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PAVERGTI) EUROPOS TAUTU MEMORANDUMAS
Masiniai bėga iš sovietines 

zonos ir iš Lenkijos
Atbėgo ir komunistinis profesorius

BERLYNAS. — Pastarosiomis savaitėmis dar padidėjo bė
gimas iš Vokietijos sovietinės zonos į Vakarų Berlyną ir Vakarų 
Vokietiją, pasiekdamas net 6,000 asmenų.

Galbūt Chruščevo atsilanky
mas Vokietijos sovietinėje daly
je susmukdė vokiečių viltį, kad 
abiejų Vokietijos dalių apjungi
mas galėtų numatomu laiku įvyk 
ti. Tai paskatino vykti į Vaka
rus, kur yra žymiai patogesnis 
gyvenimas. Tarp bėgančiųjų yra 
didokas nuošimtis jaunų vyrų, 
kurie netrukus būtų turėję stoti 
į komunistinę kariuomenę. Fed. 
Vokietijos įstaigų duomenimis, 
daug atbėgančiųjų yra pakanka
mai apmokyti specialistai ir Va
karuose tuoj gali rasti gerai ap
mokamą darbą. Tik dėl to vokie
čiams ir pavyksta įkurdinti Va
karuose bemaž visus atbėgan
čiuosius.

Kai kurie nepritampa

Bet pasitaiko ir tokių (ypač 
tarp jaunuolių), kurie čia Vaka
ruose nepritampa dėl to, kad jau 
čiasi perdaug vienišais. Rytuose 
komunistinės organizacijos juos 
„globodavo“ nuo ryto iki vaka
ro, o čia Vakaruose yra visiška 
laisvė daryti po darbo ką nori.

kvai yra labai nemalonus. Jei jau 
bėga tokie žymūs ideologai, ko 
reikalauti iš mažesniųjų.

Lenkai stengiasi persikelti 
į Vakarus

Nors Lenkijoje komunistinis 
Gomulkos režimas yra kiek su- 
švelnėjęs, tačiau ir iš šio krašto 
žmonės stengiasi persikelti į Va
karus, jei tai tik įmanoma leng
vesnėmis sąlygomis. Legalių vi
zų kelionėms į užsienį lenkų įstai 
gos duoda tik aprėžtą skaičių. 
Kiti pasirenka nelegalius kelius. 
O pastaruoju metu vienas tokių 
kelių, tai išvykti iš Lenkijos su 
turistinėmis ekskursijomis ir 
paskiau jau į Lenkiją nebegrįžti. 
Neseniai lenkų turistiniu laivu 
„Batory“ daug šimtų lenkų pa
teko į Skandinaviją. Vien tik 
Danijos sostinėje nuo to vieno 
laivo „nubyrėjo“ apie 80 turistų. 
Dalis jų slapstėsi Danijoje tol, 
kol lenkų laivas išplaukė, nes 
bijojo priverstino grąžinimo į lai 
vą. Kiti tiesiai nuėjo į danų po-

Prisipažino perversmą
ruošęs raud. Kinijoj
HONG KONG, rūgs. 3. — Pei- 

pingo komunistinis radijas va
kar pranešė, jog Lo Lung - chi, 
raudonosios Kinijos statybinės 
miško medžiagos gamybos neko
munistinis ministeris, prisipaži
no, kad jis organizavęs intelek
tualus prieš komunistų partiją.

Prieškomunistinė organizacija 
buvo sudaryta tuojau po raudo
nųjų įsibrovimo į valdžią 1949 
m. ir dabar turi skyrius visuose 
didesniuose Kinijos miestuose, 
pranešė Peipingo radijas.

Stambi p*rama
marijonams Argentinoj

LA GRANGE, III. — Praėjusį 
sekmadienį Šv. Pranciškaus pa
rapija La Grange surinko Argen 
tinos marijonams paremti 1,000 
dolerių. Vietinis klebonas prel. 
O’Brien pasakė pamokslą, labai 
išgirdamas tėvų marijonų veiklą 
užsieniuose ir jų parapijoje. Šio
je parapijoje marijonai gelbsti 
pastoracijai kas sekmadienį jau 
dešimti metai.

Tam tikram skaičiui jaunuolių, 
ypač kurie yra be šeimos, tokia lici» * Prašėsi politinio tremti 
laisvė yra neįprasta, jiems susi- nio teisių (azilio).
daro įspūdis, kad niekas jais ne- _____________
eidomi ir nesirūpina. Kai kurie 
jaunuoliai tad po kurio laiko vėl Įspėja 
grįžta į sovietinę dalį. Tačiau tas 
skaičius yra labai nedidelis.

nuo sovietinio

Vokiečių komunistų ideologas 
pabėgo

pavojaus
WASHINGTONAS, rūgs. 3. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
profesinių sąjungų vadovybė įs
pėja Vakarų kraštus nuo komu-Pastarosiomis dienomis dėme

sį' sukėlė vieno žymiausių Vokie-j nistinio ir sovietinio pavojaus. Iš 
tijos sovietinės dalies komunistų to fakto, kad Sovietų Sąjungoje 
intelektualų perbėgimas į Vakk- yra bent kiek atleistos vadžios, 
rus. Tai prof. Alfredas Kantoro- dar negalima daryti išvados, kad 
vičius, kuris jau trečią dešimt- Maskva yra atsisakiusi savo im- 
metį priklauso komunistų parti- perialistinių tikslų. Maskvos pa

reiškimus reikią priimti dideliu 
atsargumu. Ne visa galima tikė
ti, ką Sovietų Sąjunga sako. Sri
tinės liaudies ūkio tarybos Sovie
tų Rusijoje esančios tik nauja 
besitęsiančio išnaudojimo forma. 
Nereikią užmiršti, kad Maskva ir 
toliau puoselėja pasaulio užvieš-

Sovietai V. Vokietijoj
slepiasi už maišą .

BUENDE, Vokietija, rūgs. 3.

jai ir sovietų buvo laikomas vie
nu iš vokiečių komunistų ideolo
gų. Jis pabėgo palikęs rytiniame 
Berlyne savo didžiulę privatinę 
biblioteką, daug rankraščių ir 
kitką. Iki savo pasišalinimo pro
fesoriavo rytinio Berlyno univer 
sitete ir šiaip ėjo įvairias svar
bias pareigas. Jau nuo Vengrijos patavimo planus, 
krizės laikų, visais pastarais me
tais, jame sustiprėjo abejonės.
Perbėgęs į Vakarus, transliacijo
je per „Laisvojo Berlyno“ radi
ją labai aštriais žodžiais pasisa
kė ir dėl komunistų ir dėl sovie
tinės politikos. Jau kelintus me-1 — „Frankfurter Allgemeine Zei- 
tus jis delsęs savo bėgimu į Va- tung“ praneša, kad persikėlusi iš 
karus, vis dar tikėdamas, kad ko Luebekke į Buende sovietinė ka- 
munistinis režimas pakeis savo ro misija prie britų kariuomenės 
žiaurumo, smurto ir beteisišku-, Vak. Vokietijoje, naujoje būsti
nio politiką. Jis laukęs, kad ka- nėję apkaišiojo savo 7 namų 
da nors turėtų liautis visa to ko- kvartalą maišine drobe, kad pa- 
munistinio melo srovė, dvasinės šaliniai nematytų, ką sovietų ka- 
laisvės varžymas ir kitos negero- rinės misijos ir jų šeimų nariai 
vės. Bet po birželio 17 dienos ir veikia. Buendės miesto valdyba 
po Vengrijos įvykių jam vis aiš- su tokia „maišine uždanga“ ne- 
kiau pasidarė, kad iš dabartinės nori sutikti ir daro žygių, kad 
komunistinės klikos nesą galima sovietų karinė misija ją vėl nu-

Jordano karalius Hussein (kairė’#') ir Turkiios nrem- 
jeras Adnan Menderes eina skersai Yesilkoy aerodromą lns- 
tambule, Turkijoje, atvykus Husseinui pasitarti Sirijos klau
simu. Artimuose Rytuose vėl politinis įsitempimas padidė
jo Sirijai pakrypus į Maskvą. (INS)
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Sovietai norėtų Baltijos
jūroje vieni viešpatauti

f
Siekdami išlaikyti savo pozicijas Baltijos jūroje, Sovietai 

jautriai atsiliepia į kiekvieną reiškinį, kuris galėtų jėgif santykį 
Baltijos jūroje bent kiek pakeisti jų nenaudai.

Sovietams itin nemalonios yra 
Fed. Vokietijos pastangos didin
ti savo karo laivyną ir jo dalį 
įkurdinti Baltijos jūros pakraš
tyje. Sovietų ambasadorius Smir 
novas per Vokietijos užsienio rei 
kalų ministeriją pareiškė protes
tą, kad vokiečiai dalį savo karo 
laivyno Baltijos jūroje perveda 
NATO (Šiaurės Atlanto gyny
bos orgafcteacijos) žinion ir kad 
vokiečiai iš Tiso toje jūroje įren
gia karo laivyno bazes. Tai su
darą grėsmę Sovietų Sąjungai ir 
kitoms draugingoms valstybėms.
Šitokie reiškiniai pabloginsią 
Maskvos — Bonnos santykių kli
matą.

Vokiečių duomenimis („Stutt- 
garter Nachrichten“ rugp. 23 
d.), Fed. Vokietijos gynybos mi
nisterija šių metų viduryje tu
rėjusi savo karo laivyne 76 lai
vus, jų tarpe greituosius mini
ninkus, uostų saugumo laivus, ly 
dimus laivus, povandeninių laivų 
medžiotojus ir kitus. Vienas po
vandeninis laivas naudojamas 
mokymo tikslams. Maždaug pu
sė vokiečių karo laivų turi savo 
bazes Šiaurės jūroje, kita pusė 
Baltijos jūroje. Iš Šiaurės At
lanto gynybai pavestų mininin
kų tik trečdalis turi savo bazes 
Baltijos jūroje. Iš 21 laivyno flo- 
tilijų 13 numatoma įkurdinti Bal 
tijos jūros uostuose. Dėl laivų 
vienetų, kurie yra pervesti Šiau
rės Atlanto organizacijai, Bonna 
su Maskva visai neturi ką kal
bėti, nes tai NATO reikalas.

Neteks darbo
TOKIO, Japonija, rūgs. 3. — 

Kai Jungtinės Amerikos Valsty
bės ištrauks savo pėstininkus ka
reivius iš Japonijos į Pietų Ko
rėją, nemažas skaičius japonų, 
tarnaujančių amerikiečių įstai
gose, neteks darbo.

Nauja sutartis
VIENA, Austrija, rūgs. 3. — 

Čekoslovakija sutiko duoti Egip
tui mašinerijos ir pramoninių 
gaminių už egiptiečių medvilnę, 
pranešė Prahos radijas.

laukti jokio padėties pagerėji
mo. Jis nebegalėjęs toliau pakel
ti to tragizmo, kad jis pats savo 
darbu padedąs stiprinti tai, prieš 
ką jis visą savo amžių yra kovo
jęs. Komunistinė santvarka, anot

imtų.

Negrįžo į Lenkiją

VIENA, Austrija, rūgs. 3. — 
Šios vasaros sezono metu iš eks- 

Kantorovičmus, tai tikras darbi- kursi jų dalyvių ir paskirų lenkų 
ninku išnaudojimas ir vienos kli- turistų apie 1,500 paliko Austri- 
kos sauvalė, kuria yra niekina- joje įrfiebegrįžo į Lenkiją. Dau- 
ma pati socializmo sąvoka. „Mes gumas jų buvę išvykę lenkų tu- 
manėme visą amžių kovoję prieš rįzmo biuro „Orbis“ tarpininka- 
fašizmą ir barbariškumą, barba- vjmu.
riškumus čia pat, komunistiniai --------------- *
valdomam krašte“, pareiškė pro
fesorius. Savaime aišku, kad to
kio žymaus komunisto intelek- Rugsėjo 4 d.: šv. Rozalija; lie- 
tualo pabėgimas Berlyno komu- tuviški: Rimantas ir Girėnas, 
nistinei vadovybei ir pačiai Mas- Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:22.

Nuostolių nebuvo
AMMANAS, Jordanas, rūgs. 

3. — Vakar įvyko sprogimas 
tarp Jungtinių Amerikos Valsty
bių informacijos centro ir spau
dos pastato Aramano mieste, bet 
nuostolių nebuvo. Vyriausybės 
pareigūnas pareiškė, kad nežino
mas asmuo padėjo sprogstamo
sios medžiagos tarp dviejų pa
statų.

KALENDORIUS ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir mažas pa
sikeitimas oro temperatūroje.

Siūlo JT komisijos galią 
išplėsti į visas pavergtas tautas

Pavergtųjų Europos Tautų (PET) generalinis komitetas įtei
kė memorandumą visoms keturioms vyriausybėms, kurių atstovai 
neseniai pasirašė vadinamą „Berlyno deklaraciją“ dėl Vokietijos 
apjungimo ir tautų apsisprendimo. •

Deklaraciją, kaip žinoma, pa-

Švedai piktinasi
STOCKHOLM, Švedija, rūgs. 

3. — Švedų laikraščio „Svenska 
Dagbladet“ žiniomis, sovietų teis 
mas nubaudęs vieną latvį 25 me
tais kalėjimo už tai, kad ji6 1921 
- 25 išdavinėjęs revoliucionie
rius. Kitu atveju vienas latvis 
buvęs nuteistas 10 metų už tai, 
kad 1905 m. veikęs prieš sukilė
lius. Laikraštis tokiais nežmoniš 
kais sprendimais piktinasi.

Chou prabilo
HONG KONG, rūgs. 3.—Chou 

En - lai, Kinijos komunistinis 
premjeras, vakar apkaltino Jung 
tinęs Amerikos Valstybes, kad, 
girdi, jos siunčia ginklų ir kari
nių asmenų į Pietų Vietnamą ir 
bando Pietų Vietnamą surišti su 
Pietryčių Azijos organizacija 
(SEATO). Šią žinią paskelbė ko
munistinės Kinijos žinių agentū
ra.

sirašė Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Didž. Britanijos, Prancū
zijos ir Fed. Vokietijos atstovai. 
Memorandume pabrėžiamas tos 
deklaracijos svarbumas, ypač, 
kai joje iš naujo patvirtinami šie 
principai:

1) Kad kiekviena tauta turi 
teisę savo gyvenimo kelią sau 
laisvai pasirinkti;

2) kad bet kokie nusiginklavi
mo susitarimai Europoje yra 
įmanomi tik pritariant visoms 
Europoms tautoms;

3) kad tik laisvais rinkimais 
sudarytos vyriausybės gali pasi
imti įpareigojimus, kurie tautai 
būtų ir ateityje privalomi.

Memorandume toliau pareiš
kiama, kad Pavergtosios Euro
pos Tautos sveikina pasirašiusių 
jų valstybių užsimojimą Vokie
tijos apjungimo kryptimi, nes da 
bartinis Vokietijos suskaldymas 
sudaro vieną iš* vyriausių tarp
tautinių kliuvinių. Toliau PET 
reiškia viltį, kad Vakarų valsty
bės, rūpindamosi apjungti su
skaldytą Vokietiją, jieškos prie
monių siekti ir Vidurio bei Rytų 
Europos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo.

Jungtinės Tautos raportą apie 
Vengrijos sukilimą svarstys vis
dėlto nepaprastoje sesijoje, kuri 
prasideda apie rugsėjo 10 dieną.

To siekė ir Pavergtosios Euro
pos Tautos. PET, be to, daro žy
gių, kad Jungtinių Tautų Ven
grijos reikalams komisijos kom
petencija būtų išplėsta ir į kitas 
pavergtas tautas, tyrinėjant so
vietinės agresijos veiksmus tuo
se kraštuose.

Susirenkant Jungtinių Tautų 
asamblėjai, tuo pačiu laiku šau
kiami ir PET seimo posėdžiai. 
Nusistatyta, kad PET delegacijų 
nariais negalės būti asmenys, 
priėmę kurio kito, ne savo kraš
to, pilietybę.

Kitais metais vėl įvyks viena 
PET seimo sesija Strassburge.

(Elta)

Žodis Bulganinui
LONDONAS, rūgs. 3. — Bri

tanijos premjeras Haroldas Mac- 
millanas vakar pareikalavo So
vietų Sąjungos premjerą Bulga- 
niną, kad jis pašalintų akmenis 
nuo Rytų — Vakarų nusiginkla
vimo pasitraimų.

Didelė nelaimė
KINGSTON, Jamaica, rūgs. 3. 

— Specialus traukinys, vežęs 
1,500 maldininkų, praėjusį sek
madienį sulūžo kalvoje ir apie 
200 asmenų žuvo. Beveik 500 as
menų buvo sužeista traukinio ne
laimėje.

VeLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Rusija vakar pranešė, kad ji atliks oro ir, laivyno 
manevrus nuo rugsėjo 10 iki spalio 15 d. Barentso jūroje, šiau
rėje nuo Skandinavijos.

— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) kariniai 
pratimai, kurie apims Atlantą nuo Islandijos salos, Britaniją, Vi
duržemio jūrą, Turkiją, Norvegiją, vakarinę ir pietinę Europą, 
išskyrus Vokietiją, oficialiai prasidės rugsėjo 19 d.

— Haroldas Stassenas, JAV delegatas nusiginklavimo konfe
rencijoje, vakar išskrido į Londoną dalyvauti nusiginklavimo pa
sitarimuose. Jis vis tebėra optimistas, kad bus galima Vakarams 
susitarti su Maskva nusiginklavimo klausimais.

— Francis White, naujas Jungtinių Amerikos Valstybių am
basadorius Švedijai, laivu atvyko į Švediją.

— Jungtinių Amerikos Valstybių vieškelių susisiekimą ne
laimėse žuvo Iftf2 asmenys Labor Day švenčių metu.

— Beiruto policija vakar pranešė, kad ji paskutinių 48 valan
dų laikotarpyje pačiupo 15 pistoletų, 30 šautuvų ir 3,000 šovinių, 
atgabentų į Lebano sostinę Beirutą iš Sirijos. Penki asmenys, 
įskaitant du siriečius, areštuoti.

— Atsargon išėjęs JAV armijos generolas Raymond A. Whee- 
ler, kuris prižiūrėjo Jungtinių Tautų darbininkus valant Suezo 
kanalą praėjusį pavasarį, atvyko į Egipto sostinę Kairą tartis dėl 
atlyginimo už valymo darbus.

— Vakarų diplomatai įsitikinę, kad šią savaitę bus nutraukti 
JT pakomitečio nusiginklavimo konferencijos posėdžiai Londone 
ir ginčai bus perkelti į Jungtinių Tautų dvylikos valstybių komi
siją New Yorke.

— Prezidentas Eisdnhoiceris vakar pareiškė, kad kongresas 
nepakankamai sumažino jo biudžetą, kad galima būtų sumažinti 

j pajamų mokesčiai.
— Sovietų Rusija vakar pastebėjo, kad ji pasiruošusi tartis 

,svarbiausiais nusiginklavimo klausimais“ Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo konferencijoje Londone, pranešė britų šaltiniai. JT 
nusiginklavirąo pakomitetį sudaro Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Britanija, Prancūzija, Kanada ir Sovietų Rusija.

uotas Lietuvos
prekes į Indiją

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Lietuvos prekės yra siunčiamos 
į Indiją. Siunčiami suvirinimo 
aparatai, pritaikyti Indijos kli
matui. Netrukus išsiusią 100 
transformatorių. Vilniaus Žalgi
rio staklių gamykla gamina In
dijai frezavimo staklių. Petra
šiūnų popieriaus fabrikas išsiųs į 
Indiją 120 tonų spaustuvinio po
pieriaus. Ir Lietuvos mokslų aka 
demija palaikanti santykius su 
Indijos mokslų institucijomis, 
pasikeisdama įvairiais leidiniais.

Okupi

Jei nepakels
ANTWERPENAS, Belgija, 

rūgs. 3. — Antwerpeno deiman
to įmonėje vakar 800 deimanto 
pjaustytojų pareikalavo pakelti 
atlyginimą. Jie yra svarbiausi ae 
menys įmonėję, kurioje dirba 
14,000 darbininkų. Deimanto 
įmonėje darbas gali sustoti, jei 
nepakels atlyginimo.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Anksti pradėjo sėti rugius 

okup. Lietuvoje. Vilniaus radijas 
rugpjūčio 13 d. pranešė, kad Liū
do Giros vardo kolchoze (Ignali
nos apylinkėje) jau prasidėjusi 
žiemkenčių sėja.

• Lietuvos medicinos darbuo
tojų ekskursija rugpjūčio 25 d. 
išvyko į Vokietiją. Tarp ekskur
santų yra chirurgas Gediminas 
Baltrūnas, farmacininkai Vladas 
Januševičius, Regina Bytautaitė 
ir kt. Be Berlyno, aplankys Dres- 
deną, Potsdamą ir kitas vieto
ves.

• Lietuvių turistų grupė iš 9 
asmenų rugpjūčio 26 d. išvyko į 
Bulgariją ir Rumuniją. Rugpjū
čio 29 d. aštuoniolika pramonės 
darbininkų išvyko į Leipcigo mu 
gę-

• Vilniuje veikia speciali grąž
tų gamykla. Dalis jaunesnių dar
bininkų lanko vakarinius kursus 
ir pasiruošė stoti į aųgštesnes 
mokyklas.

Trumpai iš visur
• „Deutschcr Information- 

dienst“ 672 nr. davė du pusla
pius informacijų apie Vliką, Vyk 
domąją tarybą ir atskirai apie jų 
naujuosius pirmininkus — dr. A. 
Trimaką ir J. Glemžą.

• Dar viena institucija Rytų 
Europos klausimams gvildenti. 
Muenchene, Vokietijoje, neseniai 
įsisteigė dar viena organizacija, 
kurios uždavinys gvildenti Rytų 
Europos klausimus. Tai „Ar- 
beitskreis fuer Ostfragen e. V.“. 
Vadovauja universiteto profeso
riai Stadtmueller ir von Richt- 
hofen. Naujoji organizacija pa
laikysianti ryšius su kitais toly
giais institutais ir su Rytų Euro
pos tautų atstovais. Ji leis leidi
nius, kuriais visuomenė bus su
pažindinama aktualiomis Rytų 
Europos problemomis.

