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Vengrijos Imre Nagy nekviete 

Sovietų Rusijos armijos
• SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dabar, kai tarp daugelio kitų daly
kų, kyla abejojimas, kas būtent iš vengrų valdžios kvietė sovietų 
kariuomenę interveniuoti praėjusių metų sukilimo metu, ir iš viso 
ar kas kvietė, asmuo, kuris daugiausia tuo klausimu galėtų pasa
kyti, taigi, pats buvęs premjeras Nagy asmeniškai nieko pegali 
kalbėti, bet yra duomenų, kad jis jos nekvietė.

Tie ir kiti duomens surinkti
JT Generalinės asamblėjos komi
teto pranešime apie įvykius Ven
grijoje. Tas pranešimas oficia
liai čia paskelbtas ketvirtadienį, 
nors jo. egzemplioriai jau nuo 
pirmadienio buvo išdalinti ko
respondentams susipažinti.

Taigi, šitame pranešime to at
kaklaus komunisto, bet sukilimo 
dienomis tapusio populiariu mi
nisteriu pirmininku, asmuo yra 
gana plačiai nušviestas iš visų 
pusių.

Nagy tragizmas

Didžiausia jo tragedija ir 'bu
vo ta, kad jis, prieš jo paties va
lią, kaip aiški iš pranešimo, pa
imtas į vyriausybės vadovybę, 
jei ne prieš savo valią, tai bent 
nesąmoningai buvo įtrauktas į 
sukilimo sūkurį ir galutinai nu
ėjo su sukilimo teisingais reika
lavimais ir kad jo valdžia, kaip 
prasidėjo komunistinės partijos 
nelaisvėje, taip ir pasibaigė.

Dabar manoma, kad Nagy dar 
tebėra Rumunijoje, į kurią jis 
prievarta buvo išvežtas po to,

premjeras pareiškęs, kad jam 
net ir nebūtų buvę įmanoma tos 
kariuomenės pakviesti, nes ji 
„atsirado Budapešte maždaug 
tuo pačiu laiku ar net dar prieš 
jo paskyrimą premjeru4*. \

Kiti liudininkai suteikę paro
dymų, kad jie irgi girdėję, jog 
Nagy panašiai kalbėjęs. Jie dar 
pasakojo, jog pats Nagy, pirma 
sukilėlių delegacijai parodęs, jog 
prie jo kambario ir šalia jo nesą 
slaptosios policijos pareigūnų.

Ko bijojęs Nagy?

Tą faktą jis teigiamai verti
nęs, bet delegacijai pareiškęs ne 
sitikėti iš jo perdaug, o pirmiau
siai nereikalauti garantijų, jog 
sovietų kariuomenė pasitrauks iš 
Budapešto, kadangi, kaip jis sa
kė, tai nuo jo nepareina. Taip 
pat jis pataręs elgtis atsargiai, 
kd nebūtų prarasta, kas tapo pa
siekta. Esą, jis aiškinęs, jog so
vietai gali prisibijoti, jog ven
grai išslinko iš komunistinės 
ašies, ir todėl gali atsisakyti pa-

Lietuvių kultūros
dekada* Lenkijoj

VILNIUS, okup. Lietuva, birž. 
21. — Lietuvių kultūros deka
doje Lenkijoje, kuri prasidės bir
želio 22 d., dalyvaus Lietuvos 
dainų ir šokių liaudies ansamb
lis, Lietuvos valstybinės filhar
monijos styginis kvartetas, kai
kurie operečių ir baleto teatro 
solistai bei kultūros darbuotojų 
delegacija, viso apie 140 asme
nų.

Lenkijoje taip pat bus suruoš 
ta lietuviškos grafikos liaudies 
meno ir. knygų paroda.

4 dienas plaukė
MAČO, birž. 21. — Trylika pa

bėgėlių kinų ūkininkų, įskaitant 
moterį, praėjusį trečiadienį at
vyko į portugalų koloniją Macao 
po keturių dienų plaukimo iš rau 
donosios Kinijos.

kai Kadaro vyriausybė apgavo sitraukti iš Vengrijos. (O vėliau, 
Jugoslavijos ambasadą ir sulau-|kaip žinia, ir paas Nagy prokla-

Patvinus upei
ROVIGO, Italija, birž. 21. — 

Patvinus Po upei, 4,000 asmenų 
pabėgo iš savo namų Ariano sa
loje.

Prancūzija prekiaus
su raud. Kinija

PARYŽIUS, birž. 21. — Pran
cūzija vakar nutarė parduoti 
raudonajai Kinijai nestrategines 
prekes, kurios leidžiamos par
duoti rytinei Europai.

Britanija gegužės mėnesį nu
tarė prekiauti platesniu mastu 
su raudonąja Kinija.

■I 
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Palaiminsim minties seserį -
teigiamąjį lietuvišką žodį

Visas mūsų dabartinis gyvenimas glaudžiai susijęs su spau
da. Joje sprendžiamos visos didžiosios šių dienų probelmos. Ji 
žmogų lydi nuo ryto iki nakties, niekad jo nepalikdama vieno. 

Spauda turi akis, kurios vis
ką mato, turi ausis, kurios vis
ką girdi, turi sparnus, su kuriais 
visur nulekia, turi rankas, ku
rios daug ką gali, turi širdį, kuri 
viską išgyvena, turi galvą, kuri 
apie vieką galvoja, turi sielą, ku
ri viskuo rūpinasi.

Spauda verčia šių dienų žmo
gų sekti visus pasaulio įvykius, 
stebėtis visais jo nuotykiais, 
džiaugtis visais laimėjimais ir 
liūdėti visomis nelaimėmis.

Minties sesers rūmai 
Tėvai Marijonai ir jų bendra

darbiai, suprasdami minties se
sers — teigiamojo lietuviško 
spausdinto žodžio — reikšmę, 
nutarė pagerinti minties seseriai 
sąlygas. Prieš vienerius metus 
buvo sudarytas projektas pasta
tyti minties seseriai rūmus — 
„Draugo“ patalpas ir naują T.T. 
Marijonų vienuolyną. Rūmai jau 
pastatyti. Rytoj (birželio 23 d.) 
3 vai. po pietų palaiminsime min 
ties sesers — teigiamojo lietu
viškojo žodžio rūmus — „Drau
go“ pastatus (redakciją, admi
nistraciją ir spaustuvę) ir naują 
vienuolyną, 4545 W. 63 ir Kil
boum gatv., Chieago, III.

žė pažadą Nagy ir jo grupę su
grąžinti į jų namus.

Kalbant apie tolimesnį Nagy 
likimą, nors to ir nėra komiteto 
pranešime, nes naujų žinių atėjo 
jau po kęmiteto pravestos inves 
tigacijos, jis greičiausia bus tei
siamas Budapešte „už krašto iš
davimą“. ' ■> ,

Kad Nagy, kaip premjeras, ne 
galėjo sovietų kariuomenės pa
kviesti, rodo pats faktas, kad jis 
dar nebuvo premjeru, kai sovie
tų kariuomenė ėmė žygiuoti Bu- 
dapeštan. Pranešimai, kurie bu
vo padaryti vengrams, tiesa, se
kė chronologiškai. Spalio 24 d. 
anksti rytą buvo pranešta, jog 
Nagy paskirtas premjeru, o tos 
pačios dienos 2 vai. ryto pradėjo 
eiti sovietų kariuomenė.

Generalinės asamblėjos komi
teto tyrinėtojai stebisi ir tuo fak 
tu, kad Jungtinėse Tautose so
vietų užs. reik. ministeris, tuo( 
metu Šepilovas, atremdamas prie 
kaištus dėl sovietų kariuomenės 
kišimosi, pernai lapkričio 19 d. 
tvirtino, jog kariuomenės žygis 
buvo teisėtas, nes spalio 24 d. 
jos intervencijos paprašė Vengri 
jos ministeriu tarybos pirminin
kas. Šituos faktus sugretinda
mas, komitetas sako, kad sunku 
suprasti, kaip ta kariuomenė ga
lėjo taip skubiai atvykti, jei ji 
buvusi tik spalio 24 d. pakviesta.

Jei kariuomenė ėmė žygiuoti 
apie 2 vai. ryto, tai ji jau, savai
me atrodo, negalėjusi per keletą 
sekundžių žygiui pasirengti — 
taigi, tikras dalykas, kad kalbos 
dėl kvietimo yra apgavystė.

Nagy raud. armijos nekvietė

Asmenys, kurie asmeniškai to 
mis dienomis turėjo progos būti 
su premjeru Nagy, paskui kaip 
liudininkai, Generalinės asamblė 
jos komitetui pareiškė, kad jie 
abejoja, jog Nagy būtų tą sovie
tų kariuomenę kvietęs.

Štai, pavyzdžiui, liudininkai pa 
sakoja, kad spalio 29 d. Pietų 
Budapešto sukilėlių tarybos pir 
mininkui lankantis pas Nagy,

rpavo Vengrijos neutralumą ir 
išėjimą iš Varšuvos karinio blo
ko). ,
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Indijos ministeris pirmininkas
Nehru šypsosi danams, kurie jį 
pasveikino Kopenhagoje. (INS)

Įdomus yra ir jo kalbos punk
tas, kurį jis tarp kitų pabrėžė 
spalio 31 d. miniai Kossuth aikš
tėje. Jis tenai sakė: „Mano drau
gai, mes gyvename pirmąsias 
savo nepriklausomybės ir suve
renumo dienas. Mes pašalinome 
baisias kliūtis iš mūsų kelio. 
Mes išvarėme Rakoši — Gero 
kliką. Jie atsakys už savo nu
sikaltimus. Jie net stengėsi su
tepti mane, paskleisdami gandą, 
kad aš pakviečiau sovietų kariuo 
menę į mūsų kraštą. Tai yra be
gėdiškas melas. Imre Nagy, ku
ris yra Vengrijos suverenumo 
kovotojas, nepakvietė tos ka
riuomenės — priešingai jis ko
vojo už tai, kad ta kariupmenė 
būtų atitrąukta“.

Kas tas Nagy?

Imre Nagy, kuris sukilimo me
tu premjeru išbuvo nuo spalio 
24 nepilnai ligi lapkričio 4 die
nos, šiuo metu yra šešiasdešimt 
trejų metų amžiaus. Jis kilęs iš 
valstiečių šeimos. Komunistu bu 
vęs jau 1918 m., gyvenęs Mas
kvoje per penkiolika metų ir į

Vyksta į parodą
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

3,000 Lietuvos žemės ūkio dar
buotojų šiemet bus nuvežti į Mas 
kvą ryšiumi su vėl atsidariusia 
visasąjungine žemės ūkio paro
da. Kiekviena ekskursija išbus 
Maskvoje po 10 dienų, t. y. 3 die 
nom ilgiau negu praėjusiais me
tais. Pirmoji ekskursija jau iš
vyko.

Britų protestas
LONDONAS, birž. 21. — Bri

tanija protestavo Yemen vyriau 
sybei, kad ginkluotos Yemeno 
pajėgos pažeidė Adeno protekto
rato teritoriją.

Lietuvos paviljonas
MASKVA . — Lietuvos pavil

jonas ir šiais metais veikia vėl 
atidarytoje visasąjunginėje že
mės ūkio parodoje Maskvoje.

Vengriją sugrįžęs tik su sovie
tų kariuomene 1944 m. Buvęs že 
mės ūkio, vėliau vidaus reikalų 
mihisteriu, po Stalino mirties, 
1953 m., jis buvo paskirtas mi
nisteriu pirmininku ir juo išbu
vo ligi 1955 m., kai Btaiga jis 
tapo pašalintas iš politbiuro ir 
paskui visiškai iš partijos už tai, 
kad buvo paėmęs švelnesnę po
litiką prieš priveretinę kolekty
vizaciją.

Komiteto pranešime nurodo
ma, kad sukilimo metu vengrų 
komunistų partija parinko Nagy 
vėl į ministerius pirmininkus tik 
todėl, kad jis jiems tuo metu at
rodė reikalingas, ir kad tai ne
įvyko paties Nagy pastangų re
zultate. Bet ir tai keletą dienų 
partija jį laikė visišku belais
viu. Eilė nekomunistų liudinin
kų, kaip pranešime nurodoma, 
Nagy laikomas „geru vengru“, 
nors ji« ir komunistas.

Toji Nagy vyriausybė sugriu
vo antrukart sovietų kariuome
nei interveniavue, kai jau buvo 
sukurta ir apsiskelbusi sovietų 
remiama Kadaro vyriausybė.

Kardinolas Samuel Stritch, Chicagos arkivyskupas, rytoj pa
šventins T.T. Marijonų naują vienuolyną ir “Draugo” rūmus, W. 63 
ir Kilboum, Chieago, Ilk ( ,

' ' ■ . ........................>

150 japonų studentų prie 
Amerikos ambasados

TOKIO, Japorjią, birž. 21. — Apie 150 kairiosios srovės japo
nų studentų šiandien bandė prasiveržti pro 400 vyrų policijos sar
gybą, stovinčią Jungtinių Amerikos Valstybių ambasados prie
šakyje.

Jie protestavo prieš JAV ato
minius bandymus, Girard bylą ir 
amerikiečių okupaciją Okinawo- 
je-
Japonijos policija nustūmė stu
dentus nuo JAV ambasados, bet 
nė vienas studentas nebuvo su
žeistas. Areštuoti keturi studen
tai, kurie mušė policininkus.

Paskui policija leido studentų 
delegacijai įeiti į Amerikos am
basados rūmus.

Studentų grupė ambasadoje 
beveik valandą buvo ir reikalavo 
Jungtines Amerikos Valstybes 
sustabdyti atominių ginklų ban
dymus, grąžinti Okinawą Japo
nijai ir leisti japonams teisti 
amerikietį kareivį Wiliam S. Gi
rard. JAV ambasados pirmas se
kretorius William B. Coolidge ir 
antrasis sekretorius Richard L. 
Sneider kalbėjosi su japonų stu
dentų delegacija.

Delegacijai išėjus iš ambasa
dos, demonstrantai nuėjo į poli
cijos patalpas, kad būtų paleisti
jų keturi areštuoti draugai.

\
Studentų demonstracija tęsės 

dvi valandas.

Septyni žuvo
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

birž. 21. — Greitasis traukinys 
nušoko nuo bėgių netoli Rio de 
Janeiro. Septyni asmenys žuvo 
ir 97 sužeisti.

Užteršus Neries upę
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Ryšiumi eu Neries upės užterši
mu, maudytis nuo Giliosios gat
vės Antakalnyje ligi Vingio par
ko imtinai, o taip pat Vilnelės 
upėje nuo tilto Zarasų gatvėje 
ligi Koščiuškos gatvės imtinai 
dabar uždrausta, kaip skelbiama 
Vilniaus “Tiesoje”. Maudymuisi 
atidaryti du pliažai Valakum- 
piuose, kut* išstatyti gelbėjimo 
postai.

Smarki audra
FARGO, N. D., birž. 21. — 

Smarki audra vakar naktį smogė 
į Fargo rezidencinę apylinkę ir 
užmušė 8 asmenis — penki jų 
yra vienos šeimos vaikai. Mažiau 
šia 102 asmenys sužeisti, kaiku
rie sunkiai.

KALENDORIUS

Biželio 22 d.: šv. Paulinas, 
vyskupas; lietuviški; Pūtėjas ir 
Laimutė.

Birželio 23 d.: K sekmadienis 
po Sekminių, šv. Vanda ir šv. 
Agripina; lietuviški: Arvydas ir 
Blinda.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šil
ta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės, pagal vakar JT karinių 
vadų nutarimą, galės siųsti paskiausius atominius bomboneAius į 
Pietų Korėją.

— Amintore Panfani vakar praneAė Italijos prezidentui Gio- 
vanni Gronehi, kad jis neįstengė sudaryti naujos Italijos vyriau
sybės.

— Argentinoje visuotini rinkimai bus 1958 m. pradžioje.
— Atstovų rūmų pakomitetis prieAamerikinei veiklai tirti va

kar vėl pradėjo klausinėti liudininkų apie komunistų veiklą Kali- 
fbmijoje.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė Amerikos karo attache 
pulkininką Welwyn Daliam apkaltino Anipinėjimu ir įsakė jam ii- 
vykti iA Vengrijos AeAių dienų laikotarpyje.

Gyvena dabarties gyvenimo 
ritmu

Spausdintos minties dėka žmo 
gus pasidarė viso pasaulio pilie
čiu ir gyvena viso dabarties gy
venimo ritmu. Mintis, tapusi 
spausdintu žodžiu, visados visur 
ir visais atžvilgiais žmogų giria 
ar bara, sudraudžia ar skatina, 
pradžiugina ar sujaudina. Ji vi
sados ir visur žmogų lydi, nieka
da jo nepalieka izoliacijoj ir vie
natvėje, abejingume ir sustingi
me.

Pasikalbėjimo centras

Spauda apima visą gyvenimą 
ir visas jo sritis. Ji pasidarė da
barties žmonijos pasikalbėjimo 
centras ir pasaulinio susižinoji
mo priemonė. Ji nuolat praneša 
viską, kas vertingo įvyksta šia
me pasauly, ji rašo apie tai, ką 
karštos sielos pamoksluose pa
sakė, kokia problema gimė pro
tuose, ji padeda laisvinti paverg
tuosius iš diktatorių nagų. Jos 
domėjimosi sritis — visas ir žmo 
giškas būties pasaulis. Ji prane
ša ir sprendžia apie vidaus ir už
sienio politiką, apie įstatymus 
ir teismą, apie literatūrą ir me
ną, apie religiją ir mokyklą, apie 
gamtą ir pasaulį, apie sportą ir 
žmones, apie nelaimes ir nusižen 
gimus, apie valstybinį ir naminį 
ūkį, apie uždarbį ir prekybą, žo
džiu, apie viską, ką kultūros ir 
gamtos sąvokos suima. Skelbi
mų skyrius apima viską. Plačiau 
šia šio žodžio prasme: nuo jau
tienos ir bulvių — iki žemės ir 
namų pardavimo, nuo baldų san
dėlių — iki vaistų vabzdžiams • “Patys statykime sau na 
nuodyti, nuo banko akcijų — iki Tokiu šūkiu Lietuvos bol
teatro vietų ir iki pigių pietų.

Ginklų uždraudimas
atšauktas P. Korėjoj

PANMUNJOM, Korėja, birž. 
21. — Jungtinių Tautų karinė 
vadovybė šiandien pasakė komu 
nistų generolui, kad ji stiprins 
karines pajėgas Korėjos respub
likoje, nes raudonieji sulaužė 
1953 metų Korėjos karo paliau
bų sutartį.

Reakcija buvo tokia, kokios 
buvo laukiama. Šiaurės Korėjos 
gen. Jung Kook Rok tuojau ap
kaltino Jungtinių Tautų pajėgas, 
kad jos nori Pietų Korėją' pa
versti „atominio karo baze“.

Jis tai pavadino pirmu žings
niu į „naują karą“.

