
MrD*EST I i r t Š * - t * * * * * * CEflTER 
5 7 2 1 COTTAGE GROtC AVE. 

Jb «?i 

D R A U G A S 
Leidžia Uetuvlų Kataliku ftp-iudos 

Drai*rt>a 
2334 Sn. OaMfj A»'f. ChtcnKo S. IIHnoU 

THepliono — VlrglnU 7-M40-4I 

Vienintelis tautini* Ir tikybinė* mlntlea 
ll*Ur»lų dlmraMla pasaulyje 

šiAHOt§H 'DRAUGAS" 14 PSL 

No. 202 

N 
5 centai 

Maskva bandanti Vengrijoje 
naują politinį kursą 

Šveicarų „Die Weltwoche" ilgame straipsnyje išvedžioja, kad 
Maskva bando naują kursą Vengrijoje ir kad to pat reikia laukti 
visose satelitinėse Europos valstybėse. 

„Liberalizacijos" politika pra 
dėta nuo Vengrijos todėl, kad ji 
neslaviška. Naujas kursas reiš
kiasi tuo, kad nemaža žurnalis
tų, rašytojų ir kitų seno režimo 
žmonių reabilituota. Jie gali vėl 
rašyti ir skelbti savo straipsnius 
Vengrijos spaudoje. Yra grąžin
tų atgal į Vengriją inteligentų, 
rėmusių karo metu ašies valsty
bes, 1945 - 46 metais „persiorien 
tavusių" ir rėmusių raudonąjį 
režimą, bet 1951 m. deportuotų 
j Rusiją. 

Spaudoje paskelbtos pavardės 
tų „liaudies priešų", kurie buvo 
nuteisti, bet dabar paleisti iš ka
lėjimų ir stovyklų ir užima vals
tybines tarnybas. Šitų nekomu-
nistų „buvusių* žmonių pasiro
dymas laisvėje ir jų priešo sau
gumo viršininko Peter pasmer
kimas rodo, kad Maskva įsakė 
Budapešto komunistams paimti 
nuolaidesnį kursą nekomunistų 
atžvilgiu. 

Laukiama, kad ateis eilė at
gaivinti „tautinį nepriklausomy-

vių jau sukurta tarp Rytų Vo
kietijos ir Rumunijos; Sovietai 
jose visai nedalyvauja. Dabar 
turi tokios bendrovės atsirasti 
tarp Lenkijos ir Vengrijos. 

Vakaruose spėjama, kad ru
sai pasitrauksią iš tokių bendro
vių, kurios buvo įsteigtos Ru
munijoje, Vengrijoje ir kitur. 
Tuo būsiančios padidintos sate
litinių valstybių pajamos. Rusų 
ir satelitų mišrios bendrovės bu
vo įkurtos raktinei pramonei 
eksploatuoti Sovietų naudai. 

Satelitams būsią leista sava
rankiškai prekiauti su kapitalis
tinėmis valstybėmis. Vengrijos 
komunistinė vyriausybė jau la
vina savo žmones tokiai preky
bai, kad jie be rusų delegacijų 
tarpininkavimo galėtų atlikti 
prekybines transakcijas su Va
karų pirkliais. Europos Ūkio Ko 
misijoje vengrų delegacija jau 
rodo didesnę nepriklausomybę 
nuo rusų. Daug vengrų ūkio eks
pertų, kurie buvo komunistų de-

bės frontą", kuris buvo komunisj portuoti, areštuoti ar iš darbo 
tų sulaužytas, bet formaliai nie
kad nebuvo uždarytas. Tas „fron 
tas" būtų komunistų kontroliuo
jamas, bet jo atgaivinimas da
rytų Vakarams įspūdį, kad rau
donasis režimas „suliberalėjo", 
kad ne vienos kompartijos Ven
grija valdoma. 

Vakarų stebėtojai mano, kad 
vengrų kompartija su postalini-
nio Kremliaus pritarimu nori 
„neutralizuoti" vengrų tautos ne 
pasitenkinimą, kuris iki šiol bu
vo smurtu slopinamas. Kaip pa
čioje Rusijoje, taip ir jos sate
lituose stengiamasi pakelti gy
venimo standartą. Vengrijoje 
mėginama pakelti režimo „popu
liarumą". Prieš kelias savaites 
vengrų katalikų laikraštis „A 
Kereszt" paskelbė bažnytinę sta
tistiką, kuri nuo 1947 m. buvo 
draudžiama. Statistika rodo, 
kad Budapešto mieste 1953 m. 
buvo pakrikštyta 14,206 vaikai, 
bažnyčiose sutuoktos 3,589 po
ros, 5,789 mirusieji palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis. Pasto
racinė kunigų veikla privaržo-
ma, bet griežtai nebedraudžia-
ma. Komunistai įsitikino, kad 
vengrų tauta giliai religinga ir 
kad jų antireliginė p'olitika erzi
na žmones, neduodama komunis 
tams pageidaujamų vaisių. Bu
dapešte rimtai kalbama apie ko
munistų vyriausybės norą pa
leisti iš kalėjimo kard. Mind-
szenty su sąlyga, kad jis išvyktų 
į užsienį. Reikia abejoti, kad 
kardinolas sutiktų tokias sąly
gas priimti. 

Ekonominėje srityje yra žen
klų, kad Budapešto vyriausybė 
atsisako nuo ūkio planavimo to
limesnei ateičiai, t. y. nuo penk
mečio plano, nes spaudoje nebe-
figūruoja penkmečio planas, o 
tik „tautinis ūkio planas 1954 
metams". Sunkiosios pramonės 
tempas lėtinamas, o žemės ūkio 
produkciją stengiamasi pakelti. 

(( Satelitų „integracija 

Yra ženklų, kad Maskva lei
džia savo europiniams sateli
tams naujais pagrindais savo 
santykius tvarkyti. Iki šiol Ven
grijos santykiai su kaimynais 
ėjo tiesiog per Maskvą, o dabar 
atrodo, kad stiprinami tiesiogi
niai ryšiai. 

Norima ūkiškai Rytų Europos 
„liaudies demokratijas" integ
ruoti. Pirmą kartą nuo 1945 m. 
Sovietų įtakos sferoje atsidūru
sioms tautoms leista kurti „miš
rias bendroves". Tekių bendro-

atleisti, jau vėl įkinkyti į darbą 
ir turi augštas pozicijas užsienio 
prekybos aparate. Kitose sateli
tinėse valstybėse pastebima pa
naši raida. 

R. Europos valstybių sąjunga 
Neseniai Vengrija pasiūlė ki

toms „liaudies demokratijoms" 
savo diplomatines atstovybes pa 
daryti ambasadomis. Tame po
sūkyje įžiūrima tendencija per
eiti į tariamai laisvai „integruo
tų" valstybių sistemą. I r Rytų 
Vokietijai suteikimas „suvereni
teto" eina iš to paties posūkio. 
„Die Weltwoche" mano, kad Ru
sijai esanti reikalinga „Ųaudies 
demokratijų sąjunga", nes jei 
Rusijos valdovai nori tęsti da
bartinę savo politiką, jie turi sa
vo visą dėmesį atkreipti į rusų 
gyvenimo standarto pakėlimą. 
Rusų produkcija dabar metama 
į vidaus rinką arba skiriama eks 
portui į kapitalistinį užsienį. Dėl 
tos priežasties penkmečių planai 
neteko prasmės ir Vengrijoje bei 
Čekoslovakijoje. 

Su Maskvos pritarimu Rytų 
Europos „liaudies demokrati
jos" turi pereiti į ekonominę sa
vitarpinę pagalbą; bet tai ne
reiškia, kad „liaudies demokra
tijos" režimai Rytų Europoje 
gautų teisę pasekti Tito pavyz
džiu ir atskilti nuo Maskvos. Jei 
Vengrijoje daromas „liberaliza
cijos" eksperimentas, tai jis gali 
reikšti maždaug tą patį, ką Le
nino „nep", o ne komunistinės 
diktatūros pašlijimą. Rusijoje 
po „nep" atėjo pats kruviniau
sias smurto laikotarpis, todėl 
negalima tikrai pasakyti kur nu
ves Vengrijos ir kitų bandymai. 
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Nedaug belaisviy 
tegrąžina Vietminh 

HANOI, rugp. 28. — Prancū
zai mano, kad Vietminh turi 
apie 28,000 jų belaisvių, tačiau 
bus labai gerai, jei nors trečdalį 
jų atgaus. Sutartas belaisvių pa
sikeitimo šiaurės Vietname ter-
minas jau pasibaigė vakar, bet 
prancūzai gavo tik 3,000 belais
vių, o komunistam atidavė apie 
triskart tiek. Komunistai išsita
rę pradžioje, kad šiaurinėje kraš 
to dalyje grąžins apie 6,000 šiau
rės afrikiečių ir Svetimšalių Le
giono vyrų bei 2,000 vietnamie
čių, tačiau dar daug trūksta, 
kad pažadas virstų tikrove. 

Vengrai neliudys 
Kersteno komisija: 

CHICAGO, rugp. 28. — World 
Council oį Churches dalyvau
janti Vengrijos protestantų de
legacija nepriėmė Kersteno ko
misijos pakvietimo liudyti apie 
bažnyčių padėtį Vengrijoje. Tą 
vengrų žygį teisina JAV meto
distų vyskupas Oxnam, kuris 
pats turėjo didelį susirėmimą su 
atstovų rūmų antiamerikinę 
veiklą tiriančios komisijos pir
mininku kongr. Veide dėl Ox-
nam prikištų komunistinių ten
dencijų. 

Dalis Kersteno komisijos na
rių šios savaitės ketvirtadienį ir 
penktadienį apklausinėjo liudi
ninkus Clevelande. Jam vengrai 
egzilai pareiškė, kad tikrieji pro 
testantiškų bendruomenių vadai 
Vengrijoje yra nušalinti, kad 
bažnyčios yra visiškoje valdžios 
kontrolėje. Iš komunistų valdo
mos Vengrijos atvykusi į Ame
riką delegacija teigia, kad nie
kad Vengrijoje bažnyčios netu
rėjo tiek laisvės, kiek jos turi 
dabar. 

Kipro salos turkai 
Anglijos pusėje 

NICOSIA, rugp. 28. — Kipro 
saloje gyveną 80,000 turkų per 
savo vadą mufti Mohammed Da
ną pareiškė, kad kovos visomis 
priemonėmis, karo neišskiriant, 
už salos palikimą Anglijos ži
nioje. Jei britai pagalvotų apie 
salos atidavimą Graikijai, tai 
Turkija paprašytų salą jai atgal 
grąžinti (Anglija salą gavo iš 
Turkijos sutartimi). 

Kipro saloje yra 360,000 grai
kiškai kalbančių gyventojų, ku
rie graikų ortodoksų arkivysku
po Makarios ir kitų dvasininkų 
vadovaujami reikalauja salos 
prijungimo prie Graikijos. Grai
kijos vyriausybė perkelia bylą į 
Jungtines Tautas, kurios prašo
mos patikrinti gyventojams ap
sisprendimo teisę. 

Turkų vadovybė teigia, kad 
jie nenori nė prisijungimo prie 
Graikijos nė pilnos Kipro salos 
autonomijos, nes tai pilnai juos 
pajungtų graikų dominacijai. 
Dabartinė padėtis esanti geriau
sia, nes anglai apsaugoja visų 
interesus. 

Braziliečiai aplink savo ilgamečio prezidento Getulio Vargas karstą 
prezidento rūmuose. Naujasis prezidentas paskelbė 8 dienų gedulą. 

Darbiečiai Shanghajuje atrado 
suniekintą Anglijos galybę 

Lenkija pasiūlė Prancūzijai 
atnaujinti draugystes sąjungą 

PARIS, rugp. 28. — Kaip Sov. Rusija manevruoja prieš Euro
pos armijos paktą, matyti kad ir iš Lenkijos pasiūlymo Prancūzi
jai atnaujinti tarp dviejų pasaulinių karų turėtą sąjungą, kuri bu
vo nukreipta prieš Vokietiją. 

Poliomyelitis kongresas. — J Romoje prasidedanti polio kongresą 
iš JAV išvyko polio skiepo išradėjas dr. Jonas Salk (kairėje), vai
kų paralyžiaus fondo pirmininkas B. O'Connor ir Bostono vaikų 
ligoninės tyrimų skyriaus viršininkas dr. Enders. (INS) 

SHANGHAI, rugp. 28. — Bri
tų Darbo partijos delegacija pa
suko namų link ir išėjo iš di
džiųjų komunistų vadų globos, 
kai atvyko į Šanchajų, europie-
tiškiausią Kinijos miestą, dar ir 
Rytų Paryžiumi vadinamą, čia 
vyriausias šeimininkas yra mies 
to meras, kurio vaišėse Attlee 
kalbėjo apie Anglijos — Kinijos 
draugystę, bet nebeminėjo naujo 
komunistu paleisto klaidinančio 
politinio termino, peršančio ko
munistų ir antikomunistų bu
vimą šalia vienas kito kaip tobu
liausios taikos pagrindą. 

Čia Attlee galėjo realiai pa
tirti apie esančią Anglijos — Ki
nijos draugystę, nee Anglijos 
konsulą rado vegetuojantį čia be 
jokių teisių, Peipingo valdžios 
nepripažintą, niekinamu anglu 
laikomą. Su juo niekas nesikal
bėjo nė dėl Attlee delegacijos 
priėmimo. 

Delegaciją lydįs darbiečių žur 
nalistas teigia, kad Šanchajus, 
buvęs didžiausias Kinijos preky
bos centras ir vienas didžiausių 
pasaulio uostų yra žiauriai ne
gyvas, nes vakariečių blokada ir 
naujoji komunistų ūkinė politi
ka ištraukė iš jo ūkinius plau
čius, šešių milionų gyventojų 
mieste vienintelis vakarinis laik 
rastis spausdina tik 120,000 egz. 

Rugsėjo 2 d. Attlee delegacija 
atvyksta į Hong Kongą ir čia 
susiskaldo: Attlee skrenda į Aus 
traliją ir N. Zelandiją, o kiti 
vyksta į Japoniją, kur juos pa
kvietė socialistų partija. 

Kiti darbiečiai lenda už 
geležines uždangos 
VARŠUVA, rugp. 28. — Len

kijos radijas pranešė, kad greit 
lankys Lenkiją Anglijos darbo 
partijos parlamento narių dele
gacija, kuri išbusianti krašte dvi 
savaites. 

Veik tuo pačiu laiku Berlyne 
pranešta, kad kita darbiečių 
delegacija laukiama R. Vokieti
joje. Joje būsią tik vienas ar du 
parlamento nariai. 

Malenkovas traukiasi iš 
; Kremliaus mūrų 
MASKVA, rugp. 28. — Nau

josios Rusijos eros valdovai nu
tarė pakeisti ir Kremliaus pa
skirtį — iškelti iš: ten vyriau
sybės būstinę ir laikyti Kremlių 
tik muzėjumi ir iškilmingų vai
šių vieta. 

Jau pradėjo keltis iš Krem
liaus vyriausybės bei partijos 
įstaigos ir ten gyvenę didieji va
dai. Malenkovas jau esąs apsigy
venęs mieste ar už miesto, kur 
jis ir pirmiau turėjo vasaros re
zidenciją. 

Nieko nepasakyta kur posė
džiaus tariamas Rusijos parla
mentas — ikšiol jo trumpi po
sėdžiai vykdavo Kremliaus salė
se. 

Komunistai užpuolė 
Chiang turimą salę 

TOKIO, rugp. 28. — Per Pei
pingo radiją pranešta, kad „liau 
=dies išlaisvinimo daliniai" buvo 
išsikėlę Chiang Kai - sheko lai
komoje Quemoy saloje 5 mylių 
atstume nuo Amoy miesto ir 
uosto. Salos šiaurės vakarų 
kampe būta kovos; žuvę 10 
Chiang karių, vienas paimtas ne 
laisvėn. 

Peipingo žinią patvirtino ir 
Formoza, paaiškinusi, kad tas 
užpuolimas nebe pirmas. Nedi
deliais būriais atvykstą komu
nistai steigiasi pasigrobti be
laisvių. Šią savaitę Formoza pa 
siuntė į Quemoy daugiau jėgos. 

Per Vilniaus radiją 
v « 

nugirstos ziinios 
Paskutiniuoju metu Vilniaus 

radijas pradėjo naudoti pasigy
rimams tokius mažos reikšmės 
dalykėlius, kurie rodo tik komu
nistinės propagandos bankrotą. 
Pavyzdžiui, ana dieną pateikta 
klausytojams naujiena, kad Pas 
valio rajono „Atžalyno" kolcho
ze baigiama statyti avidė ir 
paukštidė. Jei jau tokie dalykai 
per vienintelį Lietuvos radiją 
skelbiami, tai ženklas, kad nie
ko vertesnio ir nebuvo paskelb
ti. Tai dar ne viskas. 

