarptautinei konferenci
jai apie verslo suvaržymų pro
blemas pagaliau — $5.000 pas
kirta eksperimentinei progra
mai — dešimties savaičių kur
sams tiems pareigūnams, kurie 
tvarko nepilnamečių nusikaltė
lių reikalus.

Kolumbo paroda
Artėjant Kolumbo dienai Chi

cagos Istorinės draugijos muzė
jus Lincoln parke išstatė kai
kuriuos eksponatus, turinčius 
ryšio su Kolumbo kelione: yra 
išstatytas jo laivo Santa Maria 
inkaras, kaikurių navigacijos 
įrankių reprodukcijos ir atkur
ta scena Palos vietovės Ispani
joje, iš kur Kolumbas pradėjo 
savo (storinę kelionę.

S-
Pacifiko tautos

Gamtos Istorijos muzėjaus 
teatre (Roosevelt Rd., prie eže
ro) spalio 18 d. nuo 8 iki 10 
vai. v. bus iliūstruota paskai
ta apie Pacifiko tautų gyveni
mą — nuo Pietryčių Azijos iki 
Polinezijos. Įėjimas $1.

Anksčiau užsidarys muzėjus
Chicagos Gamtos Istorijos 

mažėjus nuo antradienio va
karais užsidarys jau 4 vai. Mu
zėjus, kaip žinome, yra prie e- 
žero ties Roosevelt Rd.

Modernusis apaštalas
Chicagoje, 746 E. 79th St., 

veikianti leidykla Fides šį mė
nesį išleido veikalą “The Modern 
Apostol” (Modernusis apašta
las,. Tai studija apie pasaulie
čių apaštalavimą. Jos autorius 
— kun. Louis J. Putz yra vie
nas iš šios srities labiausiai pa
tyrusių asmenų JAV-se.

Veikale nusakomos aplinky
bės, kuriose išaugo pasauliečių

Kun. Louis J. Putz,
autorius naujai išėjusio veikalo
“Tbe Modom ApOatol”.

apaštalavimo mintis, svarsto
ma pasauliečių dvasinis gyve
nimas, svarstomi metodai to a- 
paštalavlmo sėkmingumo.

Autorius pasauliečių apašta
lavimo sąjūdį išvystė tarp Notre 
Dame studentų ir turi gražų pa
tyrimą. Po antrojo Pasaulinio 
karo jis profesoriauja Notre 
Dame universitete. Jis taipgi 
įsteigė minimą Fides leidyklą.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— New Yorko lietuviai daly
vavo Vidurio Europos Krikščio
nių Demokratų Sąjungos sureng 
tame pobūvyje, kuris buvo skir
tas krikščionių demokratų inter 
nacionalo pirmininkui August 
de Schryver pagerbti. Priėmi
mas įvyko Carnegie Endowment 
patalpose ir jame, šalia tautų, 
atstovaujamų Vidurio Europos 
KD Sąjungoje, buvo atsilankę 
ir Jungtinių Tautų delegacijų at 
stovų iš daugiau kaip dvidešim
ties kraštų.

Pirmininkas, belgas de Schry
ver New Yorke buvo sustojęs, 
sugrįždamas iš Sao Paulo, Bra
zilijos, kur rugsėjo mėn. vidu
ryje vyko Lotynų Amerikos kri 
kščionių demokratų kongresas. 
Jis trumpai supažindino su svar 
besniais kongreso nutarimais ir 
pasidalijo bendrais kongreso įs
pūdžiais. Svečią pasveikino len
kas K. Popiel, Vidurio Europos 
KD Sąjungos vicepirmininkas.

Iš lietuvių priėmime dalyva
vo Liet. KD Sąjungos centro 
komiteto pirmininkas Pr. Vai
nauskas, dr. Vl.’ Viliamas, Liet. 
Laisvės Komiteto pirm. Vacį. 
Sidzikauskas, St. Dzikas, S. Nar 
kėliūnaitė. Vytautas Maželis pa 
darė visą eilę įdomių nuotraukų.

Tarp Jungtinių Tautų svečių 
matėsi ir nuoširdus pavergtųjų 
bičiulis Olandijos atstovas ilga
metis JT delegatas tėvas mari
jonas L. J. C. Beaufort.

— Agnės Gilienė, nors gyven
dama toli Los Angeles, tačiau 
nepamiršta gerų darbų kur jie 
bebūtų. Kai Chicagoje vyko Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno seimas 

—ji atsiuntė savo auką. Kai 
patyrė,kad šaukiamas marijonų 
bendradarbių seimas — atsiuntė 
savo sveikinimą su $20. Kai su
žinojo, kaip sunkiose sąlygose 
dirba lietuvaitė misionierė Peru 
valstybėje, ir jai paskyrė auką. 
Paskutiniu metu A. Gilienė bu
vo kiek susižeidusi, bet jos svei
kata pagerėjo.

