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Nauji PrancOzijos vyriausybės rūpesčiai Alžire
Ketina suskaldyti Alžirą į Į Adenaueris

tris ar keturias valstybes laimės?

E. TURAUSKAS
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų vyriausybės dabartinių 
rūpesčių pačioje pirmoje eilėje ir vėl atsistojo Alžiro klausimas. 
Mat artėja Jungtinių Tautų visuotinio susirinkimo sesija.

Prancūzija, kai kurių Afrikos ....... ■ ■■ -■ -----
Ir Azijos valstybių apskųsta, tu
rėjo aiškintis Jungtinėse Tauto
se dėl savo politikos Alžire.

Jungtinių Tautų organizacijos 
sesija š. m. vasario 16 d. priėmė 
beveik vienbalsiai rezoliuciją, ku 
ria pareiškiama „viltis, kad ben
dradarbiavimo dvasioje bus ras
ta taikingas, demokratinis ir tei
singas sprendimas atitinkantis 
jungtinių Tautų sandoros dės
nius“. Tokio sprendimo vis tebe- 
jieškoma. Buvo bandymų jo siek
ti per derybas su sukilėlių va
dais, bet pastarieji pareikalavo 
Visų pirmiausia pripažinti Alžiro 
nepriklausomybės dėsnį. Prancū
zų visuomenės aiški dauguma su 
tuo nesutinka šitokiais pagrindi
niais motyvais: 1. Alžire yra įsi
kūrę per vieną milioną 200 tūks
tančių europiečių, kuriui pran
cūzų. Arabams viešpataujant 
jiems nebebūtų ten gyvenimo. 
Alžire gyvena 9 milionai arabų, 
iš kurių tik apie 100,000 akty
viai remia sukilėlius arba daly
vauja kovoje. Didžioji gi masė 
norėtų taikos ir ramaus darbo 
sąlygų. 3. Palikus vienus ara
bus tvarkytis tarp jų pačių kiltų 
sunkiai įsivaizduojamos skerdy
nės. Kad šis paskutinis motyvas 
nėra iš oro pagautas, gali paliu
dyti kiekvienas didesnio Prancū
zijos miesto, ypačiai Paryžiaus 
gyventojas. Prancūzijoje gyvena 
daugiau kaip 300 tūkstančių al- 
žiriečių, kurie turi neblogus už
darbius ir iš jų šelpia savo šei
mas, likusias Alžire. Bet nėra 
tos dienos, kad tarp pačių arabų 
neįvyktų po kelis kruvinus, daž- 

. niausią mirtinus „atsiskaity
mus“, vyriausiai politiniu pa
grindu. /

, „Rėminis įstatymą“ ruošia
J ieškodama Alžiro klausimui 

sprendimo, prancūzų vyriausybė 
dabar rengia vadinamą „rėminį 
įstatymą“, kuriuo Alžiro kraštui 
būtų suteikta tam tikra savival
da. Kiek ligi šiol yra žinoma, nu
matoma Alžirą suskaldyti į 3 ar 
4 kaip ir valstybes su savo sei
mais ir vyriausybėmis. Tie pa
skirų vienetų seimai išrinktų de
legatus į centrinį federalinį sei
mą, kuris paskirtų federalinę vy
riausybę Prancūzijos įgaliotinio 
pirmininkaujamą. Tokiu keliu 
norima prieiti prie visuotinių rin 
kimų, per kuriuos tikimasi nura
minti kraštą.

Pineau Pietą Amerikoje

Nors dar to įstatymo tik keli 
punktai tėra priimti vyriausybė
je, bet užsienių reikalų ministe- 
ris Pineau išvyko ilgon kelionėn 
j Pietų Ameriką, kur jis aplan
kys bent 7 sostines su tikslu iš
aiškinti tų kraštų vyriausybėms 
Prancūzijos politiką Alžire ir lai 
mėti jų delegacijų Jungtinių Tau 
tų asamblėjoje paramą tai politi

kai. Visa eilė kitų prancūzų de
legacijų ir politikos vyrų jau ap
lankė ar dar aplankys kitas Pie
tų ir Centro Amerikos sostines. 
Mat netenka pamiršti, kad tie 
kraštai Jungtinėse Tautose turi 
21 balsą ir tuo būdu sudaro 
visų organizacijos narių.

Trūksta mokytojų
Illinois valstybėje

SPRINGFIELD, III., rugp. 26. 
— Illinois auklėjimo draugija va 
kar pranešė, kad 1,820 mokytojų 
trūksta Illinois pradžios ir augš- 
tose mokyklose.

Illinois valstybės mokyklose 
1956 - 57 mokslo metais dirbo 
49,948 mokytojai; sekantiems 
mokslo metams reikia 50,797 mo 
kytojai.

Elzbieta kvies Ike 
į Britaniją

LONDONAS, rugp. 26.—„The 
Daily Mail“ vakar paskelbė, kad 
Britanijos karalienė Elzbieta H 
pakvies prezidentą Eisenhowerį 
į Britaniją, kai karalienė susi
tiks jį Washingtone spalio mė
nesį.

Anglies gamyba

BONNA, Vokietija, rugp. 26. 
— Kanclerio Adenauerio, kuris 
atrodė prieš metus pralaimįs val
džią, šiandien pozicija tiek su
stiprėjusi, kad beveik užtikrin
tas Adenauerio laimėjimas š. m. 
rugsėjo 15 d. parlamento rinki
muose, vakar pranešė „Chicago 
Daily News“ korespondentas Da- 
vid M. Nichol iš Bonnos.

Dar tris savaites bus rinkimi
nė kampanija. Spausdinti ir pri
vatūs balsavimai rodo, kad krikš 
čionių demokratų partija, kuriai 
vadovauja Adenaueris, kasdien 
stiprėja.

Politikai neabejoja

Vokietijos politikai neabejoja, 
kad Adenauerio partija laimės 
parlamento rinkimuose.

Balsavimai rodo, kad dar apie 
vienas ketvirtadalis vokiečių nė
ra apsisprendę, ar balsuoti ar ne.

Nuolat kartoja
Vakarų Vokietijos kancleris 

Adenaueris nuolat kartoja Vo
kietijai pavojų, jei būtų padary
tas betkoks pakeitimas ar ekspe
rimentas užsienio ar vidaus sri
tyje.

Socialistinė vyriausybė, jis įti 
kinėja, reikštų galą Vokietijos 
sąjunginei gynybai su Vakarais

Spaudos konferencijoje Washingtone kalbėdamas vals
tybės departamento vardu, Lincoln White (kairėje) praneša, 
kad departamentas išleidžia 24 amerikiečių laikraštininkus 
į raudonąją Kiniją šešiems mėnesiams. Bet raud. Kinijos vy
riausybė neduoda vizų įvažiuoti į raud. Kiniją amerikiečių 
laikraštininkams. _ (INS)

Dr. Antanas Trimakas

aktualiais klausimais
CHICAGO, III., rugp. 26. — 

Dr. Antanas Trimakas, Vliko pir 
mininkas, laikosi nuomonės, kad 
Vliko uždavinys yra vesti Lietu
vos vadavimo politiką ir tiesiogi
niai nesikišti į Vliko.konsolida- 

ir visos Vokietijos pajungimą so^™® ar praplėtimo Si
vietiniam režimui.

Vokiečiai nesutiko
pripažinti Pabaltijo
CHICAGO, III., rugp. 26. 

Viena iš priežasčių, dėl kurių nu
veiklą, nors yra svarai; turi bū- trūko Vakarų Vokietijos ir So-

Rinkikų skaičius
WASHINGTONAS, rugp. 26. 
Cenzo biuras vakar pranešė, 

MASKVA, rugp. 26. Sovie- kad 1950 metų prezidento rinki-
tų Rusija vakar turėjo anglies 
kasyklų darbininkų dieną. Komu 
nistų laikraštis „Pravda“ pareiš
kė pasitikėjimą, kad anglies dar 
bininkai 1960 metais jau paga
mins 654 ųiilionų tonų anglies.

muose 108 milionai amerikiečių 
galės balsuoti.

ti varoma pačių Vliką sudaran
čių grupių. Vliko prezidiumas 
yra.gavęs pavedimą iš jį suda
rančių grupių rūpintis Lietuvos 
laisvinimu ir stengiasi visomis 
jėgomis liktis ištikimas šiam pa
vedimu!.

Ugnis nušlavė ...
OKLAHOMA CITY, rugp. 26. 

— Ugnis vakr nušlvė lėktuvų 
• Aštuonios Europos valsty- projektvimo įmonę. Įmonė turi 

bės bendradarbiauja Dunojaus 5 milioniu dolerių nuostolių. Fir- 
upės filmos gamyboje. ma stato lėktuvus.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 27 d.: Šv. Kazimie

ro perkėlimo kūno šv., šv. Juoza
pas Kalasanktas; lietuviški: Vis- 
girdis ir Didirė.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:35. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
Ir jos apylinkėje šiandien — dali
nai apsiniaukę ir vėsiau — 70 
laipsnių šilumos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV senato sąmatų paskirstymo komitetas vakar nubalsa
vo grąžinti 500 milionų ir 900 tūkst. dolerių, kuriuos atstovų rū
mai buvo nubraukę iš prezidento Eisenhowerio užsieninės pagal
bos pinigų įstatymo. Komitetas nubalsavo H—7 rekomenduoti 
senatui S bilionus 25 mil. ir 660 tūkst. dolerių naujiems fondams.

• — Diplomatiniai sluogsniai už geležinės uždangos vakar pra
nešė, kad raud. Kinijos diktatorius Mao Tse - tung, Jugoslavijos 
diktatorius Tito, Sovietų Rusijos komunistų partijos sekretorius 
Chruščevas ir Lenkijos komunistų partijos sekretorius Gomulka 
tarsis Maskvoje š. m. lapkričio mėn. viduryje. Chruščevas nori 
draugiškų santykių tarp Jugoslavijos ir Rusijos ir tarp Belgrado 
ir sovietų satelitinių valstybių.

— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) taryba va
kar davė „generalinį pritarimą“ naujam Vakarų nusiginklavimo 
planui, į kurį įeina psiūlymas dvejiem metam sustabdyti atominių 
ginklų bandymus.

— Sirijos prezidentas Shukri Kuwatly, grįžęs iš Egipto namo, 
prisidėjo prie didėjančios priešamerikietiškos kampanijos, kuriai 
vadovauja naujas Sirijos armijos vadas gen. Bizri, komunistas. 
Sirija stipriai laikysis prieš visokius spaudimus ir „imperialistų 
sąmokslą —'Vakarų ir Amerikos“, pasakė Sirijos prezidentas. Jis 
pastebėjo, jog Egiptas irgi priešinsis imperializmo spaudimams. 
Padėtis Egipte, pridėjo Kuwatly, esanti „gera ir stipri, kaip ir 
Sirijoje?'.

— Sirijos armijos vadas gen. Bizri ir grupė karininkų sutiko 
Sirijos prezidentą Kuwatly, grįžus iš Egipto, Damasko aerodrome.

— Nekomunistinis arabų vadas Beirute, Lebano sostinėje, ma
no, jog Kuvoatlio grįžimas į Damasko yra ženklu, kad. Sirija dar 
nepilnai pateko į Sovietų Rusijos rankas.

— Williams S. Girard, amerikietis kareivis, teisiamas japonų 
Maebashi mieste, Japonijoje, vakar paneigė, kad priviliojęs japonę 
moterį į JAV šaudymo aikštę ir ją nušovęs. Jis pareiškė, kad tai 
buvęs atsitiktinis įvykis.

— Senato demokratinis vadas Johnson vakar pasakė, kad jis 
parems apie pusę biliono dolerių padidinimą naujoje užsieninėje 
pagalbos programoje. Johnson tarėsi su prezidentu Eisenhoweriu 
įstatymdavystės klausimais.

Šias mintis pareiškė dr. Tri- 
I makas Chicagoje, Vliką sudarau 
i čių grupių pasitarime praėjusį 
šeštadienį. Sekmadienį jis turėjo 
pasimatymą su krikščioniškųjų 
grupių atstovais, kur dar kartą 
pakartojo savo nusistatymą. Ta 
pačia proga jis prašė paramos ir 
sugestijų įvairiais laisvinimo po
litikos klausimais, kuriais jis ža
dėjo vertinti palankiu kritišku
mu.

vietų Sąjungos ekonominės dery
bos buvo ta, kad vokiečiai atsi
sakė į Pabaltijo kraštus žiūrėti, 
kai į Sovietams priklausančius ir 
iš to daryti ekonomines išvadas. 
Tai paskelbė dr. Antanas Trima
kas Vliką sudarančių grupių pa
sitarime Chicagoje praėjusį šeš
tadienį.

Du vyrai

Nato dar tebėra 

silpnokas

WASHINGTONAS, rugp. 26. 
— Atstovų rūmų komitetas prieš 
amerikietiškai veiklai tirti va
kar išleido raud. Kinijos komu
nistų vado Mao Tse tungo ir 
raud. Kinijos premjero Chou En- 
lai biografijas. Mao apibūdintas 
neapykantos kampanijos Sklei
dėjas prieš Ameriką, o Chou ma
žiau bepasitiki jėga, o daugiau 
melu.

I ---------
Mini Lietuvos 

santykius su UkrainaWASHINGTONAS, rugp. 26.
— JAV valstybės sekretorius 
Dulles įspėjo, kad Šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Na
to) apsigynimas dar nėra pakan 
karnai stiprus prieš sovietinę kongreso narių dėmesį į tautas 
grėsmę. I gyvenančias sovietijoje ir sovie-

Sekretorius pareiškė, kad dar tų vergijoje. Pirmiausia kongres 
rimtos apsigynimo problemos manas M. A. Feighan priminė

WASHINGTONAS, rugp. 26. 
■ Kongresmanas Michael A. 

Feighan liepos 25 d. atkreipė

tenka išspręsti, kad pasaulis bū
tų apsaugotas nuo komunistinio 
pavojaus.

Oro apsigynimo įspėjimo sis
tema pastatyta ir dabar mes su
siduriame su problema apgink
luoti Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) valstybes 
ištobulintais ginklais, pasakė 
Dulles.

Dulles pastebėjo, kad Nato 
valstybėms gresia pavojus iš So
vietų Rusijos ir mes turime iš
vystyti laisvojo pasaulio vienybę 
i i dinamizmą.

Ukrainą, kaip tylų mūsų — Ame 
rikos sąjungininką, kovojančią 
prieš komunizmo despotizmą ir 
rusų nacioųalizmą.

Kongresmanas M. A. Feighan 
kongreso rekorduose atspausdi
no ištisą paskaitą, kurią BroOk- 
lyne skaitė Ukrainiečių Kongre
so komiteto vicepirmininkas Jo- 
seph Lesawyer. Savo paskaitoje 
Lesavvyer sumini ir Lietuvos san 
tykius su Ukraina.

Senas veteranas
DURBAN, Pietų Afrika, rugp. 

26. — Hugh Fraser Ross, 104 me 
tų amžiaus ir seniausias karo ve
teranas, vakar atsikėlė iš ligos 
lovos ir paprašė šampano, kad 
galėtų atšvęsti savo „pasveiki
mą“ po savaitėj gulėjimo ligoni
nėje.

Chicago Daily News
pakele kainą

CHICAGO, III., rugp. 26. — 
„Chicago Daily News“ dienraš
tis šiandien pakėlė dviem centais 
kainą. Iki šiai dienai „Chicago 
Daily News“ kainavo 5 centus 
(šeštadienio laida kainavo 10 
centų), o dabar reikės mokėti 7 
centai (šeštadienio laidai 12 cen
tų).

Pijus XII prieš materializmą 

ir klasių kovą
VATIKANAS, rugp. 26. — Popiežius Pijus XII savo kalba, 

pasakyta praėjusio sekmadienio vakare jauniems darbininkams, 
susirinkusiems iš 87 kraštų į kongresą, kvietė jaunimą būti opti
mistišku ir kovoti prieš materialistinę pasaulėžiūrą ir jos klasių 
kovos metodą.

Pagrindą šiam optimizmui su
daro katalikiškas tikėjimas, ku
ris užtikrina neabejotiną perga
lę. Katalikiškas jaunimas iš tik
ro ir yra optimistiškas, nepai
sant viešpataujančio neturto, so
cialinio neteisingumo, ir visokių 
priespaudų, nuo kurių kenčia 
šiandieninė žmonija. Katalikiš
kas jaunimas nėra pasidavęs re
zignacijai, nors kai kam taip at
rodytų. Jie į pasaulio ateitį žiū
ri pilnomis pasitikėjimo akimis.

Popiežius kalbėjo šv. Petro 
aikštėje ir atrodė po mėnesio 
atostogų pailsėjęs ir atsigavęs.

Kinijos raudonieji 
užblokavo kelių

HONG KONG, rugp. 26. — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
sutiko išleisti 24 amerikiečių ko
respondentus į raud. Kiniją še
šiems mėnesiams, bet raud. Ki
nija vakar užkirto jiems kelią, 
pastatydama sąlygą: amerikie
čiai galės įvažiuoti į raud. Kini
ją, jei Jungtinės Amerikos Vals
tybės įsileis kiniečių korespon
dentus pas save. JAV valstybės York 8. 
departamentas tuojau atmetė ko 
munistų reikalavimą.

Domisi Centro - Rytų
Europos klausimais
NEW YORKAS, rugp. 26. — 

„Free World Review“ paskutiniu 
metu daugiau dėmesio kreipia į 
Centro - Rytų Europos proble
mas, net išleido specialų „Exiled 
Europe Bulletin“. To žurnalo 
valdyboje yra ir žymus ukrainie
čių laisvės kovotojas prof. Lev 
Dobriansky.

Pasaulio įvairiomis problemo
mis žurnale rašo amerikiečiai ir 
neamerikiečiai specialistai. Taip 
pat tame žurnale peržvelgiamos 
naujos Amerikos ir tremties au
torių knygos, leidiniai. Ypatin
gai pabrėžtinas tremties biulete
nis — „Exiled Europe Bulletin“.

Žurnalo adresas „Free World 
Review“, P. O. Box 1254, New

Tikras adresas, bet
ne tas vežimas

NEW YORKAS, rugp. 26. — 
Pašto tarnautojas Frank Scherzi 
nustebo, kai policija jį pažadino 
ir apkaltino pavogus pašto sunk 
vežimį.

Scherzi pamiršo, kad jo auto
mobilis stovi pašto garaže ir na
mo parvažiavo pašto sunkveži
miu.

Rezoliucija Vengrijos
.reikalu ir kiti pavergti

WASHINGTONAS, rugp. 26.
— Senato ir atstovų rūmų rezo
liucijos Vengrijos klausimu po 
konferencijos paskelbtos kongre
so rekorduose rugpjūčio 6 d. lai
doje. Rezoliucijose raginama 
Amerikos delegacija prie Jung
tinių Tautų imtis visų galimų žy
gių, kad komiteto raportas Ven
grijos klausimu Jungtinių Tautų 
specialioje sesijoje būtų priim
tas, o kartu tose rezoliucijose mi 
nimi ir kiti pavergti kraštai ir 
jų būklė lyginama su Vengrijos 
būkle.

Rezoliucijose raginama JAV-
bių vyriausybė, o kartu ir Jung- manas-

Rytų Centro Europos
komisija reikalauja

LONDONAS, rugp. 26. — Ry
tų ir Centro Europos komisija 
posėdžiavo Londone. Po plačių 
svarstymų komisija priėmė kon
krečius reikalavimus: 1) Sovie
tų armija turi pasitraukti iš mū
sų kraštų; 2) sudaromos laisvos 
ir neutralios vyriausybės Centro 
ir Rytų Europos valstybėse, ku
rios remtųsi laisvu ir tinkamai 
garantuotų rinkimų duomeni
mis; 3) išlaisvintos valstybės 
įjungiamos į Europos sąjungą, 
kurioje jie palaikys artimus san
tykius, kooperuos bendruose rei 
kaluose; 4) sudarymas bendro 
Europos saugumo pakto.

Komisijos darbuose dalyvavo 
be Centro - Rytų Europos atsto
vų taip pat prancūzai, anglai ir 
kiti.