Šios dienos žygis, panaikinęs 
vieną pagrindinių paliaubos su
tarties punktų, reiškia, jog Jung 
tinės Amerikos Valstybės gali 
siųsti vėliausių savo atominių 
bombonešių ir kovos lėktuvų į 
Pietų Korėją. Amerikos atomi
niai bombonešiai būtų 700 mylių 
arčiau prie raudonosios Kinijos 
ir Sibiro. Vėliau turbūt ten bus 
pasiųsta atominės patrankos ir 
kontroliuojami šoviniai.

LIETUVOJE

Kova dėl teisingumo, laisvės 
ir grožio idealų

Spauda, apimdama visas gyve

ševikų vadai dabar ragina dar
bininkus statytis namus “šeimy
niniu” būdu, nelaukiant, kol sta
tybai pasiruoš valstybiniai sta
tybos trestai ar įmonės. “Tiesa”

nimo sritis, visoms joms turi ir tuo klausimu gegužės 18 d. at- 
gilios įtakos. Ji energingai, kar-' spausdino vedamąjį. Lietuvos 
tais net herojiškai kovoja dėl tei darbo žmonės, kurių dauguma 
singumo, laisvės ir grožio idea-j Paversta gyventi ankštuose bu- 
lų. Ji iškelia gyvenimo ydas ir - tuose ir vis laukė, kad galės ka- 
drąsiai reikalauja jas šalinti. Ji da nors žmoniškiau gyventi, to- 
kelia socialinių, politinių ir eko- kiu bolševikų nuosprendžiu — 
nominių reformų reikalą ir dėl palikti gyvenamųjų riamų staty- 
jų nenuilstamai kovoja, į kovą b4 savieigai — bus gerokai ap
traukdama plačius žmonių aivylę. Juk tai ne kas kita, kaip 
sluogsnius. Be jų šiandien nebe-1 sovietinės valdžios bankrotinis 
galima įkūnyti nei viena nauja prisipažinimas, kad ji darbinin- 
mintis ir įvykdyti nei viena ra
dikalesnė reforma.

Kontaktas tarp praeities 
ir dabarties

kus aprūpinti butais nepajėgia 
Savo pačių talkos būdu gyvena
muosius namus statosi arba pa
sistatė Vilniaus geležinkeliečiai, 
Kauno laivų remonto dirbtuvių, 
Šiaulių “Elnio” odos kombina
to, Klaipėdos jūrų prekybos uos 
to ir kaikurių kitų dirbtuvių dar 
bininkai.

Spauda primena ir jau miru
sių didžiųjų žmonių mirtis. To
kiu būdu ji sudaro nuolatinį kon 
taktą tarp praeities ir dabarties, 
tarp vadų ir plačiųjų masių. Ji 
griauna visus izoliacijos barje
rus ir žmogų daro viso pasaulio Kai kurie busimosios įmonės spe 
ir visų epochų piliečiu. O nuolat cialistai nusiųsti į Leningradą 
keldama naujas problemas ir bū- pasitobulinti. Fabriko direkto- 
dama nuolatinė didžiųjų diskusi- rium e8ąp Bronius Borisą. Pir- 
jų arena, žmogų skatina į galvo- masis aparatas, kurį fabrikas 
jimą, į didelį protinį judrumą ir lgamins, susidėsiąs iš 5,500 da- 
nuolatinį dvasinį veiklumą. lįų.

• Vilniuje statomas kasos lr 
buhalterijos aparatų fabrikas.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

40 valandų atlaidai

Birželio 2 — 4 dienomis Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čioje įvyko 40 valandų atlaidai, 
kuriuos pravedė ir pamokslus 
pasakė vysk. V. Brizgys.

Gerai parengti vysk. Brizgio 
ir su giliu įsijautimu sakomi pa
mokslai ar tik ne pirmą kartą 
buvo tiek daug sutraukę tikin
čiųjų ir netikinčiųjų Rochesterio 
lietuvių Šv. Jurgio parapijos baž 
nyčion. Tai buvo seniai laukta 
dvąsinė puota, kurią visi atviro
mis širdimis priėmė.

Birželio įvykių minėjimas

Liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas Rochesteryje įvyko bir
želio 16 d. 11 vai. šv. mišiomis 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. Lietuvių skau 
tų draugovės su savo vėliava šv. 
mišiose dalyvavo organizuotai. 
Pamokslą pasakė kun. A. Ražai
tis. 3 vai. p. p. parapijos salėje 
įvykusiame minėjime vyriausia-

Apygardos gegužinė numaty
ta St. Michaelg darže Bayonne, 
N. J., liepos 28 d.

Sekantiems metams valdybon 
išrinkti L. Janonis, A. Jankaus
kas, A. Shalna, H. Žindžius, A. 
Budreckis, G. Mack, J. Sable. 
Dvasios vadas bus išrinktas vė
liau. Delegatais į Vyčių suvažia
vimą Los Angeles, Calif., išrink
ti J. Sable, E. Jenuss ir Fr. Vaš
kas. Buvo sukalbėta malda už 
mirusį Charles Bason-Basanavi- 
čių. Vyčių himnu ir malda baig
tas suvažiavimas. Maldą atkal
bėjo kun. Karalevičius. Už su
važiavimo priėmimą padėka pri
klauso 52 kuopai. F. V.

Pittsburgh, Penais.
Visi laukia Lietuvių dienos

tės merginos maloniai kviečia
mos dalyvauti konkurse. Lie
tuviai biznieriai kviečia Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių vi
suomenę gausiai atsilankyti į šią 
gegužinę. Fr, Žilionis

Putnam, Cotm.
Tarėsi seselių rėmėjai

Š. m. birželio 16 d. Putnamo 
lietuvaičių seselių vienuolyno 
sodyboje įvyko pasitarimas ak
tualiais klausimais. Naujai iš
rinktoji. N. Anglijos gildos cent 
ro valdyba dabar yra tokios 
sudėties; Kun. St. Yla — dva
sios vadas, Pr. Pauliukonis 
(Worcester) — pirm., Br. Mi- 
čiūnienė (New Britain), O. Vait 
kienė (Worcester) — vicepirm., 
Z. Kuzinienė ((Brockton)—sek
ret., sės. M. Augusta (Putnam) 
— kasin., J. Benešiūnas (Hart
ford) — jaunimo reik., K. Moc-

«=-=■
ninti, bet jų pastangas mūsų gy
nimo trejukė — Povilaika, Mali
nauskas ir Jeninigas III — pa
darė nesėkmingomis.

Antrojo kėlinio pradžioje Hoo 
siers susispaudė, pradėjo dažnai 
atakuoti mūsų vartus ir vienu 
taikliu šūviu pasekmę sušvelni
no iki 3:1. Daugiau 100 laips
nių karščiui deginant, tiek viena, 
tiek antra komanda ką nors į- 
domesnio nebepajėgė sukurti, 
nors kėlinio pabaigoje Pekaitas 
puikią Kauno pasuotę pavertė 
įvarčiu, bet teisėjas dėl nuoša
lių neužskaitė. Po šio sekmadie
nio rungtynių Lituanica atsisto
jo IV lenteįės pusėje. Vyt. M.

New Haven, Conn.
Birželio įvykių minėjimas

Š. m. birželio 16 d. minėjome 
1940 ir 1941 metų birželio liūd
nąsias dienas.

Minėjimą rengė LB apylinkėskus (Boston) — spaudos reik.
Lietuvių Jungtinių Organiza-1 Naujoji centro valdyba ap- Į valdyba. 10 vai. kun. klebonas 

ei jų Vakarų Pennsylvanijos ko- tarė liepos 28 d. įvykstančios atnašavo šv. mišias už žuvusius 
mitetas, kuriam vadovauja adv. susiartinimo šventės reikalus ir ir kenčiančius Sibiro koncentraci

Vienas kalbėtojas priminė, kad 
tie, kurie nebaudžia šių pasauli
nių žmogžudžių, neša kartu at
sakomybę už jų darbus.

Meninę programos dalį atliko 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko, Krunkaitytė, pa
sakydama gražų, tai dienai pri
taikytą eilėraštį.

Minėjimas baigtas Tautos him 
nu. Dalyvis

Cicero, III.
Moterų S-gos 2 kuopa veikia

Moterų Sąjungos 2 kuopos mė 
nesinis susirinkimas įvyko birže
lio 10 d. •

Susirinkimas buvo gausus. 
Rengiamasi seimui, kuris įvyks 
mūsų kuopoj rugpjūčio mėn.

Apie Federacijos ir Labdarių 
S-gos susirinkimus pranešė Sriu 
bienė. Pranešimą apie parengi
mą pateikė Zaurienė. Pasirodė,

Šeštadienis, 1957 birželio 22

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
pajieškotni asmenys

Armonienė Jocinskaite,
Sandra, d. Petro,

Atkočiūnaitė Elena, iš Ukmer
gės, ištekėjusi už prancūzo išvy 
ko Paryžiun.

Bagdonienė Elena, iš Taujėnų, 
Ukmergės ap., vyras Bagdonas, 
Juozas, gyveno Argentinoje,

Baits Tjony, kilęs iš Lietuvos, 
žmona Mary ir duktė Mary, gyve
no Kenosha, Wis.,

Balynas Antanas, sūn. Motie
jaus,

Barauskas Jonas ir Kostas, sū
nūs Miko, iš Mockonių k.,

Bildušas Jonas, sūn. Juozo, gim. 
1905 m., Tauragės ap.

Gaglauskas Kazimieras, sūn. Jo
no, iš Raudondvario gyv. Sao Pau
lo, Brazilijoje,

Černeckienė - Gedminaitė, Stele, 
d. Boleslovo,

Danilevičius Bronislovas, sūnus 
Juozo, iš Ukmergės,

Dauda Jokūbas ir Jonas, sūn.

Alek- Damanonių k., Valkininkų v., Tra
kų apskr.,

Paulavičius Povilas, gyv. Kaune 
iki 1944 m.,

Pielis Antanas, sūn. Petro, 
Plentauskas Antanas,
Plentauskas Jurgis,
Pranaitienė - Mikalauskaitė, Fru 

zina, d. Kazio, vyras Pranaitis, dūk 
tė Elena,

Račkauskas Jurgis, gyvenęs Ka
nadoje, Vancouver, B.C.,

Rudelevičius Aleksandras ir Pet
ras,

Šabliauskaitė - Mikaliūnienė, O- 
na. ši Pašilės, Ukmergės ap.,

Sausanavičiūtė Katrė, iš Apsuo- 
nos k„ Kruonio vai.,

Sipavičius Kęstutis, sūnus Bro
nislovo ir Eugenijos,

Tamkus Jūbzapas, sūn. Martyno, 
nuo Žiežmarių,

Ūsas Adomas, iš Griškabūdžio, 
Verikaitis Vaclovas, dirbęs Va-

Jokūbo, iš Patariškių k., Onuškio lona ; Fort Williams, Ontario, Ka

m r
A

Edwadas A. Schultz, praneša, 
jog tradicinė visų Lietuvių die
na šiais metais įvyks rugpjūčio

numatė skirtinas šventės daly
viams dovanas. Pirmoji dovana 
bus indams plauti mašina (ju-

jos stovyklose tremtinius. Pasa
kė tai progai pritaikytą pamoks
lą. Toliau minėjimas buvo tęsia-

v„ Trakų ap.,
Gedminaitė Čfemeckiene, Stela, 

duktė Boleslovo,
Gulbinas Aleksas, sūn. Juozo, 
Harmanaitė, gyvenusi Ukmeir- 

kad gryno pelno liko $123.50. i gėje, Vytauto gatvėje,
I Jocinskaite - Armonienė, Alek- 

Apie seimą pranešimą perskai1 sandra, d. Petro,
tė pirm. Šatkienė. Seimo prog- Juralevičius Juozas,

sis skautininkas Steponas Kai- 11 dieną 4 vai. p.p. West View ^ama)> antroji — elektrinė ant, mas parapijos svetainėje. Še
rys savo puikioje paskaitoje iš- parke. Vakarinės Penn. Jungti- klodė, trečioji — sidabrinis pei- nųjų ir naujųjų ateivių pnsirin- 
kėlė lietuvybės išlaikymo, jau- I nių Liet. Org. komitetas prašo lr akučių komplektas. Kaip ko pilna svetainė.

organizacijų bei draugijų ir pa-,žinom?’ » Šventę kasmet su- -.....................
rapijų tą dieną jokių parengimų ,8kalclus

J , š.1- • lietuvių is arti ir is toli ir ran-neruošti, o visiems skaitlingai , .. ..., , da čia progą pagyventi tikrai
dalyvauti vsų Lretuvre drenoje. hetuviska nuotaika, plisti

nosios kartos auklėjimo ir lietu
vių kultūriniuR klausimus, siū
lydamas kaip pagrindą Lietuvos 
laisvinimo bylai. Po paskaitos, 
pertraukos metu įvyko rinklia
va Lietuvos laisvinimo reika
lams. Meninėje programos daly
je Ir. Gaidytė, Birutė Reivydai- 
tė ir Pr. Puidokas sudarė gy
vąjį paveikslą “Pavergtoji Lie
tuva”. Muz. P. Armonui violon
čele pritariant, Pr. Puidokas ir 
Ir. Gaidytė padeklamavo Stasio 
Santvaro eilėraštį apie paniekin 
tąjį kraštą. Gyvasis paveikslas 
susirinkusiems paliko gilų įspū
dį.

Minėjimas buvo pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais. Vadovavo 
Alto skyriaus vicepirm. dr. VI. 
Lelis.

“Draugas” — labiausiai 
skaitomas dienraštis

Čia beveik kiekviena lietuvių 
šeima išsirašo “Draugą”, nes jis 
greičiausiai paduoda viso pasau
lio lietuvių gyvenimo žinias. Se-

Programoje bus prakalbų, lietu- gražioje lietuviškoje koplyčio-
yiškos muzikos, dainų, šokių, je paaimatyti 8U pažįstamais ir 
žaidimų ir kit. Kiekvieno lietu- draugais. Šįmet į šventę atva- 
vio ir lietuvaitės pareiga šioje įiavę ras jau naujai iš Italijos
šventėje dalyvauti, parodant a- 
merikiečiams ir savo jaunajai 
kartai mūsų gražios ir brangios 
šalies Lietuvos papročius ir mū
sų pagarbą savo gimtajai žemei. 
Visiems atsilankilsiems į Lietu
vių dieną bus proga laimėti dvi 
dovanas, kurias aukoja laikro
džių, deimantų ir auksinių daik
tų krautuvių savininkai V. J. 
KraUs ir Labuskis. Vakarinės 
Penn. Jungt Liet. Org. komite
tas rūpinasi laisvosios Lietuvos 
tradicijų ir kultūros išlaikymu, 
kada mūsų tėvų gimtasis kraš
tas yra okupuotas rusų. Mes ti
kime, kad geriausias būdas tai

atvežtą ir prie koplyčios pasta
tytą didžiulę gražią Šiluvos Ma
rijos stovylą.

Visi tautiečiai prašomi iš ank 
sto skirti tą dieną kelionei į 
Putnamą. Tolimesnių vietovių 
lietuviai, darą ekskursijas į pa
jūrį, prašomi derinti savo ke
liones taipj kad liepos 28 d. bū
tų galima praleisti Putnam, 
Conn.

(
Mergaičių stovykla

Tradicinė mergaičių stovykla 
Putnamo vienuolyno sodyboje 
jau perpildyta. Mergaitės susi
rinks birželio 30 d. ir bus čia

nųjų lietuvių pageidavimas, kad metuose j šią bendradarbiavimo

atsiekti yra kiek galima didės- keturias savaites. Kaip žinome, 
nei grupei susirinkti bent kartą' stovyklos pabaiga būna vi^

Kalbėjo klebonas kun. Gra- 
deckas, LB apyl. pirm. Bagdo
nas ir buvęs Lietuvos Seimo at
stovas Valaitis.

Kalbėtojai priminė, kokią 
skriaudą padarė rusai, okupo- 
dami Lietuvą ir ištremdami tūks 
tančius Lietuvos dukrų ir sūnų, 
kad ši skriauda nuolat kartoja-

rama buvo paskelbta “Moterų 
Dirvoj”. Mūsų kuopą seime at
stovaus Augusta Šatkięnė, Ona 
Zaurienė, Levinskienė ir Sofija 
Diržienė.

Atstovėmis į apskrities susi
rinkimą, kuris įvyks birželio 30 
d. Ciceroje, išrinktos Levinskie
nė, Zaurienė, Druktanis, Bočiū- 
nas, Batavich ir Palubinskas. 
Prašome kuopų atstoves daly
vauti.

Susirinkimą baigus ir atvykus 
dvasios vadui prel. I. Albavičiui,

Mikalauskaitė - Pranaitienė, Fru 
zina, d. Kazio, vyras Pranaitis, My 
kolas, duktė Elena,

Mikaliūnienė - Šabliauskaitė, Ci
ną, iš Pašilės, Ukmergės ap.

Miliauskienė - Žydelytė, Marijo
na, vyras Miliauskas, Petras, iš

nadoje.
Vilkišiene - Žydelytė, Elzbieta, 

vyras Vilkišius, Jonas, duktė Ma
rijona, iš Damanonių k., Valkinin
kų v., Trakų ap., ir

Žydelis Pranas sūn. Motiejaus, 
iš Damanonių k., Valkininkų v., 
Trakų ap.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street
New York 24. N.Y.

ma rusiškųjų budelių, kad lietu-1 narės nusifotografavo.
vių tauta žudoma ir kankinama.1 Mariona Eismas

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

PAJIESKOJIMAI
Katrė Jankienė gyvenanti Sibi

re jieško savo vyro KAZIO JAN
KAUS, s. Kazio, iš •Digrių kaimo. 
Garliavos vals., Kauno apskr. Pra
šo atsiliepti adresu: Irkuskaja obl. 
Ziminskij raj., Cantralmyj Chazan 
UI. 8, Nr. 30, S.S.S.R.

KASTULĖS KALVAITIENĖS iš 
Virbalio jieško sesuo Karpavičie- 
nė Sibire. Rašyti: D. Kazlauskie
nei, 315 Houghton Avė., S., Hamil- 
ton, Ont., Canada.

ma, 133 Finlaysftn St., Fort Wil- 
liam, Ont., Canada.

Jieškomas ALBINAS ir LION
GINAS ČERNIAUSKAI. Prieš ką
rą jie gyvenę Philadelphijoj*. Pra
šomi atsiliepti arba žinantieji apie 
juos pranešti šiuo adresu: Pranas 
Žilėnas, 324 Liri St., Arvida, Que., 
Canada.

* Yra žinių nuo jd sesers Genės 
iš Sibiro.

‘Drauge” būtų labiau padažnin- 
tos iš Rochesterio koresponden
cijos — žinios, kuriose turėtų 
atsispindėti visas Rochesterio 
lietuvių gyvenimas ir svarbes
nieji Rochesterio miesto įvykiai. 
“Draugo” skaitytojai, ryšium 

su naujųjų pastatų šventinimu, 
linki, kad “Draugas” lankytų 
kiekvieną lietuvių šeimą, ir ja
me dar labiau atsispindėtų tik
rasis pasaulio lietuvių gyveni
mas ir nepalaužiamas kovos ryž
tai dėl Lietuvos laisvės.