• Trys estai pabėgo per Bal
tijos jūrą. Stockholmo laikraš- 
čių žiniomis, trys esai mažu buri
niu laivu pabėgo iš Talino ir la
bai išvargę, išbadėję pasiekė Šve 
dijos pakraštį. Jie ne iškart pa- 
suko į Švediją, bet ilgoką laiką 
jūroje manevravo, kol ryžosi sa
vo nepaprastam žygiui.

• Sovietų Sąjunga. Kazachs
tano laikraštis paskelbė, kad nu
sigėręs šoferis sunkvežimiu įlėkė 
į žmonių būrį, vieną iš jų užmu
šė, kelis sužeidė. Teismas pa
smerkė šoferį mirti ir sušaudė.

• Vokietijoje prie vienos auto 
strados pastatytas žuvusiam au
tomobilistui paminklas su užra
šu: „Čia guli vienas iš tų, kuris 
norėjo kitą pralenkti“.
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Adresas: 4200 So. Rockuell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Lietuviškasis Džiamborčs Fondas
šiais metais įvyko Anglijoje mil- Į F. Karosienę — 145.85; ASS są

žiniškos sktuitų stovyklos. Mat, šių važiavimo Clevelande, Oliitią dalv- 
metų rugpjūčio men. Anglijoje įvv viai per Korp. Vytis pirm. fil. lt. 
ko pasaulinis skautų sąskrydis Viskantų, Čikaga, lll., — $25.06; 
(Jiiinborer), kuriame dalyvavo virš < Per I)F įgaliotinį Čikagoje, III., psl. 
ttO tautų skautų organizacijų atsto- K. Dirkį — $112.79; Pagal aukų la 
vų, gi bendras šio sąskrydžio daly

POPIEŽIAI'S SVEIKINIMAS 
SKAUTAMS

Švenčiant Skautybės auksinę 
sukaktį šiais mętais jubil’ėjinėje 
Jamboree Anglijoje, stovyklavo 
35,000 skautų iš viso jiasaulio, 
iš kurių apie 10,000 buvo kata
likų religijos. Katalikus skau
tus ir netiesioginiai visus skau
tus specialiu raštu sveikino Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus XII 
sekančiais žodžiais, išspausdin
tais Jamboree laikraštyje “Ju- 
bille Journal” No 4:

“Mes džiaugiamės kartu su 
jumis, mieli katalikai skautai, 
jums susirinkus kartu su jūsų 
draugais iš viso pasaulio į Di
džiąją Britaniją, skautybės or
ganizatorių tėvynę, atšvęsti šio 
didžiulio judėjimo auksinį jubi- 
lėjų. Taip gausingai dalyvauda
mi šioje jubilėjinėje Jamboree, 
jūs parodote gyvumą ir veržlu
mą įvairių skautų organizacijos 
šakų, paplitusių tarp katalikiš
kojo jaunimo, kas mums sutei
kia džiaugsmo. Labai dažni ank 
styvesni popiežiai ir mes tėviš
kai stiprinome tuos. kurie dirbo

MIELOS SESES SKAUTES,

Artėja Seserijos rinkimai, nuo 
kurių išdavų priklausys arti
miausiais metais lietuvių skau
čių veikla ir pažanga. Tenka gi
liai susimąstyti ir prisiminti pa
reigas, kurias mums šie rinki
mai uždeda.

Vadovavimas jaunimo orga
nizacijai, ypač centriniuose or
ganuose, yra sunki pareiga, rei
kalaujanti daug pasišventimo 
ir savęs atsisakymo. Tačiau lig
šiolinis patyrimas rodo, kad ir 
rezultatai yra nepaprastai džiu-

vių skaičius siekė 25,000. Jau anks
čiau buvo paminėtu, kad 1957 me
tais sukanka lygiai 50 metų nuo 
skautų organizacijos įsteigimo ir 100 
mętų nuo skautų oiganizaeijos įstei-

pą Nr. 62a Įjos Angeles Židinio skau
tai—vyčiai per ps. Pr. Pakalniškį 
— $12.00; Los Angeles “Žalgirio” 
Viet-jos* Šv. Juigio (Skautų Kanki
nių Dienas Gerasis Darbelis per ps. 
8. Mukarevičių — $14.00; Iš ps. B.

-gėjo, britų generolo lordo Baden- Žolpio- per DF Įgaliotinį Toronte
,Powell gimimo dienos. Tuo pačiu 
metu Anglijoje įvyko pasaulinė 
skautų — vyčių (vyresniojo am
žiaus skautų) stovykla (Rovermoot, 
ir skautų vadų stovykla (Indaba). 
Rovennoote ir Indaboje dalyvavo po 
5,000 laisvojo pasaulio skautų at
stovų. Ten |>at ir tuo pačiu metu 
posėdžiavo Tarptautinė Skautų Kftn- 
fereneija, kuri laikoma lyg ir pasau
lio skautų parlamentu. Visose augš- 
fliau minėtose stdvyklbse ar posė 
džiuose dalyvavo Lietuvos Skautų 
Brolijos atstovai, lietuvių skautų 
reprezentaciniai vienetai. Jie buvo 
mūsų Tautos ir Tėvynės jaunaisiais 
ambasadoriais.

Šis labai reikšmingas Lietuvos

visai nelauktai buvo susidariusi 
galimybė deleguoti mūsų LSB rep
rezentacinį vienetą į 4-tą, įą J’AV. 
Skautų Tautinę Jamboree. šioje 
milžiniškoje stovykloje mūsų skini 
tai atliko iiž mus visus tai, kų pa 
siryžo atlikti mūsų jaunieji skau
tai — ambasadoriai Anglijoje.

Aukas galima Įteikti visų-mūsų 
LSB vienetų vadovams ar tiesiog 
siųsti DF iždininko adresu iki 
spalių mėn. 1 d.: Mr. Alfonsas Po
cius, 43 Paddington Avė. London, 
Ont., Canada.

Ps. O. Gešventas,
Džiambprės Fondo Sekretorius

, . . . , . , Skautų Brolijos žygis yra -surištusgus kiekvienam skautui ir kiek- 8U didelėmis piniginėmis išlaidomis, 
vienam lietuviui. Skautų organi
zacija yra gyva ir, nežiūrint vi
siems žinomų nepalankių sąly
gų, ne tik nesilpnėja, bet auga 
ir stiprėja. Todėl pirmoji mūąų 
pareiga ir būtų neleisti šiai skau 
tiškai ugnelei užgesti,’ ir Įtiek- 5«1P°.S į kit?! drauįjos. Gavo 

vienai, kuri tik gali ir pajėgia, 
neatsisakyti kandidathoti į Se
serijos vadovaujamas pareigas.

Kandidatavimas tačiau palies 
tik nežymų skautininkių skal

su didėlėmis piniginėmis 
Dėl to ir buvo prieš metus laiko ir 
vėliau dar karią prieš pusmetį kreip
tasi. į lietuvių visuomenę, kviečiant 
ją paremti aukomis Lietuviškąjį 
Džiamborės Fondą. Tą raginimu 
lietuviai išgirdo ir atėjo į pagalbą. 
Atsiliepė aukomis mūsų organizaci-

liose vietovėse buvo sudaryti DF 
remti Komitetai. Ir Džiamborės 
Fondo paskelbtas vajus davė tikrai Sk. vyčių “Šarūno” būrelis, St.

j. p«. VI. Rušą — $5.00; Waterbu- 
ry Vietininkijų pagal aukų lapus 
Nr. 91, 92, 94, 95 per ps. R. Pakal
nį — $89.07; Mažosios Lietuvos Bi
čiulių D-jos Londono, Ont., Skyrius 
per p. E. Daniliūną — $10.00;
Hartfordo skautų—vyčių d-vės DF 
skirto parengimo pelnas per ps. J.
Benešiūną — $116.00; Iš LSB Aus
tralijos Rajono per v. s. A. Krau- 
są — $10.50.

Viso iki š. m. liepos mėn. 3 die
nos surinkta $3.355.96.

Žemiau duodame DF Geradarių 
(aukojusių nuo 10 iki 25 dol.). DF 
Rėmėjų (aukojusių nuo 25 iki 75 
dol) ir DF Garbės Rėmėjų (aukoju 
šių virš 75 doi,) sąrašą:

DF geradariai
B. Pošius, Toronto, Ont. —

$10.00; Brigbton Parko Liet. Mo
terų Klubas, Čikaga, lll. — $10.00;
L. S. Ramovė, Worcesterio Sky-, 
rius — $15.00; ALTS-gos Detroito į 
Skyrius — $10.00; SLA Detroito (
Kuopa — $10.00; ‘ * Baltijos ’ ’ i
Tuntas, Detroite, Mich. — $20.00;
Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio — I ||^p(Ha|
$10.00; Ignas Vileniškis, Boston, | III Į I 4» 1
Mass. — $10.00; Juozas Beržėnus,------------------------------------------- -

Tėvų palaima negali nuskęs
ti vandeny ir sudegti ugnyje.

— Rusai.

KHyOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU i#58 M. MODULIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimus 
— Pigios kulnos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite šią moderniškų 

elektronikos parduotuvę

ii-Dfl i na

JYlcLSb. ““— iplU.uvj UOZoo Dvi ™
Mount Brydges, Out. — $10.00: jI33tlOS ~ SOPVICej

apčiuopiamų vaisių. Be mūsų pla
čiosios visuomenės paramos Džiain- 
borės Fondo reikalai būtų tikrai kri
tiški.

Metų laikotarpyje jau du kartu
čių. O visoms skautininkėms lie 

prieš jus, bet mums yra labai ka kita svarbi pareiga — akty- 
malonu šia didele proga išreikš- viai dalyvauti rinkimuose. Kiek-1 įa-'ė įplaukusių aukų ataskaitos, 
ti mūsų pasigėrėjimą, mūsų lin- j viena skautininke, išrinkta į va- j *b^ .AnSi^ukojuiių J' asmenų,

dovaujamas pareigas, lengviau į skautų vienetų ar mūsų organizaci- 
galės pakelti visus organizaci- i jų varduk šj kartą vėl duodame 
nio darbo sunkumus, jeigu jį1 vėliau aukojusių vardus, jiems nuo- 

, , . . . . . ,i širdžiai už jų dosnumą ir pareiks-zmos, kad UZ JOS stovi Visas' tą DžiainborėS Fondui pasitikėjimą 
skautininkių sambūris, jeigu ji ‘

k'ėjimus ir širdingus šveikinimus 
vadams ir tūkstančiams narių, 
susirinkusių šiame jubilėjinia- 
me susirinkime.

Pasaulis, į kurį jūs, mieli jau
nuoliai, rengiatės išeiti, yra sun j matys, kad visos skautininkės 
kus. Daug kartų nuo skautybės nuoširdžiai rūpinasi lietuviškos 
įsteigimo ir net šiandien dauge- j skautybės ateitimi, atiduodamos 
lyje vietų daug .jūsų amžiaus j savo balsus toms kandidatėms, 
jaunuolių kenčia nuo vargo ir
bado. ir gąsdinančios divizijos 
nenustoja žmones kurstyti. Lai

kurias jas laiko tinkamiausiomis 
vienoms ar kitoms pareigoms, 
kurios aktyviai dalyvavo rinki-

dėkodami.
B. Pošius, Toronto, Ont., per ps.

.T, Pažėrą —$5.00; Hamiltone, Ont., 
pagal aukų lapus Nr. 29 ir Nr. 30 
ps. A. Ijiugalio, ps. J. Trečioko ir 
A. Trumpicko surinkta ir per V. sl. 
V. Verbicką gauta — $44.50; L. 8.

ta idėja, kuri jus čia sutraukėj muose, bus pasiekiamos ir at- 
į šį gražųjį Sutton parką, pa-! silieps, kai bus reikalinga talka

deda jums suprasti širdingai jū 
sų Jamboree prasmę. Stenkitės 
tikrai suprasti jūsų brolybės idė 
ją tarp skirtingų kraštų, kalbų

vienoms ar kitoms pareigoms, Ramovės Woroesterio Skyrius per 
ps. V. Bliumfeldą — $15.00; Pašto 
perlaida iš p. J. Strazdo, (luelpii, 
Ont. — 3.00; DF įgaliotinio Detroi
te ps. A. Banicnio surinktos aukos 
— $136.00; LSB Ūkio Skyrius V S 
potvarkiu per brolį Sig. Krasaus
ką — $102.00; DF remti Komitetas 
Bostone per p. F. Karosienę

tolimesnei veiklai stiprinti.
Kaip paprastai, rinkimuose

galės dalyvauti tik aktyvios 
skautininkės, attikusios nario

ir rasių. Ši idėja kviečia jus ge- rrfokesčio prievolę. Kad išveng
tume galimų nesklandumų, ma
loniai kviečiu seses skautininkas 
galimai skubiau sumokėti nario 
mokestį Seserijos iždininkei vyr. 
sktn. Gudauskienei, 5355 So. 
Francisco, Chicago 32, III.

Tąja pačia proga primenu šė

riau pažinti kits kitą, suprasti 
kitų sentimentus, draugystę ir 
kiekviena proga tai paversti dar 
bais, pasitarnaujant artimui, 
kas ir yra tikroji skauto garbė.
Tegu šioji jubilėjinė Jamboree 
būna visoms tautoms, kurios 
jus čia pasiuntė ir kurio's jus sems, kad kiek galima skubiau

$100.00; DF įgaliotinio Čikagoje 
psl. K. Dirkio surinkta — $35.45; 
“Laisvosios Tėvynės” stovyklos iž
do LSB priklausanti likučio dalis 
per ps. A. Banionį — $130.00; De
troito “Baltijos” tuntą auka per

Louis, III. — $12.00; Bostono
“Herkaus Montes” sk. vyčių bū
relis — $14.00; S. v. v. sl. Česlo
vas Anužis, Detroit, Mich.—$10.00; 
Liet. Atgimimo Sąj. Detroito Sky
rius — $10.00; ps. A. Banionis, 
Detroit Mieli, (už išplatintas kny
gas) — $16.00; ASS Čikagos Sky 
rius — $20.45; Kęstučio Pašaijms 
D-ja, Čikaga, lll. — $10.00; Lietu
vos Šaulių Sąjungos Čikagos Klu
bas — $10.00; s. Vladas Vijeikis, 
Čikaga, lll. — $20.00; L. K “Bi
rutės” Sąj., Čikagos Skyrius — 
$10.00; p. S. Naginionis senj., 
Montreal, Que. — 10.00; p. A. An- 
drulionis, Boston, Mass. — $20.00; 
s. Al. Mauomaitis, Boston, Mass. 
— $21.00; Daumantas ir Jadvyga 
Dikiniai, Boston, Mass. — $10.00; 
Jobu P. Tuinyla, Boston, Mass. — 
$10.00; Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Toronto Klubas — $10.00; Mažo
sios Lietuvos Bičiulių D-jos lx>n- 
dono, Gilt,* Skyrius—$10.00; ALTS- 
gos VVaterbury Skyrius — $20.00; 
Skautų Tėvų ir Globėjų Koiuite 
tas, Waterbury, Mass. — $10.00; 
“Povilo Lukšio” sk. vyčių būrelis, 
VVaterbury, Mass. —- $10.00; Juo
zas Liubinskas, Čikaga, lll. — 
$10.00; Lietuvių Prekybos Namai, 
Čikaga, lll. — $10.00; “Lietuvos 
Partizano” sk. vyčių būrelis, Či- 
kago, III. — $10.00; “Miško Bro

fey. Ini. A. SHMBNAb 
8831 8. Halstod — CLiffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9

oooooooooooooooooooooooooo

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.'
Priima ligonis pagal susitarlma.

L'Di valandos skambinti telefonu 
HEnilock J-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdfan išskyrus trečiad Ir 
ftefttad

Rea. tol. ORovehUl 6-5601

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7^83

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—f Jr 6—8; ftefttad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS^
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. Iv 7-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oflao telefonas: PR 8-8220 
Res totof. WAlbrook 5-5076

s. v. v. sl. Č. Anužį — $20.00; Lais- lių” sk. vyčių būrelis, Čikaga, lll. 
ke iš sesės X., Čikaga, lll. — $1.00, — $10.00.

stebi, brolybės pavyzdžiu tarp 
žmonių, ko jūs visi turite siekti 
su pagrindu, kad visų mūsų tė
vas yra vienas Dievas Danguje. 
Parodykite, , kad esate sveiki, 
stiprūs, linksmi, kaip ir tos idė
jos, kuriomis jūs vadovaujatės. 
Jūsų veiklos būdas tvirtina cha
rakterį, suformuoja valią, kuri 
gali, su Dievo pagalba, atsispir
ti blogio gundymams, kurių tiek 
daug aplinkui. Pasaulyje, kuris 
rodo nenormalius kelius, kuris 
nebegalvodamas pameta save, 
jieškodamas patogaus gyvenimo 
būdo, ši Jamboree lai būna, kaip 
ir kitos buvo, sustiprinimas jau 
nimo savigarbos, skaistybės, 
drąsos ir teisingumo, kas yra 
pagrindas Dievo įstatymų, pa
liktų žmogaus širdyje. Susirin
kę šventų mišių aukoje,1 kuri 
jus suburia prieš altorių, pakel
kite jūsų idėjas augštyn, mieli 
sūnūs, prie Dangaus Valdovo, 
kuris atėjo mus išganyti ir už

grąžintumėte užpildytas skauti
ninkių anketas, vėliausia iki š. 
m. rugsėjo mėn. 20 d.

Ligi pasimatymo rinkiminėj 
talkoj.

Budėkime!
Sktn. A. Kliorienė, 

Skautininkių skyr. vedėja

SVEIKINIMAI SKAUČIŲ 

SESERIJAI

Šių metų stovyklavimo sezo-

Pagal aukų lapą Nr. 14 per j. s. 
H. Stepaitj, Toronto, Ont. — $6.50; 
Toronto, Ont., sk. akademikai-ėis ir 
sk. vyčiai, dalyvavę “Akmenės” 
žiemos iškyloje, per s. v. y. sl. 
L. Baziliauską — $5.00; Hartfordo 
Vietininkija pagal aukų lapą Nr. 
83 per Viet-jos adjutantą J. Ku
bilių — $9.50; Clevelando ‘'Pilėnų” 
tuntas pagal aukų lapus Nr. 61—63 
—65—66—67—69 (rinko ps. V. Ba
cevičius, v. s. V. Kizlaitis, s. V. Ka- 
niantas, ps. V. Muliolis, v. s. Pr. Ka
ralius) per s. V. Kamantų — 
$25.00; Pagal aukų lapą Nr. 24 pct 
s. v. v. sl. A. Švilpa, London, Ont. 
— $22.00; Iš Montrealio,, Que., pa
gal aukų lapus Nr. 40 ir 42 per s. 
Nagitiionį — $8.00; Per “Skautų 
Aidą” aukojo p. R. Vabalis, Quebec, 
Que. — $1.00; Zigmaą Jankus iš

ne vyriausiąją skautininkę ir L. | cievealndo, Ohio, aukojo per v. s. 
Skaučių Seserijos vadiją svei
kino:

1. Reprezentacinis lietuvių 
skaučių vienetas pasaulinėje 
skaučių stovykloje Windsor’e 
Anglijoje, vadovaujamas sktn. 
D, Fidlerienės,

2. Liet. Skautų Brolijos re
prezentacinis vienetas iš jubilė- 
jines Jamboree, Sutton Parke, 
Anglijoje.

3. Psktn. A. Banionis iš skau-

V. Kizlaitį — $10.00; LSB I-sis 
JAV Rajonas per Rajono, Vadeivą 
v. s. A. Matonį — $25.00; Bostono 
ASS Skyrius per sesę B. Banaity tę 
— $75.00; Pagal aukų lapus Nr. 10. 
15a ir 20a per ps. A. Banevičių, 
Boston, Mass. — $59.00; Pagal au
kų lapą Nr. 6a per j. s. L. Knopf- 
milerį, Čikaga, III. — $5.00; • DF 
remti Komitetas Londone, Ont. (pa
rengimo pelnas) per komit. pirm. 
p. V. Gudelį — $61.44; Pagal aukų

DF rėmėjai
Dr. Martyna Miškinienė, Detroit, 

Mich. — $25.00; “Dariaus ir Girė
no” Klubas Detroite, Mich. — 
$25.00; a. a. Įgal. Min. P. Žadei- 
kis — $50.00; Čikagos Lietuvių 
Gailestingųjų Seserų D-ja — $40.09; 
L. K “Birutės” D-ja Detroite, 
Mich. — $20.00; Liet. Bendruome
nės Detroito Skyrius — $25.00; 
DF Įgaliotinis Detroite ps. A. Ba
nionis (už išplatintas knygas) — 
$56.00; LSS 1-sis JAV Rajonas — 
$25.00; L. V. S. “Ramovės” Čika
gos Skyrius — $25.00; Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubas — $50.00; 
Waterbury “Vaizbos Butas” — 
$25.00.

DF garbės rėmėjai
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos Čikagon Sky
rius — $80.00; Bostono ASS Sky
rius — $75.00; Kanados Lietu
vių Bendruomenės Kultūros Fon
das —t $100.00; Lietuvos Nepri
klausomybės Talka — $100.00.