Tą pačią dieną šis radijas pa
teikė ir kitą panašios svarbos 
naujieną. Girdi, pietinėje Ukrai
noje, pas Čerkaso rajono kolcho-
zininkus, viešėjo pavergtos Lie
tuvos kolchozininkų grupė. Ar 
tai buvo eiliniai kolchozininkai ? 
Kur tau! Tai buvo artelių pirmi
ninkai ir gamybos pirmūnai, tai 
yra lietuvių kolchozininkų varo
vai, Kokiais tikslais jie ten lan
kėsi? Vilniaus radijas aiškina, 
kad daugiašakio ūkio pažinimo 
tikslais. Bet iš tikrųjų jie ten 
nuvyko gavę vadinamąjį keliala
pį, kuris duodamas tik okupan
tams gerai įsiteikusiems patai
kūnams. 

Pasiūlymas padarytas vakar, 
o šiandien Prancūzijos parlamen 
tas pradeda diskusijas dėl Euro
pos armijos pakto ratifikavimo. 
Maskva sąmoningai panaudojo 
Lenkiją savo paskutiniam pa
vaikščiojimui padaryti, nes pran 
cūzuose nuo Mickevičiaus Sorbo-
noje skelbto mesianizmo ir Šo
peno muzikos laikų yra daug sal 
džios simpatijos Lenkijai. Galop, 
tai yra dvi tautos, kurios reiš
kia pretenzijų į didelius Vokieti
jos žemės gabalus, kas daro Len
kiją ir Prancūziją natūraliais są
jungininkais sprendžiant ginčus 
senaisiais diplomatijos meto
dais. 

Nors prancūzų priešinimasis 
Europos armijos paktui remia
mas kitais motyvais, tačiau pas
kutinę minutę pakišimas Lenki
jos — Prancūzijos sąjungos min 
ties gali sužvejoti vieną kitą bal
są pakto priešams. Galop reikia 
prileisti, kad pasiūlymas nebuvo 
plikas patiektas — buvo pakiš
tas ir koks miglotai redaguotas 
motyvas, kuriame gali slėptis 
naujos Europos saugumo siste
mos sėkla. Prancūzijos nuotai
kos šitoje vietoje yra labai jaut
rios, todėl Maskva joms panau
doti ir parinko šį momentą. 

Vakar Prancūzijos vyriausy
bės ir parlamento nuotaikos bu
vo įsitempusios tiek, kad vyriau
sybė galėjo subirti kiekvieną mi
nutę. Prezidentas nutraukė atos
togas, kad galėtų vykdyti savo 
tarpininkavimo misiją ir pirmi
ninkauti ministerių tarybos po
sėdžiui, kuris turi išaiškinti ir 
pačio premjero Mendes - France 
nuotaikas, ikšiol vis dar slepia
mas, bet spėjamas esant prieš 
paktą nukreiptas. 

Didžiausią spaudimą J dešinįjį 
parlamento sparną daro gen. de 
Gaulle, skelbiąs pareiškimą po 
pareiškimo ir posėdžiaująs be 
pertraukos pakto priešus cemen
tuodamas. 

Bet pakto draugams į talką 
atėjo dar vakar Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Spaak, ža
dėdamas kitų pakto signatarų 
vardu ateityje taip vykdyti pak
tą, kad nebūtų pažeistas Pran
cūzijos suverenumas ir Prancū
zija apsaugota nuo Vokietijos 
grėsmės. Naujų pasiūlymų turi
nys nebuvo vakar paskelbtas, 
bet ministerių kabinetas jį svars 
tė. Jis turi nulemti paties Men
des - France galutinį nusistaty
mą. 

Vakar sakyta, kad už pakto 
ratifikavimą buvo 285 balsai, 
prieš gi 330. 

De Gaulle savinasi 
Maskvos koncepcija 

PARIS, rugį). 28. — Gen. de 
Gaulle paskutinis atsišaukimas 
prieš Europos armijos paktią tu
rėjo ir jo siūlomos Europos sau
gumo sistemos pradus. 

Paktas nepriimtinas todėl, 
kad jis atimsiąs Prancūzijai ne
priklausomybę ir armiją bei at-
skirsiąs ją nuo imperijos. 

Vietoj Europos Apsaugos Ben 
druomenės de Gaulle siūlo Euro
pos valstybių paktų sistemą ir 
nusiginklavimą. Jis siūlo Pran
cūzijai imtis iniciatyvos tą sau
gumo sistemą įgyvendinti ir at
sispirti spaudimui, kuris daro
mas į Prancūzją ir Europą „sve
timų intrigų". Šiais paskutiniais 
dviem žodžiais de Gaulle, žino
ma, duria į Ameriką. 

Jei visi socialistų partijos at
stovai balsuotų už paktą, jis bū
tų išgelbėtas, bet prieš jį žada 
balsuoti 59 atstovai su įtakingu 
vadu Julės Moch priešakyje. Par 
tijos vadovybė bando juos pa
lenkti partijos disciplinai. 

Vargas testamentas 
ne jo rašytas? 

RIO DE JANEIRO, rugp. 28. 
— Tautą labai sujaudinęs nusi-
žudžiusio Brazilijos prez. Var
gas paliktas laiškas galįs būti 
ne jo paties rašytas, nes esąs 
gražiai mašinėle parašytas, ko 
pats Vargas negalėjęs padaryti. 

Tą žinią platina prie Vargas 
nuvertimo prisidėję kariškiai, t a 
čiau toji žinia nepadarys norimo 
darbo, jei nepasiseks įrodyti, 
kad Vargas parašas yra padary
tas. Juk Vargas turėjo pakanka
mai techniško personalo savo 
laiškui mašinėle perrašyti. 

Arbenz miręs? 
SAN SALVADOR, rugp. 28. 

— Diplomatiniai šaltiniai čia pa 
tvirtino žinią, kad buv. Guate-
malos prez. Arbenz, dabar esąs 
Meksikos ambasadoje Guatema-
los sostinėje, tikrai sunkiai ser
ga. Jis jau turėjęs kelis širdies 
smūgius ir esąs labai prislėg
tas. 
\ Viena radijo stotis jau prane
šė, kad Arbenz Guznian jau esąs 
miręs, 

• Indijos „neliečiamųjų" va
das parlamente išbarė Nehru už 
komunistų politikos palaikymą. 

Oras. Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 85 laipsnius. 
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:32. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 28 d.: šv. Augusti

nas. Lietuviškas: Liukas ir Kant 
minas. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
» 

— Pranešimas, kad JAV iškelia iš Korėjos ir dalį savo avia
cijos į kitas Azijos vietas, palydėtas P. Korėjos vyriausybės pro
testu. Girdi, tai esąs komunistų paraginimas vėl pulti pietinę Ko-
rėją. . ' 

— Vakar pranešta, kad JAV kariai atimti ir iš šiauriausiai 
esančios Japonijos Hokkaido salos, pavedant salos apsaugą nau
jajai Japonijos kariuomenei. Amerikiečiai persikėlė į kitą Japo
nijos vietą. 

— Vakar Vienoje prasidėjo Interparlamentarinės Unijos me
tinė konferencija, į kurią netikėtai atsiuntė savo atstovus Lenkija, 
Bulgarija ir Vengrija. į konferencijas važiuoja parlamentų at
stovai, bet tik kaip privatūs asmenys, savo veiksmais neįpareigoja 
nė savo krašto parlamentų nė vyriausybių. Visi Rusijos europi
niai satelitai iš tos organizacijos išėjo 19Ą8 m. 

— Kad nereikėtų mažinti Graikijos armijos, JAV paskyrė 
Graikijai specialią vienkartinę pašalpą biudžetui subalansuoti. 

— Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos kalbėtojai pa
reiškė vakar vakare po ministerių kabineto posėdžio, kad Lenkijos 
pasiūlymas sudaryti draugiškumo ir savitarpinės pagalbos paktą 
prieš Vokietiją bus atmestas. 

— Pirmą kartą JAV, Anglijos ir Prancūzijbs Maskvoje esan
tiems spaudos atstovams vakar buvo parodytas Stalino vardo au
tomobilių fabrikas. Dauguma jo mašiną rasta esant amerikietiš
kos kilmės. Spaudos atstovams viskas parodyta ir atsakyta į dau
gybę klausimų. 
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ILmEirTLJVOS 
ATElttNINfcAI REISO KONFERENCIJOS METU 

v«c*s:o. 32. 111 

s^via 
HKAZOZ1U »s MHti oo. r raiioihco A v e. 

Telefonas: LA. 3-7685 

SET.IO PROGA Mass., tėveliai atsiuntė kuopos 
Tr. _ ,.,w. . . valdybai padėkos laišką už at-Visų mūsų didžiausias rupes- . "r . . . . . . v. . v . .. i , - v - inutimą ir pagelbėjimą šioj sei-tis yra, kad gražiausias lietuvis- T . f. ° r. . ~ . , . , . . . v. . ^.os nelaimėj. Vyčiai uz jo sielą ko kraujo jaunimas, cia gimęs M v . v „ .v . T v. i . . Z v - • T 'tžprašė sv. Misiąs. Į sią kuopą ar neseniai atkeliavęs, žygiuotų . / _. . . , , . . . .,. isirase nauji nanai : Antonia M. 

po vyčių _ir trispalve vėliava, ^ i r
J
 J o a n M i k a l a u s k a s . 

dirbtų mūsų pavergtos tautos. . 
išlaisvinimui, dar sparčiau reikš- — Socialinis komitetas 116 
tusi vyčių veikloje. Iš tikrųjų kuopoj yra išrinktas iš šių na-
mūsų jaunos jėgos tegul pasi- rių: VVilliam Burdulis, Bob Kru-
aukoja tautai ir Bažnyčiai, te- sas, Frank Ciras, Ed. Grigas, 
gul kiekvieno vyčio dvasia ir, Ann Miller, Dct Skinsky ir Glo-
valia būna stipri. Susirinkę iš J ria Sinkevich. Buvęs vyčių kuo-
visų kampų kampelių atstovai į pos pirmininkas VVilliam Kissell 
Vyčių seimr, pasijaučia jame džiaugiasi sulaukęs antro šei- s e . Ir diena baigiama įspūdin- ir teisingai reikalauja, kad ša- Maraue t te ' l load "di ica iT 
kaip broliai ir sesės, vienos tau-; mos nario — dukrelės. g o j e vakaro gamtos aplinkoje j lia rimtų ir šventų kiekvienam jjj.j p L ^ t a l k i n i l ^ k o v a r £ ° ' 
tos vaikai. Praėjęs seimas duo-j _ yygj^j susirūpinkite parė- P r i e pirmosios Kryžiaus Kelių žmogui ir kiekvienam lieluviui 

1947 m. pavakarį įvyko Ateitininkų Federacijos konferencija laive, 
plaukiant Reino upe. Konferencija buvo pradėta Hanau mieste, 
naskui posėdžiaujant plaukta iki Koelno miesto, kur buvo apžiū
rėta di^ n KO ji ?o*:ik-s katedra, i*gtfr> *>'<? ' T" :if:rencl:a lęsšsi 
L dien . ^ , ^ ... ../... ' „ • Ir a*n.T\~etis 
karo k „peJonas. „^ i....įayj ir _^i tos Kcnrci-c..-^'.. cij-S. Kaip 
ž;nia, Ateitininkų pirm .sis koi4-~- fc- J A V vyksta rugsėjo 4 ir 5 
dienomis Chicagoje. 

f*V IB flpylinkhj V -boms 
prašymas 

Pasaulio Lietuvių Archyvo di- ž 
rektorius kreipėsi (1954.2.31) , 
į LOKą, prašydamas paraginti 
apylinkių valdybas padidinti j 
valdybų narių skaičių vienu a s-! 
meniu, įvedant PLA t a l k i 
n i n k o pareigą (pakviečiant 
tam reikalui tinkamą asmenį ar 
darenkant artimiausiame susi-j g 
rinkime). LOKas (1954.3.31) | 
bendraraščiu savo padalinius 
paragino remti PLA direkto
riaus keliamą reikalą. 

Nuo to bendraraščio išsiunti-1 
nėjimo praėjo jau gerokas laiko j 
tarpas, tad valdybos vienokiu ar 
kitokiu būdu PLA talkinnikus i 
jau turi, tik Archyvas negali su 
jais užmegzti kontakto, nes ne
turi adresų. Kadangi istorinės 
medžiagos rinkimo darbas neati 
dėliotinas (nes kiekviena diena 
atneša didžiausius, nuostolius), 
tad h*»i nrašau Apylinkių Val-
d^b - skubiai pranešti Pasaulio 
Lietuvių Archyvui (2601 W. j 8 

da kiekvienam energijos ir f i - ! ^ ^ s a y o v i e n i n t e l i o ž u r n a l o stoties, spinksint spalvotom 
tuziazmo tolesnei darbuotei. Nuo « V y č i o » Surenkite jo vardu, šviesų liepsnelėm. Iš jaunų krū 
jūsų pasižadėjimų ir pareigų k u r ^ . k o k - n o r g v a k a r ą ^ tinių prasiveržia gilūs maldos 
įvykdymo priklausys tolimesne i š v a ž i a v i m ą i r H k u s į p e l n ą zodžiai "O Kristau Karaliau..." 
organizacijos ateitis. Juk M ^ L y ^ ž u r n a l o g e r o v e i . v i s a s i r vėl tas pats Dėdė Juozas, 
kia pagaliau pajudinti dar visą a u k a s p r & š o m e g i ų g t i k a g i n i n _ k a i p g e n o v § s v a i d i l a > ž a d i n d a . 
lietuvišką jaunimą parapijose k u i š i u o a d r e s u . M r VVilliam Ko mas lietuvišką dvasią, pasirodo 
kolonijose, kad vyčių vardas ve l | l i č i u g > J r 3 5 2 2 M a r g e D r i y e p r i e š j a u n i m ą i r p r a k a l b a a t . 
galingai rn^a^tą. ^ * į * i Pittsburgh 34, Pa. Visi žurnalo sisveikinimo žodį. š tai praeitą 

*\, r 6 ' y y c i a i . bičiuliai, kurie atsiųs 10 dol., šeštadienį jis į jaunimą pratii-daug padės Lietuvos laisvinimo , . , ., ,. M , . A%,„ k , ,\ _ -̂  ., . . « , , . ^ L i v • ^ D u s įskaityti garbes prenumera- j lo kardinolo Faulhabeno zo-byloj. Darbo yra labai daug. , 
LVV skyrius sveikina visus 

seimo dalyvius ii" linki sėkmin-j — DHiiois _ Indiana apskr. 

džlais: "Tauta, kurios jaunimas 
nežaidžia, nedainuoja, yra išny-

gos ateities Lietuvos ir Bažny- susirinkime birželio 24 d. pasi 
čios darbuose. traukė iš apskrities tarybos pa

reigų J. Juozaitis. Jo vieton su
tiko būti ilgametis vytis Al. 
Manstavičius, 5 kuopos narys. 
Al Manstavičius kurį laiką iš vy 
čių veiklos buvo pasitraukęs, bet 
dabar vėl ėmė reikštis ir daug 
darbuotis. 

— Lietuvos VyčĖj namo tary
bos pirm. V. E. Pavis paruošė ir 

j kimo išvakarėse". Džiugu, kad 

pareigų, būtų atiduota duoklė ir 
audringai jaunystei. Tad lais
valaikiais sportuojama, sureng
tose k r e p š i n i o rugt-
tynėse su So. Bostono komanda 
laimėjo stovyklautojai. Rengia
mi ir sporto konkursai. Kas an 
trą dieną vyksta maudytis. Va
karais rengiami pasilinksmini
mai, kurių metu redakcinio ko
lektyvo L. Keturakytės, R. Bin-
kevičiūtės, D. Pareigytės, E. Su 
žiedelio ir Br. Botyriaus leidžia
mas satyros laikraštėlis, nors 

varde ir adresą. 

Vincrr / i s L'alevičhis, 
PLA Direktorius 

Ruošia nuotaikas karui 
Maskvos spauda, minėdama 

40 m. sukaktį nuo I Pasaulinio 
karo pradžios, pabrėžia (Prav-
da Nr. 213), kad dabar tautos 
žino apie gresiantį karo pavojų. 
Nevyniojant į vatą pasakoma, 
kad didžiausi imperialistai esą 
amerikiečiai. Suprantama, kad 
neužsimenama apie Kremliaus 

0/ iiuomet 

~ \\<xLoniau±iai. 