— Juozas Jurkus užsisakė L. 
Enciklopediją ir spaudos kioske 
atsiėmė ligšiol išėjusius tomus.

— Juozas ir Teresė Daudai 
padėjo iš Belgijos atvykti M. 
Mickio šešių asmenų šeimai. Ne
galėdami surasti pakankamai 
erdvaus buto šiai šeimai, jie nu
pirko namą, nors Mickiai net ir 
pažįstami nebuvo

— Tradicinė Lietuvių diena 
įvyks liepos 14 d. 8b.

Elizabeth, N. J.
Vyčiai žengia

ir vienybės demonstraciją. Bir-

sada lietuvių susiartinimo šven 
tės diena ir tą dieną jos atlieka

z

-»• y.

Jurgis Baliunas, sūnus Jono gi
męs 1894 m. Rudelių km., Kalvari
jos vals., Marijampolės apskr. Jieš 
ko savo brolių STASIAUS ir JONO 
BALIONŲ ir kitų giminių gyve
nusių Brooklyn’o mieste. Suintere
suoti prašau kreiptis šiuo adresu: 
Wanda Hahn, 8810 Lister St., Phi- 
ladephia 15, Pa.

STASĖ ANUŠKYTĖ, g. 1922-25 
m. prašoma atsiliepti. Juozas Škė-

Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasarvieteje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejubti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TWIN LAKĘS, WIS.,

Tel. Twin Lakęs TRiangle 7-9191

' gražią programą Taip bus ir zelio 14 d. buvo vakarines Penn- c
sylvanijos Jungtinių Liet. Orga- S1^ vasarą’
nizacijų atstovų suvažiavimas 
Lietuvių ūkyje — “Lithuanian 
Country Club”, kuriame buvo 
plačiai aptarti rugpjūčio 11 d. 
įvykstančios Lietuvių dienos rei
kalai. Pasiruošimo darbai eina 
dideliais šuoliais pirmyn. Antras 
atstovų suvažiavimas Liet. Jun 
gtinių Organizacijų Vakarinės 
Pennsylvanijos įvyks liepos 12 
d., Lithuanian Beneficial Asso
ciation of America svetainėje,
424 Locus Street, McKees 
Rocks, Pa., 8 vai. vakaro. Visi 
lietuvių klubų, draugijų, organi
zacijų, parapijų ir bendruome
nės vedėjai yra kviečiami da
lyvauti kartu su delegatais su
važiavime. Jų dalyvavimas bus 
labai įvertintas. Po suvažiavimo 
delegatai ir suvažiavimo daly
viai bus pavaišinti. Fr. Žilionis

lietuvių biznierių gegužinė 
Lietuvių Biznierių Vaizbos bu

to didžiulė metinė gegužinė įvyk

Seselių gildos skyrių 
pirmininkės

susirinkusios birželio 16 d. į 
Putnamą sykiu su centro val
dybos nariais, tarėsi, kokiu bū
du geriau pasirengti ateinan-1 
tiems jubilėjiniams metams, kai I 
bus švenčiami dideli šv. Kazi- 
imero ir Šiluvos Marijos jubilė- 
jai.

Chicagoje

Po 01.00 Vienas:
Vai Nekukuok ir Kai mes augom Du Broliukai.

Solo Stepas Graužinis.
Šlaima Šilko vėjas ir Ramu čia gyventi. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Juozas Babravičius 
Kam šeri Žirgelį ir Kai AA Turėjau. Duetas:

Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas 
Našlaitės Kapas ir Griovesių Gėlelė.. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Linksmų laikų Polka ir Koja Koja Polka. Orkestras 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas ir Orkestras 
Vajnikas I ir II Dailis. Lietuviškų melodijų pynės 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kova. Choras

FRONCHAK’S HARDWARE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
spalvų ELLIOTTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei mfotoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

P BR K RAUSTAU
BALDU S 

Vietoje ir iš toliau
K. £10 UKONIS

2313 W. Slst 8L, Chicago, HL 
Tel. PRescott 9-2781

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

Po 01.50 Vienas:

Vyčių New Yorko ir Nevv Jer- ^sta sekmadienį, liepos 14 dieną
I. _ -i nu i lr i otvi _ T įtutiti ulrtri^ «sey apskričių konvencija įvyko 

Elizabeth, N. J., birželio 9 d. 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje. Susirinkimą atidarė pirm. 
L. Janonis, invokaciją sukalbė
jo kun. VI. Karalevičius. Dele
gatų ir svečių vardu sveikino 
kun. M. Kemežis. Sveikino taip 
pat ir 52 skyr. pirm. Ch. Osku- 
tis. Buvo padaryti įvairių sky
rių pranešimai, o sporto sekci
jos pirm. L. Janonis padarė pra 
nešimą apie kėglių žaidimo ko
mandą, stipriai besireiškiančią 
pirmenybėse. Viceprez. A. Jan
kauskas pranešė, kad apygardoj 
feikia penki jaunųjų vyčių sky
riai. Žodį apie lietuvių kalbos 
išlaikymą kalbėjo buvęs pirm. 
J. Boley. Taip pat buvo paminė
ti ir birželio mėn. baisieji įvy
kiai, kada bolševikai okupavo 
Lietuvą.’

puikiame Lietuvių ūkyje — “Li 
thuanian Country Club”, Routc 
51, Villocks, Pa. Vieta tikrai gra 
ži ir patraukli; daug visokių me 
džių, gėlių ir paukščių giesmi
ninkų; kaip ir praeitais metais, 
dalyvaus daugybė žmonių, ten 
suvažiuos pittsburghiečiai ir iš 
tolimesnių vietovių lietuviai. Bus 
graži ir įdomi gegužinės progra
ma, visi galės gražiai, nuotai
kingai praleisti dieną. Geguži
nės programai vadovauja SLA 
pirm. P. Dargis. E. Savolskiui 
pirmininkaujant, bus dainos žai
dimai ir šokiai, gros didžiulis 
Jono Vainausko lietuvių orkest
ras. Be to, bus duodamas vi
siems alus nemokamai kiek kas 
tik norės; veikg ir lietuviškas 
užkandžių bufetas. Bus renka
ma gražuolė 1957 m. Miss Li
thuania of Pittsburgh, kuri gaus 
brangių dovanų. Visos lietuvai

Lituanica — Hoosiers 
National Soccer einant prie 

galo, Chicagos Lituanicos futbo
lininkai praėjusią savaitę pasi
rodė trijuose susitikimuose. Pir
moji komanda, žaisdama prieš 
trečioje vietoje stovinčią Hoo
siers, išplėšė laimėjimą 3:1. Re
zervinė lengvai laimėjo prieš ne
pilnos sudėties Hoosiers rezer
vą 4:0. Tuo tarpu jaunių koman 
da 5:2 pasekme supliekė žydų 
komandą Hakoah. Gana gau
saus žiūrovų būrio raginama, 
Lituanicos futbolo .komanda už- 
spaudė Hoosiers vartus. Gražio
mis pasuolėmis Lituanica dažnai 
privertė priešininkų gynėjus ka
pituliuoti. Dešimčiai minučių 
praėjus, iš 30 metrų muštą Kau
no Baudą Jeningas II galva įso
dino pirmąjį įvartį. Dar nespė
jus Hoosiers žaidėjams apsipras 
ti su padėtimi, Damušis permetė 
puikią pasuotę į kairįjį kraštą, 
Jeningas I užkėlė ant vartų ir 
centru žaidžiąs Kaunas galva į- 
sodino į vartų kampą. Šoninių 
saugų — Gavėniofc ir Linarto — 
puikiai remiamas, mūsų puoli
mas dažnais šūviais apšaudė prie 
širrinkų vartus. Kėliniui įpusė
jus, Hoosiers gynėjai "sufouluo- 
ja” prasiveržusį Jeningą II ir iš 
11 metrų baudos Jeningas II ne 
sulaikomu šūviu pasekmę pakė
lė iki 3:0. Keliais praėjimais 
Hoosiers bandė pasekmė sušvel-

Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo Jakubauskaitė-Jacikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas. Budriūno Vyrų Kvartetas 
Į Kovą ir O, Dalele. Budriūno Vyrų kvartetas 
Vežė Mane iš Namų ir Klumpės. Budriūno Vyrų kvartetas 
Alutis ir šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetais 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyro kvartetas 
Linksmą giesmę ir Tyliąją Naktį. Solo Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau fr Gui Šiandieną. Solo Izabelė Motekaitienė 
Laimutė ir Palvis. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: Motekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlai
doms siųskite eatra $1.50; Kanadon — $2,50. Į kitas valstybes 
proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųskite 
kartu ir Money Orderį. C O D rekordu nesiunčiame. i

Naujas Phonografas — Patefonas trijų greičių (3 speeds) 
'grojantis visokius rekordus, vertė $25.00 už $17.50. Siunčiame 
ir į kitus miestus. Kas prisius $5.00 rankpinigių ,tam pasiųsime 
paštu. Kiti pinigai paliekami išmokėjimui.

5 tūkstančiai 10 colių angliškų rekordų vieną kartą var
totų Radijo Stoties po 10 c. vienas. Už 12 rekordų $1.00.

JOS. F. B H FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street '

CHICAGO 8, ILLINOIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
, EUROPOS SAUS

Mes esame vienintelė agentūra kuri gali siųsti 20 svarų 
nette svorio naujų ar vartotų daiktų. Mūsų firma Švedijoje duo
da pilną garantiją už kiekvieną siuntinį. Mes ifgi siunčiame vais
tus ir maistą.

10 svarų cukraus ir 10 svarų ryžių ............. .. $18.50
Del pilnesnių informacijų rašykite arba telefonuokite

JO S CLEANERS
MM W. 24tti Slnet Tat. LžwnM» I-2S42

DOVANOS j LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrove siunčia J LIETUVĄ 

ir Rusija (Sibiran) siuntinius su jvairiomis gėrybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, avaline, vaistais, masinas SINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų. Šie daiktai pri
statomi tš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaunant siutini mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%^pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO PASTŲ ...................$88.00
BO GM Streptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Rtmlfon

Roche a BO mgm

W-» ORO PAŠTU ................ $38.50
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasii a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
2B0 tabl. Vitamln B-12 a 10 mlcr.
S-13 ................................................ $13.50
20 svarų Cukraus

R-14 ............................................... $23.50
20 svarų grynų taukų

G-l$ ........................................... $40.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka 
spalva ir viai reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, ainiai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

O-2I .............................. .. ......... $60.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal-' 

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3% jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

8-17 ............................................... $20.50
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

Mūsų bendrovė siunčia labai pigiomis kainomis ORO PASTŲ Įvai
riausius vaisius. Mes išsiunčiame vaisius pagsl .Iflsų reseptus gautus iš 
Lietuvos. Užsakant j Sibiru, prie nurodytų kalnų pridėkite — Oro Paš
tui $5.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
Informacijų. Naudokitės m (Įsų patarnavimais, nes mes turime daugmetlnt • 
patyrimų, PRAŠYKITE MŪHŲ KATALOGŲ.

PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archtr Avė., Chicago 32, IU. Tel. FR 6-6399

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

<545 *W. 6Srd SL, Ohieago 29, Illtnoto, Tol. LIMlow 54500
Entered u Recond-Claee Matter Marnh 11, ||1|, at Chieago. Illinota 

Under the Ant of March I, 1176

Men>b«r of the Catholic Prieag Agg’n SUBSCRIPTION RATES
Publlahed daily. e«ep« flundaya 98.00 per year outside of Chloage

by the $6.60 per year ln Chieago žk Cicere
UttUMliC Cathollo Proai1 Boeiety $$.60 per year ln Canada
PRSNVMSRATA: Metama Foreign $11.60 

% metų ■
per y«er. 
m6n. t ___

OI nago 1 lr CloeroJ $•.00 $.60 $176 $1.61
KPur JAV Ir Ranadot 11.60 $4 to $1 66 $1.66
Užalearto $11.66 16 60 $111 »1,M

Redakotja etraipanloa taiso aavo nooUttra NMunaodotų_____ ___  __
oaugo, Juoa grąžina tik 11 ankato jugttarua. RadakeO už •*-‘*•*■71 l$BMj$l
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NE JUBILĖJUS,. BET...
Mūsų dienraštis šiemet nešvenčia jokios sukakties, jokio ju

bilėjaus. Kai pradėjo eiti savaitraščiu (1909 m. liepos 12 d.), 
praėjo tik 48 metai, kai pradėjo eiti dienraščiu (1916 m. kovo 
31 d.) — 41 metai. Nors jau ir daug metelių sulaukta, tačiau 
vis tik nėra nė sukaktis, nė jubilėjus. Nepaisydami to, mes šian
dien įduodame j skaitytojo rankas specialią ‘‘Draugo laidą”, ku
rioje pavaizduojama jo praeitis, vertinamas jo vaidmuo, žvel
giama į jo ateitį, dedama labai daug gražių ir nuoširdžių svei
kinimų.

Kodėl?
Todėl, kad ryt diena mūsų dienraščio gyvenime yra istorinė 

diena. Nors “Draugas”, kaip dienraštis, kiekvieną dieną rašo 
savotišką istoriją, registruodamas įvairius religinio, lietuvių tau
tinio, kultūrinio, politinio ir tarptautiniai politinio gyvenimo įvy
kius, tačiau ryt diena jam yra ypatingai pažymėtina.

Rytoj mūsų dienraštis apvainikuoja savo drąsųjį, pažan
gųjį žygį^žygį, kurio nė vienas kitas dienraštis ar šiaip laikraš
tis išeivijoj ligšiol nėra padaręs. Jis pasistatė sau modemiškus 
rūmus, kad jo redagavimą, administravimą ir spausdinimą 
būtų galima atlikti daug greičiau ir tobuliau bei techniškai gra
žiau ir tobuliau. Ryt diena mes didžiuojamės ir norime manyti, 
kad drauge su mumis didžiuosis dešimtys tūkstančių mūsų skai
tytojų, didžiuosis bendradarbiai ir rėmėjai, nes tai bus lietuviško, j 
katalikiško dienraščio pažangos atžymėjimas. Mes džiaugiamės, 
kad pats kardinolas Samuel A. Stritch, didysis mūsų bičiulis, pa
šventins ir palaimins naujuosius pastatus.

Salia naujųjų “Draugo” rūmų — didžiausiojo šiandien lietu
vių spaudos centro pasaulyje — yra išaugę ir kiti rūmai, kuriuos 
taip pat ryt pašventins Jo Eminencija. Tai naujieji Tėvų Mari
jonų namai — vienuolynas, kuris yra neatskiriama dienraščio 
"Draugo” dalis. Jame gyvena tie, kurie sunkiausiais laikais per
ėmė leisti laikraštį, išgelb'ėdami jo gyvybę (1918 m.), kurie ne
pasitraukė nuo dienraščio depresijos laikais, kuomet nemažai 
laikraščių ir dienraščių dėl tos priežasties užsidarė. Marijonai 
patys skurdo, savo skolas didino, nemokamai dirbo keli kunigai, 
visa eilė brolių vienuolių, kad tik nenutrauktų dienraščio leidimo. 
Buvo laikai, kada skaitytojai, neturėdami kuo užsimokėti pre
numeratą, prašydavo nesulaikyti jiems dienraščio. Prašymai bū
davo patenkinami. Pagerėjus laikams, daug kas atsilygino, bet 
daug kas ir neatsilygino. Tuo būdu dienraščio leidimo našta 
dar labiau pasunkėjo, bet leidėjai nesiskundė, o, giliausiai įver
tindami lietuvių katalikų spaudos vaidmenį, dirbo, triūsė ir auko
josi.

Didelis lietuvių vienuolių pasiaukojimas ir savęs išsižadėji
mas visuomenės gerovei pr ivedė mūsų dienraštį prie padarytosios 
pažangos, kurią rytoj atžymime retomis ir gražiomis iškilmėmis. 
Mes pasauliečiai — redaktoriai, administracijos ir spaustuvės 
darbininkai, — būdami liudininkais vienuolių marijonų neįkaino
jamai didelio pasiaukojimo spaudai, atsimindami, kaip skurdus 
buvo jų gyvenimas senoje vietoje, ypatingai džiaugiamės, kad 
jie buvo iškelti iš anų irstančių palapinių ir šiandien turi geres
nes gyvenimo ir darbo sąlygas. Taigi “Draugo” pastatų šventi
nimo diena pasidaro dar reikšmingesnė, kad nebuvo užmirštos 
ir tos darbo bitės marijonai — kunigai ir broliai.

Drįsdami vadinti ryt dieną savo dienraščio pažangos atžy- 
žymėjimo diena, norime tarti stiprų ir nuoširdų ačiū pirmoj eilėj 
mūsų mieliems skaitytojams, visiems rašytojams, publicistams 
bei žurnalistams ir korespondentams už didžiąją talką. Jūsų dė
ka esame padarę tokią pažangą dienraščio turinio atžvilgiu, pa
darę laikraštį tuo, kuo jis turi būti. Pagarbą ir padėką reiškia
me visiems aukotojams statybos reikalams, visiems mus sveiki
nusiems ir Statybos Komitetui, labai daug padėjusiam sutelkti 
statybai reikalingas lėšas ir besistengiančiam padėti mažinti už
trauktąsias skolas.

Tad ryt diena yra labai svarbi “Draugo” gyvenime, nors ne
minime nė sukakties, nė jubilėjaus.

KLAUSIA PATARIMO

Ūkininkaičių draugija 
vimo reikalais.

4H club, kalbasi su prezidentu ūkininka-
(INS)

ilgai trunka ne maldos namuo- kas negali nustatyti ribų, ko 
se. Tame nėra nieko netinka-, Bažnyčia gali mokyti ir ko ne- 
mo. Maldos namai nėra nei vie- gali.
nintelė, nei svarbiausia moky
mo vieta. Kokią vietą ir būdą 
Bažnyčia viename ar kitame 
krašte pasirenka, tai yra prak
tiškas, o ne principo klausimas.

Bažnyčios steigiamos ir ve
damos mokyklos ir kitokios įstai 
gos nėra koks nors nepaprastas 
ar neeilinis jos darbas. Misijose 
mokykla visur pirmiau atsiran
da, negu maldos namai.

Žmogaus žinojimas, išsiauk
lėjimas ir jo gyvenimas nesutel
pa vien tik maldoje. Kas turi

Taip pat niekas negali nusta
tyti ribų, kokius žmones Baž
nyčia gali mokyti ir kokių ne
gali. Ji privalo mokyti visus. 
Tai reikia ypatingai jsitėmyti 
ten, kur yra mokyklų, vedamų 
ir Bažnyčios, ir valstybės, ir pri
vačios iniciatyvos. Jeigu kas 
manytų, kad Bažnyčia turi rū
pintis tik tuo jaunimu, kuria at
eina į Bažnyčios vedamas mo
kyklas, tas savo galvojime visiš
kai išsikreiptų iš Kristaus įsa
kymo mokyti visus žmones.pareigą ir gali žmogų mokyti, 

tas privalo mokyti visko, kas Taip yra suprastina Bažny- 
yra reikalinga tinkamam žmo-ičios kompetencija mokyti ir 
gaus išsilavinimui. Todėl nie-Į auklėti.

