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Altas kviečia kovon už pavergtųjų išlaisvinime 
Talka ateis j Europą tiktai tada 

Kai Rusija pasitrauks į savo 
natūralines prieškarines sienas 

Ir grąžins teises Lietuvai bei kitoms Pabaltijo valsty
bėms — Latvijai ir Estijai 

Chruščevas, grasinęs „palaidoti" Ameriką, dabar gi at
vyksta i ši kraštą 

CHICAGO, 111. — S. m. liepos 17 d. prezidentas Eisenhoweris 
išleido proklamaciją, paskelbdamas Pavergtųjų Tautų savaitę. 
Rugpiūčio 3 d. Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas pranešė 
visuomenei pakvietęs Sovietų Sąjungos premjerą Chruscevą ap
lankyti Ameriką ir prižadėjęs pats vėliau padaryti vizitą Sovietų 
Sąjungai. 

Akivaizdus p r i e š taravhnas 
tarp šių dviejų paskelbimų labai 
nustebino daugelį žmonių šioje 
šalyje ir užsieniuose. Nevienam 
mūsų, kurie su džiaugsmu svei
kinome Jungtinių Amerikos Vals 
tybrų kongreso pasisakymą pa
vergtųjų tautų klausimu ir pre
zidento liepos 17 d. proklamaci
ją, kilo klausimas, argi šios ša
lies vyriausybė pakeitė savo pa
žiūrą į Rusijos imperialistus, jei
gu $ nutarė vyriausiąjį jų vadą 
priimti Washingtone, kaip gar
bės svečią. / 

Šis regimas prieštaravimas 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politiksje yra vienas iš daugelio 
nemalonių pasėkų tos „taikingos 
koegzistencijos" tarp Vakarų de 
mokratijų iš vienos pusės ir to
talitarinės komunistų diktatū
ros iš antros, kuri tęsiasi visą 

ra jų apleidusi, ir tuo sumažinti 
jų išlaisvinimo viltis bei atspa
rumą pavergėjui. 

Tačiau mes pasitikime, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybes 
'nėra pakeitusios savo pagrindi
nio nusistatymo tarptautinėje po I Hammarskjdldą, kad būtų ištir 
litikoje. Ši nauja nuolaida Sovie- tas komunistų inspiruotas suki-
tų Sąjungos agresoriams p e r - i ] j m a g 
daug nepakenks laisvės reikalui, 
jei Amerikos vyriausybė ir žmo-

ro. Sovietų Rusijos valdovai, jė
gos kelki paėmę valdžią ir tero
ro priemonėmis toje valdžioje iš
silaikydami, visą laiką siekia iš
plėsti savo galią pasaulyje, tuo 
tarpu kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir jų sąjungininkai, 
neturėdami jokių agresinių sie
kių, geidžia tik teisingos ir pa
stovios taikos. 

Kylantieji iš šito pagrindinio 
prieštaravimo susikirtimai tarp 
Rytų ir Vakarų nevieną kartą 
buvo privedę beveik prie karo. 
Vakarų demokratijos, norėda
mos tos katastrofos išvengti, da
rė įvairių nuolaidų agresoriams. 
Taip atsitiko ir dabar. Berlyno 

Raudonieji vel graso 
Laos'ui 

Raudonosios Kinijos 
perspėjimas 

VIENTIANE, Laos. — Komu
nistų sukilėlių daliniai slenka 
per šešias provincijas Laos kara
lijos šiaurėje ir pietuose link 
pietų Vietnamo pasienio. Tai va
kar pranešė vyriaisyhė. 

Pulk. Phoumi Nosavan, Laos 
gynybos sekretorius, pareiškė, 
kad pietinėse provincijose suki
lėliai varo politinę ir sabotažinę 
kampaniją prieš provakarietišką 
vyriausybę. 

Anksčiau vyriausybė pranešė, 
kad raudonųjų partizanai dabar 
veikia šešiose pietų Vietnamo pa 
slėnio. 

New Yorke specialus Laos at
stovas kreipėsi į Jungtinių Tau
tų geenralinį sekretorių Dagą 

Laišką Hammarsk joldui Įteikė 
Ngon Sananikone, brolis Laos 

J A V pasu įstatymo Įrekorduotas popiežiais Jono XXIII žodis 
projekt as 

WASHINGTONAS — Senatas! 
: priėmė pasų įstatymo projektą ! 
į ir pasiuntė atstovų rūmams, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

I pasai galiotų trims metams vie-! 
: ton dviejų. 

Buvo perduotas antrajam 
tarpt, sodaliečių kongresui 

Šeši žuvo 
DARMSTADT. Vokietija. — 

Šeši asmenys žuvo ir 25 buvo su
žeisti, kaikurie jų sunkiai, auto-

I busui aus:dūru.;. su sunkvežimiu. 
Autobuse buvo atostogaują bel
gų vaikai nuo 10 iki 12 metų am
žiaus. Nelaimė 
toli Daro-.<stadt. 

nės parodys Kremliaus vadui, čia | premjero Phoui Sananikone, La-
jam besilankant, kad JAV neuž 
miršo skriaudų, kurias Rusijos 
valdovai padarė Rytų ir Centro 
Europos tautoms ir kad jos yra 
pasiryžusi visu griežtumu pasi
priešinti tolimesniems Maskvos 
užsimojimams prieš laisvąjį pa
saulį. 

Mes, Amerikos lietuviai, gali
me ir privalome sustiprinti šitą 

_ Amerikos valdžios ir žmonių nu-
laiką po Antrojo; Pasajdinio ^ ^ ^ i z & m s B . v o balsą ir 

vieningai veikdami. 
Amerikos Lietuvių Taryba pa

taria lietuvių visuomenei: 
1. Prieš atvykstant į Jungti

nes Amerikos Valstybes Rusijos 
diktatoriui Nikitai C&rusčevui ir 
taip pat jo lankymosi metu, šauk 
ti masinius mitingus ir draugijų 
susirinkimus su tikslu pareikšti 
protestą prieš Sovietų Rusijos 
imperializmą. 

2. Tuose mitinguose bei susi
rinkimuose priimti atitinkamas 
rezoliucijas ir siųsti jas preziden 
tui Eisenhoweriui, valstybės sek
retoriui Herteriui, savo senato
riams bei kongresmanams ir vie 

os sukilėlius komunistus remia 
šiaurės Vietnamas ir raudonoji 
Kinija. 

Raudonosios Kinijos vyriau
sybė vakar perspėjo, kad Jungti
nių Tautų įsikišimas į Laos vi
daus reikalus turėsią rimtų pa
sekmių. 

krizė, kurią sąmoningai sukėlė ! ū n f ^ x ^ i - ,. . 
Rusijos diktatorius Chruščevas,: . 3 ^ l a t y v o s &oje veikloje tu 
paaštrino tarptautinę įtampą iki retu ™ * . AUT • * " » • « - * « -
tokio laipsnio, kad susidarė rim- i * » "į1?*1*1' ° £ f * " * * * * 
tas pavojus pasaulio taikai. Ei- \ ~ P"*? 1 ? ^ ^ 7į**" f 

I ba specialiai šiam reikalui suda-
kad 

sennowerio Chruščevo apsikeiti
mas vizitais yra pasirinktas abie 
jų ptfsių kelias išbristi iš Berly
no krizės, kurios nesugebėjo pa
šalinti užsienio ministerių konfe
rencija Genevoje 

ryti komitetai; patartina, 
protesto pareiškimus bei reika
lavimus laiškais siųstų į Wash-
ingtoną ir skelbtų vietinėje spau 
doje ne tik organizacijos, bet ir 

R e * U apgailestauti, kad Jungi paskiri asmenys 
tinės Amerikos Valstybės ir , . 4" ***** ^ J ° ^ T ^ ? " 
mūsų sąjungininkai Vakaruose'f"""™a, su kitų tau^b lųat sa -
nesurado geresnio būdo. S S S R I kingomis grupėmis o ^ demons-
diktatorius kuris pastatė u i t i - {**?*> * * v e n f 1 J 1 8 0 *> kas ntoenus viešbučm vedėjas ir Sea 
matomą Vakarams, turi nemažą! s ^ viešąją tvarką arba pra- [Coach trans-Ailantic Lines, Ine 

silenktų su šios šalies jstaty — >-—.-- — — — 

PARYŽIUS. — James P. Byr-
nes, buvęs JAV sekretorius, už
vakar atvyko į Paryžių, pradė
damas privačią kelionę po Eu
ropą. 

Satelitas: Discoverer VI trečia
dieni paleistas su 300 svarų kap
sule iš Vandenberg oro bazės, 
Calif. Aviserjai ketvirtadieni ne
pasisekė sarasti kapsulės su moks
liniais įrankiais, išmestos virš Pa-
cifiko. - (UPI) 

vakar įvyko ne-

SOUTH ORANGE, N. J. — 
Antrasis tarptautinis sodaliečių 
kongresas įvyko South Orange, 
N. J., Seton Hali universitete. 
Popiežius Jonas XXIII ketvirta
dienį savo kalboje pareiškė, kad 
kataliko pasauliečio uždavinys 
yra turėti gilios pagarbos Mari
jai, skleisti jos garbinimą ir pa
sišvęsti jos motiniškos karalys
tės plėtmui. Popiežiaus žodis bu
vo perduotas penkiomis kalbo
mis. 

Parodoje 
MASKVA. — Jungtinių Ame

rikos Valstybių parodoje Mas
kvoje lankytojai godžiai vagia 
knygas, ypač šv. Raštą rusų kai 
ba. Per vieną savaitę dingo 20 
egzempliorių šv. Rašto anglų 
kalba. 

Kanados kviečiai 

Australija pirmenybę 
Pagrindinė kongreso tema yra:! palieka britų ateiviams 

sodaliečiai šiandieninėje pasau
lio krizėje. Kongrese dalyvavo i r 

! Lenkijos vyskupas Gawlina, ku-
OTTAWA — Kanada š. m. Į ris sakė, kad komunizmas naiki-

liepos 31 dieną turėjo 546,298,-1 na katalikybę anapus geležinės 
000 bušelių kviečių, užsilikusių uždangos žmogžudystėmis ir 
nuo praėjusių metų, 68,466,000 
mažiau nei buvo prieš metus ir 
mažiausiai nuo 1955 metų. 

Liet čių seimas Detroite 

Warren aplanke 
ryty Berlyne 

BERLYNAS. — JAV Augš-
čiausiojo teismo pirmininkas 
Earl Warren užvakar lankėsi ry
tų Berlyne ir aplankė miesto di
džiausią krautuvę. Kartu su teis 

Telefoninis pranešimas 

DETROITAS, Mich. — Lietu
vos Vyčių 46 seimas vakar Det
roite pradėtas pamaldomis šv. 
Antano lietuvių bažnyčioje. 

Šv. mišias atnašavo kun. Jo* 
Jutke^Sčiua i š "VVorcester, 

Mass.; dijakonu buvo kun. A. 
Čontons iš So. Bostono, subdi ja-
konu — kun. A. Miciūnas, MIC., 
iš Chieagos. Pamokslą pasakė 
kun. Contons. Daug s°imo daly
vių priėmė šv. komunij^.. Po mi-

torėmis išrinktos Marcelė Andri 
kis iš Waterbury, Conn, ir He 
len Zimmer iš Chieagos. 

Vyčių seime vakar buvo be
veik 200 užsiregistravusių atsto
vų ir svečių. 

LONDONAS. — Australijos 
imigracijos ministeris buvo nu
vykęs į Europą, kur aplankė eilę 
kraštų, ieškodamas naujų atei
vių. 

Esą gerų galimybių, nors sun
ku gauti britų ir austrų Lžtat 
Australijos ministeris pasiryžęs 
atsikviesti danų, prancūzų, bel
gų ir kitų. 

Australija, pagal imigracijos 
ministerijos planą, pasiruošusi 
priimti kasmet 7,000 ateivių iš 

1 j Č e k u l e i t e n a n t a s p a b e - Suomijos, Švedijos, Danijos ir 
Norvegijos. Ji mokėsianti $160 
paramą kiekvienam tokiam atei 

VIENA, Austrija. — Čekoslo- v""-
vakijos armijos leitenantas pa- Į N u o n Pa*uūmio karo pabai-
bėgo į Austriją ir užvakar pa-i 8°* "S* *»<* Australija priėmė 

abortais, o Vakarai tyli. Pasak 
jo, komunistų sekantis žingsnis 
bus sunaikinti katalikų Bažnyčią 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje. Kongrese dalyvavo 
5,000 atstovų iš 32 valstybių. 

go į Austriją 

r-%...-;•-•. . . . , r . įprašė politinio prieglobsčio. Lei-
B r i t a i p l a n u o j a p a r o d a i tenantas paspruko per pasienį 

Maskvoje 1961 metais 'netoIi K t t S e e ' " myhų rytaoae 

LONDONAS. — Britai 
nuoja tautinę parodą Maskvoje 
1961 metais ir, galbūt, didesnę 

I nuo Vienos, praėjusios savaitės 
pla- J gale. 

šių bendri pusryčiai buvo šv. An j ̂  dabartinę amerikiečių parodą 
tano parapijos salėje. ten. Apie tai vakar pranešė bri-

Lietuvos Vyčių seimo posėdis j įU verslininkas. 
pradėtas 10 vai. ryto Sherton -
Cadillac viešbutyje. Į seimo pre
zidiumą išrinkti šie asmenys: 
pirmininku Juozas Boley - Bo-
levičius iš Brooklyn, Jack Stu-
kas iš HiHside, N.J., Vladas Chi-

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

Danui nedavė vizos 
atvykti j JAV 

KOPENHAGA, Danija — 
Prof. Mogens Fog, mokslininkui, 
buvusiam prokomunistiniam par 
lamento nariui, neduota viza at
vykti į Jungtines Amerikos Vals 
tybes. 

Fog, dabar naujos titoistų so-

daugiau kaip 140,000 ateivių iš 
Europos, kurių 40,000 atvyko 
per pastaruosius penkerius me
tus. 

Australijos vyriausybė kas
met norėtų 15,000 olandų ir 11,-
000 vokiečių. Pirmenybė betgi ir 
toliau pa'iekama britams. Jiems 
siūloma beveik nemokama ke
lionė. 

— Jungtinės Amerikos Vals-
mo pirmininku buvo ir jo žmo-įnick iš Pittsburgh, Pa. — sim\tybės, Sovietų Sąjunga, Britani-
na. j vicepirmininkais. Seimo sekre- i ja sutiko pertraukti savo 10 mė- ;cialistų partijos narys, buvo no

minuotas oficialiu delegatu at- j 
stovauti danų gydytojus tarptau i 
tiniame medikų kongrese, kuris Į 
rugpiūčio 29 d. bus atidarytas : 
Chicagoje. 

Fog, žymus neurologistas, dės j 
to Kopenhagos universitete. 

JAV nedavė jam leidimo at-j 
vykti į Ameriką. 

nesių pasikalbėjimus baigti ato-
į minių ginklų bandymus. Konfe-
i renci jos pareigūnai pareiškė, 
kad pasikalbėjimai bus tęsiami 
po prezidento Eisenhowerio ir 

iSov. Sąjungos premjero Chruš
čevo pasitarimų sekantį mėnesį. 

Užsakyti du laivai po 90,000 Jonų. Galės vežti po 6,000 į — JAV aviacija sėkmingai pa
leido F-100 sprausminį kovos 
lėktuvą iš plieno ir cemento rū-

Per Atlantą kelione kainuos 
50 dolerių 

keleivio i Europą 
NEW YORKAS. — Amerikiečių viešbučio vedėjas ketvirta

dienį pasirašė sutartį su vakarų Vokietijos laivų statykla paga
minti du 90,000 tonų transatlantinius laivus, kurių kiekvienas ga
lės vežti 6,000 keleivių į Europą už 50 dolerių. 

Planuojami didžiausi keleivi
niai laivai. H. B. Cantor, milio-

laimėjimą savo prestižui, gavęs 
kvietimą atvykti į Ameriką ir 
pasikalbėti su prezidentu šalies, 
kurią jisai grasino „palaidoti". 
Pats f aktaa, kad Chruščevas čio
nai bus oficialiai priimtas ir ve
žiojamas iš miesto į miestą, gali 
sukelti Rusijos pavergtų kraštų 
žmonėse abejonę, ar Amerika nė 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 22 d.: švč. P. Mari
jos Nekaltosios širdies šventė, 
šv. Ipolitas. 

Rugpiūčio 23 d.: 14 sekm. po 
Sekminių; lietuviškas: Ringilė. 

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:43. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta ir šilta, n*toj - truputį 
pasikeis oro temperaiira. 

maus. 
5. Smerkiant grobuonišką Ru

sijos valdovų politiką, raginti 
JAV prezidentą pasakyti Sovie
tų Sąjungos premjerui, kad tei
singa ir pastovi taika ateis į Eu
ropą tiktai tada, kai Rusija pa
sitrauks į savo natūralias prieš
karines sienas ir grąžins suvere
nines teises Lietuvai bei kitoms 
Pabaltijo valstybėms — Latvijai 
ir Estijai. 

Šitaip veikdami, Amerikos lie-
tuvai panaudos Chruščevo atvy
kimą į Jungtines Amerikos Vals
tybes, kaip progą pasitarnauti 
tarptautinei taikai ir stipriau iš
kelti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalą. 

ALT VTKD. KOMITETAS: 
L. Šimutis, prezidentas 

E. Bartkus, viceprezidentas 
d'. P. Grigaitis, sekretorius 

M. Vaidyla, Odininkas 

prezidentas, pareiškė, jog pirma
sis i i dviejų laivų bus pastatytas 
per 36 mėnesius. Antrasis laivas 
bus įleistas į vandenį vieneri me 
tai vėliau. 

Jau žmonės nori užsisakyti 
vietas laive keliauti į Europą, 
bet užsakymai bus priimami lai
vą pradėjus statyti. 

Penkiasdešimt dolerių kainuos 
į vieną galą — į rytus ar vaka
rus, tarp New Yorko ir Euro
pos, ir nebus įskaitomas maistas. 
Valgiai bus gaunami laivo res
toranuose ar kavinėse: kiekvie
nas keleivis mokės už tai, ką jis 
užsakys. 

Kiekvienas laivas kainuos apie 
80 milijonų dolerių ir turės 2,750 
keleivinių kambarėlių ir butus, 
1,350 įgulos narių. 

Cantor pareiškė, kad laivai tu
rės vakarų Vokietijos vėliavą ir 
bus tvarkomi vakarų vokiečių 

— Pilipinų vandenyse nusken
dęs laivas audros metu; žuvę 
daugiau kaip 100 asmenų. 

sio, kuris turėtų atlaikyti ir ato
minės bombas. Bandymas atlik
tas netoli Alamogordo, N. M. 

— Prezidentas Eisenhovyeris, 
pertraukęs savo atostogas Get-
tysburg, Pa, atvykęs į Baltuo
sius Rūmus Washingtone vakar 
3 vai. p.p. paskelbė Havajus 50-
tąja valstybe. Prezidentas pir
madienį baigs atostogas. Rugpiū 
čio 28 d. vyks į Bonną, paskui į 

Haiti areštavusi 
Bažnyčios vadę 

PORT AU PRINCE, Haiti. — 
Haiti vyriausybė užvakar įsakė 

: areštuoti katalikų arkivyskupą 
į Francois Poirier, kad jis pasisa
kė prieš dviejų kunigų ištrėmi
mą. 

Propagandiniai pasisa
kymai Lietuvoje del 
Ike ir Nikitos susitikimo 

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Pasikalbėjime su Vilniaus ra 
dijo bendradarbiais visa eilė Lie 
tuvos pareigūnų labai palankiai 
pasisakė apie būsimą Nikitos 
Chruščevo kelionę į Ameriką. 
Matyt, Maskva davė įsakymą vi
soje šalyje organizuotai pareikš 
ti „džiaugsmo". Kartu tai turi 
tikslo pakelti Chruščevo presti
žą ypač tokiuose Pabaltijo kraš
tuose, kurių gyventojai vis dar 
netiki sovietinio režimo pastovu
mu. 