_TLitografuoja 
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K R O N I K A 

— WorcesteHo LV 116 kuo
pos narys Jonas Mažeika, dabar 
tarnaująs JAV kariuomenėje, 
nepamiršta ir savo žurnalo 
"Equestrian", kuriame kiekvie-
nr mėnesį parašo apie katalikiš-

lietuviškas jaunimas linksmina-1 "Surūdijusi špilka", bet aštriai kliudymu taikingą tarptautinį 

ką akciją. Paskutiniu metu jis. , Z j , i i v- patiekė sendraugių ir apskrities pakeltas į korporalo laipsni. Ki- r . . , . • \ . r . 1 susirinkimuose metinę apyskai-

si, tik tas linksmumas turi būti durianti kiekvieną stovyklauto-
sujungtas su ramia sąžine ir 1.1, jo ar stovyklos vadovybės žygį. 

Be to, rengiami religiniai pa- Ypatingai didelis susidomėjimas 
minėjimai, kaip Šv. Pijaus X, būna "Surūdijusios Špilkos" 

sugyvenimą sukurti. 

tos tos kuopos narys Edvardas 
Lazar dabar tarnauja laivyne ir 
gyvena Italijoje. Buvo nuvykęs 
į Barceloną ir Madridą, kur ap 
lankė įžymesnes vietas. 

tą, kurią abu susirinkimai pri
ėmė ir jam dėkoja už taip gra
žiai atliktą darbą. 

— >Cria Žalandauskienė, gyv. 
— I Lietuvos Vyčių seimą iš Brighton Parko lietuvių koloni-

Chicagos išvyko nemažas būre-j joje, žymi įvairių katalikiškų or 
lis delegatų: pirm. Jesulaitis, J. ganizacijų veikėja, paskutiniu 
Juozaitis, V. Geštautas, E. Gu-j metu įstojo į Lietuvos Vyčių sen 
dauskaitė ir eilė kitų. j draugių kuopą. Jos vyras Ža-

— Žuvusio 116 kuopos mario j landauskas jau kuris laikas ser-
Antano Adams, VVorcester,' ga namuose. 

Marijos Metų ir paskaitos reli
giniais klausimais. 

Kas ciesoriaus ciesoriui... 

Šalia religinio vyksta ir tau
tinis sąmoninimas. Be paskai
tų tautinėmis temomis, rengia
mi pasirodymai ir minėjimai: 
literatūros vakaras, knygnešių 

skaitymu. 

Nepaprastai augšto ūgio sto
vyklos komendantas lengvai pa 
stebi kiekvieną stovyklautojo 
prasižengimą nustatytai tvar
kai ir štai žiūrėk, jau pastabos 
ir atitinkami peršėjimai. 

Valgio metas taip pat išnau
dojamas lavinimui. Baigus val-

diena, įr ypatingą įspūdį pali- g y t i > p r į eš-maldą, vienas iš sto-
kęs stovyklautojams ir svečiams yyklautojų pasako trumpą kal-
partizanų vakaras. į s i r ik iavę j b ą ? j a m p a s k i r t a tema, tai iškal 
stovyklauto ja i . nuo kolsgijos rū j tos konkursas. 

talikų jaunimo organizacijos rei 
kalus, išleidžia iš savo parapi
jos kun. V. Martinkų rengti ir 
globoti jaunimo stovyklas. ., 

<z—, 
Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVfčIUS 
GYDYTOJAS IR CHTRLTIGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Hethany Methodiat Tiie-nriiofije) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

"• JSS CARNIVAL 
15% ą AUSTIN BLVD. 

AUG- 26th to SEPT. 6th Ind. 
2 Sunday Matinees—Labor Day Matinee For Children 

GAMĖS — RiDES REFRESHMENTS 
World's Finest Prizes—1954 Ford Custom Sodan 

Given flway 
E V E R Y B 0 0 Y W E L C 0 M E 

MEET Y0UR FRIENDS AT THE CARNIVAL 

Kur žydintis jaunimas stovyklauja 
Energingo ir visad gerai nu- lionas kun. Juozas Šeškevičius, 

siteikusio kun. Vaclovo Martin- jaunimui gerai pažįstamas pseu 
kaus, šv. Kazimiero parapijos donimu Dėdė Juozas. Šiemet sto 
Providence, R. I., vikaro pas- vyklauja per 80 jaunimo, susi-
tangomis jau antri metai lietu-, rinkusio iš įvairių JAV lietuvių 
viskas katalikiškas jaunimas tu! kolonijų: Bostono, VVorcesterio, 

mų, kalbėdami šv. Rožančių, 
priekyje fakelų lydimi, susikau
pimo nuotaikoje žygiuoja po di
deliu ąžuolu, primenančiu Lie
tuvos girių ąžuolus, parengto 
partizano kapo, kur dangaus ži
burių ir įvairių šviesų fcei de
gančio aukuro harmonijoje įs
pūdingą žodį apie kovojančius 
ir mirštančius Lietuvoje parti 

Už stovyklos suorganizavimą 
didele padėka tenka pirmiausia 
kun. V. Martinkui, Bostono Ra
jono A-kų Valdybai, Tėvams 
Marijonams už suteiktas gra
žias patalpas ir*gražią sodybą 
ir taip pat didelis dėkui Provi-

LIETUVA RADI0 KLUBAS 
Cleveland, Ohio 

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
iki 8:15. 

per WDOK, banga 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd., tel.' SW. 5-1900. 

Programos vedėjas —• Balys 
Anginas, 135& E. 94 St., telef. 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 

M ) W Iii;i . \<; 1U ILT 150 i m i C I v "KAM H IIOMKS 

A NEW #2,000,000 COMMUNITY 
The finost of all Sonllnvest Suburbs now«ifU roach of cveryono 

• Bathrootfi Tvitft ' l ' Iastic Tilo, • FulI Basemont 
Concreto Foundation 

• Steel v 6eam Constructioa. 
• Lathed & Plastered 
• Automatic Hcating: 
• Many othor Fine Featurcs 

American Standard Colored 
, • Plumbingr -
• Kitehen — CHoioe of Bireli or 

Metai fcltthi&s — Asphalt 
Tile Floor f 

ALL 1MPROVKMKNTS ARE IN-NF.AR CHL'RCH, SCHOOLS 
ANO Y S H O P P I N G -

HAWTH0RNE GARDEN BUILDERS. INC 
54th Avenue and 35th Street, Cicero, Illinois 

Invites you to inspect our modol ttomes 
(3 btoclus West of Havvthornc Rače Tra rk ) 

OLympic 2-f)l9(> l*6įį;ers Park 4-5800 

denco Šv. Kazimiero parapijos ^ vedėjas — Aleksandras Laikūnas 
klebonui kun. J. Vaitiekūnui,! 7205 Linwood Avenue, telefoną. 

EN. 1-1082. 

ri progos gražiai Marianapolio 
kolegijos sodybos prieglobstyje 
kultūringai parleisti laiką ir kū 
nu bei siela pailsėti,, tautiškai 
atsigaivinti. Antri metai čia ren 
giama moksleivių ateitininkų 
stovykla. Praeitais metais buvo 
vienos savaites, o šiemet dviejų 
savaičių. 

Stovyklos vadybą sudaro sto
vyklos komendantas Ričardas 
Kantrimas, mergaičių vedėja 
studentė Dalia Skudžinskaite, 
berniukų vedėjas ir sporto in
struktorius Vilimantas Vaitke
vičius, sekretorė Virginija Si
manavičiūtė ir stovyklos kape-

Brocktono,iHartf ortl, Brookiyno, 
Philadelphijos, Baltimorės, Wa 
tertmrio ir net iš Clevelando. 

Kas Dievo Dievui... 

Stovykloje jaunimas prati
namas būti sąmoningais katali
kais ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai. Kasdien stovyklau
tojams laikomos šv. Mišios, ku
rių metu kun. J. Šeškevičius j 
jaunas sielas beria nuoširdžius 
pamokinančius žodžius. Dau^ 
stovyklautojų kasdien artinasi 
prie Dievo Stalo, jieškodami su. 
stiprinimo ir tvirtos gyvenimo 
atramos jaunystės kovų audro-

Kas jaunimo jaunimui 
Bet jaunimas yra žalias, žy

dintis, pilnas jėgų, džiaugsmo 

AMBERLITE 

zanus taria kun. V. Paulauskas.; kuris, suprasdamas lietuvių ka- ^ ^ g Į g g ^ g ^ Į g g ^ 
BrooKlyno ateitininkai atlieka! . . n . . ~ 
montažą, vaizduojantį lietuvę 
motiną, išleidusią sūnų j parti
zanus ir dabar jieškančią jo. Su 
radusi žuvusio sūnaus kapą miš 
ke, aprauda, kad jo nieks dau 
giau nebeminės. Ne vienas su 
ištryškusią ašara ant veido su 
kauptomis jėgomis gieda "Ma 
rija, Marija... išgelbėk žmoniją 
nuo priešo baisaus". Ir tą va
karą stovykloje visur tyla, vi 
sur rimtis, nežiūrint, kad jauni 
mas yra pilnas energijos, pilnas 
juokų, tačiau tėvynės meilė, žu 
vusių nekaltų brolių prisimini
mas visus sulaiko nuo rimties 
sudrums timo. 

" 

FREE Clip this FREE Coupon FREE 

Seniai lauktas lietuviškas alus ' 'Gintaras" jau 
yra pagamintas ir pasirodė rinkoje. Reikalaukite 
visose jūsų lankomose tavernose. Alaus žinovų 
recenzija sako, kad alus "Gintaras" yra gero 
skonio, malonus ir sveikas gerti. Todėl kiekvieną 
lietuvį kviečiame jo paragauti, kad galėtumėt 
jo kokybe ir kitas geras savybes nustatyti. Apie 
alų "Gintarą" yra labai puikių atsiliepimų iš 
amerikoniškos visuomenės. Alus "Gintaras" yra 
parduodamas kvortomis ir pantėmis. 

Holder of this Coupon wiil be given 
5 FREE T I C K E T S 

For any Rida on the Carnival Grounus ai Any Time 

ST. ROSE OF LMA CARNIVAL 
48th STREET and SOUTH ASHLAND AVE. 

SEPT. 3rd T O 13th 
TIME: 

Sunday and Labor Day 2:00 To 11:00 P. M, 
AH Other Days 6:30 To 11:00 P. M. 

Ali Ridės Free for Adults and Children with thi 
Coupon, no Obligations Whatsoever 

JUST ARRIVED! 
PAUL PETERSON'S L0C6E 

ftofite 14, Crystal Lake 
Your hosts, IVUI , aini SVLVIA PI Tl K S ( » 
promih amioumv thr o|H*iiiii« wf llioir ticw 
restaurant se r \ tnc tlic .-amo fino f«xxl atHl 
driak M iliituKoland ctiatMncra ha \ e hcen 
iii,jo> injr f«>r yonrs at Iho 1A I H(. l ! l .1 ; \ S in 
I>IIIK1<V am] tlu SI TIMIt CIA B in Palal inr 

For Reservation Phone — Crystal laVe 125 

METIN IS DIENR. ' D R A U G O " I Š V A Ž I A V I M A S ! ! 
LABOR DAY — RUGSĖJO MEN. 6 D., 1954 M., JUSTICE PARK GARDENS DARŽE, prie Keane ir Archer Gatvių, Justice, Illinois 

"TRYS LAIMINGIEJI" (Alfas Brinką. Jonas Ketečius ir Vacys Petrauskas) 
prajuokins visus su "DP Kelione j Menulį". 

Bus dovanos, vaišes, paįvairinimai bei programa per visę dienę. 

Programa prasideda 4:00 vai. popiet, Bušai iš visu kolcniju vyks i darže 
11:30 valandą ryte ir 2:00 valandą popiet. 

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti — RENGĖJAI 
. V 1 . . A . 



Idb fui imifižio 28, 195Į 
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J l i N k A f m ORAŪGAB. dOPAGC. tEnw<TT* n 
D R A U G A S 
f m UTHTJANIAN DAILY FRIEN1 
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LTAr Metanu 
Chloa»oJ Ir Cicero J $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Ut ten t f e $u .oo 

SUBSCRIPTTON RATES 
11.00 per year outsUe of Chleago 
19.00 per year ln Chleago & Cicero 
98.00 per year ln Canada 
Forelgo 9n.00 per year. 
% metų 9 nifin. 1 mln 

96.00 $2.75 91.26 
$4.60 92.50 91.00 
$6.60 $9.00 $1.96 
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i g t o , Juoe gražina tik Ii anksto suai tarus. Redakcija už skelbimų turini 
«*—'tsako. Bhelblmų kalno* prisiunčiamos gavus prašymą. 

Kas kontroliuos 84-tąjį Kongresą? 
DAUGUMOS BESIEKIANT ' 

Jungtinių Amerikos Valstybių 83 Kongresui baigus savo 
darbus, gyviau pradeda judėti politinių partijų — respublikonų 
ir demokratų — veikėjai. Paskutinįjį Kongresą kontroliavę 
respublikonai, teturėdami labai neryškią daugumą abejuose rū
muose, rinkiminę kampaniją pradeda su gana dideliu susirūpi
nimu. Visai nedaug tetrūksta, kad 84 Kongreso kontrolė gali 
išslysti iš jų rankų. Tokiu atveju prezidento Eisenhowerio ir 
jo vyriausybės rankos gerokai būtų surištos. Jiems būtų sun
ku pravesti savo programą, bent tą programos dalį, kuri būtų 
taikoma prezidentiniams rinkimams 1956 metais. Iš politinio 
gyvenimo praeityje yra aiškiai patirta, kad labai yra svarbu 
turėti daugumą paskutiniame prieš prezidentinius rinkimus Kon
grese, šiuo atveju 84 Kongrese. 

OPOZICIJOS VILTYS 

Dabartinės administracijos opozicija — demokratai, pradė
dami rinkiminę kampaniją, turi vilčių paveržti iš respublikonų 
daugumą. Nedaug ir tereikia. Senate užtektų dviejų, kad dau
gumą turėtų, o Atstovų rūmuose — septynių. Mat, 83 Kongre
se partijos turėjo: Senate — respublikonai 48, o demokratai 
47 atstovus; Atstovų rūmuose respublikonai — 219, o demokra
tai — 213 atstovų. 

Opozicija galvoja, kad žodis, "Ike" šiandien nebėra tiek 
popularus, kaip jis buvo 1952 metais. Ir, girdi, jei tada respub
likonai taip mažą daugumą tegalėjo laimėti Kongresan, tai šie
met tą daugumą turėtų pralaimėti. Opozicija įrodinės, kad res
publikonai nieko naujo neįnešė nė į krašto ekonominį gyveni
mą, nė į užsienių politiką. Jie pasinaudoję visu tuo, ką demo
kratų partija nuveikė, būdama pozicijoje per dvidešimt metų. 
Pagaliau, prikiš respublikonams darbų sumažėjimą, kels de
presijos baimę, panaudos ir senatoriaus McCarthy baubą. 

KUO REMSIS RESPUBLIKONAI 

RMTIES -
^ W«ANDELt: 

Danieliaus karjera 
Iš mokslininko į administra

torius 

Danielius ir jo draugai lai
mėjo išvidinę nepriklausomybę 
augštojoje Babelio mokykloje. 
Iškovodami galimybę susilaiky
ti nuo jiems nepriimtinų valgių, 
jie laimėjo ne tiek išorišką savo 
tautybės žymę, kiek garantiją, 
kad jie gali' būti išvidiniai savo 
gyvenimo tvarkytojai. Tai yra 
didysis laimėjimas. Tai buvo 
laimėjimas ne ko mažesnio* kaip 
paties savęs. Šis laimėjimas yra 
galimas tik bendradarbiaujant 
su Dievu. Kai žmogus rūpinasi 
būti tokiu, kokiu Dievas jo no
ri, tai jis iš tikro rūpinasi įgy
vendinti savo tikrąjį, originalų
jį "aš". Jis tada tampa pana
šus ne į vieną ar kitą žmogaus 
tipą, bet tik į save, geriausioje 
savo prasmėje. 

Antraisiais Danieliaus gyveni 
mo Babelyje metais Nabuchodo 
nosoras sapnavo sapną, kuris 
giliai jį palietė. Tai buvo keistas 
sapnas ne tik savo įspūdingu-

pyktis ir jis įsakė nužudyti vi
sus žynius Babelyje. 