PROPAGANDA IR TIKROVĖ
Nepaslaptis, kad daug kas iš 

lietuvių, gyvenančių Vakaruose, 
gauna iš Berlyno siunčiamą “Grį 
žimo į tėvynę” komiteto leidžia
mą “Už sugrįžimą į tėvynę”. 
Pradžioje daug kas dėl to gau
namo leidinio nervavosi ir nir
šo ant nepažįstamų siuntėjų. 
Daug kas pyksta ir dabar, nes 
prievarta peršama prekė visuo
met nemaloni.

Iš kur gauna adresus? Nevie
nas laužo galvą, iš kur tas va
dinamas “komitetas” gauna Va-

skelbiamus pajieškojimus, paro
do ir kitas atsitikimas. Vienas 
Kanadoje gyvenąs lietuvis pa
siskelbė jieškąs savo brolio ir

nuo gimtojo tautos kamieno”, o 
toliau saldžiai giedama: “Tau
tieti! Kas tu bebūtum, Čikagos 
skerdyklų darbininkas ar Bra
zilijos fazendoje kavos auginto
jas, rašytojas, gyvenąs Montre
alyje ar audėjas Melburno fab
rike^ Pennsylvanijos universite
to studentas ar į Kolumbiją nu
klydęs dailininkas, gimnazijos 
mokytojas Muenchene, ar an
glių kirtikas Belgijos šachtuose, 
Tavo vieta čia — gimtoje žemė
je, Lietuvoje”.

Kad pabėgėliams vieta Lietu 
voje, thi visi žino. Tačiau “už 
sugrįžimą” rėkią rašeivos už
miršta vieną prielaidą: vieta 
Lietuvoje, bet ne prie Kremliaus 
diktuojamo komunistinio reži
mo. Galėdami naudotis Vakarų 
laisve ir gėrėtis tos laisvės su
teikiančiomis galimybėmis, mes 
uždustume tvankiame komuniz
mo diktatūros ore.

Ypačiai stiprią propagandą 
minėtame leidinyje varo prieš 
kelis mėnesius iš Anglijos grį
žęs Albinas Molis. Su juo komu
nistai elgiasi labai planingai, 
kaip numatyta slaptose instruk
cijose: sugrįžusį į gimtąjį kraš
tą ko greičiausiai rengti propa
gandai už kitų sugrįžimą, o rei
kale slapta nusiųsti į paliktą 
valstybę “vandenis drumsti”. A. 
Molis, buvęs aviatorius -ir už stik 
lėlį atiduodąs viską, net įsitiki
nimus, buvo priverstas iš Angli 
jos grįžti į Lietuvą. Kitos išei
ties jam nebebuvo. Jis atsidėjęs 
dirbo sovietarrts, o kiekvieną jo 
žingsnį sekė vietos saugumas. 
Kaip jis skubiai danginosi į Lie
tuvą ir kaip nepasitikėjo komu
nistais, rodo faktas, kad jis ne
rizikavo nė daugiau rūbų su sa
vimi pasiimti.

Šiuo metu jis dar ten reikalin
gas: išpylęs savo “kelionės įspū
džius”, pakvietęs viešai vieną 
kitą grįžti į Lietuvą, dabar už
siima savo pažįstamų dergimu

sesers. Po kurio laiko supuolė ir koliojimu. Gyvenimo sąlygas 
taip, kad tuo pačiu metu jis ga- ( Lietuvoje piešia šviesiausiomis 
vo laišką iš sav0 brolio ir iš... Į spalvomis: esą visi pavalgę ir 
Lietuvos. Iš ten buvo pranešta, j apsirengę, visi dirbą savo pro- 
kad jo brolis ir sesuo gyvena i fesinį darbą ir pan. Tačiau kaip
Australijoje. Adresas buvo tei
singas. ‘

Ar to reiktų baimintis, kitas 
klausimas. Maiše nepasislėpsi
me. Vistiek daug kas mūsų ad-

karuose gyvenančių lietuvių ad- resus žino. Antra vertus, dauge
lis besiskelbiančių nėra jau to-resus. Vieni įtaria įvairius per- 

simetėlius ir seklius, kiti kaltina
vagis, išvogusius kaikurias kar- J vojingi” asmenys, kad dėl jų bū- 
totekas.

kie komunistiniam režimui “pa-

PAJIEŠKOJIMAS
Gimines Lietuvoje jieiko FRANK SA- 

LEMONAVICE, gyv. Aurora. UI. Kreip
ti* — Viktoru Šimaitis, 4241 S. Maple-1 
wood Avė., Chicago 32, IU. Tel. Bishop , 
7-3340.

MISCELLANEOUS

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda automobilį 
PONTIAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, transm. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tei. YArds 7-8949

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympio 2-6752

NORI PIRKTI

Atvažiavęs iš Europos jieško var 
itiuotus baldus: šaldytuvą, dviguba 
lovą, virimui pečių, komodą. Tel. 
YArds 7-9107.

LIET. APDILAI’DOS AGENTŪRA 
Visų rūftlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5Ū71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
MM < \-lilninl Ave„ Chloago SS. Tll.

Skelbtis “DRAUGE” apeimoka 
nea jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

i (X>0(><KX>0<>00000«KKXKX)0000<>

PLUMBING
Licensed bonded plumbere 

j Joks darbas nėra didelis ar mažaa. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
VVAlbrook 5-3451

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOd

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS,
kurie siunčia Siuntinius

I LIETUVA AR I KITUS KRAŠTUS
Prašome įsidėmėti, kad patikimiausias ir pigiausias būdas siųsti 
bet Kokios rūšies siuntinius, yra bendradarbiaujant su lietuviška 
įstaiga. Siuntiniai, kuriuos mes siunčiame iš Švedijos, pasiekia 
Lietuvą per 10 dienų. Kainos yra labai pigios ir pristatymas yra 
garantuojamas visu 100%. ’
MŪSŲ VAISTŲ SKYRIUS YRA MEDICINOS DAKTARO PRIE
ŽIŪROJE. Tai yra labai svarbu tiems, kurie neturi receptų. Ra
šykite kokiais negalavimais ąsanuo skundžiasi, nurodant jo amžių 
ir mes patarsime Jums, kokie vaistai jam yra reikalingi. Užsa
kant vaistus per mus. Jūs mokėsite 50% pigiau, negu bet kur ki
tur ir jų pristatymas oro paštu iš Anglijos yra taip daug pigesnis. 
JŪS NETIKĖSITE, kad pas mus galite užsisakyti pirmos rūšies 
vilnones angliškas medžiagas vyriškam, ar moteriškam kostiu
mui, mokant tik po 4 dolerius už jardą, įskaitant muitą. Mes tu
rime taip pat augštos kokybės angliškų gabardinų moteriškoms 
suknelėms ir paltams, kurių kaina yra $1.50 už jardą. Tai yra 
negirdėtos kainos ir mes patariame Jums pasinaudoti šia reta 
proga.

Siųskite siuntinius tik oro paištu, nes |oro pašto tarifai yra 
nepaprastai atpiginti. 12 svarų kainuoja $4.80, o 22 svarų siun
tinys, kuris pasieks gavėją per 14 dienų, kainos tik $75)0. ,

Reikalaukite katalogų ir smulkesnių informacijų.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO 
22 Chapin Place

Hartford 14, Conn. Telef. CHapel 6-4773.
ANTANAS USTJANAUSKAS, 

Direktorius

Bažnyčios kompetencija mokyti
t VYSK. V. BRIZGYS

Prieš Kristaus laikus nebuvo ; į vaikus nepaliečia, jų iš šeimos 
nepaveržia ir šeimos nuo jų ne
atleidžia. Kaip visame gyveni
me, taip ir mokymo bei auklėji
mo pareigoje Bažnyčia šeimai 
vadovauja, ji moko šeimą tin
kamai suprasti savas pareigas, 
moko auklėjimo principų ir jų 
pritaikymo. Nors Bažnyčia pati 
betarpiai moko visus žmones — 
ir užaugusius, ir mažus, — mo
ko ir maldos namuose, ir kitur, 
tai vistiek ji nesiliauja kartoju
si, kad šeima privalo pati vaikus 
ir mokyti, ir auklėti.

Tačiau Bažnyčia negali pasi
tenkinti šioje auklėjimo bei mo
kymo srityje šeimai tik vado
vauti ir jai padėti. Ji privalo 
pati tiesioginiai mokyti ir auk-

Tačiau yra dar vienas tikras 
kelias, kuriuo to “komiteto” na
riai gausiai naudojasi. Prieš ku
rį laiką viename lietuvių laik
raštyje tūlas lietuvis pasiskelbė 
jieškąs savo sesers. Pabaigoje 
pajieškojimo pridėjo, žinoma, sa 
vo adresą. Praėjo kelios savai
tės po pajieškojimo atspausdini
mo, ir iš Berlyno pradėjo plauk
ti neprašyti ir nelaukti “leidi
niai”.

Kad komunistų sekliai ati
džiai seka mūsų spaudą ir joje

tų neriamasi iš kailio.
Stipri propaganda ir tikrovė.

“Už sugrįžimą į tėvynę” leidi
nys varo stiprią propagandą, 
kad tik palaužtų pabėgėlių mo
ralę ir priverstų grįžti į Lietu
vą. Kur numato reikalinga, pa
vartoja grasinimus; kur naudin 
ga, — įvairiausius pažadus. Kar 
tais tame pačiame straipsnyje 
ir grasinama, ir koliojamasi, ir 
viliojama, žadama. Pvz. 35 nr. 
“Didžioji pergalė” vedamajame 
pabėgėliai vadinami “žmonėmis 
be sąžinės ir garbės, atplaišomis

nesiderina su jo vieša propagan
da jo paties rašyti privatūs laiš
kai! Būtent, tik atsidūręs Lie
tuvoje, pirmajame laiške gimi
naičiui, gyvenančiam užsienyje, 
parašė, kad tas susimildamas 
atsiųstų jam medžiagos eilutei, 
nes Lietuvoje tai esą labai bran
gu... Kartu pažymėjo, kad jo 
vieninteliai dėvimi rūbai kelio
nėje... suplyšę Tai tau, Jurgi, 
ir pyragai.

Baigiant. A. Molis — skaudi 
gyvenimo auka. Norėjo puikiai 
gyventi, tačiau uždirbamų pini
gų jam negalėjo užtekti. Pini
gas atrodo ir buvo tas vašiukas, 
už kurio jį komunistai pagavo. 
Vieną kartą pagavę, daugiau ne
bepaleido. Tai pamoka ne vie
nam silpnavaliui.

Tačiau “už sugrįžimą” propa
gandistai nežino galbūt vieno 
esminio dalyko: kas jį buvo su
sitikę ir žinojo jo asmenį, šian-

Tl K VIENĄ SAVAITĘ
SVEČIŲ BELAUKIANT

Į Lietuvių Tautinių Šokių Šventę
D. JURJONO BENDROVĖ, 3251 So. Halsted St., 

Tel. CA 5-1064 Chicago 8. III.
Visokias Indy (poreelanc ar fajanso) komplektus pasiūlo su di
dele nuolaida:
PIETŲ SERVIZAI: • KAVOS SERVIZAI:
IS 56 gab. 8 asm. vertPs $62 už $35

” 57 ” 8 ” ” $65 ” $37
” 45 ” 8 " ” $56 ” $30
” 99 ” 12 ’’ ” $126 ” $66

ift .3 2 gaišti ų vertės 48.— už 35.— 
’’ 32 ” " 35.— ” 23.—
” 32 ” . ” 33.— ” 20.—
” 32 ” ” 18.— ” 10.—

Japoniško porcelano kavai puodukai su lėkštute vertėsi 39c už 25c. 
JaponiSko porcelano kovai, puodukai su lėkštute vertės 59c už 39c

Krautuvė atidaryta: pirmadienį Ir ketvirtadienį nuo 9 v. ryto Iki 9 
v. v., kitomis dienomis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. v., Šventadieniais nuo 11 
v. ryto iki 3 v. p. p.

dien jo straipšnius su šypsena, kada A. Molio pavardė išnyks

kitos savistovios kompententin- 
gos institucijos auklėti ir mo
kyti jaunimą, kaip šeima. Taip 
būtų ir šiendien, jeigu nebūtų 
Bažnyčios ir valstybės tokios, 
kokia yra mūsų laikais. Nežinia, 
kiek daug ir kokių mokyklų žmo 
nės būtų susikūrę, tačiau jos ne
būtų savistovios institucijos, 0 
būtų tik šeimos pagelbinės prie
monės.

Popiežius Leonas XIII pakar
toja Evangelijose esančią tiesą, 
kai sako, kad nuo tada, kai Kris 
tus įsteigė Bažnyčią, auklėjimas 
pirmoje eilėje priklauso Bažny
čiai, ir tai ypatingu būdu. Baž
nyčia yra tam įkurta, kad mo
kytų visas tautas. Ta mokymo 
pareiga yra svarbiausioji iš vi
sų Bažnyčios pareigų. Ta parei
ga yra pirmesnė ir didesnė už 
visas religinių patarnavimų pa
reigas. Net karitatyvinė veikla 
Bažnyčiai yra antraeilis dalykas, 
palyginus su mokymo pareiga.

Kilmės atžvilgiu mokymo ir 
auklėjimo pareiga Bažnyčioje y-
ra net augštesnė už tas pareigas1 nyčia mokymo pareigą ir darbą 
šeimoje. Šeimos pareiga seka iš, turi atlikti. Esame pratę maty- 
šeimos prigimties, gi Bažnyčios ti ir būti mokomi maldos namuo 
pareiga seka iš tiesioginio Dievo se. Tačiau gi tikrumoje žmonės 
patvarkymo. Bažnyčia yra tie- pirma turi tapti krikščionimis, 
sioginiai tai pareigai įkurta. negu jie apsispręs ir imsis mal-

Vykdydama mokymo pareigą, dos namus statyti. Misijų kraš-

skaito. Visur buvo griovėjas su
gyvenimo, veiklos, visur buvo 
pirmas insinuatorius. Tuo keliu 
eina ir toliau. Kas dėlto gali pa
tikėti jo propagandai?

Ateis laikas — ir jis netoli —

iš to leidinio puslapių, šiandien 
jis atrodo reikalingas, bet komu 
nistų propagandistai susiras iš- 
mintingesnį už jį ar bent geres
nės reputacijos, jei toks atsi
ras. a.b.c.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
RRKMIJUOTAS ROMANAS

133 tęsinys

— Tu suki: vėl nori jam Samanę įbrukti?

žiūrėsiu. Jūs lūkterėkit, greit grįšiu! Dar noris šian
dien pameškerioti. Diena auksinė! — Drąsutis nuei
na, supdamas portfelį.

Klebonas sėdi už mūro, kur nesiekia gatvės 
žvilgsniai. Laukia. Už pusvalandžio atsiranda mėly
na uniforma.

— Uf, gerai, kad nėjote. Kiečiausias riešutas. 
Nė iš vietos. Ginasi, sako, ar kiti negalėjo parašyti. 
Aš kariavau, gąsdinau, o jis atsistojęs pradėjo drož
ti pamokslą, girdi, visas miestelis skambina, kad čia 
kažkokia plėšikų bendrovė, kuriai vadovauja buhal
teris. Jis taip man sako. Tiesa, dėl tų gandų, dabar 
tiršta jų. Linkus, tas Justinas, lyg įgeltas siuva ir 
siuva visur, skleidžia įtarimus prieš Julių. Taigi,

— Pelai! — mosteli Gimbutas ir išeina. Kieme 
nusispjauna įsiutęs. — Irgi protas! — Suka ir spėja!',

Užėdęs arklį, nujoja už kluono, persikelia per įuhiterTa'man'd^tiZ, liepia 7eikŪ7iiŠktati. Ai’pri- 
-------- 1— « i~i.~ Ten Jau niekas' r rkalniukus ir įsmunka į didįjį kelią 

nemato, kur gręžia bėrį.
— Pradeda suuosti, kur aš taikau. Bet nieko ne 

l'ėti visus žmones. Ji privalo tai i bus. Kai tik sparnus pakels, išgersime butelį ir.. 
daryti visur ir visada, nepaisant, I Ji vistiek nebėgs iš namų. Negi proto neturėtų!
kiek kurio krašto krikščionys 
yra išsilavinę, kiek krikščioniš
kas yra jų gyvenimas. Krikščio
niškas žinojimas ir gyvenimas 
niekad negali būti perdideli.

Dievas nėra apribojęs nei vie
tos, nei būdų, kur ir kaip Baž-

Bažnyčia natūralių šeimos teisių

Julius dabar toks reikalingas. Reikia jį dengti,' 
gelbėti! Pelai, visi pelai! Niekas nemoka politikuoti. 
Galva sieną muša. Jei taip pasiduotum, sehiai bū
tų kvit.

— Paremsiu Julių!

52

įmenu, kad savo darbą žinau. O jis vienu metu su
mykęs ištraukia iš kišenės tokį ginklą, kad baugu 
pasidarė.

— Ką, dvivamzdį pistoletą?
— Tamstele, patranką, haubicą! Partijos knygu

tę. Įstojo į tautininkus, prisidėjo prie valdančios 
partijos. Tai gražumėlis. Mus dar labiau puls, reikės 
judėti, koks nemalonumas.

— Negali būti!
— Taip, tikrai! Pats perskaičiau. Jis man pri

dėjo: žinojau, kad pulsit ir šmeišit, tai prašau dabar!

— Piemuo! — Gūdžiai atsidūsta klebonas. —
VACHMISTRAS su klebonu traukia per švento- Pamatysi, sumaišys Smilgaičius, sujauks. Mes čia 

rių ir ties vartais susėda pasikalbėti, galutinai išsiaiš- nešukavom jokiom partinėm šukom, visi sutilpo. Juk 
kinti: kaip užpuls buhalterį. Ir juo daugiau svarsto, ir tautininkų pas mus, ir šiokių ir kitokių, bet visi 
juo labiau painiojasi. Kur įrodymai, kad Julius žmonės, bičiuliai. Dabar visus erzins, kels ant kojų
parašė ?

— Tamstele, aš vienas stosiu į mūšį. Tamstos 
tuose mokymas pradedamas ir (buvusi globa kliudys. Su manim bus drąsesnis. Pa-

draugą prieš draugą. Aiškiai jis parašė. Taip nesius
tų. Štai, ir užauginom naująją kartą! Skiedros!

Drąsučiui gaila klebono.