Ir Lietuvoje skelbiama 
„nauja era" santykiuose 

su Amerika 

Ištremti kunigai yra 
Londoną ir Paryžių. ! Grinenberger ir Joseph Marrec. 

— Belgijos ambasadorius Užvakar jie. atvykę į Idlewild 
Louis Scheyven, Rumunijos mi-1 aerodromą New Yorke, pareiškė, 
nisteris George Macovescu, Bur- kad Haiti vyriausybė pradėjo 
mos ambasadorius U On Sein va kampaniją prieš Bažnyčią. 
kar įteikė kredencialus preziden- ~ . , 

. ' . r Dviem kunigam prancūzam 
šią savaitę buvo įsakyta išvykti 

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
' — Lietuvos sovietinė spauda ir 

Etienne | Vilniaus radijas, sekdami Mas
kvos „naujosios politikos" pėdo
mis, pratina Lietuvos visuome
nę prie minties, kad Sovietų Są
jungai dabar teks eiti į „draugiš 
kūmo ir bendradarbiavimo" san
tykius su Amerika. 

— Tautinės Kinijos premje
ras Chen - Cheng pranešė, kad 
paskutinio potvynio Formozoje 
metu žuvo 669 asmenys, 347 din
go ir 852 sužeisti. 

— JAV žvalgyba turi duome-
nų. kad sovietų komunistai pa-

iš Haiti. Arkivyskupas irgi yra 
prancūzas. 

Katalikai meldėsi Port Au 
Prince katedroje už ištremtuo
sius. 

Prezidento Francois Duvalier 
policija išsklaidė grupę. Daug 

gelbsti infiltruoti komunizmui į asmenų areštuota 
'Pietų Ameriką, ypač Kubą. Arkivyskupas Poirier tuojau 

— Londono diplomatai įsiti- paskelbė komunikatą katalikų 
kine, kad britų premjerui pavyk- dienraštyje „La Phalange", kri-
sią įtikinti prezidentą Eisenho- tikuodamas vyriausybę dėl iš-

Paachm LMBB, raudonosios Ki
nijos paskirtas Tibeto "valdytoju", 
kai komunistai Dalą Lamą iivijo 
ii krašto, atsisuko prieš Peipingą. 
Nauja* =-:)<ilisia» prasidėjęs Tibete . 
prie* K maibtus; Pancben Lama w « t * * ^ ^ 8 t i r M t i kompro-, trėmimo kumgų be jokio teisimo 
yra 0*014 arešte, .(UPI) m i s ^ išspręsti Berlyno klausimą, proceso. 

Vilniaus radijas rugpiūčio 9 d. 
pasaulio politikos apžvalgoje 
apie Arr.^riką kalbėjo jau visai 
kitu tonu, negu anksčiau būda
vo. Kad nesusidarytų įspūdžio, 
lyg sovietai ima nusileisti ir ame 
rikiečiu draugiškumo ieškoti, ap
žvalgininkas dėstė, būk ameri
kiečiai pastaruoju metu supratę, 
kad Sovietų Sąjunga esanti didė
lis ir nenugalimas kraštas, su ku 
riuo reikią geruoju gyventi. Ar
tėjanti „tikrai naujos eros pra
džia", džiūgauja Vilniaus radijo 
apžvalgininkas. 
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1330 So. 51st Ave.. Cicero 50, B l 
Redaguoja ED. BULAITIS ir A- YUKNIS 

LJEETIVOS VYČIŲ 
BASEBOLD LYGOS STOVIS 

Bridgeport 
West Side 

> 
Cicero North Side 
Brighton Park 
Marąuette Park 

0 
0 

0 
0 
1 
: 
0 
2 

Rytojaus rungtynes 

Cicero su North Side. Mar
ąuette Park su Brighton Park 
ir Bridgeport su VV'est Side 

Rungtynės vyksta McKinley 
parke, prie 39-tos ir VVestern 
gatvių. Prasideda 3 vai. po piet. 

Visi sporto mėgėjai kviečiami 
atsilankyti 2iūrovams daug pa
vėsio, kuris dvelkia nuo medžių 
ir čia pat esančio ežerėlio. 

VYČIAI IR VISI KVIEČIAMI 
l SENDRAUGIŲ PIKNIKĄ 

Vyčių sendraugių metiniam 
piknikui su bingo ir įvairiais 
pamarginimais jau pasiruošta 
ir laukiama visų vyčių — jau
niu ir sendraugių, taip pat visų 
bičiulių ir visų lietuvių. Pikni
kas įvyks Vyčių sode. 2453 VV. 
47th St. rytoj, rugpjūčio 23 d. 
Prasidės 1 vai. popiet. Tuo lai
ku šeiminnikės jau lauks svečių 
su kunigėliu, dešromis, kopūs
tais ir kitaią skaniais ir svei
kais valgiais. įėjimas nemoka
mas. 

VYČIŲ SEIMAS DETROITE 

Šiuo metu Detroite jau vyks-, 
t a seftžar lauktas L. Vyčių orga
nizacijas seimas. Vakar prasi
dėjo pirmieji posėdžiai Sheraton i 
-Cadillac viešbutyje, kurie tęsis 
šiandien ir rytoj. Rytoj, sekma
dieni, Įvyks seimo banketas ir 
jo uždarymas. 

Mes, kurie neturėjome laimės 
seime dalyvauti, laukiame gerų 
pranešimų apie jo nutarimus. 
Laukiame viltingų žinių, kurios 
-galerų mus pradžiuginti, sustip- I 
rfnti dvasią. Manome, kad sei
mo rezoliucijos mus paskatins 
naujiems, našiems darbams. 

Dar prieš seimą, "Vyties" žur 
nale kun. Stasys Raila iškėlė 
nemaža naudingų pasiūlymų vy 
čių seimui Čia jis t a rp kitko 
pabrėžė jaunųjų vyčių organi
zavimo svarbumą, sakydamas: . 

i 

"Kuopos be jaunių, tai šeimos | 
bei vaikų. Jos geros, bet be at
žalų, be ateities savo giminei 
tęsti, savo tradicijoms palaiky
ti. Todėl reikia vertinti vytišką 
veiklą ne tiek pagal tai, kiek 
naujų narių gauta, bet kiek jau 
nių po vytiška vėliavos spalva 
priglausta." 

Galvojame, kad jaunuolių į-! 
traukimas j organizacijos eiles 
po šio seimo bus plačiai vykdo- i 
mas ir tada pati organizacija i 
vėl sužaliuos ir iškleis savo gy
vesnę veiklą. Detroite seimas. 
eeniausiUB veikėjus turėtų pas
katini! surasti s a u vert ingus j -
pėdinius ir ne tik po vieną, bet! 
po kelis. Tikime, jog neužilgo 
šiame dienraštyje galėsime skai 
tj-ti gražius seimo darbų apra
š y m u ^ -o vėliau apie jų pritai- j 
kyrną įgyvenime. E. 8-. 

VYČIŲ TARPE 

— George Jonikas ir Vyt. Lu-
kas gražiai išdekoravo L. Vyčių 
namo,sienas. John Kerulis, An-i 
thony Bacevice. Pete Butkus, 
ir Al Manst prisidėjo prie sodo ; 

sutvarkymo. 
— Vąjaių sendraugiu piknikas; 

:v ,ks šį sekmadieni, rugpjūčio, 
MED. 28 d. Vyčių-sode, 3453 W.j 
47th S t Visi yra kviečiami da-i 
I v ;aut i . 

— lllinois-Indianos apskritis 
rugpjūčio mėn. 28 d. (penkta-. 
dieni) S vai. vak. L. Vyčių sa
lėje rengia įdomią programą 
kėgliavimo ("bowling") mėgė
jams. Programai vadovaus pa
sižymėjęs šios šakos specialistas 
Joe VVilman. Čia bus parodyti 
filmai. Hečiantieji kėgliavimą ir 
aiškinamas kėgliavimo menas. 

Rugsėjo men. 5 d. (šeš-
tadienj) lllinois-Indianos apskri 
tis ruošia šokius — "Back-To-
School Par ty" , j kuriuos yra 
kviečiamas visas lietuvių kilmės 
jaunimas. Čia jaunuoliai galės 
susipažinti su vyčiais ir jų tiks- j 
lais. o taip pat ir įstoti į šią 
katalikiškąją organizaciją. Šo- i 
kiams i?ros,geras orkestras. Pra 
moga rengiama L. Vyčių salėje \ 

Gary 82 kuopa rugpjūčio ! 

mėn. 30 d rengia metinį šeimų | 
pikniką Marouette Beach, Mil-
ler. Ind. 

Visi vyčiai yra kviečiami 
dalyvauti "Draugo" piknike, ku- ' 
ris įvyks rugsėjo mėn. 7 d. (per I 
"Labor Day") Santa Fe parke. 

SAO PAULO LIETUVIŲ KOLINIj£t-
DIDI LIETUVYBĖS SALA P. AME^KOJ 
I&ilmingas sportininkų sutikimas Congonhas aerodrome. 
Priėmimas pas_ Lietuvos konsulą Al. Polišaitį. Didinga 
jaunimo švente Vila Zelina kolonijoje. "Jaunimas pilnai 
pateisina sudėtas j ų viltis" — rašo Brazilijos lietuviu 
savaitraštis **Musų Lietuva". .„,.", 

DB. REMIGIJ US, GAŠKA 

Senai laukėme dienos, kada di \ akanenė. Skirstomės nak-
beskraidydami po platųjį P. A- , vynei į vaišingų vilazeikuečių 
meriko6 kontinentą nutūpsime 
Sao Paulyje — toje didžiausio-

•je lietuvių kolonijoje šiame že
myne. Ir tikrai neapsirikome. 
Jau lėktuvui besileidžiant išvys
tame saulės apšviestą minią 
žmonių. Mirga lietuviški taut. 
drabužiai, visus žavi raudonos 
rožės. Mus sveikina Lietuvos 
konsulas AI. Polišaitis. JAV kon 
sulas, kun. P. Ragažinskas ir 
daug daug simpatingų brolių 
ir seserų, Brazilijos lietuvių. 

Važiuojame Sao Paulo gatvė
mis. I akis krinta raudonos gat
vės. Dar skrendant lėktuvu virš 
miesto, mus intrigavo šios keis
tos spalvos juostos. Dabar su
žinome, kad tai raudonas molis. 

BUDRijCO 
PREKYBA 

Ant 5 Lotų prikrauta Geriausių 
Vykstame į Vila Zelina prie- j BaWu. visų gerųjų išcfirbysčiu — 

Kroehler, Puliman, DiamoSSJ'Sim-

namus 
Lietuviška daina ir kalba 
Kas naloniausiai Sao '"Pauly

je nuteikė, tai šios kolorirjtis lie
tuviškumas ir jaunimo organi
zuotumas. O jaunimo čTa"daug 
ir gražaus. Daugiausia tai ant
ros kartos lietuviai, gimę" ir au
gę Brazilijoje. O kaip''puikiai 

(Nukelta į 6*psl.) 

= 

miest; — į lietuvių koloniją. Di
džiulė šv. Juozapo aikšte, ku- | Dougias, Virtue 
rion sueina net septynios gat-

: vės. Šalia aikštes — didinga 
lietuvių bažnyčia. Traukiame 

mons. Bassett. United, ><JS»erns, 
"Stanlejj;įjJlCA 

Victor, Phileo, Hoarar, ,iZęaith, 
Admiral, Sealy, Crown, Uruvėrsal, 
Siegler, Annstrong, GeneraPĖlec-
tric. Kainos su nuolaidoms ir leng-

; klebonijon, kur visų laukia gar- vais išmokėjimais l:;hil 

ŠACHMATAI 
Viktoras Palčiauskas. jaunas 

ekspertas iš Cicero. 111., sėkmin
gai dalyvavo JAV jaunių ir at
virose pirmenybėse Omaha, 
Nebr. Jaunių pirmenybėse su
rinko 6-3 taškų, atvirose — 7:5 
taškų. Atvirose dalyvavo 134 
žaidėjai. Cia jis be kitų įveikė 
Gilbert Ramirez iš S. Francis-
co, kuris su R. Ault pasidalino 
pirmą vietą JAV jaunių pirme
nybėse. 

Lietuviai J A V atvirose pirme 
nybėse iki šiol šitaip pasirodė: 
1955 m. Long Beach, Calif.. Ig
nas Žalys. Montreal, Quebec, su
rinko 8-4 taškų ir atsistojo 19-
ju iš 156 dalyvių; 1950 m. Det
roite, Povilas Tautvaiša iš Bos
tono sukorė 71/i>:4,.'2 taškų, už
imdamas 20 v. iš 120 dalyvių. 
1957 m. Clevelande, Alg. Nas-
vytis sukorė 6V2:5V-j tš. (jis 
56 iš 130 dalyvių). 1959 m. Pal-
čiauskas 7-5 tšk. 

Povilą Vaitonj, Kanados meis 
terį. laukia sunkios kovos š. m. 
Kanados šachmatų pirmenybė
se, kurios prasidės rugpjūčio f] 
24 d. Montrealyje. Viso atrink
ta 12 žaidėjų su Kanados ir j 
provincijų t i tnlais: F . R. An- j 
Rderson, Toronto. D. A. Yano-
ofsky. VVinripeg. vengras dr, 
Maszkazy. Kanados atvirųjų pir 
rhenybių čempionas, jugoslavas! . 
Vranisič, Ontario meist. ir kt. 

D O. Brooks ir vS. Makutė-
na*» pasida'ino 1-2 v. Indianos 
šachmatų pirmenybėse. 

Nanjos \ngNjos pirmenybės 
įvyks rugsėjo 4-7. Bostono Tou-
raine viešbutyje. Suvažiuos per 
50 N. Anglijos šachmatininkų. 
Lietuvius a ts tovaus: Gediminas 
ir Le<->m Vias Šveikauskai, Ged. 
K o ^ i s <15 metų) ir Algis Ma-
kaitis (14 metų) . 

Clies*. Revie\r, rugpjūčio nu
mery •skelbia naują Postai 
Chess f^atings. kuriame įvardin
ta per 4000 Amerikos šachma
tininkų Kazys Merkis iš Bosto
no stovi 6-ju su 1852 tš . (pir
mas — frwin Sigmond. Va 1922 
tš . ) . La tv i s V. Berzzarmš 12-tas 
su 1708. 28. Ignas Žalys su 
1656 

Krvzys Merkis buvo pirmuoju 
Am Tikos Posta i meisteriu 1957 
m. <?u 1902 t š . 1958 m. Merkis 
nuntojo 50 tš . , susitikės su š. 
m. JAV mėgėjų čempionu Rus-
seH Chauvenet. Merkis laimėjo 
p*ieš jį IVn-.Vz, vienok už lai-
raėtą part i ją nieko negavo (per 

Amerikos lietuviai sportininkai grįžę iš žaidimų kelionės po Pietų Ameriką, lankosi New Yorko 
miesto rotušėje. Juos pasveikino majoro pavaduotojas O'Keefe. Jo dešinėje stovi A. Šimkus ir kai
rėje J. Skaisgiris. 

,. , ,. , . r, rt, , „ , sėjo m. Redaktoriai : A. JLiep- į 
iidelis ratingo skirtumas), o už 5 ^ - 2 ^ tš., Kazys Merkis su 4 r i e k s h A T r a m d a c h s T u r i 
lygiomis suloštą turėjo atiduoti 1 U. pelnė 2 papildomas dovanas . ' p i a t ų tinkJą be«dradarbiT iš vi- \, 
oponentui 50 taškų. Pirmenybes laimėjo JAV atvirų j s o p a s a u l i o , t e d ė l ž u r n a l a s s a v o Jį 

Bostono šachmat in iu^ de- ju nugalėtojas W. Adams, kuris . ž i n i o m i s i r t u r i n i u y r a g y ^ i r 

šimtmečio minėjimas įvyks So. tik laimės dėka išvengė pralai- j įdomus K. Merkis 
Bostono L. Pil. D jos salėje mėjimo prieš Tautvaiša . Netru-
'apkričio 8 d., dalyvaujant Chi-1 kus Tautvaiša pasipuošė Bosto- J — —' 
cagos ir Illinois meisteriui Po- i no miesto čempiono ti tulu, jvei j "|W| ~ Q \f J M O 
-ilui Tautvaišai. ! kęs visus savo oponentus sau- : 2 0 4 7 W . 6 7 Pl . # WA 5 - 8 0 6 3 

Pirmas lietuvių pasirodymas j sai 7K)! | R. SERfiNAS perkrausto baldus ir 
Įvykęs prieš 10 metų buvo N. I -šachą Pasaulė sulaukė 5-čio.! kitus daiktus. Ir iš toli. Miest© 
Anglijos pirmenybės Atteboro, Latviu šachmatų <wSnesinis žur- j todnna' h- pima apdrauda 
Mass., rugsėjo 2-4, 1949. Povi- j nalas, leidžiamas Lincom, Nebr j t J l ^ v I l ^ f r J / ^ i * ' f t r 9 U l t a M 

;as Tautvaišas baigė 4-ju su j pirmukart pasirodė 1954 rug- i j M / I U K J l L ^ l / i u l l ^ t 
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ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE 
IR MALDOS DIENA 
RUGSĖJO M6N. 6 D. -MARIANAPOLYJE 

Thompson, Cotuiecticut 

SUTEIKITE SAVO 
DRAUGAMS 

MALONUMĄ! 
Mūsų jstaųęros augimai prisidėjo 
t a u p y t o j ų . — kuriems patiko mū-_ 
su pa tarnav imas — rekomenrda- ! 
c i ios , s a v o draugams. Jei Jūs 4 
esate ' mūsi^ kjijentas, pasakykite 
savo d r a u g a m s apie mūsų gerą 
patarnavimą, vertinga pelną bei-
apdrausta saugumą. kurį 5ia 
g a u n a t e su taupomąja sąskaita. ' 
Jei dar n°eate mūsų klijentas. 
prašome -— atvykite ir jsitikinki-
t*-! V i suomet priimsime draugiš
kai. 

Indeliai yra apdrausti per Fe-
deral Savinas & Ix>an lasurance 
Corp. iki $10.000 '.kiekvienam as
meniu i 

INSUr<:D 

UMIVERSAL SftVINGS 
and Loan Association 

1800 S. Hakted S t 
Tel. HAymarket 1*2028 

M «. 

+. > * 

KAZYS ČESMAUSKAS 
12116 So. 93rd Ave. 
PALOS FABK. JLL. 
Teki. GIbson 8-49S8 

• OsweT*Ha4s kontraktoriua 
naujų n a m ų .statybai. )vai-
aiems r e m o n t a m ! ir namų per-

|| t v a r k y m a m s • Turime dtdel] 
patyr imą n a m ų statyboje. • 
P a t y s a t l i e k a m e cemento ir 
mMJtto da-bus . • Apskaičiatri-
aiai n e m o k a m a i . 

1960 metų Televizijos .Ą^acatas 
21 colių, $295.00 kaina, nuolaida 
už seną $100.00. Pardnodaaras 
už -.$195.00 

21 colių aparatai, gražiose ka
binėtose, ui „ JJ88.00 

17 colių panešami Por\ąfeį&, Te
levizijos $$8.00 

Stereophonic 4 greičių fono
grafai $49.00 

Patyręs laikrodininkas sutaiso 
jūsų laikrodėliusva^y..-

Del sutaisymo televizijos 
teleionuokite 

CAIumet 5-7^7 
Krautuve atdara pirmad^en}:W• ket
virtadienį nuo 9 ryto iki divąb va
karo. Kitomis dienomis )įįį .fa vai. 
vakaro. Sekmadieniais per, vasarą 
uždaryta. 

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 S. Halst< 
?A*i> 

Pasiklausykite Budrikę. ilftiUžia-
mos radio programos iž^WJ3FC 
1450 kil. stoties sekmadieniais 
2:15 iki 3 vai. po pietų, ^ 

žavi-

•*'MI" 

Šiluvos procesijos minios artinasi prie didžiojo altoriaus, 
Marianapolvje, Thompeon, Conn. 