Nežinia, ar įsakymas nužudy
ti būtų palietęs ir Danielių su 
draugais. Kai Danielius patyrė 
apie įvykius, jis paprašė iš ka
raliaus laiko, kad jis galėtų at-

tai padarė didelį įspūdį. Kai 
buvo pabaigtas aiškinimas Na-
buchodonosoras kniūpsčias puo 
lė prieš Danielių ir jį pagarbi
no. Be abejo Danielius skubino
si sulaikyti karalių, kad jis ne 
žmogų, bet Dievą garbintų. Ši 

sakyti į jo reikalavimą. Į Da- pamokymą matyt karalius pri-
nieliaus prašymą buvo pažiurę- ėmė dėmesin, nes, kaip skaito-
ta palankiai. Danielius susisieks ' tome, Nabuchodonosoras tuoj 
su draugais ir jie ryžosi melsti 
Dievą ir prašyti jo pagalbos. 
Jaunuoliai pradėjo melstis iš va 
karo. Naktį Danieliui buvo ap
reikštas Nabuchodonosoro sap
nas ir jo reikšmė. Nieko nelau
kiant buvo išrūpinta Danieliui 
audiencija ir jis stojosi kara
liaus akivaizdoje. Jis atspėjo jo 
sapną ir jį paaiškino. Karaliui 

pagarbino Izraelio Dievą. 
Danielius buvo apdovanotas. 

Jis pasiliko gyventi karaliaus 
rūmuose ir gavo pareigas, pa
našias į gubernatoriaus Babelio 
apielinkėje. Jam prašant, jo 
trys draugai buvo paskirti va
dovauti darbams Babelio apie
linkėje. V. Bgd. 

DĖL MAUKU VIENYBĖS POLITIKOJE 
ST. DZIKAS, Elizabeth, N. J . 

Politinis lietuvių išeivių gy- visa, tai, ką vienos kurios par-
venimas nepasižymi nuosaiku
mu ir bendradarbiavimo dvasia. 
Paskutiniu metu ir katalikų tar 
pe pasireiškė nesutarimų, kurie 
privedė prie naujų politinių su-
sigrupavimų. Tuo būdu turime 
gyvas diskusijas spaudoje tarp 
senųjų katalikų politinių sam
būrių ir naujųjų, jieškančių 

tijos vadai tau primeta" — at
rodo visai nerealus. Be abejo, 
buvimas kelių katalikų partijų 
nėra tam, kad žmogus galėtų 
iš vienos pereiti į kitą, kaip ma
no K. M., nors tokia galimybė 
visada yra, bet todėl, kad kata
likai, pasilikdami ištikimais sa
vo pasaulėžiūrai, gali turėti 

naujų formų ir idėjų politinėje skirtingas pažiūras į valstybės, 
dirvoje. Prieš kurį laiką kilo i socialinius ir ekonominius klau-

mu, bet ir tuo, kad karalius pa- diskusijos spaudoje dėl politinio simus. Kaitaliojąs savo politinį 
budęs niekaip negalėjo jo atsi
minti. Nabuchodonosoras buvo 
ne tik didis administratorius, 
bet ir labai staigios veiklos žmo 
gus. Jis liepė kaip galint grei
čiau sušaukti žynius ir burtinin 
kus, kad jam padėtų išsilaisvin
ti iš nerimo. Babilonija buvo gar 
si savo magiškaisiais menais. 
Kai žyniai buvo pristatyti kara
liui, jie kalbėjo: Gyvuok ilgai 
karaliau! Pasakyk mums savo 
sapną, ir mes tau jį išaiškinsim. 
— Tai ir yra visas reikalas, kad 

Respublikonų veikėjai, aišku, remsis prezidentu "Ike", nes j aš jo neatsimenu, - - atsakė ka-
jie mano, kad balsuotojai nenorės, kad Kongresas, patekęs į ralius, 
opozicijos rankas, trukdytų j 0 darbus, kurių ligšiol esą pada
ryta daug ir gerų. Įstatymų pravedime Kongresas padaręs gra
žų rekordą ir tas rekordas turės užtikrinti respublikonų kont
rolę. Be to, jie primins balsuotojams ir tai, kad respublikonų 
vyriausybės dėka buvo baigti du karai — Korėjoj ir Indokinijoj. 

Kad ir bešališkai žiūrint į Kongreso darbus, turėsime pri
pažinti, kad jis vis tik daug padarė, beveik rekordinį skaičių 
įstatymų ir rezoliucijų pravedė. Atstovų rūmai pravedė 1,300 
įstatymų ir rezoliucijų, o Senatas — 1,100. Prezidentas Eisen-
howeris jau keliose savo kalbose augštai vertino Kongreso dar
bus ir džiaugėsi, kad daugumas jo pasiūlymų praėjo ir kad 
tuo būdu jis galėjo vykdyti savo duotus pažadus prieš rinkimus 
1952 metais. 

Nabuchodonosoras, manyda
mas, kad, jei tų žmonių parei
ga yra atidengti slaptuosius 
dalykus, panašiai, kaip jo parei
ga yra suvaldyti tautas, tai jie 
turi nedelsdami tai padaryti, ki
taip jie nepateisina savo būvi-
mo. Dėl to jis pareikalavo iš jų 
nedelsiant pasakyti sapną ir 
gauti už tai atlyginimą. Ir kai 
žinūnai negalėjo nieko išgalvo
ti, Nabuchodonosorą pagavo 

tautos susiskaldymo, konkre
čiau — dėl partijų skaičiaus. 

Š. m. rugp. 10 d. "Drauge" 
Kazys Xlažutis iškėlė politinio 
susiskaldymo klausimą siaures
ne prasme — tik katalikų tar
pe. Savo mintis, kuriomis pa
sisako už laisvę katalikams bur 
tis į kelias partijas, straipsnio 
autorius grindžia vienu kriteri
jumi — prigimtųjų žmogaus tei 
sių gerbimu. Tų teisių pagarbos 
vardan K. M. apkaltina katali
kus ne vien diktatūrinėm ten
dencijom politinėj veikloje, bet 
ir "vadizmu" jų organizacinia
me darbe. Straipsnio autorius 
keliais atvejais kalba apie kaž 
kieno norą "sukišti visus kata
likus į vieną partiją", nesiskai
tant su prigimtosiomis žmo
gaus teisėmis. Tuo tarpu jau 
nuo seno turime vieną katalikų 
pasaulėžiūra besiremiančią par
tiją. Šiuo metu jieško kelių ir 
naujos jų atžalos. Taigi kalti
nimas, "kad tu vien dėl to, kad 
tu katalikas, turi aklai priimti 

kailį katalikas kažin ar vertas 
pagarbos, nebent motyvai tam 
būtų ne egoistiniai. K. M. užuo
mina apie tai, ką/A, kai katali
kai sutilpo vienoje partijoje, 
sekantieji rinkimai atnešė nei
giamą visuomenės reakciją, re
miasi klaida, nes pralaimėjimas 
rinkimuose atėjo tik po susiskal 
dymo į tris partijas. 

Bendradarbiauti, bet kaip? 

Prof. Julius Gravrokas, kurio pa
sikalbėjimas su mūsų dienraščio 
bendradarbiu telpa šio šeštadienio 
"Mokslo, Meno ir Literatūros" 
priede. 

I 
tiniais klausimais spaudoje, jei 
jos yra vedamos kultūringai ir 
objektyviai, nėra tai "nuolati
nis zurzėjimas ar mėginimas su 
kompromituoti". 

K. M. mano, kad katalikai 
"turėtų vengti tiesioginės ar 
netiesioginės, viešos ar slaptos 
kovos prieš naujas partijas". 
Jei naujos partijos mūsų sąly
gose formuojasi (neturint sa
vos valstybes), tai jų progra
mos turi būti visapusiškai dis
kutuojamos jų kūrėjų ir prie
šininkų, nes praktiškai jas iš
bandyti nėra galimybės. Kam 
gi tas protekcionizmas naujagi
miui? Jo pavėsyje išaugs pa
liegusi ir ekonomiška politine 
atžala, netinkanti praktiškam 
gyvenimui. 

Turbūt, turėdamas galvoje 
kat. partijas K. M. piktinasi vi
sokia "centralizacija, organiza
cija... racionalizmu ir mechaniz 
mu". Arba vėl: "Ir kaip dažnai 

i vadų dievinimu, o plačiosios vi
suomenės laikymu tamsia mase, 
tačiau ir šiuo atveju tų kaltini
mų jokiais faktais neparemia. 
Konkrečiau str. autorius pasi
sako dėl vadizmo nepolitinėse 
kat. organizacijose. Su panieka 
jis mini, kad "vienos jaunimo 
stovyklos metu vienas tokių 
"vadų" kalbėjo apie tai, kad 
mes štai esame "būsimieji va
dai", esame "tautos smegenys", 
eikime "savu keliu" ir t. t.". Po 
to klausia: "Ar tokios nuotai
kos gali stiprinti katalikų vie
nybę." Ir pagaliau siūlo: "Lai
kas būtų ir mūsų jaunimą auk
lėti laisvų žmonių dvasioje, o ne 
atmosferoje, kurioje žmonės rū
šiuojami į vadus ir masę". Min
tys tikrai originalios. Kiekvie
nas jaunuolis, kuris girdėjo pa
cituotus "vado" žodžius, juos, 
be abejo, suprato taip, kaip ir 
jų autorius, būtent: jaunimas 
turi ugdyti asmenybes, suge-

us gyvenime būti ne tik 
pilka mase, bet sau žmonėmis, 
žinančiais, ko jie siekia, kur ei
na ir kam tarnauja. Prileisti, 
kad tuo būdu ugdomi diktato
riai, tikrai naivu. Kad gyveni
me yra masė ir asmenybe, to 
niekas neužginčys. Mūsų tiks
las yra tos masės- turėti kuo 
mažiausiai. Kokiu būdu ugdant 
asmenybes yra ardoma katali
kų politinė vienybė? Pagaliau 
kokie bus "laisvi žmonės", jei 
juos neugdysime tapti tvirtais 
savo principuose? Toji laisvė 
bus ne kas kita, kaip laisvė link 
ti ten, kur riebesnis kąsnis kve
pia, ar kur politinis vėjas pučia. 
Mums reikia ąžuolų, o ne nen
drių, sau žmonių, o ne vergų. 

K. Mažutis savo straipsnyje 
kelia ir daugiau aktualių klau
simų, kurie, be abejo, privers 
kat. visuomenę susimąstyti. 

. Naudinga yra jieškoti mūsų po-
K. M. Mažutis keliose vietose l susiklausymas, organizuotumas | ^ ^ g y v e n i m e blogybių 

SVARBIEJI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS KLAUSIMAS 
Pažymėtinųjų įstatymų tarpe yra nauji patvarkymai so

cialinėj apdraudoj, federaliniuose mokesčiuose nuo įeigų, atim
ta komunistų partijai teisės viešai veikti kaip politinei parti
jai, šiokios tokios reformos žemės ūkio reikaluose, autorizavimas 
vadinamo St. Lawrence Seeway ir daug kitų. 

Šiame 83 Kongrese figūravo ir Lietuvos reikalai. 1953 me
tais liepos 27 dieną Atstovų rūmuose buvo priimta vadinamoji 
Kersteno (H. Res. 346) rezoliucija komunistų agresijai ir geno
cidui Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj tirti, o 1954 m. pradžioje ją 
papildė ir praplėtė priedine rezoliucija (H. Res. 438). Toji rezo
liucija pravesta, kaip gerai žinoma, Amerikos Lietuvių Tarybos 
iniciatyva ir pastangomis. Atstovų rūmų sudarytas šiam tikslui 
specialus komitetas jau daug lietuvių ir kitų bolševikų paverg
tų tautų liudininkų apklausinėjo, išleido pirmąją didelę knygą, 
patiekė 83 Kongresui preliminarinį raportą ir savo didelį ir nau
dingą darbą ir toliau veda. 

Taip pat ir Senatas daug pasitarnavo Lietuvai ir kitoms 
tautoms už geležinės uždangos, priimdamas sen. Paul Douglas 
rezoliuciją. 

Jei pridėsime, kad pirmuose ir antruose Kongreso rūmuose 
1953 ir 1954 metais Vasario 16 proga pasakyta daug palankių 
kalbų Lietuvos nepriklausomybės reikalu, turėsime tikrai rim
tą pagrindą vertinti Kongreso darbus ir jam dėkoti. 

PAREMKIME SAVO DRAUGUS 

Ryšium su tuo, kyla klausimas, ar nevertėtų pagalvoti, kaip 
geriau būtų paremti, kad visi ties senatoriai ir kongresmanai, 
kurie taip šauniai rėmė ir remia Lietuvos nepriklausomybės by
lą, būtų ir vėl išrinkti ir kad jie vėl galėtų tęsti savo darbus, [ 
pasilikdami mūsų gerais draugais ir bičiuliais. 

Varžybos dėl Kongreso kontrolės, suprantama, bus labai 
jdomios. Bet mes, lietuviai, nepasilikime tik tų varžybų stebė
tojais, bet aktyviai į jas įsijunkime. Žiūrėkime, kad visi lietu
vių draugai ir Lietuvos nepriklausomybės bylos rėmėjai po rin
kimų vėl grįžtų prie savo senųjų pareigų sostinėj, Kongrese. 

JAV - Vokietijos santykiai 
Kokie yra santykiai šiuo metu tarp Jungtinių Amerikos 

Valstybių ir Vakarų Vokietijos respublikos, galima spręsti kad 
ir iš valstybės sekretoriaus John Foster Dulles laiško Vokietijos 
kancleriui dr. Adenaueriui. Tas laiškas buvo pasiųstas prieš ke

letą dienų. Jame užtikrinama, kad Jungtinių Valstybių vyriau
sybė yra pasiryžusi atstatyt i Vokietijos suverenitetą ir nepa
kęs jokios priešvokiškos diskriminacijos betkurioj Europos gy
nybos sistemoj. Šis pažadas yra labai aiškus ir didelis. Su
prantama, jis nepatinka artimiesiems vokiečių kaimynams, ku
rie vis dar bijo jų apsiginklavimo ir betkokio įsigalėjimo. Bet, 
ar papusi prieš vėją. Vokiečiai visose gyvenimo srityse daro ir 
darys pažangą. 

Reikia manyti, kad visi jau žinome dienraščio "Draugo" tra
dicinio pikniko dieną ir vietą: rugsėjo 6 d., Justice parke. 

kalba apie reikalą katalikams 
bendradarbiauti politinėje plot
mėje. Tačiau ta bendradarbia
vimo sąvoka lieka miglota. Jis 
rašo: "Jos (kat. partijos) ne 
privalo viena kitą naikinti, pa
laikyti partijų kovą. Jos turi 
jieškoti galimybių bendradar
biauti. Kito kelio katalikams 
praktikoje nėra. Tas kitas ke
lias — mėginimas sukompromi
tuoti, nuolatinis zurzėjimas, įta
rinėjimų skleidimas — visa tai 
ir ne humaniška ir ne katalikiš
ka". Katalikų politinės veiklos 
būdus apsprendžia jų pasaulė
žiūra. Politinės kovos kelias ka
talikams, tiek tarp kat. partijų, 
tiek bendrai, nėra nei bendra
darbiavimas, nei vartojimas ne
leistinų priemonių. Jis yra tarp 
tų kraštutinumų. Kiekviena par 
tija valstybėje siekia savo pro
gramos įgyvendinimo ir su ki
tomis partijomis bendradarbiau 
ja tiek, kiek tai randa politiš
kai tikslinga. Diskusijos poli-

šaknų, tačiau kai paberiama 
daug drąsių, deja, kartais nepa
grįstų kaltinimų, be konkrečių 
įrodymų, maža tepasitarnauja-
,ma katalikų politinei vienybei 
ir pačiai Kat. Bažnyčiai. 

ir racionalumas statomi aukš
čiau už asmenį, jo vertę ir tei
ses". Gaila, kad straipsnio au
torius nedavė nė vieno pavyz
džio, kur ir kieno tokie nusi
kaltimai daromi. Jokia visuome
ninė veikla be organizacijos ne
įmanoma, o tokios dresūros ne
drįstume įžiūrėti jokioje laisvo 
krašto organizacijoje. Tušti ŽD- BaltlJOS g i n t a r a s 
džiai neparemti faktais virsta g e r i a u s i a s 
beprasme retorika. Neįtikinanti I Pasaulinė gintaro gamybo sie 
taip pat mintis, kad "esant vie- j kįa 600 tonų į metus. Didžiau-
nai partijai yra mažiau galimy-j sįą dalį, a rba 90 nuoš. to kiekio 
bių katalikams pasireikšti", parūpina Baltijos jūra. Senieji 
Steigti naujas partijas tik tam, 
kad turėtume daugiau pirminin
kų ir jų padėjėjų, būtų naivu, 
jei gyvenimo realybė neiššaukia 
katalikų politinės diferenciaci
jos. 