Šių ir anksčiau į DF Iždą įplau
kusių aukų dėka, pinigfls labai 
taupiai leidžiant, DF surinko pa
kankamai lėšų apmokėti LSB rep
rezentacinių vienetų žygius Anglijo
je. Bet jų tuo tarpu dar nepakan
ka apmokėti Lietuvos Skautų Bro
lijos Užsienio Skyriaus anglų kal-

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

<Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo- 6—8 vai. vak 

ftefttad. 2-—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu talku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayetto 3-6048 
Rei.: W4.1 brook 5-8048

oflao HE.4-6849. res. HE.j-2>24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šeftt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS6317 South Western Avenue 

Ohleago 2*. Hl 
telefonas REpublie 7-4*00 

Bnidenoia: ORovehUl 8-81*1
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:20 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-OO88

4os« tol. BEveriy 8-8*44

mus numirti. Būkite uolūs jūsų 
sielos dorybių išvystyme, kas tininkų indabos, 
jus padarys tvirtais krikščioni
mis, būkite paklusnūs jūsų ku-| 4. L. S. Brolijos reprezentaci-

lapą Nr. 8a per DF Įgaliotinį To-, ba leidžiamą leidinį “White Bad 
ronte j. ps. VI. Rušą — $30.50; I ge ”. šis stropiai paruoštas leidi- 
Skautų—vyčių “Šarūno” būrelis, nys buvo dalinamas kitų tautų 
St. Ijouis, lll., per brolį J, Kleinai- skautams ir jų bičiuliams dovanai.

nigams ir supraskite jūsų pa
reigas žmonių tarpe. Būkite jaut 
rūs žmonių dvasiniams ir natū
raliniams reikalams, pasiruošę 
dirbti tiesai, teisingumui ir tai
kai, kas ir yra šiame pasaulyje 
Kristaus Bažnyčios pagrindas.

Besiekiant jūsų augštu idea
lų, mes širdingai suteikiame 
jums, njiieli sūnūs, susirinkę- kar 
tu šioje Jamborėje Sutton Par
ke, ir visiems katalikams skau
tams įvairių kraštų, kuriuos jūs 
atstovaujate šioje sukaktuvinė
je stovykloje, tėvišką, apašta
lišką palaiminimą.”

pijus p. p. xn 
Vatikanas, 1957 m. liepos 1 d.

nis vienetas, dalyvavęs JAV 
skautų tautinėje stovykloje, 
Valley Forge, Pa.

5. Anglijos rajono liet. skau- 
tų-čių stovykla Lietuviu sody
boje, Anglijoje.

Be to, sveikino “Palangos” 
viet. skaučių stovykla Califor- 
nijoje ir Jaunesn. skaučių sto
vykla Putname, Conn.

Visoms sesėms ir broliams, 
sveikinusiems ir savo gražiais 
darbais mus atstovavusiems ta
riame širdingą skautišką ačiū!

Budėkime!
V. S. ir L. S. Senerijos vadija

Chicago, 1957.VIII.30

tį — $12.00. Joana Pnmputienė at
siuntė laiške iš New Ybrko — 
$2.00; BUS velykinio šokių vakaro 
Bostone, Mass., pelnas, per ps. A. 
Banevičių — $100.00; Bostono
“Herkaus Montes” sk. vyčių būre
lio anka per ps. A. Banevičių — 
$14.00; Kanados Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondas per DF įga
liotinį Toronte, j. ps. VI. Rušą — 
$100.00; Pagal aukų lapą Nr. 28a 
per s. v. v. sl. C. Anužį, Detroit, 
Mich. — $45.83; DF Įgaliotinio 
Detroite ps. A. Banionin* surinkta
— $100.00; “Simano Daukanto” 
d-vės Londone, Ont., šv. Jurgio 
(Skautų Kankinių) Diftjios Gerasis 
Darbelis per s. v. v. sl. A. Švilpą
— $9.00; Lietuvos Nepriklausomy
bės Talka per p. A. Seniką, Rmnk- 
lyu. N. Y. (skirtą “Wliite Badgo ’ 
leidiniui) — $100.00; Auka iš p. 8. 
Naginionio senj., Montreal, Qne. — 
$10.00; Pagal aukų lapą Nr. 67a 
per s. v. sl. Ap. Skopą, Montreal. 
Q«e. — $11.00; DF remti Komite
tas Bostone, Mass., per iždininkę p.

Jis išėjo 5,000 tiražu ir jo atspau
sdinimas atsiėjo viso apie $1,200. 
“White Badge” leidinyje kitatau
čiai skautai ir jų bičiuliai bei re- 
mėjai ras žinių apie lietuvius skau
tus, apie mūsų skautus — kanki
nius, skautus — laisvės kovotojus. 
Jie ten ras žinių apie Lietuvą ir 
jos didžiąją nelaimę. šios žinios 
leidinyje paremtos dokumentalinė- 
mis nuotraukomis. Džiamborės 
Fondas tikisi, kad plačioji visuo
menė, mūsų patriotinės organizaci
jos neatsisakys ir čia nors kiek 
lietuviams skautams padėti, čia 
norin pranešti, kad ir pačios Džiam- 
boiės FishIo išlaidos padidėjo, nes

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimu* 
ii tolimų ir artimu atatumų. * 

Tel. BIshop T-707S

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-*700 
R««. RE 7-6867

IR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
8p*e. akaierijB ir motorų litų 2464 Weat 71at Street 

(71-o* ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
ftešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftoo telef. YArda 7—1166 
Rcatdencljoa — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 766 West 86th Street 
(kampas Halated Ir 86-ta gatv<) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)2600 We*t 6Srd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p Ir 7:8*
Iki 9 vai. TrPČlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LTOU SPTCCTALISTD 
PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: t—12 lr 7 -9 *. V. pagal 
ausi tarimą Išskyrus trečiadienius

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10 -12 lr 4—7 vai. Trečiad. 

ir ftefttad. tik 10—12 vai.

Tel RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’YDYTOJAS IR CHIRURGĄ'
■ lETt'VIP OTDY'i’OJAB

8926 Wnt 69th Street
Vai Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:80—8:10 
vai. vak. Trečiad. ir ftefttad. 1—4 v. 
P P-

Tel. ofiso Ir buto OLympie 9-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St., Cicero 

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

lftskyrus trečiadienius, 
šeštadieniai* 12 tkl 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, ftauklte KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Aveooe 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. ftefttad 11
vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tol. W Al brook 5-S766

M P. tILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protosistas 

Aparatai-Protezai, Med ban
“ dstai. Hpce. pagalba kojon, 

(Aruli SupportM) tr L U
Vai.: 9-4 Ir (-8. ftefttadleuialn v 
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOM 1.AH
2860 W. 6Srd St.. Chicago 29, UI

Tel. PKospect 6-5OHI

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4280 w. U3rd Sl 
Ofiso tei. REliance 5-4410 

Resid. telef. GRovehiU . 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir ftefttad pagal nutarti

Ofiso tel. CLUfslde 4-2806 
ResideoctJoe: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
ftefttad. nuo 2 Iki 6 vai., lftskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Cliltrai 6-22*4

5002 West 16th Str.. Cicero
Vai kasdien 6-8, ftefttad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0*50 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

tel. HEmlock 4-7080

BR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir ros.: 5100 8. Westėm Are 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpeeialybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6196

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71s» Ir Campbell Avė.)

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

Telefonas WA 5-9729

DR. *. VŠLIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKl šEKlJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street
(69-uš lr Mapleuood Avė kiunpas)

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hill*

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vi.,
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšskirus trečtad. šeštadieniais nuo I 
Iki 4 vai. popiet. >

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HKmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: t—8; 7-8.

ftefttad 10—12. Trečtad. uždaryta 
IiAfayetto 8-4*4*.

Namų — CEdarereet 8-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd 8t„ tel. ReoubMo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-25*5

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CIlIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Av. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpnblIo 7-29*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šeftt. nuo 2:00—4:00. Trečtad. Ir
kitu taiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko 

keičia stikine Ir
4466 8. Oallfornia Ava. .YA 7*7361
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
iarvta). ftefttad. 10 ryto Iki * V. *. ».

Tel. ofiso PRospect 6-»4OO
Rezid. PRospect 6-*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tei. ofiso Victory 2-1581
i Rez. Victory 2-074:

DR. V. VILEttlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted tr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. ftefttad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-81SC

DR. F. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 v- 

Trečiad. lr ftefttad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street
Tel. ofiso CA. 6-0267, rea. PR. 0-5059 

Rezid. 0600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—7 v. v.

v BR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė756 West 36th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki, 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo U spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
eJ. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pual. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4645 VVest 63rd Street,

-fl '
Chicago 29, III.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4646 W. 68rd SL, Chicago 29, Illinois, Tel. Llfdlovr 5-9606
Entered as Rsoond-Class Matter March 81. 1818, at Chloago, Illinois 

Under the Act of March 8, 1879.

M»n. be r of the Catholic Press Ass*n SUBBCRIPTION RATES
Published daily, / ezept Hundaya 88.60 per year outside nt Cblma* 

by the t 89.66 per year ln Chicago * dner>
88.66 per year ln Canada

•Foreign 811.66 per year.
PRENUMERATA- Metams U mėty 8 m6n i mos
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Trečiadienis, rugsėjo 4 d., 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS

KUN. A. PETRAITIS STASŠENO PRANEŠIMAS
I

Va kai' buvo palaidotas a. a. kun. Augustinas Petraitis, šv. 
Kazimiero par. klebonas Worcester, Mass.,- miręs rugpjūčio 30 d.

Š. m. balandžio 22 d. velionis buvo sulaukęs 70 metų am
žiaus. Gimė Žiedelių kaime, Krakenavos parapijoje. Lietuvoje 
baTgęs pradžios mokyklą ir ipokytojų seminariją, buvo pradėjęs 
mokytojo darbą. Tačiau, pajutęs pašaukimą į dvasinį luomą, 
įstojo į kunigų seminariją Kaune. Joj mokęsis porą metų, nu
sprendė vykti į Ameriką ir darbuotis savo tautiečių tarpe. Čia 
atvykęs įstojo į šv. Ciriliaus ir Metodijaus seminariją, Orchard 
Lake, Mich. Netrukus persikėlė į šv. Bernardo seminariją, Ro- 
chester, N. Y., kurią baigęs 1915 m. prieš Kalėdas įsišventino į 
kunigus, jau būdamas priimtas į Springfield, Mass., vyskupiją.

Pirmiausiai velioniui tenka darbuotis Gilbertville, Mass., ne 
lietuvių parapijoj, kurioj vis tik buvo ir lietuvių. Vėliau porą 
metų darbavosi šv. Kazimiero par., Worcester, Mass., kurioj tuo 
metu klevonavo kun. Jonas Jakaitis. Iš čia nukeltas klebonu į 
lietuvių parapiją Athol, Mass., kur pastatė naują, gražią baž
nyčią, įrengė kleboniją, atmokėjo visas parapijos skolas. Jo nuo
pelnai šioje parapijoje yra labai stambūs.

Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass., par. klebonu buvo 
atkeltas tuomet, kuomet tos parapijos labai veiklus, energingas 
ir kūrybingas klebonas kun. Jonas Jakaitis įstojo į tėvų marijo
nų kongregaciją. Tai buvo 1929 metais. Jam čia pradėjus klebo
nauti, visą kraštą palietė didelė ekęnominė depresija. Palietė ir 
parapijas,, neišskiriant ir šv. Kazimiero parapiją. Didelė mokyk
la, įvairūs parapijos reikalai tuo sunkmečiu klebonui buvo di
delis rūpestis. Jam rūpėjo ir parapijos žmonių reikalai, nes daug 
jų iš priežasties nedarbo buvo patekę į skurdą. Kiek tik išgalė
damas, velionis juos šelpė, pelnydamas vargšų tėvo vardą. Ir vi
sais laikais velionis gerai ir rūpestingai tvarkė parapijos reika
lus, niekuomet neužmiršdamas tų, kurie buvo reikalingi ne tik 
dvasinės, bet ir medžiaginės pagalbos.

Amerikos lietuvių gyvenime velionis yra išvaręs platų dar
bų barą. Dar klieriku tebebūdamas jis jau stoja į visuomeninį 
darbą. 1912 m. drauge su kun. Petru Lapeliu ir kitais Orchard 
Lake seminarijos klierikais suorganizuoja Amerikos Lietuvių 
R. K. Moksleivių Susivienijimą, kuris per daug metų telkė krū
von lietuvišką katalikišką moksleiviją ir studentiją ir ją auklėjo 
religinėj ir tautinėj dvasioj. Velioniui buvo artimi ir kitų mūsų 
organizacijų reikalai. Jis ne tik jų narys, bet ir uolus jų rėmė
jas ir veikėjas. Dalyvauja jų seimuose, remia jų skyrius. Nė 
Lietuvių Katalikų Federacija, nė LRKSA, nė kitos mūsų centri
nės organizacijos velionies talkos neužmirš. Neužmirš nė mūsų 
vienuolijos bei įstaigos, kurioms jis padėdavo, kurioms aukoda
vo. Ypač neužmirš tėvai marijonai, pažymėtinai jų vadovauja
ma Marianapolio kolegija, kuriai jis nieko nesigailėdavo. Velio
nies asmenyje tėvai marijonai neteko vieno didžiausio savo dar
bų rėmėjo ir bičiulio.

Velionis, kaip taurus lietuvis ir patriotas, aktyviai būdavo 
įsijungęs į Lietuvos išlaisvinimo sąjūdžius ir pirmojo Pasaulinio 
karo metu ir dabar. Juos yra rėmęs ir darbais ir aukomis. Nors 
Amerikoje gyveno nuo 1910 m., vadinas, per 47 metus, tačiau 
nė per jotą nebuvo nukrypęs nuo lietuviškumo. Kaip lietuvis 
visada buvo tiesus, griežtas, neinąs į jokius kompromisus. Dėl 
tokio griežto nusistatymo už lietuvybę ne tik nieks nepyko, bet 
dar labiau už tai jį gerbė. Gerbė jį už tai ir Amerikoje gimusi 
ir čia užaugusi lietuvių karta. Tuo požvilgiu velionis paliko šau
nų pavyzdį.

JAV atstovas Londono nusiginklavimo konferencijoje Harold E. Stassenas, sugrįžęs iš Lon- 
deno, praneša apie konferencijos reikalus Baltuosiuose Rūmuose prezidentui D. Eisenhowe-
riui. Pasikalbėjime dalyvavę ir valst. sekretorius J. F. Dulles..

POLITINIS ŽAIDIMAS
PETKAS BLOZNELIS, Worcesfer, Mass.

(INS)

tiek, daug valstybių atsidūru- 
sios vergijoj ir kitos problemos 
gal jau būtų išspręstos. Pa
čios valstybės būtų jieškoju- 
sios būdų savo nepriklausomy
bei apginti. O gal Tautų Sąjun-

Amžių bėgyje politika nie- tas. Kas gi yra tarptautinės 
kuomet nebuvo įvesta į teisingą organizacijos statutas, kad juo 
kelią. Tiek praeityje, tiek da- galima nesivadovauti arba net ga būtų daugiau kovojusi dėl 
bartiniais laikais politika vyks- veikti priešingai kaip statuto savo narių išplėštos nepriklau- 
ta lyg žaidimas aikštėje be jo- straipsniai reikalauja. Statu- somybės arba ne taip lengvai 
kių taisyklių, kur kiekvienas tas yra augščiausias organizaci- 
žaidėjas žaidžia kaip jam pa- jos įstatymas, organizacijos pa

grindas. Kas valstybei yra 
konstitucija, tas organizacijai 
yra jos statutas, kitaip sakant,

tinka ir išmano. O jei žaidi
me nėra taisyklių, kurios kiek
vienam žaidėjui privalomos, tai

būtų pašalinusi buvusių narių 
atstovus iš organizacijos, ku
rie būtų turėję teisę savo vals
tybių problemas kelti viešumon 
ir pateikti jas svarstymui.

KOVA PRIEŠ TIKĖJIMĄ
GEDIMINAS GALVA

Praėjusį rudenį įvykęs jauni- ta, kad jos valdžios nepripažįs- 
mo sambrūzdis Lietuvoje, Gu- ta. Ji griebėsi teroro ir pavasa- 
dijoje, Ukrainoje ir eilėje Rusi-j rinį susitarimą aplaistė nužudy- 
jo3 universitetų iššaukė mešką to kataliko kunigo krauju, 
iš urvo. Komunistai be kitų pa
kaltino ir bažnyčias, dariusias 
neigiamos įtakos jaunimui. Kom 
partija pavedė komsomolui 
(kom jau nimui) paspartinti ko
vą prieš tikėjimą. Komsomolo 
centrinis komitetas š. m. pradžio 
je išleido įsaką 18.5 mil. kom- 
somolcų paaštrinti ginklą prieš 
tikėjimą. Tuo pat metu Alek- 
sandr Šelepin, komsomolo ge
neralinis sekretorius, pradėjo 
šnekėti apie Maskvoje įvyksian
tį tarptautinį jaunimo festivalį, 
nesenai pasibaigusį, kuriame da
lyvaus katalikai, protestantai, 
muzulmonai ir kitų tikėjimų at
stovai. Dviveidiškumas tęsia
mas ir nūdien.

Maskva pradeda kalbėti apie 
santykių užmezgimą su Vati
kanu, ,o tuo pat metu vykdomas 
teroras prieš dvasiškiją ir tikin
čiuosius Vengrijoje. Vengrijos 
komunistų Jan Kadar vyriausy
bė tebuvo pastatyta tik Rusi
jos pasiųstų mongolų dalinių 
durtuvais. Ji vykdė praeityje 
Maskvos įsakus ,o šiandien dar 
stropiau jai tarnauja. Todėl Ven 
grijos įvykiai ne tik labai gerai 
žinomi Kremliuje, bet pastarojo 
apsprendžiami.

BORIS MORROS ISTORIJA
Paskutinėmis savaitėmis ame 

rikietiškoje spaudoje yra daug 
rašoma apie dvigubą šnipą Bo- 
ris Morros, tarnavusį FBI ir 
Sov. Sąjungos naudai. Iš paties 
Boris Morros pareiškimų spau
dos žmonėms galima patirti a- 
pie nuotykingą jo veiklą, bedir
bant savo dviems ponams.

Boris Morros su rusų parei
gūnais suėjo į pažintį 1935 me
tais, kada jis buvo nuvykęs ap
lankyti Sov. Sąjungoje sergan-i 
čią motiną. Tuomet rusų parei
gūnai jau pradėjo jį kalbinti, 
jog Morros pagelbėtų jiems gau 
ti slaptų žinių iš “buržujų” kraš 
to.

1943 metais, mirus jo moti
nai, Morros vėl turėjo progos 
pabendrauti su rusais, prašant, 
jog šie išleistų jo seną tėvą į 
JA Valstybes. Tėvą sovietai iš
leido, tačiau už tai jie norėjo pri 
traukti Mifbros į savo šnipų tink 
lą.

Nežinodamas ką daryti, 1945 
m. Morros nuėjo į FBI įstaigą, 
klausdamas šių patarimų keblio 
je situacijoje. FBI jam pasiūlė, 
kad jis nuduotų šnipinėjantį ru
sų naudai, tačiau visą laiką bū
tų santykiuose su FBI ir prane
šinėtų apie sovietų šnipų dar
bus.

Šnipinėjimo pradžioje Morros 
viršininku buvo Jack Soble-Ab- 
raomas Sobolevičius iš Vilka
viškio, kuris vėliau tapo jo pa
valdiniu. Jis per tą laikotarpį 
padarė iš Amerikos į Europą 
68 keliones, ten susitikdamas 
su rusų špionažo agentais. Apie 
jo špionažo darbus iš artimųjų 
niekas nežinojo; net ir jo žmo
na ir artimieji šeimos nariai ne
buvo apie tai painformuoti.

Boris Morros dvilypė veikla 
pasibaigė šių metų sausio mėn. 
19 d., kada jis turėjo stoti į 
teismą prieš rusų šnipus — sa
vo buvusį "bosą” Jack Soble, 
jo žmoną Myrą, Jakob Albam, 
George Zlatovvski. Tada turėjo

būti pareikšta, jog Morros dir
bo JA Valstybių kontrašpiona- 
že, nes buvo norima užbaigti 
pragaištingą sovietinių šnipų 
veiklą.

Morros, kuris Šiuo metu yra 
62 metų amžiaus, yra gimęs 
Petrograde (dabartiniame Le
ningrade) vienoje muzikų seimo 
je. Būdamas 4 metų amžiaus 
jis jau grojo violončele, o su
laukęs 8 metų davė pirmąjį kon 
certą. Įžengus į 17-sius metus, 
jis buvo paskirtas operos orkest 
ro padėjėju, o vėliau vadovavo 
108 žmonių karališkajam simf o 
nijos orkestrui.

Kilus revoliucijai, jis kartu 
su 19 kitų muzikų bei aktorių, 
paspruko į Turkiją. Čia jis ve
dė Kateriną Modi, su su kuria 
ir 35 metų amžiaus sūnumi Ri
chardu bei 98 m. tėvu dabar i 
gyvena Beverly Hills, Calif.

JA Valstybėse Morros dirbo 
kaip muzikas. Pradžioje jis bu
vo pakviestas vadovauti Broad- 
way teatro Rivoli orkestrui, o 
kiek vėliau tapo Paramount fil
mų bendrovės muzikos srities 
direktoriumi. Per visą savo mu 
zikinę darbuotę jis parašė 400 
filmų bei teatro veikalams mu
ziką.

Šiuo metu, atlikęs savo didelį 
darbą JA Valstybių naudai, 
Morros vėl žada grįžti į filmų, 
teatro bei muzikos pasaulį.