Marijos Šventes Tvarka: 
11:00 ryte — šventos Mišios ir 

pamokslas. 
1:00 p. p. Stacijų ėjimas parke ui 

kenčiančią Lietuvą. 
2:30 Iškilminga Marijos valanda. 

Įsidėmėtina: 
Išpažintys bus klausomos 9:00 

iki 11:00. 
Maldininkai galės gauti lengvų 

užkandžių ir kavos. 
Lietuviai katalikai iš visų kolonijų 

pamokslas, baigiama procesija kviečiami gražiai pasirodyti per šias 
su Svč Sakramentu. istorines iškilmes. 

MARIANAP0LI0 TEVRI MARIJONAI 

Jeigu jūsų auto negaluoja, kreipkitės į 
WESTERN AUTO SERVICE 

4318 So. ffesfern Ave. Telef. LAfayette 3-1790 
"""" Aotoraatinio perjungimo (trangmission) taisomas. 

Pilnai užbaigtas automobilių taisymas, prade
dant nao karoserijos ir baigiant motoro sffiiferi-
nimu ir atremontavimu (overhauling). Daijfns 
ir radio taisymas. Visas darbas atliekamas pri
tyrusių asmenų. 

•:r 

V 
VACYS m STEPONAS SČERBAI 

£ 
D R A U G A S *lv. 

THE LimUAinAN DAILT PSUSB 
tftt W«M 6Srd St^ Oaicago 39. rjttnois M . LO«Bo» §-«50f 

Secono-ciaM poatage paid at Chicago. Illinois ao 
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A. L R. K. Federacija mus 

JUNGIA IR VIENIJA 
Amerikos Lietuvių R. K. Moterų Sąjunga ir Lietuvos Vy

čiai šią savaite atlaike savo seimus. Vakar ir užvakar šioje vie
toje trumpai buvo įvertintas jų vaidmuo mūsų visuomenės gy
venime. Tasai jų vaidmuo didelis ir garbingas. 

Netrukus susirinks į savo seimą ir Lietuvių Kunigų Vieny
bė. Jis bus Chkagoje, rugsėjo mėn. 

Žinant kaip didelį vaidmenį vaidina lietuviai kunigai mū-
sojoj išeivijoj, lengva suprasti, kaip svarbu yra ir kunigams 
būti susirišusiais j organizaciją, kuri duoda galimybes bent vie
ną kartą j metus suvažiuoti iš įvairių Amerikos kraštų, kad 
pasitartų bendraisiais lietuvių katalikų visuomenės reikalais, 
kad^ surastų vis naujesnes priemones teikti visokeriopą pagalbą 
lietuvių katalikų organizacijoms. Bet Kunigų Vienybės vaidmuo 
yra svarbus ne tik dėl to, kad per seimą daug jų gali susitikti, 
pasitarti, bet jis yra reikšmingas visais laikais. Kunigų dalyvavi
mas įvairiose mūsų organizacijose, jų vadovybė daugybėje lie
tuvių sąjūdžių, yra labiau negu įvertinama. Jų dalyvavimas, pa-
.tarimai visada yra laukiami ir giliai vertinami. 

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje seimas bus tik ki
tais metais liepos mėnesio pabaigoje. Ši mūsų fraternalės ap-
draudos organizacija yra pati seniausia ir gausingiausia savo 
nariais. Ji išmokėjo savo narių šeimoms apie septynis milionus 
dolerių pomirtinėiaois ir pašalpomis ligoje ar šiaip nelaiminguo
se atsitikimuose, jo įnašas į mūsų kultūrinį gyvenimą, į lietuvy
bės palaikymą tikrai yra stambus. Jam buvo ir yra artimi ir 
Lietuvos išlaisvinimo reikalai. 

Cia suminimos organizacijos — ALRKMS, LV, LRKSA 
— ir daugelis kitų yra įsijungusios į bendrinę organizaciją — 
Amerikos Lietuvių R. K. Federaciją, kurios kongresas įvyks 
šiemet lapkričio mėnesio pabaigoje, Commodore viešbutyje, 
New Yorke. Laukiama, kad šis kongresas ir savo programa, ir 
atstovų ne tik kiekybe, bet ir kokybe bus didingas, bus toks, 
kokio reikalauja jos vardas, jos praeities darbai, jos dabartiniai 
užsimojimai. 

Lietuvių Katalikų Federacija apjungia ne tik centrines 
(nacionalines) organizacijas bendrai visuomeniniai veiklai, bet 
per savo skyrius įtraukia ton veiklon ir vietines parapijų drau
gijas ir net paskirus asmenis. Tuo būdu sudaroma nemaža jėga. 
Kaip toji jėga veikia, kaip ji yra panaudojama, tai jau yra at
skiras klausimas. Tai daugiausiai priklauso nuo Federacijos 
yadovybės iniciatyvos, veiklumo ir sugebėjimų duoti geras ir 
dažnas direktyvas savo skyriams kolonijose. 

Federacija, veikdama per 53 metus, yra pelniusi daug nuo
pelnų įvairiose mūsų visuomeninio gyvenimo ir veikimo srityse. 
Ji labai daug yra padėjusi Lietuvai, kai ji I Pasaulinio karo 
metu ir po karo kovojo už laisvę ir nepriklausomybę. Daug 
padėjo jai atsistatyti. Sielojosi jos reikalais ir nepriklausomojo 
gyvenimo laikais. Ir šiuo metu mūsų Federacija yra įsijungusi 
į Lietuvos išlaisvinimo darbus (Alte) ir į šalpos veiklą (Balfe). 
Ji rūpinasi ir tuo, kad lietuviškoji ir katalikiškoji akcija eitų 
platesniu mastu. 

Lietuvių Katalikų Federacija drauge su visomis jon įsijun
gusiomis organizacijomis yra užgyrusi JAV Lietuvių Bendruo
menės organizaciją. Dabar, rodos, jau butų LB vadovybes eile 
tarti gerą žodį apie ją ir kitas organizacijas, kurios su ja bend
radarbiauja. 

riausioji valdžia buvo pavesta popiežius kalba ex cathedra. Vi-
Petrui ir jo įpėdiniams, o ne 
visiems apaštalams. 

Ve visi šventi, ne visi ir 
nusikalusiai.. . 

Sių eilučių autoriui teko Ro
moje, tėvų jėzuitų Gregorija-
num universitete trejus metus 
studijuoti Bažnyčios istoriją. 
Tuo laiku ten dėstė žymūs, pa
rašę . po kelius veikalus, istori
kai — Hertling, Lturia, Grie-
ser... Bažnyčios istorijoje centri 
ne figūra palieka pats popie
žius. Smulkiai ir kruopščiai a-
pie Kristaus vietininkus buvo 
kalbama. Profesoriai nevyniojo 
tiesos į bovelną. Jie iškeldami 
popiežių nuopelnus, nevengda
vo nurodyti kaikurių ir silp
nybių, klaidas padarytas tose 
srityse, kurios neliečia tikėjimo 
be; moralės dogmų. Jiems pri
klauso ir anksčiau minėti žo
džiai — ne visi popiežiai šventi, 
ne visi ir nusikaltėliai. 

Išrinkimas popiežium nepada
ro žmogaus šventu, neklaidin
gu, be nuodėmės. Jie lieka ne
klaidingi, bet tik siauroje srity-
je ten, kur liečia tikėjimo ir Į 
doros klausimus ir tada, kada 

su r kitur popiežius gali klysti. 
Jis ir nusideda. Jis eina išpa
žinties. Tai daro nužemintai 
Dažnai Kristaus vietininkas sau 
už nuodėmklausį pasirenka pap
rastą, eilinį, kunigą. Popiežiui 
švento tėvo vardas yra tik kaip 
didelės pagarbos ženklas. Tas 
vardas teturi simbolinę prasmę. 
Bažnyčia gyvųjų žmonių nieka
da šventaisiais neskelbia. Ir po 
mirties iki altoriaus garbės pra-

l eina dar daugelį metų. Iš kelių 
šimtų popiežių Šventaisiais tė
ra paskelbta vos kelios dešim-

: tys. 

Kaikurių popiežių klaidos is-
torijoje yra padidintos, išpūs-

I tos. Nesenai teko vartyti kny
gą, Lietuvoje išleistą, autorius 
Povilas Pakark' is, komunisti- j ~ ~~~ ~ ~ ' ~ " 
nes valdžios buvęs teisingumo! S3* įvertinti istorinių įvykių. O priedėliu: "ir kitoms broliškoms 
ministeris. Ir šis visus vidur- i k o d ė l teiP y™7 M e s pradėjome tarybinėms tautoms", tačiau ru-

James P. Mitchell. Darbo Sekretorius, rodo savo pranešimą, lie
čiantį plieno pramonės stovį. Iš pranešimo aiškėja, kad tiek plieno 
kainos, tiek darbininkų atlyginimai per kelis metus kilo. Plieno 
pramonės vadovybė ir darbo unijos vadovybė sako, kad praneši
mas remia tiek vienų, tiek kitų argumentus. 

("Kiev", koris Vokietijoje žino
mas "Contax" vardu. 

i Parodos eksponatų kilmės res-
publika nebuvo nurodyta, bet 
gintariniai papuošalai, audi"i?? 

' su lietuviškais rastais ir medžio 
drožimai tikriausiai buvo lietu
vio rankų darbas. Milžiniškame 
Sovietų Sąjungos žemėlapyje 
Lietuvos TSR herbas buvo pri
segtas pirmoje vietoje, atrodo 
visai atsitiktinai. Kitame žemė
lapyje, rodančiame lankytinas 
vietas "didžiojoje tėvynėje", ne
buvo nė vieno Lietuvos vietovar
džio. Arčiausiai prie Lietuvos 
miestai, kuriuos, iš žemėlapio 
sprendžiant, užsienio turistams 
galima lankyti, buvo Ryga ir 
Minskas. Anot vieno ruso, pa
rodos tarnautojo, lietuvio tvark
darių tarpe nebuvo. 

Rodo lietuviškas knygas 
Muzikos, meno ir teatro sky

riuose buvo daug nerusiškų pa-
amžių popiežius padaro kryžiuo l- «»l i*»oti , ir paaiškėjo, jog kai- sų tautą iškišant pirmoje vieto- vardžių, ypač armėniškų. Tarp 
čių ordino agentais. Jie tik lai- i k u r i e R y t o j a i u < * * pareng- je. SM). išstatytų knygų ir spalvotu fo-
mina kardo krikštą. Tie patys 
popiežiai, tą patį ordiną, dau-

ti... 

reikalavo Ir kiti kalbėtojai 
glei kartų ekskomunikavo. Visa ^ ^ s t i P r i n t i f 0 /^ 0 8 **** 6 * jų parengimą, kad jie sugebėtų 
tai nutylima. 

Priekaištai vieni kitiems.. 

LIETUVOS GYVENTOJAI NEPASITIKI 
MASKVINIAIS SATRAPAIS 

Sniečkus savo naujais pareiškimais paneigė ankstesnes ftaigas. 
Jaunimas neįtikinamas klaidingais istorijos aiškinimais 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija 

Vilniuje liepos 1 4 - 1 7 dieno- Į ninku surado užsieninę propa-
mis buvo sušauktas komunistų į gandą, kuriai panaudojami esą 
partijos centro komiteto plenu
mas apsvarstyti kadrų parinki
mo, paskirstymo ir jų auklėjimo 
klausimams. Kalbamame pienu 

jos aiškinimais. 

Susirūpinimas gyventojus 
Įtikinti tuo, ko nėra... 

"buržuaziniai nacionalistai 
Sniečkus kalbėjo: 

"Antra vertus, iš užsienio į, f ^ 8 ^ ^ ! * 3 * ? * 
respubliką skverbiasi priešų pro-

tografijų matėsi P. Cvirkos "Že
mė maitintoja", S. Neries "Raš-

Kalbamame plenume dalyva- ^ "Patarlės ir priežodžiai" ir 
vo iš Makvos atsiųstas Sovietų n u o t r a u k a "Savaitgalis prie Ne-
Sąjungos komunistų partijos j m u n o ' 

jaunimą įtikinti pagal maskvi- j centro komiteto inspektorius L T a _ i g i ų propagandinių už
neš direktyvas sudarytos istori-j Kovalis. Gal dėl to inspektoriaus!

 n š ų į pališkininuTbuvo tvirti-
Į buvimo plenumo dalyviai, pir- j ^ ^ j ^ amietą nžgįgnio p ^ 
• miausia apkaltinti Sniečkaus, į tikoe u k s l a s y ^ koegzistencija, 
beveik vienbalsiai visi pr is ipa- į k a d p ^ ^ ^ ^ nedarbo, už 
žino darę klaidas ir žadėjo atei- ] g y d y m ą i r m o k a l ą nereikia mo-

Iš Sniečkaus, Justo Paleckio ir, tyje pasitaisyti... Tik Vilniaus k ė t i i r iemė namams , statyti 
kitų kalbėtojų minėtame pienu- į Pedagoginio instituto direkto- duodama veltuu Iš šių tvirtini
me pasakytų kalbų išplaukia vie-1 rius J. Mickevičius (Maskvos \mų nesimatė, kodėl sovietai, 
na išvada, jog Lietuvos gyvento- auklėtinis, nepriklausomybės lai-
juose vyrauja įsitikinimas, kadkotarpį į Kauną atsiųstas orga-i 
visų blogybių šaltiniu yr ne kas ! nizuoti komunistinio judėjimo), 
kitas, kaip maskvinis okupantas, j Sniečkaus kaltinimus atrėmė 
Dėl to komunistiniams propa- kaltinimais' lietuviškųjų komu-

lietuvių! nistų partijos centro komitetui, 
tautą įtikinti rusų tautos "bro- Plenumas baigtas nutarimais! diciną, kodėl laisvu mokslu ne-

1 liškumu". Kalbėtojai primygti-; daryti visa, kad Lietuvos gyven-! gali naudotis visi, kurie nori ir 
nai pabrėžė reikalą taip organi-1 tojai būtų įtikinti 

trokšdami taikos, vieną ketvirtį 
: savo darbo žmonių darbo skiria 
j ginklavimuisi, kodėl jie pabrėžia 
darbą, 6 ne uždarbį, kodėl jų 

! medicina stovi žemiau už ameri-
Į kiečių ir vakarų europiečių me-

S 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ a u ^ ^ a ^ l n a i pabrčžė reikalą taip organi-1 tojai butų įtikinti "rusų tautos I ^ ė t ų kodėl pas juos taip triika-
j T s t v u l č i u ^ S m a f b u V o ^ v y - b i n e i V p a į n d a i buržuazinius| " f * « * . * * « ^ suaugu- ; draugyste" Uetuvių tautai ir k a d į t e butų, jeigu net sklypai duo-
ravSių d ė t plenumo aprašymo nacionalistus. Priešų propagan- « * » ę gyventojuose, bet ir ^ u - j butų salinamos vietanuikiskumo I darni už dyką. 
ravimų uci picuui u H J 0;0u;Q „„virsti i i P - n i m e nuo pat mažens butų skie- paraiškos, tai yra kad pirmoje > „ 
formos, kadangi tame plenume da ypatinga! siekia pakirst.be ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ P . ^ ^ ^ ^ ^ J J V a r t o j a m o 8 p P e k f e 8 k n r d H « 

jai rusų tautai..." (tie reikalavi- Maskvai, o tik po to atsižvelgia- \ Silpniausia parodos vieta bu
mai kalbėtojų buvo baigiami į ma j vietos gyventojų reikalus.! vo vartojamų prekių ekspona

tai, šaldytuvų, vėsintuvų, indų, 

P O P I E Ž I U S 

A. JUŠKA 

• • 

Amerikiečių spaudoje daug ra 
soma apie popiežių. Vieni jį my
li, laikydami regimu Kristaus 
vietininku žemėje, kiti nekenčia. 
Jo priešus sudaro protestantai, 
masonai, ateistai. Pirmieji eina 
taip toli, mėgindami teigti, kad 
katalikas negali būti Jungtinių-
Amerikos Valstybių prezidentu, 
nes toks tarnautų tada ne vien 
dėdei Šamui, bet ir Vatikanui. 
Tokie norėtų ir šio krašto vys
kupus laikyti antraeiliais pilie-
čiais, nes jie yra davę ištikimy-1 
bes priesaiką popiežiui. Darant 
priekaištus, pamirštama, kad po i 
piežiaus valdžia teapima vien j 
dvasinę sritį. O kaip jį norima 
įvelti j politinius dalykus. Ir dėl j 
vieno žingsnio jis smerkiamas,; 
lyginamas su Neronu, kaip kad j 
vienas lietuvių laikraštis nesenai i 
su dabartiniu gv. Tėvu yra pa
sielgęs. Ir taip Bažnyčios Galva j 
lieka kontroversijos ženkle. Tas į 
įvyksta dėl dviejų priežasčių. 
Pirmoje eilėje popiežiaus priešai 
nepažįsta švento Rašto, antro-
pe vietoje — jie atmeta ir isto
riją. 

Šventas Raštas 

Jėzus Kristus kreipėsi ne į 
kitą kur} apaštalą, ne į visus i 
savo mokinius, o tik j Petrą, 1 
tardamas.1 "Tu esi uola ir antį 
tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės. Tau aš duosiu dan
gaus karalystės raktus, ką tu 
surisi ant žemės, bus surista ir 
danguje, ir ką atrisi ant žemės, 
bus atrišta ir danguje/' Apašta
lai dėl to neturėjo jokių abejo
nių.* šventas Matas, evangelis
tas. Petrą pavadino pirmuoju 
apaštalu. Kiti evangelistai, jo 

-
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draugai, Petro vardą stato pirm 
visų kitų apaštalų, nes jų many 
mu, jis yra vyresnysis, kuriam 
pavesta ganyti visus Kristaus 
avinėlius ir aveles, bei reikale 
stiprinti brolius. 

Istorija 

Šventas Petras, gavęs valdžią, I 
Kristui įžengus į dangų, pasilie- j 
ka gyventi Jeruzalėje, žydų že- I 
mčs sostinėje. Krikščionių skai
čius didėjo, kad lengviau Baž-
nyčią galėtų valdyti, šventas! 
Petras persikelia į Antijochiją,! 
didesnį miestą. Krikščionybės ri j 
bos plėtėsi, naujos bažnyčios iš-1 
augo Graikijoje, atsirado Kris-f 
taus šalininkų ir Romoje, tuome 
tinėje viso pasaulio sostinėje, į 
kurią keliasi ir Petras, tapda
mas pirmuoju to miesto vysku
pu. Jis čia ir miršta, prikaltas i 
ant kryžiaus galva žemyn. Am
žiname mieste tebėra to apašta
lo kaulų likučiai. Cia randasi ir 
medinis sostas, ant kurio šven
tas Petras sėdėdavo, laikyda
mas pamaldas. Iš Romos jis pa
rašė du laiškus kitų vietų krikš 
čionims. Iškasenos, kurias padą 
rė mokslininkai archeologai po 
didžiąja Vatikano bazilika, pa
tvirtina, kad Petras tikrai Ro
moje gyveno, kentėjo ir mirė. 
Tą patį patvirtina ir Romos vys 
kupų sąrašai, pasiuke iš seniau 
sių laikų, kur pirmoje vietoje 
vis'ui įrašytas Petro vardas. Jo 
valdžią pripažino ir kitų vietų 
krikščionys — 20 metų po Pet
ro mirties Korinto mieste tarp 
krikščionių kilo ginčai, kuriuos 
sprendė šventas Klemensas, Pet 
ro įpėdinis, o ne šventas Jonas, 
apaštalas, gyvenęs arčiau. Tai 
buvo padaryta dėl to, kad vy-

buvo paliesta klausimų, rodan
čių gana silpnas maskvinio oku-
pato patikėtinių pozicijas lietu
vių tautoje. Kalbamo plenumo, 
metu pagrindinę kalbą pa
sakė Antanas Sniečkus, ta kal
ba iš pagrindų sugriaudamas sa
vo ankstesnius teiginius, jog lie
tuvių tauta esanti vieningai su
sitelkusi aplink komunistų par
tiją. Gi dabar tas pats Sniečkus 
reiškė susirūpinimą gerinti poli
tinį darbą, kad būtų galima 
"glaudžiau telkti įvairių tauty
bių gyventojus" Lietuvoje. Esą 
iki "šiol dar nėra visiškai likvi
duoti" buržuazinės nacionalisti
nės propagandos pėdsakai. "Dar 
yra atskirų gyventojų grupių, 
neatsikračiusių nacionalistinė
mis atgyvenomis"... 