Kaltinimai be pagrindo 

Sunkiausi K. Mažučio kaltini
mai katalikams tenka dėl jų va-
distinių tendencijų. Jis kaltina 
katalikus vienos partijos ir jos j ratijos Maskvoje. 

kronininkai yra pabrėžę, jog 
prūsų giminė apsigyvenusi to
se jūros pakrantėse, kur užtin
kama daugiausiagintaro, tai yra 
tarp Dancigo ir Palangos. 

Šiose vietovėse užtinkamas 
geriausios rūšies gintaras, iš ku 
rio gaminami įvairūs papuoša
lai. Šiuo metu gintaro pramonė 
okup. Lietuvoje yra įkinkyta 
aprūpinimui bolševikų aristok-
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pasako Vaičiulionis, pagaudamas nė ir Valinis. Kiaulė. Kas kiaulė? Aš pats, galbūt. 
Siūbuoja bokštai. Kažkur žybsi šviesa rytuose ir 

7. 
TTcdnys) 

Prietemoj jiedu pila alų į stiklus, ant stalo, į ka
klus ir už kaklų. Sunku susitvarkyti su nuosavom ran
kom. Viskas pasidarė labai palaida ir daiktų staiga 
r*%daugėjo. Kambarys pasidarė mažas i r praėjimai 
siauri. , 

Viršininkas pasikelia nuo sofos, sėsdamas kėdėn 
numeta stiklinę, nusikeikia, sėdėdamas pasilenkia jos 
paimt, pasiremia ant stalo, ir po vienos minutės Vai
čiulionis girdi, kaip viršininkas kažką sapnuodamas 
burba sunkiai alsuodamas pro prispaustą ant stalo 
nosį. Vaičiulionis uždaro duris ir išeina į gatvę. Kaip 
vėjo pučiami linguoja balkšvi bažnyčios bokštai ir 
kaip laivas siūbuoja auksu sugraižiotas dangus. Mė
nuo kartais lekia per dangų ligi žemės ir kartais sku
ba augštyn ir pasikaria pačiam Vąičiulionio viršu
galvy. Kažkas prailgina gatves, jas susiaurindamas 
ir išgrįsdamas didžiuliais akmenimis, už kurių kliūna 
kojos. Po keleto žingsnių Vaičiulionis sutinka Jane 
bėgančią namo. Vaikišku žingsniu. Pati mergina prie
temoj jam pasirodo, kaip sudžiūvusi senmergė. 

— Tai namo?-
už rankos. 

Jiedu įeina į namus ir susėda ant laiptų. Pro 
praviras duris matyti tamsus miestelis. Visur pekliš
kai tylu. Tik policijos lange šviesa. Matyt, budintis 
snaudžia. Sukranksi nuo bažnyčios sienos briaunos 
nusprūdusi varna. Įstrižai per aikštę eina rimtai gal
vodamas šuo. Kažkur už miestelio ilgesingai nusižven
gia ai*klys. 

— Jane, — tar ia Vaičiulionis laikydamas ją per 
pečius, — tu labai puiki mergaitė. 

— Jūs, kada tik su manim kalbate, visada gir
tas. Kitą dieną nieko neatmenate. Paskui nenorite nė 
susitikti. 

— Aš visada su tavim kalbu. Einam į tavo kam
barį. 

— Jūs manote į virtuvę? Negalima. 
- K o d ė l ? 

— Ponas barsis. 
— Ponas? Argi t ik ponas? Ponas miega ant sta

lo. Galėtum pagalvę nunešti. Ponui kieta. 
Vaičiulionis traukia ją į virtuvę. Jane prisime

na Valinio klausimą — "bučiavo tave?" ir stipriai 
stumteli Vaičiulionį. Šis skubiai eina atbulas ir atsi
trenkia į durų staktą. Paskui nenorėdamas peržengia 
porą laiptelių, ant šaligatvio truputį pastovi, galvo
damas, į kurią pusę griūt, ramiai deda žingsnį į ketu
rias puses ir šūktelia: 

tie visi rytai siūbuoja. Dangus kaip Atlantas. Ir na
mai kartais atsiremia į jį ir kartais prisiploja prie 
žemės. 

Toli dangaus pakrašty dega raudona švieselė, ke
lianti žvirblius. Ir jų čirškėjimas besilakstančiuos me
džiuos skelia Vaičiulioniui galvą po siūbuojančiu dan
gum. 

IV 
Urgzdamas Vaičiulionis apie pietus atsikelia ir 

nieko nesakęs tėvams vienmarškinis išeina į gatvelę. 
Truputį apsiniaukę. Gatvelės dulkėse guli reti lašai. 
Bandė lyti. Tvanku ir šilta. Vaičiulionį pjauna troš
kulys ir kažkokia sielos depresija. Rodos, norėtų mir
ti arba dešimt metų miegoti neatsibundant. Rodos, iš
metė kažką brangaus iš savo vidaus arba pardavė sa
vo praeitį. Vaičiulionis irzdamas pasiekia rinką. Va- , 
landėlę pažiūri į aplepusius rinkos medelių lapus ir 
vaikus, tempiančius be vieno rato vežimėlį, kuriame 
sėdi purvina nosim ir marškinėliais mažas/berniukas. 
"Perkūnėlis" anot viršininko, "ten vežimėliui t rūksta 
vieno rato, ir mano galvoj vieno. Girtaujam iki neat
siminimo. Skauda ranką, matyt į kokį akmenį atsi-
daužta. Reikėtų išgerti alaus ir paklausti pono virši
ninko sveikatos." Vaičiulionis įeina į viršininko na
mus. Iš koridoriaus matyti sutvarkytas salonėlis ir 
virtuvėj pasilenkusi ties dideliu dubeniu plauna in-

— Perkūnas, — išsitiesia, skubiai žengia namo i &us Jane. Netoli dėlioja į eilę butelius viršininko mer-
ir vėl murma, — perkūnas. Valinis. Aleksas Valinis, gyte sakydama: "čia dėdei, čia Janei, čia man," 
O Kaune mergaitė su baltu veideliu. Aušra. O čia Ja- ] (Bus daugiau) 
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Kun. A. Petraičio sidabrinis joMlejus 
J a u 25 metai , kai Šv. Kaži- Petraičiai ne tik reikėjo rūpin-

ką dirbęs pastoracinį darbą lat
vių katalikų tarpe, dabar y ra 
paski r tas vikaru prie Šv. Jurgio 

i lietuvių aprapi ios Clevelande. miero parapijai Worcestery3c, • tis bažnyčios J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ , 
Mass., vadovauja klebonas kun. da r šelpimu vargan patekusių-
August inas Petra i t is . Atkel tas jų. Šalia bažnytinio darbo da 
j šią vietą buvo iš Athol, Mass., 
1929 m., parodė daug rūpestin
gumo. Kun. Petrai t is da r y ra iš 
tos Lietuvoje gimusios kunigų 

BUILDING & REMODELING HELP WAOTED — MOTERYS 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

»iato naujus namus pagal kontrakto* 
b a l i e t u v i š k a i . S a v o a t o s t o g ų Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

{vairūs remonto darbai. metu, lankydamas pažįstamus, 
porai dienų buvo sustojęs Keno-
shoje ir aplankė j am gerai pažjs 
tarną B. Milašiaus šeimą. V. G. 

kar tos . J is yra gimęs 1887 m. 
balandžio 22 d. Žiedelių kaime, 
Krekenavos parapijoje. Kilęs iš 
gausios šeimos: keli broliai pa
siekė Ameriką, kiti liko Lietu
voje, o vienas — Rusijoje. 

Siekdamas kunigystės, įstojo 
į Žemaičių Kunigų seminariją 
Kaune, bet joje tada nerado pil
no pasitenkinimo lietuviškoji bū 
simo kun. Petraičio dvasia ir jis 
išvyko į Ameriką. Studijas bai
gė Šv. Kirilijaus ir Metodijaus 
seminarijoje, Orchard Lake, 
Mich., i r šv. Bernardo semina
rijoje, Rochester, N. Y. n A Pe t ra i t i s 

J a u seminarijoje ka r tu su 
draugais įsteigė lietuvių studen- l lyvavo tautinėje veikloje, saky
tų draugiją. Vėliau sudarė pa- damas prakalbas, r inkdamas au 
grindus naujam organizuotam1 kas Lietuvai, dalyvaudamas lie-
sąjūdžiui — ALRK Moksleivių! tuviškose organizacijose, j is yra ; 

Susivienijimui. Į kunigus buvo buvęs ir Amerikos Lietuvių Ta-
įšventintas 1915 metais ir pri-j rybos nariu, dirbo daugelyje or-
micijas atlaikė toje pačioje šv. I ganizacijų, buvo LRKSA Cent-
Kazimiero parapijos bažnyčioje,; ro Valdyboje, rašė spaudai įvai-j 
ku r dabar klebonauja. Porą me-j riais religiniais ir tautiniais 
tų vikaravo Gilbertvillėje, o pas- klausimais, rėmė mokslus einan-
kiau paski r tas klebonu į šv.j tį jaunimą. Į šv. Kazimiero pa-
Pranciškaus parapiją Athol, j rapiją buvo atkel tas , kai anks-
Mass., kur įstengė pas ta ty t i baž tyvesnis jos klebonas kun. J. J. 
nyčią ir skolas išmokėti. j Jakai t is įstojo į vienuolyną. Gal 

Sunki buvo klebonavimo pra-j dėl to ir dabar jis palaiko glau
džia VVcrcesteryje, nes supuolė džius ryšius su savo p i rmtako 
su ūkinės krizės pradžia. Kun. vienuolija — tėvais marijonais. 

Gardner, Mass. 
Mirė daug lietuviu 

Neseniai mirė Stasys Yaku-
bėnas, 73 metų amžiaus, kilęs iš 
Biržų apskr . ; Viktoras Kalanta , 
sulaukęs 70 m. amžiaus; Silves
t r a s Krugelevičius, 71 m.; Alek
sas Grubinskas, 71 m., kilęs iš 
Vabalninko par . ; An tanas Bru-
kevičius, 73 m., kilęs iš Pane-

4645 South Keating Aveliu* 
Skambinti nuo 6 vai. vak 

l ei KfcUance &-8202 
— — ~ — — — • i , 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St. Chicago 16 

CH 3-1535 
.Lietuvių Statybos Bendrove statu na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

— • • • — • • - • • • i 

DEAL DlRECT WITH APPLICATOR 
and SAVE. A.t lovv cost, you can Re-wall 
and Fortify Your Home against both 
heat and cold with our Stonelike veneer. 
Your choice of many modern non-fade 
colors, which will gi ve permanent beauty 

Vėžio a p s k r . ; U r š u l ė O l s a u s k i e - to your building and greatly increase 
nė, 94 m., viena seniausių Gard-, 
nerio gyventojų; Mikas Symans 
kis, kilęs nuo Vilniaus apskr . 
Visi palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis. Gardneriškis 

its value — For frcc cStimate, call 
Summit 2423-R 

BUSINESS SERVICES 

Kenosha, Wis. 
Autobusais j "Draugo" pikniką 

Pask i r t a s j lietuvių parapiją 

Kun. Aleksandras Goldikovs-
kis, buvęs J. E . vysk. Jazeps 

Kaip kasmet, taip ir šiais me- j Rancans sekretorius ir visą lai
ta is Kenoshoje yra organizuo- , 
j ama išvyka autobusais į "Drau- ' , _ „ 
g o " pikniką. Piknikas įvyks pir 
madienį, rugsėjo 6 d. (Labor 
D a y ) , Just ice Pa rk Gardens, 
prie Kcan ir Archer gatvių, Jus
tice, 111. Kelionė į abi puses kai-
noja 2 dol. Norintieji važiuoti 
autobusu, skubiai registruojasi 
klebonijoje arba pas V. Gaidelį, 
5033 17th Ave., ne vėliau kaip 
iki rugsėjo 1 d., kad būtų gali
ma žinoti, kiek autobusų užsa
kyti . 

Nauji vargonai 
Naujų vargonų įtaisymui Šv. 

Pet ro parapijos bažnyčioje yra 
pradėtas fondas. Kadangi senuo 
sius vargonus neapsimoka tai
syti , nu ta r t a įsigyti naujus. Tam 
tikslui liepos mėnesį įvykusio pai 
rapijos karnavalo pelnas 2,300 
dcl. ir praeito sekmadienio pa
rapijos choro pikniko pelnas 100 
dol. paski r tas vargonams. 

E C K R O A D 
NURSING HOME 

t 
DOCTOR'S 

CASKS 
AcrKl 'TKD 

for care o f 
\voek puticnts. 

othcr people 
and invalids. 

I 'rivato l ikfnsed >"ursinjc Homr 
l 'utients acCBpfod on a monthly 

or ueokly bitsis. 
9bl Xo. S|yte Street 

BKIA'IDHKK. ll&t. 
J 'hone: 3918 

Ounėd and opcrated by 
JIKS. FAXMK KCKKOAI) 

Rcmkitc dien. Draugą! 

P e r radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 103.3 F M ) 

D R A U G O R A D U A S 
U f 5 K A R T I S SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

O 

A 
Politines Žinios 
Chicagos Žnios 
Religine Valanda 
Lietuviška Muzika 

Filmų Apžvalga 
S p o r t o K r o n i k a 

Politine Apžvalga 
Kultūrinė Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsuki te radiją į stotį WOPA (1490 AM ir 102.3 F M 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vaka ro 

Attenticn, property owners 
S. B. Mizwicki Plumbing Co. 

3200 E. 87th fct. 
Commercial, industrial, resi-

dential repairing. Base board ra-
diation; heating installed. 

Estimates cheerfully given 
"No job too large or too small" 

ES 5-2200 Days 
BA 1-2443 Nights 

GUTTERS & DOWNSPOUTS 
Išvalomi, dažomi, atnaujinami 

ir pataisomi. 
Punktualus patarnavimas 

Šaukite: 

LYONS 3-6996 

YOUNG LADIES, 
1 become a 

Registered 
NURSE 

Accredited school of nursing. 

Mušt be between the ages of 
17 and 30 years and have com-
pleted 4 years of high school. A 
scholarship, which consists of 
books, tuit ion, uniforms and 
maintenance, is provided for 
each s tudent nurse accepted in-
to t h e September class. Moderfi 
classrooms, d ie tary and che-
mis t ry laboratories, and up-to-
date l ibrary in the new nurses ' 
home a re available for the use 
of all s tudents . Wri te or tele-
phone: Madeline Coleman, R. 
N., Director of Nurses , South 
Chicago Community Hospital , 
2320 E a s t 93rd Street, Chicago 
17, Illinois, ESsex 5-4400. Next 
class begins September 13.1954. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS 
• "DRAUGAS" AGENCY * 

55 E a s t YVa&hington S t ree t 
TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. Vlrgiilia 7-6640; 7-6041 

REAL ESTATE 

IŠNUOMUOJAMA 

flr jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Iarn Žalsvi! Palapinių? 
Pr . A, Baltinis savo recenzijoje 

apie šį roniang. taip rašo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvi; palapinių" 
Kražiai iškelia tĄ pasiaukojimo di'lu-
nią, kurj beviltiškojo kovoje dol tau
tos laisves parodo l.iefivos parti/^i-
nas. ta idealizmą, kutino deg£ Dtaaq 
jaunimas, li"<latnas kraują dri savo 
Žemčs, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums i»ikejo pakelti dviejų 
okupacijij replėse. Todėl ši romaną* 
skaitomo su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač .romane minimi 
žygiai žavfis jaunimą ir kels jo dva
sią, šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme. 

256 pusi. Kaina $3.01) 
Užsakymus kartu su pinigais sigskite: 

" D R A U G A S ' 9 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & M M ASSN. 
6234 S. Westem flve. Chicago 36, 111. 

GAZO ŠILDYMUI -
Dūmtraukio išmušimas 
Nerūdijančiu plienu 

Sutvarkykite drėgmę senuose dūm
traukiuose. Jokio įsipareigojimo, šau
kite nemokamiems apskaičiavimams. 

LUNDGREN & SON 
Pl ' l lmai i 5-5597 

P A I N T E R S & DECORATORS 

DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI. . 
Visokiu rūšių dažymas, dekoravi- j 

inas, tapetais išmušimas, sienų plo- Į 
vimas ir valymas. Iš vidaus ir iš lau- i 
ko. Pirmos rūšies darbas. Prieina
mai. 
IiA\vnda.lc 1-0222 arba STanlcy 8-3555 

Mes vykstame bet kur mieste a r 
priemiesčiuose. 

Dėmesio, Namų Savininkai 
Geriausiai atliekamas darbas už 

prieinamas kainas. 
Dažymas ir dekoravimas viduje 

ir ore. Šaukite— 
STANLEY BALFCKI 

FRontier 6-5290 
4550 S. Talman Ave. 