TRUMPAI Iš VISUR
• Įvykiai Sirijoje ir naujas 

Egipto apginklavimas sovieti
niais ginklais kelia pavojų mūsų 
draugų ir sąjungininkų saugu
mui, o per tai didina pavojų ir 
mūsų pačių saugumui, pasakė 
buvęs prezidentas Harry S. Tru-

tinės Tautos keisti savo pažval- 
gą į pavergtas tautas, keisti po
litiką tų kraštų atžvilgiu. Rezo
liucijos griežtos ir išsamios.

• JAV armija, laikantis nau
jojo biudžeto, nutarė atleisti 15,- 
000 civilinių tarnautojų ir suma
žinti armiją viena divizija.

84-toji Tautine Maldininkų 

kelionė į Liurdą
LIURDAS, Prancūzija, rugp. 26. — šiomis dienomis Liurde 

įvyko 84-toji Tautinė Maldininkų kelionė (Le Pelerinage Natio
nal), kurią sudarė grupė iš visų krašto vyskupijų.

Joje dalyvavo visų sluogsnių - 
bei padėčių, visų luomų prancū
zai. šiais metais tarp jų buvo 31 
parlamento narys. Tai buvo ka-

Atidarydamas tą kelionę, Liur 
do vyskupas pasakė: „Švč. P. 

talikiškos Prancūzijos metinė MariJa pasirinko savo motiniško 
manifestacija arba, kaip rašo švelnumo įrankiu silpnybę, pasi- 
dienraštis „LaCroix“, „visokraš j puošusią nekaltybe ir nusižemi

nimu. Serganti, neturtinga, be
mokslė ir jauna — tokia buvo 
Bernadeta, kurios balsas, nepai
sant viso ko, paplito po visą pa
saulį. Kada prabilo ta „paprasta 
mergytė“, visas pasaulis pakilo 
Liurdo link“.

to žygis pas Švenčiausiąją Moti
ną“, šaukimasis Jos globos Pran 
cūzijai.

Toje kelionėje dalyvavo ne tik 
ligoniai, bet didžioji dauguma 
sveikų visokio amžiaus vyrų ir 
moterų.
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Antradienis, rugpjūčio 27, 1957

Naminė musė yra mažesnė už 
kulką ir silpniau zvimbia negu 
kulka. Viena kulka, cvaktelėju-l 
si žmogui, paguldo tik vieną' 
žmogų, viena musė kartais net 
dešimtis žmonių paguldo. Nuo 
naminių musių keleriopai dau
giau žmonių žūsta taikos metu, 
negu nuo kulkų karo metu.

Musė yra ne tik pavojingas, 
bet ir šlykštus parazitas. Ne 
tiek savo išvaizda, kiek savo gy
venimo būdu musė yra šlykšti.

Kur musė gimsta? Nagi — 
mėšlynė ir išmatų šiukšlyne.

Kur musė veisiasi? Nagi ten, 
kur mėsgaliai pūva, kur mėšly
nas dvokia. Kur musė gyvena? 
Nagi mėgsta gyventi ir rėplinėti 
ten, kur yra nešvariausia ir 
šlykščiausią.

Kur musė lankosi? Nagi vi
sur, kur tik jai patinka, be jo
kio pakvietimo, be jokio bileto.
Iš tvarto, iš atmatų dėžės, iš 
kanalizacijos vamzdžio angos ji 
nuskrenda j viešiausias sales, į 
privačiausius salonus, j gražiau
sias virtuves, net ir ten, kur kū
dikėlis miega. Žinoma, lankyto
ja musė neužsimauna kaliošų, 
kai ji klampoja per liūną, rėpli
nėja po spjaudalus ar “investi- 
guoja” kokią nors pastipusią pe 
liukę... Ji visokiais ligų pe
rais apmauliotų savo kojų nenu- 
sišluosto įžengdama į kultūrin
go žmogaus švarų butą.

O ką musė veikia virtuvėje? 
Kaip musė elgiasi valgomajame 
kambaryje prie stalo? Ogi, nu
tūpusi ant stalo, priešakinėmis 
kojomis kartais pabrauko savo 
nosį ir tuojau “pasivaikščioja” 
ant duonos, ant vaisių, para
gauja šokolado ar saldaus py
ragaičio, nusišluosto savo šlykš 
čiais mikrobais apmauliotag ko
jas svieste, pasimaudo piene. 
Tai bent balius musei, ypač tuo
atveju, jei humaniškoji šeimi
ninkė jos nevaiko ir tokiam ko
munizmui nėra reakcionieriškai 
nusiteikusi.

Ar musė lanko ligonius? O 
kaipgi! Musė yra puikiausia li
gonių lankytoja. Ji, jei tik gali 
per duris įsprukti, aplanko in- 
fluenza sergančiuosius ir mėgs
ta nutūpti ant smurguojančio Ii 
gobio smurgų bei skreplių, jei 
tik kur randa smurgais sušla
pintą nosinę padėtą. Aplanko 
musė ir kūdikį, vasarine “chole- 
rinka” susirgusį, ir jo sutreštus 
vystyklus painspektūoja. Aplan 
ko muse ir džiova, ir šiltine, ir 
kitokiomis užkrečiamomis ligo
mis sergančiuosius ligonius. 
Kaip bitelė savo kojas apvelia 
gėlių žiedadulkėmis, taip musė 
savo kojas apmaulioja užkrečia
mų ligų perais — mikrobais. O 
paskui skrenda sau musė kitur 
ir nešasi ligų mikrobus kur nors 
kitur. Apteršia musė ligų perais
(bakterijomis) vaisius, daržo
ves, pieną, kūdikio čiulpuką Ir 
visokį maistą, kur tik ji užtu
pia. Ir, suvalgę tokį mikrobais 
užterštą maistą, paskui žmonės 
serga. Susirgęs žmogus paskui 
daktaro klausia: “Iš ko ir kaip 
aš tą ligą gavau?” Dažniau
siai čia būna kalta ligų išnešio
toją musė.

Kokias ligas musės išnešioja?
Daug, labai daug, bet dažniau
siai šias: polio, influehzą, tuber 
kulozę, skarlatiną, dezinterines 
ligas, šiltinę, difteritą ir beveik 
visas kitas limpančiąsias ligas.

Kaip šlykščių musių išvengti?
Užlaikyk kiemą ir namus šva
riai; šiukšles ir išmatas laikyk 
aklinai uždengtas geru dangčiu; 
ūkininkų tvartų mėšlas ir srutos 
privalo būti cementinėse dėžė 
se ir tankiu sietu apdengtoje, 
kad musės neprieitų ir nesiveis- 
tų. O svarbiausia — turėti ant 
langų ir durų sietelius, kad mu
sės vidun nepatektų.

Musės švaros nemėgsta. Kur 
švaru, kur kieme šuniukui pa
dovanotas mėsgalis ar kaulas 
nesimėto, ten musių nėra.

Kur musių-giltinių spiečius 
pasirodo, mušk muses su “Flit”

4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Musė — giltinė
arba su “DDT”, o vidun pateku
sias muses nedelsiant mušk su 
instrumentu, vadinamu “fly 
8watter”.

Kur mažiau musių, ten mažiau 
ligų, ten ir kūdikių mažiau mirs 
ta.

Žmonės privalo naikinti mu
ses. Kur žmonės musių nežudo, 
ten musės žmones žudo.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Klausia P. A — Nebūdamas 
medicinos srities žinovas, kaž
kodėl ligi šiol tarytum buvau 
įsikalęs į galvą, jog, valgant 
bent kokią šiek tiek kietesnę 
substanciją, gali būti sVeika už
sigerti kuo nors skystesniu, kaip 
pvz. valgant kokią nors košę 
užsigerti pienu, kuris, jeigu šal
tas, o košė apykarštė, dargi pa
greitina ir palengvina jos atšal- 
dymo problemą burnoje. Arba

The Knlghts of Llthuania 1b a natton
ai organlzatlon founded ln Maaaachuaetta over 
■44 years ago. Slnce that tlme, lt has grown to 
lnclude chaptera ln avery larga clty ln tha 
Natlon.

H e re ln Callfomla, we are proud of 
the contributlona the aembers of the Knights of 
Llthuania are aaklng toward the progreaa and 
deveiopnent of our comiunltles and State. 
Through a common bond of orlgln, they have 
Jolned hands ln partlclpatlng ln clvlc actlvl- 
tles and ln exerclalng thelr rfshts of cltlsen- 
ahlp. Theae people'a forebeara have brought to 
thla country a baaic love of freedom and a 
zealoua determlnatlon to llve and teach the 
democratlc prlnclplea of llfe.

I therefore urge ay fello* Callfor- 
nlans to recognlze Auguat 8 through 12, 1957* 
ae- a perlod to pay trlbute to the Knlghts of 
Llthuania and to all our fellow c lt Ižena of 
Llthuanlan extractlon. Durlng thla perlod, 
the organlzatlon wlll be holdlng lta 44th 
National Conventlon ln Loa Angelea, and ln 
behalf of 14 mllllon Callfomlans, I extend to 
them a warm welcome and a hope that thelr atay 
wlll be enjoyable and productlte.

OJKiJP
Kalifornijos gubernatorius Goodwin J. Knight 
Vyčių seimo proga išleido specialią proklemaciją.

pvz., valgant mėsą, kartais no
risi ant kąsnio užpilti kokių 
nors barščių ar kopūstų šaukš
tą. Ir štai ligi šiol manydavau, 
jog, kas šitaip valgo, skrandžiui 
padeda. Kitaip sakant, į skran
dį tuomet neįvedamas joks sau
sesnis ar kietesnis maistas be 
tam tikro lyg kokio tepalo-skys-

įčio. Todėl manydavau, jog to- 
kiu būdu padaromas palengvi- 

,'nimas virškinimo procesui. Da
bar kitas asmuo, taip pat negy-

, dytojas, man pareiškė, jog prie- 
! šingai reikalas stovi. Kas ką 
į nors valgo užsigerdamas, tas 
pasunkina virškinimą. Esą tuo
met neleidžiama burnoj kram

tomą maistą paveikti seilėms, 
jis pergreit nuryjamas ir todėl 
virškinimo procesas pasunkė
jas. Kaip čia tikrumoj, Dakta
re?

Atsakymai P. A. — Skubiai 
ryti kąsnius taip, kaip amerikie
čiai daro, tai nesveika. Bet val
gyti taip, kaip kad mūsų tėvai 
valgė, tai sveika. Mūsų tėvai 
daug sriubos, daug bulvienės, 
daug kopūstų valgydavo, ir jie 
retai kada vidurių sukrikimu 
guosdavosi. Skystas maistas 
virškinimo proceso negadina, 
bent vidurių nekietina, bent lie
tuviškiems pilvams sveika.

Klausia E. G. — Dažnai jau
čiu gan aštrų dieglį toj vietoj, 
kur yra širdis. Kartais išbūna 
net visą valandą. Labai nemalo
nus jausmas. Kas jį sukelia? 
Kaip jį pašalinti ar sumažinti 
— gal dėti kokius kompresus? 
Taip pat norėčiau žinoti, kaip 
dieglys vadinasi angliškai.

Atsakymas E. G. — Dieglys 
angliškai vadinasi “colic” arba 
“sharp pain”. Periodiški dieg
liai krūtinėje ties širdimi gali 
reikšti keletą' dalykų, gali būti 
ir rimtesnė “angina pectoris” 
padėtis. Patarčiau eiti pas savo 
gydytoją, kad tamstą gelbėtų.

Nusižeminimas yra toks kil
nus daiykas, kad net puikybė 
bando juo prisidengti, nenorė
dama pasirodyti taip pigia.

—Šv, Bernardas

Oftoo Ir buto tol. O I.; mplo a-issi

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
• IRTU VIS CITDTTOJAHJ 

3925 W<Mt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečlad. Ir Seštad. 1—4 v. 
p. p.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 6-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Uenturn Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbroob 5-8765

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrUuiĮKtla, • i‘nil<-U«Uu 

Araratal-Protezal. Med. Pa n
“ dažai. Spee. pagalba kojom 

(Aruh Kupporta) Ir U L.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OOTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63 rd SL, Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 68rd St 
Ofiso tel. REltance 5-4410 

Rezld. tolef. GKovehlll 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Peuktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštai! pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: lAfayrtte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Wwt 47th Street
(Kamilas 47th Ir Herniltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
fieštad. nuo 2 tkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 Wf»t 16th Str.. Cicero
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rczld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (S LOVA K) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinke piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkes 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei gimingmia.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta "DRAUGO 
RADIJO VALANDA", kurioje dalyvaus žum. Vladas Butėnas, 
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

Ona Viržintienė, Ann's Restaurant savininkė vaišins susi
rinkusius svečius.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.
Autobusų tvarkraštis:

ll;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

11,-30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčis;

12;01 ir 3,-00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11,-00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Iv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11,-30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11,-00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7; 00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

•r
Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.

DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

DR. I. ir K. AGLINSKAI
TTDTrrnjAI m chirurgai 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal sueltartma 

i>81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad Ir
šeštad

Res. tel. GRovehlll 6-5603

TeL ofiso WA 5-3010, rtl. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GJ-RKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South W este r n Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vaL 
vak. šeštadieniais 1U-. vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos Ir Daman Av4.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Seštad, 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: WAlbrook 5-8048 

"’ll. ofiso HE.4-6849. re*. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71gt Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, trefi.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.__________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westem Avenue 
Ohleago 29, IU 

telefonas REpublic 7-4900 
Realdencta: GRovehlll 0-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo «-l:>0 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO86.

Bertienei Jos teL BEverty 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Re*. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija Ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-97OO. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad.. šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-97OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1853 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. vi-i 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — I’Uilman 5-6766 
Buto - - BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS.
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 8—6; 7-9. 

fieštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4646.

Namu — OEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 8417 
W. 62nd St., tel. Renubllc 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 6-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

PrlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. J-6446, re*. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marquette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v„

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 

Rezld. 6600 8. Artealan Avė.
VAL 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — RIshop 7-6526

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 ▼. 
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BŪTI "AR NEBŪTI
Maskva vėl pareiškė norą užmegzti santykius su Vatikanu. 

Šis sumanymas buvo paleistas iš sovietų ambasados Bonnoje, 
vakarų Vokietijoj. Liberalų laikraštis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” pagavęs šią žinią paskelbė viešai.

Sakoma, kad Sovietų Sąjunga esanti suinteresuota užmegs- 
ti diplomatinius santykius su Sv. Sostu ir kad "Maskvoje dėl 
šios problemos daug dirbama”. Minėtas laikraštis daro išvadą, 
kad sekančiais metais, 1958, Rusija jau turės diplomatinius sam 
tykius su Vatikanu.

“Frankfurter Allgemeine” korespondentui Rusijos amba
sada pareiškusi: “Vatikano valstybė esanti kaip ir visos kitos 
pasaulio valstybės, o popiežius yra tos valstybės galva, turįs 
didelę įtaką į visą pasaulį”.

Vatikanas šią žinią sutiko šaltai, pareikšdamas: “Kada 
kalbama apie Vatikaną kaipo valstybę, lygią su kitomis, tepripa- 
žįstama tik grynai iš diplomatinės pusės, bet to neužtenka, ap
silenkiama su dvasine misija, dėl kurios Vatikanas yra vadina
mas Šventuoju Sostu. Toks skirtumas, sąmoningai padarytas, 
pakerta betkurią realią vertę Rusijos diplomato pareiškimui. 
Ją praleidžiame kaip eilinę sovietinę propagandą, įeinančią į di
džiuosius Kremliaus rėmus”.

Yra aišku, kad betkoks diplomatinis santykiavimas visada 
reiškia vieni kitų gerbimą ir kooperavimą draugiškoje aplinko
je. Kiek tas liečia Rusiją su Šv. Sostu visų šių reikalavimų trūks
ta ir visiems yra žinoma, kad Sovietų Sąjunga tebelaiko iškeltą 
ateizmo vėliavą ir yra centru antireliginio persekiojimo, apiman
čio didelę pasaulio dalį.

Taip dalykams stovint nėra jokios realios galimybės už
megzti diplomatinius santykius tarp Šv. Sosto ir Rusijos.

Analoginis sovietų bandymas jau buvo darytas prieš tris 
metus. Vėliau 1956 m. kovo mėn. 13 d. tūlas “katalikų teologas” 
buvęs Kremliuje ir kalbėjęs šiuo reikalu su politbiuro pirminin
ku Mikoyanu. Spauda net papasakojo susitarimą, girdi, Miko- 
yanas pareiškęs, kad “marksistinė ideologija ir krikščioniškoji 
gali pilnai koegzistuoti.” Bet Šv. Sostas visai priešingai sako, 
kad jokiu būdu neįmanoma koegzistencija tarp katalikų ir ko
munistų.

NEDORA TAIKA
“Materialistų siūloma taika nėra jokia taika. Tai yra nedo

ra talka, yra apgaulinga taika”, pareiškė popiežius Pijus XII 
kalbėdamas užsienio diplomatams.

Mes matome kokią koegzistenciją atnešė bolševikai paverg
tuose kraštuose. Gražiausių tradicijų tautos, gyvenusios nepri
klausomai, buvo prievarta įjungtos į sovietinį bloką ir milionai 
žmonių liko prislėgti, beveik palaidoti gyvi po žiauriausios tiro
nijos velėna. Tai nėra koegzistavimas, bet prievartavimas, kuris 
kiekvieną uždusina.

Katalikams dar didesnė žaizda, kurią pats Leninas prieš 
mirdamas 'pareiškė: “Už penkiasdešimt metų pasauly bus tik 
viena kova: kova tarp Kristaus ir Markso.” Tai, kas šiandien ir 
pildosi.

Ir iš tikrųjų, Europoje taip vadinamos “klasinės” partijos: 
liberalai ir respublikonai beveik palaidoti. Socialistai dalimi su
siliejo su komunistais, o kita dalis susiskaldę, likdama visai be
jėgė. “Trečiosios jėgos” labai abejotinos ir silpnos. Liko tik krikš 
čionys demokratai ir komunistai. Taip yra. Liko tik du termi
nai: demokratija ir komunizmas. Atseit: krikščionija ir anti- 
krikščionija; Kristus ir Antikristas.

Komunizmas yra pasaulis kovojantis prieš Dievą, yra ka
ras tarp tautų, yra nuodai nelaimingai liaudžiai, žodžiu, Šėtono 
pasaulis. Krikščionija gi yra Dievo pasaulis, yra artimo meilės, 
yra civilizacijos pasauliu, turįs pagrindu Evangeliją. Trečio pa
saulio nėra. Joks kompromisas neįmanomas, lieka tik pasirinkti: 
būti ar nebūti. i R. Mikalauskas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

INFLACIJOS PAVOJUS
GEDIMINAS GALVA

Kiekvienas vartotojas junta, 
kad pragyvenimas reikalauja 
vis didesnių išlaidų. Suvarto
jamų. gėrybių kainos pasišokė- 
damos kas mėnuo kyla. Vieša
sis patarnavimas, dažniausia 
dėl blogos organizacijos, pa
brangsta. Kasdieninių vartoji
mo reikmenų, transporto ir vie
tinių mokesčių išlaidos didėja. 
Bedidėjančios išlaidos yra prie
žastimi pakelti butų nuomas 
daugiau, negu išlaidos ūgterėjo. 
Kaikurios stambiosios gamybi
nės bendrovės siekia pasinaudo
ti politinio pobūdžio sukrėti
mais ir pakelti pav. žibalo kai
nas. Išdavoje pragyvenimo iš
laidos per pastaruosius 10 mėn. 
nuolat didėja. Aštresnės infla
cijos žymės vis labjau ryškėja. 
Ir apie jas senato finansų ko
misijos pirm. šen. Harry F. 
Byrd, kalbėdamasis su iždo pa- 
sekretoriumi, nurodė: “Visa tai 
sudaro pavojingą padėtį. Infla- 
cija, palūkanų pakėlimas ir vi
sa kita aš laikau tikrai pavojin
gu dalyku, nes mažosios ben
drovės atsiduria beviltiškoje 
padėtyje, didžiosios kelia kainas 
ir tarpusavio padidėjusias fi
nansavimo išlaidas perkrauna 
vartotojams”.

t
Jei ir nelaikyti dabartinės 

padėties pavojinga, tačiau esa
ma žymių ją galint tapti pavo
jinga. Dirbantieji pagrįstai rei
kalauja atlyginimą pakelti. 
žMonėse, prieš pasirašant nau
ją sutartį, streikuojama dėl 
augštesnio atlyginimo. Eilė

leidžia darbininkus. Tuo tar
pu šie reiškiniai nėra visuoti
niai. Tačiau yra visuotinė kova 
už didesnius atlyginimus, kurie 
vis yra bekylančių kainų uode
goje.