Kaltininko ieškojimas užsienyje 
Toliau Sniečkus lietuviškų

jų komunistų partijos plenume 
pasakytoje kalboje beieškoda
mas kalčių dėl gyventojų neįti-
kinimo komunistinės santvarkos 
"pranašumais", vienu iš katti-

da ypatingai siekia pakirsti lie
tuvių tautos draugystę su bro
liškomis tarybų sąjungos tauto
mis, visų pirma, lietuvių ir ru
sų draugyste-." 

"Mūsų darbe stiprinant lietu
vių tautos draugystę su visomis 
mūsų šalies tautomis, ypatingai 
svarbu aiškinti darbo žmonėms 
didžius istorinius revpHuemio ru 
sų proletariato nuopelnus..." 

Ir mokiniai neįvertina tų 
įvykiu... 

RUSAI GIRIASI PER PARODĄ 
NEW YORKE 

V. ZALATORIUS, Cicero 

Pasirodo, kad ne tik maskvinę : kolchozininkų gramofoninius 
priespaudą nešančios Lietuvos i tvirtinimus Lietuvoje 1940 m 
gyventojai paliko neįtikinti oku- p g r ^ . ^ ^ ^ ^ ^ &p_ 
panto tariamomis geradarybe- L ^ VĮ3aJXtTQ ^ j o n o ameri-

batų, rašomųjų mašinėlių, amži
nų plunksnų... visai nesimatė, o 
medžiagos buvo šiurkšios ir sun 
kios, rodančios jų prastų koky
bę; rūbų pasiuvimas labai pa
prastas, ir prie kuklių salono 

"Unas vsio jest" (—pas mus riai, kombaineriai, anglims kas-į baldų garsiakalbis skelbė, kad 
visko yra) buvo rusų parodos ti mašinos ir net trys automobi-1 juos galima pirkti tarybinėse 
New Yorke vedamoji mintis, ku-; liai, kurių išvaizda labai priminė krautuvėse. 
ri smarkiai primena nuskurusių I amerikoniškus, angliškus ir vo

kiškus modelius. 

mis bet ir bolševikines mokyk-/ kiečių. Ją uždarė rugpiūčio 10 
: a s la-kas ja—rr.as daug kur p a n a ž . ^ ^ ^ p a r o d a M a g . 

Pamėgdžioja vokiečius 

Bendrai, paroda parodo, kad 
rusai tebėra apsėsti greito supra 
moninimo idėjos ir didžiausią 
dėmesį tebeskiria sunkiosios 
pramonės išvystymui, kaip an
tai mašinų statybai, elektrifika
cijai, kasykloms, keliams, ir ki
tiems didžiuliams projektams. 
Tas tikslas, be abejo, yra ver-

vakarietiskai 
niekad 

Visiškai aiški vokiečių gamy
bos imitacija buvo matoma radi
jų ir optikos skyriuose. Apara
tų dėžių išvaizda, skalės ir myg
tukų išdėstymas buvo pažįstami 
kiekvienam, kuris yra matęs ke- į tas dėmesio, tik 
lerių metų senumo vokiškus ra- galvojąs žmogus 
dijo aparatus ir muzikos spin-įpras, kodėl jį būtinai reikia |-
teles. vykdyti per penkerius ar septy-

Nebe imitacija, bet jau labai Į nerius metus, įvedant krašte lyg 

nepasiseka suklaidinti snklasto-, ^ ^ ^ w 
tos Lietuvos istorijos aiškini- r&džios 
mais. Anykščių rajono komunis- j 
tų partijos komiteto sekretorius "Sovietų mokslo, technikos ir 
V. Lukoševičius plenume pasą-' kultūros" parodoje centrinę vie-
kytoje kalboje pareiškė: | tą užėmė sputniko atominio led-

"Man teko pačiam būti istori- j laužio ir sprausminio TU 114 
jos egzamine ir įsitikinti, jog da- keleivinio lėktuvo modeliai. Ap- Į tiksli seno vokiško foto aparato į ir apgulties stovį, naudojant 
l is abiturientų nesugeba teisin- link juos buvo sustatyti trakto- kopija buvo rusiškas modelis (Nukelta į 5 pusi.) 

V Y T . A L A N T A S 

Tarp dvieįų gyvenimų 
R O M A N A S 

BoaoBtMMsssoaaatsssaaanpaoaanots^ 

(Tęsinys) 

Mikas suskaičiavo: prieš jį laukė septyni pacijen-
tai. 

— Jei aš lauksiu eilės, mane daktaras priims apie 
pusrytį, — pagalvojo jis ir išėjo į koridorių. — O pus
ryčiauti aš norėčiau su savo Aneliute... 

Kai dr. Ziogrys jf pamatė, jį tuojau atpažino: jis 
dažnai jį matydavo Paupyje. 

— Koks galas čia dabar patį atitrenkė? — pa
klausė jis įsivesdamas jį į savo kabinetą. 

— Labai svarbūs ir liūdni reikalai, ponas dakta
re, — atsakė jis. 

— Susižeidei? 
— Ne, tai tik priedanga, aš visai sveikas, bet ver

kiant reikia daktaro ponams Radvilams. 

& Mikas suglaustai papasakojo, kas atsitiko Pau
pyje. Mikas labai stebėjosi, kad jo pasakojimas nepa
darė daktarui tokio gilaus įspūdžio, kaip kad jis ti
kėjosi. Dr. 2iogrys išklausė jį gan abejingai. 

— Deja, aš nieko negaliu ponams Radvilams pa
dėti. — pasakė jis pagalvojęs. — Aš na'-s čia PSU be
laisvis. Man net uždrausta aplankyt; '.zonį kitapus 
gatvės. Apsiginklavę jki dantų emvedista: rytą atveža 
mane į ligoninę, vakare parveža namo. Bijo, kad nepa

bėgčiau, kaip kiti daktarai. Visoje ligoninėje aš beli-! 

kau vienas. 
— O tamsta pats negalvoji bėgti ? — paklausė Mi-

kas susirūpinęs. 
— Sšš, — pridėjo daktaras pirštą prie lūpų, — ir Į 

sienos turi ausis. 
Dr. Ziogrys Mikui į klausimą neatsakė. Aišku, jis j 

galvojo apie bėgimą, bet jis klausė save: kur nubėgsi ? | 
Jis priklausė prie tų žmonių, kurių tada Lietuvoje bu
vo nemaža ir kurie tikėjosi, kad bolševikai Lietuvoje 
ilgai neužsibūsią. Tą keletą mėnesių, daktaras vylėsi, 
būsią galima šiaip taip prasitrinti ligoninėje derinan
tis prie okupantų reikalavimų, juo labiau, kad daktarų 
trūkumas buvo didelis. Dr. Žiogrys nebuvo girdėjęs, 
kad emgebedistai būtų suiminėję gydytojus: kiek jis 
žinojo, visi daktarai tebedirbo kaip dirbę. 

Bet tie samprotavimai dr. Žiogriui apsispręsti ne
buvo lemiami. Kai Mikas papasakojo apie Rūtos per-
šovimą, jam tučtuojau dingtelėjo į galvą, kad reikia 
viską mesti ir skubėti jai padėti, bet pridurmais jam 
šmėžtelėjo per galvą ir labai nemalonus prisiminimas. 
Jis ir Rūta aną gražų vasaros vakarą sėdėjo ant suo
lelio tarp dviejų gluosnių Paupyje. Jis paprašė jos ran
kos. Bet ta pamaiva, ką ji jam atsakė? Nieko ypatinga 
ji jam nepasakė, ji tik nusikikeno atmetusi galvą ir iš-
prunkštė, kad tekėti ji dar neketinanti... Tamsiai kaš-
taniniai jos plaukai, parišti raudonu kaspinu, truputį 
virpėjo nuo krizenimo, jos veidas ir atlapas kaklas bu
vo nudegę bronzine spalva. Truputėlį smuktelėjusi že
myn tamsi palaidinukė buvo atidengusi tarp stambių, 
iššaukiančių krūtų gilų, tamsų griovelį. Iš jos trykšte 
tryšk- jaanystėa nerimas, gyvybė, aistra. Rūtos vaiz
das g-.iia; įsispaudė da>*anxį atmintin, ir nors jo ne
pasisekusios piršlybos skaudžiai užgavo jo savimylą ir 
nors jis buvc sau davęs žodį su ta moterimi d^ųgifl" 

nebesusitikti, tačiau pamiršti jos negalėjo. 
— Bet tamsta, kaip daktaras, turėtum atsiliepti 

ligonių šaukiamas, — nedrąsiai pastebėjo Mikas. 
— O tamsta matei kiek ligonių laukiamajame? — 

irzliai jis atsakė. — O tamsta žinai, kiek aš turiu ligo
nių palatose? Man visi ligonys lygūs: kodėl ai turėčiau 
juos visus palikti Dievo valiai ir viską metęs, turėčiau 
bėgti gelbėti ponų Radvilų? 

Mikas tylėjo nusiminęs ir desperatiškai jieškojo iš
eities. Kažin ar nereikėtų jam priminti, kad panelė Rū
ta jo neužmiršo? — sumačiai gatvojo Miksa Išdegs, 
neišdegs, bet juk skęstąs ir už šiaudo griebiasi... 

— Panelė Rūta siunčia tamstai linkėjimų ir la
bai labai prašo atvažiuoti, — melavo Mikas prisimin
damas, kaip ji nusigręžė užėjus kalbai apie dr. žiogrį. 

— Kai nelaimė, tai linkėjimai ir visa kita, — jis 
karčiai šyptelėjo ir nusigręžė į langą. 

Mikas žiūrėjo daktarui į nugarą ir galvojo, kad 
nieko nuostabaus, jei tokia gražuolė, kaip Rūta Rad
vilaitė, nesutiko už jo tekėti. Dr. Žiogryg galėjo turėti 
arti keturiasdešimt metų, ir jo pakaušyje tarp žilste
lėjusių plaukų jau švytėjo menulis. Rūpestingai ap
kirptas sprandas buvo trumpas, apystoris ir jau ėjo 
dvigubyn. Išbėgęs iš žemo ūgio ir nenubėgęs iki vi
dutinio jis visas savo susturr.tinp figūra kažin kaip 
smuko žemyn. Daktaras ir pilvuką turėjo jau gero
kai šoktelėjusį į priekį ir. kad nebūtų taip žymu, po-
plačiu diržu veržė jį atgal. Jo apvalus veidas jau visai 
buvo nebetoli nuo nutukimo. Iš po didelių juodais, 
kauliniais rėmais akinių žvelgė mažutės, pilkos, ai
trios akys. Jis judėjo staigiai, griežtai ir iš visko at
rodė, kad nepakenčia prieštaravimų. Dr. Žiogrys savo 
profesiją mėgo, buvo jai atsidavęs ir garsėjo kaip ga
ras chirurgas. 

» • 
• 
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PA D Ė K A Gintautui Būgai ir brolienei Tere-
i soi už didelę moralinę ir materia-

Praėjus ilgesniaim laikui, nore-[ ii n? paramą ir mūsų padėtimi šu
čiau su dėkingumu prisiminti tuos. j sirūpinusiems giminėms, ypaž O. 
kūne yra man padėję Lokiu staigiu | i r v Pavilčiams. Aid. Andriušienei 
ir sunkiu mano susirgimu metu 
Kunigą, kuris mane palaimino , 
prieš pavojingą operaciją; dakta- '• 
ra-chirurgą P. W. Roscoe. Scran-
ton State Hospitai chirurginio 
skyriaus maloniąsias gail seseris 
ir privat. gail. srserj M. L. Pugh, 
kurių pastanga dėka vėl atgavau , 
sveikatą; draugus, gimines ir pa-
žjstamus. kurie kėlė ir stiprino 
manyje viltį gyventi. 

Ypač norėčiau padėkoti savo j 
Mamytei Juzei Būgaenei. kuri. ne- j 
žiūrint savy aklumo, dr. A Kučo. 

ir dr D ir V. Taurams; dėkui 
Dzikienei ir A. ir L. Normantams. 

Savo Mamytės, prof. K. Būgos 
našlės vardu dėkoju lietuvių vi
suomenei už atjautimą jos pade-
ties nes jai buvo staigmena, kai 
ji pajuto, kad nėra užmiršta. Per 
dr. A Kučą jai buvo j teikta 
$989.50, o per V. Jonuikaite-Les- ' 
kaitienę ir V. Rutkauskienę-Rūte-
nienę iš P. M. T. Lietuvių Atsto
vybės New Yorko Klubo $79.00 ; 

su poetišku laišku. Visa ta su
ma - $1068.50, uzunokejus Blue K. ir P Navaganskių g obojama ,-. o, o u • . . . T . .. , . Cross, Blue Shield ir International 
Ladies Garment VV'orkers Union 
visas susijusias su mano liga iš-rvuoširdus dėkui paslaugiems i . • 

skrantoniškiams. ypač p. p. * 

ir lietuvių visuomenės užjaučiama, 
parodė didelį dvasinį stipruma. 

M. ir 
H Bialzak V. ir W Cerra. E. ir 
L. Dovydėnams, dr. A. Kučui. N. 
Svenson. Glassco Apparel Co.. 
Inc., vadovybei ir siuvėjijai, ypač 
ponioms R. Chesco. J Godowski, 
C. Hugbes, T. Luciane. L Kalo-
yeski, A Masker, B. VVademan ir 
I. Vile. Širdingai dėkoju gyvenan
čiam švedidoje savo broliui, dr 

r̂a įdėta į banką J. 
gienės nuožiūrai. 

Bū-

G razina Būgaitė 

Iš Skandinavijos, prieinamiau
siomis kainomis persiunčiami 

VERTINGI DOVANŲ 
SIUNTINIAI 

Mes turime gerus santykius su 
prekybos ir urmo sandėliais ir dėl
to galime prieinamiausiai pirkti 
geriausias vidaus ir užsienio pre
kes. Pasirinkite trumpiausią, pi
giausią ir greičiausią persiuntimo 
būdą. 

Rašykite vokiškai arba angliš
kai. 

Rudolfs KerJv Bodalsvagen 19, 
Ljdmgo-Stockholm, Sueden 

Visi Pittsbargho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa 

vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsbnrgbe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS IR GALINGOS 

W L O A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE• 

Kiekvieną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour, 
Radijo Station WLOA. Braddoci. 

Peansy'.vania. 

KL VL ESTATE 

$10,900 pirks 2-jų butų mūrinį 
namą 2 po 4 Kamb. Apylinkėje 
28th ir Sawyer. Mokesčiai $80 1 
butas išnuomojamas ui $50 į mėn. 
Įmokėti $1.900. SVOBODA, Real-
tor. 3738 W. 26th St. LAwndale 
1-7038. 

2-jų augstų mūrinis. Labai ge
ram stovy. 2 autom, mūr garažas. 
$200 pajamų už 2-rą augštą. 

6419 S. Whipple St. 

CLASSIFIED 
RKAL LsTATE 

8C HELP WANTED ADS 
RE AL KSTAJ3E REAL KSTATE 

Aukščiausias kryžius. Sakoma, 
kad didžiausia pasaulyje kančia 
yra ant šio kryžiaus, pastatyto 
Indian River. Mich. Ji turi 31 pė
dą augačio. » 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

MARQUETTE PARKE savinin
kas parduoda gerai išlaikytą 6 
kamb. mūr. namą. 3 kame. butas 
rūsy neša nuomos $73 j mėnesį. 
Alumin. langai ir durys. Karšto 
vand. alyvos šiluma. 2 auto. ga
ražas. Tel. WAJbro©k 5-8888. 

BERVVYN. 3-̂ ų butų namas — 
2 po 4 kaunb. ir 3 kamb. pastogėje. 
50 pėdų sklypas. Apylinkėje Lom-
bard ir 13th St. Pajamų $135. 
plius butas. $15,900; į m o k ė t i 
$4,000. BIshop 2-2162. 

2-JŲ MIEG. KAMB. MŪRINIS 
I NAMAS. Galima įrengti daugiau 
• kamb. Gazu apšiid. Plytelių vonia. 
' Nuo sienos iki sienos kilimai. Ga

ražas. Tuojau galima užimti. 3921 
I W. Marųuette Rd. 
• 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nan 
I iki 5 v. v. Sav. parduoda 6 kamb. 

I mūr bung<ilow. Gazu karštu oru 
apšildymo sistema naujai instaliuota.. 

TALMAN REALTY 
CORPORATION 

Tel. REpubi ic 7-9400 
2625 W. 7 l s t S T R E E T 

Visada naudokitės mūsų teisingu 
patarnavimu namu pirkime - parda
vime., b-.-i butu n u o m a v i a t . 

gldtotagas, greita* ir pilnas patar
navimą* perkant - parduodant neju-
Joiira tarta. 

ParOpinamos jjaskoios, draudimai 

i. S T O N K U S 
fteaj Estate Broker Votary PubUc 

PRospect 8-159& 

Marguette Pk. iiauj. mfir. 2 bt.. i 
gamiito *3T..V>o 
Mūr. 4 but. ir o f l c , gar. — *32,»O0 i 
Mfir. 2x6 kamb.. g a r a ž a s — S2T.500 

Didelis pasirinkimai . btaagalow. 
Prieš pirkdami namus būtinai pa

tikrinkite mos. . ! 

B U D R E C K A S 
4081 ARCHEB AVE. LA 3-8384 

5 kamb. mūr. Georgian stiliaus 
namas. 2 mieg. Alyva apšil. Užuo
laidos ir karnyzai. Air-condition. 
3407 W. 72nd St. 

MCKAS, 2 PO 7 KAMB., pajamų į 
virš $2u0 mSn. ir pražus 7 kamb. bu- I 
tas savininkui. Automatiška alyva 
šiltu vandeniu šiluma.. Dideli kamb.. Į 

N A M Ų SAVININKAI 
TARPININKAUJAME 

BUTV ISNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ S A RASA | 
B E L L - V A R P A S Real Este te 
5t16 S. Western — PRospect 8-22S3 

JI t A. 
K L E M E N S U I K A R K L I U I mirus, 

mielus Juoze, EI vyre ir p . J. Karklienę 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Laima ir Petras Aleksas 

: 

leims. Naujas 2 auto. gar apkaltas 
'brick siding'u", j virių pakeliamos 

durvs. Kaina JI 7.500. 642* S. Fajr-
field Ave. HKmlock 4-7S7L 

Prie Maria H. S. SAVININKAS 
parduoda 6 kamb. mūr. bungalow. 
6531 S. Fairfield Ave. HEmlock 
4-6512. 

Išnuom. gražus butas suaugu r T r ~ R n IMTYISAVYR* •STT'TF" 
šiems — 5V2 kamb.. 3 miegamieji. ! CICERO. NLOSAVYBE SU GE-
7259 S. Francisco Ave, GRovehill j R 0 M PAJAMOM. 5—4—2 kamb. 
g.7867 i Centr. šild. 2 auto. garažas. Mo-

'. | kesčiai tik $80. Apylinkėje 55th 
MARQUETTE PARKE išnuom. ir 35th S t $15.900; galima pirkti 

kambarys. 7084 S. Rockweū St. įmokant $4.000. SVOBODA, 6013 

Modern. plytelių virtuve, su splnte- I trya nuuiern. vonios. 2 mašinų gara
žas. Arti abžn.. mokyk., kraut, ir I 
ež,ero. Pilnas sausas rūsys, didelis 
recreation kamb. Plati gratve, dau^ 
medžiu. Puikus "L" susisiekimas. Že
ma kaina. Sav. duoda paskola. Par
duoda dėl žmonos mirties. Labai ge
ras pirkinys. 