P U R I A U S I A I ATLIEKAMAS 
DARBAS 

šaukite — 
E l t N I E B R I S S 

POrtsmouth 7-1830 
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 
Viduje — EAuke, Darbas ir me

džiaga pilnai ga ran tuo j ama i Be jo
kio įsipareigojimo šaukite nemoka
miems apskaičiavimams. 

3933 \V. 63rd St. 

MARQUETTE PARKE 
Išnuomojami kambariai, naujai at
remontuoti, be baldų ir su baldais. 
Viengungiams arba vedusių po
roms. Atskiras įėjimas. 

PRospect 8-0090 

BRIGHTON PARKE suaugusiems 
tremtiniams pilnai apstatytas 2-jų į 
kamb. butas su vonia ir visais pato
gumais. Niekas nevaržo. Geras su
sisiekimas. 

$G0 mėnesiui. 
2531 W. 38th St., 
FRont ier ti-64"ti. 

PROGOS — OPPOKTUNITIES 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA' 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

A L G. B U D R E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 S t Tel. LAf. S-S884 
( I r sekmadieniais J 

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ. 
5% kamb. mūrinis bungalow, spin
tos virtuv§je, "breakfast nook", pil
nas rūsys, 2-jų autom, cementinių 
bloksų garažas. Pusė bloko nuo Uos
tom Ave. Teirautis šiokiadieniais po 
7 vai. vak., šešt., sekm. po 2 vai. po
piet. 

0058 S. ClarenioAt Ave. 
\YAlbrook 5-94l"j. 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. i r INSI'R. BROKERIS 

IJETUVIŲ AUDITORIJA 
31S3 So. Halsted Si. 

Ph. DAnube 6-27M 
namų TArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas a tda
ras 9—12 ir 4—7. 

$950 pfORKTI 

Moderniški G 
— plytų" "ranch' 
didelių 100x200 
field Manor'e. 
Milwaukee Ave., 
nuo Deerfield 
$10,950. 

kamb. "face brick" 
namai ant ekstra 

pėdų sklypų, Deer-
Aliejum apšildomi. 

• 1 blokas į pietus 
Rd. Pilna kaina 

XE*cas t lc 1-7032. 

CRAKE SAVINGS 8 L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, 111. 

DiSTRICT SAVINGS & L0AN ASSN, 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, m. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 fircher Ave. Chicago 32, m. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOflN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. 111. 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Psalmynas - psalmių, 
kny^a 

Vertimas lie-.avlų kafbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t ą s. | 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais; 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

' ' D R A U G E ' ' 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
iiitiiiiiiifiitiiiiiliifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiait 

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640. 
iiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii 

DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
Gerai i švystyta prekyba par

duodama už prieinamą kainą. 
1402 Se. 50th C t , Cicero, IŲ. 

T A V E R N A I R N A M A S fabr ikų 
ir rezidencijų rajone. 4 kamb. bu
tas užpakaly, rūsys, autom, alie
jinis apšildymas, 75 pėdų ekstra 
sklypas, 2-jų autom, mūrinis ga
ražas. $28,000. 

Tel. BIshop 7 9771 

DELIKATESŲ IR SALDAINIŲ 
krautuve arti mokyklos. Tinka po
rai. Už geriausią pasiūlymą;, 

VIrginia 7-8505 

LABAI GYVA GROSKR.VH, veik 
nauji šaldytuvai. prieinama kaina 
L'ždirbsit daug- daugiau negu fabri
ke. Galit patikrint prieš perkant. 

P . STANKOVIČIVS, Rcal Estatc 
Brokeris, tel.: ofiso DAnube 6-271*3 
namų YArds 7-6818. 

Groserne ir Mėsos Krautuve 
su gražiu 5 kambarių butu. Cent-
ralinis apšildymas. 
• Gerai einąs biznis. Neaugs a 
nuoma ir gera sutartis. Parduoda
ma nebrangiai. Teirautis •— 

LAfayette 3-1110. 

lUUlHa.POJUTK PARDUODAMAS 
(iKRAl VEIKIAS KK,STOItA.\\\s 
Visi nauji mxiau>i«>s rūšies |i-en-

£iinai. :t m, nuomos sutartis 
(.aliina ten imt užimti ir 0 kamb. 

butą. 
. .Turi ' būt skubiai paš luo tas už ge
riausią pas) fily nu j del savininkes 
H«os. 

Skambinti — 
PRospeet «-~2:*8 arba 
AVAlbrook 5-5099, vak. 

VALGYKLA BRIDGBPORTE da
ranti apyvartos daugiau ^JuO j die
ną, įmokėti $5,000, likusius išmokė
jimui. 

— o — 
MARQL'ETTE PARKE 2-ju augš-

tų namas -— 6 kamb. ir taverna su 
visais įrengimais. Galima nuomuoti 
visą. namą. 

TAVERNA SU NAMT. Išdirbtas 
biznis per 30 metų. Senatvg. 

PAUL M. SMITH C0, INC. 
2935 W. 71st St. 

HEmloek 4-9G80. 

PAJAM y NUOSAVYBĖ APYLINKfi-
JK 1RV1NG PARK & ASHLAM) 

Imsite $17« j mėnesį gyvendami 
ekstra dideliame bute. Tuojau ga.i-
ma užimti 2 ) | augštii medinį namą 
su gaziniu apšildymu; plius ii autom, 
garažu; abu apmušti ir gerame sto* 
vy. įskaitoma ir dalis baldu. J mokėti 
tik $12,950. 

Skamointi <;Auecland 2-1289. 

GJCHA MODERNIŠKA PAJAM l 
NUOSAVYBĖ. Gausite $50 į men. 
gyvendami dideliame 4 k. bute. Taip 
pat ir 5 k. butas — 2-jų augštų ap
muštame mcd. name, puikiame sto
vy, 2-jų autom, guražas. Didelis vy
no rūsys po garažu. Arti mokyklos, 
bažnyčios, transportacijos. Jfirkite 
tiesiai iš savininko. 

1<»29 S. Redvale, 
ROckweil 2-08 2 3. 

LADY OF PEACE PARAPIJOJE 
savininkas parduoda 6 kamb. (3 
mieg. kamb.) . 12 m. senumo mūr. 
namą, Gazu apšild., f Vt vonios, spin
tos virtuvėje, autom. karšto vand. 
šildymas, sieteliai, žieminiai langai, 
uždaras poreius užpakaly, virimui 
krosnis, šaldytuvas. Gera transp.. 
krautuves; ar t i mokyk. Pilna kaina 
$17,500. „A^ 

8319 Clyde Ave., SO. S-4678 

Tarpininkaujame perkant ir 
duodant namus, biznius ir kt. nuo 
savybes. Parūpiname paskola*, viso 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentaros nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
2405 W. 51 S t 

PRospect 6-72JS, 
vakarais \VAJbrook 5-5699 

NORTVnEMS PARDUOTI AR 
PrRKTI GYVENAMUS NAMUS, 

biznius a r darant Jvairlų rūšių d rau
dimus mielai padedame. Išrūpiname 
morgieius. 

K. JUKNIS 
SHUr^aSTRAS & CO^rPAVY 

4004 So. Archer Avenue 
l.Afarette 3-6300 

— — — — « - - _ » _ « _ _ _ b 

Brighton Parke 
2-ji.i butu medinis an t cemento 

pamatų. 4 kamb.. ir 5 kamb. (3 mie
gamieji . 46th ir S. Rockvel l St. .-Ne
brangiai. — Kaina $10,750. 

4 butų medinis prie kampo. 2 cen-
traiinio apšildymo boileriai. Namas 
t inka dviem savininkam. 57th St. ir 
Ked/.ie Ave. Kaina* $20,000. 

B. R. Pietkiewicz 
2555 W. 47th Street 

LAfayette 3-1083 
VŽIMKITE TUOJAU 

Mūrini* Narnas su patalpa k iau tu-
vei; 5 kamb., vonia užpakaly; karš
tu vandeniu apšildymas, stokeris, pil
nas rūsys Ir pastoge, 2-jų automo
bilių garažas. 

$8,000. 
2.537 S. Leavitt St. 

Tel. ERontier 6-1777. 

NAUJAI DEKORUOTAS 1% augšto 
mūrinis namas. Turi 3 butus. 2 au
tom, garažą, apmuštą "briek sidingu". 
tom. turėsite didelį 5 kam. butą. gau
dami $45 j savaitę Už 2 apstatytus 
butus. Privačios vonios ir at.skiri įė
jimai j visus butus. Gražus kiemas 
užpakaly. Pilna kaina, įskaflant ir 
{rengimus, tiktai $18,750. 

CHesapeake 3-4014 

RRIGHTON PARKE 
Gražus 2-jų augštų mūrinis su rū-

' siu. Du butai po 5 kamb. Pirmam 
'augštui eontralinis šildymas gazu. 
(Garažus. Kaina $18,S00. 
| 

LAfayette 3-3881 
arba Blshop "-0390. 

ST. PONSTANC1-: PA RA PI JOJ E . -
;{ metų senumo, (i kamb. Geolgian ' 
stiliaus rezidencija. L V4 koklinė vo
nia, gazinis apšild., garažas, 14\2 2 
kilimai, užuolaidos. 

BRIGHTON PARKE: 
Mūrinis 3 butai po 5 kamg. CVnt-

ral. šildymas, garažas, gražus namas. 
Medinis 5 ir 4 kamb. centrai, šil

dymas, kambarys skiepe. 
Medinis 2 po 4 ant 50 pėdų lot>. 

Mažas jnešimas. graži vieta. 
Mūrinis 7 butų. 4,200.00 pajamų į 

motus, tik $900.00 iSlaidų. IVlno 
16<7<- įdėto kapitalo. 18 kolonijoje. 

Ee Monte. M., netoli ' Labdarių 
ūkio gražioje apylinkėje erdvus 
Ranch tipo mrdinis I kamb. na
mas su akru žemės, garažas, geri ke
liai (Archer Ave.). 

PROGOS: 
Maisto krautuve, puikiai išvystytas 

biznis, gražus 4 kamb. butas, nebran
gi nuoma. 

Taverna su įrengimais. nebrangi 
nuoma, erdvus 6 kamb. butas. Puiki 
proga pradedantiems. 

ŠIMAIČIAI REALTV 
2737 Wcst 43 Str. 

Tel. CEiffsldc 4-2390. 

PARDAVIMUI I KAMB. MKDINIS 
NAMAS. 3 kamb. viršuj, 3 apačioj. 
Ekstra didelis saliomis. Puikus ga
zinis apšildymas. Moderniška vonia; 
ir virtuve su indams plauti mašina. 
Pilnas rūsys. 2-jų autom. garažas. 
Arti mokyklų, bažnyčių, t ranspor ta-
eijos. Apylinkėje Spaulding ir Irving 
Park. 4041 \ . Spaulding. Telefonas 
ROdney 3-14IJO. 

4954 N. Mason. 
Kl ldarc 5-7340. 

1 ^ augšto mod'-rniškas i> kamb. 
mūrinis namas, moderniškas plum-
bingas, sbo\ver, koklinė vonia, virtu
vėje spintos. Pilnas rūsys, uždaras 
pušinių lentų poreius iš priekio, nau
jas automatiškas gazo apšildymas 

Didelis kiemas . užpakaly. Arti 
transportaeijos. mokyk., bažnyčios^ 
1227 S. Redvale. EAvvndaJc 6-«««>b 

HflWTH0RNE NAMAI 
CICER0IE 

MABQUETTE PARKE 
parduodamas mūrinis bungalow 6 
kam. (8 miog.). 

Labai gerame stopy. $14,600. 
7251 S. Artesian Ave. 

ĮIEŠKO NUOMiiorT 
, . » » mm*mm* 

REIKALINGA 2-jų asmenų šei
mai be vaikų 2—3 kambarių butas 
be baldų. Pranešti tel. PCUman 5-
2214 po 5 v. v. 

Cicero dalyje, kuris vadinasi 
Hawthorne Gardens, šiomis dieno
mis statoma visa eilė gražių na* 
mų prie 54-tos gatves, ir 3600 į 

i pietus. Šiucs namus stato Haw-
i thorne Builders, kurie turi ofis* 

po adresu 2646 Pratt Blvd., Chica-
goje. Šioji bendrove turi daug pri
tyrimo, nes jiems teko statyti na
mus Evanstone, Skokie ir High-
land Park, Illinois. 

Toje Cicero dalyje statoma na
mų virš $2,000,000.00 vertes. Šioji 
Hawthorne Builders kompanija 
nori supažindinti Jus su savo sta
tyba, tai siūlo brošiūras nurodant 
jų gražiąją statybą. Rašykite šiuo 
adresu: Havthomc Bu'lders, 2646 
Pratt Blvd., Chicago, III. 

Perskai tę "Draugą", du&kite 
kit iems! 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI — AUTOMOBILI? 
Naujas 1954 CHRYSLER $2,495, PLYMOUTH — $1,595 

B A L Z E K A S M O T O R S A L E S , I N C . 300 vartotu automobiliu nuo $25 ir augšaau 
^ "U WILL L I K Ę C S " 

4 0 3 0 S o . Archer A v e n u e T e l . V I r g i n i a 7 - 1 5 1 5 Didžiausia rtmoiitu dirbtuve. Teisingas nemokamas pa ta rnav imas . Lengvos išsimokėsimo sąlygos 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS S. 
ATGAL [ VAKARUS 

EDVARDAS ŠULAITIS, Ft. Lewis, Wash. 

Gera buvo viešėti Chicagoje vę Montanoje, kur vėl laikro-
bei prausti savo kūną Michiga- džiams rodyklę sukame atgal. 
no ežere, ten Beverly Shores.j Neužilgo sveikiname Ida>o 
Bet laikas praskrido ir dabar' valstybės kraštelį, įsispraudusi 
viskas tik prisiminimuose pali
ko. 

tarp Montanos ir Washingtono, 
kol pasiekiame Spokane, Wash. 

Ir įsėdęs į ilgą "Northern Pa- vieną iš pagrindinių miestų šiau 
cific" traukinį vežantį Seattleįrės — vakarų krašte. Nuo čia 
miestan, pradėjau atrajoti vaiz- i netolimais yra Grand Coulee už-
duotėje nusėdusius įspūdžius, \ tvanka, vadinama "The Biggest 
greitomis sugriebtus atostogo- j Thing on Earth". Ji yra naudo
se. O laiko tam kiek nori, nesi jam a elektros jėgainei, ir kaš-
tvarkaraštyje kelio rodyklė j tavo apie 200 milionų dolerių, 
ženklino 2331 mylią, kuri turės 
sudilti bekeliaujant į tą "Ever-

Maskvos dienraščiai 
Palyginus su amerikietiškais, 

Maskvos dienraščiai daro skur
dų vaizdą. "Pravda" ir "Iz/es-
tija" teišeina' tik keturių pusla
pių, o ir tie daugiau persunki, 
propaganda, kaip informacijo
mis. Pvz. rugpjūčio 1 d. nume
ris didžiąją dalimi užpildytai 
pasigyrimais apie visos Sovietų 
Sąjungos žemes ūkio parodą, 
vykstančią Maskvoje. Su gau
siais meiž'ų ir žolės skverais ji 
užimanti 207 hektarus. 

Maskvos laikraščiuose daur 
dėmesio skiriama Tolimųjų Ry
tų raudonųjvį sąjūdžių vado-

Šioje vietoje kalnai jau pa- i v a m g p ^ Vietnamo premjero 
green" Washingtono valstybę. I a u š š t ė J a i r fc viršūnėse mato | p a v a d u o t o j o išvažiavimas i : 

iMr imfc . -—.« , • m a ^ a n t i a sniegas. Painokai ^ ^ p r a nešamas pirmame 
7 L ***** t e n k a l y s t l * tunelius, norint nu-| l a p y j e

P
d e d a n t s t a m b i a ž ; n i ą 

Pamažėl vaizdai slenka ir pri- š a l e t l s l a s gamtines kliūtis. So-1 d o k a d S o v i e t ų v a i s t yb i -
Izvestijose" skel-

kursą. 
simena Chicagos dangoraižiai! n e l i e k a M t Rainier, 14,408 pė- ^ ^ ^ 
prieš 20 dienų pasveikinę mane, I d ? a u g š č i o i r M t - H ° o d n > 2 2 5 

lyg tą sūnų palaidūną, pc 11 mė
nesių klajojimo Vakaruose. Taip 
pat ir Riverview Parkas su lie-

bia svetimos valiutos pėdomis iškilęs virš jūros lygio., 
Kelionės tikslą pasiekus I * * V * " f S T } J " t 

Pagaliau, po 44 valandų ke- į * K a n a „ d °? d°lens, 4 ' 1 2 r ± 
lionės, priartėjame ir kelionės lių, už 100 lenkų zlotų — 100 

tuviškais veidais ir Chicagos "°n e s> pnariejame ir Keliones ~ - -
Lietuviu Vvn, r-hnn, K « W « J L tikslą - Seattle, vadinamą r u s ^ r u b ^ » • doleris 1 Lietuvių Vyrų choru liepos mėn. 
25 d. popietyje, suteikia progos 
pasigardžiuoti matytais vaiz
dais. 