Inflacijos dešimtmetis

1947—1957 m. laikotarpyje 
viso pasaulio valiutos žymiai 
krito: JAV doleris — 20%, ka- 
nados doleris 29%, Deutsche 
Mark 24%, britų svaras—38%, 
Prancūzijos frankas 63%. 
Mažiausia tekritęs šveicarų fran 
kas — 11%.

JAV doleris nuo 1900 metų 
krito 72% ir šiandieninė jo ver
tė tik 28 anuometiniai centai. 
Tačiau jo žymesnis kritimas į- 
vyko pokario metais, nes nuo 
1940 m. doleris vis tirpo, šian
dienykštis doleris tevertas apie 
50 centų buvusio prieš 17 m. 
Pinigų vertės nuolatinis kriti
mas' terodo patarnavimų, pre
kių kainų ir pragyvenimo išlai
dų nuolatinį kilimą. Per pas
tarųjų 18 mėn. laikotarpį JAV 
pragyvenimas pabrango 5%, 
Anglijoje 10%, Prancūzijoje 
15%.

Michigan’s Survey Research 
Center, įstaiga tirianti žmonių 
nuotaikas, ūkio srityje nurodo, 
kad jos žymiai mažiau pakilu
sios, kaip praėjusiais metais. 
Du trečdaliai apklausinėtųjų ti
kisi, kad ūkinis tarpimas ir to
liau tęsis. Gi pernai, tuo pat 
metu, nuotaikos buvo optimis
tiškesnės, nes trys ketvirtada
liai (75%) pranašavo 1957 m.

ten bebūtų su žmonių nuotaiko
mis, nes ir jos nėra neklaidin
gos, tačiau įpirkimo galia kiek 
mažėja.

Aštresnės nuotaikos vyrauja 
Anglijoje, o ypač "Prancūzijoje, 
kuri pergyvena ilgametę infla- 
ciją. Vakarinę Vokietiją gelbs
ti nuo inflacijos palyginti nežy
mios karinės išlaidos, savos rin
kos pasotinimas ir sumanumas 
išsikovoti rinkas svetur.

Kova prieš inflaciją

Bank of International Settle- 
ment 27 pranešime ypač kreipia 
dėmesį į inflaciją ir skatina 
prieš ją visomis priemonėmis 
kovoti. Ten užtinkame kelis 
būdus inflacijai užgniaužti. Vie
nas jų — nepakelti atlyginimų. 
Šis būdas turi du ašmenis. Se
nuosius atlyginimus palikus su
mažinama ne tik įpirkimo galia, 
bet ir sukeliamas visuotinis iš 
atlyginimo gyvenančių darbi
ninkų ir tarnautojų nepasiten
kinimas, nes ir jų pakeltas at
lyginimas nevisuomet pasiveja 
inflacinių kainų lygį. Kovo
jantieji už didesnius atlygini
mus visuomet stengiasi užsipra
šyti numatydami ateities ūki
nę raidą. Atlyginimus pakelia 
ne gamybos našumui spartinti, 
bet tik atiduoti duoklę inflaci
jai.

Prie inflacijos spartintojų pri 
skiriamas didžiojo kapitalo po
lėkis pasipelnyti. Ir šiuo metu, 
kai eilės žaliavų kainos yra kri- j 
tusios, mažmenų prekyboje iš 
jų pagamintos prekės vis kyla.! 
Birželio mėn. pakilo 3,4%, šį 
— rugpjūčio mėn. numatomas 
dar žymesnis pakilimas. Infla
cijai apkarpyti kreiptinas dė
mesys ne vien į darbininkų at
lyginimo didinimą, bet stambio
sios . spekuliacijos suvaržymą 
bei kainų kilimo priežasčių ap
tarimą.

Valstybės biudžetas

Valstybės biudžeto netiks
lingos išlaidos, biudžetinis ne- 
dateklius yra viena inflacijos 
stambiųjų spiruoklių. Pran
cūzija pergyvena pastovią in
flaciją dėl biudžeto nesubalan- 
savimo ir nedatekliaus. Nie
kam nekyla abejonės, kad JAV 
federalinio, valstybių ir savival
dybių biudžeto nuolatinis augi
mas prisideda prie inflacijos 
spartinimo. Taip vadinamos 
tikrovinės politikos išdavoje 
kalba apie taiką, bet tuo pat 
metu karinis biudžetas vis didi- 

1929 m. JAV apsigin-

£

įmonių mažindamos gamybą at- j būsiant ūkinį tarpimą. Kaip

NAUJAS SUNKVEŽIMIS

JAV kariuomenės sunkvežimis “Ranger” važiuoja kelis žingsnius savo darbo vietoje — 
Fort Story, Va. Kairėje: jis plaukia tarp bangų, kad pagautų krovinį iš besileidžiančio lėk
tuvo. Dešinėje: jis taip palaiko krovinius, kad neiškristų, kada važiuoja šalia smėlio kalno 
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kiekvienos valstybės biudžete 
esama netikslingų sumų ir taip 
vadinamų “politinių” išlaidų, 
kurias gyventojai turi ant savo 
kupros pakelti. Biudžeto ra
cionalizacijai komisijos pirmi
ninkas Herbert Hoover nurodė, 
kad Washingtone, D. C., veikia 
1000 slapukiškų organizacijų, 
kurios dirbančios dieną naktį 
iš biudžeto pasipelnyti. Jų 
darbas taip pat mokesčių mokė
tojų yra apmokamas. Prieš 
pradedant kovą prieš Inflaciją 
kiekviena valstybė turi tinka 
mai sutvarkyti savo biudžetą, 
kuris atitiktų krašto ūkiniam 
pajėgumui ir būtų išmintingai 
tvarkomas.

„Kredito varžymas

Kiekviename pirmykščiame 
ūkio mokslų vadovėlyje užtin
kamas nurodymas, kad viena 
priemonių kovot prieš inflaciją 
tai kreditą varžyti ir palūkanas 
kelti. Šį kelią ir JAV pasirin
ko. Jis geras tik tuo atveju, 
kai inflacija yra ne aštri ir lai
kino pobūdžio, bet ne pasto
viųjų priežasčių iššaukta. Prieš 
pastovią inflaciją kovoti minė
tos priemonės neužtenka. Jau 
dabar galima įsitikrinti, kad 
kaikurį metą naudojamas kre
dito varžymas kainų kilimo ne
sustabdo. Jis ir negali sustab
dyti, nes pakeltos palūkanos 
yra perkeliamos vartotojo są
skaitom Kaikuriose srityse 

klavimo reikalams teišpuolė 6 j kredito varžymas sustabdo ar
namas.

dol. vienam gyventojui — su
augusiam ar vaikui, kada da
bar 263 dol. per metus karinio 
biudžeto sumažinimas sudarytų 
kaikuriuos saugumo pavojus, 
kada komunistinė imperija atsi
dėjusi ginkluojasi. Numanu,

pabrangina gamybą. Jį ypač 
pajunta smulkesnieji įmoninin- 
kai, kurie palaipsniui atsiduria 
didžiųjų įmonininkų rankose?

Inflacijos priežastys 

Nūdienės 'visuotinės inflacijos
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Taip ilgai Andrius buvo gyvenęs vienas. Daugiau
sia savyje. Bet dabar buvo Marytė. Kaip ir anksčiau 
jie lipo į savųjų kalnus, ir šios kelionės nesibaigė. Vie
natvėje uždarytoji dvasia jieškojo laisvės, grožio stai
ga su visa susikaupusia įtampa. Tada jis neklausė, ar 
šis laisvasis kelias yra realus, ar tik svajų vilionė, nes 
visdėlto jis reiškė laisvę.

Dvi savaitės. Nuostabios buvo šios dvi savaitės. 
Andrius pajuto, kad auga jo dvasia, auga ir tampa 
skambanti kaip daina.

Marytė buvo pas Andrių, Andrius pas Marytę.
Einant laukais, sniegas po jų kojomis taip pat 

skambėjo, kaip ir jų abiejų širdys.
Tada dar jie nežinojo, kad tai yra nueinantis gro

žis, kuris niekada toks pat jau nebegrįžta, tada dar 
nenujautė, kad tolimesniame gyvenime jie daugiau 
kartų tokių baltai skambančių dienų jau nebeturės.

Gyvenimas žmonių gyvenimo dienoraštį jau pir
ma buvo surašęs audrų pirštais vieškelio purvyne.

•Visada žmonės šiuos raštus išskaito tik tada, kai 
jau yra vieškelio purvyną išbraidę.

Daugeliui tai būva pervėlu.
Kai jie abu buvo prisidžiaugę visokiomis viltimis, 

prisivažinėję mėlynų svajonių su baltomis burėmis lai- 
prisivažinėję mėlynų svajonių su baltomis burėmis lai-

apraiškos sukeltos ne laikinojo 
pobūdžio! — konjunktūrinių 
priežasčių. Jos priežastys žy
miai toliau siekia. Pokario me
tu komunistinės imperijos įsiga
lėjimas, per vakariečių neapsi
žiūrėjimą, kapitalistinį pasaulį 
įstūmė kiton tekmėn. Psicho
loginė įtampa ir kapitalo įdėji
mo netikrumas žymiai padidėję 
vidaus rinkos greitai pasotin
tos turint galvoje esamą įpirki

mo galią. Jai pakelti reikia il
gesnio laiko. O tuo metu išky
la naujos problemos, kurios sie
jamos su rytojaus nežinia. Il
gesnis ginklavimasis be karo 
veda į ūkinį išsekimą, o karas 
į netikrą laimėjimą, bet aiškų 
susinaikinimą, šių kraštutiny- 
bių tarpsnyje likiminis sprendi
mas atidėliojamas ateičiai. Ar 
tai yra tvirtumo ir išminties 
ženklas ?

NAUJI SMOGIAI BAŽNYČIAI
J. KUZMIONIS, Anglijoje

Kaip paskutiniai pranešimai “sujaukti“ režimo vadybą reli- 
iš Rytų Europos ir Kinijos skel-1 giniems reikalams.
bia, už geležinės sienos sustip
rintai puolama Kat. Bažnyčia.

Vengrijoje praūžė nauja suė-

Kiek kunigų buvo suimta, ra
dijas nepranešė. Nežinia, kiek 
buvo suimta ir pasauliečių. Ta-

mimų banga, kuri nusinešė į čiau paskelbta, kad jie “netru-
kalėjimus nemaža kunigų ir pa
sauliečių. Iš Slovakijos atėju
sios žinios skelbia, kad ten ti
kėjimas visai užgniaužtas. Iš 
Kinijos turima žinių apie ten 
steigiamą “Kiniečių katalikų 
patriotinę sąjungą”, kuria no
rima suduoti lemiamą smūgį 
Bažnyčiai.

Nors tos žinios pasiekė Va
karus iš komunistinių šaltinių, 
tačiau iš jų galima daryti išva
dą, kokie smūgiai suduodami 
kat. tikėjimui.
Vengrijos “kontrevoliucionistai”

Vengrijos vyriausybė paskel
bė, kad ji sakiusi suimti eilę 
“kontrrevoliucionierių” kunigų. 
Vengrijos vidaus reikalų minis- 
teris, kaip pranešė Budapešto 
radijas, apkaltino kardinolą 
Mindszenty, būk tai jis įsakęs 
suimtiems kunigams rudens an
tikomunistinio sukilimo metu

kus” bus atiduoti teismui.
Taipgi bus atiduotas teismui 

buvęs kard. Mindszenty sekre
torius kun. Bgon Ti’rcsanyi. Jis 
buvo suimtas tuoj po to, kai 
raudonosios armijos tankai su
triuškino žmonių sukilimą.

Suimtųjų tarpe minimi: kun. 
Imre Vargu, Antai Kukla, Ist- 
van Tadobi ir buvęs kariuome
nės karininkas P. Lieszkovsky.

Nauja fazė

Kaip buvęs Vengrijos parla
mento narys, o dabar pabėgėlis 
pareiškė, vengrų vyriausybė 
pradėjo naują kovos fazę prieš 
Kat. Bažnyčią.

Vengrijos liaudies respubli
kos prezidiumas prieš kiek lai
ko buvo paskelbęs ediktą, pa
gal kurį kaikuriems bažnyti- 
niems postams reikalingas vy
riausybės patvirtinimas. Šis

ediktas jau žinomas Vakaruose 
ir, jį perskaičius, susidaro įspū
dis, kad prieš Bažnyčią pradė
ta sistematinė kampanija.

Už “laikinį susitarimą”, ku
riuo leidžiama Bažnyčiai mini- 
malinės laisvės teisės, režimas 
pareikalavo, kad Vengrijos vys
kupai sujungtų Bažnyčią su rė
žimo varoma taikos propa
ganda.

Kinijos “patriotai”

Taipgi ir Kinijoje komunisti
nė vyriausybė įvairiomis gali
momis priemonėmis propaguo
ja “taikos sąjūdžio” ir “patrio
tų kunigų” veiklą. Katalikai 
yra įvairiais būdais persekioja
mi. Faktinai dabar tik pasau
liečiai ten atstovauja Bažnyčią, 
kai kunigai ir misininkai yra 
arba kalėjimuose, arba ištrem
ti.

'Žinios apie Kinijos katalikų 
veiklą yra labai šykščios ir jos 
paeina iš komunistinių šaltinių. 
Pvz., komunistai paskelbė, kad 
jau suorganizuota Kinijos ka
talikų patriotų sąjunga su She- 
nyang arkv. Ign. Fi Chou Che 
priekyje. Tačiau Reuterio ži
nių agentūra paskelbė iš Ro
mos, kad Fides agentūros at
stovas pareiškęs, jog nieko ne
žinoma apie kokį tai Shenyang 
arkv. Pi Chou Che. Jis taipgi 
pridūrė, kad Šv. Sostas nepa
tvirtinęs jokios to vardo arki
vyskupijos. “Mes žinome”, jis 
pasakė, “kad Mukdeno arkivys
kupas Mgr. Ign. Pi Shu Shi — 
gal tai ir yra ta pati pavardė — 
prieš kurį laiką buvo kemunis-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti į Lietuvą.. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dyd|.

Užeikite Įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.
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Olbaon 8-4938

• Generalia kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namųj»pertvarky- 
mams • Turime didel) patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

tylėdavo ir braižydavo batų galais sniege įvairias fi
gūras.

— Andriau, ką tu manai toliau veikti? Ar tu mo
kyklos niekada jau nelankysi? — ji klausė.

Visada Andrius šį klausimą buvo sąmoningai ap
lenkęs. Jį norėjo užlaikyti kaip savo paslaptį, kurį ži
nojo ir drįso žinoti tik jis vienas. Norėjo pranykti nuo 
visų. Metais ilgai dirbti. Kovoti. Augti. Pritrenkti vi
sus taip, kad kaktos lūžtų apie tai galvojant.

Bet jei Marytė apie tai klausė, jis negalėjo nuty
lėti.

— Pavasarį važiuosiu į Rygą...
— J Rygą?
— Taip. Galbūt keletą metų negrįšiu. Gyvas ar 

miręs, aš sugrįšiu, bet kiekvienu atveju kitoks, kaip 
dabar. Čia nenoriu nei gyventi, nei rodytis, ir grįšiu ta
da, kai nei Salanuose, nei čia tie negalės apie mane 
liežuvauti ir tyčiotis. Ateis laikas, kad visi jie kauks, 
kad jiems padėčiau. Ir tie ten Salanuose...

— Andriau, tai tu ilgai būsi teh?
— Kol pasieksiu, ką turiu pasiekti.
Leidosi saulė. Abiejų veidus nušvietė trumpa ir 

aštri šviesa.

Nr. 18

Drumzlėse viskas lūžo ir vėl augo kaip kalnas.
Taip intensyviai Andrius nebuvo niekada gyve

nęs, kaip tą žiemą, kad jį išmetė iš mokyklos. Nie
kada nebuvo perskaitęs tiek daug knygų, niekada ne
buvo nudirbęs tiek daug darbų savo tėvo namų nau
dai, niekada nebuvo tiek daug išmąstęs, pajutęs ir iš
kentėjęs.

Gyvenimas plačia burna rėkė jam tiesiai į veidą.
Girdi!

Ryškiom spalvom pieštą tikrovės paveikslą gy
venimas jam kišo tiesiai prie akių.

Matai!
Dabar jis girdėjo ir matė teisybės ir tikrovės ūži

mą ir mirgėjimą, sėdėdamas ant perstatyto namų sto
go. Prikalė paskutines skiedras stogo viršūnėje prie 
kamino.

Žiemą šen ten dar buvo uždarbiavęs, tėvas paė
mė kelis šimtus latų paskolos iš Žemės banko, ir da
bar pagaliau buvo nauji gyvenamieji namai.

— Na, bent ramesne širdimi galėsiu išeiti iš na
mų, kai tėvas ir mažieji neturės vargti, šaldami ir 
vaikščiodami kaip akli tamsiais namų kampais — taip 
jis galvojo sėdėdamas ant stogo ir akimis apžvelgda
mas tėvo dirvų ribas.

Gegužės saulėje rūko laukai ir pievos. Ryški ža
luma susimaišė su rusvumu tolumoje. Arimai kvepė
jo šiltos žemės kvapu.

— Ką tenai sėdi kaip vėjo rodyklė! Lipk žemėn! 
Gauk skustuvą. Reikia nuskusti barzdą.

Apačioje šaukė darbininkai, kurie jau buvo pas
kutinius statybos darbus baigę.

— Kurgi jūs tokie švarūs norite skristi?
Ten pat ant stogo sėdėdamas, jis klaupė.
— O! Tu ir nežinai? Vyras... Pas ZipČukus bus 

pirmoji pavasario vakaruška. Ar pamiršai, kad šian
dien paskutinis gegužės šeštadienis? Tokie mūsų jau
nieji žmonės... Išvirt su bulvėmis ir atiduoti par
šams...

— Paprašykite skustuvą tėvo, muilo Liucės. Gau
site.

Taip jam dar teko sėdėti ant stogo ir žvelgti ap
linkui į laukus ir kieme primėtytas skiedras. Kvepėjo 
pušų sakai ir jo paties prakaitas, ir plaukus taršė vė
jas. Taip pasėdėti buvo malonu.

IBus daugiau)



KELNEM APMAUNAMA MIGLA
VYTAUTAS SIRVYDAS

Gaila, kad rašius Gediminas 
Galva (“Drauge” 16 d. rugpj.) 
neseka savo cituojamą kurio 
tai diplomato patarimą sūnui: 
“Nebūk paikas išpranašauti 
politikos raidą, nes tai pats 
neišmin tingiausias verslas.” 
Dar labiau gaila, kad jo darbš
čioji plunksna nevisada kūry
biška, kadangi straipsnyje 
“Kova prieš sovietinį kolonia
lizmą”, kaip tik jo cituojamo 
anglų rašytojo D. H. Lawren- 
ce žodžiais, “viskas tragiškai 
vertinama.”