Edv. šulaitis

toks žaidimas yra tik stumdy- tai yra augščiausias tarptauti- 
masis, jo negalima privesti prie njs įstatymas, nes jo straipsniai 
tvarkos ir su jo rezultatais taikomi ne tik organizacijos na- 
niekas nesiskaito, nes ten vieš- riams, bet ir toms valstybėms, 
patauja jėga, o ne protas. kurios nėra Jungtinių Tautų 

Politikoje žaidžiama žmonė- nariai.
mis, tautomis bei valstybėmis. 
Kiek tokia politika amžių bė
gyje yra padariusi žalos pasau
lyje, niekas negali apskaičiuoti 
ir įkainuoti. Kada pasaulis at
siduria didžiausioj krizėj, stei
giama su gražiausiais šūkiais 
tarptautinė organizacija tai 
krizei pašalinti. Bet kiekviena 
toji organizacija baigia savo 
dienas nieko pozityvaus nenu-

Taigi • statuto straipsniams 
neturi prieštarauti nei vienos 
valstybės veiksmai. Ypatingai 
tų valstybių, kurios savo gera 
valia statutą pasirašė ir įsipa
reigojo sudrausti kiekvieną 
valstybę, kurios veiksmai prieš
tarautų tarptautiniams nuosta-

Atlanto charta, kaip Jungti
nių Tautų užuomazga, savo pa
žadais daug valstybių suklai
dino, nes tie visi pažadai liko 
neištęsėti ir pamiršti. Todėl ir 
atsakomybė už tų valstybių 
vergiją krenta Atlanto chartos 
dalyviams ir Jungtinėms Tau
toms. Reikia nepamiršti, kad 
anuo metu Atlanto chartos da
lyviai buvo sąjungininkai ir kas 
tikėjo jų pergale, nedrįso prieš 
juos priešintis, o laukė pažadų 
ištesėjimo. Taigi reikėtų atgai-tams, nežiūrint ar u yra Jung- ,

m , . vinti Atlanto chartos dvasia, otinių Tautų narys, ar ne. Jei , , .
tarptautinė organizacija nedrįs-

veikusi, savo tikslo neatsiekusi, ta pavartoti sankcijų prieš nu-|v.
Nors formaliai jos būna atsis
tojusios ant teisingų pagrindų,

sikaltusią valstybę ir ją su
drausti, tai jos įsteigimas netu-

bet praktiškai jos nesiima jo- ri prasmės. Neturi prasmės ir 
kių veiksmų prieš nusižengu- tie gražūs žodžiai statute įrašy- 
gusias valstybes. Kiekvienas ti. Organizacija negali išlaiky- 
narys veikia individualiai visai ti savo autoriteto tinkamoj 
nekreipdamas dėmesio i organi- augštumoj ir būti efektyvi, jei 
zacijos statutą. Pirmas nere-I jos pagrindai yra suniekinti pa-
agavimas prieš nusižengimus 
statuto straipsniams arba ne
tinkamas sprendimas, kartu jai 
yra ir mirtinas smūgis, nes nuo 
to laiko organizacija nustoja 
autoriteto ir pradeda merdėti, 
o ne veikti. Ta vegetacija tę
siasi/ ligi sekančios pasaulio 
krizės, po kurios išdygsta nau
ja organizacija.

Šiandieninė organizacija 

Meskime žvilgsnį į šiandieni-

cių narių.

J. T. praktika
Visai nepaslaptis, kad Jung

tinės Tautos savo statuto 
straipsnių nevykdo. Kad il
giau išlaikius savo egzistenciją,

ne gaivintis Genevos 
Nors Atlanto chartos

dvasia.
dalyvių

šiandien nėra politiniame gyve-
1 nime, tačiau tie pažadai pasili
ko. Kiekvienas naujas žmo
gus užimdamas jų vietas nėra 
laisvas nuo tų pažadų ištesėji
mo. Nėra laisvos nuo tų paža
dų ir Jungtinės Tautos, nes 
jos tuos nutarimus įsirašė į 
savo čarterį ir įsipareigojo at
statyti pažeistą teisingumą bei 
teisę.

Kuris turi būti išjungtas? 
Taigi ne nusiginklavimo kon

ferencijos įves tarptautiniuos! 
santykiuose teisę,

Bažnyčia ir kompartija

Prieš skaitlingus suėmimus, 
kurie dar ir šiandien tebevyk
domi, kompartija jieškojo sąly
čio su Katalikų Bažnyčia. Vys
kupas Groesz pradėjo kalbas. 
Komunistai pasiūlė, kad tikin
tieji remtų taikos sąjūdį ir pri
tartų ūkininkų pavergimui kol
chozuose. Katalikų Bažnyčiai, 
kuri buvo žiauriai persekiojama 
ir Matijas Rakoši laikais, rūpi 
atstatyti administracinę santvar 
ką bei paruošti naujų dvasinin
kų. Bažnyčios labui vyskupas 
Groesz, kuris eina arkivyskupo 
pareigas, sutiko remti taikos 
sąjūdį. Katalikiškojo taikos są
jūdžio vyriausiame komitete be 
vysk. Groesz dalyvavo dar trys 
vyskupai. Pavasarinės “taikos” 
nuotaikos jau šią vasarą buvo

Pirmoji auka
Visai nesenai Budapešte pa

skelbta. kad katalikas kunigas 
Laszlo Midszenti, Per parapijos 
klebonas buvęs nužudytas. Jis 
nesigiminiuoja su kard. J. Mid
szenti, kuris nuo lapkričio mėn. 
tebėra JAV pasiuntinybėje.

Auka pakaltinta sukilimo pra 
džioie turėjus ginklų. Aišku, jog 
šis kaltinimas yra iš piršto iš
laužtas. Jei jis būtų buvęs ku
riuo būdu įveltas į sukilimą, ne
abejotinai komunistai būtų pa
darę teatrą “teisme” ne tik jį, 
bet ir Bažnyčią pakąltinti. Ko
munistų vyriausybė darė viską 
priešingai, kad mirties sprendi
mas būtų įvykdytas slapta ir 
be jokio “teismo”, nes, matyti, 
bijojo naujų neramumų.

Komunistinis pasityčiojimas
Šimetinis šv. Stepono pami

nėjimas buvo ynač iškilmingas. 
Pirmas vengrų šventasis, kara
liavęs veik prieš 1000 metų, ge
ras karvedys, kanonizuotas 
1083 m., ir kompartijos spau
doje buvo pagerbtas. G. Parra- 
gi, fanatiškiausias komunistas 
ir dabartinis jų ideologas š. m. 
rugpjūčio 19 laikraštyje “Ne- 
pakarat” rašė: “Ir marksistinis 
istorikas turi pripažinti, jei ne 
šv. Steponas, vengrų tauta bū
tų buvusi sunaikinta”.

Ir kai komunistai pagerbia 
šventąjį valdovą, kadaise ap
gynus) kraštą nuo priešų, tuo 
nat metu per jų rankas varva 
kraujas aukų, kurios gal atei
tyje bus paskelbtos šventaisiais.

“Kokia valstybės santvarka 
yra tobuliausia?” šitoksai klau
simas buvo iškeltas graikų iš
minčių susirinkime pas Perian- 
drą.

Salonas tarė: “Ta, kurioje at 
skiram asmeniui padaryta 
skriauda laikoma padaryta vi
siems piliečiams”.

Bias: “Ta, kurioje įstatymas
tikrovės "sužalotos.' Kompartija iužima monarcho vietą”. _

įsakmiai reikalavo suteikti vie
tas 30 atsimetėlių kunigų, ku
rie patapo kompartijos talkinin
kais. Bažnyčios vadovybė spy
rėsi. Kompartija jautėsi pažeis-

toti reikiamas sankcijas. Ta 
prasme ir konferencijos reikė
tų šaukti. Be to, ne okupuo
ta valstybė tfurėtų būti išjun-

Kur pasibaigia įstatymas, ten 
prasideda tironija. — W. Pitt

Dangų paveldės kiekvienas 
žmogus, kuris turi dangų savo
je širdyje. —H. Ward Beecher

Valstybės vertė galutinoje 
sąskaitoje yra vertė atskirų 
žmonių, iš kurių valstybė susi
deda. —J. 8. MiZZImai jo nebeįžeidė.

Tales: “Kur piliečiai nėra nei 
labai suskurdę, nei labai tur
tingi”.

Anacartis: “Kur dorybė yra 
augštinama ir kur ydos smer
kiamos”.

Pitaco: “Kur tarnybos visa
da duodamos geriausiems, ir 
niekada — blogiems” .

Quilon: “Kur daugiau reikš
mės priduodama įstatymui, kaip 
kalbėtojams (advokatams)”.

Periandro: “Kur valdžia pri
klauso nedaugeliui pačių doriau 
šių žmonių”.

Mokėjimas valdyti patį save 
tai vienintelė laisvė, kuria gali 
džiaugtis žmogus. —Perdien

teisingumą giama iš tarptautinio bendra- 
jos net nesiima svarbesnių pa-į bei taiką, o kada valstybės pra- darbiavimo ir Jungtinių Tau- 
saulio problemų spręsti. Tad Į dės gerbti tarptautinius įstaty- fy, kaip ligi šiol yra daroma, o 

okupantas. Ir ne okupantas tu
ri save teisinti dėl padaryto 
nusikaltimo, o ta tauta, prieš 
tas, pasisakyti tuo reikalu, 
kurią buvo pavartotas smur-

kas būtų atsitikę, jei Jungti

sios įsteigtos? Ogi nieko kito. 
kas atsitiko ir prie šios orga- 

nę organizaciją Jungtines Tau- ( nizacijos. O gal net nebūtų

JANIS KLIDZEJS

ėūjnodiod

nius ir jais vadovausis politi
nes Tautos visai nebūtų buvu- niame gyvenime, o prieš nusi

kaltusią valstybę, nežiūrint jos 
didumo ar gąsdinimo, bus iš
drįsta be jokios baimės pavar-

ROMANAS

vertė a. leitiakiš

(TĘSINYS)

Antoška įtraukė galvą į pečius, tarsi sunkus ste
buklas būtų prislėgęs jį. Po to, gudriai, su senio išmin
timi, palingavo ją, nusispiovė ant grindų ir tarė:

»— Žinai ką!
— Na, — paklausė Rugajus.
— Ir toks tu nori eiti į pasaulį? fi-ė! Ne, jauna

sis žmogau. Jei taip manai gyventi, tai turi užsivilkti 
sijoną ir dar porą metų pabėginėti po savo kiemą...

Kaikurie pradėjo juoktis. Pirma Andriui buvo 
truputį pikta, bet jis greitai pakeitė mintis, ir jam 
užėjo juokas dėl to paties Antoškos. Kodėl gi ne: vy
ras kaip spilkutė, bet kalbėjo taip, tarsi visas pasau
lis būtų ant jo delno.

Ir vėl pradėjo kažkoks kitas gudruolis:
— Apie Rugajų reikia pasakyti tą patį, ką apie i 

tą, kuris negėręs, nerūkęs ir pas mergas nėjęs: iš vi
so, kokiems velniams tu dar ant svieto gyveni?

Juokas skambėjo tarsi iš kubilų. Andrius pagaliau 
atgavo gerą nuotaiką tarp savo bernų ir pasityčioji-

Daugelį pasitiko. Šypsenos. Apsikabinimai. Pasi
bučiavimai. /

Andriaus akys apsvaigo, kai jie buvo išėję iš sto
no, Dancerio! Na, iš Laupačių! Tikrai! Turintis žmo
ną — ne žmoną, vaikus — ne vaikus!.. Kas juos ten 
suvaikys — kaip jau Rygoje! Pats žinai...
— Žingeidžiai galvą pakraipęs, kažkuris paklausė.

— Taip, kvailai išėjo, — taip Andrius.
— Sako, kad dėl mergų? — tas pats klausinėjo 

jį toliau.
— Taip, dėl mergų.
Ką tik Andriaus klausė, jis viską patvirtino, nes 

žinojo, kad tokiu būdu greičiau atsikratys klausinėto- 
jy.

— Ką tu manai Rygoj veikti ?
— Tą patį, ką ir jūs.
— Taip, taip, tik Rygoj galima gerai užsidirbti.

Kartais net penkiasdešimt į savaitę... , .. _ . „ . ,
Tai buvo pirmasis, kuris iš visų pasikalbėjimų ‘

Andriui patiko. Penkiasdešimt latų į savaitę! Jėgų 
jam nepritruks, dėlto nėra ko rūpintis!

Supdamasis ir bildėdamas, traukinys artėjo į mig
lotai raudonų šviesų mirgėjimą naktyje.

— Paskirstymas — sakė kažkuris.
— Jau? Tada jau esame pabaigę.
— Na, bernai, po dūmą?
— Kiti važiuos toliau, kurie pasiliekame čia, eisi

me kartu! ‘ .
— Taip, kartu!
—- Kur tu manai apsistoti, klausė Andriaus Li

puras.
— Nežinau...
— Nežinai? Na, tai eik su manimi. Man rašė Dan-

donas saulėleidis.
Gerai išsimiegoti dar vis negalėjo. Gatvėje, čia 

pat už lango tratėjo sunkvežimiai, ūžė automobiliai 
taip, kad drebėjo visa troba. Jis vartėsi lovoje, kliedė
jo ir, saulei tekant, lindo iš lovos.

Ir saulės spinduliai viršum stogų čia rodėsi tokie, 
ties. Ryga žydėjo raudonomis, mėlynomis, žaliomis, 
geltonomis ir oranžinėmis spalvomis. Žydėjo, rėkė, 
skambėjo, dunksnojo ir ūžė.

Automobiliai ir autobusai plačiom akim, tramva
jai visokiom, ir prie begalinių namų eilių kabėjo viso
kių spalvų auskarai, žodžių ir raidžių pavidalais.

Pirmą akimirksnį Andrių apėmė tokia savijauta, 
tarsi jis būtų atsistojęs prieš kažką baisaus, sunkaus, 
kieto, kas jį sumindžios, kas jo ausis apkurtins ir jo 
akis aptemdys.

— Ką tu sustojai, — šaukė Lipuras. — Turime 
eiti į penktą tramvajų. Dancerig gyvena Jersikos gat-

Tarsi begalinį sunkumą nešdamas, Andrius jį se
kė.

— Motinos diena pradėta pir-i Gyvenu Dievo garbei ir žmonių nuliudimui -
mą kartą švęsti prieš 50 m. Phi- jis atsakė, 
ladelphia, Pa. — Kalba, kad tau su ta mokykla kvailai išėjo? ceris. Pas jį galėsi. Ar tu nepažįsti to pasiutusio ber

21.
Jau dvidešimtą dieną Andrius dirbo ir uždirbo 

septyniasdešimt santimų į valandą. Rygoje statė tiek 
daug naujų namų, ir tvirti medžiagų nešėjai buvo rei
kalingi.

Ir su nepaprastu miesto triukšmu, bildesiu ir mir
gėjimu pamažu apsiprato.

Traukinio švilpimas stotyje nukėlė mintis toli už 
šimtus kilometrų, o bažnyčių varpai atnešė tokią liūd
ną nuotaiką, kai begaliniais namų stogais nušvito rau-

Buvo Rygos stotyje. Ūžė žmonių miškas. Lynojo 
smulkus lietutis, šilta naktis.

{Bua daugiau)
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugsėjo 4 d., 1957

DAUG RANKŲ DIDŽIĄ NAŠTĄ 
PAKELIA

Neseniai skaitėme spaudoje, I aštrūs, bet teisingi, viena pro- 
kad Chicagos A. Lituanistikos ga išgirsti prel. M. Krupavičiaus1

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

mokykla naujuosius mokslo me 
tus pradeda tėvų jėzuitų ką tik 
užbaigtuose statyti Jaunimo na 
muose. Minėtoji mokykla eilę 
metų neturėjo pastovių patalpų, 
bet prisiglausdavo vienoje ar 
kitoje parapinėje mokykloje. Di 
di garbė ir padėka tėvams jėzui
tams, kurie, patys būdami šia
me krašte naujakuriai, pajėgė 
pastatyti namus, kuriuose pas
toviai galės įsikurti Augšt. Li-

žodžiai: “Jei mes grįšime į tė
vynę ir neparsivešime savojo 
jaunimo, būsime tik trąša ka
pams.” Todėl kiekvieno mūsų 
pareiga būtų paremti savo nors 
ir kuklia auka jaunimo židinio 
apstatymą baldais. Juk tai bus 
pirmas didesnis mūsų visų kū
rinys. Todėl, jei kuklus auktį 
rinkėjas belsis į mūsų duris, 
neuždarykime jų. O jei kas no
rėtų, galėtų tiesiai aukas siųsti

tuanistikos mokykla ir ras vie- į Chicago Savings and Loan 
tos jaunimo ir kitos organiza- Association 6245 So. Western 
cijos. Tikimasi, kad tai bus vi- Avė., Chicago 36, banko kny- 
so Chicagos lietuviškojo jauni- gutės Nr. 16947, arba tiesiai mo 
mo židinys. Norisi manyti, kad kyklos direktorei A. Rūgytei 
visuomenė tą didįjį tėvų jėzui- Į 4332 So. Artesian Avė., Chica- 
tų tikslą suprato, jų užsimotus go 32. Taip pat, kas norėtų pa-
darbus parėmė ir parems, o mo
raliai jų darbas bus atlygintas, 
tariant jų provinciolo tėvo Kriš- 
tanavičiaus žodžiais, pasakytais

rinkti aukų, aukų lapų 
gauti pas direktorę.

Visiems aukotojams bus su
ruoštas artimiausiu laiku pobū-

galėtų

prakasant tiems namams pama- į vis ir sudaryta proga pamatyti, 
tus: “...Jei iš tų namų sklis švie-; už ką suaukoti pinigai išleisti, 
sa visam lietuviškajam jauni- Baldai nupirkti praktiški, tvir- 
mui ir iš jų išeis Basanavičiaus, ti, moderniški ir pritaikyti pe- 
Kudirkos, Valančiaus dvasios dagoginiams reikalavimams. Au 
žmonių...” kotojai galės įsitikinti, kad dos-

Prof. M. Biržiškos pagerbimas
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės .Los Angeles Apylinkės 
valdyba, papildomai prie savo 
ankstyvesnio šiuo reikalu pra
nešimo, informuoja visuomenę, 
kad prof. Mykolui Biržiškai, jo 
75 metų amžiaus sukakties pro 
ga, pagerbti banketas rengia
mas š. m. rugsėjo mėn. 28 d.
(šeštadienį) 6.30 'vai. vakare 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Pavieniai asmenys ir organi
zacijos (ne iš Los Angeles mies tad reikia tikėtis, kad mūsų vi 
to), norį prof. M. Biržišką ta suomenė supras, kad šis pikni-

Ir tai įvyks gražioje vietoje, 
arti Philadelphijos, kaimyninia
me N. J. statė, Bellmawr mies
telyje (Anderson Avė.), vos 4 
mylios nuo naujojo tilto (Walt 
Whitman Bridge). važiuojant 
iš Philadelphijos 42 keliu.

Pikniko rengėjai yra prama- 
tę įdomią ir įvairią programą, 
o be to, bus laužas, veiks dide
lė ir turtinga loterija.

“Bendruomenės Balsas” — ra 
dijo valandėlė jau penkti me
tai tarnauja Lietuvių bendruo
menei, atseit, visiems lietuviams,

proga sveikinti ir pageidaują, 
kad tie sveikinimai būtų per
skaityti banketo metu — juos 
prašomi siųsti (iš anksto) to
kiu adresu:

Mr. VI. Bakūnas
4019 W. 59 PI.

Los Angeles 43, Calif.
Visi sveikinimai, juos perskai

kas yra ne tik puiki proga gra
žiai laiką praleisti, pamatyti ar
timuosius, bet kartu bus paro
dyta, kad mes, lietuviai, nuošir
džiai valandėlės darbą vertinam, 
o kartu paremsime ir jos išlai
kymą.

Stebint iš šalies šios valandė
lės darbą, tenka pažymėti, kad

čius banketo metu, o taip pat ir, trijų milionų mieste išsimėčiu- 
dovanos — gautos su tais svei-1 siems lietuviams ji yra beveik

nios rankos daug gali ir, kada 
jų- daug, pagal mūsų liaudies j 
išmintį, jos didžią naštą pakelia. Į 

Inv. k-jos sekr. B. Beleškieuė

PRADEDAMAS MOKSLAS
PUTNAM!) AKADEMIJOJE 

IR ANHORSTO KOLEGIJOJE
Putnamo akademijos moki

nės, gyvenančios Nekalto Pra
sidėjimo Seserų bendrabutyje, 
pradeda mokslą rugsėjp 5 d., 
tad į bendrabutį renkasi iš va
karo.

Anhorsto kolegijos studentės 
pradeda mokslą rugsėjo 23 d., 
naujokės studentės (pirmame
tės) — rugsėjo 19 d.

Patalpos mokyklai įrengtos, 
bet, kad mokykla galėtų pradė
ti normaliai veikti, reikalinga 
apstatyti bent būtiniausiais bal 
dais. Vien tik tėvams, kurių vai 
kai lanko mokyklą, ta našta bū
tų nepakeliama, nes, kad ir la
bai kukli sąmata, siekia $6,000.
Todėl dar prieš metus mokyk
los direktorė A. Rūgytė, susi
tarusi su Chicagos LB-nės val
dyba ir iš jos gavusi aukų la
pus, paskleidė visuomenėje. Mo
kyklos baldais apstatymo reika
lams tvarkyti tėvų visuotinia
me susirinkime buvo išrinkta 
3 asmenų Inventoriaus k-ia. Iki
šiol surinkta aukų apie $3,000. Mokestis už bendrabutį, li- 
Būtiniausių baldų 8 klasėms ap-, tuanistikos mokslą ir visą sese.
statyti užpirkta už 6,000 dole-' Hų piežiūrą mėnesiui $35.00; mo 
rių. Baldai bus pristatyti pra-,kestig už moks,ą akademijoje
džioje rugsėjo ir už juos reika
linga sumokėti visa suma. Dar 
dalis aukų lapų nėra grįžusi ir 
tikimasi, kad jie grįš “riebūs”. 
Taip pat manoma, kad atsiras 
dar daug naujų aukotojų, kurie

metams $100.00, kolegijoje — 
$400.00.