— Sutvarkysime kaip nors, nenusiminkite. Aš 
jau žinau, ką darysiu: apklausinėsiu kelis, surašysiu 
kaip niekur nieko, kad ožka būtų sveika ir vilkas so
tus. Tada raštus pasiųsiu augščiau, pridėsiu, kad 
čia bažnytinės paslaptys, taip viskas ir baigsis. Tam
stele, o jūs šiandie parašykit vyskupui, pridėkit dar 
raštuką ir policijoj vadui, nekenks. -Reikia užbėgti 
už akių šiam galinčiui. Kai po kelių dienų nurims, 
mes patys pasirūpinsime kitokia žinele apsiginti spau
doje. Jei pasisektų kaip nors išknisti, kad jo čia dar
belis, tada vaikiną taip pažabotume, kad čiaudėtų.

Klebonas nueina išvargęs, dūsaudamas, o vach
mistras ties šventoriaus vartais žvelgia j bankelį.

— Bitinėli, tu dar paburzgėsi! — nusispjauna 
siauru ruožteliu ir traukia namo.

Bankelio raštinėje ilsis mašinėlė, atverstos kny
gos tartum žiovauja. Niekas jų nejudina. Julius 
vaikšto ir galvoja. Dar kartą pažiūri į knygelę ir 
meta į stalčių. <

Jau pernai rudenį, kai prasidėjo ginčai su vika
ru, jis užplanavo. Nukeliavo į apskritį, padavė pa
reiškimą. Kol viskas susitvarkė, buvo žiema. Paskui 
delsė, tyčia nevažiavo pasiimti knygutės. Dabar jos 
taip reikėjo. Atrodė, kad tik viena apgins ir įtikins. 
Pirmadienį parsivežė šį naują skydą, pro kurį niekas 
neprasiskverbs. Svarbiausia, jis privers kitus judėti. 
Tada savaime visi mazgai išsiriš. Jis išraus lyg sun
kų kelmą vikarą, užčiaups visiems burnas.

Užeina Gimbutas. Kalba greit sustoja ties spau
da. Perskaitęs visus tris dienraščius, jis pasako, kad 
tai piemenų darbas. Jei išpažinties paslaptis, niekas 
nieko nepadarys.

(Bus daugiau)
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BUILDING & REMODELING KKAL ESTATE CLASSIflED AND HELP W A N T E D ADS REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Nauji namai, garažai, Jvulrūa pu- I 
taisymo lr pertvarkymo (rem odei- ! 
ing) darbui.

VACYS PETRAUSKAS
BU1DD1NU CONTRACTOR 

4837 H. Cainpbell Av., Chieago 32, III
YArda 7-9675

LIETUVIŲ STATYBOS! 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors V 

Atlieka planavimo ir staty W 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- H 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų jkalnavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

l*Ros|tect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVK, 

Chicago 29. I1L

|
' fi

SAINT LINUS PARISH
OAK L A W N
NEW SUBDIVISION 

Quality Built Custom 1 yr. old
brick veneer RANCH. By owner. 
Attached garage. Spacious, Car- 
peted 20x14 ft. liv. rt»m. Kitchen- 
dinette, 10x18 ft. with Tappan 
elec. built-in oven and range, birch 
cabinets, -— snack-bar, stainless 
Steel tile over cooking area, Wall- 
tex wall and vinyl floors, 3 bed- 
rooms, 12x14, 16x11 and 10x16 ft., 
11 ft., 6 ft. and 4 ft. sliding door 
elosets. Bath with oolored plumb
ing. Van-sink-sl. dr. Medicine ca
binets, Aluma-tile, Wall-tex; 2 li- 
nen elosets. Family robm 15x10 or 
4th bedroom. Adjoining kitehen, 
eross-vent with small enclosed pa- 
tio, bamboo dr. drapes. House fully 
plastered, wiith gas heat. Alumi
num storins, — screens. Aluminum 
gutters. Many extras.

Asking $29,000
Tel. GArden 4-6359

REAL ESTATE REAL ESTATE KEAL ESTATE

Royalcrest Builders
Praneša atidarymą naujo * ofiso

9660 Franklin Ave. 
Downtown Franklin Park

Tel. GLadstone 5-0098
PILNAS REMONTO DARBAS 

Dailydės patarnavimas
PAT ENNIS ,

(Deal direet with me)
įt W w w w w w w w w w w w VS* W W “A* ‘A* *■*-* *A* *■*-* ~A* *A* *A*

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PKospect 8-2071

Mūr. 3 butų. binis, garažas, $26,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15.200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių lr pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
<081 Archer ava, LAfayette S-&M4

8346 W. 65tli PLACE
5 kamb. "stucco” bungalovv. Ekst

ra kambarys pastogėje. Naujas "forc- 
ed air” centrinis apšild. alyva. Mo
dern. plumbingaa. Garažas. 50 pėdų 
sklypas. Apžiūrėti galinta tiktai susi
tarus. Kreiptis j Mr. Petcrson, BAy- 
|M>rt 1-9811.

PAKOVODAMAS CKIS New York 
valstybėje. 66 geros rūšies Holstein 
karvės (40 melžiamos), geri pastatai, 
2 daržinės, galima laikyti iki 100 
karvių. 250 akrų žemės, lygi nekai
nuota: 70 akrų ganyklos, 10 ak. miš
ko. 175 pėdų gilumo iškaltas šulinys 
su gerais įrengimais, 2 šaltinių šuli
niai, vandens yra daug. Geras ūkis, 
40 metų lietuvių dirbamas, geroj 
tvarkoje, pajamos nemažos. Našlė 
moteris parduoda pigiai už pusę kai
nos. Kaina $50,000. Galima pirkti iš- 
simokėjimo sąlygom, j m o k a n t 
$20,000, o skolų "ant lengvaus pro
cento ir išsimokėjimo”. Pirkėjui vis
kų parodysime padėsime. Lietuviai 
nepraleiskite šitos geros progos. 
Kreiptis: Mrs. Mary Stasūnas, Box 12, 
Homrr, New York. Tel. Homer, N. Y. 
Pl-6-3561.

BRIGHTON PARKE. 41st Str. & 
Maplevvood Ave., 2-jų butų namas 
su ekstra sklypu prie šono. 4 ir 5 
kamb. Šildymas gas u. 2-me augšte 
butas naujai įrengtas. Viskas taip 
puiku, kad panorėsite tuojau pat ten 
Ir gyventi. Garažas su įvažiavimu iš 
šono. Tikrai pulkus ir nebrangus na
mas. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt įvertinti.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!
10 akrų ESTATE FARM Miehigane. 

Tik b mylios nuo Dovvagiac miestelio. 
Čia yra pelningas vaisių ūkis bei žuvavi- 

| mo vasarvietė prie nuosavo privataus ežr- 
i ro. 2 modern. namai, su elektra, kiti pa- 
1 statai, su visais įrengimais bei visais įran- 
I kiais. Viskas geriausiame stovy. Čia tu
rėsite užtikrintų gyvenimų bei laimę — 
arba vaisių ūky, žvejybos vasarvietėje 
arba gyv. vietoj. Nepralenkite progos, pa
žiūrėkite.

Tel.: Berrien Center Michigan — 
State 2-7325. Arba rašykite:

F. Sobey, 1341 VV. Garfield Blvd., 
Chicago 36, III.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika ir d. Skoni bsfcaa) 
1500 8. 48TH CT.. CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympic 2-78K1; TO 3-4230

Ir atliekama visus statybos lr pet 
tvarkymo (remodeling) darbus

BARGAIN — OAK IAWN 
APYLINKĖJE ,

Nauajs 3 mieg. k. "ranch” namas. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys, beržinės spintos. — 
Formica. Žemus įni-okėjimas. $12,950.

Naujas — 3 mieg. kamb. "ranch” 
namas, prijungtas garažas. Beržinės 
spintos. Didelis sklypas. Žemas įino- 
kėjimas. $13,750.

Nuujas — 3 mieg. kamb. mūr. 
“ranch”. Pilnas rūsys. Miesto vanduo 
ir kanalizacija. Kieto tnedž. grindys. 
Beržinės spintos, Formica. Kaina — 
$16,950.

VERNON'-WOLFF,
5600 W. 87th St. Oaklawn.

Hllltop 5-6221 GA 2-0709
Atdara seknuul.

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO DARBUS

Statome naujus porčius, taiso
me senus. Gaminame langus, sie
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockwdl St. 

HEmloek 4-116!)

BRIDGEMAN, MICHIGAN
6 kamb. modern. ūkio namas ant 

-įį akro žemės; 30 pėdų vištidė; 
34x36 pėdų komercinis namas su ce
mento grindim ir j viršų pakeliamom 
durim ir kiti du pastatai. Prieinama 
kaina.

PHILLIPS, WISCON8IN 
80 akrų ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už $5.000, pilna kaina.

ARTI lOOth St. Ir Green. 6 kamb. 
Cape Cod mūrinis. Gazu-karštu vand. 
apšild. Garažas. 2 vonios, shower rū
sy. Labai geras narnas.

-JJ. R. KUHNLE 
REAL ESTATE , 

Vlnrs-nnes 6-0024

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErrniual 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Nolton Willow Sprinto III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

I _____
Į 6 kamb. kampinis bungalovv. Įkai- 
I nuotas skubiam pardavimui. 3 
! mieg. kamb. Pilnas rūsys ir valgo
masis. Mūrinis. Sieteliais uždary
tas porčius, 2 autom, garažas. Du 

! blokai iki parko, krautuvių, trans- 
port. ir mokyklos. Apsodintas ir 

; aptvertas. Gerai išlaikytas. Kit- 
i chenette butas rūsy ir įrengtas 
i mieg. k. pastogėje nuolatinėm pa- 
! jamom. Ideali vieta dideliai šeimai, 
j Arti 67th ir S.Kedzie. RE 7-6226.

I CICERO 2-jų butų namas. 4 ir 
3 kamb. Centrinis apšild. alyva. 
$16,500; įmokėti $5,000 BIshop 2- 
2162. 

TIKTAI $14,590. 4349 S. VVaalUe-
naw. Pajamų namas — 5 kamb. ir 3 
kamb. butas rūsy. Tik $4,300 įmokė
ti. TIKTAI $41,500. Gražus 4 butų 
mūrinis — 2 po 4 k. ir 2 po 3 k. Ar
ti 59th ir California. Naujai atre
montuotas — "tuckpolnted” mūras. 
Aluminum žieminiai langai ir siete
liai. Automatiškai alyva apšild. Tik 
$13,000 įmokėti. SOLTES REALTY, 
5434 S. Kedzie Ave. VVAbash 7-7801.

Pirkite iš sav. ir sutaupykite pini
gų. 2-jų butų mūrinis 6 ir 5 kamb. 
nauja centrinė krosnis, gazu apšild. 
2 autom, garažas. Insuliuotas stogas. 
Žieminiai langai ir sieteliai. Uždari 
porčiai užpakaly. Arti bažh., mokyk., 
transport. Geras pirkinys apie 

$22,500. Skambinti YArds 7-8627.

SAVININKAS PARDUODA, SUTAU
PYSITE, jums namai ir $125 pajamų 
į mėnesį. Mūrinis “octagon”, 2-jų bu
tų — 6 ir 6 kamb. 2 autom, mūro 
gaaržas. Alyva, garu apšild. Arti 
krautuvės ir transportacija. Kaina 
apie $27,500. Kreiptis sekmad. arba 
po 5 vai. šiokiadieniais: HUdson 
3-1653.

MARĄUETTE PARKE — 2 po 4 
kamb. 2-jų augštų namas, plius 2 k. 
rūsy. Parduodamas tikrai prieinama 
kaina. Skambinti — BR. UNDEIUUI, 
REpublie 7-9400.

SAVININKAS PARDUODA 4 m. 
senumo "town house”. 2 mieg. kamb., 
“knotty pine” rūsys. Gazu apšild. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. Kartu 
ir šaldytuvas, krosnis, skalbiamoji 
mašina, džoivintuvas, ir kiti priedai. 
Patogu į krautuves, mokyklas, trans
port., Congress Highway. Bargenas, 
kaina apie $19,200. Susitarimui 
skambinti Estebrook 9-9988.

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

Statome naujus namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro

PARDAVIMUI

Nebrangiai pardiiodami VIL- 
NIETISKI TAUTINIAI RŪBAI. 
Labai gerame stovy. Prašau skam
binti LAfayette 3-1732.

JIEŠKO BUTO

REIKALINGAS BI TAS 4 suaugusių 
šeimai. Brighton Parke-arba KeKIn- 
ley Parke. Su centriniu šildymu, su 
ar tie apkūrenimo. Skambinti tel.
YAnls 7-8258.

ARTI 53rd ir NATCHEZ AVE. 
5 kamb. mūrinis, puikiame stovy. 
Spintos. Koklių vonia. Gazu apšild. 
2 autom, garažas. Alumnium žie
miniai langai ir sieteliai. Arti mo
kyklos ir transportacijos. Kito to
kio nerasite už $16,800. Tuojau ga- 
lima užimti. JANIS. PR 8-2425.

AUSTIN, 7 kaimb. medinė rezi
dencija. Didelis salionas; židinys. 
Kilimai pirmame augšte. 4 mieg. 
k. ir vonia 2-me augšte. Karštu 
vand. gazu apšild. Sklypas 50x165 
pėdu. Garažas. Gera transportaci
ja ir mokyklos. Įmokėti $6,000. 
GUY. W. KIMBRLIN, Tel. AU- 
stin 7-3535 arba Village 8-3937.

ARTI MARIJONŲ VIENUOLY
NO IR “DRAUGO” 50 PŪDŲ 
SKLYPAS and 63rd St. su vieno 
augšto krautuve ant 25 pėdų skly
po; ir didelis garažas gale antro 
25 pėdų sklypo. Viskas tik $21,000 
arba artimiausias tos kainos pa
siūlymas.

F. H. HALVORSEN 
3145 W. 63rd St. HEmloek 4-4300

CICERO. Mūrinis 2-jų butų namas 
— • 5. 5 ir 3 kamli. Arti Western
Hlortrlc. F. A. Alyva apšildvmaH. 
$27,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blsliop 2-2162.

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
medinį bungalovv, apkaltų “asbestos 
siding". Pilnas, tinkuotas rūsys. Ga
zu — karšt. vand. apšild. Naujausios 
mados "tiled" virtuvė ir vonia. Skly
pas 33x125 pėdų. Kaina apie $15,500. 
5748 S. Hariui) Ave. Tel. REpublie 
7-1341.

MARUI.ETl’E PARKE. 6 kamb. 
rezidencija. Poilsio kumb. rūsy. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas. 30 pėdų 
skiepas. Kaina prieinama. Skambinti
— BR. I NDERII I, REpublie 7-9490.

ST. JOHN THE BAPMST’ PARAP.
5 kamb. mūrinis bungalovv. 2 mieg. 
kamli. Gazu apšild. 2 autom, garažas. 
Grindys pastogėje. Virtuvėje spintos. 
Nauja "double well” sinku. Namas 
puikiame stovy. Tuojau galima už
imti tik $1 4,000. UAITTER KLEIN 
CO., 4939 S. Ashland Ave. HEmloek 
4-5656.

PAJAMŲ NAMAS. Akmens Ir “face 
brick” mūras. 2-jų augštų — 5 lr 3 
kamb. lr 2 5į kamb. rūsy. Tile vonia.

, 2 autom, garažas. Alyva, gazu apšild. 
"Avvtiings" ir žieminiai langai, plius 
daug kitų priedų. Viskas geriausiame 
stovy. Patogu prie visko. Kaina ttk 
$14.000. 1361 S. California Ave.
CRawford 7-4*33. 

$1,500 ĮMOKĖTI. 6 kamb. na
mas. Rūsys. Arti 22nd ir Kostner 
Ave. 2 blokai nuo Westem Elect
ric. LAvvndale 1-7038. ____

LYONS. $3,000 įmokėti 4 kamb. 
mūrinis "ranch" stiliaus namas. 5 
m. senumo. Skolą mokėti kaip nuo
mą. Blsliop 2-2162.

f

Sveikiname D R A U G Jį naujuose namuose

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3 2

(Archer Ave. nt Sarrnin^ntc 

PHONE: Vlrginia 7-114 I

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN M4CKIEWICH, JR., Vice-President

PAŽIŪRĖKITE Į ŠIĄ PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ. Mūrinis su akmens 
priekiu. 3-8 k. butai. Stokeriu ap
šild. Uždaras mūrinis porčius. Žie
miniai langai. Viskas geriausiame 
stovy. Pajamų virš $4,000 į metus. 
Kaina tik $30.000. Savininkas.

Skambint HUmboldt 6-3665.

BRIDGEPORTE skubiai parduo
damas namas prie Šv. Jurgio baž
nyčios. 4 BUTŲ NAMAS. Centri
nis apšild. Nuomų virš $200 į me
nesį. Kaina $13,900. Skambinti va
karais MIdway 3-9009.

Savininkas parduoda namą. Su
taupysite pinigų. Naujas mūrinis 
namas (3 mieg. kamb.) 40 pėdų 
sklypas, šoninis privažiavimas, 
daug priedų. Atsilankykite į šią 
naujai apgyventą apylinkę ir pa
matykite namą už labai žemą kai
ną, bargenas — $17,800. 5235 So. 
Nottingham Ave. Arti Archer. Tel. 
RE 5-7189.

BRJGHAON PARKE arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
BUTŲ MCKINIS su rūsiu ir pustogė, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

MEDINIS—2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,00.

PAJAMŲ MEDINIS. 3 erdvūs bu
tai. aluminum langai. Nupiginta 
kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayettc 3-3881

SAVININKAS PARDUODA — SU
TAUPYSITE PINIGŲ- 5434 S. Oak 
Park Ave. 5 kamb., 3 mieg. kamb. 
Mūrinis 4 m. Senumo bungalovv. Nau
joje vienos šeimos namų apylinkėje. 
Tile virtuvė ir vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai. Gazu “’forced air” ap
šildymas. Pilnas rūsys. Daug prie
dų. Tik % bloko nuo mokyklos. Pa
togu į krautuves, transport. Tikras 
bargenas. $19,84)0. Lljditnv 5-5973.

PIRMA KARTĄ SIŪLOMAS PAR
DAVIMUI naujas 3-jų butų mūrinis 
namas. 2 po 6% ir 1 — 4 tį k. Ąžuo
linės spintos ir papuošimai. "Built in” 
krosnys ir orkaitės visuose butuose. 
Radiant karštu vand. apšild. Gražios 
"vanity”, "tile” vonios. Pasirinkite 
dekoravimo spalvas bei "tiles”. Sta
tytas KAMINSKI BUILDERS. Apy
linkėje 57th ir St. Louis Ave.

— o — '
PAJAMŲ $212 į mėnesf. 2 augštų 

medinis namas su pilnu rūsiu. Alyva 
"forced air” apšild. Naujas stogas, 
(siding). Namas gerame stovyje. 

3 autom, garažas. Brighton Park 
apylinkėje. Žemi mokesčiai. Žema 
kaina.

— o —-
ST. BRUNO’S PARAPIJOJE. Kai

na nužeminta iki $14.900. 5 kamli. ir 
2 k. butas. Koklių vonia. Spintos vir
tuvėje. Uždaras porčius. Naujas karš
to vandens šildytuvas. Namas labai 
švarus, nereikia jokio darbo, tiktai 
užtinkite.