4626 Dover St. 

1 H A C W I O Mf KINIS 
4 ir 3 kamb. netoli Washtenaw i-

TĮ»-os. 10 metu. Autom, šildymas aly» 
va. 32 pždų sklypas J1S.5U0. arUa 
pasiūlymas. 

3x4 IK TAVERNA 
Mūr.. Marųuette Pk. Dviguba* 

mūro gajtižas. Savininkas gali pri
imti rimta lūsų pasiūlymą. 

2 Bt'TAI PO 6 KAMB. 
Mūr. Marquette Pk. Šildymas 

alyva — karstu vandeniu. Dvigubas 
garažas. $32.000. 
3 B I T V . MCR.—6, 6 Ir 4 KAMB. 

Vi bloko nuo M*rquette parko. 
šildymas karstu vandeniu alyva Di
deli kambariai. S8 pedn sklypas. Ga
ražas. J31,»00. 

SP 4 MIEGAMAIS 
8 metų mOr. namas. 2 autom, ga

ražas. Arti visako. $23.500. 
2 BrTAI PO 4 KAMBARĮ l S 

6 metų mur. Marąuette Pk. Aly
vos šildymas. 2 auto garažas. $30,500. 

ŠTAI TIK $12,500! 
Brighton Pk. 5 kmb. madinis. Ga-

zo šiluma. 2 auto garažas. ' 
6 IR 4 K AilB. MCn. 

Gage Parke. Alyvos šildymas. 2 
auto garažas. Tik $24,750. 

SKLYPAI — LOTAI 
Marquette Pk.: 2 po 25 pėdas. Un

itą įr leidžiama statyti biznio 'namai 
su gyvenamomis patalpomis — bu
tais, $5.000 ir $6.000: 75x125 p6dų. 
tinka ir leidžiama statyti 10 butų. 

Kitur: Lombardo Manor 55x134 pėd-^ 
$1,300;-89tb & Austin 120x185, mie
sto kanalizacija ir gazaa, $6,200. 

P. L E O N A S 
KEAL ESTATE 

2735 Wesf 7lst Strert 
Tel.: WAIbrook 5-6015 

." 

BUILDING & REMODELING 

PRospect 6-6924. 
' ^ • ^ M f i 'Vf ' . . • . . - . . — • - • • • 

PROGOS — OPPORTUMilES 

Parduodamas 9 kamb. modernLš-
** kas motelis prie judraus kelio, ar-
Ą ti Chicagos. Galima keisti ir į na

mą. Prie motelio yra didelis gra
žus V/z akro žemės sklypas. 

Savininkas. GRovehill 6-9490 

Cennak Rd. BIshop 2-2162. 

R E A L E S T A T E 
Paskolos N e j . TMrty Valdymas 
VTSU RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K H A L O M S 
Varnų PRospee* H-2«7i 

» 

R t fl. 
K L E M E N S U I K A R K L I U I mirus, 

• reišldmne jo 
užuojautę. 

i 

žmonai Jolantai ir sūnui Juozui 

Stase ir Jonas Gudauskiai 

BKRWYN. 6 kamb. mūr. rezi-
| dencija. Apylinkėje 35th ir CTinton. 
j Garažas. Tikras bargenas. Tiktai 
! 10 metų senumo. S17.900: įmokėti 

$3,500; ŠVOBODA, 6013 Cermak 
I Rd. BIshop 2-2162. 

A. Stančiauskas instaliuoja vi- . ; ' 
sų geriausių Amerikos firmų gazu $1.000 ĮMOKĖDAMI pirksite 
ir alyva kūrenamus pečius <fnr Į mūrinį namą su pajamom. Rūsys. 
naces), visų, dydžių oro vėsintuirus Cente, apšiid. alyva. 2 autom, nau 

JURGELI. ANKOUS 

PILDYMAS 

Vacys Pf trmiskas 
GENERAL COVTRACTOB 

— s t a t o — 
• rezidencinius 
• komercinius Ir kt. pa

statas. 
• Taip pat atlieka įvairins 

remonto darbas. 
6 9 3 6 S . M a p I e w o o d A v e . 

Telefonai: 
pRes. HE 4-7482, Off. CL 4-7450 

AMTAMAS LUJCAS U SŪKU5 
2TI7-I9 W*st U s i Sfr«Ai 

BUILDING OONTRACTOR 
Stato naujus namus, atremontuo 
Ja s«>nim Kreiptis-

TeJef. HKmlo<;k *-588J 

Aru Campbell Soup — 35th ir Mo-
zart. 6 kamb. padalinti į Z-Jų ir 3-jų 
kamb. butus ir su virtuve rosy. 2 
roaft, garažas. Gerai išlaikytas na
rnas. Tuojau galima užimti. Imok§-
ti $3.500. 

Krautume. 4 kamb. užpakaly, 2 
maš. graažas. Kampinis namas. Ant 
59-os, arti Pulaskl Rd. 3 m. senumo. 
Savininkas parduoda pigiau origina
lios kainos. Tinka bet kuriam biz
niui. 

Gage Parke 5 kamb. bungalow. 
ir dar vienas mieg. kamb. apstogSje. j 
Nauja centr. apšUdymo karSto vand. , 
sistema. Kabinetine virtuve. Nuo j 
scinos iki sienos kilimai. Daug prie- į 
du. 

Mums reikalingi tušti sklypai na- į 
mams statyti. Mokame augSčiausias j 
kainas. 

Turtine ir kitų namų pardavimai. ' 
-alp pat Ir prekybuUų oatac. 

Jei norite parduoti savo aama, mes 
iums mielai patarnikutlme: tarime : 
klijertų, uorln£ių pinctl. Prašome 
kreiptis 1 mflsu rastine — 

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulaski $1. 
Tel. Lūdiow 5-5900 

Mano buvusiam mokytojui 
A . f l 

K L E M E N S U I K A R K L I U I mirus, 
p . Jolanta Karklienę ir sūnų Juoze, bei jo 

seimą liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia 
Sofija Rimavičiūte-Jelioniene ir arimą 

bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus. 
J546 S. 49tti Courf, Cicere 
Tel. OLympic ft-OT75 nno 8 v»L 

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

OLympic 2-0752 

JDBšKO BLTO 

I 
mm. mm* ą* t * *•» 

Mielam priete&ui 

E>R. H E N R I K U I L U K A Š E V I Č I U I , 

p žmonai a. a. Leonei mirus, reiškiame gilią 

užuojautą. 

Stasys ir Milda Budriai 

į kinga. ir pastovi. 
Island Ave. 

• * 

Profesionalei moteriaį reikalin
gas 3-jų kamb. butas be baldų. 
Tarpe 55th ir 67th ir tarpe Wes-
tern ir Crawford Ave. 1-me ar 
* « e augste. Skambinti LAfayette 

j 5-2160. tarp 5 ir 7 v. vak. 

HjciįF WAXTJKI> —' mmmįį 
T. f^. mmT^m' . • • • • • • • • P 1 • • • • 

Reikalinga moteris ofiso valymo 
darbui. Dienomis. Turi būti tvar-

jas garažas. Apylinkėje 24th ir 
California. Mokesčiai tiktai $56 
Kaina S11.900. SVOBODA. Real 
tor. 3739 W. 26th St LAvvndale 
1-7038. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmau. 
uno 1 iki 6 \ ai. vak, 

21<K W. 72nd St. 
Ah't kamb. mūr.. galimybė {reng

ti daugiau kamb. 2 m. senumo. 
Puikiausiame stovy: gražiai užlai
kytas. 2-ras augštas paruoštas 
2-iem kamb. ir voniai. Sav. aplei
džia miestą, turi parduoti. 2emiau 
$20.000. 

MOHTKNSON—JOHNSON 
5850 N. Clark St LO 1-4220 

Ciceroje parduodami 2 mūriniai 
namai — 2 po 6 kamb. \t 6 ka«n 
bariai su krautuve ir tuščio sklypu. 
1280 S. 50th Couri. 

VIKTORAS ŠIMAITIS 
GENERAL C02VTRACTOR 

j Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen-

; duoja planus, išrūpina statybos* 
I kreditus. Skamb. 

PRospect 6-3747 
2711 West 71st Street 

$24,500. Mūrinis 2-jų- botų na-
2524 So. Bloo mas — 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 2 

..autom, garažas. Skambinti — 
OLympic 6 1642 

ruošai reikalinga mote- — — - — 
ris. A. Prunskienė. 2437 W 62nd lVz AUGgTTO MCR. NAMAS su 
St , Crncaga 29, 111. Tel. REpublic pajamom. 5 ir 3 karmb. 2 autom. 

VALERIJONAS ŠIMKUS 

GENCRMHH& 
K0NTRAKT0RI0S 
2618 W. 71st Street 

Tel. PR 8-4268-9 
Namų tel. TJCS 9-5531 

Nanjv namų -taivba Iv. n » i n i s 
r<T>K.nt/. da/bat. aiominJiaiu Ir 
stiklu: (Surys, landai. Jų stojre-
li«i Ir Ut. 

tiražus med. 2 po 4 kamb., Brlgrh-
ton l'ark.'. šild. frazo pečiaig. $11,000. 

Puikiu 5 m., 1 ̂  augšto mOr.. 47 
pėdų sklypas. O n t r Stld. gazu". Prie 
K'-ro susisiekimo. $21,000. v 

Marqwtte <Parfee. Gražus mflr. r«u j 
ma-s. i-me augSte 6 kamb. butas Ir I 
2 po 3 kamb. rūsy. Centr. Slld. aly- , 
va. Alum. langai, 2 maš. garažas. ', 
*26.5*0, 

P.riahton Parko centre. 2 po 4 
kamb. mūr. namas. Centr. šid. ga
zu. 2 maS. mūr. graažas. $25,500. 

PuikuVi pirkinys pgnshutoteama. 120 < 
mylig nuo Ctiicaigos, aetoli Michigjin. 
ežt*ro. 2 5 akrų ūki» su mod,iėrh. 
jr-Tî rtu 5 kamb. Tned. narnu. $"9,000. 

Il«' u* turime ir daugybe kitokių 
namų. biznių bei apartamentų. o 
taip pat daujr jieskančių pirkėjų. 
ir Jūs užsiregistuokite pas mus. 

M. Š I M K U S 
REAl/ ESTATK — I>StTBA>CE 

4299 So. rffaplewood Ave. 
CL. 4-7460. y A T - M M 

7-8818 prie* 12 vai. dienos. 

D t M E S I 0 ! 
~ 

! Lithuanian dietionary 
W ™< 

MALONI STAIGMENA, 
Kad {vairia pažiuro rašytojai, žurnalistai viuposiskai knyca 
rpkomeoduf.tg, tai — 

TOMO 2ICRAICI0, 0. P., 

20D IS »R GYVENIMAS 
f? 

Religinei - tautinei rimčiai 
Ii. 

Gražiai. <m?p<tt-.̂ a: įdomiai parašyta knyga" (Benį. Brazdiio-
Bfs). "T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui" (Dr, A. Baltinis). "Mums krenta { aid* aata> 
riaja rašymo meistriškumas bei kūrybinis gmtetiskvrmaa: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Zodfa Ir Gyve
nimas būtų išverstas i anglą kalba" (£ro t BT. A. Batataaa). 
"ViKriai parašyta knyga" (A. Rimydis). "Daugiau panaaioa vef» 
tės kny^a!" D. Pcnikas). 

KLnvgai įvs^'a paraAr Prof. Dr. \. Maceina, 
viršelis daiL V. K. Jonyno, 

Rnycn gaunama "DMUfGO" Admimstrarifoįe: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina t l $&75i 

1 

garažas. Spintelės virtuvėse. Ply
telių, vonios. Vand. apsemimo kon
trole, šv. Nicholas parapijoje. 
Skambinkite REliance 5-0360. su-
sitarimui apžiūrėti. ' 

GE9firAUSIOJE VIETTOJE. 28th 
ir Harding Ave. 2-jų butų mūr. 
6 ir 5 kamb. Karstu vand. gazu 
apšiki Modern. vonios $19,500; 

^ : 

Angiiilrsi lietuviškas - Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytai 
H. H. Pe^rtreas ir T. Gėriko. 338' į m o ^ ; ?-
psl. Kietais viršeliais. Kaina K 5 a , ' m o K e u • 0 " " ° -
Gaunama "Drauge . 4645 W. 63rd L-4i*itdale 1-7M8. 
" OilcaRO » . HL * 

R K \ L r^TATF 

2 8 x 1 2 5 pėdų sklypas. Gražio
je vietoje — 6225 South Kol-
mar Ave.. tel. VTA 5 - 1 1 2 0 . -

10 akru žemės ant 95th St.. arti 
Kean Ave. 330 pėdų pagal gatvę 
tinka bizniui. Bet kokiam bizniui. 
Teh ¥tt|gner 4-3475. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. $990 įmokėti. Mūrinis 
5 kamb. namas. Atremontuotas. 
Rūsys. Pastogė 2641 W. 2Srd 
Plaoe. Mūrinis 2-jų butų namas. 2 po 

4 kamb. Naujai dekoruotas. Kabi-
J netinės sinkos- Gazu apšiid. 190 $1.000 IMOKMrs 
] pėdų' ilgio sklypas. Bargenas už! galite pirkti 3-jų mieg. kamb. "bi-
1 f l2.000 arba už geriausią pasiū- levfI" namą. l'/> vonios. Modelj 
j lymą. įkainuotas skubiam parda- i &al>raa pamatyti adresu 3646 S 
i vimui sutvarkymui kitu interesų. 

LAfavrrte 1-0954 

Apsimoka skelbtis "DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu-

Marųuette Parke — 4 m. mūr. 
bun»ralow su augSta. pastoge. 2 au
to «r^raža.s. Ant 30 p$dų sklypo. Tik 

M»r<)ii<-tu- Parkf tr»ri»«sk>J vfe»i>j. 
5 butu mOr. Garažas. D« luxe na
mas. $47.900. 

Marqn«d> Parko centre vos kedlu 
m. senumo. 2-ju reguiia-rių butu 
miir 'ia'-azas. $32,00. 

Marquette Parke prie ltoC mokyk. 
ir bažn. 2 po 6 k. mOr. KarSto vand. 
gazo atskiras kiekvienam butui šil-
dyroaa. Garažas. $2S,5wū. 

Prte Marquecte Parko 6 ir 4 kamb. 
mūr. KarSto vand. — alvvos sUu-
ma. Tik $18.200. 

VA1MA REALTY 
6540 S. Western Ava. 

REpublic 7-9515 PRospect 8-0441 
• - - - * - - •• - • - i • _ 

SI .000 P*OK£TI. Mur. pajamų 
namas. Rūsys, pastogė. 4<-2-l 
kamb. Centr. alyva šildymas. 2 
auto. naujas' garažas. Apylinkėje 
25th ir Rockseell St 

LAtmdale 1-7038 

BRIGHTON PARKE: Med. bun-
įcak>w, 6 kamb., skiepas, garažas, 
$12.500. 

Med. 2 po 5 ($ mieg.) dujų peCtats 
šildymas, garažai, švarūs butai, 
•47.000. 

Vūr.-med. 6 puikūs kamb., ypatin
gai gražūs vonios kamb., kilimai, ir 
4 kamb. butas skiepe: $17.600. 

Mfir. 2 po 6 ir 4 kamb. skiepe, 
centrallnis šildymas, garažas, 50 p€-
dų sklypas. 

Mfir. 8, 4 ir S po S kamb., geros 
pajamos, arti mokykla, geras susi
siekimas. 

Mfir. 2 po 4, garažas, tuoj gali
ma užimti. 

Mfir. 2 p o 5 , gražiai deokruotk bu
tai, centr. šildymas, geras garažas, 
puiki vieta. * 

Med. 2 po 6 ir 4 kamb. skiepe, 
šalia du tušti lotai. tinka bi2niui, 
prie biznio gatves. 

G AG K PARK-K: Paiki balta plytų 
2 aukštų 7 kamb. rezidencija, 60 pe'-
dų sklypas, poilsio kambarys skiepe, 
garažas. Tuoj galima užimti — sav. 
ižvažiuoja j Kalifornija. « 

Mur. S batai 4. 3 ir 6 kamb. 30 
pėdų sklypas, viskas atrodo puikiai. 
MAROt'ETTE PARKE: Mur. bun-

galow: 6 kamb. ir 5 kamb. skiepe. 
potvynio apsauga, mūr. garažas, 33 
p. sklypas, gražūs mieg. 

Mfir. S meto: 2 po 4 Ir skiepe 3 
kamb. 30 pėdų sklypas, $230 paja
mų. 

Med. namus prie biznio gatves 5 
ir 3 kamb. pastogėje. 2 auto gara
žas, galima pritaikyti bizniui. 
$15.000. 

Med. buiyr. 6 kamb. centr. Sildy-
mas. garažas, arti mokyklų ir susi
siekimo. Nebrangus. 

BrZNK) NAMAI: Taverna, 6 
kamb. butas ir atskiras namukas už
pakaly, visi tavernos įrengimai, 
centr. šildymas. Tuoj galima užimti, 
mažas į mokėjimas. Proga; 

Turime daug namų ir jleškancių 
pirkėjų. 

Parūpiname paskolas, visi) rūšių 
draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius. 

Šeštadieni dirbsime visą diena. 

ŠIMAITIS REALTY 
General Insurance, Kotary Public 

2737 W. 43rd St. CL 4-2388 
MABQUETT3E PARKO CENTRE: 
& butų mur. Augštas stogas. Pa

jamų $435 men. $48.900. 
Mūrinis 5 kamb., 5 metų namas, 

viskas moderniška, kilimai, įrengtas 
rūsys, garažas. $24.000. 

Mūrinis 2 po S kamb. moderniškai 
įrengtas namas, garažas, skubiai par
duodamas už geriausią pasiūlymą. 

Pajamų mūro bungalovv ant pla
taus sklypo. $19,900. 

5 meto, 3 mieg. bungaiovr. Viskas 
modernu ir nauja, $21,900. 

2 batų beveik naujas- mūro narnas 
ir išnuomuotas kambarys apsaugo
tame beisrr.onte, alum. įaugai, gara
žas, gelež. tvora. $36,500. 

S nuomos. Geras 1% augSto mū
ro namas, apsauga, nuo potvynio, ga
zu šildymas, alum. langai, garažas. 
$«3.00u. 

Lukšus 7 kamb. mūro rezidencija. 
Puošnus rūsys, gazu šildymas, 2 aa-
to garažas, platus sklypas, prie par
ko. 

Ramioje vietoje mūrine 6 kamb. 
rezidencija, 1% vonios, gazu šildy
mas, iškelti vamzdžiai. 2 auto gara
žas, platus sklypas. $23,800. 

Octagon - 7 kamb. bungalei^ Sau
sam, rūsy poilsio kambarys, naujai 
gazu šildymas, garažas. 19.800. 

Tikrai geras 2 butų mūro namas 
ir garažas, alum. langai, alyvos šil
dymas. $31.800. o vertas daugiau. 

2 tlatu ogtagon mūrinis 2 po 6. 
alyva, šildymas, garažas. $29.800. 

4 botų mūrinis ant dvigubo skly
po. 4 auto garažas. $50,500. 

Brighton Parke arti mokyklos 5 
kamb. medinis. rūsys. garažas. 
$12,500: 

Brighton Parke pajamų bungalw, 
6 kamb. pirmam augste ir 3 kamb. 

-rūsy, apsauga nuo potvynio, garafa n, 
37 p«dų sklypas. 

Brighton Parke 2 batų medinis. 2 
po 5, rūsys. Garažas. $19,800. 