Didmiesčiuose gyveną lietu
viai tėvai turėtų daugiau at
kreipti dėmesio į Nekalto Pra- 

doleriu, o gal ir stambesne su-1 aidėjimo Seserų vedamą mergai 
ma, šį didį darbą parems. Mes čių bendrabutį ir daugiau savo 
lenkiame galvas prieš senuosius dukrų siųsti ten, kur jos yra 
ateivius, kurie tiek daug savo apsaugotos nuo įvairių didmies- 
rankų darbo vaisiais sukūrė, bet čių pavojų. Kartais tėvai susi- 
su skaudama širdimi pastebime,! pranta, bet jau būna pervėlu, 
kad didelė dalis jų jaunimo yra ir jų dukros dėl tam tikrų su- 
lietuviškiems reikalams abejin- sidariusių “istorijėlių” nebegali 
ga. Kad neištiktų mūsų tas pats būti į bendrabutį priimamos, 
likimas, mes turime sukurti jau n°rs tėvai ir labai norėtų, 
nimui sąlygas, kad jo lietuviš- Dalyvaus Šiluvos atlaiduose 
koji ugnis būtų kurstoma. Kas Praeitą sekmadienį visose 
iš mūsų nesvajoja grįžti į tėvy- Chicagos lietuvių ^bažnyčiose 
nę? Bet čia prisimintini gal ir buvo paskelbta, kad rugsėjo 8 
--------------------------------------------------  d. bus Marąuette parko lietu

vių kolonijos centre Šiluvos at-SKALTŲ PADĖKA SLA 
UŽ PARAMĄ

kė užuojautas Bendruomenės Šiluvos Marijos šventė 
valdyba, šeštadieninės mokyk- giluvO8 Marijos šventė šiais 

mokytojai ir tėvų komitetas., metai8 philaUelphijoje bus at
švęsta iškilmingomis pamaldo
mis ir atitinkamais pamokslais 
kiekvienoje parapijoje atskirai.

Visos organizacijos prašomos 
organizuoti ir gausiai iškilmin
gose pamaldose dalyvauti.

Tenka apgailestauti, kad 
mums taip brangi šventė nebus 
švenčiama platesniu mastu. 
Sukaktuvininkas dipl. teisinin

kai Bernardas Žukauskas 
Š. m. rugpjūčio mėn. 24 d. 

dipl. teisininkas Bernardas Žu-

Meno ansamblis, Radijo valan 
dėlės redakcinis kolektyvas.

Taip pat pareiškė užuojautas 
visa eilė asmenų asmeniškai.
Lietuvių kunigų pasikeitimai 

Philadelphijoje
Kun. dr. Bernardas Šimkus 

iš šv. Kazimiero parapijos iš
keliamas ir skiriamas augštes- 
niosios katalikiškos mokyklos 
profesorium. J Šv. Kazimiero 
parapiją atkeliamas kun. Neve- 
rauskas.

Taip pat į Philadelphiją at
keliamas kun. Paciukevičius ir 
skiriamas augštesniosios kata
likiškos mokyklos profesorium.

kauskas šeimos ir artimųjų 
draugų tarpe atšventė 60 metų’ 
amžiaus sukaktį.

Buvo pareikšta daug sveiki
nimų ir linkėjimų kaip asmeniš
kame, taip ir visuomeniniame 
darbe ateityje. S

Tas kuris buvo įkastas gyva
tės išsigąsta ir virvės.

— Hebrajai 
Smulkieji protai greit įsižei

džia dėl mažų dalykų; didžio
sios mintys įžvelgia jų menku
mą ir nepaiso.

— 1^1 Koehefoucauld.

kinimais —- bus perduota prof. 
M. Biržiškai.

Norintiems su prof. M., Biržiš 
ka šia proga susižinoti tiesio
giai — Los Angeles Apylinkės 
valdyba čia paduoda jo dabar
tinį adresą, kuris yra toks:

Prof. M. Biržiška
1120 Magnolia Avė.
Los Angeles, Calif.

LB Inf.

Philadelphia, Pa.
Pirmas ir paskutinis šiais me

tais piknikas
Philadelphijos lietuvių kultū

rinis gyvenimas po vasaros karš 
čių pradeda įsisiūbuoti.

Jau pramatyta visa eilė įvai
rių organizacijų parengimų, iš 
kurių turbūt pats pirmasis bus 
studentų ateitininkų koncertas, 
kurio pelnas skiriamas “Litua
nus” naudai.

Bet visiems ypatingą staig- 
; meną sudaro tai, kad po dvejų 
metų pertraukos (Pennsylvani- 
jos įstatymai neleidžia piknikų 
ruošti, kuriuose prekiaujama) 
šiemet, nors ir rudeniop, rug
sėjo 15 d. “Bendruomenės Bal
sas” (radijo valandėlė) tokį pik 
niką ruošia.

vienintelė ryšio-susižinojimo prie 
monė, o ką bekalbėti apie jos 
kultūrinę dalį, kurioje aptaria
mi visi mūsų gyvenimo kultūri
niai pasireiškimai.

Visi Philadelphijos lietuviai 
jos patarnavimu naudojasi; ma
nyčiau, kad visi lietuviai turė
tų ją moraliai ir materialiai pa
remti.
Liūdna žinia visuomenininkui- 
kultūrininkui Jonui Skladaičiui

Š. m. rugpjūčio mėn. 20 d. 
Jonas Skladaitis sulaukė liūd
nos žinios, kad mirė jo motina 
Marija-Magdalena Skladaitienė.

Jonui Skladaičiui ir jo šeimai 
gilaus liūdesio valandoje* pareiš-

PADĖKA
Visiems mane sveikinusiems laiškais ar žodžiu, vi

siems įteikusiems man dovanas mano išleistuvių proga, ir 
visiems šiose išleistuvėse dalyvavusiems šiuo reiškiu 
gilią padėką.

Rovęs Nekalt c, Šv. Marijos 
Prasidėjimo Parapijos Vikarus,

KUN. JONAS VYŠNIAUSKAS

laidų iškilmės, dalyvaujant kar-
Susivienijimas Lietuvių Ame- dinolui Stritch. Tuo Įvykiu, kaip 

rikoje visad nesigailėdamas mo lietuviai kunigai, taip ir visi
ralinės ar materialinės para
mos, rėmė lietuviškus reikalus. 
SLA Pildomoji Taryba, vado-

žmonės yra susidomėję, ruošiasi 
dalyvauti, organizacijų vado
vybės ragina savo narius gau-

vaudamasi paskutinio SLA sei- siau atvykti, atrodo, kad tos iš- 
mo rezoliucija, atsiliepė į Lietu-' kilmės sutrauks gausiai Chica- 
vos Skautų Brolijos prašymą gos lietuvių. Kaip žinoma, pro- 
suteikti pastarajai paramą da- cesija prasidės 3 vai. 30 min. 
lyvauti Pasaulio Skautų Jubi- nuo Marijos augšt. mokyklos ir 
lėjinėje Jamborėje, kuri rug
pjūčio 1-12 dienomis įvyko An
glijoje.

šia proga norime pareikšti 
SLA Pildomajai Tarybai bei 
SLA nariams, kad Tamstų $300 
parama buvo panaudota propa
guojant Lietuvių tautos dabar
tinę būklę, jos tautinę kultūrą, 
meną, dainas, šokius’bei kalbą 
laisvojo pasaulio skautiško jau
nimo tarpe, kurio atstovai atei
tyje bus savo valstybių pilna
teisiai piliečiai, vadovai, laisvojo 
pasaulio ir mūsų tėvynės Lie
tuvos tvarkytojai. Nuoširdžiai 
prašome SLA priimti Lietuvos 
Skautų Brolijos atstovų dalyva
vusių Jubilėjinėje Jamborėje,
Rovermooe bei Indaboje, broliš
kus sveikinimus, o tuo pačiu pa
siliekame SLA, LSB Džiambo- 
rės Fondo Garbės Rėmėjams, 
nepaprastai dėkingi.

ps. Alg. Banevičius,
LSB Užsienio skyr. vedėjas 

b ps. O. Gešventas,
LSB Džiamborėa Fondo 

sekretorius

baigsis Švenčiausio palaimini
mu Marąuette parko lietuvių 
bažnyčioje.

Pirkit Apsaugos Bonus

J.GLIAl/DA

OBA PttO 
NOBIS

PREMIJL/OTAS 
ROM A hJ A S

VIKTORO K O ŽICO8 
IJetuvišlc. gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamos

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

15769 S WESTERN AVĖ. PR 8-95SS

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

‘‘DRAUGAS’’ 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

UŽ GERESNI 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
£

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be
tarpių sutartį-įgahojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių į Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S. S. R. BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes juos gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
Tel. FRontier 6-6399

'domiaosiis romanas'

Gyva intriga ir šiurpu/ 
įvykiai, išsamiai pavaizduo 
tas bolševikinis gyvenimą. 
Lietuvoje, dail V R Jonvrv 
»« originalių Hbistrarijų

Abi dalv» vienoje <rnwo> 
.'40 nei Hir 14 00

i ’tan kvm,i» siunti

• ‘ o r i u e i j • •

4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
ma Teikiame Nemokamai. 

Raštini atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

NUO U2S1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sddfttl lr naktimi, 
miegoti nes jų užslsenBJuslos žalždon 
nleždjimų lr skau-’djtmų senų atvl 
ru lr skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins jusu skaudBjl 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi padalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORLA- 
8IS. Taipgi padalina perSdjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplydlmų 
tarpplrdčlu. Yra tinkama vartotu nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedtr- 
vlnlų, odos ldbBrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole _nuo u 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
Ct., 11.25, lr 13.50.
Pirkite valstlneseCHi- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ba
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J ________

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago M, IU,

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

JONAS G AS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRrtntier 8-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

lAe* 1 
mokame

Augštą

YJįvide«dą

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association

r
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
i PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
• ENOROVt

Atliekame didelius ir rrsžus automobilių remontus. Lyginimas, da- , 
žymas. Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

Jr
ATNAUJINAME NAMĄ! 

DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

P. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W, Roesev.ll Read Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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4038 Archer A»eoue Tai. LA3-67V 

AUGUST SALDOKAS hrailebnm

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

jsiaigeje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Trečiad. 9 ryto tki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v.
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Trečiadienis, rugsėjo 4 d., 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n
SILTNES BELAUKIANT

Vieni iš pirmųjų žymiausių, jėgos iš pilnutinio tikėjimo. Ji 
Marijos garbės skleidėjų Lietu- yra lietuvių tikėjimo saugotoja 
voje buvo Vytautas Didysis ir ir gynėja. ALRKF-ja ėmėsi ini-

........................ ciatyvos atgaivinti tas didžiai
vertingas religines-tautines tra
dicijas Amerikos žemėje. Šie
met jos ypač iškilmingai ruo
šiamasi paminėti rugsėjo 8 d. 
Lietuvių Kunigų c. valdyba sa
vo aplinkraštyje dvasinininkams 
atžymėjo: šiemet didžioji mal
dos diena, kurių dauginusia bus 
meldžiamasi už pavergtųjų Lie
tuvų, bus švenčiama kaip tik 
rugsėjo 8 d. Kunigų Vienybės 
centro valdyba džiaugiasi tokia 
lietuvių pasaulininkų iniciatyva 
ir laiko ją gražiu, prasmnigu 
Kat. Akcijos veiksmu Ameri
koje.

Sąmoningi lietuviai ir katali
kai tik padėkos ALRK Federa
cijos vadovybei, ypač jos pir
mininkui inž. A. Rudžiui, už to
kią gražią iniciatyvą. Pačių lie
tuvių reikalams pasirodyti viso 
pasaulio lietuviams ir svetimie
siems, kad jie tikrai verti tų 
Amerikos žemėje atgaivinamų 
vertingų tradicijų.

Kitų metų rugsėjo 8 d. sueina

IŠLEISTUVES TR PRIIMTUVES
(Vieno liūdno banketo vienišos mintys)

pirmosios Šiluvos bažnyčios sta 
tytojas Petras Senko Gedgau
das, kurj Lietuvos valdovas bu
vo pasiuntęs į Romą karaliaus 
vainiko reikalais. Jo tėvas, Vy
tauto rūmų maršalka, buvo va
dovavęs 60 bajorų delegacijai, 
pasiųstai ginti Lietuvos reikalų 
į Konstancos bažnytinį susirin
kimą. Kitų galvojama, jog Ged
gaudas sąmoningai pasirinko sa 
vo pastatytai bažnyčiai Šiluvos 
titulą, tuo būdu norėdamas įam
žinti Vytautui brangią Marijos 
gimimo dieną.

Šiluvos šventovė yra išgyve
nusi daug liūdnų ir permainin
gų dienų. Tokių liūdnų, jog ir 
Marija dėl jų pravirko. 1608 m. 
piemenukai ganė bandą netoli 
tos vietos, kur kadaise stovėjo 
Šiluvos kat. bažnyčios, jau an
trosios iš eilės, sunaikintos gaiš 
ro, altorius. Ir jie pamatė Mo
terį, kuri, pasirodžiusi ant ak
mens, “vainikų plepalų” išsklai
dyti atėjusiam kalvinų pasto
riui pasakė. < 350 metų Apreiškimo sukaktis.

— Seniau šitoje vietoje buvo __ ___ * / . ._____ .

Rugpjūčio 25 dienos šventa
dieniška pavakarė Brighton Par 
ko lietuviškoj kolonijoj, lietu
viškoj pasaulio sostinėj — Chi
cagoje. Būriai mielųjų parapie- 
čių skuba į Nekalto Prasidėji
mo parapijos salę. Bet šį kartą 
ne linksmai klegėdami, kaip į 
“bingo” partiją, bet susimąstę 
ir liūdni. Šj vakarą jie renkasi 
atsisveikinti su savo mylimu 
dvasios vadu kun. Jonu Vyš
niausku, kuris čia ištisus aštuo 
nerius metus dailiai skelbė Die
vo žodį lietuviškai, stiprino ir 
gaivino mus tautiškoje, lietu
viškoje dvasioje. Nėra joks pra
simanymas, jog šiandieninės e- 
migraciios sūkuriuose mums jau 
yra reikalingi nauji basanavi- 
čiai, kudirkos ir maironiai, kaip 
jie buvo reikalingi tautos atgi
mimo pradžioje. O kun. Jonas 
jau yra vienas iš tų.

Kun. Jonas Vyšniauskas yra 
gimęs, užaugęs ir mokslus išė
jęs šiame krašte. Tačiau jis nie
kada nekaitaliojo nei savo tėvų 
pavardės, nei savo lietuviškos

naujojo parapijos vikaro kun. 
Joseph Gilbert. Jis optimistiš
kai tarė parapiečiams:

— Nenusiminkite, mielieji. Aš 
irgi išmoksiu lietuviškai...

Kun. J. Vyšniauskas dvasinės 
vyresnybės iškeliamas asisten
tu į kitataučių parapiją — Šv. 
Prisėdės. Kun. Jonas parapiečių 
to audiniais ir lietuviška lite
ratūra, kurie jam primins savus 
apdovanotas gausiai lietuviško
mis koplytėlėmis, lietuviško raš 
parapiečius ir kitataučių tarpe.

Kartu buvo tai ir sutiktuvės 
naujieji, kurių nemaža irgi jau 
rengiasi tai padaryti... Tai bu
vo jėga, kuri visus traukė ir 
vienijo.

Kun. J. Vyšniauskas ne tik 
gražiais žodžiais rėmė lietuvy
be šioje parapijoje, bet ir gra
žiais darbais. Mūsų lietuviškos 
parapijos bažnyčioje kasmet į- 
vykdavo labai iškilmingos pa
maldos už Lietuvą visai tautai 
brangios Vasario 16 proga. Jo 
dėka ir lietuvišKos organizaci-

vaizduojama jo pirmavimas ir j
gabumai seminarijoje.

Buvo daug širdingų atsisvei
kinimo žodžių, kurie visi reiškė 
viltį jį vėl sugrįžtant į Brighton 
Parką. Dail. VI. Vijeikis sakė:

— Jis įtikėjo į Lietuvą, nors 
jos nematė... O aš ilgą laiką ma
niau, kad kun. Jonas yra dy- 
pukas...

Parapiečiai kun. Jono Vyš
niausko atsisveikinimo žodį iš
klausė atsistoję. Jis kalbėjo:

— Mieli ir mylimieji parapie
čiai, sunku ir išreikšti mano 
širdies skausmą, kurį dabar jau 
čiu atsiskirdamas nuo jūsų... 
Tas- sunkumas mano širdyje y- 
ra neišdildomas. Ir kitataučių 
tarpe lietuviškumo iš mano šir
dies niekas niekąda neišplėš iki 
mirties...

Seni, jauni ir maži, vyrai ir 
moterys — visi ašarojo. Viena 
žila senutėlė, prieš pusę šimto 
metų čia atvykusi, graudžiai pra 
virko:

— Viešpatie, kodėl atskyrei 
jį nuo mūsų... Alb. V.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (de v orionai ai), 
prekėj dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

STEIN. TENTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Ne nuo kitų, bet nuo mūsų pa
čių priklausys, kaip norėsime 
ir sugebėsime pademonstruoti 
savo meilę Tėvų žemei ir Dan
gaus Karalienei. O ir-svetimieji 
tik iš mūsų išgirs apie Lietuvą 
ir Šiluvę Mariją. A. P-nis

Putnam, Conn.
PAGARBINKIME STEBUK

LINGĄJA ŠILUVOS MARIJĄ
Ateinančiais metais (1958) 

sukanka 350 metų nuo Dievo 
Motinos apsireiškimo Šiluvoje. 
Tai didelė ir reta sukaktis, ne
paprastas jubilėjus, atsitinkąs 
vieną kartą žmogaus gyvenime. 
Marijos apsireiškimas Šiluvos 
piemenėliams buvo palydėtas 
daugybe įvairių stebuklų. Tad 
nenuostabu, kad popiežius Pi
jus VI leido vainikuoti stebuk
lingąjį Šiluvos Marijos paveiks
lą ir pašventino vainiką, o taip 
pat suteikė visos oktavos visuo-

garbinamas mano sūnus, o da
bar čia aria ir sėja...

Šimtmetis senelis Žemaičių 
vyskupo atsiųstam reikalo ištir
ti Varnių kan. J. Kazakevičiui 
1612 m. ne tik surado vietą, 
kurioj netoli akmens, ant kurio 
kitados buvo Šiluvos altorius, 
buvo užkasta su Marijos paveiks 
lu ir kt. išgelbėtais daiktais skry 
■nia, bet ir pats praregėjo. Į kan.
Kazakevičiaus pastatytą bažny 
tėlę buvo grąžintas kalvinų pa
imtasis Marijos garbei skirtas 
varpas, o vysk. P. Parčiauskas 
pakėlė ją į pirmaeilių bažnyčių 
laipsnį.

Vėliau lietuvis arch. A. Vi- 
vulskis paruošė didingą ir origi
nalią mūro koplyčią, kuri buvo 
baigta 1924 m. Pirmąsias joj 
mišias atlaikė Šiluvos klebonas 
ir statybos darbų vykdytojas 
kun. Jurgutis, o pirmasis iš mai 
dininkų komuniją priėmė pats
arch. A. Vivulskis. šiluvinis Ma tiniug atlaidug tiema kurie tuo 
rijos paveikslas, kaip sprendžia' metu aplankys giluvos bažny.

širdies, nors toji širdis ir nema-, jos rado prieglaudą parapijos 
tė tėvų žemės grožybės, jos | patalpose. Jis mylėio ir rėmė
skambiųjų dainų, pasakiškųjų 
šokių ir mistiškųjų smūtkelių 
dulkėtose Lietuvos pavieškelė
se..'. Bet jis liko šviesiai spindin 
čiu lietuviškuoju žiburėliu savo 
brolių išeivių tarpe. It apie drū
tą lietuvišką ąžuolą, aplink jį 
rikiavosi šios parapijos tiek se
nieji ateiviai; kurie tariamai jau 
pamiršę “senąjį krajų”, tiek

luvos Marijos šventovės: Maria- 
napolyje Tėvų Marijonų koply
čioje vienas altorius Marijos ap
sireiškimo Šiluvoje ir Nekalto 
Prasidėjimo Seserų vienuolyno 
šventovė, kurios šone šiemet pa 
šventinta Šiluvos Marijos statu
la/ o šventovėj yra du vitražai, 
skirti Šiluvos Marijos garbei.

Nekalto Prasidėjimo Seserys, 
Putnam, Conn., rugsėjo 8 d. sa-

Vasario 16 gimnaziją. Kartą 
būreliu vadovas jam pasiskun
dė, kad “dolerinės epidemijos” 
apsėsti sušlubavo tos gimnazi
jos rėmėjų būreliai ir jis nebe
gali išpildyti “plano”... Kun. Jo
nas tik paklausė, kiek trūksta 
ir tuojau įteikė trūkstamus 116 
dolerių.

Atsisveikinimo bankete, kuria 
me dalyvavo apie penki šimtai 
parapiečių, pirmasis žodį tarė 
Nekalto Prasidėiimo parapijos 
klebonas prel. D. A. Mozeris. 
Banketui vadovavo kun. E. Ab
romaitis. Meninėje programoje 
dalyvavo visi trys parapijos 
chorai Vyrų choras, kuriam va
dovauja muz. Justas Kudirka, 
Sodaliečių choras, vadovauja
mas Onos Piežienės ir Šv. Tere
sės moterų choras, kurio vado

vo šventovėje rengia Šiluvos Ma i vė Agota GurristeL Vyrų cho-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

R H E EM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDmONER

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

GAZU AR ALYVA

ma iš stiliaus, esąs rytietiškos 
-bizantinės kilmės, kaip ir Tra
kų Dievo Motinos paveikslas, 
kuris buvo Vytautui dovanotas 
jo krikšto proga Bizantijos im
peratoriaus Manuelio II Paleo- 
logo.

Visi keliai vedė Šiluvon
Į šiluvinius atlaidus atkeliau

davo žmonės net iš Prūsų. Po
piežius Pijus VI spee. raštu 
1775 leido paveikslą vainikuoti 
ir žmonėms, susirenkantiems 
melstis rugsėjo 8 d., suteikė ga
limumą gauti pilnus atlaidus. 
Apie tai buvo apskelbta visose 
Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose; 
vainikas buvo nuliedintas iš gry 
no aukso ir pasiųstas šventinti 
į Romą. Į vainikavimo iškilmes

čią, atliks išpažintį ir priims Šv. 
Sakramentą. Šiluvos parapiją 
pakėlė į infulato laipsnį, t. y. 
jos klebonas tris kartus per me
tus turėjo teisę laikyti šv. mi
šias su vyskupo valdžios insig
nijomis. Ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių — lenkų, prūsų — 
Šiluva buvo lankoma.

Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
350 metų jubilėjus pradedamas 
šiemet rugsėjo 8 d. ir baigiamas 
1958 metais rugsėjo 8 d. Kata
likų Federacijos valdyba išsirū
pino iš Amerikos episkopato lei
dimą didžiųjų Šiluvos atlaidų 
rugsėjo 8 d. laikyti nuolatine 
maldos diena, šia proga Fede
racijos- valdyba kreipėsi į visus 
lietuvius katalikus tinkamai at-

rijos šventę: 2 vai. procesija 
prie Šiluvos Marijos stovyklos, 
po procesijos šventovėje pamoks 
las ir palaiminimas Šv. Sakra
mentu. Kiek vėliau tą dieną Ma

ras, diriguojamas muz. Justo 
Kudirkos, ypatingai jautriai at
liko lietuviškas dainas “Lietu
va brangi” ir Močiutė mano’ 
Visos dainos buvo liūdnos. Buvo

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardų tik ........................................... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkais, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffo
tą’’ paprastai $1.98, dabar tik ................................................98c

60 colių vilnonė® medžiagos ir “flannel” vyriškiem® ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .................................,...$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vartė® iki 
$2.98, tiktai ............................................................................. $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Olotb užuolaidom® tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

rieru pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, •brocades”, Sbantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUEr •

Prasime aiškiai įsidėmėti luln-są — ISOA SO. UNION —, nea Stelų 
Teottile yra tik šioje vietoje ir Jokių skyrių neturi.

I blokas j rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus auo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.
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rianapolyje rengiamos irgi pa- ( pastatytas ir gyvas vaizdelis iš
našios pamaldos. Naujosios An
glijos lietuviai katalikai, kurių 
parapijose nebus rengiama Ši
luvos šventė, kviečiami atvykti 
į Nekalto Prasidėjimo Seselių 
vienuolyną, Putnam, Conn., o iš 
čia prašomi ątsilankyti ir Ma/ 
rianapolyje. Taip tie, kurie yra 
pasiryžę vykti tiesiog į Maria- 
napolį, po pamaldų prašomi ap
lankyti ir Nekalto Prasidėjimo 
Seselių vienuolyno šventovę.

kun. Jono klierikavimo laikų 
“This is Your life”, kuriame pa-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. TVAIbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai. Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldel} patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

suplaukė per 30,000 žmonių ne švęsti tą dieną chicaga ren 
tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenki- gjagį gu dįdeie procesija, vado- 
jos bei Prūsų. Atvykdavo taip vaujama jo Eminencijos kardi- 
pat iš Latvijos, Vokietijos gilu-,nolo stritch tą šventę švęgti. 
mos ir net iš Prancūzijos. 1886
m. švenčiant Marijos vainika
vimo šimtmetį, į Šiluvą, nepai
sant rusų draudimo, iš visos 
Lietuvos susirinko 60,000 tikin 
čiųjų.

Marijos garbei sukurta visa 
eilė giesmių, maldų, net spee. 
šiluvinė litanija. Laisvės metais 
ir tremtyje išleista keletas lei
dinių ir albumėlių, paveikslų re
produkcijų. Plačiausiai šiluvinės 
Marijos garbė atgaivinama tarp 
lietuvių Amerikos žemėje. Di
džiausiai lietuvių šventovei — 
Šiluvai juo tolyn, juo vis dau
giau ryškėja pagarbos. Ar ne 
pirmoji parap. lietuvių bažny
čia Marijos gim. garbei buvo 
pašvęsta Chicagoje, Marquette 
Parke. Jos didžiajame altoriu
je buvo stebuklingojo Šiluvos 
paveikslo kopija. Naujoji šven
tovė, puošni ir originali, pašven 
tinta 1957 m. Vietoj stebuklingo 
jo paveikslo kopijos naujajai 
bažnyčiai kazim. dail. sesuo 
Mercedė nupiešė didingą pano
raminį Marijos apsireiškimo Ši

luvoje paveikslą.
> Sveikintina iniciatyva

Marija apsireiškė Šiluvoje, pa 
žadindama žmoguje glūdinčias 
skaidriąsias galias semtis sau

Žinoma ir kitos lietuvių parapi
jos švęs tą dieną.

Naujoje Anglijoje yra dvi Ši-

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavima*.

R. SERENAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

PERKRAUSTAU
B A L I) U S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1628 8. Cicero Ave. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

DAŽYMAS 
DEKORAVIMĄ 8

VL VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravl- 
mo technikomis bel paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALE8, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir Iš oro

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

7144 S. SACRAMENTO AV. 
TeL PRospect 8-2215

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated J

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

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

Unlversal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

I.
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas lr draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
j?

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfsyette 8-1088

B. B. Pletldevricz, prez.; E. R. Pletklevrica, aekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybė® bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita ilandlen. Apdrausta Iki S 10,000.

Darbo valandoa• pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Ud 5; treč. uždaryta, o težt. nuo 9 iki vidurdienio.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge”.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. VVestem Ave., Chicago 36, III

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St..

A LOAN ASSN.
Chicago 8. III.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remianti® Chieago® Savings Bendrovė® praeitimi, nno pat joe įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tsnpinins pas mns gausite ne tiktai saugumą —■ jų 
apdraudimą iki $10,000.00, sugiltą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, ni koriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvensntieji už Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštą

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 (ld 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 ik) 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žeėtadlen) noo 9 Iki 2 valandos po pietą.
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LIETUVOS GENERALINIO | 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIIEŠKOMI ASMENYS
Bagdonas, Jonas ir Pranas, sūn. 

Simo ir Joanos.
Baipšienė - Vaitkutė, Natalija, 

dantų gydytoja.
Banys, Pranas ,ir sesuo Palionija, 

vk. Juozapo.
Baranauskas, Baltrus, iš Alytaus 

apskr.
Baranauskas Napoleonas, ir Sta- 

syą, iš Dastaniškių k., Pabaisko v., * 
Ukmregės apskr.

Bastys Juozas.
Čiuprickienė (buv. Mačiulaitie- 

nė) - Ramonytė, Zuzana ir jos sū
nūs Mačiulaitis, Juozapas ir Pet
ras, sūn. Martyno.

Dekeris, Vytautas.
Galinaitienė, Marcelė.
Gedutis, Klemensas, sūn. Vikto

ro, iš Mažeikių ap.
Grigaliūnas, Petras ,sūn. Anta

no, iš Kupiškiu apskr.
Ivanauskienė (buv. Anastauskie- 

nė) - Vaitkutė, Aldona.
Kaminskas, Vincas, sūn. Jono.
Kazlauskas, Jurgis, sūn. Jono, 

Argentinoje.
Kinderis, Jonas, sūn. Jurgio, iš 

Žygaičių vai., ir jo sūnus ojnas.
Kuprevičienė - Petraitytė, Karo

lina, d. Prano, iš Krekenavos v., 
Panevėžio apskr.

Liubinskas Algirdas, sūn. Prano.
Mačernis, .Pranas.
Martinaitis, Bruno.
Mikuta, Pranas, vaistininkas, ir 

sūnūs Slavas ir Stanislovas, iš Se
dos vai., Mažeikių ap.

Naujokas, Jonas, iš Norkiš- 
kės dv.

Oželytė. Domicėlė, d. Jurgio ir 
Barboros, iš Tauragės ap.; vyro pa
vardė nežinoma, gyveno Buffalo.

Paulaitienė - Šukevičiūtė, Ona.
Petraitis, Julius, inžinierius.
Petraitytė - Kuprevičienė, Ka

rolina, d. Prano, iš Krekenavos v., 
Panevėžio ap.

Pušas .Robertas ir Pušienė, Au
gustė, iš Čiuriškių k., Kidulių vai., 
Šakių ap.

Rauktys, Stanislovas, iš Pakal
niškių k., Švėkšnos vai., Taura
gės apskr.

Šarkienė, Barbora ir sesuo Vir- 
bikienė, Rozalija, d. Šniutės, Zig
mo, iš Krekenavos, gyveno Brook
lyn, N.Y.

Savickas, Pranas sųn. Jono, gy
veno East Chicago, Indiana.

Šlikas, Vaclovas, iš Ukmergės 
apskr.

Staniulienė - Ramontyte, Pranu
tė, vyras Staniulis, Aleksandras, 
vaikai Edvardas ir Liudgarda.

Šukevičius, Vincas.
Tamošiūnas, Stanislovas.
Ūkelis, Kazys, kilęs iš Suvalkų 

jos.
Vačikauskas, Petras ,sūn. Anas

tazijos.
Vaitkus, Kazimieras ,iš Ylakių 

vai., Mažeikių ap.
Vaitkutė, Adelė, iš Ylakių vai., 

Mažeikių ap.
Virbiekienė, Rozalija ir Šarkienė 

Barbora, d. Šniutės, Zigmo, iš Kre
kenavos, gyveno Brooklyn, N.Y.

Vyšniauskas, Romualdas, sun. 
Kazio.
J.dtnba pm iukt.’g-Šzų.

Jieškomieji arba apie juos .ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti j:

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

{VAIRIOS ŽINIOS
Vulkanas nerimauja
CATANIA, Sicilija, rūgs. 3. 

— Etnos vulkanas vakar sudar
kiau išsiveržė ir išspjovė sumal
tą akmenį į 500 pėdų augštį. Vul 
kanas pradėjo 'nerimauti prieš 
keturias dienus.

DIENRAŠTIS DRAIKIAS. nil(’AfM). ILLINOIS Trečiadienis, rugsėjo 4 d., 1957

’ NEMOKAMOS

DOVANOS

pradėjo darbą, liepdamas vai- 
! kučiams ateiti už savaitės, 
i Grįžę nurodytu laiku, rado 
I paveikslą. ,

“Tikrai jis!”, sušuko berniu
kas.

Bet mergaitė pradėjo verkti, 
įsakydama: “Kaip baisiai pasi- 
, keitęs, kaip baisiai pasikeitęs!"

B. M.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas BRONIUS MOCKE- 

LIONAS, gyvenęs Šakių apskr., hitai
Paluobių vals., Patamošupių kaime. — T. . .KoTATIG 
Jieškomas gimįnių iš Lietuvos. Pra i u. 4 k., u_3( dltl skl. 
som atsiliepti ar žinantieji praneš- Mūr. & k. i k. virš. l k. rūs.*22.ooo. 
ti šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90 Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Stanley Ave., Hamiltoii, Ont. Ca- J!?1- 1 »• 5 k. II 4 k. Alyva. 611.900
nada.

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE, mūriniu. 4 
kambarių. Ištisa pastoge (attlc) 
Galima Įrengti kambarius ir 
Įrengtas rūsys. Žieminiai aluinini- 

Mūr. nam. 2 po'* k. k 2 bels. *24,309 Jaus 'angai ir sieteliai. 1 (4 autom.

Apšaudė salę
TAPEI, rūgs. 3. — Komu

nistinė Kinija vakar ąpšaudė 
Quemoy salą, bet nuostolių ne- Žmones turime į dorybes ves- 
buvo, pranešė nacionalistinės Ki-, ti ne tik savo pamokymu, bęt 
nijos apsaugos ministerija. , taip pat ir pavyzdžiu. —Osiris

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

Marija Beudauskaitė jieško Adol
fo Veuclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresas: M. IksItMvska, Nowa Sol, 
wojew. Zielonogorskie ui. Kosciuszki, 
Nr. 13, M. 3, Polnnd.

REAL ESTATE

• Malajai, pietryčių Azijos pu 
siasalis, šiandien gauna nepri
klausomybę.

LINKSMIAU
Tėvo atvaizdas

Brolis ir sesuo, atėję pas sa
vo dailininką, sako: “Neteko
me savo mylimo tėvelio, tat no 
retume turėti beųt jo paveiks
lą. Malonėkite jį nupiešti”.

“Labai malonu — atsakė dai 
lininkas, — bet kadangi neturė
jau laimės jūsų tėvo pažinti, 
reikėtų turėti jo fotografiją”.

“Gaila! Neturime nei vienos”, 
atsakė mergaitė.

Dailininkas palingavęs galvą: 
“Prašote baisiai sunkaus daly
ko ... Pasakykite: kaip jūsų tė 
vas atrodė?”

“Vidutinio ūgio”.
“Ar turėjo barzdą?”
“Nuskusdavo kasdien.”
“Į ką buvo Današus?”
“Į motiną”.
Dailininkas labai nustebo pa

skutiniuoju atsakymu.
“Tiesa, — aiškino berniukas 

— buvo pusbroliai. Motino* ne
tekome būdami maži.” t

“Kokios spalvos plaukai?”
“Natūralios.”
“O’akys?”
“Tamsios.”
Menininkas, surinkęs žinias,

MOVINC

DĖMESIO!

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAII

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! 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 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

454q W. 63 St., Chicago 29, BĮ

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

lfi WGEP stoties — Banga l»#t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—« v. 
NUO PIRMAD. IKI PEVKTaD.

8:46 lki 9:10 vai. ryte 
ftUŠTAD. 8:10 Iki »:80 ryte 

SEKMAI). 8:80—0:80 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7168 So. MAPLEVVOOD AVE. 
Chlcago 29. III HRmlock 4-2418

.Marųuette ir llrigliton parke 
Mūr. ti ir 5, centr. šilti., gar. **7,800 
Mūr. 2 |Mt ti. centre šilti., gar. *28,599 , 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. *19.800 I 
Med. 5 ir 4, centr. šilti, tik *11.900 
Mūr. naujaa ti k. didelis lotas, pigiai 1 
Vra pigių ir pelningų namų sąrašus |

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer ave., LAfayettc 8-3384

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. 1 % aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 3 9 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Meti. 4 butai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šilti. $265 
paj. Į mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karatu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUpTTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kini). Labai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais ifild. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne-

I brangiai.
KITUR:

-Mūr. 2 po e k. 2 aut. gar. *20.000 
Mūr. naujas 8 erd. mieg. *22,900
S.A, AGLINSKAS Real Estate
2489 W. «9 St. HE. 4-8292

i'sicš pirkdami ai parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8URAN0B 

. NOTARY PUBLIO
2405 Weet 61 St. 
WAlbrook 6-6030 

PKospect 8-3670 (vak. lr semad.1

garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga Įsigyti toki puikų 
namą. Už namo patvarumų, garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte Įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

HELP WANTED — J’EMALK

SALESWOMAN 
FULL OR PART TIME

Experienced selling yard goods 
over the counter. Good pay. I’erina- 
nent. Mušt speak Englisb. Apply -

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE 

215 W. Jackson Blvd. 

REIKALINGA VIRĖJA

MAIUJUETTE PARKE, MŪRINIAI: 
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalow, 5 k., gazu šild. 
$18,000.

54tli S*T.
5 ir 3 k. 
$23,000.

UŽ RUDŽIU: 9 m. mūr. 
Platus sklypas. Garažas.

KITUR - Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,500; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,600.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayettc 8-8881

Marąuette Parke, kampinis mūri
nis naujas gelsvų plytų. 2 butai po SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei- 
6 kamb.; 1—4 Siamo., 38 pėdų akly- ** *- v
pas. Pilnai Įrengta pastogė (attic), daujant galima gauti kambarys ir 
2 automb. mūrinis garažas su auto- visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
tnatiškai atsidarančiomis durimis. Vi- kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
sas namas nepaprastai gražiai ir mo-
dernlškai Įrengtas. Savininkas dėl ki- 8681 arba GLadstone 3-8234.
tų įsipareigojimų priverstas parduoti------------------------------------------------------------
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa- REIKALINGA GERA VIRfiJA ga- 
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo- minti valgius keturiems kunigams

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti pakietuų mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) Į savo gimtąjį kraštų. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Ave., Chicago, 23, Iii. 

FRontier 6-4875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dierių. Sekm. iki 12 v. d.

NAUJI moeu TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTMO (RANMA!
ILSU Merų MITRINĄS-PISUS IR SĄtlNIRGAS MMRNMHAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«fc g -9209 Į

Med. 2 po 6, tik $2,000 įmokėti. 
SKLYPAI:

8055 So. Latrobe st. 78 x 125, kam
pinis. $4,200.

Areher tarp Tripp ir Keller 25 x 
125. $4,000.

Westem prie 69, 25 x 125, $5,500.

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

CICERO. MŪRINIS NAMAS.—
6 kmb. Arti 50th ir 22 St. Garažas. 
Karštu oru apšiid. Spintos virtu
vėje. $17,900. 1/3-dalį įmokėti. 
SVOBODA, 6013 Cerrnak Rd. Bl
shop 2-2162.

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ— 
ST. BARNABAS PARAP.

Atidarąs apžiūrėjimui sekmad. nuo
1 iki 5 vai.

11(52 YY. 102nd St. Bevcrly
Arti mokykla ir bažn. Didelis namas,
7 mieg. kamb., 3 modern. vonios. 
Spintos didelioje modern. virtuvėje. 
Nuo sienos iki sienos kilimai? elektr. 
skalbimo ir ^ižiovinimo mašina. 
Miegamas porčius su langais. Gazu 
FA- apšiid. šoninis privažiavimas j
2 autųm. garažų. Su. medžiais 75 pė
dų sklypas. Daug priedų. Prašoma 
kaina $24.500 Susitarimui skambinti 
CK 3-8535.

TIK *19,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marąuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

PAŽYMĖTI NAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., Į rytus 

nuo Marąuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų beis- 
niontas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuvė ir puikus mūr. namas. 4 
.kainb. apačioj, 3 ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo
nija. Namo kaina $26,000, prekės — 
kiek jų yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
ŠEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 
namaš: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia ir 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje 
puikiai Įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė ir visi Įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,600. A. Rėklaitis.

P. L A 0 M A S
REAL ESTATB 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0915

Savininkas parduoda PAJAMŲ 
NUOSAVYBIŲ VVest Pullman apylin
kėje sv. Petro ir Povilo parap. 2 na
mai ant 40 x 256 pėdų. 2 butų namas 
priekyje — 1-me augšte 6 kamb. ii 
"breezeway”, “tile’’ vonia, rūsy mo- 
uern. rastinė. 2-me augšte 4 kamb. 
ir didelis porčius, autom, alyva apš., 
"paved drive”. 2-jų augštų namas už
pakaly —■' 24x30 pėdų; prijungtas 
garažas—19x27 pėdų. Autom, alyva 
apšiid. Vieta tinka mažam kontrak 
toriui arba pardavėjui turinčiam pre
kių. Prašo $2 7,000. Pamatę įvertin
site. Susitarimui skambinkite P U Įi
ma n 5-9240.

jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 6 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 namų.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 6-6900
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 6 k. 3 mieg., 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 Ave.
Tel. CLlffslde 4-7450; Ras. 

YArda 7-2046

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

KADA NORITE PIRKTI AR
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYOH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Ave. VVAlbrook 5-8210
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

000000000000000000000000004

EVERGREEN PARK 
HOLY REDEEMER, PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgetvay

Southwest Side klebonijoje. Kitiems 
darbams yra atskiri darbininkai. At
eiti arba gyventi vietoje. Atskiras 
kainb. ir vonia. 5 tį d. savaitėje. 
Kreiptis pirmad. arba treč. prieš 11 
v. r. 3745 S. Paulina St. arba skam
binti LAfayettc 3-3410.

BENDRAS NAMŲ RUOŠOS DAR
BAS. Pageidaujama moteris 30 iki 45 
m. atn. Paprastas virimas. Maža šei
ma. 2 berniukai — 10 ir 12 m. amž. 
Gyventi vietoje, maloniose "ranch" 
stiliaus namuose. Atskiras kainb. Sa
vaitgaliai laisvk Palos Parko apylin
kėje. Ims tvarkingų, švarių, sumanių 
D. P. Reikalinga mokėti kiek angliš
kai. Skambinti — “Collect" Glbson 
8-4407, susitarimui.

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui, vienų dienų savaitėje. Apylin
kėj 84th ir Aberdeen.

TRiangle 4-1385

VYRAI IR MOTERYS

Work in your own area 
Save carfare and travel time 

TYPIST—CLERK
Prefer some experience būt not 

absolutely necessary. Aceuracy very 
important and mušt likę figures. 
Truck experience helpful. 5 day week. 
Many company benefits. Good start
ing salary. Modern air cond. office.

CALL M R. WELCH 

PACIFIC INTERMOUNTA1N 

EX PRESS
8699 S. VVestern FRontier ti-1700

BUILDING ft REMODELING

JS3SSS3S3S3S3S3S3S3S3S3SSSXXSSSSJS$S3C$S$S£3S3į
i Nąpjl namai, garažai, įvairūs pataisy-5 

mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. l’/į ' J 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 

keramikos koklių vonios. Ąžuolinės STel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo 
Šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Slump puuip. ” šoninis 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Gu- *r pardavimas. Jei norite pirkti ar 
Įima pėsčiam nueiti į bažn. mokyk- ' užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš- 
lą, krautuves ir transportaeiją. At
daras vakarais ir visą dieną šešt., 
sekm. ir pirmad.

CARTY CONSTRUCTION 00.
HE 4-9368

WSSS«6SSS8S8SSS8S83838383SX383S3k38«3kV^^

Namų statyba, Įvairūs pataisymai

TIKRAS DURAN KREP
ŠYS UŽ *109 SANTAUPAS
Kai jūs atidarote naujų tau
pymo sųakaitų $100.00 ar 
daugiau, arba Įdedate to
kių pat sumų Į jau esamų 
taupymo sąskaitų, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšĮ tikro 
"DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
DfiZUTf: UŽ ŠIO.OO SAN* 
TAUPAS. šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote * 10.(M) ar daugiau tau
pymo sąskaitų, arl*u Įdeda - 
te t»k| pat sumų Į jau turi
mą taupymo sąskaitų.

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE 
l y, augšto mttr., 7 kamb. (4 mieg.)

, apačioje, 4 k. iiulas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.

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

KITI R. 2-jų augšt,j mūr. Llųuor 
stųre ir tiaras I-nte augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Asldand. Biznis veikiantis nuo 19)9. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

PASITEI RA U ltITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insicranoe- Notary Public 

591 ti So. Uesn-rn Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

NEW DE LUKE custom built 3 
beuroom homes. 5 Model Komes open 
lor inspection 2 to 6 P.M. Lot 50x125 
Ali įnprovements, flood proteeted 
basements. $21,600 — $23,500. 87lh 
and Tully, 5100 West. See Johnson
įkuildcr. open daily evenings, 
days 2 to 7 P.M.