— ALRK Motery sąjungos, 
N. Y. ir N. J. apskričio suvažia-

Cigaretės ir sveikata ,
i

Prie lietuvių šv. Kryžiaus li
goninės yra Vėžio klinika, ku-j 
rios vedėjas dr. H. Szujewski 
viename straipsnyje rašo, kad i 
kiekvienam organizmui yra ri
ba, kiek jisai gali pakelti su
erzinimų ir sužalojimų, chro
niškai pasikartojančių. Stipres
ni gali pakelti daugiau, silpnes
ni — mažiau. Tarp tų žalą ne
šančių dalykų minimos ir ciga
retės.

Filmas vaikams
Ateinantį šeštadienį, spalio 19 

d. 10 vai. 30 min. Gamtos Isto
rijos muzėjuje bus rodomas Dis
ney filmas Alice in Won£er- 
land”. Filmas bus vaikams ne
mokamai.

Dėl cigaretės sudegė 
moteris

Chicagos Masonų ligoninėje 
mirė 57 m. amžiaus moteris 

1 Freda Luster, kuri buvo sun- 
j kiai apdegusi, kai sėdėdama fo- 
’ telyje ir rūkydama cigaretę už- 
[migo, o nuo cigaretės įsidegė 
fotelis, ir ugnis ją labai apdegi
no.

Mažėja sergančių 
moksleivių skaičius

Pastebėta, kad Chicagoje ima 
mažėti susirgusių moksleivių 
skaičius. Manoma, kad Chica
goje susirgimai slogomis mažė
ja. Pastebėtas didėjąs susirgimų 
skaičius aziatiška sloga Du 
Page apskrityje.

Ceilono jūrose
Spalio 19 d. 2 vai. 30 min. 

Gamtos Istorijos muzėjuje bus 
rodomas filmas apie Ceilono 
vandenų ir sausumos; įvairy
bes.

Universiteto teatras
Lojolos universiteto teatras 

šį savaitgalį pradėjo savo se
zoną, pastatydamas "Payment
Dcferrcd".

I lietuviai, vadovaujami dr. L.
, Stelmoko surengė jaukų lietuvis 

vimas yra šaukiamas lapkričio ^4 pobūvį, paminėdami praėju- 
10 d. 2 v. p. p. Šv. Petro ir Po- si4 Tautos šventę, palydėdami 
vilo parapijos salėj, Riply PI., f Kanadą išvykstančias savo sto 
Elizabeth, N. J. Šis suvažiavi- į vyklos gyventojas Oną Kamins- 
mas yra metinis, bus renkama! k*cn^ J°8 dukrą G. Tarvydie- 
nauja valdyba. Prašoma visas |n^su sūnumi Paulium, 
šio apskričio Moterų sąjungos į Visus paruošimo darbus ir pa- 
kuopas prisiųsti delegates su vakarienę parengė G. Tar- 
kp. veiklos pranešimais ir nau-1 vydienė ir P. Zalkauskienė, o 

jais sumanymais ateities Mo programą sudarė patys daly
viai. Ištraukos to jaukaus po
būvio - išleistuvių buvo užfik- 

— Studentų At-kų sąjungos j auotos magnetofono juostelėje, 
metinis . atstovų suvažiavimas Gaila, kad tame pobūvyje dėl li-

terų sąjungos veiklai pagyvinti.

buvo itin darbingas ir priėmė 
keletą konkrečių ir daug pasa
kančių nutarimų: aprobavo SAS 
nepriklausančių asmenų dalyva
vimą SAS stovyklose, įvedė raš
tiškus standartinius egzaminus 
į narių eiles įstojantiems kandi
datams, pasisakė už finansinį 
kompensavimą poros SAS val
dybos narių dėl sugaišto laiko 
organizacijos administracinį dar 
bą dirbant; nutarė pagyvinti ir 
išplėsti Spaudos ir Informacijos 
skyriaus ir Užsienio skyriaus

gos negalėjo dalyvauti Klimie- 
nė seniausia amžiumi lietuvė, 
mokanti šimtus lietuviškų liau
dies dainų, pasakų bei patarlių. 
Buvo pasigendama ir gerų dai
nininkių V. Peškytės ir S. Peš- 
kytės, kurios sirgo šiame kraš
te smarkiai palitusiu gripu.

— šiaurės Vokietija. Pasku
tiniu laiku Balfas atsiuntė į var
gą patekusiems lietuviams sū
rio. Sušelptieji dėkoja už jį ge
radariams ir prašytų ateityje 
mažiau siųsti pieno miltelių, bet

veiklą, kooperuoti su Lietuvos vietoj jų atsiųsti bent prieš Ka- 
Vyčiais laiškų rašymo akcijoj, Į ledų šventes sviesto - riebalų, 
jungtis vienetais į ALB veiklą j kurie čia vargstantiems yra ne-
seniūnijomis, aktyviau pasi
reikšti Pax Romanos veikloje.