KAMINSKI & KRKICI
KAK REALTY

4392 W. n 5 tll St. LU 2-1799

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai jrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina. »

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 tį augšto medinį namų — 5 lr 31/į, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vaina.

1 tį augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu Ir vonia. Garažas. Kai
na $2»L700.

BRIGHTON PARKE
1 tį augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kainu 
$24,500.

PASITETRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir jaitlkinMlte gi Tais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS RmI Eztato
Insurance. Notary PubUo 

*918 So. VVestern Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

NOTRE DAME PARISH 
Clarendon Hills, III.

3 bedroom, 2 baths, den, sepa- 
rate dining room, attached double 
garage, eurved drive. 150 f t. front, 
y2 aere nicely landseaped. Car- 

ting and drapes included. Asking 
21,500; Down Payment 1/3. By

j owner. Call FAculty 3-8465.
Į -----------------------------------------------------------

CICEROJE arti Sv. Antano baž
nyčios parduodamas mūrinis 2-jų 
augštų namas, geriausiame stovy. 
5 butai: 1-4 k., 3 po 3 k. ir

I kamb. Karštu vand. stokeriu apšii. 
I 2 autom, garažas. Geros pajamos.
1 $33.900. Skambinti OLympic 2- 
5828,____________________________

$2,500 JMOKfcDAMl pirksite 2-jų 
butų namą — 5 ir 6 kamb. Rūsys, 
(karažas. Skjolą mokėti kaip nuomą. 
LAwndale 1-7038.

LABAI PELNINGAS ŪKIS — 
virš 100 akrų dirbamos žemės. 45 
galvijai ir mašinerijos. Namas su 
4 mieg. kaimb., didelė daržinė ir 
kiti pastatai, visi gerame stovy. 
Prieinama kaina. Parduoda dėl pa
likimo pasidalinimo. Rašykite ar
ba matykite Joe Czaikowski, R. 1, 
Milladore, VVisoonsir.

PIRKITE lr pardnoklte aavo ■«- 
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingo pataraa-
vimo

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

liAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

nų iki $41.ouo ir perleisti pirkėjui 
lengvai mokamų paskolų už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namų Marųuette 
Parke. Namas 5 metų, sutvarkytas ir 
puikiai įrengtas. Dvigubi langai. Aug
šta pastogė. Beveik įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Volodkevi
čius.

AUGŠTO MORAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rų butų. Marąuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMES NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėlaitis.

7 KAMB. REZIDENCIJA
Prie 73-čios ir California. Apšildy

mas gazu. Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. Parduos už geriausių 
pasiūlymų. A. Katilius.

PIGIAI — UŽ $19,000'
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 lr 

Washtenaw. Svečių lr valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WA1brook 5:6015

ii.... .
šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar pardModant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454
niiiiiiiiiiiiiiilliiillllliiiiiiiiiiiiiiiiimmnu^^k^.'uniiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiuiiii'uiiiniiuiiiiii

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar akins 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 We«t 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6. centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 tr skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plastcris, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, Uk 
$14,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu lr centr.
šild. Uk $12.000.

Mūr. su kraut, tr 4 kamb. butu. 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd St..GL 4-2890

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
8OPRYCH REAL ESTATE 

6497 S. Kedzie Ave. WAlbruok 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSK1O

M. ŠIMKUS
REAL I>TATi;—1259 S. Maptew«xxl 
Ave. Tel. Cliffside 4-7459. Res.

YArds 7-2U46
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtų kreipkitės į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa- 

(tarnavimų.
Dabar skubiai parduodami: Brigh- 

ton Parke mūrinis 2 a. po 5 k., 3

Imieg. aluminum langai, gazu šild. 2 
inaš. naujas garažas. $24.000.

Mūr. 2 a. po 5 k., 2 mieg., beis. 2 
k. ir dušas, aluminum langai, greta 

tuščias sklypas — $23,500.
Marųuette Parke

Mūr. 2 a. po 4 k., 2 mieg. centr. 
šild. labai geroj vietoj. $25,500.

Gage Parke
Mūr. 2 a. po 6 k. centr. šild. sto

keriu, aki. 31 p., mūrinis garažas, pul
kus namas. $29,500.

aooooooooooooooo^oooo^oooo-
i

NAMAS SU PAJAMOM. Mūrinis — 
2 po 5 kamb. 1 autom, garažas, vene
ciškos užuolaidos. 2 uždari porč. Vis
kas labai tvarkinga ir švaru. Arti 

' krautuvės ir transportacija. Bargenas 
už $17,300. Skambinti BIshop 7-1596. 
HXXX>O<XXX><XXXXXX>OOOOOOO<X>«Pirkite iš savininko, sutaupykite 

! pinigų. Idealus mūrinis namas. Visi 
patogumai. 4 mieg. kamb. Spintos 
virtuvėje. Keramikos koklių vonia. 
Apšild. uždaras porčius. Patio. Bar- 
beųue pit. Pilnas rūsys. Gazu apšild. 
2 autom, garažas. Cool vent awnings. 
Žema kaina, virš 20 tūkstančių. 6306
School St. PAUsade 5-4899.

PROGOS - OPPOBTUNITIES

Parduodama pelninga valgykla ne
toli Western ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

TeL BIshop 7-9301

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Te|. REVERLY 8-8946 
NekilnojBmų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Ta. aronuntant

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butaa duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augStų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso susitojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halated St.

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Ave. YArds 7-4301.

GROSER1Ų IR MĖSOS KRAU
TUVE. 4 gyenimui kamb. Gerai į- 
sigyvenęs biznis, 30 m. vienoje vie 
toje. Pietvakarių miesto daly. Lie
tuvių ir lenkų klijemtūra. Našlė tu 
ri parduoti. Prieinama kaina. SE
eley 8-0685.

MODERN. MOKINIS 2-jų butų na
mus. 1 ir 4 kiliuli. Apylinkėje 26th 
ir Sawyer. Tile vonia. Gazu apšild. 
Spintos virtuvėje. Mokesčiai tik $97. 
2 autom, garažas. $14,900; įmokėti 
$4,000. SVOBODA. 3739 W. 20th St. 
l.Avvndale 1-7O3S.

..$10,900 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis namas — 4 ir 4 kamb. Nau
jas "plumbing”. Apylinkėje 26th ir 
Kpauldlng. .Mokesčiai tik $85. Gera
me stovy. įmokėti $2,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwnilule 1-7088.

NEBRANGIAI UZ $14,700

St. Gerald's Parapijoj

OAKLAVVN CENTRE

4/2 m. senumo patogus “ranch” namas. 
Ąžuolinės grindys ir spintos, daug didelių 
spintų, koklių vonia ir virtuvė, 50 pėdų 
sklypas, I J/į autom. gat. su šoniniu pri- 
važiaviniu. Aptvertas kiemas; rami apy
linkė. Pamatysite kad tai geras pirkinys. 
Skambinkite susitarimui apžiūrėti.

ROBERT L. ULATOSKI
OAKLAVVN REALTY CO.
5212 W. 95th ht. GA 5-0266

Dėl- ligos parduodama Laude- 
rette (skalbykla) Blue Island’e. 
Seniai įsteigta. Gera proga part
neriams arba vedusių porai. Žema 
kaina. Skambinti Vlrginia 7-0436, 
vakarais.________________________

GROSERIŲ & DELIKATESŲ 
KRAUTUVE PARDAVIMUI arba 
IŠNUOMUOS. Arti Sv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios. Pil
na prekių, šaldytas maistas. Geri 
įrengimai. Pastogė, pilnas rūsys. 2 
autom, garažas. Karfttu vand. ap
šildomas. LAfayette 3-2177.

Atdaras apžiūrėjimui sekmadie
ny nuo 1 iki 5 vai. 8 kamb. mūro 
rezidencija. 50 pėdų sklypas. Tuo
jau galima užimti. 2750 S. Central 
Park Ąvenue. 

$2,000 ĮMOKĖTI. Geras 5 kamb. 
modern. namas Apylinkėje 26th ir 
Keeler Ave. Naujas centrinis apšil
dymas vertės $1,500 Spintos vir
tuvėje. Pilna kaina $9,900. LAwn- 
dale 1-7038.

CICERO. Partneriai issiskiria, 
parduoda 2-jų butų apkaltą medi
nį namą. 5 ir 5 kamb. (3 mieg. k.). 
Arti l«th ir 50th Ave. $14,500. 
Gazu apšildoma. SVOBODA, 6013 
Cermak Road. BIshop 2-2162.

Skclbkitės "Drange"!

THERE’S NO HOME ŪKE 
THE ONE YOU OWN

DAWES REAL ESTATE 
COMPANY

REAL .ESTATE — SALES

MORTGAGES — RENTALS 
MANAGEMENT 

841 East 63rd St
HYde Park 3-8541

St. Michael’s Parish
ORLAND AREA 

RANCH
Idoal family home 3 bedrm. living 
room, kitehen with cating area. 2 
car garage, large half aere lot. Tile 
bs'th. This Ik h buy for $15,750. 

Call Julien at

G RO E B E
12211 Narhm Avmim

PAUIH HElOlrrs, ILL.
GlktM 8-1000

NURSES
Registered Nurses
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT 

Contact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointmejit

ST. ANTHONY DE MODA 
NOS RITAU

19th Street Si Marohal Blvd. 
LAnndale 1-1711

TYPIST—6ENERAL OFFICE
Some experience desired būt not 
abaolutely necessary. Age no fac- 
fcor. 5 day week. Free Group Insur
ance, Hospitalization and Pension 
Plan. Beautiful air conditioned 
office. Salary acoording to ability. 
Exoellent opportunity for the right 
giri.

Call MR. ISAACS, 
CHesapeake 3-1112

HOLLAND MOTOR 
EKPRESS

1900 West I3tti Street
STENOGRAPHER

PART OR FULL TIME W0RK 
Sbme experience desirable būt not 

absolutely necessary.
Age no barrier.

Medium Typing and Sborthand 
Switchboard Experience Helpful 

5 da y week.
Hospitalization Benefits after 6 
months. Paid Vaeation after 1 
Full Year. Excellent Opportunity 
for the right person.

AJAX CONSOLIDATED 00.
4615 W. 20th St. - Cicero, Ul. 

BI 2-3076

GRADUATE
NURSES

ALL SHIFTS

In 485 Bed General Hoppital

5 day work week. Liberal emplo- 
yee Benefits. $285 to 315 mo. de- 
pending upon experience. $25 Bo
nus late Shifts.

optibnal living ąuarters avail- 
lable in modern 7 story Nurses 
Building $30 mo for private room.

BABTIST MEMORIAL 
HOSPITAL
HOUSTON, TEXAS

HELP WANTED — MEN

FREI G H T 
HANDLERS

For growing trucking concem. 
We need these men in the 25 to 35 
age group, physiaally fit and ęre- 
ferably with high school eduėauhn.

To load and unload trucks. 
Hours: 12 midnight to 8:30 a.m.

$2.21 per hour — Union Scale 
5 day week — Chance for advance-
ment to the right men.

Apply — MR. ISAACS,

9 A.M. to 3 P.M.

HOLLAND MOTOR 
EXPRESS

1900 W«rt I3Hi Street
COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. E3rd St.
POrtsmouth 7-8020

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame bntų išnaomavi- 

mni. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
MI6 Ho. Wc«tera. PRospeet 6-9384

Išimom. HpiJal.ytna mieg. kamh. 
2-me h ilgšio. 5481 W. Drununonrl 
r lai-c, arti Illversey Ir Central Ave.

Išnuom. 6 kamb. butaa. .4064 60. 
Arteslan Ave.

LAtayette 3-7155

APARTMENTS AVAILABLE
In alt South Side Parlshes. Varlous 
•izea and prices. $10 totai charge.

Open daily until 9 p. m. 
Weekends until 5 p. tn.
THOMAS J. MILLER

REAL ESTATE 
Call PR 8-4545 — Ext. DG 

72211 yį S. Wfwtem Ave., Chicago, Hl.

ISNUOMU0JAMAS VASARNA
MIS. Penkios mylios į rytus nuo 
Miuhigan City, Ind., Michianoa 
Shores, ifcnilmmuotiamas vasarna
mis. Labai graži aplinkuma, rami 
vieta, skaidrus Michigano ežero 
vanduo. Gali patilpti iki 10 asme 
nų. Informacija* teikia D. Mikelių- 
nas, 3734 Parrish Ave., East Chi
eago, Ind. Tel. East Chicago 2250- 
R po 8 vai, vak.

Išnuom. 4 kamb. butas Radiato
riais apšild. 931 West 33rd Place. 
FRontier 6-2248.
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KANADOJE
Toronto. Ont.

Jeigu susivienysim — 
nevergausim!

Birželio įvykių minėjimas To
ronte įvyko birželio mėn. 16 d., 
kurį rengė — kaip kasmet, taip 
ir šiemet — Baltų Federacija.

Tą dieną visose bažnyčiose bu 
vo atlaikytos specialios pamal
dos. 2 vai. p.p. buvo suformuo
tas pabaltiečių automobilių pa
radas, kuriame dalyvavo tarp 
150-200 automobilistų. Šis cha
rakteringas paradas, su reikia
mais plakatais ir uždegtomis 
mašinų šviesomis, apvažiavo nu
statytą maršrutą policijai glo
bojant ir sustojo prie Odeon te
atro, kuriame vyko oficialus iš
vežtųjų minėjimas.

Minėjimo išvakarėse, birželio 
15 d., minėjimas buvo pravestas 
per lietuvišką radijo valandą 
“Tėvynės prisiminimai”, kur 
įvykdyta speciali lietuvių, latvių 
ir estų programa. Iš lietuvių 
pusės kalbėtoju buvo Krašto vai

ir svečiams pabrėžė : ‘‘Mums gal 
netikite, pasiklausykite, ką sa
ko tie, kurie tas kančias patys 
patyrė ir kurių tarpe — vienas 
amerikietis”. Abu šie kalbėtojai 
ypatingai vaizdžiai nupiešė tas 
sovietinio pragaro kamčias, ku
rias daugelis tūkstančių mūsų 
tautiečių dar tebekenčia.

Meninė dalis

Minėjimo meninėj programoj 
gana gražiai pasirodė visų tri
jų Pabaltijo tautų chorai, o iš 
lietuvių pusės — su choru Var
pas — ir solistas V. Verikaitis.

Tautybių chorams sugiedojus 
tautinius himnus, gimtąja kalba 
trumpus žodžius tarė: Estijos 
gen. konsulas Kanadąi J. E. Mar 
kus, Latvių bendruomenės Ka
nadoje pirm. Adolfe Svenne ir 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai 
min. Vyt. Gylys. Jų kalbos bu
vo išverstos angliškai ir atspaus 
dintos programos tekste.

Be to, estų mišrus choras, va
dovaujamas Roman Toi, išpildė

dybos pirm. Vyt. Meilus. Taipo-J porą estų kompozitorių M. Haer 
gi “Canadian AU” programoj ma ir M. Luedig kompozicijų,
išvežimai buvo paminėti angliš
kai J. Collingwood pravestame 
pasikalbėjime su Pabaltiečių Fe
deracijos pirm. J. R. Simanavi
čium. Meninėj daly iš lietuvių 
dalyvavo sol. A. Paulioms.

Oficialioji minėjimo dalis

Nors buvo labai karšta diena, 
tačiau į kino Odeon salę prisi
rinko apie 1,2000 pabaltiečių ir 
svečių iš kitų tautybių tarpo 
bei kanadiečių oficialių asmenų: 
federalinės bei jjrovincinės val
džių pareigūnų ir miesto valdy
bos atstovų.

Trumpu žodžiu minėjimą ati
darė Pabaltiečių Federacijos Ka 
nadoje pirm. J. R. Simanavičius, 
tardamas trumpą anglišką žodį 
susirinkusiems ir pakviesdamas 
programai konferuoti latvį Stal- 
šens.

Pirmuoju oficialiu kalbėtoju 
buvo Kanados krašto apsaugos 
viceministeris Paul T. Hellyer. 
Kalbėtojas savo mintyse išreiš
kė didelį supratimą pabaltiečių

latvių choras “Daina”, vadovau 
jamas Erikos Freimanis, padai
navo latvių kompozitorių E. Dar 
zins ir A. Kalnins porą kūrinių, 
o lietuvių torontiškis mišrus 
choras Varpas, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus, atliko mai 
dą iš operos “I Lituani”, Pon- 
chiellio kūrinį, J. Žilevičiaus Lais 
vės dainą ir — bendrame deri
ny su sol. Verikaičiu — Verdi 
ariją iš op. Simon Bacanegro.

Po to buvo priimtos rezoliu
cijos Kanados ministeriui pirmi
ninkui, JTO sekretoriui ir kit.

žiai atidavė pagarbą pražygiuo
jant kiekvienos tautybės vėlia
vai. Sugrįžę prie parlamento rū
mų, tautybės skirstėsi į namus.

Vyriausias kalbėtojas Peter 
Taraska tautybių atstovų buvo 
pakviestas pietums. Be svečio, 
dalyvavo estų inž. Sven E. Jo- 
hannson, 1957 metams presi
dent of Baltic Federation of 
Canada Winnipeg Branch, latvių 
k-to pirm. Arturs Berzins su 
ponia ir Martins Štauvers ir lie
tuvių b-nės pirm. J. Demereckas
su Vicepirm. K. Strikaičiu.

•
Pietų metu atstovas P. Ta

raska su ponia smulkiau buvo 
painformuoti apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir jų tautiečių di
džiuosius išvežimus į Sibirą. 
Winnipego radijo CJOB tarp 2 
ir 3 PM davė Pabaltijo trijų 
tautybių muzikos ir trumpai pa
minėjo išvežimus.

Vakare 8,45 min. per Winni- 
pego radijo CKSB stotį vėl bu
vo atliekamas trumpas pami
nėjimas. Estų atstovas- Helmot 
Anniko pasakė keletą žodžių ir 
pagrojo plokštelių muziką, lat
vių Zigrida Klavinš padeklama
vo eilėraštį ir davė plokštelių 
muziką, lietuvių b-nės p-kas J. 
Demereckas pasakė trumpą kal
bą, kurios metu tyliai iš plokšte
lių dainavo Kur bakūžė sama
nota ir pabaigai Lietuvos himną. 
Tuo ir užbaigė Winnipego K. 
L. B-nė birželio didžiuosius įvy
kius. " K. Strikaitis

CHICAGOJE
.X Lituanica-Slovaks. Sekmadie 

nį, birželio 23 d., Marąuette 
Tenka pasidžiaugti, kad minė- Parko aikštėje, 69 ir Califor- 

jimas praėjo labai gražiame ir nia Ave., įvyksta šių dviejų fut- 
darniame susikaupime ir gra- bolo klubų pirmenybių rungty- 
žiai organizuotai. Pr. Alšėnas nės. Pirmą vai. p. p. Rezervi-

Winnipeg, Man.
Minėjimas ir bolševikų veikla

Kanadoje yra įsisteigusi The 
Baltic Federation of Canada, ku 
ri turi savo skyrių ir Wmnipe- 
ge. Šios organizacijos Winnipe- 
go skyrius kiekvienais metais

tragedijos ir visų kitų, kurie iškilmingai mini birželio įvykius.
šiuo metu vergauja sovietų ver
gijoj. Jo žodžiais tariant, šiuo
se laisvuose kraštuose daug kas 
net negali prileisti ir įtikėti, kad 
kuriame nors kitame krašte ga
li būti organizuojamos masinės 
žmonių žudynės politiniais tiks
lais...