Tik pasiklausykime kaip jis, 
rusų poeto Majakovskio žo
džiais, kelnėmis miglą mauna 
amžina rauda. Girdi, “savižu
džių klubas” (Ruzveltas, Čer- 
čilas, Stalinas) Jaltoje “už 
akių apsprendė Pabaltijos vals
tybių likimą” (klausimas, ro
dos, oficialiai nei nekeltas, o 
Vašingtone ir šiandien sėdi pri
pažinti, nepriklausomų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos diplo
matiniai atstovai). Girdi, “JAV 
užsienio politikos kertinis ak
muo — pavergtų tautų išlais
vinimas — yra nugarmėjęs” 
(rodos, kertiniu akmeniu yra 
palaikymas pasaulinės taikos ir 
visokeriopa parama laisvojo pa
saulio talkininkams). Su tuo 
menamu kertiniu akmeniu nu
garmėjusi ir JAV saugi atei
tis, nes “įvykiai rieda” Ameri
kai arba “pačiai nusižudyti, ar
ba kapituliuoti Maskvai.” Gir
di, “tikrovės įvykiai sako, kad 
pavergtieji turi prarasti viltį iš
eiti iš Rusijos tautų kalėjimo”, 
o amerikiečių noras vadovauti 
Vakarams “neatnešė vaisių” 
(JAV, taip sakant, buvo prieš 
savo norą, už ausų, istorijos 
išvilkta pašlijusiems Vakarams 
vadovauti ir davė: Trumano 
doktriną, Maršalo planą, At
lanto apsigynimo sąjungą, Ko
rėjos apgynimą, 60 bilionų do
lerių ekonominę ir karišką pa
ramą laisvam pasauliui ir 
Eisenhowerio doktriną ara
bams).

Paklausdamas, “kuriuo pa
grindu galima pranašauti apie 
vergijos žlugimą Rusijoj?” G. 
G. išstatė Savo krūtinę visos 
žmonijos istorijos raid-os smū
giams, nes, (toli neinant), ir 
Prancūzų revoliucija, ir Ameri
kos revoliucija, Italijos ir Vo
kietijos apjungimas praėjusia
me šimtmetyje, na, ir pačios 
nepriklausomos Lietuvos įkūri
mas duoda aiškų atsaką — 
žmonių noro pagrindą. Dide
lių baimės akių nežiūrint, 
tikrovės įvykiai” niekados is

torijoj neriedėjo, kad laisvės 
viltį prarastų. Gali būti, vie
tomis nebuvo tinkamų pajėgų 
ir sąlygų, bet be paties pagrin

do — žmonių noro — net pa
lankiausios sąlygos būtų bejė
gės. Nejau G. G. nori mums 
(su Chruščevu) įkalbėti, kad 
komunizmo diktatūra amžina, 
stipri, kieta uola (monolitas), 
ir tiek politinės bei ekonomin- 
nės išminties kupina, kad jos 
pavaldiniai amžinai sieks , jos 
vergais 1>ūti ir kad vienintelė 
išsilaisvinimo viltis teglūdi Ame 
rikos politikos vadų susiprati
me tučtuojau skelbti Maskvai 
atominį karą, po kurio, gali bū
ti, pasaulyje neliktų cezariškų 
Napoleonų gediminiškai gyve
nimą sutvarkyti?

Čia gal tiktų pacituoti sekre
toriaus Dulles iš programinės 
kalbos Associated Press ban- 
kietui:

“Amerikos politika grindžia
ma spėjimu, kad, metams bė
gant, despotinės santvarkos 
žlugs, o įsikurs laisvosios. Mes 
beveik įsitikinę, kad Sovietų 
Sąjungoje įvyks evoliucinė, o, 
gali būti, net revoliucinė (nor3 
ši abejotingesnė) permaina. Ne
galiu pasakyti kada: gal už me
tų, gal už penkių, gal už de
šimt. Tačiau, šitos pažiūros 
laikosi visi, kuriems Amerikos 
laisvės tradicijos brangios.”

O prezidentas Eisenhoweris 
JAV gubernatorių konferenci
jai tarė:

“Priespaudos ir įkyrios pro
pagandos nežiūrint, žmonių ryž
tas nepasiduoti tironų kontro
lei neišnyks. Mano giliu įsiti
kinimu, ateis diena, kurioje 
šiandien pavergtieji bus laisvi. 
Pavergtųjų viltis tepuoselėja 
laisvųjų tautų draugingos nuo
taikos.”

Anglas istorikas, Arnold 
Toynbee turi tą pirmenybę 
prieš G. G., kad giliai išstudi
javo žmonijos istoriją ir para
šė dvylikos tomų veikalą “A 
Study of History”. čia jis 
faktais įrodo, kad žmonija per 
5,000 metų sukūrė per 20-tį 
civilizacijų, kurios visos žuvo, 
nes neįvertino Kristaus žodžių:
Kas kardą pakelia, su kardu 

žūna”. Toynbee sako: “Per 
penkis ar šešius tūkstančiua 
metų žmonija mokėsi kaip būti 
vienas kitam svetimas; dar per- 
maža laiko pašventė pramokti 
būti artimas ir gyventi vienoje 
žemėje kaip broliai.”

Be abejojimo, sunkus uždavi
nys, bet “Draugo” skaitytojai 
gali pasirinkti: nekrikščionišką 
G. G. siūlymą laisvę įgyti ato
minio karo priemone, ar atsi
dėti dabartinių Amerikos politi
kos vadų pasitikėjimu žmogaus 
širdžiai — Dievo sukurtai — 
laisvai pasirinkti ir gerą, ir 
piktą.
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Imperialistų "taktika"
Kun. misionierius amerikietis 

Leopold H. Ti^esar, kilęs iš 
Quincy, III., važinėdavo savo 
senu automobiliu Japonijoj. 
Vieną kartą automobilis susto
jo kaip tik tuo metu, kai gat
vėmis vyko kairiųjų partijos 
eisena. Dabar kairiųjų parti
jos vadovybė liepia ištirti ar tai 
nesąs naujas kapitalistų meto
das sustabdyti kairiųjų žygiuo- 
tes. Sakoma, kad senam au
tomobiliui reikia padaryti sme
genų perplovimą.

Priešvedybiniai kursai
Arti 4,000 susižiedavusių as

menų Milwaukee arkidiecėzijoj 
užsiregistravo į priešvedybinius 
kursus ir juos lankė nuo 1956 
m. rugsėjo mėnesio ligi 1957 m

birželio mėnesio. Sekantiems 
metams jau įsiregistravo apie 
1.000 asmenų norinčių tokius 
kursus lankyti.

krtnfcite hraiijja'
DAŽYMAS

DEKORAVIMAS
»L. VAITEKŪNAS
Dažome. ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bet paveiks-
nvv7„BAŽNYClA8' HALE«. 
GYVENAMUOSIUS namus 
M vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam jrengimui — intertor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV.
Tel. PRospect 8-2215

VAKARŲ VOKIETIJOS ARMIJOS 
ATSTATYTOJAS

PRANYS ALŠENAS, Kanada

miją. Blogiausia, kad visiems 
negalima įtikti. Vieni norėtų, 
kad taip būtų padaryta, kiti — 
kad kitaip. Aš gi nuo savęs tu-

iu„ rėčiau pasakyti, kad mes nega-
Vakarų Vokietija šiuo metu rado. Po karo sis kraštas labai lėsime sukurti armijos stipres- 

yra pilnateisis NATO (šiaurės greitai atkuto ekonomiškai, ži-
Atlanto Pakto valstybių) narys, j noma, su gera ir nuoširdžia 
Kol kas, ji dar nėra išpildžiusi ! JAV-bių pagalba, netruks jis 
savo įsipareigojimų tai organi- atkusti ir visose kitose srityse...

A
Be viso to, V. Vokietijos kraš 

to apsaugos ministeris pareis

nes už Sovietų Sąjungos armi
ją ir silpnesnės —. už Liuksem
burgo ...

J. O. TELEVTSION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA'
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas ’
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ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų per kraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

%

zacijai. Iš 12 priklausančių duo
ti bendrai kariuomenei divizijų, 
Vak. Vokietija ligi šiol yra da
vusi tik tris divizijas. Vienok 
Bonuos vyriausybė šiuo metu 
apsiginklavimo programą ir ka
riuomenės organizavimą vykdo 
labai sparčiu tempu.

V. Vokietijos krašto apsau
gos ministeriu šiuo metu yra 
jaunas ir labai energingas vy
ras, Franz-Josef Strauss. Jį ga

V1KTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška. gazolino stotis ir auto 

taisymas
kęs laikraštininkams, jog jų ar-1 Atliekami motoro remontai, lygi
nu ja bus atkurta labai smarkiu J““0, dažymo k keičiamos
tempu ir apginkluota visais mo
dėmiaisiais ginklais, netgi tak 
tiniais apsaugos gynybiniais pa 
būklais. Ir tuos ginklus, esą, 
mes turėsime turėti savus, ne 
kieno kito. Esą, vokietis nega
lės ir nenorės būti tik pėstinin
kas kovotojas ,kai kiti

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVB. PR 8-9533

J?

• __ _ w __ __  norės
Įima skaityti V. Vokietijos ar- jaustis “atominiais kunigaikš

čiais”. ..
Dar truputis charakteringų

Nauji smūgiai...

(Atkelta iš 3 psl.)
tų suimtas, tačiau mes neturi- 

, me jokių žinių, kad jis būtų pa
leistas. Bet kokiu atveju jis 
negalėtų pasidaryti teisėtu ki
tos arkivyskupijos arkivysku
pu be Šv. Sosto paskyrimo”.

Apie Kinijos vyskupų konfe
renciją Londono “The Times” 
korespondentas rašė, kad vys
kupai buvo komunistinės vy
riausybės presijoje, nors jie 
aiškiai pasisakė prieš rėžimo 
taktiką. Vienas vyskupas pa
žymėjo, kad tik tada galima 
būtų organizuoti patriotus ku
nigus, jei tokiai organizacijai 
pritartų šv. Sostas. Atrodo, 
kad tuo vyskupu yra Pranciš
kus Chao Cheng-Sheng, S. J.

Slovakijoje
Z

Gautomis iš Vienos žiniomis, 
Slovakijoje tikėjimo laisvė vi
siškai panaikinta.

Apie 250 parapijų neturi nė 
vieno kunigo. Keturi vyskupai 
yra kalėjime; kiti du buvo de
portuoti.

Visi vienuolynai panaikinti ir 
visos jų išlaikomos mokyklos 
uždarytos.

Taigi, vaizdas tamsus ir juo
das.

Po 27 metų
J aunas Amerikos kunigas 

prieš 27 metus sutiko kinietį 
kunigą Vokietijoj ir su juo lo
tyniškai persimetė keletą žo 
džių. Pas . amerikietį kunigą 
Linus Fricker, dabartinį klebo
ną Honesdale, Pa., atėjo du 
kunigai ir paprašė leidimo atlai
kyti mišias. Vienas iš jų bu
vo arkh^yskupas iš Nankingo, 
Paul Yo Pin, pabėgęs nuo ko
munistinio teroro. Amerikietis 
jį atpažino, nors nebuvo matęs 
27 metus.

SOPS IE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WGEP stotina — Btnn 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—» y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.U?.

3:46 Iki 9:10 vai. ryte 
ŠEŠTA D 9:30 Iki 9:90 ryte 

HF.KMAD. 9:90—9:90 y. r. tf akMto. 
WOPA — 1400 kll.

7199 8o MAPLEVVOOD AVB. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2419

mijos atstatyfcoju.

. ; Kas jis?

“Life” žurnalas paduoda įdo
mių ir charakteringų faktų apie 
dabartinį Bonnos kabineto kraš
to apsaugos ministerį. Pasinau
dodami, štai tokiomis žiniomis 
susipažinkime su juo.

F. J. Strauss yra buvęs 3-čio- 
jo Reicho Wehrmachte artileri
jos leitenantu. Ji«< yra gana jau 
nas, teturįs 42 m. amžiaus vy
ras, ypatingai geras senelio 
kanclerio dr. Adenauerio prie- 
telius, Krikščionių Demokratų 
partijos narys. Jo tėvas—Muen- 
cheno miesto mėsininkas.

Franz-Josef Strauss esąs pui 
kus orantorius, turįs ypatingai 
sveiką ir logišką humoro gys
lelę bekalbant, bet, kartais, rei
kalui esant, nevengiąs savo kal
bose ir demagogijos, užgaunan 
čių frazių. Jis esąs begaliniai 
darbštus, dirbąs į parą mažiau
siai du kartu tiek, kiek norma
liai gali dirbti žmogus — iki 16 
valandų.

Žurnalistams Strauss pareiš
kęs: Vokietija pralošė karą, ta
čiau savo smegenų — ji nepra-

A. BENIULIS atlieka įvairius 
per kraustymus bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

STATYBAI 
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PATAISYMUI 
pmstatom
Hsoldų Rfl«q 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO

STASYS IJTMVTNAS. Pm
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto ild 6 vai. vakaro 
šeštadienaia ild 3 vai. vakaro

smulkmenų
Franz-Josef Strauss ligi šiol 

buvo viengungis. Tik neseniai 
vedė jauną ir gražią žmonelę. 
Deja, vestuvių puotai besitę
siant, buvo gauta žinia, jog be- 
manevruojant prigėrė keliolika 
naujosios V. Vokietijos armijos 
karių. Energingajam krašto ap 
saugos ministerini vestuvių puo 
ta nesutrukdžiupi viską palikti, 
netgi jaunąją žmoną ir svečius, 
ir išvykti pačiam į tragedijos 
vietą.

Kai laikraštininkai kartą dar 
daugiau klausinėję Strauss apie 
kuriamąją V. Vokietijos armiją, 
jis pabėrė dar tokių įdomių, 
gudrių ir humoristiškų frazių.

Yra sunkumų bėkuriant ar-

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

rn ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai s6dStl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenejuslos žalždoa 
nležCjlmų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGUDO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins J ubu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyMmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le 
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. 21.26, Ir SS.50.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J

LEGULO, Departmeat D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 34. IR

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50 %!
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Atsekame dideUut ir ir sžus automobilių remontus. Lyginimas da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" - A. Stanevičius, Sav. 

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbiook 5-5934

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
F E D E R A L S A V I N G S

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
> $10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.v

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMftK ROflD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

FEk 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

ėENOROvi

tAe» 

rookaH* 

Aogšt?

4838 Arckėr Imu Tel. LA3-&n» 

AUGUST SALDUKAS Pr»xl«

J?

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882
ATNAUJINAME NAMĄ! 

DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat dMrti* pasirinkimas naujausių Ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A RAUDONIS Ir N. BERTOMS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rootevelt Read Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
P1™*1 ■■ *ntrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto U 
fieitad. 9 vai. ryto iki 4:30 op. Ketvirtad. 9 vai.Iki 12 vai. 

iki 8 v.v



Antradienis, rugpjūčio 27, 1957

ŠILUVOS MADONOS KULTAS 
AMERIKOJE

J. BUDIE1KA, 
Lietuviai, palikę savo tėvynę 

ir atvykę į kitus kraštus, pasi
ilgdavo ne tik savo gimtųjų na
mų ir jų aplinkos, bet drauge ir 
savo šventovių, ypatingai Dievo 
Motinos Marijos šventovių. To
dėl ir išeivijoje būdami, pradė
jo statyti savas bažnyčias ir 
kurti savas Marijos šventoves. 
Iš lietuviškų Marijos šventovių 
Amerikoj randame Aušros Var
tus ir Šiluvą. Abiem šiom Mari
jos šventovėm lietuvių meilė iki 
šiol reiškėsi lygiagrečiai. Ta
čiau paskutiniu laiku vis labiau 
ir labiau pradeda įsigalėti Šilu
vos Madonos kultas.

Chicago, III. Turbūt vienas iš 
pirmutinių ir seniausių Šiluvos 
Madonos kulto paminklų Ame
rikoje yra Chicagoje Marąuette 
Parko lietuvių parapijos bažny
čia. Pirmoji bažnyčia čia buvo 
pastatyta 1929 metais ir dedi
kuota švč. Mergelės Marijos Gi
mimo garbei. Jos klebonas kun. 
Baltutis įstatė didžiajame alto
riuje Šiluvos stebuklingojo Ma
rijos paveikslo kopiją ir įvedė

M.I.C., Chicago
Marianapolis, Conn. 1956 me

tais Marianapolio augšt. mokyk 
los koplyčioje, šoniniame alto
riuje yra įrengtas didelis Šilu
vos Marijos Apsireiškimo ba
reljefas. Jį padarė skulp. Vy
tautas Kašuba pagal dail. K. 
Varnelio projektą.

1954 metais rugsėjo 12 dieną 
Marianapolyje buvo surengta 
graži Šiluvos Marijos ir Tautos 
šventė, kuri buvo lyg ir maldos 
diena visoje Naujoje Anglijoje. 
Iš visų kolonijų suvažiavo daug 
žmonių, kunigų ir prelatų. Visą 
dieną buvo adoruojamas išsta
tytas švč. Sakramentas. Jį ado
ravo lietuvių kolonijos narys 
kiekvienam numatytu laiku. Per 
iškilmingas šv. Mišias giedojo 
šv. Kazimiero parapijos choras 
iš Worcesterio, Mass., vadovau
jamas Lietuvos Operos solisto 
Ipolito Nauragio. Pamokslą pa
sakė prel. C. A. Vasys. 2 vai. 
po p. didelė minia žmonių ėjo 
kryžiaus kelius. 4 vai. buvo iš
kilminga procesija su švč. Sak
ramentu apie visą parką, kurio-

aštuonių dienų atlaidus, kaip ir'je dalyvavo ir vietos ordinaras
Šiluvoje. Šiais 1957 metais da
bartinis jos klebonas kan. J. A. 
Paškauskas užbaigė statyti ir 
pašventino naują parapijos baž- 
hyčią taip pat Šiluvos - Marijos 
garbei. Didžiajame jos altoriu
je jis irgi įstatė stebukl. Šilu
vos Madonos paveikslo kopiją, 
o kairioje navos pusėje, sieno
je, jis įdėjo didelį Marijos Ap
reiškimo Šiluvoje paveikią, pieš 
tą dail. Sesers Mercedes, kazi- 
mierietės. Per visą Šiluvos at
laidų oktavą čia rytais ir vaka
rais būna pamaldos, sakomi pa
mokslai, klausomos išpažintys.

East St. Louis, III. 1951 me
tais, minint D. L. Mindaugo ir 
Lietuvos krikšto 700 metų su
kaktį, kun. dr. Antanas Deks- 
nys, Nekalto švč. Panelės Mari
jos Prasidėjimo parapijos kle
bonas, pastatė gražią, iš balto 
marmuro Šiluvos Marijos sta
tulą lietuviško stiliaus koplytė
lėje. Koplytėlė pastatyta ant 
augšto pedestalo, kurį išmūrijo 
patys parapiečiai. Projektą da
rė arch. Jonas Mulokas. Ta pa
čia proga arch. J. Mulokas bu
vo padaręs net keletą Šiluvos 
Marijos koplytėlės puikių pro
jektų. Be to, 1956 metais tas 
pats parapijos klebonas kun. A. 
-Deksnys naujoje parapijos baž
nyčioje viename lange įdėjo

J. E. vysk. Bernardas Flanagan. 
Užbaigos pamokslą pasakė prel. 
Jonas Balkūnas. Pati šventė bu
vo baigta naktine procesija prie 
Liurdo Marijos, dalyvaujant di
deliam skaičiui žmonių ir dau
geliui kunigų, su degančiomis 
žvakėmis ir kalbant rožančių.

Clarendon Hills, III. 1954 me
tais lapkričio 21 dieną T. T. 
Marijonų Seminarijoje Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Chica- 
gos Apskritis buvo surengusi 
vienos dienos šventę Šiluvos Ma 
rijos garbei. Kaip Marianapolio 
taip ir šiai šventei buvo atspau 
sdintos ir gražiai išleistos kny
gos formato šventės programos 
su visomis maldomis ir giesmė
mis, šventės dienai skirtomis, 
ir su stebuklingo Šiluvos Mari
jos paveikslo atvaizdais.