Brighton Parke arti bažnyčios t 
narų mūrinis, rūsys, garaž. $27.500. 

K. VM.DIS REftL ESTftTE 
9666 W. 68ta S t ' 

R E 7-7200 arba RE 7-8534 

$12,300 PILNA KAINA už 2-jų 
butų mūr. S ir 5 kamb. Įmokėti 
$2)000. Apylinkėje 25th ir Sa^yyer 
Ave. LAmktaJe 1-7038. 

M M ESTm-IHSIHHHItt 
NORKUS * ASSOCIATES 

2406 W. 51*4. Street 
WAlbrook t t — 
Vak. P R S-S&7* 

Trečiadieniais uždaryta 
' • , • " , ' - ? 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. 4JW© W. 25«ii 9 
Chicaąoje, 2-jų butų — 5 
kanrb. Atremontuotas. Turi 
parduotas. 

ir 5 
būt 

JOS GALITE 
TWHETf? 

a. Petainfrus an*rtm<>nttniu» na
mus, duodančius gera ptlaą, 

b. 1 birtn. 2 butu ar 4 botu gjrv. 
inoofi nUfc ii'i namus, 

r GrsAr, sttUnca ar patogu Kaach 
tipo narna. 

Tam r«-ikalui turime puikiu «tatr-
ho« įkirpti Mnrqxtrttr Purk. Ongf 
Pk.. Hrigltton Park Ir kitooe apylin
kėse. 

Taip piM rla.min'- ^ IHIIM rv«rnn p«-
ial>ymic». 

53rd Court Cicero. Atdaras San 
dien ir kiekvieną diena, arba tele-
fonuokite — 

sflDMTE BUREAC, INC. T ^ ^ . - A T T T r 0r ^^. 
2212 S. Ontral Vve. OL ft-1641 L . b 1 A S A I 1 l i > OC {,KJ. 

T I ~~~ , GENERAL CONTrRATTOKH 
6 kamb. mar. nama.s ant 30 pe , 

dų sklypo- rrazu apSild. Pilna* rū- : 2 4 5 6 W * *° St"« CE^CAGO 28; t L L 

J 
jį. vių dieoxa*tia, Gi akelbia* kainoj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,Rf 0 f f c . W A ^„^ HįWf: 1 H ^ ^ 

VMiesM pnein^toa ( s&e\m Art*. CenttaA ųd, f2lM0Q. «arh» vai. »—« ». » 
"^^^'^lįHHUMHMUflsaiUUįkMa^sai' OLympic 6-1641 

«. Gafle Parke. 5 didelių kamb., geltonų plytų mflr. su 2 kamb' ir"nio-' 
dern. baru rūsy. Plytelių vonia Ir virtuve. Alyva Sild. Garažas. 'Van
dens apsemimo kontrole. Šaldytuvas ir plyta. Daug visų kitu priedų. 
Pasiūlymai pageidaujami. 

Brighton parite. 2-jų augstų nrar. 4 ir 4 kambarių. Rūsys. Moderni 
spalvota vonia- Alyva šildymas (4 m. senumo). Garažas. Reikia pama
tyti. Tik $25.250. 

VtoH *2*os h* Pnlsski. 5 dMeMų kamb. gražus geltonų plytų "octa-
r gon". Plieno konstrukcija, su insuiiota augsta pastogė, kur galima jreng-

ti papildomus kambarius. Plytelių, vonia Ir virtuve. 2 m. senumo karšto 
vand. Mldymo sistema. Alumin. langai. Garažas. $20.»O0. 

Bridgeporte. 4 butų mūr. 4 po 4 kantb. Nesantis geras pajamas. Kai
na tik $18.900. 

MarqiMsete Parke. — Hm namas tikrai vertas dlmesioi 2 augstų mflr. 
— S ir 7 kamb. Modern. vonios. Alyva Sild. 2 maA. garažas. $127 paja
mų i men. Ir sav. grasus butas.. Tik H2.500. ' 

Gsge Parite naujas modernus 5J4. kmb. mOr. > mlsg. Apsemltao 
kontrole. Oazo Slld. Raina $18.900. Paskubėkite. , 

Brighton Psrfcf nepaprastas Investavimas! 12-kos apartmentų namas 
(6) . nesantis $12.720 pajamų t>er metus — 5% kartų nuoma Pama
tykite įsitikinimui. 

Brighton Parko Centre. Savininkas susirgęs prašo parduoU J-jų a. 
—.:.- S -it po 4 kamh Ir Orov.rnSs ht«nl« TMIrbtas p̂ .r 20 metų sn 
viK.-i.iu .r< ntrirr-lis ir prrkSmls. * maA. raOr. garažas už Ukral prtrlnams, 
kana Tik $3f..<'><>0 nrba sreriausias pasiairmas. 

fi/icc- 1%-irUr <"• V.in-b mur "') 2 kftmh. rn-v r>nhar naudojam* rm-
''--.; k-rpyklai. Gazu *iid. Garažas. Kaina UK $21.300. 

VARPAS RCAL 
• e r ę Noo«nWfcit 

BMEC INSVlBIMBsI 
f 5 $ 1 4 S o . Wette»ilr©v . 

. 

http://viK.-i.iu


. 

fteStadienis, rugpjūčio 22, 1958 M Ė N R A Š T I S ©RAtJGAS, CrTICAGO, ILLTNOIS 

PABUSKIM IR PABUDINKIM 
Visuotinio JAV LB suvažiavimo proga 

VYTAUTAS Kl^TK US, Detrort, Mi<*. 

Tokiuo pasiryžimo šūkiu vado
vaudamasi JAV LB centro val
dyba kviečia visus j pirmąjį vi
suotinį JAV Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimą, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 5 ir 6 dieno
mis Detroite, Sheraton - Ca
dillac viešbutyje. Šiuo reikalu 
ji jau net du atsišaukimus iš
siuntinėjo visoms apylinkių bei 
apygardų valdyboms, JAV LB 
Taryb. nariams ir kitiems Ben-
druomenės organams. 

Trumpai peržvelkime jos an
trąjį atsišaudumą, kur centro; 
valdybos siekimai šiame šuva-
žiavime labai aiškiai nusakyti 
šiais žodžiais: 

* I 
"Centro Valdyba iš Tarybos se

sijų grįžo su degančia mintim, kad 
Detroito dienos bus vienos is reik
šmingiausių žingsnių JAV Lietuvių 
Bendruomenes gyvenime. Esam 
pasiryžę daryti visa, kad suvažia
vimas būtų gausus, sklandus i r 
darbingas. Jis šio krašto lietuvių 
gyvenime privalo žymėti posūkį į 
nuotaikų atšviežinimą, veiklos eu-
taiklinimą ir sudinaminimą. gito 
laukti ir siekti verčia mus- tai, 
ka matome, ką tikime, j ką viltis 
dedame." 

Taigi į Visus''lietuviškus rei
kalus bus- žvelgiama realiai ir 
a tv i romis akimis, tačiau ne pe
simizmui sjįkjelti lietuvių ben-
duomenininkų tarpe, bet suža
dinti juose fr visuose lietuviuo
se daugiau jėgų, daugiau pasiry 
žimo ir jtia& lydinčių darbų, nes 
anot poeto ,J3. Brazdžionio 

Ir danajus man šaukia iš 
/juodos tylos: 

— Tartum švyturys stovė-
/ki ant uolos! 

Dabartinę padėtį centro val
dyba konstatuoja sekančiai: 

"Daugelis iš mūsų eilių nuėjo 
nepelnyto poilsio, -kai daug darbų 
nebaigta, daug tik įpusėta, o dar 
daugiau visai nepradėta. 

Daugelis -visai užmigo, kai mū-. 
su pačių ir . tėvynes likimą pati 
karščiausia diena kepina. 

Knyga neperkama ir vis rečiau 
bepasirodo, laikraščiai vis į tam
sesnius rūpesčius grimsta, kon
certai ir vaidinimai vis skysčiau 
belaukiami.. 

Mokslo darbai negali saulės iš
vysti. 

Visuomenes darbininkai vengia 
įsipareigojimų ir darbų. 

'Laisvės kovai trūksta aktuales
nių idėjų, impulsų ir drąsesnių 
žygių." 

Taigi padėtis tamsi ir nepa
vydėtina,, tačiau centro valdyba 
tiki, kad- ''-

"Lietuvis dar nemirė, tik pilnai 
gyventi nerodo nei noro, nei jėgos. 

Slinkimas į tautinę apatiją, už
darumą ir tylą tegalės tik mirtim 
baigtis. 

Nėra kitu visuotinai reikšmingų 
ir labiau pašauktų bei įpareigotų 
veiksnių Slankyti lietuvio dvasią. 
tau t m f kultūrą ir laisvė* kovą 
gyvus, kaip tik Lietuvių Bendruo
menė. Jei ji susvyruos ir netesės, 
viskam bus lemta griūti, subyrėti 
ir maurais apželti." 

' ' • * • * • ,-•-

Todėl dehtro valdybos vifcyB 
yra: 

"Aktyvi<50SįBendruomenės dar
bininkai apylinkėse, apygardose 
ir centrinėse institucijose gyvi 
idėjom, žodžiais ir darbais. 

Tik reikia, kad idėjos batų pa
skelbtos, žodžiai {lieti ( bendrąją 
šneką, vietos darbai f visuotisojo 
plano re-miFlštatyti. 

Tam Det?o*fco suvažiavimas ir 
.saukiamas. Sutartinis žingsnis tu
rės duoti pasitikėjimo ir drąsos 
dirbančiųjų" eilėse žygiuojančiam 
ir būti išgįrgt&s savo namų sieno
se užsidariuak>jo." 

Dar kartą, primenama, kad 
apylinkes valdybos siunčia į 
suvažiavimą savo pirmininkus 
ir po vieną atstovą nuo lriek-
veino šimto a r jo dalies) tau
tinio solidarumo įnašus dedan
čių apylinkės narių. 

Apygardos valdybos siunčia 
po 2 ats tovus, iš jų vienas — 
pats pirmininkas. 
' Centriniai LB organai savo 
atstovus į -suvažiavimą siunčia 
pagal reikalą, 

Į suvažiavimą taip pat,kv4e-

mi šiuo adresu: Vytautas Kut-
kus, 1610 Scotten Ave., Det-
roit 9, Micb. 

Suvažiavimo ir svečių; regi
stracija pradedama rugsėjo m. 
5 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto 
Sberaton - Cadillae viešbutyje. 

Suvažiavimas atidaromas-10 
vai. 30 min 

Po to bus skaitomi trumpi 
10—15 min. referatai įvairiais 
klausimais, po kurių seks dis
kusijos ir nutarimai JAV Lie
tuvių Bendruomenes apygardų 
ir apylinkių valdybos jau šian
dien prašomos visą darbotvar
ke peržvelgti ir į suvažiavimą 
atvykti su savo aiškia ir pozi
tyvia nuomone Posėdžiai vyks 
šeštadieni iki vėlaus vakaro. 

Rugsėjo mėn. 6 d. (sekma
dieni) 9 vai. ryto fev. Antano 
parapijos bažnyčioje {kampas 
Vernor ir 25-tos g-vės) bus J-
AV LB I visuotinio suvažiavi
mo mišios, kurias atnašaus 
pats kun. klebonas dr. I. Bo-
reišis. Pamokrią sakys JAV LB 
Tarybos narys kun. dr. A. Juš
k a 

10:30 vai. ryto tame pačiame 
Sberaton - -Cadillac viešbutyje 
bus tęsiami suvažiavimo posė
džiai iki 6 vai. vak. 

7 vai. vak. bus banketas su
važiavimo dalyviams ir sve
čiams pagerbti. Pradedant ban
ketą maldą sukalbis prelatas 
M. Krupavičius Pagrindinę kal
bą lietuviškai pasakys Pasaulio 
lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Jonas Matulionis, o aag 
lų kalba vienas aukštas Ameri
kos pareijūnas, kurio pavardės 
dar negalime paskelbti. Meninę 
programą išpildys solistė Mo
nika Kripkauskienė, akompo-
nuojant muzikui Aleksandrui 
Kučnmui. Šokiams gros lietu
viškas orkesBras. "Bankete da
lyvaus daug aukštų amerikie
čių pareigūnų. Jame kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai. 

New Yorko gubernatoriaus Rockefellerio sūnus ir jo žmona, nor
vegė, buvusi Rockefellerių tarnaitė, kurie vakar Norvegijoje su
situokė. 

SO. BOSTONO ŽINIOS 

tent, trijo, susidedantis iš smui
ko, fleitų ir akordeono. Šie or
kestrantai grojo, galima s a k y 
ti žavėtinai iš atminties savo 
šokių veikalėlius, gi viena jau
nų moterų pora sukosi, pana
šiai kaip ir- pamėgdžiodami len
kišką polką. Groja vyrukai visi 
buvo dar jauni iš išvaizdos pa
našūs į lenkus. 

Antra paminėtina, kad vilos 
priestatu žmonės domisi ir vis 
lanko Apsigyvenus čia dr . kun. 
N. Ražaičiui, atsilanko pas jį 
ir atitinkamų lankytojų. Buvo 
net atvykęs ir vyskupas V. Briz 
gys. 

Toliau, paskutinėse dienose 
mirė seniausias iš senelių tarpo 
čia gyvenąs: Pr. Palionis. Gir-
dėja'u. kad jis turėjęs jau 96 
metus. (Gal kas parašvs tiks
liau) Paminėjau jį todėi, kad 
prieš keletą metų, kai jis buvo 
stipresnis, buvome išsikalbėję 
ir pasirodė, kad mes viename 
Aukštaitijos kaime, būtent, Pa
piškiuose gėrėme pas ūkininkus 

davo dar ir bažnyčios tarnus 
ir čia prasidėdavo pakasynos. 
Baigdavosi jos, žinoma, po 2-3 
dienų namuose. Tai visa vyko, 
jau galima sakyti, istoriškais 
laikais, prieš 60 metų. Tas pats 

Iš arti ir toli 
J. A. VALSTYBĖSE 

Rusai giriasi 
(Atkelta iš 3 psL) 

prievartą ir išnaudojant darbo 
žmogų iki paskutiniųjų. J r pri
simena čia seno rusų revoliucio
nierių laikraščio "Tautos valia" 
išvedžiojimai, kad valdžia Rusi
joje niekad nebuvo dėl žmonių, 
bet žmonės dėl valdžios. Šitoks 
galvojimas yra visiškai priešin
gas amerikiečių politinei teori
jai, kuria prezidentas A. Lin-
kolnas kartą taip išreiškė: 
""(Valdžia yra) iš žmonių, dėl 

— Kun. 8* ašys ALekieju* 
sužinojo, kad š. m. liepos 19 d. 
Kaune, Lietuvoje, mirė jo tė
velis Antanas Aleksiejus, kuru? 
buvo palaidotas Skaudvilėje lie žmonių ir (veikia) per žmones," 
pos 22 dieną. Laidotuvėse daly- o ne per slaptąją policiją, 
vavo antras jo sūnus kun. Jo- = = = = = = = = = = = = = = = = 
nas Aleksiejus ir dar t rys ku
nigai, be to, daugelis giminių, 
draugų ir kaimynų. 

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai vra nedidelio formato 

Kun. Stasys Aleksiejus yra kelių spalvų. pagaminti '«sttk 
klebonas Šv Onos bsžnyčioje, ^screen" būdu. Yra sekantys rinki-
Deming, N. M. Čia, 

PRELATAS » R . E. TULABA į ir sustojusi pas savo draugus Z j d a r i u s į r a u g e alų. Tai buvo 
_ ^ Kulbokus, 

atvyko į Bostoną rugpjūčio 9 į 
d. ir tą dieną laikė mišias i r sa- j Dail. A. Rukšlelės paroda 
kė vertingą pamokslą So. Bos- i bas a t idary ta rugsėjo 12 d. 6 v. 
tono liet. parapijos bažnyčioj. I v Taut . s-gos namuose So. Bos-
N. Anglijos Kunigų Vienybės ton, Mass. Lankymo valandos 
pirm. prel. Pr*. Virmauskis pa- šeštad. ir sekmad. nuo 11 vai. 
kvietė jį dalyvauti rugpjūčio 11 ligi - vai. vak. Kitom dienom 

Pušaloto par., Panevėžio apskr. 

ru^piucio 
10 dieną jie atlaikė iškilmingas 
šv. mišias už savo mylimo tė
velio sielą. Tuo pačiu laiku prie 
šoninių altorių šv. mišias laikė 
kun Jonas Juodeika, Canutil-
lo, Texas, klebonas, ir kun. A. 
O'Sullivan iš Deming, N M. Dia 

Minėtame ruože, pagal upę Le- | ^ ^ ^ k u n K a s i m i e r a s 

venį ir Mušą, ūkininkai dary 

mai: 
Vardadienio 10 atvii. 
Gimtadienio 10 
Padėkos 10 " 
J*7uoiautos 10 " 
Vestuvių 10 " 
Vestuvių sukaktuvių 10 " 
Padėka už užuojautą 10 ** 
Motinos Dienos proga 10 " 

. d. iun igų susirinkime Cape Cod 
, p a s .Mašidlauskas, o Vyčių Cent

ro dvasios vadas kun. A. Kon-
tautas pakvietė sakyt i Vyčių : 

seime Detroit, Mich. Rugpjūčio ligi 

— • nuo 4 ligi 9 vai. vak. Atida
rymo proga kalbą pasakys prel. 
Pr. Ju ras . 

M. Gureckas. 
šiol gyvenęs VVaterbury, 

10 d. lankė lietuvius kunigus i r ; Cbnn., atidarė siuntinių persiun 
seseles Brockton, o paskui vy- i timo įstaigą W. Broadway. So. 

Boston, prie pa t telefono įstai
gos. J is taip pat numato iš
plėsti dovanų, lietuviškų knygų 
ir kitų dalykų pardavimą. 

Tždaros rekolekcijos 
lietuviams katalikams inteligen
t ams numatomos Marianapoly-

čiami ir svečiai — visi lietuviai 
ne tik iš Detroito, bet iš visos 
Amerikos. 

Surnžlavvrr-!-, svHkinarnna 
tik rsš tu Sverkmimai siunčia-

Dvidešimt metų Argentinos 
Marijonams 

BUENOS AIRES. — šiemet 
sukanka 20 metų nuo lietuvių 
Tėvų Marijonų įsikūrimo Ar
gentinoje. 1939 metais iš Jung-

, tinių Amerikos Valstybių į Ar
gentinos so?tinę atvyko trys 
lietuviai tėvai marijonai: kun. 

: Jakaitis, kun. Andriušis ir kun. 
Vengras. Jie iš karto apsistojo 

. italų Šv. Liucijos parapijoje, 
kur laikydavo pamaldas ir Bue 
nos Aires lietuviams. 1942 m. 
tirštai lietuvių apgyventame 
Buenos Aires priemiesty Avel-
laneda buvo pastatyta lietuviš-

| ka Aušros Vartų bažnyčia. 
į Taip AveUaneda pasidarė lietu

viško - katalikiško gyvenimo 
1 centru. Cia dabar leidžiamas lie 
; tuviškas laikraštis "Laikas", 
veikia lietuviška parapijos mo-

• kykla, kuriai vadovauja lietn-
; vaitės šv. Kazimiero seserys. 

Arabai pradeda kratytis 
komunistų 

DAMASKAS. — Šešiohka Si-
, rijos komuniste rųgpiūčio 3 i-
Damaske įvykusioje spaudos 

į konferencijoje apkaltino komu-
! nistų partiją, kad ji išdavė ara

bų tautinius siekimus. Kalbėto
jai pareiškė, kad komunistų 
partijos veiklą ar?bų tautose 

Į finansuoja "užsienio sferos". 
Apie tai tikslių informacijų su 

. teikė Sirijos komunistų dien-
: raščio ALNUR redaktorius Ja-
! malu Laikraščio leidimas j me-

tus kainuodavo 150 tūkstančių 
Sirijos lyrų._ Kadangi & savo 
skaitytojų jis jokių pajamų ne
turėdavo, nes būdavo dalina
mas veltui; visą šią sumą leidė
jams parūpindavo komunistų 
partija iš "užsienio sferų". Ma
tydami gyventojų abejingumą 
komunistinei spaudai, leidėjai 
prieš keletą mf-neaių visai su
stabdė dienraščio leidimą. 

ko į Cape Cod. Ten lietuviai 
kunigai paminėjo prel. Tulabos 
kunigystės jubilėjų, o pa ts jubi-

.liatas papasakojo labai aktua
lių dalykų iš Šv. Kazimiero ko
legijos veiklos* ir iš religinio g y , 
venimo Lietuvoje. 