Antruoju kalbėjo žinomas To 
ronto advokatas, geras pabal
tiečių bičiulis, naujai Išrinktas į 
federalinį parlamentą atstovu,

Birželio mėn. 16 d. pradžioj 
Winnipego lietuviai šį minėjimą 
atliko vieni 11 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj įvyko pa
maldos. Kun. Bertašius atlaikė 
pamaldas ir tai dienai pasakė 
pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu Tadas Lukoševičius laikė 
Lietuvos vėliavą, prie kurios 
garbės sargyboje stovėjo J. De
mereckas ir J. Mališauskas.

Pamokslo metu klebonas kun.
Arthur Maloney, kuris perdavė J. Bertašius paragino savo pa- 
pabaltiečiams užuojautą ir svei- rapiečius kuo skaitlingiausiai da
kinimus bei linkėjimus nuo Pro
gresyviųjų Konservatorių par
tijos lyderio, John Diefenbake- 
rio, kuris neseniai įvykdytuose 
Kanados rinkimuose yra laimė
jęs daugiausia balsų ir bus se
kančiuoju Kanados ministeriu 
pirmininku.

Dar kalbėtojų tarpe matėme 
ukrainiečių kilmės Ontario pro
vincijos parlamento atstovą 
John Yaremko, kuris perskaitė 
Ontario provincijos premjero 
L. Frost sveikinimą pabaltie
čiams, taipogi kalbėjo federali
nio parlamento sociademokratų 
sparno atstovas MacDonald, per 
duodamas linkėjimus nuo tos 
partijos lyderio Coldwell.

Be to, tarė labai energingą 
žodį naujai išrinktas į federa- 
linį Kanados parlamentą atsto
vu, ligi šiol buvęs Toronto mies
to valdybos aldermanu, ukrai
niečių kilmės med. dr. John Ku- 
cherepa.

Pagaliau šio minėjimo publi
ka ir svečiai šiais metais turė
jo labai gerą progą išklausyti 
pranešimus dviejų Sovietų Si
biro kankinių apie kančias ir 
vargus, patirtus jų pačių asme
niškai. Tie kalbėtojai buvo Erik 
Heine, estas, kankintas ir kalin
tas keliolikoj sovietų konccntra 
cijos stovyklų, dabar pasiekęs 
Vakarų pasaulį ir apsigyvenęs 
Toronte ir John Noble, amerikie 
tia, iškalėjęs beveik 10 melų 
raudonųjų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Teisin
gai pranešėjas Stalšens publikai

50 milionų kaladžių kortų, ir tai dažniausiai mažomis su
momis; šiaip dauguma lošia no-

JAV-se per metus parduoda
ma apie 50,000,000 kaladžių kor 
tų. Apskaičiuojama, kad tik 
23% lošiančių daro tai iš pinigų,

nės Slovaks ir Lituanicos kom. 
3 v. p. p. susitinka pirmosios 
šių klubų komandos dėl taip 
brangių pirmenybių taškų. Slo
vaks savo eilėse turi Amerikos 
rinktinės puolėją Ed Murhfy 
ir saugą L. Konterijo.

X 9-to VVardo Lietuvių De
mokratų klubas ruošia gegužinę 
birželio 23 d. prie 87 ir Westem 
Ave., blokai 16 ir 17. Bus gra
ži muzika, veiks baras, bus ir. 
gardžių užkandžių. Žada atvyk
ti daug svečių, o taip pat ir 
politikierių, jų tarpe ir lietuvių.

9

X Valauskienė, Laukaitienė, 
Kybartienė organizuoja skanių 
užkandžių Joninių laužui bir
želio 22 d. J. Spaičio darže, 
Willow Springs. Dail. A. Var
nas padovanojo paveikslą, kurį 
galės laimėti vienas svečių.

X Da.il. St. Kuncevičiaus tė
vas Ignacas, gyvenęs Roselande, 
po 'nepaprastai sunkios ir ilgos 
ligos-paralyžiaus mirė. Laido
jamas birželio 22 d. Iš Visų 
Šventųjų parap. bažnyčios bus 
vežamas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

lyvauti visų trijų Pabaltijos vais 
tybių bendrame minėjime, kuris 
įvyks šalia parlamento rūmų, 
prie nežinomo kareivio kapo.

11 vai. c50 min. tautybės skait 
lingai rinkosi su savo tautinė
mis vėliavomis, kurių tarpe dar 
pasirodė vengrų ir ukrainiečių 
vėliavos su savo atstovais. Tau
tybėms besirikiuojant, vienas iš
pabaltiečių pastebėjo, kad ant Wcrukegan, III. 
paminklo išpaišytas pjautuvas
ir plaktukas-. Tuojau buvo pra
nešta R.C.M. policijai, kuri įvy
kį pradėjo tirti. Toks komunis
tų agentų darbas dar daugiau 
atkreipė žmonių dėmesį ir pla
čiau išreklamavo šį minėjimą. 
Prie parlamento rūmų buyo iš
sirikiuota tautybėmis, kurios 
tvarkingai per aikštelę nužygia
vo prie nežinomo kareivio kapo. 
Tuo pat metu atžygiavo Kana
dos ukrainiečių buvę kariai ve
teranai ir vienas Kanados avia
cijos dalinas. Tenka pažymėti, 
kad šiais metais minėjimą pra
vesti iš eilės teko estams. Estų 
k-to pirm. Sven E. Johannson 
atidarė minėjimą pasakydamas 
trumpą įžanginę kalbą. Po to 
buvo sugiedotas Kanados him
nas ir pakviestas kalbėti Peter 
Taraska, Deputy Mayor City of 
Winnipeg, Iškilmių metu prie 
žuvusiųjų kareivių kapo buvo 
padėtas vainikas ir sugiedoti es
tų, latvių ir lietuvių himnai. Pa
sibaigus iškilmėms, pabaltiečiai 
su savo svečiais pražygiavo pro 
ukrainiečius veteranus ir Kana
dos aviacijos dalinį, kurie gra-

Pasilinksminimas

Waukegan0 lietuvių Šv. Balt
ramiejaus, Juozapo ir Antano 
jungtinė draugija š. m. birželio 
29 d. ruošia savo namuose — 
Lietuvių auditorijoje — didelį 
pasilinksminimą. Bus įvairių į- 
domybių ir bus paskirtos trys 
piniginės dovanos už geriausiai 
pašoktą šokį. Pradžia 9 vai. vak.

Kviečiame vietos ir apylinkių 
lietuvius atvykti pas mus ir sma 
giai praleisti laiką.

Rengimo Komisija

IMMEDIATE

DELIVERY

PETROLEUM f ARBON

Coal & Fucl Oil
VANDER WAGEN BROS. 

4552 W. 63rd St.
POrtsinouth 7-8020

I

rėdami maloniai, draugiškai lai
ką praleisti, nors reikia pripa
žinti, kad yra daug kultūrin
gesnių būdų laiko praleidimui.

....... ............ ' --------
Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
Rev. Father. R. C.-BOYLE

ST. DAVIDS CHURCH
3201 Emerald Avenue Chicago, III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
THOMAS J. BARTON REALTY

RmI Estate — Ali Types Insurance
2039 West 63rd Street - WA 5-0603

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

CARL BUDDIG — MEAT PRODUCTS
WAteriall 8-0300 11914 So. Penia Ave.

■

Remkite dien. Draugą!

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
CARL G. WIKLANDER CO.

General Machinists — Steel Rollers and Cylinders
1111 5. Washtenaw Ave. ŠA 2-2943

Chicago, Illinois

Jr

f

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
S. A. BARNES CO.

METAL CEIUNGS
1839 So. Laflin Street Chicago, Illinois

PHONE SEELEY 3-1231

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
GOLDBERG’S FASHION FORUM
Apparel For Every Member oi the Family.

4756 South AsMand Avenue Y Ards 7-5200
6409 South Halsted Street WE 6-5600

f

Jr

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
HUNG’S CHOP SUEY KITCHEN

CHINESE RESTAURANT & TAKE OUT ORDERS 
Hours: 11:00 A.M. to 10:00 P.M. Except Monday: 3 to 10 P.M.
5909 South Kedzie Avenue HEmlock 4*$282

&

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

SHIPPERS DISPATCH, INC.
5448 W. 47th Street, Chicago, IIL, RE 5-8990

J*

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

GEORGE L. DECKER
GENERAL INSURANCE

135 S. La SaUe Street FRanklin 2-7300

CHICAGO, ILLINOIS

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

DREHOBL BROTHERS
ART GLASS COMPANY

SPECIAL MIRRORS — GLASS FURNITURE TOPS 
, STAINED GLASS WINDOWS

For churches, sehools, Convent.s, Hospitals etc.
2847 N. Lincoln Ave. Chicago, Illinois BUckįngham 1-2022 

■ ....................... ........... ■ ............... . ■ ■ .

Siųskite dovanas ank 

sti KalMoms bei žie

mai! Tik pateleionuo 

kitę. ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą 

Visi muitai iš anksto apmokami 

Pristatymas garantuotas.

Siuniiam* NAUJUS ir VARTOTU! NUBUS 
Medžiagas, Vaistus, Maistą ir t. t. 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas
TŪKSTANČIAI PATENKINTU KLIJENTŲ 

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAI. PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois
Tri.: WAhaah 2-9S54

Mea turime tiesiogi
nę sutartį su Intuo- 
rist. Maskvoje nuo 
1947 mHų.

Sveik įname 
D R A U G Jį 

naujuose namuose
BEL AIR

NURSING HOME
Formerly Dr. McCradie Hospitals 
Fbr:
Aged — Invalids.— Postoperative 

and ConvaJescents
• Planned Menus
• Hour Nursing Care
• Living Room w»th T.V.
• Ward and Serai-Private 

Rooms Available
• Accommodations for both 

Malė and Female Patientsc.
OUR RATES STAKT Al 

$0.50 A Day
Inspection Invited At Any Time 

Rates On Reąuest
SK 4-6700, Ext. D. O.

309 W. 16 St., Chicago Heights, III.

LUDWIG MILK CO.
Elgiiis Finest Fresher by a Day 

Bottled in tlhe Country 

Store and Home Delivery 

Always ask for

LUDWIG MILK
PHONE: LA 3-3377

4725-29 So. Talman Ave.

MUS I C
THE HEART AND SOUL 
OF SELF EXPRESSION!

Enrich your lives by leaming to 
play a musical instrument: Piano, 
Volin, Accordion, Trumpet, Trom
bone, Clarinet.

Priv*atc Tnstructions.
Free Ūse of Instrunfents 

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
2653 VV. 63rd St, Tel. GR 6-4600

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

JONAS ir ANELĖ KINČINAI
BUCERNfi IR GROSERNE

4441 S. IIoiiore St. VArds 7-1000
CHICAGO. ILL,

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

KAUNAS PARK INN
ANNA ir RAY KAUNIETIS 

2650 VV. 69tli St GRen-ehilI 6-9753

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

DARGIS DRUG STORE
2425 W. Marąuette K., HE 4-6050

Chicago, Illinois

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

MIDWEST PRODUKTŲ 
KRAUTUVĖ

Vaclovas ir Stasė Tallat-Kelpša
2300 VV, 23rd St. Virginia 7-6771
_________Chioago 8, III,_________

Sveikiname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose
Mr. ir Mrs. Wm. J. 
KAREIVA IR ŠEIMA

Savininkai
BILL K’S LIQUORS & TAPROOM 

4644 So. Paulina Street
Chicago 9, Illinois 

TEL. BISHOP 7-9590

INDEPENDENT

R A D I O N I C
W0RKERS OF AMERICA

MR EUGENE RAETZ, Pres. 
Phone NAtional 2-0600

5811 West Grand Ave.
CHICAGO, ILL.

Sveik i n am e 
DRAUGĄ 

naujuose namuose

OAKLAWN TRUST 
& SAVINGS BANK

PHONE GARDEN 2-3500

5310 95th Street
OAK LAVVN, ILLINOIS

Sveikiname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose 
WEST SIDE 

EXPR ESS
Moving, Pečiams Alyva. 

Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne Ave.
Chicago, UI.

Tel. Virginia 7-7097 
S, T, FABIONAS, aav.

Sveikiname
DRAUGĄ

naujuose namuose

Mykolas ir Elzbieta
RUDAUSKAI

Užeiga ir Hollywood Salė Rendon

2419 West 43rd St.
TEL. VIRGINIA 7-9780

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuos,

PEOPLE’S RESTAURANT
1628 W. 47th Street 

z ANN GIANAKEAS, Prop.

Skaitykite “Draufo”!

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ

Dabar mes jau išmokėsim
10 RUBLIŲ (NE 4)

Siunčiant pinigus per 
mūšy banką į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
miniu parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearborn Street 
Chicago 90, III. 

Telephr.Vie FRanklin 2-4100
Member Federal Deposit
Insurance Corporation

A. A.
Henrikus I tad viliu irius po sunkios 

(Iros ntlrC gejružėi, 15 rtionų 1957 m. 
Lietuvoje, Kurtovėpų tarybiniam ūky
je. Palaidotas šeimos kapinėse Tryš- 
kiose. Lietuvoje liko žmona Irena Vi- 
limaviėtūtė ir trys mažamefdal vaikai. 
Amerikoj brolis Apolinaras sn ftelma. 
Velionis ilgus metus buvo teisėju Ke. 
dainiuose, Telšiuose. Radviliškyje. 
1944 metais buvo išvežtas ) Rust Jų. 
I’ž jo sielų Ims al naša uja mos šv. Mi
šios birželio 23 dieni) 9 vai Vyto TT. 
.lėr.iiiių koplyčioje, 5511 H. Paulina 
Ht. .

Giminės, draugai Ir pažįstami pra
šomi pamaldose dalyvauti.

Mieliems ALDONAI ir JONUI VALUKONIAMS ir jų
t

dukrai RAMUNEI dėl jų mylimo tėvelio, uošvio ir 
senelio

ANTANO KATILIAUS
mirties, gilią užuojautą reiškia

L. ir M. Bajorūnai, V. ir S. Rublini, A. ir J. Damualal, 

J. ir M. Mikailai. P. ir M. Polteraitiai, 

' I. Ir 4. Skirgaudai, C. ir A. Stnniulinj.

Pisiiuuidokite “Draugo" Classified skyriumi.

j
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Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Naujų Rėmų Šventinimo Proga
Linkėjimai su šimtine

Did. Gerb. kun. Cinike,
Prašau priimti 100 dol. čekį kaip 
mažą dovanėlę Marijonų staty
bos fondui.

Gaila, kad mes negalėsime 
23-čia būti su Jumis.

Mes sveikiname Jus ir didžiai 
gerbiame už tokį gražų darbą.

Su didele pagarba
Stanley P. Balzakas

Sveikinimas šimtine
Sveikinu Tėvus Marijonus 

naujų namų šventinimo proga 
ir ta proga siunčiu 100 dolerių 
auką.

Petronėlė Jenčauskaitė,
840 W. 33 st., Chicago.

Nepajėgsime atsiskaityti
Jeigu reikėtų atsiskaityti už 

jūsų gerus darbus ir nuoširdžią 
pagalbą, kurią nuolatos teikėte 
mums ir kitoms panašioms or
ganizacijoms, garsindami mū
sų parengimus, užleidžiant daug 
brangios vietos pranešimams 
apie mūsų veiklą, palankų susi
domėjimą mūsų darbais ir t. t., 
neįmanoma tai būtų padaryti. 
Tiktai šitoks momentas mus 
jaudina, kad esame meninė, © 
ne biznio organizacija. Tad kai 
jums taip reikalinga parama 
savo kilnius darbus tęsti, .mes 
įstengiame jus pasveikinti su 
šia taip kuklia auka — 25 dol. 
Nors širdyse jaučiame, kad ši 
suma turėtų būti daugel kartų 
padauginta, ir tai neatsimokė
tų už mums suteiktą palanku
mą.

Priimkite tad mūsų nuošir
džiausius linkėjimus laimin
giems, pelningiems metų .me
tams. i

Alice Stephens ansamblis

Sveikinimas ir parama

MARIJONŲ IR “DRAUGO” . 
NAUJŲJŲ PASTATŲ DEDIKACIJOS 

IŠKILMIŲ PROGRAMA
1. J. Em. Kardinolo Samuel Stritch sutikimas. Sutikime da

lyvauja organizacijos su savo vėliavomis ir organizuotai. Ren
kamasi 2:30 vai. prie Vienuolyno A5336 S. Kilbourn Ave.). Kar
dinolo sutikimo paradui vadovauja Adolfas Grigas, Dariaus ir 
Girėno posto vadas.

2. 3:00 vai. vienuolyno ir Draugo pastatų pašventinimas.
3. Palaiminimas su Švč. Sakramentu. Palaiminimą atliks 

pats J. Em. Kardinolas.
4. Kardinolo kalba.
5. Marija, Marija (gieda visi).
6. Sveikinimai:

' 1. Inž. Antanas Rudis, Statybos Komiteto Pirmininkas.
2. Dr. Petras Daužvardis, Lietuvos Konsulas.
3. Kun. Petras Cinikas, MIC., Vyriausias Draugo Admi

nistratorius.
Sveikinimų programai vadovauja Adv. Edvardas Stasiukai- 

tis, Statybos Vykdomojo Komiteto Pirmininkas.
7. Užbaiga: Amerikos ir Lietuvos himnai ir “Lietuviais mes 

esame gimę”.

Iš šios koplytėlės prie naujojo Tėvų Marijonų vienuolyno kardi
nolas Samuel A. Stritch žmones palaimins švč. Sakramentu ir pasa
kys kalbą. Iš čia girdėsime ir sveikinimų programą. Didžiosios iš
kilmės — naujų rūmų dedikavimas bus rytoj 3 vai. po pietų.

Dirvoną purenk
Didžiai Gerb. Vyr. Redakto

riau,
Amerikos Liet. R. Katalikų 

Federacijos Chicagos Apskritis 
sveikina Tėvus Marijonus ir dien 
raštį “Draugas” naujų rūmų 
šventinimo proga ir skiria 25 
dolerių auką “Draugo” leidimo 
reikalams.

Linkime ir toliau “Draugui” 
eitį tuo pačiu lietuviškai kata
likišku keliu - purenant lietuviš
kos kultūros dirvonus.