Elizabeth, N. J. Elizabethe 
rūpinasi ir uoliai jį organizuo
ja lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kemėžis. 1955 metais rug
sėjo 8 dieną novenos į Šiluvos 
Mariją pabaigoje jis iškilmin
gai ir procesijoje įnešė į bažny
čią ir pašventino Marijos Apsi
reiškimo Šiluvoje paveikslą, ku
rį nupiešė Amerikos lietuvis 
dail. Subačius. Dabar šis paveik 
slaa patalpintas šalia šoninio 
altoriaus, kairioje navos pusė
je. Drauge su paveikslu buvo

;dail. K. J. Jonyno vitražą, vaiz- pašventintas ir gabalas ak- 
duojantį Marijos Apsireiškmą mens, ant kurio stovėjo apsireiš 
Šiluvoje. kusi Marija Šiluvoje. Jį čia iš

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS TAUTIEČIAMS, 
KURIE SIUNČIA SIUNTINIUS

| LIETUVA, ARBA Į KITUS KRAŠTUS
Tur būt Tamstoms jau yra žinoma, kad pagal naują potvarkį 

vartotų daiktų siuntimas į Lietuvą yra uždraustas. Esant tokiai 
padėčiai, mes patariame dar kartą mieliems tautiečiams įsitikin
ti,, kad greičiausias ir ekonomiškiausias būdas, norint padėti savo 
artimiesiems, yra bendradarbiaujant su mūsų — lietuviška įstaiga.
1. Per mus Jūs galite išsiųsti savo sudarytą siuntinį iš bet kokių 

daiktų. Tie, kurie gyvena foliau, prašome siųsti siuntinius mū
sų adresu paštu, pridedant sąrašą daiktų ir pažymint jų kai
nas. Mes padarysime visą reikiamą apskaičiavimą ir prisiusi
me Jums sąskaitą, kurią gavę, apmokėsite. Tai sutaupys Jums 
daug brangaus, kurį Jūs be reikalo leidžiate, stovėdami eilėse, 
kada vežate patys siuntinius į kitas firmas.

2. Negaiškite taip pat laiko, vaikšitant po taip vadinamas “pigias” 
krautuves, perkant įvairius daiktus siuntiniui sudaryti. Pas mus 
Jūs galite pirkti kas tik Jums patinka ir viską gausite ur
mo kainomis. Pavyzdžiui Jūs galite užsisakyti tris geros rūšies 
vilnones medžiagas, vyriškiems, moteriškiems kostiumams, ar
ba paltams ir tos trys medžiagos — iš viso MP/2 jardų, įskai
tant visas pristatymo išlaidas ir siunčiant oro paštu, kainuoja 
tik 50 dolerių. Prašome įsidėmėti, kad tai yra pats geriausias 
ir pigiausias apsieinantis siuntinys kokį Jūs galite sudaryti už 
50 dolerių.

3. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. Jei Jūs 
neturite recepto, prašome parašyti smulkiau apie asmenį ir jo 
negalavimus ir Jūs galite būti užtikrinti, kad Jūs gausite ge
rą patarimą, kuris Jums bus suteiktas nemokamai.

4. Visų rūšių maisto siuntinius mes siunčiame įš Švedijos. Kai
nos yra prieinamos, o pristatymo laikas labai- greitas. Siunti
niai pasiekia Lietuvą per 10 dienų ir jų pristatymas yra pilnai
garantuotas. jį- t si«liBMHl

5. Jei Jūs norite pasiųsti savo giminėms akordeoną, dviratį, laik
rodį medicinos įrankius, siuvamą mašiną, odas arba bet ko
kį kitą daiktą, ,mes su malonumu, pranešime Jums tų daiktų 
kainas. Prašome taip pat įsidėmėti, kad per mūs Jūs galite 
labai pigiai užsakyti foto aparatus, kuriuos pasiūsti mes gali
me be jokių kliūčių. ,

Jei norite bet kokių informacijų — kreipkitės į mus. 
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK C0 
22 Chapin Place

Hartford 14, Conn. Tolei. CHapin 6*4773
ANTANAS USTJANAUSKAS, 

Direktorius

o
♦

f

DIEtfRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šiluvos atgabeno buvęs klebo
nas a. a. kun. Simonaitis.

Cedar Lake, lnd. šioje vieto
je įsikūrė Tėvai Saleziečiai ir 
savo sodybą pavadino "Šiluva”. 
Čia jie pastatė didelį lietuvišką 
kryžių ir nori pastatyti Marijos 
Apsireiškimo Lietuvoje koply
čią, panašią į Šiluvos. Sąryšyje 
su šios koplyčios statyba, šie
met jie išleido vienkartinį lei
dinį "Šiluvos Balsas”.

Putnam, Conn. Marijos Nek. 
Prasidėjimo Seserų vienuolyne 
naujos koplyčios languose yra 
dail. K. Varnelio du vitražai, 
kurių vienas vaizduoja Marijos 
Apsireiškimą Lietuvoje, o kitas 
— stebuklingąjį Jos paveikslą 
Šiluvoje: Be to šiais 1957 me
tais tos pačios koplyčios nišoje 
iš lauko pusės yra pastatyta Ši
luvos Madonos statula, balto 
marmuro ir lietuviško tipo. Sta 
tūla suprojektuota K. Varnelio 
ir padaryta skulp. Vyt. Kašu- 
bos.

Spauda apie Šiluvos Madona. 
Šiluvos Madonos kultą Ameri
koje bene pirmosios bus pradė
jusios kelti spaudoje Nek. Pra
sidėjimo Seserys Putname. 1951 
metais jos išleido spalvotą Ši
luvos Marijos Apsireiškimo pa
veikslą. Po to jos atspausdino 
lietuvių ir anglų kalbomis lape
lių apie Marijos Apsireiškimą 
Šiluvoje ir uoliai platino tarp 
žmonių.

1953 metais Marianapolis iš
leido Juozo Budzeikos, M.I.C., 
"Marijos Apsireiškimas Šiluvo
je.” 1957 metais kun. St. Yla iš
leido “Vainikuotoji Šiluva”, 
1954 metais Marianapolis, Ma
rijos šventės proga, išleido ste
bukl. Marijos Šiluvoje paveiks
liukų ir specialiomis maldomis. 
1956 m. kun. Kemėžis Elizabe
the išleido Marijos Apsireški- 
mo Šiluvoje paveikslėlių. Be to, 
retkarčiais atskiromis progo
mis pasirodė straipsnių ir lie
tuvių periodinėje spaudoje apie 
Šiluvos Mariją.

Šiame rašinyje tik bendrais 
bruožais yra apžvelgta Šiluvos 
Marijos kulto paminklai Š. Ame 
rikoje. Reikia manyti jų yra 
daug daugiau pačioje Ameriko
je ir už Amerikos ribų. Šiuo rei
kalu kun. St. Yla yra pasiryžęs 
išleisti atskirą leidinėlį.

Paskutiniu laiku Šiluvos Ma
rijos kulto kėlimu susirūpino 
R. K. Federacija, kuriai šiuo 
metu pirmininkauja inž. A. Ru
dis. Yra padaryta gražių užsi
mojimų ir gražių rezultatų. Ti
kimasi, kad ateityje Šiluvos Ma 
dona bus garbinama ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitų kalbų žmo
nių.

Rytų Bažnyčios teisynas
Baigtas paruošti katalikų ry

tų apeigų Bažnyčios teisynas 
(Kanonai), kuris apima 558 pa
ragrafus ir kuris įsiteisės nuo 
1958 m. kovo mėn. 25 d.

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADUOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
]EWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

AUTOBUSO NELAIMF!

Atlantic City įvykusi autobuso nelaimė, kurios metu žuvo trys asmenys ir buvo sužeista 31.
(INS)

ko žmoną Nettie Stakauskaitę, 
dukterį Vandą Komskis Ro- 
chester, N. Y., sūnų Petrą Gard- 
nęryje ir anūkus. Gamiškis

Pagyrimai yra tos pačios pri
gimties, kaip ir vynas: svaigi
na. —Tarchetti

Žmones turime į dorybes ves
ti ne tik savo pamokymu, bet 
taip pat ir pavyzdžiu. —Osiris

Misionierius susirgo 
raupsais

Kanados misionierius tėvas 
Donatas Cournoyer, besidarbuo
damas Peru misijose, apsikrėtė 
raupsais. Dabartinė medicina 
gali sulaikyti tos ligos plėtimą
si, tačiau dar nežinoma, kaip 
raupsų bakterijos plinta. Nu
statyta, kad kartais tokia neak
tyvi bakterija žmogaus organiz
me gali išgyventi net 15 metų.

Gardner, Mass.
Vestuvės

Panelė Darata Plona, lenkų 
tautybės, ištekėjo už Vytauto 
Kapicko, iš Providence, R. I. 
Rugpjūčio 5 d. Gardneryje, šv. 
Juozapo bažnyčioje moterystės 
sakramentą sutfeikė kun. Ba- 
nack. Vestuvinė puota įvyko 
Lenkų salėje, kur dalyvavo virš 
200 žmonių. Tarp svečių daly
vavo Kapicko giminaitis kun. 
Vaitiekūnas. Po. vestuvių jau
nieji gyvens Provedence, R. I. 

Paskutinis išvažiavimas
Lietuvių Bendrovė rengia* sa

vo paskutinį pikniką savo gra-

žiame parke Darbo dieną rug
sėjo 1 ir 2 dienomis. Komite
tas kviečia visus dalyvauti. Ko
mitetą sudaro šie asmenys: Be- 
keris, Višniauskas, Tamulienė, 
Pranskas, Tunkunas, Šetraus- 
kas, Adamaitis, Daukantas.

Prašome visus dalyvauti pas
kutiniame šio sezono piknike.

Mirė
Rugpjūčio 19 d. po ilgokos 

ligos mirė Krisis Šlegeris, sulau
kęs 67 metų amžiaus. Ilgus me
tus išgyveno- Gardneryje. Pali-

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ
, AIR-OONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė 

DDFflM DUATA VTIlhlA H«iMuiiiii«iiiiiiiiiiiiiiM»WMibini: imurftlilln rHvlv MIUIU .per pasauli keliauja
(Incorporated) tMCGUS

EDVARDAS ULIS. gav, Bernarui. Brazdžionio poedjoi
AflRR įnkinys Nedidelis skaičius žios403 0 Hrcner Avenue knygos gautas šiomis dienom 1. 

Telefonas Vlrginia 7-2481 ‘Drauge 2334 So Oakley Avi 
CHICAGO 8, DLL. Knygos kalu 
kietais viršeliais S2

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Tūkstančiai vartotojų fsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy

mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

r----- --
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J
LEE’S AUTOMATIC 

HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, m.

TOtvnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

IŠVENGSITE JAUDINIMOSI
DEL ŽILŲ PLAUKŲ

Yra puiki priemonė pašalinimui 
visų nepatogumų susijusii; su žilais 
plaukais ir tai galite padaryti be 
dažymo. Stebuklingas skiedinys, va
dinamas NU VIDA, palengva pakei
čia žilus plaukus J tamsesnę spalvų 
vien tik vartojant po truput} kasdien 
per apie 10’ dienų. Tai nėra dažai. 
Rezultatai yra fantastiški, nes ir jūs 
užmiršite, kad jūsų plaukai kuomet 
nors buvo žili. Jūs galite gauti šio 
nuostabaus skiedinio pasiųsdami 
šią, iškarpą j TRYSAN CO. Dept. | 
103, PEEKSKILL, N. Y. Jūs pašti- ' 
ninkui sumokėsite tiktai $3.75 — I 
kada pristatys. (Čia įskaitomos vi- I 
sos C. O. D. bei pašto išalidos). Pa
siųskite šią iškarpą dabar, ir būtinai 
užrašykite savo vardą ir adresą 
spausdintom raidėm antroje voko 
pusėje, kas užtikrins jums gavimą > 
NDVIDA be delsimo.

PERK RAUST A U
b a i. n u s 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
2318 W. 91 st St., Chicago, III. 

Tol l’Keseott 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BAaiDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Ohioago.

DL WAlbrook 5-8063

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Barny Įsigijimui 
Lengvomis S,lygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. We«tem Avė., Chicago 36, DL

CONTIHEHTAL SAVINGS A LOAH ASSH.
4559 So. Paulina Si., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRAHE SAVINOS A LOAH ASSH.
2555 W. 47th St„_____________ Chicago 32, 1M.

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Dl.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAH ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, Hl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN AS$f.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Dl.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietldevrlcs, prez.; E. R. Pletldevrica, eekr. Ir advokatas

Mokame aukMus dividendus. Retėtame tekina. Parduodame ir perkame 
valstybės bonua. Taupytajame patarnavimai memokamaL

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki B1O.OOO.

Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9’ 11d vidurdienio.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. Ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina $1.50

%

J
i^uu.i

JOS. F. BUDR1K 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutalsymo — 
telefonuckit CAJumet 5-7237

Sudriko Radijo Valanda ii WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagoa Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Magesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pom na pinigu*. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, ui kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendroves įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modernižkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paktu.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Westem Avė. Tel. GRovehili 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 (U 8, antradienį Ir penktadienį ano $ Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 M 8.

Trečiadienį uždaryta visą diena, o Mtadlenį nao I Od t valandose po

6245 So.



? I

DIENRAftTIS DRAIKIAS CHICAGO. TLIJNOT8 Antradienis, rugpjūčio 27, 1957

IŠ ARTI IR TOLI PAJIESKOJIMAI REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP W A N T EI) UIS
— Dėl pabaltiečiŲ minėjimo 

Sydney. Prieš kurį laiką Ade
laidėje “verkėme”, kad kitatau
čiai mums atgiedojo Tautos

giausia į JAV, emigravo ‘239 
lietuviai. Oficialiais duomenimis, 
lietuvių (naujųjų ateivių) Aust
ralijoje dabar priskaitoma iki

himną. Šiais metais Sydnėjuje , 9,806. Į šį skaičių neįeina atvy-
taip graudžiai nebuvo, nes nė 
vieno himno niekas negiedojo. 
Tačiau šis tas krinta į akis. Lat
viai buvo reprezentuojami stip
riausiai. Estai pasirodė su stip
riu vyrų choru. Lietuviai su so
lo pianiste ir baritonu. Tačiau 
turime chorą “Daina“, kuris pa
skutiniu metu buvo gražiai už
sirekomendavęs. Kodėl mums 
nepasirodyti su geriausiu ir 
stipriausiu dalyku tokia proga ? 
Tai viena iš tų progų, kur at
silanko vienas kitas australų 
įtakingas žmogus,o, be to, ir di
delis skaičius pabaltiečių. Kodėl 
mes turime būti paskutiniais, o 
ne žygiuoti pirmose eilėse?

Organizatoriai, nors tokia 
proga ir apkrauti darbais, turė
tų pastebėti neteisingą lietuviš
kos vėliavos pakabinimą.

Prie. įėjimo latviai “kupčia- 
vo”. Tačiau literatūros, liečian
čios Pabaltijo klausimą, nebu
vo, išskyrus apie latvių kariuo
menę. Kiek žinau, Pabaltiečių 
Komitetas ruošia Birželio Trė
mimų minėjimą ir vieną Pabal
tiečių balių į metus. Išlaidų jie 
perdaug neturi, išskyrus susi
rašinėjimą. Kodėl tad tokiai 
progai neparuošti propagandi

kusieji prieš 1945 metus ir gi
musieji lietuviukai Australijoje. 
Latvių per tą laikotarpį atvy
kę į Australiją apie 20,000, es
tų apie 6,200, lenkų apie 22 000, 
italų apie 155,000, olandų apie 
90,000, britų kilmės emigrantų 
apie 547,000, bet pastarųjų vėl 
išvyko iš Australijos apie 256,- 
000.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Ęalčaitis, Stanley, gyvenęs Ke- 

nosh, Wis.
Bandžius, Boleslovas, s. Petro. -
Butkus, Aleksandras ir Pranciš

kus.
Černauskas, Vincas, sūnus Mo

tiejaus.
Česna, Algimantas ir sesuo Ir

ma, vaikai Miko.
Davidavičius (Dawidson), Edu

ardas .gyvenęs Glasgow, Škotijoj.
Domaševičius, Vladas ,sūn. Ma

rijone.
Draugelytė, Ona, iš Kauno, dir

busi Spaudos Fondo knygyne.
Jocius - Jazbutytė, Magdalena. '
Kaminskas, Kazys, sūn. Jono, 

gyvenęs Augšt. Šančiurae, Kaune.
Kiela, Antans, sūn. Juliaus, iš 

Alančių k.
Kniška, Viktorija, ir jos vaikai 

Kęstutis ir Michalina, vaikai Vik
tore.

Kulakauskas, Juozas, Povilas ir
nės literatūros iš turimų pa ja-I ,sūn-_ Te°doro,. _„ _ , . ... , _ ; 1 Kulbokaite - Vingeliene, Magda-
mų. Tokia literatūra yra labai ienai d. Kazio, iš Skriaudučių k., 
aktualus dalykas svetimtaučių Marijampolės ap., vyras Vingilis, 
tarpe ir vaisinga mūsų propa- Kazimieras, ir dukterys Marija ir
gandiniams tikslams.

Tokius ruošiamus minėjimus
reikėtų kiek galima geriau iš
naudoti mūsų siekiamiems tiks
lams. Gausus atsilankymas irgi 
imponuoja pašaliniams žiūro: 
vams. Lietuvių buvo, bet ma
žai. Nejaugi vis palengva pa
mirštame pareigas savo paverg
tai tėvynei?

— Katalikų Draugijos kultū
ros darbų planas. Nauja sky
riaus valdyba Sydney pasiskirs
tė pareigomis:
pirmin., K. Kovaliauskas vice- 
pirm., J. Bernatavičius ižd., A. 
Nečajus sekr., B. Pūkas pramo
gų rengėjas, Žalys archyvo ve
dėjas, kun. P. Burkus dvasios 
vadovas.

Šio mėn. gale sueina 25 m. 
nuo poeto Maironio mirties. 
Valdyba nutarė rugpjūčio mėn.

Ona, gyveno Grand Rapids, Mich.

Jieškomas JONAS NORMAN- MAllol
TAO „ IX ____ MAIVŲI fel TE, rAKRh. M( KINIAI:T.ĄS, s. Prano, iš Mažeikių apa., , 2 po 4 k., rūsys. *26,uoo. Giras 
Ylakių vals., Kalnėnų kaimo. Jieš- 1 mūro bunguiow, 6 k., guzu šild. 
ko brolis Pranas iš Sibiro. Aitsi- *18.000.
liepti: D. Nitecki, % E. Surkus,
5617 Drexel Avė., Chicago 37, III.

KCAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

BRIGHTON PARKE M TREMAI:
Puikus G k. ir 2 po 3 k. Centr. Šilti.

Jieškomi: MARIJONA KRIKSCIO U’ V": ’k. 5
NAITE, ištekėjusi už Frank Kati- mediniai: šviesus 4 ir 5 k. Rūsys.

šilti. *17.000; 2 pu 5 k.
2 po 4 k. įmokėti tik *2,00 * 
grosernė — gerus biznis, su I 213# \V. A# St. 

prekėmis ir visais įrenginiais, sku 
biai už *1,500.

HAim, unenejusi uz r ranx tvati- wir,iniNi 
lavas, iŠ Chicagos. J ieško Marijo- ce"tr- į
nos sesuo O. Dagilienė, dabar esano; u;—. ši-ai..,: xt._ _________ ♦ iv.ouu;ti Sibire. Atsiliepti šiuo adresu: 
Irena Eivienė, 215 M. Street, So. 
Boston 27, Mass.

Giminių iš Sibiro jieškomi 1) 
PETRAS SLAUTA, sūnus Myko
lo. 2) STASYS STANKEVIČIUS,

54th ST. l't KEDZIK. 9 m. mūr. 
& ir 3 k. Platus sklypas. Garažas. 
*23,000.

Med. I n. 5 k„ || #. a aut. gnr.StS.SOO 
Mur. 5 k. i k. virš. I k. rūs.#22.(MHi. 
•Mūr. 2 imi 3 k. 2 aut. gar. #24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. #11,900 
Mur. naiu. 2 |m> 3 k. ir 2 beis. #24,300 
Mūr. 2 pu O k. 2 aut. gar. #20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. #22,900
S.A. AGLINSKAS Real Ertate

HE. 4-8292

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6. 4 ir 3, skiepas, ga

ražas. 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir eav. bu
tas. 39 ir F'ranelsco apyl. Kaina 
*19.900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas pečiai”KITUR -- Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
s. Jono. 3) ANTANAS GYLYS. 4) J Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo-

‘ nlos. *18,500; mūras 3-jų butų po š,ld- «era vieta Kaina *18,500
4 k. ir taverna, rūsys, vonios. *12,500; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastoge, *16,500.