Iš ten buvo nuvykęs į Wash- je rugsėjo 12, 13 d.d 
inton, D. C , ir į Philadelphia. 
Bostono ateitininkų kviečiamas 
atvyko vėl į Bostoną .rugpjūčio 
15 d. ir padare ak tua lų prane
šimą sendraugių susirinkime, ku 
sis įvyko salėje po bažnyčia a-
na labai karštą šeštadienio po
pietę. Ten taip ,pat buvo pami
nėta trumpai prel. Tulabos ku
nigystės jubilėjus. Rugp. 16 

I d. prel. teikė mišias ir sakė v a 

davo labai stiprų ir gardų na
minį alų. Jų žemė buvo juodže
mis su šlynu, gerai derėjo kvie
čiai: gaudavo mažiausia 25 grū
dą. Sėjo daug linų ir gerai ap
dirbdavo. Be to, laikė daug žą
sų, kurias patys ir suvalgyda
vo. Tame ruože ūkininkai mo
kėjo ir ,puotauti. Ten būdavo 
krikštynos tr is dienas, vestu
vės — savaitę. Kai kunigas ka
lėdodavo, tai visame kaime buvo 
šventė Net ir numirusius laido
dami įsidėdavo 1-2 bačkas a-
laus. valgių ir po pamaldų su
sirinkdavo į špitolę, pasikvies-

Tnavo 
Petrauskas, Central, N. M., o 
subdiakonu kun. Antanas Ber-

, tašius. Bažnyčioje 

"Draugas" pali išpildvti užsaky
mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) augšeiau išvardintų atviru-
ų. Šių atvirukų gamintojas dar 
'ra paruošęs vieną rinkini maišy-

dalyvavo ^ sudarytą iš vardadienio, gim-
daugiau kaip šimtas parapiečių, tadienio. padėkos, užuojautos, ves-
kurie beveik visi priėmė šv Ko t*1™* v vestuvių sukaktuvių — 
m r t f e . p a g o d a ™ „ u i 3a. * į » " • « * • * , * — 
vo klebono tėvelio sielą. 

— Teodora šlepetienė po ope 
j racijos jau grįžo į namus Jack-

son Heights, N. Y., ir palaips
niui sveiksta. , 

" D R A U G Ą S" 
4545 West 83rd Street 

CTrimzo 23. 111. 

Kokia 3-ii Fatimos 
paslaptis? 

Ar Rusija bus atversta? 
Nuosavybes mokestis 

J3osčono mieste šiais metais pa
ke l t a s J iai 101 dol?!20' eent. nuo . . . . , . _ ,. 
._, , -• , , • _.- , ., ! w m «r -kitus aktualius -klausi-
tukstancio dolenų vertes nekil- mus^kun. J. Kazaoiickis svarsto 
Jiojamo turto. I knygo.ie 
ALT .Bostono skyr iaus posėdis F A T T M A I R M E S 
įvyko rugpjūčio 18 d. Svarstyti 
4iuo m e t u aktualūs klausimai. . J O ^ S S L i ^ J t S i 

.Dideli karščiai, į * - a l ^ S t t T ^ - ^ ' 
^ ^ ' si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 

buvo Bostone rugpjūčio vidury, rmoeirdu*, giedras, paprastas, kaip : mokslą Rugpjūčio 17 d. prel. Keletą fiienų temperatūra sie- ' t u piemenėlių regėtojų gyveni-
^ bifJ _ _ r i - *n c • , --• - J - mas. Bendrai: svarstymai psicho-

! Tulaba išvyko j Har t ford , Conn. r k e 10UC .ir .aukščiausias drėgnu- )ogįški įtikinami, atsargūs, isva-
mo kiekis. 

i D R V. MANELIS S U 2MONA . 
I vasarojo kurį laiką Kennebunk f \ * j —w < W J 

Port pas pranciškonus, o rug- v ^ t i a i K l r * a r K , XII. 
pjūčio 15-16 d.d. buvo Bostone. ^ ^įį^^ v i k , s margumynai 

• Dalyvavo Bostono ateitininkų Paskutinių pora savaičių įvy-
I sendraugių susirinkime ir svei- . j ^ ^^^ č i a k i e k įspūdinges-
! kino Chicagos sendraugių var- J ? B L ^ ^ „ ^ a t žymėj imo ver t i 
j du. Aplankė eilę savo draugų, j Visų pi iroa p rae i to sekmadie-
| jų tarpe ir Oną Tvaškiene, kuri j ^ , p i i m i k a S i d ė | lietingo prieš 
i augo ir mokėsi Lietuvoje sykiu j p i c t ^ i r ^ . „ j ^ r t buvusio 
I su F. Maneliene. Tš Bostono ^Marijonų .pikniko, čia, žinoma. 

dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz- j 
dmgi"_ (S. Matulis, MIC). 

FATTMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina suma
žinta iki $2. 

Kita to paties autoriaus kny
ga — 

Marija mums kalba 
Joje aprašnrrri Svč. Marijos ap-j 

sireiškimai Lietuvoje ir Europo-

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

Steponas Tverijonas 
Gj-v. 6433 S. Tatman Ave. 

Chicago, IM. 
Gimė Lietuvoje, Dargėnų 

parapijoje. 
Netekau savo brangaus, 

mylimo vyro 1955 m. Liko 
didžiai liūdinti žmona Mar
cele (Venskaičiūte), dukra 
Eleonora su šeima, Lietuvoje 
liko sesuo Monika Lenkaus
kas. 2 švogeriai Feliksas, jo 
žmona Onute; ir Stasys 
Venskaitis su žmona. Giminė 
-Elena Stankūnas su šeima. 
3 brolio vaikai: Natalija su 
šeima, Bronė ir Antanas, se
sers dukterys Monika ir Valė 
ir kiti giminės. 

Mano brangiam, mylimam vyrui pagerbti, už jo sielą bus 
laikomos trejos šv. Mišios, su egzekvijomis, rugpjūčio 28 d., 
8 vai. ryto, ftvenč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje. Taip pat 
užprašytos Gregorinės šv. Mišios. 

' A š tavęs, mano brangus ir mylimas vyre. niekad, o niekad 
neužmiršiu, puošiu tavo kapą gražiom gėlėm ir laistau gailiom,^ 
ašarėlėm. Tu pas mane nepareisi, bet aš pas tave galiu greit 
ateiti. Ilsėkis amžinai nutilęs, išvargęs daug vargelio pasau
lyje; dabar ramiai ilsėkis Šv. Kazimiero kapinėse. 

Hafniai P««4BU vims gimines, kaimynus atsilankyti į 
pamaldas, pasimelsti už a. a. Stepono Tveri jono sielą. 

(Viliai liūdinti žmona ir iiiimu 
jo. Knyga iliustruota; įrišta kie-

Maneliai Išvyko tol iau vasarotai negalėjo būti gausus , tačiau jis f tais viršeilaia ir jos kaina $2.00. 
į Lūšių vilą Cape Cod. Jbuvo i r ne visai menkas. Pirmą i Reikalaukite knygynuose arba 
* « - - ^ m k a r t a kažin i« kur anie ? vai i**"31"16 užsakymus su pinigais į: 
A, Repšys s u žmona .ir dr . YL -*arra .Kazin is Kur apie t vai . 

,p.p. čia p r i e vieno didesnio vai- j D B A U G A S 
o l g i a i s i r kt. apkrauto stalo at- ; 4545 w . 4 ^ gt. o*m«o 29, illJ 

Viliamas su sūnumi 
vasarojo Kennebunk Por t , 
grįždami buvo sustoję Bostone 
aplankyti savo draugų. 

Kristaus Karaliaus švente 
šiais metais / rengiama Bostono 
ateitininkų. Norima sudaryt i . y--į 
pač įdomią programą. 

Sofiste Prudencija Bičkieiifc 
sykiu su kitais menininkais da-
iyvaus .Laisvės Varpo koncerte 
lapkričio 8 d. So. Bos ton High 
School salėje. Tai bus pirmas 
šios žymios solistės pasirodyt-
mas Bostone. Koneertų senai ne 
buvo, todėl reikia laukti ypač 
didelio dalyvių skaičiaus. 

Antanas Rinkūrras. 
žinomas vadovėlių autorius? rug 
pjūčio pradžioj su šeima buvo 
atvykęs lankyti giminių Brock-

: ton, Mass., ir t a proga aplankė 
draugus bei Liet. Enciklopedi
jos leidyklą So. Boston, Mass. 

' sirado įmantrus ansamblis, b ū -

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1959 m. rugp. 21 d.. 8 vai. ryte, sulaukęs 71 m. amž.. mirė 
tmisų mylimas vyras ir tėvelis 

* 

< 

t Kazė Lizdenienė 
vilniete, anksčiau su vy ru i r vai
kais gyvenusi Bostone, o paskui 
persikėlusi į Cleveland. Ohio, 
rugpjū.'io pradžioj su dviem sū
numis buvo atvykusi ] Bostoną 

f 
A. A PRANCIŠKUS C. PADĖS 

Oyv. 73B4 S W»l)'tpfl«w A v . 
T e l . GH «.-a471. 

Mirt ruęv 20 <i . i*&». K w . 
C k n č iriėtuvoi Kilo iŠ s i a u -

Uų apskj*.. Pa©i'--s pmtmą>. 
A m e r i k o j e i f c o v o n 0 47 m 
PSStMkO didel iame »t)ltfi«ijr--o 

i n i o a a Jul ia " rn^vapausJuts). 
*0nu« A1ex. nui'-i Mary. amV 
l wi : R o w «far> ir WiHia.m. t 
aeneryu: Nelll^ skrip»kw. Svo-
Uefte Povilą.-* Ir šf.ima #tvv. 

-PhlLadelpWJo>'. Ir Martiną 
W*.itku» »« *r in i i . 8-yv. »r>rrr.)r-
fleld, . UI., kiti š u n i n i s ir dJ-*u-

K ū n a s paįarA /ian Ant.ino M 
PhnjjB»s ,i<*pi.. **<r: s . Jitua-

" r.. -.-: Ave . 
l a i d o t u v e s |\'VHH pirm.. roKp. 

24 d.. « kO»!yrMoa t:%(\ V. r. 
iw* a t lyd«tan i šv. .1 u • e- .-. p a . 
rap. bažnyčią. kurioje Jvyks 
įr«HuUrw»« p a m t l d o a o± volio-
ntes Siela Po pamaldų bus 
nWyd«ta» J Sv KaZhntpro ka-
p i » « s . 

Nuoširdžiai »> ""Alante visus: 
n m m ' s . dmutr i" ir pMžjstaniMS 
da lyvaut i *k>w !a!Hotuv4s«. 

NnJHaric: tmrma. M I I M K mar-
U Ir .anūkAi. 

lAU!n» drrHJt Ant. m. P h i l -
i W T- M YA 7 - i 4 « U 

f 
TERESE KIKIS 

HAxfinciVTP. 
G v m i d «;44 W . IJtth 8t. 

Mirė r u g p 20 d.. 1«5». 5:15 
vai p p . s u l a u k u s SS m. a m ž . 

C.imA Lietuvoje. Kilo ift N R U -
n>i>-<«̂ io par.. Nemakftciij k m . 

A4n*rtkoj<- iftjjyvono Jt«t ji\ . 
Pa»fliko dH"ibune. tKiliOdtroe 

vyras Juozapaa, ir kiti g lmlnčs 
"<>i r'.-tžmtanai. 

ArKfPUnuje l iko pusbrolis 
kun Jorras Jakait is . Uetuvoj** 
liko 2 seaery« ir j u šeimos. 

l'riklaunS Oarlaus - Ou-eno 
Am l««iwn P«Mrt 271. Motf-r •: 
Skyr.. Vvhit^ S U r Club. Chica-
go<t T.î t T»t:ujgryai Ir Brolttj 
ir >>?KrŲ Mraujrjjai 

KVina>< pašarvotas Oordon 
1 k<.pl>.'ioj'-. 1729 S. Halsted 8t-

l « i d o i u v » s {vyks putnad. . 
rusp. 24 .d . . U koplyčios 8:310 
vai .ryto b u s a£rd£ta j D ievo 
Apvaizdos parapi jos ' bažnyčią, 
kurioj'- j vyks K'-4u\\r\grm p a 
maldos u* veJk>t**s a|«ią P o 
pamaldų l>us nulydėta j š v . 
K s z i m e V o kapitMS. 

Nuoširdžiai kviečiame r l« i» : 
Slmines, drainnis tr pa*f*tsmtm 
dalyvant l M o w la4do>uv«»o. 

NiiHodcs Vyras 
lAidot d lrekt P. J. Ridiką*. 

Tel . TA 7 . 1 9 1 1 . 

ANTANAS GALMINAS 
Gyvsao 5109 S. Merrim&c Ave. 

Gimė Lietuvoje. Kilo i* MažHkių apskr.. valsčiaus ir 
kaimo. Amerikoje išgyveno 11 m. 

Pasiliko dideliame nujiūdime žmona Elzbieta (Radvite-
vičiūte). 3 dukros: Liuda Virkutionė. tentas Antanas, Vaa-
da Kauniene, žentas Dr. Ferdinandas ir Zita Gražienė, žentas 
Alfonsas. 8 anūkai, sesers dukrą Emily Launc su seimą, 
sesers žentas Adam Bernadisius su šeima, artimi gimines: 
Simon Galzin su šeima Anthony Shimkns Genovaite B»icevi-
čius su šeima. Liuda Urmonaite, švogerkos: Jieien Gerchas, 
Kazimiera Dodiene - Pederaričienė ir jų šeimos kiti giminės, 
drangai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys, brolis ir jų 
šeimos. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis 
Ave., Cicero, HL 

Butkus kopi.. 1446 S. 50th 

Laidotuvės ivyks antrad rugp. 85 d., iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Antano parap bažnyčią, kurioje ivyks 
gedulingos pamaldos už vehoniV* sieią. Po pamaldų bus rni-
lydėban j sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame viyu.s: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laMotuvise. 

' Nuliūdę • «mows, dsMerys, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt. VasaitJs - Butkus, Tel. 0 L ?-108fc\. 
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D U L ^ K A J T I S DRAUGAS, CHTCAOO, TEUNOIB Šeštadienis, rugpjūčio 22, 1959-

i mus 
x Dr. Vladas Frunskis va

kar 5:15 vai. popiet mirė Bil-
lings ligoninėje. Bus pašarvo
tas Lakavičiaus koplyčioje — 
2424 West 69th Street. 

x parodo daug pasišventi
mo ligoniams. Nemažas būrys 
Chicagos lietuvių parodo daug 
artimo meilės budėdami prie 
sunkiai sergančio ligonio. Jau 
ilgas valandas tai artimo mei
lės tarnybai yra skyrę Dr. Ba-
ziliauskienė, A. Norkus, V. Tu-
maaonienė, J Adomaitis, O. 
Lipnickienė, Milašienė, J. šei-
nauskienė, Jankauskienė, Ribi-
lienė, Br. Kviklys, Kviklytės, 
St. Semėnienė, A. Rūgytė. Pa-

CHICAGOS 2INIOS 
Kardinolas, kovotojas prieš Laiškas ejo 8 mėnesius 

k o m u n i s t u s I£ Jaunimo centro rūmų vie-
Siandien ir rytoj Chicagoje nam Draugo redaktoriui išsiųs-

lankosi kardinolas Giacomo Ler t a » kalėdinis sveikinimas tepa-
caro, Bolonijos vyskupas, pasi- aiekė adresatą rugp. 19 dieną, 
žymįs didele energija kovoje Ejo aštuonis mėnesius, nors bu 
prieš komunistus Kardinolas ;' vo i dėžute įmestas toje pat Cbi 
pasakys kalbą JAV Liturginėje cagoje. Visa nelaimė, kad buvo 
konferencijoje Notre Dame uni-] užrašytas senasis Draugo ad-
versitete. Kard. Lercaro 1952 resas 2334 So. Oakley, kai Drau 
m suorganizavo jaunų kunigų j gas J a u kelinti metai yra 4545 
grupę, kurie važinėjo po raudo- Į W. 63 Str., Chicago 29, Dl. 

Išstūmė raketierius 
Keturi "specialūs investiga-

toriai", kurie kirpėjų unijoje 
per savaitę iš viso imdavo $800, 
spaudai ir teisingumo įstai-

nuosius centrus Bolonijoje ir 
gatvėse iš sunkvežimių per gar 
sintuvus kalbėjo j minias. Vė
liau jie buvo žinomi visoje Ita
lijoje, kaip skrajojantieji bro- [ 
liai. Pats kardinolas lankė var- j g o m g p u o l a n t > a t s i 8 a k ė iš dar-
guolių rajonus. Jo prielanku- j ^ J į e ^ k e t u r i b u V Q ^ ^ 
mas darbininkijai laimėjo dar-• k a l š j i m e u ž n u s i k a i t i m u s . Pa-
bininkų dėmesį ir simpatijas. j a i š k § j o k a d kirpyklos to
j o pastangų dėka 1951 m. Ra-; k į e m s i n v e 9 t i g a t o r i a m 8 per 9 
venoje, raudonųjų centre, nn- ! m e t u s š o k ė j u s i o s $250,-

000. 

Illinois ekspresiniai keliai 
Nuo pradžios šių metų jau 

kknuose komunistai buvo nu
galėti. Kardinolą Chicagoj šeš
tadienį 4 vai. 45 min. p. p. Mid-

rodymas širdies sunkios ligos way aerodrome sutiks arkivys-
atvejuje palieka visiems neuž- ! kupas Meyer ir nusives į savo I veikia 185 mylios Illinois eks-
mirštamą įspūdį. j rezidenciją 1616 N. State. Sek- į presinių kelių. Kaskart daugiau 

madienį kardinolas apžiūrės! žmonių jais naudojasi. Jeigu 
x Sektinas pavyzdys. J. Ber- miestą- Trečiadienį išskris į pradžioje už jų panaudojimą 

tūlis iš Los Angeles, siųsdamas ! Kaliforniją. ! per dieną buvo surenkama $17,-

čius ir Petrutis nemažai turėjo 
vargo, kol vyrus prikalbino va
žiuot aerodroman... 
N e w Y o r k a s, 
rugpjūčio 14 d 

K. I og. 

Penkiasdešimt metų Marijonų kongregacijos suk aktuvinės iškilmes Marijonų Seminarijoje. Cla-
rendon Hills. Šv. Mišias celebravo Joliet'o vysku pas MacNamara; jo dešinėje stovi provincijolas 
tėvas J. Jaučius, o kairėje namo vyresnysis tėvas V. Rimšelis. Iškilmės įvyko rugp. 16 d. Marijos 
Dangun finūno šventeje-£olinėje. Numatoma šią Šventę čia kasmet iškilmingai švęsti 

3 dol auką a. a. Kvieskos pa
minklui, dėkodamas už susirū
pinimą ir pastangas paminklo 
statymo reikalu, tarp kitko ra
šo, kad au velioniu 1922/24 m. 
mokytojavo Ukmergės gimna
zijoj. Kad velionis yra JAV-bė-
se tesužinojęs iš jo straipsnių 
prieš pat mirtį. Būtų gera, kad 
ir kiti mokytojai bei kooperati
ninkai pasektų ŠĮ gražų pavyz
dį ir nore kuklia auka prisidėtų 
prie a, a.. V. Kvieskos paminklo. 
Aukas prašoma siųsti LB Chi
cagos apygardos valdybos ižd. 
Jonui Bertašiui arba nariui Pr. 