Ogi ir Beverly Shores, popu-
lariai Sandunais vadinamas, 
t a i p žav ia i p r ie te l ių : VI. R a m o -

'Gateway to Alaska and the | rubliai, už 1,000 prancūzų frau 
Orient". Ši vieta ir daugeliui lie-j k*i ~ 11-43^ rubliai, 
tuvių yra pažįstama, ypatingai Jves u a^' 
tiems, kurie tarnavo Dėdės Ša
mo armijos eilėse ir buvo siun
čiami j užjūri.... .- '"•-• 

jaus ir dr. Aliūno aprašytas bei Čia dar aplankau vietinius lie-
apdainuotas, irgi kažkodėl rai- tuvius, radusius prieglobstį nuo 
žo atminties puodo sieneles. Au- žiauriojo caro ar moderniųjų lai-
syse dar vis tebesigirdi Michi- kų bolševikų. Viena moteriškė 
gano vandens taškenimas, o a- rodo sudžiovintą rūtą, įdėtą jo-
kys nebegali užsimiršti tenykš-j šios albuman.. Visas josios tur
čių veidų. Užsimerki ir atrodo,! tas ir nuotraukos yra palikę 
jog vėl esi pas simpatingą Pet-1 Lietuvoje ir tik vien rūta mena! k a d t i k b ū t u Parodytas anksty-
rą Kačerauską, kuris savo pa-; jai ir josios dukroms apie jų b e s n I S P l a n o ^pildymas. 

Lietuvos 
vardas toje lentelėje neranda
mas. 

- •-. 

Dirb t ines s t a t i s t i k o s 
Kaip negalima pasitikėti So

vietų statistikomis, matyti iš 
"Iz vesti jų" rugp. 4 d. numerio. 
Čia pasakojama, kaip Maskvos 
automobilių fabrike vis buvo 
skelbiami netikri duomenys, 

A. a. sesuo Zita 

A. a. sesuo Zita man pasakė 
vieną dalyką, kurio aš nežino
jau. Ji man pasakė, kad mano 
sesuo Emilija (kuri buvo už 
mane daug vyresnė ir mirė jau 
na būdama) taip pat buvo įsto
jusi į vienuolyną prieš pirmąjį 

veikslus rodo ir, ten vasarojų 
sią, Rūtą perša. 

Na, ir Lietuvių auditorija su 
jes šeimininku Baliu Pakštu 
praslenka pro atmintį. Ten a-
ną sekmadienį žiūrėjome mote
rų imtynių, kuriose lietuvaitė 
Aldona nugalėtoja tapo. 

Pagaliau mintys nuskrieja į 
lietuviškąjį Cicero, kuris Šv. 
Antano bažnyčios varpai, susi
jungę su monotonišku trauki
nio takšėjimu, rodosi, į Šv. Mi
šias šaukia, o žilagalvis, nauja
sis prelatas Ig. Albavičius savo 
tautiečius ranka laimina ir Die
vo Karalystėn kviečia. 

Pro traukinio langą 

Prisiminimuose paskendęs, vi-

Izvestijos" rašo, kad dabar 
Vėliau, įsėdęs į "Greyhound" I svarbiausias SoVietų Sąjungos 

automobilį, maunu pro Tacomąl rūpestis — pakelti kasdienio 
į nuolatinę savo gyvenvietę — vartojimo prekių gamybą ir že-
Fort Lewis, kur vėl teks prade-; mes ūkį. Matyt, šios sritys la-
ti savo kasdieninius darbus. biausiai nusmukusios. 

TA, KURI MIRTI NEBIJOJO 
/ . 7 • 

DR. KAZIMIERAS SRUOGA 

Pereitą sekmadienį užsuko kazimieriečių vienuolyno, 
pas mane Ben. Babrauskas (Ra cagoje. 
šytojų D-jos pirm.). Jis sielo
josi dėl to, kad labai sunku su
rašyti žymiųjų Lįetuvos rašy
tojų tikslias biografijas. Rašy
tų jų biografijų dažnai nėra, o 
jų draugai ar pažįstami nepri
simena tikrų datų. O reikalas 

Chi-

sai nebepasijuntu, jog jau iki esąs svarbus — reikia jas tal-
St. Paul, Minn., atkeliavau. Pro; pinti į Lietuvos Enciklopediją. 
traukinio langą žiūriu į šį apaš-j — Aš turiu vieną biografiją 
talo Povilo vardo 320,000 galvų 
miestą, kurio statė Capitol rū-

— sakau aš jam. — Tūriu ir fo
tografiją. Bet vargiai ar Enci-

mai priklauso prie gražiausiųjų klopedijai ji bus reikalinga. Ji 
pastatų visoje Amerikoje. nebuvo garsi, nenorėjo būti gar 

Už poros dešimčių minučių j s i- J o s gražiausi atsiminimai iš 
priartėjame kitą miestą, didžiau I Lietuvos yra tas laikas, kai ji 
siąjį Minnesotoje, MinneapolįJ ganė žąsis ir galvijus tame ūky-
turintį 517,277 gyventojų. Vien! je, kur gimė a. a. poetas Bilys 
tik šio miesto ribose priskaito- Sruoga ir kur mažutis Kazlmie-
ma 11 ežerų, ir nebe reikalo ši riukas atnešdavo jai į galulauk 
valstybė yra vadinama 10,000 

— Sesuo (vienuolė) M. Zita 
mirė, — sako man nepažįsta
mas vienuolės balsas. — Prieš 
pat mirtį mes jai turėjome pa
žadėti, kad mes jums tuojau pa 
skambinsime kaip tik ji mirs. 

Sesuo-vienuolė M. Zita buvo 
Magdalena Panevežytė. Ji gimė 
Lietuvoje. Meilūnų kaime, Va
balninku parapijoje, 1890 ma
tų sausio 26 dieną. Į Ameriką 
atkeliavo 1912 metų rugpjūčio 
mėn. 28 dieną. Į vienuolyną įs
tojo 1916 metų kovo mėn. 25 
dieną. Ir ten ji dirbo tol, kol ga
lėjo. Iš ten ji ir atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. 

Sesers M. Zitos aš neprisim?-
niau. Matyt, tada dar aš per 

Jau sukako septyneri metai, 
kai negailestinga nert is atsky
rė iš mūsų tarpo mylima vyra. 
Lionginą Jasevičių. 

Netekau savo mylimo vyro 
rugpjūčio 30 d.. 1*47 m. Nora 
laikas tęsiasi, bet aš jo nieka
dos negalėsiu užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsj. 

Aš, a tmindama io liūdną, pa
sitraukimą iš mūsą tarpo, už
prašiau gedulingas šv. Mišias 
(su egzekvijomis) rugpjūčio 
$1 d.. 1954. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje 7:45 vai. ryto. 

Kviečiu visus gimines, drau
gus, kaimynus ' ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose Ir 
kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Liongino siela. 

Nulindo 
švogeris i 

muomam 

žmona, pusseseres, 
kiti gimines. 

ežerų kraštu, o jos pats indėniš
kas vardas angliškai reiškia! dėlę geltoną slyvą. Tokios sly 
"Land of Sky Blue Water". vos teprinokdavę tik Baibokų 

Toliau įvažiuojame į Northj vienkiemyje... — taip ji pasa-
Dakotos teritoriją ir atsukame kojo. 
laikrodžius valandą atgal. Cia| _ Bet ji greit mirs — aš sa-
jau prasideda kalnuotos vietos, k a u p . Babrauskui toliau. Ro-
kurios tęsiasi iki pačio Washing j d a u ag j a m j o s fotograiją. — 
tono. Prie Mandan, N. D., yra 
užtinkama nemaža indėnų gimi-

pusdienių ^ .pugšč ių agurkų su L mažas buvau. Tik prieš kokią 
rūgusiu pienu, ir Vieną kitą di-J'porą metų, jau 6ia Amerikoje, 

aplanke mane dvi vienuoles. Vie 

nių, užsilikusių iš ankstesnių 
laikų. Netoli šios vietos indėnai 
buvo užpuolę maniškės geležin
kelio linijos — "Northern Pači 
fic" pradininkus, 1873 metais. 

na augšta, jauna ir a. a. Zita. 
Pasirodo, abi jos buvo iš Vabal 
ninku parapijos, abi jos labai 
gerai prisimena tą vienkiemį, 
kur mes augome ir gimėme. Ne 
perseniausia sužinojau, kad yra 

Aš ją mačiau praeitą sekmadie- dar ir trečia vienuolė iš Vabal-
nį, ji man sakė, kad greit mirs ninku (berods ar ne Cibaitė?), 
ir būtinai prašė ateiti palydėti |< kuri šiuo laiku gyvena ir dirba 
amžinąją kelionę... . Nebraskos valstybėje. Gal yra 

Taip mums bekalbant — te- j dar ir daugiau vienuolių iš Va-
lefono skambutis. Iš vienuolių1 balninkų — nežinau. 

Tikrai baugu pasidaro pagal
vojus apie tuos laikus, kada ke
liautojai su baime širdyse va
žiuodavo per šias dykumas 
laukdami indėnų užpuolimų. Da
bar laikai pasikeitė, h* žmogus J I 
sau drąsiai galį žvalgytis pro 
specialiai stebėjimui esančio va
gono langus, o apie užpuolimus 
tenka tik pamatyti senose fil-
mobe. 

Apleidus North Dakotą, skrie
jame Montanos laukais ir pra-|, 
važiuojame Livingston, kuris 
yra vartai į Yellowstone Nation
al Parką. Po kiek laiko prake
liaujame Įtojy arba Paradisc, 
259 gyventojus turinčius vieto^TJi 

Mokytojai, skautininkei, 
P-niai .STASEI LIZDENIENEI mirus, 

jos sūnui, Ričardui, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. Maria ir Vladas Jautakiai 

• 

Gerbiamajai 
STASEI LIZDENIENEI 

mirus, jos sūnui Ričardui reiškiame mūsų 
giliausię .užuojautą ir kartu liūdim. 

•g i 

Bostono liet. Vyrų Choras 
H.ly 

» *L&&* ' : • * ~ • 

* 
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A. A. 

STANISLOVAS SJHMKIS 
Gyv. 4(150 S. Maplc\vood Ave. 

Tcl. Vlrginia 7-5'J56 
Mirė rugpj. 2G d., 1954. 5:15 

vai. vak., aulauUcs scnatvefs 
Giiue Lietuvoje; kilo iš Taura-
jyos apskr., Švėkšnos parap., 
BUneikių km. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Teodora (Rekašiūte), 
• du sūnūs: Antanas ir Stanislo 
"vas . marti Sigred. penkios duk 

tciys: Mae, žentas Stanley Ber-
nieky, Marie, žentas Martin Su-
ehor. Thcodor Kamrad, Adel-
le, žentas Hurold Calahan ir 
Alyee, žentas "\Valtrr Radvilas. 
K ' tur io l ika anūku ir viena pro
anūke. Du broliai Juozas ir 
Edvardas ir sesuo Domieele ir 
jų šeimos. Dvi pusseseres; Ona 
Mikužienč su šeima ir Elena 
Jueaite. kili gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė Kcistueio Pašalpos 
Kitimui. 

Kūnas pašarvotas .Tolvn F. 
Eudeikio koplyčioje, 4;>30 So. 
Ca Ii forma Ave. 

la idotuves jvyks antradienį, 
rugpjūčio. 31 d., " iš koplyčios 
fr:30 vai. ryto Ims atlydėtas į 
NekaTto 'Prasidėjimo Paneles 
Švenč. parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. K a 
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sunūs, duk
terys, anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Jobu 
F. Eudeikis. Tel,.'YATda 7-1741 

karą. Tas vienuolynas bu vę3 ratukus pradėjo judinti į tą pu- VISA EILĖ NAUJENYBIŲ 
Daugpilyje (tada vadinosi Dina 
burg arba Dvinsk). 

Su a. a. Zita aš kalbsjausi ly 
giai prieš savaitę. Tai buvo jų 

sę. 
— Sudiev, Kaziuk, dar kartą 

pakele savo išdžiūvusią ranką 

GAUTA I š EUROPOS: 1) Ter
mometrai žmogaus ir oro tem
peratūrai matuoti. 2) Vaikam 

sesuo Zita ir išnyko vienuolyno į vežimėlių, reto gražumo. Kai 
vienuolyno motiniškame name, i niūriame koridoriuje. Išnyko ji! nos visai nebrangios. 3) Rašo-
lietuviskų knygų bibliotekoje 
Ji vaikščioti jau negalėjo. Ki
tos sesutes ją atvežė kėdėje su 
ratukais. Kalbėjo gyvai ir šyp
sojosi. Pasakė, kad mirtis jai 
jau artima. Prašė ateiti į laido
tuves. Davė savo nuotrauką ir 
dviejų šventųjų paveiksliukus. 

— Fet ar tau niekas neskau
da, kad tu taip ramiai kalbi?— 
klausiau aš jos. 

— Skauda, Kaziuk, skauda. 
— Mirti aš nebijau, — sakė 

ji toliau. — O skausmus siun
čia Visagalis tam, kam Jis Sa
vo malonę teikia. 
» Atėjo kita seselė ir pasakė, 
kad vienuolyno koplyčioje tuo
jau bus palaiminimas. Ir Zitos 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pfttsburgh'e Lietuviy 
Kataliku Radijo Prograntf 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburęhe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadlen* nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p. 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA 
RADIJO STOTIES B R A D D O C K E 

Visais reikalais kreipkitės &>uo adre-
BU: LITHUANIAN CATHOLTC HOUE 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa. 

dabar ir iš šio pasaulio. mos mašinėlės su lietuvių ir ki
tų kalbų raidynais. 4) Šveica-

miiiiiiiiiiw(M«mmiiii!<timiiiin!iiniiiiHiiitniih(H!HHiwiwm)i«HiHiiiii«H«iHiii!rnc:iiHimi p į š k i l a i k r o d ž i a i O m c s r a . C y m a . 
D O Y O I J N E E D G L A S S E S ? 

k Ask about the 
MAX1MUM OPT1CAL PLAN 

You will be surprised and ycu will 
be plsased. 

S N. Wabash Ave. Šute 807 
Hours: 9 to -5:30 daily 

Saturday 9 to 2 
IM. STate 2-5753 

irniiiiiiiiiiiunniiHiniiiiiiiiiiiiiirmnnniiiHiMuiiH'iPiminiiiMHiiiiiiutmmniiiHmmmKiniii 

Vesiuviu nuotraukos 
*u?&o$ rffties fotografijos 

Mūsų speciali 

Precin Photo Studio. 
Ine. 

KDVARDAS J. ULI8, 8AT. 

4068 Archer Avenue 

Sunku visas prekes išvardin
ti. Ką jūs bepirktumėte prieš 
tai pasiteiraukite ir tikrai bus 
jums naudinga. J. KarveHs, 
3322 S. Halsted St., Tel. YArds 
t-0677. 

P. S. Reikalaukite katalogų 
ir kitų informacijų. Prekės 
siunčiamos į visus pasaulio kra
štus. 

ŠVIEŽI MftSA IK V1STIKNA 
KASDIENĄ 

Pilnas pasirinkimas 
RfKVTV MF:*V • »V1K£H/ 

K lAl SIVIV 
Nemokumai 1 svara i Oleomaigari i i" 

BU š i r o S K E L B I M r 
1 D K A 1/ M E A T M A K K E T 

1927 S. Blue Island Ave. 
CAnal 6-3166. 

Telefonas Jhg i įaJJ481 , p į ^ ApSffll£©S BollUS! 

CHARLES BELSKIS 
GyVX$140 S. V i n c n n i s Ave. 