Hllltop 5-0198

riun-

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

E. KURilUS
REAL ESTATE SALESREpubUc 7-8400

DABAR YRA PATS LAIKAS.,.
TAUPYTI TEN... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

TIKTAI PASIXIFRfcKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DftKA JCSV TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

1050 --------
1051 ____

-..... ............. 3,074,227.74
_________ 4,011,012.04

1952 ............ ....................... 5,353,200.90

1953 ..........................7,272,493.03

1954...... ......  8,281,967.19
1955___ ...... 10,882,452.14
1956...... .......14,243,990.52
1957.... 16,081,794.67

Where the SAFSTY of Your 
Savings COME S FIRST

Office Hnurt for YOUR Convcnience
Momfny. ♦ A M. TO t P.M. talMrday. « A M. TO I P.M.

Tu««day * Thurtday ■ Fritiay, 9 AM. TO S P.M.

CIOSFD Alt DAT W«dn««g«y

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
TO 3-S131 s Cicero 90

SERVING YOU SINCE 1922
J

SA YIN1N K AK PA RD UODĄ N AMĄ 
tiži7 N. Paulina

St. Gertrude's parap. 4 mieg. kam. 
7 kamb. modern. rezidencija ant 
50x175 pėdų sklypo. Visas "cyclone" 
tvora aptvertas. 2—2 autom, garažas. 
Gazu apšiid. nuo s. iki s. kilimai, 
G. E. dishvvasher, pilna skalbykla, 
komb. žieminiai langai ir sieteliai, 
šaldytuvas, spintos virtuvėje-valgom., 
2 "powder rooms”, tlie vonių. Prašo 
$23,000. Pamatę Įvertinsite. Skam
bint SU 8-8937, susitarimui.

7390 N. Claremont Ave. 6 kamb. 
hungalovv su mediniu namu užpaka
ly. Garažas. Sklypas 75 x 125. Teef.
VYEntwort.lt «-UU88.

progos — oppoBnjNnus

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. lkl 12 vai. 
4149 S. Maplevvood Ave.

MISCELLANEOUS_______ | Pardavimui LIQU0R STORE ir
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Ave. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skani 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nieholas.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TcL OLymple 6-6775 nno 8 vaL 

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

OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDDH AGENTŪRA

Vlnų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAII»P»»ok 8-5871

INTFMHTATI INSURANCE AOF.Nt’V 
tilOM s. Aslilnml A»e.. (Tilcago 38, III.

- » 
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Skelbtis ‘DRAUGE“ apsimoka 
nea jia yra plačiausiai skaitomas

1
lietuvių ilienraėtls u skelhlmi

<kalna yra pt'einama visiems 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,

TAVERNA IR NAMAS
2811 W. 83rd Street

Taverna su modern. fikčeriais. 
Mūrinis namas su 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žingsnių nuo 

< judraus kampo 63rd ir California 
į Ave. Taverna Įsteigta prieš 16 m. 

Daro gerų blznĮ. Pilna kaina I47.0UU 
už viskų, taip kaip stovi. Savininkas 
ims likusį morgičių. Apie $16,090 
Įmokėti.

Apžiūrėjimui ir Informacijoms te
lef anuokite —

STEVENS & CO.
GArden 4-1080 arba GArden 4-0886

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

I *■
šaldytas maistas, vaisiai ir dar

žovės. Brutto pajamų $7,000 i mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autofn. ganias, 6 
dideli kamb., 3 mieg. kėmb. Pilnas 
rūsys, alyva apėild. Bizni galima 
pirkti au namu ar be. REpubUc 
7-7265.______________________ ___

i SKELBKITĖS “DRAUGE”

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduedant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

a«00 W. 66th HL Tri. PRospert 8-5454 1

i planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai, p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. 111.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
1787 West 43rd Street

UNOOHOOJAMA — F0B BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų iinnomavi- 

mui. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų aąraėą.

VARPAS Real Estate
5918 So. Weetern. PKospert 8-2231

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

Statome naujus namua ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
laukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tei. OLympio 2-5121 nuo 8 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVI* STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PKospect 8-20(8 6800 80 CAMPBELL AVE. Ohlcago 29. UL

BBLP WANTED — FEMALB
WE URGEHTLY NEED

GIRLS —WOMEN
LIGHT ASSEMBLY WORK

Experience not neceaaary. — Will train 
5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 

Permanent position*.—Many company benefits. Good transportation. 
APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 SO. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge".

9

VYEntwort.lt
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Trečiadienis, rugsėjo 4 d., 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIJJNO1S

RUOŠIAMASI

Čia matome, kaip Philadelphijoje ruošiamasi kovai su 
Azijos influenca. (INS)

LIGONINE PRADĖTA STATYTI SU 
VIENU DOLERIU

Pietų Italijos kalnų pavėsyje Kitą dieną buvo suorganizuo- 
Gargonos apylinkėje šiandien tas statybos komitetas. Tai į- 
specialistai atvažiuoja ją apžiū-
stovi didelė .moderniška ligoni
nė. Iš viso pasaulio daktarai 
rėti. Aplankė ją ir JAV Vals
tybės prezidento Eizenhowerio 
daktaras White. Ligoninės ver
tė trys su puse milionų dolerių, 
kas Italijos pinigais sudaro mil
žinišką sumą. Ligoninė gali 
priimti 350 ligonių. Greitos 
pagalbos atvejais naudojami he- 
liokopteriai, kuriems ant ligoni
nės stogo padaryta apie 200 
metrų ilgio vieta. Kasmet ligo
nių antplūdis’ iš viso pasaulio 
didėja. Turtingi ir neturtingi 
visų tikybų žmonės važiuoja 
ten rasti išsigelbėjimą. Geriau
si daktarai iš Romos ir Mila-

PHlKfcJŲ STREIKAS
Bostono “Monitor” rašo: 
Pragyvenimas brangsta — ir 

brango per paskutinį 15-ką mė
nesių. Pirkėjai pradeda strei
kuoti — nebeperka. Bankai už 
paskolas reikalauja didesnių nuo 
šimčių. Įdomu, kad žinovai ne
sutaria dėl infliacijos priežas
čių. Vietą apleisdamas senasis 
iždo sekretorius Bumphreys pa 
reiškė, kad dolerį pigina žino
mos ekonominės priežastys: 
žmonės turi apsčiai pinigų, bet 
stinga reikmenų. Visi nori pirk
ti, bet gaminių maža, todėl kai
nos kyla. Bet kiti ekonomijos 
žinovai sako, dabartinės inflia
cijos priežastys ne senos, net 
visai naujas dalykas. Pavyz
džiui, Harvardo profesorius 
Schlichter sako, kad mūsų pra
monė rodo nusistovėjimo žy
mių. Plieno pramonė teveikianti 
tik 85-kių nuošimčių pajėgumo. 
Gaminių nestinga, o kaikurių 
net perdaug. Sako, bėdos ašis 
ne pinigų apstumas, o gaminių 
negausumas, bet pirkėjų neno
ras mokėti perbrangias kainas. 
O kainas kelia pramonės valdo-

, . . vai. Automobilių pardavėjai, sa-
vyko sausio menes) 1940 me- Ro , ( ran,u bfldų numuSti
Uis. Ir nuo tos dienos praside; kainas keliais Simtais do,crių 
jo rinkliava visame pasauly. nUQ skelbiamųjų.
Tėvas Pio rašinėjo į Ameriką,
kreipėsi į visas žinomas labda- Kitais žodžiais, kainos per- 
rio organizacijas, o taip pat rin- daug išpūstos ir tik pirkėjų 
ko ir mažas aukas iš pavienių
asmenų.

Greit iš Romos buvo pakvies
ti architektai būsimiems pasta
tams planus sudaryti, pasirinkti 
tiems pastatams vietą ir apskai
čiuoti išlaidas.

Tie klausdavo Paterą Pio, ar 
tikrai jis galės tas išlaidas pa
kelti. Tėvas Pio tik nusišypso
davo ir atsakinėdavo:

streikas jas numuš. Bet tas reikš 
tų nedarbą ir bankrotą.

Neturtingas kraštas
— Kas dar trūksta turi 

laiku ateiti.
su

Laimingiausia diena
1947 metais UNRA paauko-

reiškia' J° tos statybai 250
„ . „ .milionų lirų. Nemažą sumą

• au ibgbi ayutiAdB souoSjnn i ... .....dykuma, neturtas, nuo.visnįa- P«»“kojo ir garsusis dainium- 
Saulio atskyrimas. Sis kaimelis ^as Benjamino Gigli.

N. Butkienė, Reading, Pa 
no pakviesti jai vadovauti, 
turtinga. “Gargona”

I

yra apgyvendintas kalno dar
bininkais, nekartą po 10—15 
asmenų vienoje lūšnelėje. Žie
mą, kada vyksta sniego iškriti
mai, Gargonos lyguma tarp kal
nų būna atskirta nuo viso pa
saulio ištisomis dienomis. Ir 
štai tokioje neturtingoje apy
linkėje išaugo didingas ligoni -

Ir pagaliau atėjo valanda, ka
da galėjo būti padėtas kertinis 
akmuo. Sparčiai buvo vykdo
ma statyba ir ligoninė greit iš
augo. Kaip Pater Pio be vals
tybės bei bažnyčios paramos 
pastatė tokią milžinišką ligoni
nę, tai lieka visiems neišspren
džiama mįslė. Paklaustas pats

nės pastatas. Jo atsiradimas Pater Pio tik šypsosi ir rodo
tai tikras stebuklas, kurį pada
rė mažo ūgio su žila barzda vie-

Pijaus XII gatve
Triere, Vokietijoj, rugsėjo' 

1 d. miestas oficialiai vieną 
gatvę pavadina popiežiaus Pi
jaus XII vardu. Specialios ce
remonijos sujungiamos ir su 
1917 m. sukaktimi, kai kardi
nolas Pacelli, dabartinis po
piežius, buvo paskirtas popie 
žiaus nuncijų Bavarijon.

Nėra žmogaus, kuris turėtų 
taip gerą atmintį, jog galėtų 
būti nesugaunamu melagium.

—A. Lincoln

Netikėjimas atima iš mūsų 
daug malonumų ir nieko į to 
vietą neduoda. —Loįvcll i |

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖUNY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- ĮP« 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų

2448 West 63rd Street 
Telef. HR 8-0833 ir PR 8-0834

L.V.S. RAMOVE Chicagos sk. narį RIMĄ 
VĖŽĮ, jo mylimam tėveliui mirus, liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Chicagos Ramovėnai
■k

Gyvenimo problema yra ne 
tiek gyvenimą padaryti lengves 
niu, kiek žmones stipresniais.

. —D. S. Jordan

Knyga., kurią įvertino V.ncas Ku
dirka, kurią pate ėmėsi versti — ne- ' 
grali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELE ŠVENTOJI
r

Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 
naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiūrėja P. Andrlušlo.

knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią į laivo kapitonus, grįžta į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelį sa
vo prakaito J tave paliejo, tas amži- į 
nai jau susijungė su tavimi”.

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų (vyk
dytas knygnešio Švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro lntryguojančią pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti 
Knygos kaina 92.00.
I
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

Gaunama “DRAUGE”, 4545 W. 
68rd Street, Chicago 29, Illinois.

fl. f fl.
BRONIUI VĖŽIUI mitus,♦

jo žmoną Izabelę, sūnus Gintautą ir Rimą liūdesio 
valandoje užjaučia ir liūdi

Povilas ir Kęstutis Dirkiai

Stenkimės taip gyventi, kad 
kai ateis laikas mirti, mūsų gai
lėtų net ir laidotuvių direkto
rius. —Mark. Twain

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems

A. A
. JONAS GEGŽNAS
liaug metų gyveno Roselando.

Milė rūgs. 2 d., 1957, sulau
kęs senatvės. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Rokiškio apskr.. Pane
munio par., Bičiūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuiūdime 

anūkė Linda 'Gegžnas, pussese
rė Elzbieta Strikas su šeima, 
marti Anna Gegžnas, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 1(1821 S. Miehigan 
Avė. Laidotuvės įvyks, ketv., 
rūgs. 5 d., iš koplyčios 9:45 v. 
ryto bus atlydėtas j Visų Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Gimines.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. COmmodore 
4-2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių • 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ 1410 S0. 50th AVĖ
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

dolerį. Jis turi dar naują su- į 
manymą: greta ligoninės jis

nuolis Pater Pio. Netoli nuo į nori pastatyti specialiai vai
šios vietos yra mažas kapuci- kams kliniką, o taip pat sana- 
nų vienuolynas. Tik aštuoni toriją užkrečfhrrtiems ligoniams.
vienuoliai jame gyvena, vienas 
jų yra Pater Pio:

Statyto.jas
Pater Pio labai malonaus bū-

Be to, dar projektuoja Gargo
nos lygumoje įrengti aerodro
mą.

Tėvo Pio ligoninė yra demo- 
do, labai mylintis artimą. 1916 i kratiškiaueia visame paaauly,
metais jis buvo čia atsiųstas į 
kalnus gydytis nuo sunkios li
gos. 1918 metais pasklido ži
nia, kad ant jo rankų ir kojų 
atsirado skaudžios žaizdos. Nuo 
to laiko šios žaizdos reguliariai 
per tam tikrus laikotarpius pa
sikartoja. Daktarai negali jų 
atsiradimo paaiškinti. Pats tė
vas Pio nemėgsta kalbėti apie 
savo skausmus, jis tyliai kenčia.
Tad gyventojams tos Pater Piou u e 11a. suiierciiga (namas nau- .
žaizdos atrodo kaip Dievo ste- „ a„olT,jT,tn I
buklas. Todėl labai daug mal
dininkų susirenka kas rytą iš
klausyti mišias, kurias tėvas 
Pio atnašauja. Milwaukee, Wis., dvi sese-

Pater Pio per savo gyvenimą rys vienuolės švenčia 70 metų 
buvo matęs daug skurdo, var-1 sukaktį nuo įstojimo į vienuo- 
go ir žmonių kančių. Todėl fttm lyną, kuris vadinasi Sisters of 
kilo sumanymas padėti ken- Notre Dame. Viena sesuo, 
čiantiems žmonėms ir pastaty- Obdulia turi 72 m. amžiaus, ki* 
ti ligoninę greta vienuolyno, lusi išx Champaign, III., ir kita į 
Tam savio sumanymui gauti sesuo Barbara, 91 m. amžiaus, > 
pritarimą jis sukvietė pas save iš St. Louis 
visus savo draugus bei pažįsta-

nes joje visiems ligoniams vie
noda kaina, ligoninėje yra tik 
viena klasė. Be to, sveikatos 
patikrinimas joje atliekamas 
nemokamai. Ligoninės atidary
mas ir pašventimas buvo Pater 
Pio, sulaukusio 70 metų am
žiaus, laimingiausia diena jo 
gyvenime.

Pagal jo pageidavimą ligoni
nė pavadinta “Casa sollievo 
della sofferenza” (Namas kan
čioms švelninti).

70 metų

t
A. . A. 

VINCENTAS 
MIKALAUSKAS

Gyveno 4408 S. Talman Avė. 
Tel. VI 7-2757

Mirė rugsėjo 2 d., 1957, 11 
vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Taura
gės parap., Popaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Petrošiūtė), 
podukra Roaalie Pacyga, posū
nis Charles Marcuiski ir Jų šei
mos, 5 dukterys ir vienas sfl-
nūs, sesuo Morta Budreck SU
šeima, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F.
Kudeikio koplyčioje. 4330 So.
California Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį. rūgs. 5 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėijmo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už' velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, poaūnis ir 
IMMlukra

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis.’ Tel. LAfayette 3- 
0440.

t

mus.
— Kas gi mano finansuoti 

šią statybą? — klausinėjo su
sirinkę.

Pater Pio tada įkišo savo 
ranką į sutanos kišenę, ištrau
kė iš ten vieną dolerį, kurį jis 
buvo gavę? prieš daugelį metų 
nuo vieno amerikono ir tarė:

Brazilijoj daugėja 
Saleziečiai

Seleziečiai vienuoliai Brazi
lijoj labai stiprėja. Šiuo metu 
(Brazi M jo j yjpa 1,186 selezie
čiai. Salezietės seserys, kurios 
Brazilijoj įsisteigė 1892 m.,
šiuo metu turi 1,238 vienuoles. 
Tikybos platinimui yra 4 vys-

— Jo mums užteks, kad pra-1 kupai, 105 kunigai ir 100 vie- 
dėti. nuolių, visi seleziečiai.

PETKAS ŠVAGŽDVS
Gyveno 7249 So. California 

Avenue. >
Mirėw rugsėjo 1 d., 1967 m., 

8:30 vai. ryte, sulaukęs 66 me
tų amžiaus.

.Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Sidabravo para
pijos, Miškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Albina (Vištinytė), 3 
broliai: kun. J. Svagzdys (iš 
Brockton, Mass.), Juozas nu šei
ma, Antanas, brolienė Marijo
na ir Jų Šeima, sesuo Veronika, 
švogeris Ignas Budreckis (iš 
Elizabeth, N. J.). Lietuvoj liko 
du broliai: Stanislovas lr Jus
tinas, Besuo (vienuolė) Karo
lina, daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

Priklausė Amerikos Legiono 
Edison posto 118.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6846 8. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyksta 
ketvirtadienį, rūgs. 5 d. I# ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas , ftvč. Pan. Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero kapi
nes.

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

Laid. direktoriai Mažeika Ir 
Evans, tel. REpublic 7-8600.

A. j- A.

BRONIUI VĖŽIUI mirus, 

jo žmonai Izabelei, sūnums Gintautui ir 

Rimui reiškia gilią užuojautą

Bartašiu šeima

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 DIEN£ IR NAKTĮ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad mūsų mylimas vyras ir brangus tėvelis

A. A.

BRONIUS VĖŽYS,
mirė rugsėjo mėn. 1 d., 1957 m.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, po
adr. 3307 So. Lituanica Avenue.

Ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 5 d., 8:30 valandą ryte
bus lydimas iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. Po gedulingų pamaldų, bus laidojamas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: žmona Izabelė, sūnūs Gintautas ir 
Rimas.

Laidotuvių direktorius — Antanas M. Phillips, tele
fonas YArds 7-3401.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Prėskiem

8811 So. Wesiern Avė. Tel. GRevehilI 6-3748

j paminklų patalpų lr atgal mea visuomet parūpinama
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo * vai ryto Iki 6 vai. popiet.
IŠNIRINKITF IJABAK — KI M PAHTATYTA KAPINIŲ IIIENOJEI 

JOKIO (MOK|JIM«> HtlMOKteiTIti KAPINIO IHKNOJli.

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite

MAŽEIKA‘.EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8800 — 7-8001 i Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena, kitose miesto dalyse; gausime
koplyčią arčiau Jūsų namų. _________ ____■BHsamMgnaaaBaanBV*" • -vnmiHgaa

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų pataraa- Mes turime koplyčias!
1 vimas dieną ir nak- jffi v sos e Chicagos ir|

I tį. Reikale S a u k t i • Roselando dalVM irl
mUfl. tuojau patarnaujame.|

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

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

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

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

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

JURGIS P. RUDMIN
33,9 S. LITUANICA AVĖ. TeL VArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLymple 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t,h STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VINCE FUNERAL HOME ~~~
1424 S. 50t|Įi Avė. OLymple 2-5245 ir TOvvnhuU 3-9687



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugsėjo

X Tėvas J. Vaišnys per pa
šventinimą LRK Federacijos 
jaunimo stovyklos yra pareiš
kęs, kad naujuose Tėvų Jėzui
tų jaunimo nanjuose patį pir
mąją parengimą rezervuoja 
kaip tik tos šventinamos sto
vyklos naudai. Spalio mėn. vi
dury jaunimas ir senimas nuo
širdžiai prašomas laiką rezer
vuoti minimam parengimui, ku
ris žada būti su gera programa, 
užkandžiais, šokiais, o svarbiau
sia — puikia nuotaika.

X Šv. /Kazimiero Seserų auksi
nio jubilėjaus religinės iškilmės 
buvo tikrai šaunios. Jos buvo 
rugpjūčio 30 ir 31 d. motiniško
jo namo gražioje koplyčioje. 
Antrąją iškilmių dieną mišias 
pontifikavo pats kardinolas 
Samuel Stritch, dalyvaujant 
trims vyskupams, gausingam 
prelatų ir kunigų skaičiui. Da
lyvavo daug kazimieriečių ir 
kitų kongregacijų seselių. Ne
mažai buvo ir pasauliečių. La
bai gerą pamokslą pasakė pats 
kardinolas, giliai įvertindamas 
kazimieriečių darbus ir kiek il
giau apsistodamas prie vienuo
lijų, ypač moterų vienuolijų, 
reikšmės Bažnyčios gyvenime. 
Po pamaldų dalyviai buvo pa
kviesti į Marijos Augštesniąją 
mokyklą pietums. Svečių tarpe 
buvo ir buvusis Chicagos mies
to meras Martinas Kennelly.

X Juozo ir Antaninos Aukš
taičių sidabrinio vedybų jubilė
jaus “vestuvės” buvo pažymėti
nai gražios. Bažnyčioje jubilėjui 
minėti mišias atlaikė prel. Ig- 
Albavičius. Bažnyčioje dalyvavo 
daug žmonių. Vakare South 
Shore Country klube buvo šau
ni puota, kurioj dalyvavo apie 
porą šimtų Aukštaičių giminių 
ir draugų. Jubiliatų giminių bu
vo atvykusių iš Pennsylvanijos, 
New Jersey ir New Yorko. Puo
toj Aukštaičius visų susirinku
sių vardu pasveikino prel. D. 
Mozeris, kun. St. Petrauskas ir 
L. Šimutis. Programą labai gra
žiai pravedė jubiliatų sūnus Al
bertas.