MATAUŠAS GYLYS. 5) BARTU 
LYTE - PRABULIENE. 6) TAFI- 
Lfi SUBACIOTE. 7) MARE SUBA- 
CIŪTfi. 8) PETRAS BI2AS, jieško 
Kazė Bižienė. Jieškomieji per ma
ne susirištų su artimaisiais Sibire. 
Mano adresas; Josefina Zaruba, 
12722 Barrington St, Cleveland 8, 
Ohio.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

f

MAItųUETTE PARKE, mūrinis. 4
kamb., kambariai pastogėje (attic) BOY 18 OR 19 YRS., for pernia-
ir įrengtas rūsys. Žieminiai aluinini- „ent f., ieHrn wnm«n*M vvnoleii
jaus langai Ir sieteliai. ll| autom. ’ vtomen s wooien
garažas. Labai gražiai ir švariai u*- piece got. ils busineos. Mušt speak 
laikytas. Našlys priverstas parduoti. English and Lithuanian.
Labui reta proga įsigyti tokj pulkų '
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame, nes bUVO mūsų Mintytu* 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir 8o. Whip- 
ple Street.

Marųuette Parite, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; i—4 kamo., 38 p«dų skly
pas Pilnai įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. VI

EDWARD 8HAPIRO, Ine..
327 W. Jackson Blvd. (Closed Sat.)

HELP WANTED — FEMALE

Kulikauskas, (Kelly) Mateušas, 
ir sesuo Elena, vaikai Mateušo, iš 
Tauragės, gyvenę Edingurghe, Ško 
tijoje.

Leikus, Kostas, iš Užpalių m., 
Utenos ap., gyveno Saginaw, Mich.

Leliuga, Justinas, iš Kretingos 
apskr.

Liukus - Jazbutytė, Justina.
Lukoševičius, Antanas ir Felik

sas. sūnūs Prano.
Okienė, Agnė, ,ir vaikai Albi

nas, Elena, Marija ir Onutė.
Uksas, Bronius, Mykolas ir Pet

ras, sūnūs Jurgio, iš Butkūnų k., 
Panevėžio ap.

Pakalnis Petras, sūn. Motiejaus.
Pavilonis, Jonas išvyko Brazili- 

A. Mauragis Į i°p iš Lygamiškio k., Užpalių vai.,
' Utenos apskr.

Rimutis, Juozapas, iš Akmenės, 
vaikai Vladas ir Marcelė.

Sargelis, Petras, sūnus Prano.
Stankevičius, Andrius.
Stukas, Vitoldas, sūn. Igno.
Surviliene - Tamašuitytė, Ona, iš 

Akmenės.
Sušinskas. Vincas ir jo sūnus 

Leonardas, iš Janaslavo k., Laz
dijų vai., Seinų apskr.

Sutkaitis. Jurgis.
Tamašauskas, Aleksandras, iš

A A
FEL1X BRAŽINSKAS

Gyveno 4612 S. Paulina St.

Mirė rugp. 26 d., 1957, 2:40 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kretingos miesto. Amerikoje 
išgyveno 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Celia Budvitis, žentas 
Stanley, 2 sūnūs: Felix Jr., 
marti Krances ir Alfred, mar
ti Josephine, 7 anūkai, giminė 
Mary Chesna, uošvis Frank 
Rust utis su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad. 
3 vai. popiet John F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 S. Her- 
mitoje Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., rugp. 29 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marčios ir anūkai.

laidotuvių direktorius Jobu 
F. Ęudeikis. Tel. YArds 7-1741.

maldaknyge

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

/ Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, III.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kiab. dvi vo 

nios, daug rūbinių, vieta Knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei’as ap
link tvora, puikiai {rengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. *37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis. patog:ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vienų bu
tų. rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Ijiflin afylinkė- 

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas {mokėjimas. Proga.

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

DICTAPHONE OPERATOR
Perm. meinbcrshiĮ) orgnnlzatlon, lo- 

x , cated 2 bkicks Irom I. C. and bus. At-
i* ’ I??i,na8 nepaPraa,al gražiai ir mo- , tractive surroundings iii air-<oiidi- 

► ,Tr" .S?ta_Li™"?5aa S?vlni_nkaj’ d6į kl- tloned ofTicr. 5 day wk. witli 2 wks. 
........................... ‘ vacatlon and paid siek leave. Gd. ša

lvy. Accurale typlst on elec. type-
wrlter. Cali Mrs. Hlncliey;

FA 4-3400, Eit. 391

tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokia pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brlghton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien Ir būtinai pama
tykite šį namą..

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

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

SHUKIS REALTY
6433 S*. Pateki SI.

Tal#f. LUdlov 5-6900

CLERK-TYP1ST
Perm. membership organizution. io- 
cated 2 bloeks from I. C. and bus. 
Attractlve surroundings ln air-con- 
dltloned Office. 5 day wk. with 2 wks. 
vacatlon and pald siek leave. Will 
train beginner. Call Mrs. Hinchej: 

FA 4-3400, Uit. 391

BUTLDINO & REMODELING

pradžioje surengti didžiojo po-1 Utenos apskr. 
eto minėjimą.

Spalio mėn. numatoma gegu
žinė į Thirroul apylinkes, o 
gruodžio mėn. ekskursija į Port 
Kembla susipažinti su didžio
siomis plieno liejyklomis.

Kovo mėn. pradžioje, kaip 
kiekvienais metais, draugija 
rengs šv. Kazimiero minėjimą.

“Tėviškės Aidų” atstovais 
Sydney pakviesti ir sutiko būti 
J. Bernotąvičius ir A. Nečajus.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas. Birželio 16 d. įvykus 
šiame Adelaidės ateitininkų sen
draugių susirjnkime, kuriam 
pirmininkavo P. Pusdešris, bu
vo paminėta 15 metų sukaktis 
nuo at-kų ideologo prof. St.
Šalkauskio mirties. Apie jo gy
venimą ir filosofiją išsamią pa
skaitą skaitė A. Kubilius.

Po ataskaitinių skyriaus pir
mininko, sekretoriaus, iždinin
ko ir revizijos komisijos prane
šimų naujon skyriaus valdybon 
išrinkti J. Bardauskas, M. Ga- 
venienė ir A. Kubilius.'Naujon 
revizijos komisijon įeina A. Ste- 
panienė, J. J. Speičys, J. Rū- 
pinskas ir kandidatė N. Vitkū- 
nienė.

Ulevičiūtė - Žalnieraitienė, Ma
rijona. duktė Jurgio.

Urbonas, Petras ,sūn. Stepono. 
Vaičaitis, Jurgis, žmona Antani

na. ir sūnus Antanas
Žalnieraitienė - Ulevičiūtė, Mari

jona, duktė Jurgio.
Zitikis, Balys ir Vladas, iš Ute

nos apskr.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti j:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaiti#, M.L0. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/4 colio storumo

Kaina.............................................$3.00
Paauksuota................................... $3.60

Tai viena Iš pilniausių maldakny- 
1 ?ių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucljal; maldos apaštalystės mal
dos: Sv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų- Ir Vėlinių ape4gos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir (.t.

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

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
iau.

Užsakymu# su pinigai# siųskite

DRAUGAS
• 4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

NAUJI OIOUI TAONU^ NAUJAUN NAAUSTrNO tUANKUU 
UJCtį Merų PAir/UMAS~ AISUS t*SĄtlNIN6AS AAmANAUNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. T«L VAIUmIk 9*9209

Susirinkimas praėjo darbin
goj nuotaikoj, iškelta konkre
čių planų jaunesniųjų at-kų 
veiklos pagyvinimo reikalu., pa
našūs susirinkimai sutarta 
šaukti kiekvieną mėnesį. ,

— Į Australiją atvyko per 
10,000 Lietuvos piliečių 1945-56 
metų laikotarpyje, kaip paskel
bė Australijos imigracijos de
partamentas. Per tą laiką iš 
Australijos į kitus kraštus, (lau-

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kam# paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

. KARALAITĖS GINTARĖS 
I LG ES T S

' Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir- i įrengtas
lėlį ir iliustracijas piešė Sės Merce- I «a.zo šildymas. Kilimai. Daug priedų, 
dės. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir , «e‘e«nė tvora. Garažas. 2 blokai 1 
užsakymus siųsti: f$25,900. Voiodkevičius.

i t n B a II a *» a 1 30 M,X- KKIjI0 NVO ČIKAGOS
DnAUGAS, ! Husas sustoja prie namų. akro

[ žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na-
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III. ’I,ias A1>'vos šildymas. Graži ir rami 

apylinkė. $1 4,000. A. Sirutis.
$35S PAJAM V J MĖNESJ 

Mūr. 4 butų namas West Side. Dvi
gubas mūro garažas. $15,500. A. Rėk
laitis.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. S mleg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. *24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyp. 
31 pėdų, garažas. *28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TIK #19,000

6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija.
Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

RINKTINIS, NAUJAS, MŪRINIS
5 kamb. namas. Be to, skoningai OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tel. CLiffsIde 4-7460; Res. 
YArds 7-204#

rūsys gyventi su virtuve. KADA NORTTE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYOH REAL ESTATE 

•407 S. Kedsle Avė. U Albeook S-3210
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

<XXXXXX>O<XX>O<XX><KX>OO<X><HX>O<

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

Unlvemal Savlngs and Loan Asaodatloii uMkrlna saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ik) 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Rus grei
tas Ir draugiška# pataraavfanaa.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOOATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (reniodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.s YArds 7-9675 arba CL 4-7450

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 TErminaI 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Wlliow Springs, III.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

BOKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAf!

įstodami į Liet. Knygų Klubą it 
įmokėdami 5 dc' metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na- .
riais — lietuvybės kalviais gali būti ;v’et°je' BrightOn 1 . „ , galima kasdien; seivisi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Weot 7lst Street
Visi Mtfonal • VVAlhrook 5:ttO15

PROGOS — OPPOKTUNITIES

Varduodamas namas ir mais
to KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 

Parke. Apžiūrėti 
sekmad. iki 12 vai.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUe 7-9400

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

Statome nauju# namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesiu 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

4140 S. Maplewood Avė.

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St.. Chicago 29, III

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardaadant. Jū
sų. laukia greitas Ir teisinga# patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5464

PARDAVIMUI

TAVERNA & UŽKANDINE 
2 augštų namas. 4 k. užpakaly 
tavernos. 3-jų ir 4 kamb. butai 2- 
me augšte. Nuolatinė fabrikų kli- 
jentūra. Daro gerą biznį. Uždara 

^-^mksssssi vakarais. Savininkas.
y •.« • «• » ! 4555 S. MeDOWE.LL AVĖ.Lithuanian dictionary 1 Bishop 7-9317

Angliškai lietuviškas — Lietuviš- 1 
kai angliškas žodynas. Parašytas 1 
H. H. Pewtress ir T Gėriko. 333
psl Kietais viršeliais. Kaina $4.50. baldai ik kiti daiktai. Bar- 
Gauhama “Drauge“, 4545 W. 63rd genas. Savininkas parduoda: 3 k.

baldus, truputį vartoti; G. E. skal
biamoji mašina, žalia, "sponge rub- 
ber” sofa. didelė dviguba lova ir 
"box spring”, didelė mahogany ko-

llllimiimillllllllllllimmilllllllllimilllll' ,,loda su apvaliu veidrodžiu, geltonas 
chrome virtuvės stalas ir 4 pritai-

St., Chicago 29. BĮ

"MlM M Hi VISADA 
IH NEKENKTA

•'ai Juozo Svatst,

Stoję Knygoje gražios mūsų smonlt, 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
■kalto Ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. I> 
Iriso 73 pasakos. Kaina *2.50. Pla 
tmtojams didelė nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

• 1 D R A U G A S * *
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
HiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii'

\ Perskaitę “Draugą“ duokite 
kitiems'

kintos kėdės, žali kilimai ir kiti na
mų apyvokos dalykai kaip tai: in
dai, puodai, keptuvas, patalynė ir 
t. t. Pamatę įvertinsite arba skam
binkite CAnal 6-0788 susitarimui.

GAGE PARKE
* 2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k . 
niodern. įrengtu butu rūsy. 2 autom. . 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina *26,500.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mleg.) 

apačioje, 4 R. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
*23,900.

3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų į metus *12,240. Par
duodamas už netikėtinų kainų *65,000

KITUR. 2-jų augštų mūr. Llųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Haviįlinkas verčiasi kita profesija 
Kaina už namų *24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais i

V « R r * S Raal Ertais 1
Insurance, Notary Public 

ft#l« Ho. Western Av*.
PRosp. 6-22S4 arba HEm. 4-7065
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. Ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

liiiilliliiiiiliiiillilliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
Jei Turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu. VIrginia 7-6640.
.’HHIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIUIIHIIIIIIIIINIMIIl

HELP WANTED — FEMALE

Marųuette Parke 7 kamb. mūri
nis bungalow. Savininkas. 7015 S. 
Artesian Avė., GRovehill 6-5193.

MODERN. MŪRINIS 2-jų butų 
namas — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 
26th ir Sawyer. Tile vonia. Gazu 
apšild. Spintos virtuvėje Mokesčiai 
tik 897. 2 autom, garažas. 613,900; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 2-jų BUTŲ — 4 ir 5 
kamb. 3 mieg kamb. Centrinis ap
šild. Rūsys. 2 autom, garažas. 
Spintos virtuvėje. $18,900; įmokė
ti $4,500. .Arti 24th ir Keeler Avė. 
SVOBODA, 3739 W. 26 .St. LAwn- 
dale 1-7038.

WE URGENTLY NEED
GIRLS-WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditiong ar excellent. 
Pcrmanent positions.- Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 SO. MICHIŪAN

SEK MRS. IIII.DKGARDU TKAVF.R

PUIKUS PIRKINYS — Vasar
namis, arba vištų ūkis. 2 akrai že
mės New York valstybėje. 2 vai. 
nuo New York miesto. Rašykite: 
A. Satkus, 88 Hill St., Blomfield 
New Jersey.

Turi būti tuojau parduotas.

ciooooooooooooory/yoooooooooo

Skelbtis “DRAUGE" apMmoks 
nes JI# yra plačiausiai skaitomas 
Mefuvtu dienraštis n sksIMmt 
kala# yra prieinama sistema
^ooooooooooooooooooooooooo

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Oon tractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. UI.

Statomi

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skonibskaaj 
1*00 K 48TH CT.. CICERO 60, ILL 
Tel. OUympio «-7881j TO S-4SS6

tr atitekama visus statybos ir per
tvarkymo (rnmodellng) darbus 
OEBTSJBETBl-BSki'tLSSa'EUSrSi

MISCELLANEOU8

ŠILDYMAS
A. Stanėlanskae instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nnces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atliek* 
visu# skardos darbu#.

1546 S. 45th Court, Cicero
TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto 0d 5 vai. vakaro. 
Telefoną# nuo 5 vai. vakaro: 

OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDOR AGENTŪRA

Visų rūšių spdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notartatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS • 
WAlbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
#106 6. Ashland Are_ Chieaoo S6. BĮ.

MNUOMUOJAMA — FOR RF.NT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame bntų ilnnomavi- 

mni. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAM Real Katate 
6# 16 So. Weatern. PRoitperi 3-2234

4
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MOŠŲ KOLONUOSE

L. S. instituto aštuntoji 
diena

Baigdamas savo paskaitų se
riją, prof. J. Brazaitis paaiškino 
liaudies dainos ritmo melodin
gumą bei natūralini ir idealinį 
jos suderinimą su gamta ir 
žmogaus pergyvenimais. Be to. 
jis pabrėžė, kad vaizdingi poe
tinės kalbos žodžiai apsaugo 
dainos moralinį taurumą ir pri
duoda augštą estetinį menišku
mą.

Santraukoje padarė sekančias 
išvadas: lietuvis savo dainose 
esąs palinkęs į elegiją, kon
servatyvumą, miniatiūriškumą, 
kuklumą, individualizmą, pu
siausvyrą, principingumą, mo
ralinį taurumą. Šiais visais 
bruožais lietuvių dainos išsiski
ria iš kitų tautų.

Šių laikų lietuvis gali būti 
paveikiamas Amerikos gyveni
mo materializmo, paviršutiniš
kumo, lengvapėdiškumo. Tod9 ’
reikia lietuviui būti atsargiam nois prezRlentas Stanley P. Bal- 
ir laikytis savo tautos dvasios, zekas Golfo laukuose po me- 
papildant ją tik gražiomis ir Ežiais prie 9-tos duobės įreng- 
kilniomis vertybėmis. tame bufete golfo komiteto na

šios dienos programa buvo riai Julius Ruzas ir Waiiam J.

Chicagoje
Sėkminga I.ietuviŲ Golfo diena

Lithuanian Chamber of Com- 
meree of Illinois organizuota 
Lietuvių Golfo diena praėjo su 
dideliu pasisekimu. Golfą žaidė 
204 golfininkai. Pirmą vietą vy
rų grupėje laimėjo Stanley C. 
Tranas, baldų krautuvės savi
ninkas. Tranas pirmą vietą gol
fo žaidynėse jau laimi ketvirtą 
kartą. Šiuo metu jis yra pats 
geriausias golfo žaidėjas-lietu- 
vis. Antra vieta atiteko teisėjui 
John T. Zjuris. Trečią vietą lai
mėjo Albert Disis. Moterų gru
pėje pirmą vietą laimėjo labai 
stipri golfininkė p. Helen Do- 
lan, antrą — Josephine Miller 
ir trečią — Lillian Misius. Die
na pasitaikė labai graži, saulė
ta. Žaidynių pasižiūrėti suvažia
vo nemaža svečių. Golfininkus 
ir svečius per garsiakalbį pris
tatinėjo pats vyriausias Golfo 
dienos šeimininkas Lithuanian

BAISU ?

Paskutinis JAV atominis sprogimas 1957 m. sprogimų se
rijoje. (INS)

“Lady of the Golden Door"
Chicagos “Today” kino teat

ras šią savaitę savo vienos va
landos programoje rodo “20th 
Century-Fox” bendrovės apžval 
ginę filmą “Lady of the Golden 
Door”, kuriame yra vaizduoja-

Ekskursija į Lurdą
Kardinolas Stritch patvirtino 

tris arkidiecezijos ekskursijas 
kurios 1958 m. vyks į Lurdą. 
Viena ekskursija pro New Yor- 
ką išvyks vidury balandžio mė
nesio, antroji vidury liepos ir 
trečioji rugsėjo mėnesį.

Statoma kqplyčia
Šv. Judo seminarijos koply

čiai prakasta žemė praeitą tre
čiadienį. Koplyčia kainuos 300, 
000 dolerių. Koplyčios statymą 
finansuoja Chicagos policijos 
St. Judo lyga. Chicago polici
jos St. Judo skyrius sekmadie
nį turėjo savo 25 m. sukaktuvių 
pikniką, Riverview parke.

Slovakų katalikų diena
Slovakų katalikų 27-ji diena, 

kurią rengia slovakų katalikų 
parapijos Chicagoje, praeitą i 
sekmadienį įvyko McDermott) 
darže prie Archer avė., Lemont. 11 
Pagrindiniais kalbėtojais buvo 
naujai įšventintas vyskupas An- 
drew Grutka iš Gary, Ind., slo
vakų amerikiečių draugijos

Be galvos ir dešinės rankos pirm dr p p HletRo įr gt Mį_ 
moteris rasta Montrose uosle chucia> Pelnas skiriamas slova- 
plūduriuojanti alyvos statinėj, i kų katalikų šalpos organizaci- 
Statinę laivininkai jau matė vi- Į jaj

Moteris statinėj

Svetimtaučių studentų 
mitingas

Svetimtaučių studentų Kata
likų akcija Loyola universitete

rugsėjo 8 d. šaukia diskusinį 
susirinkimą, kur bus svarsto- 
mas apaštalavimas svetimtau
čių studentų tarpe.