— Komp. Julius Starka, da
bar gyv. Brooklyne, spalio 4 d. 
atšventė savo 73 m. sukaktį. Jis 
dirba savo mėgiamą darbą mu
zikos srity. Linkime jam ilgiau
sių metų!

VOKIETIJOJE
— Ehlershamen. 1957. V. 7 d. 

mirtinai buvo suvažinėtas mūsų 
tautietis a. a. Juozas Tumėnas, 
gimęs 1918. V. 1 d. Telšiuose. 
Vokietijoje gyvenęs Diepholz 
stovykloje, tenai palaidojęs sa
vo žmoną, turėtus vaikus-naš- 
laičius atidavė amerikiečiams 
adoptuoti, o pats jieškojo pro
gos vėl susituokti. Keletą kar
tų mėginęs, pagaliau susirado 
vieną moterį, kuri trumpu laiku 
sugebėjo jį pilnai “sutvarkyti”, 
išplėšdama jį iš lietuviškos ben
druomenės ir patraukdama prie 
savo sektos.

Velionis palaidotas to kaimo 
kapinėse, kuriame jis paskutiniu 
laiku gyveno: Alelheidsdorf bei 
Celle.

— Hamburg. 1957. IX. 21 d. į 
Lietuvos vokiečiai - repatriantai 
padarė sąskrydį su jaukiu pobū
viu, kuriam vadovavo prof. dr. 
Boettger, mokyt. Arthur Hof- 
mann, dr. Hahn.

Vadovaujantieji asmenys sky
rė nuoširdų sveikinimą savo mie 
lam gimtajam kraštui.

Apie 300 asmenų gražiai pra
leido vakarą atnaujindami se
nas pažintis, pagyvendami pra
eitimi, užmegsdami naujas pa
žintis, gražiai pašokdami, pas- 
riubčiodami alutį, nuoširdžiai pa 
bendraudami savųjų tarpe.

Regensburg. Paskutinį rugsė
jo mėnesio sekmadienį vietos

paprastai aktualūs. Neperseniau 
šiai teko įsitikinti, kad visi Bal
fo siunčiamieji vaistų siuntinė
liai adresatus pasiekia Lietu
voje ir Sibire.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Keletas jaunų lietuvių ber

niukų, kurių tėvai gyvena An
glijoje, mokosi Vokietijoje ar 
Italijoje, kur lanko lietuviškas 
gimnazijas. Vasario 16 Gimna
zijoje — A. Sergalis, V. Garbon- 
kus, broliai Zavedskai ir k. Yra 
berniukų, kurie norėtų lankyti 
kurią lietuvių gimnaziją Ameri
koje. Ar jiems pavyks šią sva
jonę įgyvendinti, parodys atei
tis.

— Lankėsi kun. Urbaitis. Rug 
sėjo mėn. pradžioje į Angliją iš 
Prancūzijos atvyko tėvų sale
ziečių gimnazijos atstovas kun. 
Urbaitis, kuris aplankė visą ei
lę lietuvių kolonijų. Svečias iš 
Italijos turėjo pragos painfor
muoti suinteresuotus apie gim
naziją Castelnuovo don Bosco 
ir susipažinti su visu būriu pri
augančio atžalyno.

KOLUMBIJOJ
— Arch. Adolfas Tylias, iš

Bogotos, kaip praneša JAV 
Pittsburgh Press laikraštis spa
lio 6 d. laidoj, suprojektavo 2 
milionų vertės turistam viešbu
tį, kuris bus statomas vienoje 
saloje. Joje yra mažų viešbučių, 
o dabar Tyliaus projektuotas 
viešbutis bus vienas didžiausių.

Skelbkitės “Drauge”!
Jau paties autoriaus vardas 

pasako knygos vertę.
Jurgio Savicldc

Šventoji Lietuva
romanas

J. Savickis yra vienas iš tų ra
šytojų, kurio raštus skaitai, ne- 

i galėdamas nuo jų atsitraukti. Šio
istorijoje yra pirmasis kunigas i rom^no veiksmas vyksta Lietuvo-
....-, A. ... ® JO dar prieš Pirmai) karą. Gyvi
kuris turi Kristaus žaizdas. Te- ( veikalo personažai, nepaprasta int-
vas Pijus yra garsus nepapra- riga, grakštus stilius tuoj pagauna
-toia dnrhnis ir Dievo maloni 'ir uiburi» skaitytoją, stais darbais lr Dievo malone ( j ftVENTĄJĄ UE-

TĖVAS PIJUS

mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir Lt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikataL Kaina 
$2.00

Galima gauti "DRAUGO“ 
Administraci jeje 

4546 W«M «8 Street, CtahaK” JIS. IU.

TUVĄ turėtų perskaityti kiekvie
nas knygos mėgėjas, ji turėtų puoš 
ti mūsų bibliotekas.

Knyga jrišta kietais viršeliais, 
turi 248 psl., kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą askaičių.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKON|,
TIŠKA PERKA PAS LIEPONf!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER,' INC.
3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