X ALIAS Chicagos skyriaus 
mechanikų sekcija šį rudenį nu
mato vėl ruošti mechaninės 
braižybos kursus pradedan
tiems. Kursuose galbūt bus dės
tomi ir elektrotechninės bei sta
tybinės braižybos pagrindai. 
Kursai truktų apie 5 mėnesius. 
Taip pat numatomi ruošti ir 
augštesnieji mechaninės braižy
bos kursai projektuotojams 
(designers), kurie tęstųsi apie 
7 mėnesius. Ir vieni, ir kiti kur
sai vyktų vakarais 2 kartus sa
vaitėje. Kiekvienu atveju kur
sai būsią suruošti tik susida
rius pakankamam skaičiui jais

X A. Heleris, lietuvių evange
likų liuteronų vyresnysis dva
siškis, vietinio tos pačios kon
fesijos dvasiškio A. Trakio ly
dimas, šiomis dienomis lankėsi 
mūsų dienraščio redakcijoj ir ta 
proga pasikalbėjo su Alto pir
mininku Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais. Svečias atvyko iš Eu
ropos dalyvauti Minneapoly, 
Minn., įvykusiame tarptautinia
me evangelikų liut. suvažiavi
me, kuriame atstovavo Lietuvos 
evangelikus. Pastoviai gyvena 
ir darbuojasi tremtinių tarpe 
Vokietijoj.

X Jonas Šlepetys, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
pirmininkas, aplankė mūsų re
dakciją. Svečias gėrėjosi nau
jais pastatais ir linkėjo dienraš
čio vadovybei geriausios sėk
mės. Ta pačia proga su Alto 
pirmininku pasitarė aktualiai
siais dienos klausimais.

X Žurnalistas Vladas Mingė-
la su žmona Lidija Mingėliene, 
gyveną Detroite, lankėsi Chica
goje, kur aplankė eilę savo pa
žįstamų bei draugų. Apsilankė 
taip pat ir “Draugo” patalpose. 
Šiuo metu V. Mingėla rašo vei
kalą apie didįjį Amerikos lie
tuvių kultūrininką kun. Antaną 
Miluką. Jei kas manytų, jog 
gali kuo nors autoriui padėti 
beruošiant tą knygą, galėtų jam 
rašyti šiuo adresu: 153 E. Park- 
hurst Pk, Detroit, Mich. Auto
rius už pagalbą bus tikrai dė
kingas.

X Onutės Markauskaitės su 
Stasiu Raudoniu jungtuvės 
įvyksta Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje Gary, Ind., š. m. 
rugsėjo 7 d. 9 vai. ryto. Vestu
vių pobūvis bus p. Janušaičio 
bute 1957 West 14 Avė. Kadan
gi jaunoji yra našlaitė, todėl 
vestuvių pobūvį savo dukterė
čiai ruošia p. Navardauskai ir 
p. Janušaičiai.

X Vera Skeirienė su sūneliu 
Gediminu, gyv. Gary, Ind., vyk
dama į Los Angeles, Calif., pa
keliui lankėsi Yellovvstone Par
ke, Boys town (Nebraskoje), 
Las Vegas ir kt. Šiuo metu 

[ siunčia sveikinimus pažįsta
miems iš Los Angeles miesto.

X Izidorius Tavoms iš Gary, 
Ind., grįžo iš Mercy ligoninės į 
namus — 1610 West 9 Avė. 
Sveiksta namuose. Linkime 
greitai pasveikti.

KURIA ŠEIMĄ

Los Angeles mieste p-lė Jennie Mullen, 84 m. amžiaus, 
ir Robert - Victor Murphy, 36 m. amžiaus, rengiasi kurti 
šeimą. (INS)

DIDŽIULIS DRAUGO PIKNIKAS
Metinis mūsų dienraščio pik

nikas praeitą sekmadienį buvo 
turtingas žmonėmis, sukėlęs 
gražų susidomėjimą. Nors apie 
vidurdienį buvo apsiniaukę ir 
net krapnojo lietus, tačiau apie 
2 vai. išsigiedrino ir daugelis

Grand Rapids apylinkių ir iš ki
tų tolimesnių vietų, kurie, žino
dami, kad į Draugo pikniką su
važiuoja gausiai žmonių, atvyko 
susitikti savo pažįstamų, su ku
riais buvo tose pačiose stovyk
lose Vokietijoje ar kitų savo

lietuvių patraukė nebe į parkus pažįstamų. Piknike dalyvavo

X Eduardas šulaitis, žinomas 
žurnalistas, vykdamas iš Cice
ro, III., į Kanados Lietuvių die
ną, lankėsi New Yorke ir Brook
lyne. Ta proga jis apsilankė 
“Darbininko” redakcijoje, o taip 
pat aplankė ir daugelį savo bi
čiulių bei pažįstamų.

X Lėvuo — lietuvių kontora 
Marąuette Parke siuntiniams 
siųsti į anapus praneša, kad 
knygas, albumus, paveikslus ir 
p. d. galima siųsti į Lietuvą tie-

ar paplūdimius, o į Draugo pik
niką. Ilgas Darbo dienos savait
galis buvo palankus išvažiavi
mams. Į pikniką suvažiavo arti 
tūkstantis mašinų; o daugelis 
dar atvažiavo Draugo parūpin
tais aštuoniais autobusais. Pik
nikas įvyko Oaks Grove, 11900 
Archer avė., netoli Lemont. Vie
ta erdvi, daug medžių, gausu 
pavėsių, nors dėl žmonių daugy
bės nestokojo ir dulkių.

Šiame piknike mielai talkino 
Don Varnas posto legionieriai, 
patarnaudami prie bufeto ir 
tvarkydami automobilių staty
mą. Tarpais buvo tokia spūstis 
prie rūgštaus pieno, prie gaivi
nančių gėrimų, kad patarnauto
jams buvo sunku besuspėti. 
Svečių vaišėms valgius parūpino 
Ann’s restorano savininkė Ona 
Viržintienė.

Piknike buvo daug jaunimo ir 
jie galėjo gražiai pasišokti gro
jant Br. Jonušo orkestrui. Vy
resnieji, susiradę savo gimines 
iš įvairių kolonijų, vaišinosi prie 
stalų. Nemažas buvo susidomė
jimas lietuviškais sūriais. Juos 
pardavinėjo S. Metrika, Farm 
Foods krautuvės savininkas. 
Sūriai buvo atgabenti iš p. An
driulio Michigan Farms. Kaip 
žinome, šis pramonininkas pa
aukojo $1,000 Draugo romano 
premijai. Įdomu, kad vienu tar
pu per dvi valandi laiko tų sūrių 
išpirko apie 400.

Publikoje buvo gausu ir trem
tinių, ir anksčiau atvykusių lie
tuvių. Buvo rašytojų, kunigų, 
teisininkų, daktarų ir įvairių 
kitų profesijų narių. Matėsi 
prel. L Albavičius, prel. Paš- 
akuskas, prel. Mozeris, red. L. 
Šimutis, inž. Rudis. Buvo atvy-

net iš Pietų Amerikos atvykęs 
kun. Jakaitis. Matėsi ir nauja
sis Chicagos tėvų marijonų na
mo viršininkas kun. A. Miciū- 
nas. Nemažų rūpesnių turėjo 
pikniko šeimininkas, tėvų mari
jonų spaudos direktorius kun.

IŠ ARTI IR TOU
ŠVEICARIJOJE

— “Neue Zuercher Zeitung” 
181 nr. rašo apie Šveicarų pa- 
baltiečių pagalbos komiteto 
veiklą. Pagalba teikiama tiems 
pabaltiečiams, kurie yra iš savo 
tėvynės atbėgę ir tiems, kurie 
už geležinės uždangos kenčia 
nepriteklius ir nuolatinį spaudi
mą. Veiklos pranešime sakoma, 
kad dėka stambių šveicarų fir
mų ir privačių asmenų aukų 
buvo galima sušelpti daugiau 
vargstančiųjų. Eilė šveicarų šei
mų Zuericho mieste ir apylinkė
je sutiko priimti pas save pa- 
baltiečių vaikus vasarojimui. 
Pašalpos buvo teikiamos ir pa- 
baltiečių studentams. Kreipia
mas dėmesys ypač į tuos pa- 
baltiečius, kurie dar gyvena 
stovyklose. Stengiamasi jų jau
nimui suteikti galimumą bent 
laikinai išeiti iš stovyklos gyve
nimo. Komitetas siuntinėja pa
baltiečiams ir siuntinius. Pra
ėjusių Kalėdų proga pabaltiečių 
seneliams ir kitiems savo išsiun
tinėta per 60 maisto siuntinių.

KANADOJ
— Talentinga lietuvaitė. Tai- 

da Supronaitė, 10 metų am
žiaus, Toronto konservatorijoje 
išlaikė geriausiai iš viso Onta
rio antro kurso egzaminus pia
nino klasėje ir tuo laimėjo 25 
dol. stipendiją; taip pat apdo
vanota gražiu diplomu. Taida 
yra žinomo sporto vęikėjo An-

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Mes fašistai, buržujų vaikai... 
Vargo liekanos trupa ir byra, 
Tartum rasos, kai bunda rytai. 
Raudonosios armijos mes vy-

/rai:
Mes arimų, dirbtuvių vaikai...

Tai posmas vienos lietuviš
kos tarybinės dainos, kurią su 
dideliu pasisekimu 1941 me
tais bolševikų okupuotoje Lie
tuvoje sudainavo Rokiškio 
gimnazijos choras. Įdomu, 
kad to koncerto klausėsi ir ko- 
Jmunislų partijos nariai, ir 
raudonosios armijos karinin
kai, ir pilna auditorija žmonių. 
Dainai nuskambėjus salėje ki
lo didžiausios ovacijos: plojo 
rusiškieji komunistai ir rau
donarmiečiai už paminėtą rau
donąją armiją, iš peties plojo 
ir lietuviai patriotai, būdami 
liudininkais didžios ir drąsios 
lietuviškos rezistencinės de
monstracijos, neš jaunieji gim
nazistai virš minėtą posmą štai 
kaip sudainavo:

Vargo liekanos trupa ir byra, 
Tartum rasos, kai bunda rytai, 
RAUDONOSIOS ARMIJOS

/NEBIJOM: 
MES FAŠISTAI, BURŽUJŲ 

/VAIKAI...

Taip dainavo jie raudono
sios armijos karininkams prie
šais sėdint ir NKVD šnipams 
spoksant. Dainavo drąsiai ir 
didingai, nebodami to, kokios 
pasekmės gali ištikti. Juk jie 
buvo lietuviai...

Bausmė už liežuvį...

P. Cinikas, kadangi bendrovė, tan° SuProno duktg-

BRAZILIJOJkuri turėjo Įrengti mikrofoną, 
to nepadarė. Buvo bandyta grei
tomis nuvykti į Chicagą ir kaip 
nors mikrofoną suorganizuoti,

— Puikiai pavykęs Rio 
Janeiro lietuvių vakaras. Š.

nės indus ir puodus.
Mergaitė paraudo, atsiprašė 

tėvelio, apsisuko ir plovė indus 
kuone visą valandą. O mums, 
svečiams, šis momentas sušvy
tėjo gražiu pavyzdžiu kaip, 
norint, galima savo vaikus 
pratinti prie gimtosios kalbos 
ir auginti juos tikrais lietu
viais.

Kaip mūsų tautos istorijos 
(pavyzdžiai rodo, nuo Vargo 
mokyklos carų laikais iki šių 
dienų šeima buvo ir yra ge
riausia lituanistinė mokykla. 
Tik geros valios tegu parodo 
mūsų tėvai... VI. Rmjs.

• Senatorius Paul Douglas 
(Dem., III.) pasakė, kad pietinės 
valstybės linksta į didesnį izolia- 
cionizmą. Šen. Douglas mano, 
kad pietiečių izoliacionizmas pa
reina nuo medvilnės ir kitokios 
tų valstybių pramonės vystymo
si, kuriam yra reikalingi apsau
gos muitai užsienio prekėms, kad 
apsaugotų pietinių valstybių pra 
monę.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS 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 U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicagd 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

Prieš kelias dienas teko vie
šėti vienoje lietuvių šeimoje. 
Mes sėdėjom salione ir gurkš
nojom alutį, o vaikai žaidė vir- 

de[tuv8je-

Vienu metu šeimininko de
šimties metų mergaitė pasakė 
kažkokį sakinį angliškai. Šei
mininkas, išgirdęs anglišką sa
kinį, kaip žaibas šoko iš fote
lio ir dūmė į virtuvę ,

Po minutės duktė buvo nu
bausta. Už ką? Už anglų kal
bos vartojimą namuose, tėvui

m. 
de

Janeiro (Brazilijoje) liet. liau
dies universitetas suruošė va- 
karą-vaidinimą. Vietos lietuviai 
aktoriai mėgėjai puikiai suvai
dino “Mes grįšime į Lietuvą 
motinos jieškoti”. Vaidino per 
20 asmenų. Tai labai didelis

tačiau Darbo šventės dieną vi-' Rugpjūčio mėn. 10 d. Rio 
sos tos rūšies įstaigos buvo už
darytos. Dėl to negalėjo pasi
rodyti ir užprašytieji humoris
tai VI. Būtėnas, Alb. Valentinas 
ir dr. S. Aliūnas, dėl ko pikni
ko rengėjai dalyvius labai atsi 
prašo. n

Atsirado liaudies dainininkų, 
kurie užtraukė skambias lietu
viškas dainas. Statant mašinas 
buvo padalinti biletėliai, pagal 
kuriuos burtų keliu buvo sekan
čiai paskirstytos dovanos: Jo
nas Laurinaitis, 100 W. Burling
ton, Westmont, UI. — laimėjo 
$25; G. Ramanauskas, 4916 W. 
29 str., Cicero 50, Dl. — laimė
jo Draugo prenumeratą. Dar še
šias dovanas laimėjo sūriais šie 
asmenys: V. Vėbras, 5103 So. 
Carpenter, Chicago 9, Dl.; N. 
Leskauskas, 1535 N. 40, Mel
rose Park; J. Gelumbauskas, 
3545 So. Wallace, Chicago 9, 
Ilk; Phyllis Fandell. 10733 
Prairie, Chicago; A. Lekešins- 
kas, 2559 W. Pershing, Chicago 
32, III, ir Ana Šturmas, 44 So. 
Ashland, La Grange, UI.

Kas dar neatsiėmė, tos do
vanos bus laimėtojams nusiųs
tos paštu.

skaičius, atsimenant, kad vie- įr svečių lietuvių tarpe. Baus-

ĮSIGYKITE DABAR

besidominčių. Kam tai įdomu, paštu, nesinaudojant kusių žmonių, net iš Texas, iš cevičiūtė pasireiškia skaučių gy-
patariama kreiptis į inž. A. Di
džiulį, 7026 So. Parnell Avė.,
Chicago 21, Dl., telef. VI 6-7054.

X Žurnalistas Juozas Prons- 
kus, iki šiol gyvenęs Kanadoje, 
atvyko į Chicagą ir čia pasįliks 
nuolat gyventi. Jis jau pradėjo 
dirbti “Naujienų” redakcijoj.

OPERAI REIKIA MOTERŲ
Statomai “Fausto” operai rei

kia moterų balsų. Nemaža mote
rų, kurios praeitą trečiadieni su
spėjo prieš lietų atvykti, jau už
siregistravo, tačiau kitoms didelis 
lietus tai sutrukdė padaryti.

Todėl maloniai prašome visas 
moteris ir mergaites, galinčias 
dainuoti operos chore, atvykti šį 
trečiadien, RUGSĖJO 4 D., nuo 
7:30 lld 9:30 vai. vakare, j Don 
Varno posto patalpas, 6816 South 
W este m Avė. registracijai. Norin
čios gauti daugiau informacijų, pra 
šomos paskambinti telefonais FR 
6-0787 arba RE 7-0235 ir operos 
rengėjai sutelks reikalingas infor
macijas.

Opera bus statoma Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choro sekančiais me
tais Chicagoje.

ADM.

jokia agentūra, nes už tuos da 
lykus neimamas nei muitas, nei 
jokios kitokios rinkliavos.

X SoL Danutė Stankaitytė
(ne Ona Stankaitytė) maloniai 
sutiko dalyvauti Cicero miesto 
šimtmečio paminėjimo lietuviš
kojoj programoj, kuri bus rug
sėjo 15 d.

X Jo Em. kard. S. Stritch at
vyksta dalyvauti stebuklingo
sios Šiluvos Marijos procesijoje, 
kuri bus šį sekmadieni, rugsėjo 
8 d., 3 vai. popiet. Eisena pra
sidės iš Marijos Augštesniosios 
mokyklos kiemo ir eis į bažny
čią. Toje eisenoje kviečiami da
lyvauti visi lietuviai iš visų Chi
cagos apylinkių, o taip pat ir 
iš kitų vietovių. Pati procesija 
bus filmuojama ir fotografuoja
ma. Čia dalyvaus ir amerikie
čių reporteriai bei žurnalistai 
Svarbu, kad ir mes masiniai da
lyvauti pasiryžtume šioje tau
tos šventėje. .

X Vaclovo ir Petronėlės Ki- 
montų butas rleseniai buvo api
plėštas įsibrovusių vagių. Įsi
brovimo metu šeimininkų nebu
vo namie. Vagys pagrobė šiek 
tiek monetų, drabužių ir kt. Bu
te buvo rasta viskas sujaukta. 
V. ir P. Kimontai gyvena Gun- 
nison St.

X Sofija Barčus, radijo va
landėlės vedėja, ir Sofija Velič
kienė vakar išvyko į Floridą. 
S. Barčus ten praleis tris savai
tes. S. Veličkienė numato apsi
gyventi Floridoje.

X Vytautas Raudžius ir Ma
ri* Laucevičiūtė rugsėjo 1 d. 
priėmė moterystės sakramentą 
Švč. P. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. V. Raudžius ne
seniai baigė inžineriją. M. Lau-

vemme.

X Gytis Motiejūnas ir Nijolė 
šapalaitė sukurs šeimą rugsėjo 
27 d. Chicagoje.

X F. ir K. Valinskai džiau
giasi susilaukę sūnelio; tai jau 
trečias jų vaikas. Fab. Valins
kas pirmininkauja Tautiniam 
Moksleivių ansambliui Bridge
porte ir taip pat eina iždininko 
pareigas vietos bendruomenės 
skyriuje.

Spaudos kongresas
Vienoje, Austrijoj, katalikų 

spaudos 5-tas kongresas įvyks 
rugsėjo 30 ir spalio 3 dieno
mis. Vienos žurnalistas, dr. 
Fr. Funder, buvo numatęs tokį 
mitingą šaukti ^937 m., ta
čiau naciai tokį kongresą už
draudė, o pats dr. Funder bu
vo vienas pirmųjų nugabentas 

į Dachau koncentracijos sto

tos liet. kolonija turi tik per 300 
asmenų. Aktorių tarpe buvo vie
na brazilietė, savo veiksmą gra
žiai lietuviškai pramokusi. Tai 
pamokantis pavyzdys lietu
viams, kurie nevertina savo 
kalbos, jos nemoko savo vaikų 
ir šalinasi nuo lietuviškų pobū
vių.

Ypač gerai, tartum tikri pro- 
fesonalai aktoriai, savo roles 
atliko Antanina Saurusaitienė, 
jos sesutė Felė, Birutė Kutkai- 
tė-Silvienė; jauni vyrai: Anta
nas Saurusaitis, Brazilijoje gi
męs, dar su dideliu jausmu ir 
įsigyvenimu pasakęs eilėraštį: 
“Lietuvi”, jo pusbrolis Robertas 
Tudre, Galvydis Stasys, Jonas 
žaidys, tėvas, broliai ir Vyčiai 
ir jų sesutės (šį šeima davė net 
šešis aktorius) ir kiti; mergai
tės: Kutkaitės (Sonė ir Lucija), 
Olga Telksnytė, brazilietė Dai
va; mažiukas p. Silvos sūnelis 
Francis ir kiti. Vaidinime daly
vavęs vietos brazilų kunigų se
minarijos rektorius (brazilas) 
pasakė: “Negalimas daiktas,
kad jie tik aktoriai mėgėjai! 
Koks susiklausymas, koks pui
kus vaidinimas.”

Lietuvos ministeris dr. Frikas 
Meieris apdovanojo aktorius do
vanomis, pareikšdamas savo su
sižavėjimą gražia vaidyba ir 
puikia lietuviška tarsena net 
jau čia gimusių lietuvių. Ponas 
ministeris pareiškė norą visada 
dalyvauti tokiose vaidinimuose.

Dekoracijas piešė inž. Jonas 
Abraitis. Visus žavėjo jo pa
vaizduotas Lietuvos miškas. 
Vakare dalyvavo per 230 žmo
nių. Orkestrą suorganizavo 
energingas, smagus, tikras mu
ziko tipas, Jonas Pocius.

Vaidinimą režisavo kn. Igna
tavičius. Suflerio pareigas ėjo 
adv. Ernestas Petraitis.

Žmonės skirstėsi iš vakaro 
patenkinti, sakydami, jog pirmą

mė buvo originali, atmintina ir 
sociali: išplauti visus vakarie-

Richard Raudtebush, Indianapo- 
lis, Ind., išrinktas užsienio karų 
veteranų vadu veteranų suvažia
vime, kuris buvo Miami Beach, 
Fia. (INS)

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

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

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
CMcago 29, III.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKTENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Ohieago 29, III.

vykią. Jis ten išėjo po antro-1 kartą turėję tokį pobūvį

jo pasaulinio karo. — Dalyvavęs

SV. ŠEIMOS VILOS 

(Holy Family Vilią)
DOVANOS LAIMĖTOJAS
Šiais metais šv. Šeimos Vilos do

vanos laimėtojas yra CHARLES 
B. ALLEN, Squirt gėrimų platin
tojas, 1012 Collins SL, Joliet III.,; 
jis išlaimėjo 1957 m. Oldsmobile 
automobilį.

Reiškiame nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie pirko bilėtus šiais 
metais. Dėkojame už paramą.

Kun. S. Ajdominas,

Šv. šeimos Vilos vedėjas

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas

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

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

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtrees ir T. Gėriko. 333

S,L Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
aunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 

St, Chicago 29. III.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

«