Lietuvių Moksleivių Tautinio Ansamblio kanklių 

vadovei
ANELEI KIRVAITYTEI, 

jos brangiam tėveliui mirus, skaudaus liūdesio pri

slėgtai, širdingiausią užuojautą reiškia

Moksleivių Tautinis Ansamblis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

nenumatytai pakeista. Einant Kareiva vaišino pavargusius ir1 ma Laisvės statula ir JAVals- 
kursams prie pabaigos, motina ištroškusius žaidėjus skaniais tybių emigrantai.
M. Aloyza, O. S. F., visų vieš- sviestainiais ir gaivinančiais gė- Čia pro žiūrovų akis praskren 
nių seselių vardu padėkojo Šv. rimais. Prie 11-tos duobės vy-! da emigrantų atvykimas į šį 
Kazimiero kongregacijai už su- kusioms “aklaračio” žaidimams svetingą kraštą, jų gyvenimo
teiktą galimybę naudotis tokiais vadovavo dr. Kazys Drangelis. iškarpos, veikla, papročiai ir kt.
turiningais kursais ir už lietu- * laukuose, prie “aklara- Duodami du gražūs tautiniai
višką vaišingumą. Šiuo metu se- čio ar bufeto, garėjai susitikti
sėlių viešnių grupė vadovauja- v'sus žinomus čikagiečius biz-
ma seselės M. Paulės, Im. Con., nierius ir profesionalus. Sutikau
atliko mažą programėlę, kuria “a„ J“tin Stan-

dard Federal Savmgs and Loanpasveikino Šv. Kazimiero sese
ris auksinio jubilėjaus proga.

Po to sesuo M. Incamata,
S. S. C. pravedė lietuvių kalbos 
skaitymo pavyzdinę pamoką, 
naudodamasi naujuoju vadovė
liu “Tėvų dovanėlė”. Klasę su
darė grupė pirmą skyrių baigu
sių švč. P-lės Marijos Gimimo 
parapijos vaikučių. Seselė, nau
dodamasi įvairiomis pagelbinė- „Vyt. Yasus ir t.t. 
mis priemonėmis, parodė, kaip 
sėkmingai galima išmokyti vai
kus lietuviškai skaityti.

“Tėvų dovanėlė”, skaitymo 
vadovėlis, paruoštas sesers M.
Perpetuos, S. S. C., yra jos re-

Assn. prezidentą, Joną Gustai
nį, stambų biznierių iš Melrose 
Parko, Joną Kazanauską, Mu
tual Federal Savings and Loan 
Assn. prezidentą. Dan Kuraitį, 
Milda Buick Ine. savininką,

šokiai: šveicarų ir olandų. 
Pasakojant bei vaizduojant

Vid. Vakarų krašto ūkius čia 
yra paminimas ir lietuvių var
das. Taip pat gražiais tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės yra matomos prie Lais
vės statulos. Ten pat vienų iš
kilmių metu, pastebima beple- 
vesuojanti mūsų trispalvė.

Nors ir trumputė ši filmą, ta-

są dieną ir ji jiems sudarė pa- Į 
vojų. Vėliau, po pakartotino po
licijos šaukimo jau į krantą iš
trauktą statinę apžiūrėjo. Ma-I 
noma, kad moteris, kuri gali 
būti virš 35 m. amžiaus, yra 
jau savaitė laiko kaip nužudyta. 
Galūnių nupjaustymai esą atlik
ti su tokiu darbu susipažinusio 
žmogaus.

Už vagystę rungtynėse
Donell Jonės, 26 m., nuteis

tas 1 m. kalėjimo ir Wiliam 
Hughs 6 mėn. kalėjimo už tai, 
kad jie ištraukė piniginę su 60 
dolerių vienam žiūrovui beisbolo 
rungtynėse.

Pabrango pragyvenimas
Pagal Chicagos atitinkamų 

įstaigų pranešimus per vienus t 
metus, nuo 1956 m. ligi 1957 j 

m. liepos mėnesio Chicagoje pa j 
brango transportacija 8.2%, 
maistas 2.5%, namų išlaikymas

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVĖ 1410 SO. 50th AVĖ 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

John Pakel, tėvą ir sūnų, abu čiau graži, pagaunanti žiūrovo
Chicago 'Savings and Loan 
Assn. vadovai, dr. Steponą Bie- 
žį, dr. Peter Brazį; advokatą

Golfo žaidimas vyko visą die
ną. Tik apie 7 vai. vakaro baigė 
žaisti paskutinės grupės. Tuo 
pačiu laiku pradėjo suvažiuoti 
daugiau svečių. Didžioji klubo 
svetainė greitai prisipildė žmo

širdį. Joje yra užakcentuoja
mas šio iš įvairių tautybių žmo
nių sudaryto krašto svetingas 
nusistatymas atvykstantiems 
emigrantams. Čia nėra matoma 
jokio šovinizmo bei amerikani- 
zacijos piršimo, bet propaguo
jama laisvė ir krašto gerbūvis.

Pažymėtina, jog vienu iš šios 
trumputės filmos filmuotojų y-

komenduojamas I-II skyriui. Į nių. Teko statyti papildomus ra taiP Pat lietuvis — John
Knyga išleista 1956 m. ir ją ga 
Įima gauti Šv. Kazimiero Sese
rų vienuolyne.

Vladas Vijeikis. dailininkas, 
studijavęs Lietuvoje ir Prancū
zijoje, šiame krašte užsiimąs 
spaustuvės darbais, kalbėjo te
ma “Lietuvių liaudies menas”, 
savo temoje prelegentas palietė 
.meno sąvoką ir lietuvių liaudies 
meniškus gabumus, kurie pasi
reiškia audiniuose ir medžią 
drožiniuose.

Dalyvaudamas Kauno muzė- 
jaus ekspedicijose, jis turėjo 
progos geriau pažinti ir pamilti 
lietuvių liaudies meną.

Toliau kalbėtojas paaiškino 
charakteringus atskirų Lietu
vos dalių meno bruožus ir spal
vas. Be to, parodė keletą daili
ninko Žmuizdinavičiaus piešinių,

stalus gretimuose kambariuose. Kižis. 
Avyko Lietuvos konsulas dr. į Be to, šioje vienos valandos
Petras Daužvardis, kun. Petras programos ribose buvo rodoma 
Cinikas, kun. V. Parulis. Iš vi-.ir kita graži filmą apie Bava-
so vakarienėje dalyvavo 
giau, kaip 400 asmenų.

dau-

Golfo dienos komiteto pirmi-, 
ninkas Algird L. Pivaronas Lie-1 
tuvių Golfo turnyro nugalėto
jams Stanley C. Tranas ir p. He 
len Dolan įteikė Lietuvių Preky-

riją, Vokietijoje, kuri atvykė
liams iš senojo pasaulio kvepia 

| paliktųjų tėviškių laukais. E. š.

Uždarė tavernas

merce of Illinois prezidentas 
Stanley P. Balzekas pasveikino 
laimėtojus ir padėkojo svečiams 
už gausų atsilankymą.

Golfo dienos komiteto narys 
dr. Joseph B. Jerome vadovavo 
gausių dovanų “door prizes” pa
skirstymui. Buvo išdalinta dau
giau kaip 300 dovanų, bendrai 

pasižyminčių gamtos grožiu ir $1.500 vertės. Beveik kiekvienas 
spalvų ramumu. | vakarienės dalyvis nešėsi namo

Praktiškam šio liaudies meno i “laimikį’
pritaikymui mokyklose dailinin-i Tai buvusi tikrai graži ir sma 
kas pamokė seseles šių orna- & pramoga. A. B,
mentų karpymo.

Instituto dalyvės, J. Kreivėno 
vadovaujamos, padainavo J.
Čiurlionytės “Pasakėlė” ir D.
Andriulio “Do-re-mi”.

Ši buvo paskutinė dainų va
landėlė, ir seselės dėkojo muzi
kui už jo pasiaukojimą kasdien 
mokant jas mokyklose naudin
gų dainelių.

Atsisveikindamas J. Kreivė
nas linkėjo, kad lietuviška dai
na niekad nenutiltų, bet skam
bėtų visose seselių vedamose 
mokyklose.

Miesto majoras Daley atėmė 
leidimus dviems Chicagos taver

, , .a noms: Joseph Vinci, 45 m.,
bos Rūmų skirtus prizus-taures. 4945 g Pauli„a s, „ž uj ka(, 
Lithuanian Chamber of Com- pas jį buvo rasta 120 dėžių vog 

tos degtinės, o antras leidimas 
buvo atimtas Spot tavernai, 
6133 N. Clark st., kadangi par
davinėjo degtinę mažamečiams.

Suspenduoti policininkai
Policijos komisionierius sus

pendavo tris policininkus, ku
rių du užmigo poste, jo trečias 
ligi ryto nepasirodė savo maši
noj. Vienas policininkas sus
penduotas 29 d. ir kiti du po 
15 d. Už tas dienas jie negaus 
atlyginimo.

A. A.
ANTANAS SWA2AS

Gyveno 4339 S. California A.
Mirė rugp. 25 d., 1957, 3:10 

vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilu iš Šiau

lių apskričio, Vikšnių parapijos, 
Dargių sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Uršulė (Chijunckaitė), 
2 dukterys: Harnet Loan, žen
tas Joseph, anūkas Joseph, 
Jr., gyv. Crystal Lake, iii., 
duktė Judy Swažas, 2 broliai 
Domlnlc su šeima ir Joseph, 
švogerka Antonette Paukshtys, 
su šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks treč. rugp. 
28 d., iš koplyčios 8:30 vai 
ryto bus atlydėtas į Švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielų. Po pamaldų Ims 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Laf. 3-0440.

A. A.

EDWARD SKADAUSKAS 
(Skade)

Gyveno 6416 S. LockDvood A. 
Tel. LUdow 5-4844. Mirė rugp. 
24 d.. 1957, 6:45 vai. ryto, su
laukęs 50 m. amžiaus. Gimė 
Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Amelia (Meirony- 
tė), sūnus Edward, Jr., duktė 
Marcella Kohanna, žentas An- 
thony, 5 anūkai, 4 broliai: 
Kari, Stanley, John, Victor ir 
jų šeimos, sesuo Anna Fitch 
su šeima, 4 švogeriai; 1 švo
gerka ii' jų šeimos, uošvis Al
bertas Tweryonas, teta Anelė 
Tamošauskienė su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. Knights of Columbus, Car
dinal Council, Cicero Eagles. 
No. 1935, Loyal Order of 
Moose ir Liet. Raudonos Ro
žės Klubui.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 S. 50th Avė.. 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks 
treč. rugp. 28 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ?.mona, sūnus, duk
tė, žentas ir1 anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus ir Sūnus. Telefonas 
'llOwnhall 3-2108.

G UŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

PADĖKA

Nuskendo Beverly Shores
David Hoffman, 7 m., nusken

do Beverly Shores, Ind., nusly
dęs nuo guminio mat rašo. šei
ma buvo atsikėlusi iš Californi- 
jos.

A. a. Teodora Atroškienė mirė rugp. 15 d. ir tapo palaidota
Kazimiero kapuose rugp. 19 d.
Mes, atmindami ir a(*gailėdami jos mirtį, reiškiame giliausią 

padėką visiems, kurie mums padėjo šioje sunkioje vaalndojo.
Pirmiausiai dėkojame Kun. E. Abromavičiui už atlaikytas Šv. 

Mišias ir dalyvavimų koplyčioj, palydėjimų j kapus ir taipgi už 
pritaikytų pamokslų. Taipgi dėkojame kunigams Marijonams uz 
atlaikyinų Šv. Mišių prie šoninių altorių. Dėkojame Kun. J. Stan
kevičiui, Šv. Kryžiaus ligoninės kaĮtelionui, už dalyvavimų laido-- 
tuvėse.

Dėkojame visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems UŽ 
Šv. Mišių aukas ir gėles; taipgi už lankymų koplyčioje ir pa
reikštų užuojautos žodį, kada jis mums buvo reikalingiausias.

Taiįigi dėkojame Šv. Kazimiero 'Seselėms, ypač Šv. Kryžiaus 
ligoninės |>ersonalui; Nekalto Pras. Seselėms ir Seselėms Pran- 
eiškietėms už atsilankymų į koplyčių ir už maldas.

Dėkojame graboriui Petrui Bieliūnui už jo mandagų, rūjies- 
tingų, ir tvarkingų patarnavimų.

Dėkojame grahnešiams ir visiems laidotuvių dalyviams, paly- 
dėjusiems jų j amžinų poilsio vietų.

O Tau, mieloji sesuo, sakomi*: Ilsėkis amžinoj ramybėj.
Nuliūdę lieka: Sesuo Adolfina Rimidaitė ir giminūs.

& v

LIODČSIO VALANDOJ Šaukite
MAŽEIKA & EVANSLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tiem*, kuri* gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Jgg 42^ Mes turime koplyčiasi
1 vimaji dienų ir nak- įSi v s o s e Chicagos iri
1 tį. Reikale šaukti • Roselando daly8e M

I mua. tuojau patarnaujame. (

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA A VE. LAfayette 3-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0731

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE VIrginia 7-6672

^HČeTŪMERAL HOME
1424 S. 50th Avė. Ol.ympie 2-5245 ir Tlhvnhall 3-9637
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X Prel Jurgis PaAkauskas,
Švč. Panelės Gimimo par. kle
bonas, praėjusį sekmadienį su
mos metu gražiose apeigose bu
vo įvilktas į prelato rūbus, ku
riuos pašventino ir kitas apei
gas atliko vysk. V. Brizgys. Jo 
Eksc. ta proga atlaikė mišias ir 
pasakė pamokslą. Kun. Antanas 
Zakarauskas, Šv. Kazimiero Se
serų kapelionas, perskaitė šv. 
Tėvo raštą, kuriuo kan. Paš- 
kauskas buvo pakeltas prelatū- 
ron. Rašte pabrėžta, kad “ka 
talikybės laimėjimams bei augi
mui ne vienu atžvilgiu esi nu
sipelnęs, Tave, Jurgį A. Paškų 
iš Chicagos arkivyskupijos, 
Šventojo Miesto dignitorium ar 
ba Rūmų prelatu išrenkame, 
pakeliame ir skelbiame.*’ Toliau 
sakoma, kad suteikiama galia 
naudotis garbės ženklais, privi
legijomis ir pirmenybėmis, ku
rios su šia prakilnybe yra, su
jungtos. Po iškilmių bažnyčio
je parapijos klebonijon buvo su
sirinkusi dvasiškija ir pasaulie
čiai visuomenės veikėjai bei 
spaudos atstovai pasveikinti 
naują prelatą. Kunįgų vardu 
pasveikino prel. Ignas Albavi- 
čius, kun. St. Petrauskas ir kun. 
A. Zakarauskas, Tėvų Marijo
nų — provinciolas kun. Jonas 
Jančius, Tėvų Jėzuitų — kun 
Jonas Kydikas, Vliko vardu — 
dr. Antanas Trimakas, konsu
las dr. P. Daužvardis — savo 
ir žmonos vardu, Federacijos 
— Ant. Rudis, spaudos — L. ši
mutis ir Stasys Pieža. Prel. 
Paškauskas yra gavęs daug 
sveikinimų telegramomis ir laiš
kais iš įvairių pasaulio kraštų.

X Cicero * organizuojamoje 
vakarienėje š. m. rugpj. mėn. 
31 d. 7 v. v. Šv. Antano parap. 
salėje laukiama daug brangių 
svečių beveik iš visos Amerikos

Vakarienėje dalyvaus vysk. 
V. Brizgys ir konsulas Dauž
vardis su ponia. Tikimasi, kad 
joje dalyvaus Bendruomenės 
pirmininkai pulk. Šlepetys ir 
St. Barzdukas, A. Mikulskis, 
dr. Nasvytis, prof. Kolupaila, 
kum. Yla, dr. Girnius, prof. Pu
rinas, dr. Gimbutienė, genero
lai Musteikis, M. Rėklaitis ir 
kiti.

Vakarienės metu bus meninė 
dalis, kurią atliks prof. V. Ja- 
kubėnas, seserų Blandyčių trio, 
Aloyzas Baronas ir kiti.

Rengėjai pageidauja, kad kuo 
daugiausiai lietuvių į šį kultū
rinį parengimą atsilankytų su
sipažinti ir pasidalinti mintimis 
su mūsų didžiaisiais visuomenės 
veikėjais ir kultūrininkais. To
kių progų nesti daug.

X Uršulė Daukantienė, Mo
terų sąjungos organizatorė, gy-
venanti Worceatery, Mass., Ma- yra mal<>nūs žmonės; vieta gra- 
rijona Paukštienė, Illinois val
stybėje M. S. direktorė, ir ponia 
Dale Vaikutytė-Murray, “Mote
rų Dirvos” redaktorė, gyv. In
dianos valstybėje, dalyvavusios 
Moterų sąjungos suvažiavime 
Cicero, m., apsilankė “Draugo” 
redakcijoje.

X Lietuvių diena Cicero 
miesto šimtmečio sukakties mi
nėjime įvyksta rugsėjo mėn. 15 
d. Tos dienos 6 vai. vak. Cicero 
stadione, 1909 So. 52-nd St., bus 
graži lietuvių atliekama meni
nė programa.

X Korpl “Kęstutis” visu 
stropumu rengiasi 31 metinei 
šventei. Korporacijos valdyba, 
susidedanti iš J. Končiaus, V. 
Dudėno ir P. Žumbakio, daro 
viską, kad būtų užtikrintas 
šventės pasisekimas.

Pirkit Apsaugos Bonus!

X Adv. Konnie J. Savickus 
ką tik sugrįžo iš Meksikos, ten 
išbuvęs tris savaitęs. Jis pasa
koja, jog žemės drebėjimo me
tui Meksikos sostinėje 1957 m. 
liepos 28 d. virš 100 didesnių 
įstaigų nukentėjo vidurmiesty- 
je. Drebėjimas tęsėsi tik minu
tę, bet buvusieji turistai neišsi
gando, nes nežinojo, kas čia at
sitiko; visi jautė siūbavimą ir 
daugiau nieko. Naujausiasis 
dangoraižis viešbutis Hilton ir
gi yra perskeltas. Kitos įstai
gos daugiau nukentėjo — yra 
dešimties colių perskilimų, lan
gai sudaužyti, bet meksikiečiai 
nieko nepaiso ir dirba tose įstai
gose.

Kitose miesto dalyse karei
viai neleidžia fotografuoti na
mų, kurie buvo sugriauti. Vy
riausybė nenori, kad turistų 
skaičius iš Amerikos sumažėtų, 
nes tai jų svarbiausios pajamos. 
Kitose vietose, kaip pvz. Aca- 
pulco, kuris yra vasarvietė, 
nuostoliai buvo menki. Kelias 
nuo Meksikos miesto į įvairius 
kitus miestus buvo užgriautas, 
bet greit pataisytas. Vėliausios 
žinios rodo, jog šis įvykis pa
reikalavo 71 asmens mirties ir 
virš 600 buvo sužeista.

Dabar turistai nesiskubins į 
tą .malonų kraštą, nes reikės 
lajko pamiršti tą baisenybę. Be 
to, reikia atsiminti, jog visados 
nors vienas iš keturių asmenų, 
kurie ten nukeliauja, suserga 
nuo vandens arba nuo valgio. 
Jei viduriai netvirti, tai ten ne
važiuok.

X Marcelė Watkins iš Wor- 
cester, Mass., atvykusi į Chi- 
cagą dalyvauti savo giminės, 
vienos Šv. Kazimiero seserų, 
sidabrinio jubilėjaus iškilmėse, 
buvo viešnia Stelle Kamenske, 
taip pat viešėjo pas dr. Joną 
ir Albiną Poškus, Igną ir Sofiją 
Sakalus, aplankė visas Chica
gos lietuvių katalikų įstaigas- 
'bažnyčias, vienuolynus, mokyk
las, ligonines, prieglaudas, 
“Draugo” rūmus ir k. Nepapras
tai gėrėjosi Chicagos senųjų 
lietuvių kultūriniais darbais. M. 
Watkins yra Moterų Sąjungos 
didžiausios kuopos (Worceste- 
ryje) pirmininkė ir šių metų tos 
organizacijos metiniam suvažia
vime išrinkta antraja vicepir
mininke. Watkins namų nuola
tinis svečias iš Chicagos yra 
dienr. “Draugas”.