Seseles pakeitė uniformą 
Sv. P. Marijos šaričių vienuo

lynas suprastino kiek savo 
uniformą — vieton didelio bal
to krakmolyto gaubtuvo dabar 
dėvės mažesnį, labiau pritaiky
tą. Pakeitimas palies 2,300 se
selių. Ankstybesnė uniforma 
buvo naudojama per 25 metus. 
Seselės dirba mokyklose, kurių 
JAV žemyne ir Havajuose turi 
35. Nauja uniforma sutaupys 
joms nemažai skalbimo išlaidų 
ir bus patogesnės. Vatikanas 
yra pareiškęs palankumą, kad 

gului, 6632 S. Maplewood Ave. Į visoa seselės gali pakeisti savo 
x Uetavių organizaciją afc a*>itus kaip būtų patogiau ir 

informacini* susirinki- I sveikiau. 

000, tai dabar tos pajamos pa
siekė $55,000 per dieną. Tų ke
lių tiesimui buvo bonais už
t r auk ta paskola $441 miL 

10 policininkų saugos 
pašto ženklus 

La Sabe viešbuty rugp. 26— 
30 d. vyks pašto ženklų paroda. 

Sao Paulo 
(Atkelta iš 2 DBU 

jie kalba lietuviškai! Nevienam 
Chicagos lietuviukui būtų sunku 
prilygti. O kaip žaviai jie dai
nuoja! Kai susėdę autobusan 
važiavom drauge rungtynėsna, 
norėjome išbandyti savo jėgas 
dainavime. Tačiau greit patyrė-

mimą, kuriame dalyvavo mūsų, Todėl ir lietuvių sportininkų 
krepšininkai, vielinių lietuvių at į šita keuonė po P. Ameriką ne

iš viso bus išstatyta pašto ženk ; ^ k a d y y a 2*>\xn& jaunimas 
lų $2,500,000 vertės. Tą bran- J g u B&vv Hetoviškų dainų žinoji-
gią kolekciją saugos 10 polici- j m u m u s ^ j o ž i o j ^ ^ varyti... 
ninku, pasikeisdami. Guberna
torius S t ra t ton paskelbė spe
cialią pašto ženklų savaitę. 

Berniukai neša degalą 
Gubernatorius St ra t ton per

spėjo automobilistus, keliaująs 

Garbė šiam" jaunimui, garbė jų 
vadovam* ' i r organizatoriams! 

E s a n t JAV ir Kanadoje ne 
sykį teko girdėti, kad tenykščiai 
lietuviai dainai parsiveža dailių 
mergelių iš Sao Paulo liet. kolo-

*»<^*a -

mas pasitarimas ryšium su 
diktatoriaus Chruacevo atvyki
mu į JAV šaukiamas š. m. rug
piūčio men. 25 d. (antradienį) 
7:30 vaL Lietuvos Vyčių salėje, 
2453 W. 47 St. 

Organizacijų valdybų atsto
vus, o taip pa t ir visus šiuo rei
kalu susiįdomavusius prašome 
šiame svarbiame pasitarime da
lyvauti. 

Susirinkimą šaukia LB Chi
cagos valdyba. 

x .Algirdas ir Janina Bima-
viciai, pirmieji iš naujųjų atei-

PoEcminku piknikas 
čius 66 keliu, laikytis a tsargu- nįjos. I r ka i mes pamatėme šios 

mo, nes šiomis dienomis tuo 
keliu skauta i neša degalą' j Pan 

Sekmadienį Chicagos kataii- į American sporto varžybų ati
kai policininkai, susibūrę į Šv. j darymo iškilmes. Iš viso — 3,-
Judo draugiją, turės savo pik-' 000 skautų, pasikeisdami, tą tai ne šiais žodžiais 
niką jų šelpiamoje Sv. Judo se- j olimpinį degalą bus nešę iš Mek mas... 

kolonijos lietuvaites pasidarė 
aišku ko čia mūsų bernužėliai 
iš u i jūrelių plaukia. Tų mer
gaičių dailumas ir grakštumas, 

stovai, brazilų pareigūnai. 

Mūsų krepšinio reprezentan
tų sutikimui ir priėmimui funk-
cijonavo komitetas , sudarytas 
iš Liet. Bendruomenės, spaudos, 
radijo ir kitų organizacijų at
stovų. J am pirmininkavo nie
kad nepailstas kun. P. Raga-
ziuskas. Kiti komiteto nariai — 
Kaz. Ausenka, Alf. žibąs, Aleks. 
Boguslauskas i r Juozas Karpa-

ra kokių nors nuotykių ieško
jimas, bet giliai reikšmingas žy
gis, kurio tikslas yra, ta ip kaip 
Dariaus ir Girėno, garsinti , kel
ti Lietuvos vardą pasaulyje ir 
stiprinti vienybę pačių lietuvių 
tarpe. 

KAS KĄ IR KUR 
BL DKIKO RADIO PROGRAMA 

Pasiklausykite šį sekmadienį 
Budriko radio programos iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2:15 iki 
3 vai. po pietų. Tikrai pasigerėsite 
gražiomis dainomis, kurias sudai
nuos žinoma dainininkė Albina 
Ruther. Taipgi bus geros muzikos 
ir mįslių kontestas, kuriame visi 
turi progos dalyvauti ir Budriko 
dovanas laimėti. —JPraaeSėjas 

MIŠIŲ PASLAPTIS 
Aukščiausiasis Dievas — 

dvasinė būtybė, nematomas. 
Savo pojūčiais žmogus Dievo 
pažinti negali Dieviškoji Mišių 
auka, Dievo Sūnaus žmonėms 
ant žemės pa la ta , vyksta taip 
pat nematomai, paslėptai. 

Kas nori giliau Sv. Mišių au
ką pažinti, kad būtų lengviau 
tikėti, teįsigija kun. J- Danie
liaus tik "Draugo" atspausdin
tą knygą MMTC PASLAPTIS. 

Kaina $2.00. 

• Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS ~ 
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Propagandos, kokią sportinin 
kai atlieka šia kelione Lietuvai 
ir lietuviams, nė už didžiausius 
pinigus nenupirksi. 

Aktualiausia knyga 
Labai tinkama knyga prie*. 

Chruščevo atvykimą, supažindinti; 
J. A V. visuomenę, kaip Chrušče
vo draugai ir pavaldiniai elgėsi ir 

r\ mum a elgiasi su Lietuvos žmonėmis. 
" RAUDONOJI 2 V AI G Z D S — 

P. Šimonis, K. Ausenka, J.»Se-
liokas, B. Adomavičius, A. Kin-
derys, K. Ambrazevičius. 

Jaunimo šven te Vila Zelinoje 

niinarijoje Momenoe. Numato- i aikos miesto į Chicagą, 2,400 
ma, kad piknike dalyvaus apie j mylių. J i s bus iškilmingai į-
15,000 žmonių. Sv. mišias at- j neštas į Soldier Field stadioną 
našaus kun. T. Brummel, kuris j ateinantį ketvirtadienį 1 vai. 
jau yra 45-tas kunigas, išleis- j 30 min. 
tas į mokslus tos poUcininkų 
sąjungos. Policininkų Sv. Judo 
draugija buvo įsteigta 1932 m., 
dabar turi 10,000 na r ių jai va
dovauja kapitonas Thomas 
Lyons, uniformuotų poUcininkų vių, buvę čikagiečiai, išdrįso 

pradėti motelio biznį Arizonoj. į y ^ ^ 
Jų dabartinis adresas: Barba- ' 
r a Motei, 2148 Westward Blvd., j N a š l e p a l i k ) $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
Phoenuc, Arizona. Jie rašo, kad j Ada Wrigiey, kramtomosios 
su džiaugsmu sutiks čikagie- Į gumos magnato našle, mirusi 
čius ir iš visur kitur nuvykatan j pereitų metų pabaigoje, turė-
čius lietuvius ir stengsis j iems! dama apie 90 metų amžiaus, pa 
visu lietuvišku nuoširdumu pa
tarnauti ir sudaryti lietuvišką 
nuotaiką. 

x Didelis Būrys ciceriečių 
dalyvavo Lietuvių Fronto Bi
čiulių poilsio ir studijų savai
tėje "Dainavoje" prie Manches-
terio, Mich. Cia matėsi dr. P. 
Kisielius, dr. K Pemkus, R. 
PemkutS, A. Bučinys, A. Baro
nas su žmona, O. Ališytė, K. 
Račiūnas, Ed. Sukutis ir kt_ 

X Šiluvos Saleziečių švento
vėje, Cedar Lake, Ind.. šį sek-
mad. rugp. 23 dieną dalyvaus 
Inm. prof. dr . Zeliauskas, sale
zietis iš Romos ir klierikas Me
čislovas Burba iš Castelnuovo 
Don Boaco, Italijoje, šventėje 
laukiama atsilankant daug sve
čių, (pr.) 
? V Red. L . Šimutis išvyko 
savaitei poilsio. Redakcijon su
grįš rugpiūčio 31 d. Jį pava
duoja kun. V y t Bagdanavičius, 
MIC. 

X S t Ramanausko krautuve 
4549 So. Hermitage S t nevei
k ia Pranešama, kad po įvyku
sio gaisro krautuvė dar 

liko penkis miL dolerių Pinigai, 
serai ir kitos gėrybės paliktos 
sūnui, vaikaičiams, provaikai-
čiams. artimiesiems. $20.000 pa 
likta tarnams. 

Laukia streiko pabaigos 

Gydytojas su trynukėmis 
Dr. VValter G. Rahn, 34 m. 

amžiaus, savo gyvenime padėjo 
daugeliui kūdikių laukiančių 
motinų, bet tik vieną kar tą "su
gavo" trynukes. Jos dabar jau 
sulaukusios 4 metukų ir gydy
tojas joms suruošė gimtadienio 
vaišes. Trynukės y ra Gross šei 
moję, kuri gyvena 4827 W. 83 
Str., Chicagoje. 

Žuvo berniukas 
Gatvelėje užpakaly savo na

mų 5634 S. Michigan buvo su
važinėtas 7 m. berniukas b u 
liam Slaughter. Masinos vai
ruotojas Nepoleonas Royster, 

i 70 metų amžiaus, pakaltintas 

Tautine tvirtovė P . Amerikoje 

Plieno fabrikų dTrbminkai į imogzudyste per neatsargumą, 
jaučiasi gerokai įvarginti 39 
dienas užsitęsusio streiko ir 

Savo dideiiu organizuotumu, 
puikiu jaunimu, savo chorais, 
vaidintojų būreliais, lietuviška 
parapija, laikraščiais ir organi
zacijomis Sao Paulo lietuvių ko
lonija sudaro vaizdą stiprios 
lietuviškos tvirtovės P . Ameri-
ko. Neviena Š. Amerikos lietu
vių kolonija gali t o pavydėti. 
Didžiausias t o organizuotumo 
nuopelnas tenka Vila Zefina liet. 
parapijai su kun. P Ragažins-
ku ir kun. J . Šeškevičiumi prie
šakyje. Kun. Juozas Šeškevičius 
yra t as ra tas apie kurį sukasi 
visas lietuviško jaunimo judėji
mas Vila Zefinoje. 

Su krepšininkų atvykimu į 
Sao Paulo su tapo ir Jaunimo 
švente, kuri kasmet įvyksta rug 
pjūčio pirmąjį sekmadienį. Šiais 

apraše- _ m e t a i s _g šventė buvo ypač di
dinga, nes savo dalyvavimu bro 
liai iš šiaurės su t r aukė tokias 
lietuvių minias, kur ios Vila Zeli-
noj buvo da r nematy ta . 

Jaunimo švente pradedama 
bendromis šv. mišiomis. Po pa
maldų pusryčiai — agapė. Jų 
metu vietinė ateit ininkų kuopa 
pratur tė ja nariais — duodamas 
ateit, pasižadėjimas- Jaunimo 

betų... 

. . .Jaunimas pilnai pateisina 
sudėtas į jį viltis. Laimėjimą 
skina po laimėjimo, š i o vizito 
pasekmės visur bus ' jaučiamos. 
S. Paulo lietuviai mieliems sve-' 
čiams linki geriausios sėkmės 

užsibrėžtoje misijoje." 
Taip džiaugėsi Brazilijos lie

tuviai. Krepšininkams y ra sma
gu, kad jie prie šių darbų galė
jo prisidėti ir atlikti tą pareigą 
kuri pridera kiekvienam tau
riam lietuviui. 

Prabėgo penkios įspūdingos 
dienos Sao Paulyje. I r vėi at
sisveikinimo valanda. Girdisi 
duslūs "sudiev", aidi "iki pasi
matymo". Širdingi linkėjimai iš-

vičius. Nakvynę mūsų krepšinin j šiandien kaip tik svarbu, kad i jygj) g^AR anglų ir lietuvių kai-
kams buvo parūpinę svetingieji: • Lietu vos vardas plačiai skam- Į ba su autentiškomis nuotraukomis 

aiškiais vaizdais parodo, kaip žu
dė ir kankino lietuvius komunis
tai. 

Šios knygos nedidelis kiekis pa
vyko gauti. Kaina 75 et. Užsaky
mus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

atstovai sveikina krepšininkus, i vykstantiems, neviena ašara ne
vykdančius šią didžią liteuviš- kautiems. Negeriau ir keliems 
kūmo misiją. T r u m p a pietų per 
t rauka, o j au a n t r ą valandą 
tūkstantinės lietuvių minios už 

mūsų krepšininkams. Pe r trum
pą laiką jie spėjo taip susidrau-, 
gauti su simpatingomis Sao Pau | 

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ 

Pristatymas greitas ir ga
rantuotas. Pas mus galima 
pirkti medžiagų, laikrodžiu 
odos, parkerių ir 1.1. 

Overseas Cargo Co. 
514 W. PershingRd. 

CMcaco, 111., Tel. OA 4-9079 
Vedėjas P. Nedzinskas 

tvenkia gimnazijos kieme e s a n - 1 l o lietuvaitėmis, jog Adamkavi-
Čią krepšio aikštelę ir laukia j 
rungtynių t a r p savųjų vyrų i r 
J A V lietuvių ats tovų. Gaila, už-

Reprezentuodamas laisvąją ! ėjęs lietus išsklaido Šią gražiąją 
Lietuvą Saa Pantyje veikia mū- j minią įr nu t r auk ia įpusėjusias 
sų konsulatą*. Jam vadovauja | įdomias varžybas. Pavakary — 
energingasis kons. A. Polišaitis. I menine programa, vakaras , ku-
J | matėme i*rar: krepšininkus r į 0 metu vaidinama dviejų veiks 

daugelis kalba, kad vyriausybė 
turėtų įsikišti ir šį reikalą grei
čiau sutvarkyti. 

sutinkant, juos lydint pas bur
mistrą ir kardinolą. Konsulas 

Tirs teisėjus ir advokatus hPoiiaaitis b«*o suruošęs prie-
Chicagos Teisininkų draugi- • 

Tiesiog iš namu 
pakeliui — visi kviečiami 

atsilankyti i vyčių sendraugių 
pikniką rytoj, rugp. 23 d., Vy
čių sode, 2453 W. 47th St. Vai
šės, "bingo", daugybė surpri-
zų ir ant galo t rys vertingos 
dovanos tiems, kuriems laimė 
nusišypsos. Virtuve ir baras 
veiks nuo pirmos vai. popiet. 

X lietuviu krepšininku, sėk
mingai garsinusių Lietuvos var 
dą Pietų Amerikoje, pagerbi
mo pobūvis įvyks šį sekmadie
nį, rugpiūčio mėn. 23 d. 5 vai. 

j a nusprendė ištirti prokuroro 
Adamowakio iškeltus kaiku-
riuos kaitinimus keletui Chica
gos teisėjų ir advokatų, kurių 
darbai prokurorui pasirodė j -
tart ini . 

H Unijos vadų ielko 
milijono 

Ateinanti mėnesį Chicagoje 
prasidės byla ieškant milijono 

Seneliai lipdo ii molio 
Chicagos miesto įsteigtuose 

namuose senettams 2717 N. Lea 
vitt srtengiamasi įnamius kaip 
galima labiau užimti. Ten yra 
rekreacijos salė paskaitoms ir 
filmų rodymui, meno ir amatų 
kambarys, knygynas, virtuve. 
Kaikurie geneliai iš ffloho lipdo 

dolerių iššofer ių unijos penkių \ Jvairiue pra t t t fkus ir daffina 
vadų, kurie yra įtariami šiuos Į dalykus. 
pinigus išeikvoję. Bylą kelia, Fotograinoja viruins 
Hoffos priešai. I _ 

Chicago Ridge gyvenantis 
Naujas motelis 

Saha ra motelių bendrove ga
vo leidimą pastatyt i naują mo
telį 4501 S. Cicero Ave,, Chica
goje. J o s ta tyba kainuos $1.-
700,000. Cia bus 102 kambariai, 

p. p. Dariaus ir Girėno posto 
nėra pastato žemutinėje salėje. Visi 

atidarvt? ir negalės pradė t i , Chicagcs ir apylinkių lietuviai j 18 apartamentų ir taipgi vietos 
v e u t . dar oeni dvi savaites. į yra kvkciasai čia dalyvauti. . pastatyti 92 mašinoms- . 

mų mitologinė pasaka " Jū ros 
Dukra". Savo gabiu vaidinimu 
aktoriai užkariauja publikos šir
dis. Parapijos salė sausakimša, 
o šimtai entuziastų lieka lauke 
nes tūkstant ine salė pasirodo 
permaža tokiai š v e n t e i 

Džiaugsmas Brazilijos Betu-
\ iams, liūdesys išvykstant iems 

, krepšininkams 

Kad krepšininkai savo atvyki
mu sujudino visus lietuvius, 
juos pradžiugino, ma tėm iš jų 
veidų, nuotaikų i r vaišingumo. 
Tas geriausiai atsispindi i r jų 
apaudoj. Cituojam "Mūsų Lie
tuvą'*: "...Kova už Lietuvos iš-
laisvinimą ir lietuvybės išlaiky
mą reikalauja visų plačiame pa
saulyje gyvenančių lietuvių ar
timo bendradarbiavimo. 

i • 
Tas bendradarbiavimas bus 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju didžiai gerbiamam 

PRELATUI T. MEEHAN, 
Šv. Baailijaus parapijos klebonui, už jo tikrai brolišką meilę pa
reikštą man ir už jo malonų priėmimą ir sutvarkymą iškilmingų 
gedulingų pamaldų mano tėvelio vienerių metų mirties metinėse. 
Taip pat dėkoju jo asistentams ir Eun. A. Baltiniui ir Kun. A Juškai 
už dalyvavimą pamaldose ir visiems giminėms ir draugams. 

KUN. ANTANAS CHEPANIS 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAŪ8KA8, III IBIĮĮI •<•• 

W. Ccrmsk B*. CMeago, O . VlrgMa 7-7747 

mediciniškas fotografas Tho
mas Scanlaa fotografuoja ma
žiausius gyvins — virusus. Jo 
nuotraukos labsi svarbios bak
teriologiniams ir chirurginiams tampresnis, jei vieni kitus ar-
iyrimams. Dainai tenka daryti čiau pažinsime. O pažintis gali-
nuotraukas ligoninėse, net ope- nne urmegsti per susitikimus, 
racijų kambariuose, ekskursijas. 

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 
V1SK4 PERKA PAS UEP0NĮ! 

HodernKkiausla Uetavhi baldą prekyba Chieagoje 
Prekės be brokų, kainos žemiausios Cbicajjoje, išsimo-

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baidai Televizijos, Šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams 
Įrengti 

urnyviŲ PBEKTBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC. 

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlctory 2-4226 
Krautuve atidarą: Pirmad. h* ketvirtad. 9—9:30 vai. Etomis 
dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio wUp, uždaryta 

* • i i grsa^asaaeBesaeanesaBasgaeaa^a 
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