Su gilia pagarba
Antanas Repšys,

A.L.R.K. Federacijos Chicagos 
apskrities pirmininkas

Nuopelnai dideli ir 
reikšmingi “

Atlikdama bendruosius — for 
muodama savo skaitytojų nusis-

iftčiū už viską
Sėkmingų plėtimosi, augimo 

ir statybinių darbų apvainikavi
mo proga norėčiau visam “Drau 
go” štabui-redakcijai ir admi
nistracijai, leidėjams ir rėmė
jams išreikšti nuoširdžius svei
kinimus, kartu pridurdamas ir 
tolimesnės sėkmės linkėjimus.

Tačiau ne vien linkėjimus iš
reikšti norėčiau; man rūpi itin 
pabrėžti Jūsų nepaprastai nuošir 
dų atsidavimą “LITUANUS” 
žurnalo atžvilgiu. Jūsų dienraš
čio skiltys mūsų reikalui visada 
buvo prieinamos. Per Jūsų dien
raštį mes turėjome progos ir ga
limybių pasiekti tautietį, nuo ku 
rio’ dosnumo bei padėties supra
timo priklauso mūsų informaci
nio leidinio egzistencija. Juk ne
nuostabu tad, kad mus visus, ku 
rie “LITUANUS” leidimo rūpes-

Tenegęsta lietuviška ugnis
Tenka sveikinti “Draugą” na-

daktorius, leidėjus ir jo visą 
darbštųjj kolektyvą. Sveikin
damas linkiu, kad šis dienraštis , ..
savo lietuviška išmone ir bud- iškilmių proga iš ligoninės,

... *-4. - I kai dar po įvykusios skaudžiosrumu ir toliau stovėtų musų i v ,nelaimes negaliu rašyti ir daly-kenčiančios tautos bei Lietuvos 
valstybės sargyboje.

J. Kairys, 
Vokietija

KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
SPAUDOS ŠVYTURYS

Cicero Visų Šventųjų draugi
ja (vyrų ir motery)1 Tėvų Mari
jonų koplyčios ir laikraščio 
“Draugo” patalpų šventinimo

Jonas A. Kass su žmona Emi
lija, dukra Emilija ir žentu Vy
tautu Gestautu, gyvendami gra-

finių ^etuviškų uždavinių — ko- u, kad tik tuo dėknigumo jaus 
voti dėl Lietuvos laisvės atgavi
mo ir išlaikyti gyvą tautinę lie
tuvio dvasią bei sąmonę.

tatymą ir juos informuodama,, dėkingumo jausmas už tą nuo 
lietuvių spauda dar turi ir speci- Į gįrdų dėmesį, mums skirtą. Gai-

proga siunčia nuoširdžiausius 
čiais gyvena, yra apėmęs gilus Į tas smurtas

artimai susirišę su visais lietu
viškais reikalais, mūsų organi
zacijomis ir sava katalikiškąja 
spauda. Birželio 19 d. Jonas 
Kasa su savo dukra ir anūke 
pirmą kartą atlankę “Draugo” 
naujuosius rūmus nepaprastai 
džiaugėsi tokia laikraščio pa
žanga ir likusiai skolai mažinti 
paaukojo $20, gi duktė nusipir
ko Jurgėlog “Lietuvos istorija” 
ir dr. A. Šapokos “Lithuania 
trough the Ages”, Lietuvos že
mėlapį ir kt.

Ne tik J. Kass vaikai (sūnus 
yra įsikūręs Texas valstybėje), 
žentas, bet ir vaikaičiai kalba 
lietuviškai.

Pažymėtina, kad, gyvendamas 
Chicagoj (turėjo Jewelry” krau
tuvę Brighton Parko kolonijoj), 
buvo žymus draugijų veikėjas, 
ypatingai Balfo. Jo namuose bu
vo ir Balfo Chicagos apski^ cen
trinis drabužių sandėlis. Jo žmo 
na buvo nuoširdi talkininkė vi
same veikime.

J. Kass su žmona priklauso 
vyčiams sendraugiams ir pare
mia kiekvieną kuopos parengi
mą.

Būk šviesos nešėjas
Negalėdama dalyvauti “Drau

go” rūmų dedikacijos iškilmėse, 
noro šiuo laiškučiu prašau pri
imti širdingiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. Kaip 
lig šiol buvai — tiesos, šviesos, 
Dievo ir tėvynės meilės nešėjas, 
aišku, kad ir ateityje tokiuo pa
siliksi. Priedas 10 dol. auka.

Elžbieta Samiėnė

Padėkim iš peties
Būtų smagu dalyvauti jūsų 

iškilmėse iri tikiu, kun. Pruns
kis ganėtinai pasveiks jose da
lyvauti. Tačiau — “nuodėmės” 
neleidžia. Todėl priaiunčiu ma
žutį čekutį. “Draugas” iš tikrų
jų draugas ir lietuviui, ir kata
likui. Priedas 10 dol. auka. 
“Draugas” — draugas iš širdies: 
Jam padėkim iš peties!

Ilgiausių metų!
Vytautas širvy das

“Draugo” nuopelnai čia nea
bejojamai yra dideli ir reikšmin
gi-

Bet gaudamas naujas patal
pas, “Draugas” kartu įsigyja 
savo darbui bei paskirčiai ir ge
resnes sąlygas. Tai įpareigoja 
“Draugą” tobulėti ir tapti dar 
aštresniu lietuvišku ginklu. To 
jam namų' šventinimo iškilmių 
proga nuoširdžiausiai linkiu.

Šia proga prašau taip pat pri
imti ir gilios padėkos pareiški
mą už tą palankumą, kurio Lie
tuvių Bendruomenė savo sieki
mams iš “Draugo” patiria.

Su geriausiais linkėjimais ir. 
pagarba ,

Stasys Barzdukas,
JAV LB C-ro V-bos Pirmininkas

Auga, gerėja, patraukia
Lietuviškai visuomenei yra ne 

paprastai džiugu, kad “Drau
gas” nuolat yra pažangos ženk
le. Kai meti žvilgsnį į jo praeitį, 
tai aiškiai matai, kad jis vis au
ga, gerėja ir patraukia vis di
desnes skaitytojų mases. O štai 
dabar ir į naujus, patogius rū
mus jsikelia. Tai beabejonės su
daro naujas sąlygas ir “Drau
go” klestėjimui.

Tie visi dalykai lietuviškąją 
visuomenę gerai nuteikia ir dar 
daugiau patraukia prie “Drau
go”. “Draugo” draugų skaičius 
vis didėja. Neabejotinai, kad tie 
draugai “Draugą” visokiais bū
dais parems: kas doleriu, kas 
propaganda, kas raštais, kas 
naujais prenumeratoriais, kas 
šiaip jau geru žodžiu ir t.t. Ir 
reikia tikėtis, kad, “Draugo” 
draugų šeimai didėjant, “Drau
gas” puošis dar ir nauja pažan
ga, nes pažangai ribų nėra.

Tat, gyvuok ir klestėk ilgiau
sius metus!

Dr. Juozas I Simonas,
“Vyčio” redaktorius

mu tegalime Jums atsilyginti 
(kaip miela būtų pridurti ir fi
nansinę auką, tačiau persunki 
mūsų padėtis, kad tai šiuo me
tu galėtumėme įgyvendinti), ta
čiau esu tikras, kad mūsų dė
kingumo jausmas bus supras
tas. Tikrai nuoširdus ačiū Jums 
už visa gera, patirta per visą 
“LITUANUS” gyvavimo laiko
tarpį ir ypač dabar vedamo va
jaus metu.

Telydi Viešpaties palaima Jū
sų darbus.

Vytautas Vygantas, 
"LITUANUS” redaktorius

Nuteikia objektyviai
Dar niekad mūsų tautai ne

reikėjo tiek daug jai atsidavu
sių tautiečių, kiek kad šiuo 
metu. Raudonųjų siautėjime lie
tuviai yra ne vien nualinti ma
terialiai, bet tebenaikinami ir 
fiziškai. Todėl ir laikraščių vaid
muo mums dabar yra daug di
desnis, nei kada nors seniau. 
Savo tikslia informacija lietu
vių bei Lietuvos nelaimės rei
kale jie praneša skaitytojams 
apie tikrą dalykų padėtį, nutei
kia juos objektyviai galvoti ir 
paskatina atitinkamai veikti.

Kad “Draugo” eitas ir tebe
einamas kelias atitiko ir atitin
ka lietuvių bęi Lietūvos rei
kalams, patvirtina j«au ir šio 
dienraščio paplitimas amerikie
čių lietuvių tarpe ir jo pamėgi-

krikščioniškosios spaudos švy
turys būtų pavyzdžiu kitiems ir 
skleistų tą galingą šviesą visam 
pasauliui, kuri žmonijai neša 
šviesią 'ateitį ir teisingumą, ku
rio pasaulyje šiuo laiku taip 
trūksta.

Ta proga iš savo kuklių san
taupų skiriame 10 (dešimt) do
lerių auką; kaip ir lig šiol rėmė- 
mė Tamstų kilnius darbus, taip 
pat nepamiršime ir ateityje.

Visų šventųjų draugijos 
nariai ir valdyba

Pirm. H. Suvaizdis.
Sekr. Butkus *

v-
Pirmyn su gyvenimu

Mielojo “Draugo” naujųjų pas 
tatų šventinimo proga negaliu 
nepasveikinti Jūsų ir viso darbš
taus “Draugo” štabo. Nauji ir 
gražūs "Draugo” namai rodo, 
jog lietuviškoji katalikiškoji 
spauda ne tik nemiršta, bet žen
gia pirmyn su gyvenimu nau- 
juosna laimėjimuosna. Mano di
džiausias troškimas, kad “Drau
gas” nenustotų tobulėjęs kelyje 
į krikščioniškos lietuviškos spau 
dos viršūnes. Tebūna “Draugas” 
krikščioniškosios doros mokslo, 
etikos, moralės bei lietuviškosios 
vienybės ir susiklausymo nešė
jas visai lietuvi jai. To jam iš 
širdies linkiu šios šventės pro
ga.

Algirdas Kasulaitis,
“Jaunimo Žygių” redaktorius

Tešviečia nauja šviesa
Malonėkite priimti ir taipgi

vauti. Taip, “Draugas” man jau 
seniai pažįstamas ir gal aš esu 
vienintelis iš tremtinių žurnalis
tų seniausias jo bendradarbis, 
dar pradėjęs bendradarbiauti bū 
damas universiteto suole. Tai 
jau 30 metų.

Ir šios šventės proga tenka, 
linkint visko, džiaugtis, kad lie
tuviškas spausdintas žodis ne
sibaigia tik tuščiais žodžiais ir 
garbe, o tęsiamas darbu ir svar 
biausia — nuosavuose namuose. 
Tuo pačiu garbė tėvams marijo
nams, kurie ir patys iš lūšnų 
perėjo į namus-vienuolyną, ne
šą negęstančią lietuvišką ugnį. 
Ir jie man artimi, kai dar Lietu
voje bendradarbiavau jų leidžia
muose “Šaltinyje” ir “Šaltinė
lyje”-

Sveikindamas visą “Draugo” 
redakcijos kolektyvą, kuriame 
dirba ir mano senieji kolegos 
kun. dr. J. Prunskis ir kun. K. 
Barauskas, administraciją ir pa
čius leidėjus-tėvus marijonus, 
džiaugiuosi laimėjimu ir garbe. 
Visagalis Viešpats Dievas su 
Jumis!

Jūsų žum. Jonas Vaidelys

Nenuilstamai kovoti
Širdingai sveikiname “Drau

go” štabą ir jo leidėjus Tėvus 
Marijonus naujųjų pastatų de
dikacijos proga.

Linkime “Draugui” dar pla
čiau paskleisti gimtąjį žodį po 
visus laisvojo pasaulio kampus 
ir nenuilstamai kovoti už mūsų 
mielosios gimtinės išvadavimą.

Ta proga nuoširdžiai dėkoja
me už nuolatinę mūsų skyriaus 
“Skautybės kelias” globą ir 
įvairią kitą paramą Chicagos 
lietuviškai skautijai.

Telaimina Jus Augščiausias 
šiame kilniame darbe.

Ps. Ed. Zabarskas 
skt Tallat Kelpša 
ps. R. Parulytė

X LRKSA Chicagoa kuopų 
atstovai, Išrinkti į šios frater- 
nalinės organizacijos 60-tąjį sei
mą, būsiantį birželio 24—27 d. 
Baltimore, Md., praėjusį antra
dienį buvo susirinkę pasitarti. 
Juos sukvietė apskrities pirmi
ninkas K. Kleiva. Chicagos kuo
pas atstovaus: Kazys Kleiva, 
kun. dr. A. Juška, A. Poškienė, 
K. Rubinas, kun. P. Patlaba, M. 
šriupšienė, J. Augštaitis, Elz. 
Samienė, P. Ličkus, J. Litvinas, 
p. Banienė, M. Šlikas, Ant. Sut
kus (Waukegan, III.). Daugu
mas atstovų išvyksta į Balti
more šeštadienį po pietų. L. Ši
mutis, organizacinis centro pir
mininkas, išvyksta sekmadienį 
tuoj po “Draugo” naujųjų pa
statų dedikavimo iškilmių.

X ALRK Federacijos Ch-gos 
apskritis yra nutarusi rudenį 
pradėti paskaitų ciklą jaunimui, 
kuris ruošiasi sukurti šeimas. 
Tam reikalui prie Federacijos 
Chicagos apskrities valdybos 
yra sudaryta komisija paruošti 
tų paskaitų programą. Komisi
jon išrinkti asmens iš Federa
cijos Chicagos apskrities trys 
ir po vieną iš Ateitininkų Sen
draugių Chicagos skyriaus, Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskri
ties ir Stud. Ateitininkų Chica
gos draugovės.

X Leidiniui apie krepšinį me
džiagos rinkimas vyksta sklan
džiai ir atrodo, jog jis galės pa
sirodyti spalio mėnesį. Čia bus 
talpinama aprašymai apie 1937 
m. ir 1939 m. Europos krepši
nio pirmenybes, Lietuvos bei 
užjūrio krepšininkų pasirody
mus, o taip pat tilps ir daugy
bė nuotraukų. Turintieji vertin
gos medžiagos dar gali siųsti 
leidinio red. Edvardui šulaičiui, 
1330 So. 51-st Avenue, Cicero 
50, IU.

X Mergaičių stovykla, kuri 
yra atidaroma prie Detroito, su

silaukė didelio susidomėjimo. 
Tėvai labai jautriai atsiliepia ir 
įregistruodami dukras prisiun
čia ir padėką seselėms, kad jos 
ėmėsi gražaus lietuviško dar
bo, kurie dabartinėm sąlygom 
tėvai nevisuomet gali atlikti. į 
stovyklą mergaitės priimamos 
nuo 6 iki 16 metų amžiaus. Re
gistraciją veda ir informacijas 
teikia St. Tumosiene, 9837 So. 
Albany, Chicago 42, tel. GArden 
3-6386 ir V. Kundrotienė, 3768 
Kendall st., Detroit, Mich.

X Balfo Brighton Park 6-to 
skyriaus piniginis vajus parem
ti mūsų tautiečiams Sibire. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
klebonui prel. D. Mozeriui ma
loniai sutikus, praėjusį sekma
dienį prie bažnyčios po visų šv. 
mišių mūsų skyriaus valdybos 
nariai išdalino virš 1200 laiškų 
su vokais, praašnt paremti mū
sų kenčiančius brolius ir sese
ris Sibire. Sekmadienį, birželi© 
23 d., vė? visi valdybos nariai 
prie bažnyčios lauks iš jūsų au
kų. Kurie negavote laiško su 
voku, malonėkite savo vokan 
įdėti auką ir ant jo pažymėti 
vardą, pavardę, adresą ir su
mą.

X Teis. Sigmund A. Aglins
kas, neseniai išlaikęs Illinojaus 
valstybinius brokerio egzami
nus, šiomis dienomis atidarė ne- 
kilnojamojd turto pirkimo-par
davimo įstaigą Marąuette Par
ke, 2439 W. 69 St. S. A. Aglins
kas ilgesnį laiką dirba su jūrų 
skautais ir yra L. Teisininkų 
d-jos Chicagos skyriaus akty
vus narys bei lietuviškos spau
dos rėmėjas. Linkėtina naujam 
profesionalui sėkmės naujoj biz
nio šakoje. Š.

X Lietuvių Rymo Katalikų 
Labdarių sąjungos iš eilės penk
tas banketas įvyks spalio 20 d. 
Conrad Hilton viešbutyje. Pel
nas skiriamas Šv. Šeimynos 
priestato patalpų padidinimui. 
Priestatas bus panaudotas se
neliams negalintiems vaikščio
ti.

X Gustavui Peržinskui, 3303 
So. Lone Ave., už 2 savaites pra
leistas ligoninėje ir kitas 2 na
muose, Leonardas Jankauskas 
įteikė $1,153.00 čekį.

DIEVO PALAIMOS IR SVENC. MERGELES MARIJOS GLOBOS

linki

TT. MARIJONŲ KONGREGACIJAI
DRAUGO SPAUDOS RŪMUS
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NAUJAU VIENUOLYNĄ ŠVENTINANT

Draugo spaustuvės darbininkai

mas bei jų tiek didingas šventi- perduoti Tėvams Marijonams 
nimas. mano nuoširdžius sveikinimus

Todėl namų šventinimo pro- “Draugo” naujo įsikūrimo pro
ga tebūnie ir man leista pasvei- ga. Tegu šviečia “Draugas” iš 
kinti “Draugo” vyriausiąjį re- naujų rūmų nauja šviesa! 
diktorių L. Šimutį ir kitus re-4 Vytautas Vardys

X Jaunimo Kongresui rengti 
komitetas ruošia Kongreso va
dovą, kuriame bus išspausdinta 
Kongreso programa, pagrindi
nių paskaitų santraukos ir ki
tos smulkesnės informacijos. 
Vadovą gaus visi užsiregistra
vę Kongreso dalyviai.

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TĖVŲ JĖZUITŲ

Gražioje Michigan vasarvietėje, YVatervliet, Michigan. 
Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00.
Stovykla prasideda liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

Registruotis: REV. J. BOREVIČIUS, S.J.
5541 So. Paulina St., Chieago 36, III.

Tel. HEmiock 4-1677

PASTABA ORGANIZACIJOMS: Kardinolas Samuel Stritch, CMcagos 
Arkivyskupas bus sutiktas prie 644om ir Kenneth gatvių ir lydimas iki vie
nuolyno. Organizacijos renkasi išsirikiavtmui prie vienuolyno (6336 So. Kil- 
boum Ave.) 2:30 p.m.

PASTABA ATVYKSTANTIEMS SU AUTOMOBILIAIS: yra gautas lei
dimas tš k utk Duggan, klebono Our Indy Star of the Sea parapijos, kuri 
randasi prie 64-tos Ir Kilbourn, statyti automobilius jojo parapijos kieme. 
Reik privažiuoti prie 63-ėios ir Kilbourn ir policija nurodys kelią į parapijos 
kiemą, kur randasi labai plati aikštė.

J

jr

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halated St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvlrt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6
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