X Stefanija ir Juozas Čėsnai,
Lakeside Vilią, Beverly Shores, 
Indiana, rugpjūčio 17 d. atšven
tė 30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Bičiuliai bei vasa
rotojai įteikė sukaktuvininkams 
gražią puokštę gėlių ir palinkė
jo sulaukti dar tiek metų. Po 
to sekė vaišės, šokiai iki vėly
vos nakties, kur dalyviams pa
liko gražus prisiminimas.

Reikia sutikti, kad Lakeside 
Vilią yra viena iš gražesnių va
sarojimui vietovė. Čia užtiksi 
lietuvių, latvių, amerikiečių ir 
kitų tautybių vasarotojus. Jos 
savininkai Mildažiai ir Čėsnai

ži, rami, todėl ir vasarotojų ne
trūksta.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras savo devintąjį dainavi
mo sezoną pradeda š. m. rug
sėjo mėn. 6 d. Tą dieną visi 
renkasi 8 vai. vak. į Don Var
no posto patalpas, 6816 S. Wes- 
tem Avė., kur įvyks pirmoji 
poatostoginė repeticija. Mielai 
kviečiami ir nauji vyrai, galin
tieji dainuoti, įsijungti į Vyrų 
choro sąstatą, šiame dainavimo 
sezone Vyrų choras pakartos 
“Rigoletto” operą, gi vėliau bus 
statoma Gounod opera “Faus
tas”, kurioje dainuos ir mišrus 
choras.

X Lietuvių Bendruomenė ėmė
si iniciatyvos organizuoti antrą
ją Dainų šventę. Daugelio mūsų 
kultūrininkų manymu, šiuo me
tu tai yra pats geriausias ke
lias, nes LB yra vienintelė kul
tūrinė organizacija, apjungianti 
visus lietuvius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Jonas Andrulis, “Draugo” romano premijos mecenatas, 
dalyvaus metiniame “Draugo” piknike Oaks Grove, rugsėjo 
2 d. (Darbo dieną). “Draugo” skaitytojai jau iš dienraščio 

puslapių žino, kad Jonas Andrulis, garsus sūrių pramoni
ninkas iš Fountain, Mich., yra paskyręs $1,000.00 “Draugo” 
romano konkursui, bet čia, piknike, galės jį asmeniškai pa
matyti ir pasikalbėti. Šalia jo (dešinėj) yra Andrulio sūrių 
pardavimo atstovas Chicagoje St. Metrikis, kuris “Draugo” 
piknike pardavinės sūrius.

SIDABRINIS JUBILEJUS
Dvidešimt dvi šv. Kazimiero 

kongregacijos seserys rugpj. 16 
d. minėjo savo profesijos sidab
rinį ju'bilėjų. Tai reiškia, kad 
jos paaukojo iš viso 550 metų 
pasidarbavimo Dievo vynyne, 
tarnaudamos savo artimui gai
lestinguose darbuose — mokyk
lose, ligoninėse ir senelių prie
glaudoj.

Jubiliačių intencija šv. mišias 
atgiedojo ir Švč. Sakramentu 
palaiminimą suteikė Jo Eksce
lencija vysk. V. Brizgys, Kauno 
augziliaras, kuriam asistavo 
kun. Pranciškus Statkus, dia
konas, ir domininkonas kun.

mundina iš Šv. Kazimiero par., 
Philadelphia, Pa.; sės. M. Kon- 
suelė, iš Saldž. Širdies parap., 
New Philadelpia, Pa.; sės. M. 
Liliana iš Šv. Pranciškaus pa
rap., Minersville, Pa.; sės. M. 
Agnesina iš Nekalto Prasidėji
mo parap., Chicago; sės. M. Di- 
lekta iš Nekalto Prasidėjimo pa- 

i rap., Chicago; šes. M. Davidika 
iš Šv. Pranciškaus parap., Mi
nersville, Pa.; sės. M. Rozarija 
iš šv. Pranciškaus parap., Law- 
rence, Mass.; sės. M. Antaneta 
iš Visų Šventųjų parap., Rose- 
land; sės. M. Leoneta iš Šv. Ka
zimiero parap., Worcester, 
Mass.; sės. M. Aurelia iš Šv.

Antoninas Jurgelaitis, subdiako- Kazimiero parap>> Worcester, 
nas. Reikšmingą pamokslą pa-lMass . ges M Laura ig &v Ra_
sakė neseniai atvykęs iš Argen 
tinos kun. Jonas Jakaitis, dide
lis seselių kazimieriečių bičiu
lis.

(Sidabro vainikėlius dėvėjo se
kančios seselės: sės. M. Mario- 
neta iš Šv. Kryžiaus parap., 
Mount Carmel, Pa.; sės. M. Cla- 
risa iš Šv. Kazimiero parap., 
Philadelphia, Pa.; sės. M. Ed-

X Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko valdyba, pra
dedant didžiuosius mūsų tautos 
Šiluvos atlaidus, minint Rugsė
jo 8 — Tautos šventę ir sąry
šy gerb. klebono kan. Paškaus- 
ko pakėlimu į prelatus, š. m. 
rugsėjo mėn. 8 d. 10:45 vai 
Marąuette Parko Marijos šven
tovėje organizuoja iškilmingas 
šv. mišias-sumą.

Šv. mišių metu giedos Chica
gos Vyrų choras, vedamas muz. 
Baltrušaičio.

Šiose iškilmingose pamaldose 
Chicagos visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

X Kun. J. Borevičius, S. J., 
Chicagos L. B. Ap. valdybos 
vicepirmininkas, ir mokyt. J. 
Kavaliūnas, Lietuvių Mokytojų 
sąjungos pirmininkas, lankėsi
pas De Paul universiteto vice- Stanislovas Aleksiejus, kun. Ed- 
prezidentą lituanistinių dalykų i vardas Abromaitis, kun. Valen-
dėstymo reikalais. Vicepreziden
tas reikalą maloniai išklausė ir 
žadėjo jį išspręsti teigiamai; 
apie rezultatus praneš po Dar
bo dienos. Ta pačia proga įam 
buvo įteiktas memorandumas.

X Dešimt tūkstančių svečių 
laukiama “Draugo” išvažiavime 
rugsėjo 2 d. Oaks Parke, 11900 
Archer Avė., Lemont, 111. Svečių
atvyks iš visų aplinkinių kolo-1 n’8, ^uni?as Vytautas Miko-a • _ ' Cj t A M Iv

nijų ir turėsite progos susitikti 
visus, kurių nematėte gal jau 
daugelį metų.

X Rožė Maziliauskienė paga
mino šiaudinukus tautodailės 
parodai, kuri vyko nuo rugpjū
čio 17 d. Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne — Lietuvaičių Sese
rų instituto lituanistikos kursų 
metu.

X Architektui Jonui Stankui, 
6800 So. Campbell, sūnaus gi
mimo proga, Leonardas Jan
kauskas įteikė $200.00 čekį.

zimiero parap., Worcester, 
Mass.; sės. M. Francilija iš Šv. 
Kazimiero parap., • Chicago 
Heights; sės. M. Cyrilė iš Šv. 
Antano parap., Cicero; sės. M. 
Beneta iš Dievo Apvaizdos pa
rap., Chicago; sės. M. Amanda 
iš Šv. Kazimiero parap., Wor- 
cester, Mass.; sės. M. Simplici-
ta iš Šv. Petro parap., South M. Alfredina iš Brockton,
Boston, Mass.; sės. M. Geralda 
iš Šv. Antano parap., Cicero; 
sės.. M. Imeldina iš Nekalto 
Prasidėjimo parap., Brighton 
Par k.

Tarp šitų seselių yra vyres- 
niųjįf, mokyklų vedėjų, moky
tojų, slaugių ir šeimininkių, ku
rios per 25 metus kongregaci
jos vienoj ar kitoj įstaigoj dar
bavosi ir dar vis darbuojasi. 
Kadangi šv. Kazimiero Seserys 
veda 46 mokyklas, 3 ligonines 
ir senelių prieglaudą 16 diecezi
jų JAV ir Argentinoj, šios ju
biliatės garbingai prisidėjo, į- 
vykdydamos paskirtus darbus.

Šimtai giminių, draugų ir mo
kinių iš tolimų vietų ir arčiau 
dalyvavo jubilėjaus apeigose, po 
kurių visi buvo pakviesti į pie
tus vienuolyno auditorijoj.

Svečiai kunigai buvo sekan
tieji: prelatas I. Albavičius, pre 
latas Jurgis Paškauskas, kun.

tinas Atkočius, kun. Ričardas 
W. Calek, kun. Petras Cinikas, 
kun. Edvardas Dambrauskas, 
kun. Julijonas Grinius, kun. Vin 
centas Kamarauskas, kun. Pet
ras Katauskas, kun. Jonas Ku- 
zinskas, kun. W. Lordemann, 
kun. Pranciškus Lukošius, kun. 
Jonas Malin, kun. Juozapas Ma
karas, kun. Benediktas Marčiu
lionis, kun. Juozapas Mačiulio-

laitis, kun. Jonas Stankevičius, 
kun. Vladas Urba, kun. Benja
minas Uždavinys, kun. Leonar
das Yerkes.

Viešnios seselės atstovavo se
kančias kongregacijas: Marijos 
Nekaltos- širdies Seserys, Little 
Company of Mary, Domininko- 
nės, Šv. Juozapo Seserys ir Šv. 
Kryžiaus Seserys.

Altoriaus tarnautojai buvo 
šie: Tomas Clark, Viktoras 
Giedraitis, Juozapas Kulys ir 
Jonas Sada — visi iš Marijos 
Gimimo parapijos.

ĮVILKTUVĖS IR PROFESIJOS APEIGOSi
Šv. Kazimiero Seserų Kongre 

gacijos koplyčioje rugpjūčio 15 
d. įvyko kandidačių įvilktuVės 
ir laikinų ir amžinų įžadų pro
fesijos ceremonijos, kuriose da
lyvavo Jo Eminencija kardino
las Stritch. Asistentai kardino
lui laike mišių buvo kun. Jonas 
Malin ir kun. Edvardas Abro
maitis. Įvilktuvių apeigose pa
gelbėjo kun. Antanas Kacevi- 
čius iš Providence, R. L, diako
no rolėje, ir kun. William Lor- 
demann iš Emerson, Nepr., kaip 
subdiakonas. Tvarkos prižiūrė
tojas buvo prelatas J. C. Hardi- 
man, kuriam padėjo seserų ka
pelionas kun. Antanas Zakaraus 
kas.

Kiti dvasiškiai, kurie dalyva
vo apeigose yra sekantieji: Jo 
Ekscelencija vyskupas Vincen
tas Brizgys, prelatas I. Albavi- 
čius, prelatas J. Paškauskas, 
kun. Valentinas Atkočius, kun. 
Petras Cinikas, kun. Stanislovas 
Gaučius, kun. F. Gureckas, kun. 
Jonas Jančius, kun. Jonas Ja
kaitis, kun. Jonas Kidykas, kun. 
Pranciškus Lukošius, kun. Juo
zapas Makaras, kun. Antaninas 
Jurgelaitis, kun. F. Dalton, kun.
Donahue, kun. Jonas Savuky- §v NikaiojaUs Tolentino para 
nas, kun. Albinas Spurgis, kun. pijoa chicag0.
Jonas Stankevičius, kun. Anta
nas Švedas, kun. Mykolas Urbo
navičius, kun. Benjaminas. Už
davinys, kun. Juozapas Vaiš- 
nys.

Penkiolika kandidačių, iš ku
rių trys čikagietės, priėmė nau
jokių abitus. Seselių nauji var
dai religiniame luome yra šie:
Elena Šteinytė-sesuo M. Bemi- 
cė iš Londono, Anglijos; Lore
ta Januškevičiūtė-sesuo M. Ma- 
rilita iš So. Bostono, Mass.;
Stasė Jakubauskaitė-sesuo M.
Kazimierita iš New Britain,
Conn.; Elena Pearce-sesuo M.
Mikalita iš Philadelphia, Pa.;
Ona Saveikiūtė-sesuo M. Joelė 
iš Mount Carmel, Pa.; Marija 
Louisa Andrulionytė-sesuo M.
Tomasanna iš Shenandoah, Pa;
Patricija Pribish-sesuo M. Re
gis iš Shenandoah, Pa.; Barbo
ra Pučkoraitė-sesuo M. Cintija 
iš Visų Šv. parap., Chicago; Ma- 
rylynn Dambrauskaitė-sesuo

Mass.; Margareta McTaggart- 
sesuo M. Kevin iš Emerson, Ne- 
braska; Albina Moceyūnaitė- 
sesuo M. Jane iš Pittston, Pa.; 
Ona Ramanauskaitė-sesuo M. 
Debora iš Shenandoah, Pa.; Te
resė Pąpšytė-sesuo M. Karena 
iš Visų Šv. parap., Chicago; Do- 
lores Garbašauskaitė-sesuo M. 
Norena iš Švč. Panelės Gimimo 
parapijos, Chicago; Aldona Pet-. 
kevičiūtė-sesuo M. Zita iš Co- 
lumbus, Ohio.

Naujokės, kurios užbaigė dve
jų metų noviciato lavinimą ir 
sudėjo pirmuosius įžadus, yra 
šios: sesuo M. Maristella Ber- 
ry iš Šv. Ritos parap., Chicago; 
sesuo M. Lucilė Želvytė iš Šv. 
Klemenso parap., Chicago; se
suo M. Corissima Kacevičiūtė iš 
Šv. Kazimiero parap., Provįden- 
ce, R. I.; sesuo M. Inez Vilią iš 
Šv. Juozapo parap., Carlsbad,

KAS KĄ IR KUR
— “Dainavos” ansamblis prade

da nšujs darbo sezoną. Ansamblio 
nariai renkasi repeticijai rugpjūčio 
27 d. (antradienį) 8 vai. vakaro 
Hollyvvood Inn. (2419 W. 43 St.) 
salėje Taip pat priimami nauji na
riai: dainininkai,-ės, tautinių šokių 
šokėjai, instrumentalistai rage
liams bei kanklėms. Registruotis 
antradieniais ir (ketvirtadienais nuo 
8 — 10 v. vakaro.

LIETUVIUI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A 0 G A S”
454.5 W«nt «lrd Htrmt, 

Chieagd 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

N. M.; sesuo M. Antonita Vas- 
quez iš Guadalupės Švč. Pane
lės Clovis, N. M.; sesuo M. Te- 
resianna Čepaitytė iš Šv. Baltra 
miejaus parap., Waukegan, III.; 
sesuo M. Marilina Kuzmickaitė 
iš Šv. Baltramiejaus parap., 
Waukegan, III.; sesuo M. Janina 
Golubickyt'ė iš Šv. Kazimiero 
parap., Gary, Ind.; sesuo M. Ma- 
donna Sobleskyta iš Šv. Teresės 
parap., Wilkes-Barre, Pa.; se
suo M. Savio Babkauskaitė iš 
Šv. Kazimiero parap., Worces- 
ter, Mass.

Amžinus įžadus sudėjo sekan
čios: sesuo M. Juozelė Bandyk 
iš Nekalto Prasidėjimo parap., 
Chicago; sesuo M. Cabrini Pe- 
riard iš Nekalto Prasidėjimo 
parap., Chicago; sesuo M. The- 
resilda Dranginytė iš Prisikėli
mo parap., Philadelphia, Pa.; 
sesuo M. Elissa Clarkson iš Šv. 
Juozapo parap., Scranton, Pa.; 
sesuo M. Goretti Majeris iš Vi
sų Šventųjų parap., Chicago; 
sesuo M. Simeoną Ambrose iš 
Šv. Antano parap., Cicero; se
suo M. Agnetta šainauskaitė 
iš Šv. Jurgio parap., Chicago; 
sesuo M. Rozalimą Banach iš

Ar jūs norite prisiminti ką 
nors tikrai kilnaus ? — Tai kar
tokite “Tėve mūsų”.

— Napoleonas

OPERAI REIKIA 
MOTERŲ BALSŲ

Sekančių metų kovo mėnesio vi
duryje Chicagoje bus statoma Gou- 
nod “Fausto” opera. Šiai operai y- 
ra reikalingos moterys sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra 
kviečiamos visos moterys ir mer
gaitės, galinčios dainuoti tokiame 
chore, atvykti registracijai ir pir
majam pasitarimui į Don Varno 
posto patalpas, 6816 So. Westem 
Avė., š.m. rugpjūčio 28 d. tarp 1 
ir 10 vai. vakare. Norinčios gauti 
daugiau informacijų, gali paskam
binti telefonu bet kada FR 6-0787 
arba vakarais RE 7-0235.

Prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių įsijungti j me
ninį operos sąstatą ir tuo padėti 
pastatyti “Fausto” operą. Operą 
stato Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. Adm.

Kviečiame visus j didelį rudeninį
t

LABDARIŲ

Pikniką - Išvažiavimą,
kuris bus i. m. rugsėjo (September) I dieną, 

šį sekmadienį,

LABDARIŲ ORYJE — HOLY FAMILY YILLA,
123 gatvė — trys mylios į vakarus 

nuo La Grange Road.

Piknike gausite įvairiausių skanių valgių — kugelio, rūgš
taus pieno, dešrų, šviežio medaus ir kt. Piknike taip pat bus 
įvairiausių pramogų, ypač vaikams.

6 VAL. VAKARE BUS BIUSTŲ TRAUKIMAS laimėti 
1957 — OIdsmobile — automobilį.

Kas dar negrąžino knygelės šaknelių (stubs) — galėsite 
tą dieną grąžinti Labdarių piknike.

Visas pelnas skiriamas naujai senelių prieglaudos padidi
nimo statybai, kuri netrukus bus pradėta.

b’’ALR.K. LABDARIŲ SĄJUNGOS VALDYBA

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOM!!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

CHICAGOJE
Mergaitės lavonas

Pagal pirštų nuospaudas at
pažinta, kad lavonas, be galvos 
rastas ežere, yra dingusios mer
gaitės Anderson Judith, 15 m. 
amžiaus. Prieš kiek laiko mer
gaitė buvo dingusi iš namų. Tė
vas sužinojęs apie tai sako, kad 
jis nenorįs tikėti, bet pirštų 
nuospaudos nemeluoja. Mergai
tės galva bei nupjautos kūno 
dalys rastos kitoje statinėje.

1000 dienų be nelaimių
Chicagos priemiestis Elm- 

hurst jau daugiau kaip 1000 die
nų neturi jokios susisiekimo ne
laimės, kurioje būtų užmuštų. 
Mieste negalima važiuoti grei
čiau, kaip 25 mylias per valan
dą. Policijos šefas Rusteberg 
sako, kad jie turi truput} laimės, 
bet jie pilnai visur ir visada at
simena šūkį: Sustok, žiūrėk ir 
gyvenk.

Pakelia atlyginimą
Chicagos susisiekimo vadovy

bė praneša, kad ji nuo rugsėjo 
1 d. pakels savo 13,750 tarnau
tojų atlyginimą 4 et. valandai. 
CTA sako, kad toks pakėlimas 
kainuos jai apie 1,200,000 dol. 
metams. Pakėlimas padarytas 
ryšium su pragyvenimo pabran
gimu.

Carpenter protingas
Plėšikas Richard Carpenter, 

kuris padarė virš šimto apiplė
šimų ir nušovė vieną policinin
ką ir kitą sužeidė, pripažintas 
sveiko proto ir numatoma, kad 
turės mirti elektros kėdėj Cook 
County kalėjime sekantį ket
virtadienį 12:01 vai.

Užmuštas berniukas
Vytas Šeferis, dviejų ir pu

sės metų lietuviukas, gyvenęs 
Gary, Indianoj, buvo mirtinai 
suvažinėtas ugniagesių vairuo
jamos mašinos, šeferiai yra 
naujai atvykę lietuviai. Jie au
gina dar tris berniukus ir duk
relę.
—■ j - ■ - —*