Tel. Alnrui-ni 4-361J 
s. Mirė rugp. 26 d., 1954. 7:45 

vul. vak., sulaukęs puses am/.. 
Gimė Lietuvoje, Kilo iš i 'a-

nevežio apksr., Ramygalos pa
rapijos, Gabalų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko didel.anic nuliūdime 

.žmona Marijona (BAkytė), du 
sunūs: l'aul, marti Klizabeto, 
i r John, mart i Helen, posūnis 
Anthony Noikus, koturi anū
kai, švogeris Erunk Švelnis, jo 
žmona Kunigunoa ir j-ų šeima, 
giminaite I'hyllis Janulis su 
seimą, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 3 sč-
sorys. 

l ' r iklause Chicagos Liet. 
Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Har t kop
lyčioje, SUOS S. Summit Ave., 
(prie S7-os ir Vineennes Ave.). 

Laidotuves jvyks pirmadieni, 
rugp. 30 d., iš koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus lydimas j Gimi
mo Paneles švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
siek}. Po pamaldų, bus nulydė
tas į 8v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, silnfis, po
sūnis, marčiom ir anūkai. 

Laidotuvių dirok. L. Pilkaus
kas. Tel. COmmodore 4-2228. 

A. A 
STANISLOVAS 
MICKEWICZ 

Gyveno 2 53 W. 109th St. 

Mirė rugp. 26 d., 1954, 7 vai. 
ryto. sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje: kilo iš Utenos apskr. 
ir parapijos, Margavonių k m . . 

Amerikoje išgyveno 49 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

žmona Apolonija (Zutautai te) . 
3 dukterys: vienuole Sesuo M. 
Pijuša, Petronėle Speier, žen
tas William ir Marcella Luit-
garen, žentas Pcter. du sūnūs 
John ir Louis, marti Jane. 7 

-anūkai, brolis Antanas Mickc-
wicz, broliene Uršule fr jų šei
ma, švogeris Silvestras Žutau
tas, kiti gimines, draugui ir pa-
'žjstami. 
i Kūnas pašarvotas Bukausko 
•koplyčioje, 10321 S. Michiga n 
iAve. 

Laidotuves jvTks pirmadienj. 
'rugpjūčio 30. d., įš koplyčios 
"8:45 vai. ryto bus atlydytas į 
Visų Šventų parapijos bažnyčia, 
kurioje^vyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sfl-
iiūs, žentai, marčtoa ir anūkai . 

i Laidotuvių direktorius L. Bu-
Icauskas. Tel . 'COmmodore 4-
'2228. : t . 

L*S6WK*v 
A. A. 

SteUa Vaitekaitis (White) 
Gyveno 3508 W. 61st Street Tel. PRospect 6-9820 

Mirė rugpjūčio 26 d., 1954, 7:53 vai. ryto. Gimė Chicago. III. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Stanislovas ir Elena (Pet

rauskaitė) Vaitekaieiai, brolis Vladislovas, brolh-nė Madeline ir jų 
šeima, dvi seserys: Klena, švogoris Frank Krasauskas ir jų šeima, 
ir Irene. švogeris Frank ftftOer ir jų šeima. Kiikšlo motina Alek
sandra Grigaitiene, kiti gimines, draugai bei pažįstami. 

r. 
Kūnas pašarvotas John F. Fudeikio koplyčioje. 4(><'r> South 

Hermitagv Avonuc. l^iidoUivrs jvyks p i r m a d i e n į , rugpjūčio 
30 diena, iš koplyčios S:30 vai. ryta bus atljdūlu į švento Kry-
žiaur; parapijos baEnyčfą, lur iojo įvyks gedulingos pamaldom u i 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nnliūtle: Tėvai, brolis, -seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741. 

VIENERIŲ: METV MIRTIES 
SUKAKTUVES 

A. A-
Leonardas žvirblis 

(Ziblis) 
Jau sukako vieneri metai, 

kai nega'lestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų sūnii, 
vyra ir tėvų. 

Netekome savo mylimo rugp. 
30. I f tS . Nors laikas tęsiasi, 
bet mes jo niekadas negalėsime 
užmiršti, l^ii gailestingas Die
vas sutelkia jam amžiną atlsį. 

Mes. a tmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, užpra
šėme gedulingas šv. Mišius rugpjūčio 2$ d. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenč. parapijos bažnyčioje 12:05 vai. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažjstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Leo
nardo sielą. 

Nuliūdę: Žmona Robertą, duktė Sheryl. iv\ni Antaną* Ir .fulia 
Žvirbliai, brolis Richardas, sesuo Birulė ir kiti giminės, draugui ir 
IKt/.įs'taiui. 

VtENKRnj METC MIRTIES SUKAKTUVES 

ROZALIJOS REKAŠIENĖS 
Jau sufojo vienon metai, kai negailestinga mirtis išskyrf K» mū

ši) tarpo žmoną, motiną ir geradarę bei globėją R. Rekašienę, ki
lusią iš Pajerubinio k m . Tūbinių parapijos, Tauragės a*pskr. Nofs 
laikas tęsiasi, bet mt>s jos niekados negalėsime užmiršti. La-i gai-
le'btingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 

Atmenant jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, yra užpra
šytos šv. Mišios 1954 m. rugpjūčio 29 d. 10 vai. sumos metu švč. 
P. Marijos Nėk. Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke . 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažjstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu s\i mumis pasimelsti už a. a. Ro
zalijos Rekašienės sielą. Ji mir€. 1953 m. rugpjūčio mėn. N d. 

TSuliūde: \>ras , dukterys, podukra, sesuo ir kiti giminės. 

• 
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DfiSffcAOTS fekAŪČAŠ, ŠįtLCAGO, 

i mus 
X Grąžinkite DRAUGO išva

žiavimo biletus tuojau. Jei ne
būsite išvažiavime, tai biletai 
turi būti DRAUGO administ
racijoje prieš rugsėjo 3 d. Per 
išvažiavimą galite sugrąžinti 
biletus. Nepasivelinkite sugrą
žinti biletų šakneles su pinigais 
paštu ar asmeniškai. Jei šakne
les nebus dėžėje, nebus progos 
gauti didelių dovanų, kurios 
šiais metais yra skiriamos pini
gais. 

X Alice Stephens., dainavimo 
studijos vadove, kiekvieno dai
navimo sezono užbaigimo pro
ga duoda stipendiją geriausiam 
studijos mokiniui, kuris pavyz-1 g o n i u g p r i i m ' i n g s tik sugrįžęs iš 
dingiausiai mokosi per visus ! p0jjsj0 
metus. Šis mokinys yra pagerb-, 
tas užbaigimo sezono koncerte-1 X S. J. Miltonas aplanke tau-
rečitalyje. Praėjusį sezoną dvi I tosakininką J. Būgą Oak Fo-
mokinės pavyzdingai mokėsi j r e s t prieglaudoje ir žadėjo pa-
dainavimo ir muzikos, todėl abi r e m t i tautosakos rinkimo dar-
gavo stipendijas. Tai buvo Rū
ta Lukai te ir Dolores Pažars-

X Vladas, Viktoras ir Juzefą 
Šimaičiai rugpjūčio 28 d. Chica-
gos Brighton Parke, 2737 W. 
43 Str., atidaro įstaigą, kurioje 
bus suteikta visa eilė profesinių 
patarnavimų: nekilnojamo tur
to pirkimas — pardavimas, sta
tybos organizavimas, visų rūšių 
draudimas, notary public, gazo, 
elektros, vandens, telefono są
skaitų priėmimas, piniginiai or
deriai, pajamų mokesčio apskai
čiavimas ir kit. Iki šiol dalis 
minėtų patarnavimų buvo atlie
kama 4241 S. Maplewood Av2. 
Naujos įstaigos telefonas CLiff-
side 4-2380. 

Xldos Bagdonavičienės, 4510 
So. Armitage Ave., mamytė 
Marijona Palenčienė, kuri gyve
no Vokietijoje, mirė Frankfur
te. Ji buvo kilusi iš Kidulių val
sčiaus. 

X Dr. Aleksandras Jovaišas 
nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 
8 d. bus išvykęs atostogų ir Ii 

llįAIiT Štv ~im I I I •irtt'įili-gtii 
šeštadienis, ruepiūčio 2S, 1954 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. Ai VALSTYBĖSE — KMstuvfc skautėms. Rug 

. . . . . Pjūčio 21 d. Detroito vyr. skau-
- Stovyklavo § moksleiviai. t - g i r g k a u t a i ^ ^ i s l e i , t u j 

Moksleivių at-kų stovykla prie v e g ^ ^ ^ j G e p u l a i t y ^ 
Alton, 111., rugpjūčio 22 d. iškil- m [r ^ K a š e l y t e i > k ų r i o s p o 
mingai baigta dalyvaujant sto- v e s t U v i ų ^ k f l t a g y v e n t i C h i . 
vyklautojams, tėvams ir sve-, c a g o n j G e r u l a i t y t ė fcuvo „Ga_ 
čiams. Stovyklavo moksleiviai( b i j o s „ ^ ^ iždininkė bei vyr. 
iš R. St. Louis, Springfield, 111., g k a u č i ų s k U U n i n k - > 0 A l b ^ j 
ir Danutė su Dalia Kupnonytes ^ ^ _ „ K r e 2 Ž d ž i ų „ s k n t i e s 
net iš Ruston, Louisiana. Viso | s k i l t i n i n k -
25 moksleiviai. Stovyklai vado-

bus. 
X Tėvas J. Borevičius, S. J., 

kaitė. Praeitų mokslo metų už-1 y r a p a k v i e s tas Studentų Ateiti-
baigimo rečitalyje buvo pagerb- |n įn k ų stovyklos, VVatervliet, 
ta talentingoji Genovaitė Ma- | M i c h ^ k a p eiįono pareigoms 
czis. 

X Vakar j Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos stovyklą prie 
Clevelando iš Chicagos dviem 
autobusais išvyko 75 mokslei
viai su 5 palydovais. Taip pat 
vakar iš Chicagos išvyko Ir stu
dentai j Paw Paw studentų Atei 
tininkų Sąjungos stovyklą Wa-

X Prel. Ig. Albavičius, Cice
ro Šv. Antano parapijos klebo
nas, "Draugo" dienraštį parė
mė 5 dol. auka. 

KAS, U IR KUR 
— Visiems šauliams žinotina. 

tervliete.Mich. Abiejų s t o v y k - c h i c a g o j e j s i s t e i g § L i e t u v o s 
Ii) dalyviai kitos savaitės penk- ; g a u U ų S ą j u n g o s t r e m t y ( L i t h . 

Chicagon j Ateiti- ! u a n i a n N a t į o n a l G u a r d ,. ^ 
ninku Kongresą. klubas. Krašto vyriausybė to-

X Laisves Festivalio garbės! kius klubus steigti nedraudžia, 
komitetan yra pakviesta ir | Dabarties sąlygomis Lietuvos 
mūsų žinomoji lietuvaitė daina-1 šaulių Sąjunga galės veikti ta-
vimo mokytoja Alice Stephens. j čiau tik kaip tautinė, civilinė, vak. Choras, susidedąs iš 3,000 
Šis festivalis yra globojamas visuomeniniai kultūrinė organi-' vyrų ir moterų, sugiedos gies-

vavo kun. dr. A. Deksnys, ku
riam padėjo štabas susidedąs 
iš kun. Gasiūno, kun. dr. Ur
bono, V. Čerškutės, V. Stančiū-
tės ir Jono Kučiausko. Stovyk
la praėjo puikioj nuotaikoj su 
darbštumu ir tvarka. 

— Iškylavo skautai. Rugpjū
čio 15 d. skautės ir skautai su 
dideliu tėvų bei bičiulių būriu 
iš pat ryto paliko miestą ir "įsi
kūrė" paežerėj. . Be visų ežero 
malonumų skautės-ai turėjo už
siėmimus bei sueigas. Na, o kas 
per skautiška išvyka, jei vakare 
neliepsnotų laužas bei neskam
bėtų daina? Po nuotaikingo lau
žo visi grįžo Detroitan pilni 
dienos įspūdžių bei skautiškos 
nuotaikos. 

— Nauja studentų valdyba. 
Baltimorės studentų skyriaus 
naują valdybą sudaro: pirm. 
Nijolė Bogutaitė, sekr. Danutė 
Dulytė ir ižd. Emilija Makaus
kaitė. 

— Pasisekė studentų vaka
ras. Baltimorės studentų su
ruoštas vakaras ir išvyka rug
pjūčio 7—8 dienomis praėjo su 
pasisekimu. Svečių buvo iš Wa-; 
shingtono ir net iš Philadelphi-
jos. Viso dalyvavo apie 70 as
menų. 

— Sesuo: Alfonsą iš St. Mary 
ligoninės, Amsterdam, N. Y., 
išplatino "Draugo" išvažiavimo 
biletėlių už 12 dol. Ji puikiai su
pranta katalikiškos spaudos 
reikšmę ir nuoširdžiai jai auko
jasi. 

— Atsiuntė auką. Kun. J. J. 
Bakanas iš Worcesterio, Mass., 
lietuviškojo-katalikiškojo dien
raščio "Draugo" reikalams pri
siuntė 5 dol. auką. 

— Remia lietuvišką spaudą. 
Juozas Sidauga iš Sturgeon 
Bay, VVis., atsiuntė "Draugo 

.dienraščiui 16 dol. auką. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Chicaga pagerbs 

Šv. P. Mariją 
Chicaga rugsėjo 8 d. viešai 

Sunkiai serga 
r 

Kapitonas VValter G. Storms, 
62 metų, Englewood policijos 

pagerbs šv. P. Mariją. Marijos stoties vadas, ir buvęs detekty-
metų proga bus didelės iškilmės vų viršininkas, praeitąjį ketvir-
Soldier Field. Pirmą kartą Chk taaienį sunkiai susirgo. Jo svei-
cagos arkivyskupijos istorijoje katos stovis kritiškoje padėtyje. 
vakarė bus atnašaujamos šv. 
Mišios. Iškilmės prasidės 8 vai. 

vysk. Bernardo J. Sheil, kuris 
yra ir to festivalio garbės pir
mininkas. Festivalis įvyks spa
lio 3 d. po pietų ir vakare Inter
national Amphitheatro patalpo
se. 

X Spaudos paroda, kuri vyks 
Ateitininkų Kongreso metu 
Sherman viešbutyje, baigiama 
organizuoti. Paroda apims tik 
ateitininkų organizacijos leidi
nius, bus gražiai dekoruota ir 
kruopščiai paruošta. Paroda rū
pinasi Stasys Radžionis, Vin
centas Liulevičius ir Stasys Ru
dys. 

zacija. 
Chicagos šaulių klubo valdy

ba nutarė rugsėjo 11 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių auditorijos pir
mame augšte surengti šaulių 
susipažinimo pobūvį su šokiais, 
lietuviška gira, užkandžiais ir 
baru. Galutinai nusistatyta lap
kričio 30 d. surengti Lietuvos 
Šaulių Sąjungos 35 metų : jubi-
lėjaus paminėjimą su at i t inka
ma programa. 

Visi buvę Nepriklausomos 
Lietuvos šauliai ir šaulės turi 
teisę įstoti į Chicagos Šaulių 
Klubą, pranešdami savo vardą, 
pavardę, adresą ir telefono nr. 

X Sol. Danute Stankaity te, j laišku klubo valdybos sekretorei 
lietuvių naujoji meninė pajėga,. šaulei T. Serapinienei, 3225 So. 
giedos sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 5 d., 9 vai. ryto Ateitinin
kų Kongreso pamaldose. Ji iš
pildys Budriūno "Marija, Moti-

Union Ave., Chicago 16, 111., ar
ba paskambinę jai telefonuVIc- Emerson 
tory 2-7888. 

Tolimesnes informacijas kvie 

mę "Hail Holy Queen. En 
throdned Above". Šį chorą su
daro daugumoje arkivyskupi
jos parapijų chorai. 

Popiežius Pijus XII Marijos 
metų proga sudarė maldą, ku
ri bus iškilmingai visų kalbama 
rugsėjo 8 d. Soldier Field. Ten 
pat įvyks didinga procesija. 
Laukiama per 150,000 dalyvių 

Pašto ženklų parodoje 
Daugiau kaip 120,000 par

duota pirmąją dieną 1 cento 
VVashington štampų praeitąjį 
ketvirtadienį Chicago Society 
of Philatelic š tampų (pašto 
ženklų) parodoje Congress vieš
butyje. Apie tai pranešė pašto 
ženklų parodos vedėjas VValter 

1928 m. Storms laimėjo The 
Tribūne paskirtą premiją už su 
gavimą žmogžudžio Charles 
Shater, kuris buvo pabėgęs iš 
kalėjimo. 

na malonės" ir Gounod "Mal-| ciame sekti Chicagos lietuviš-
dą". Šv. Mišių metu giedos ir koje spaudoje ir per radiją. 
Ateitininkų choras, diriguoja
mas VI. Baltrušaičio. 

X K. Žoromskio, mūsų žino
mojo dailininko, tapybos dar
bai bus išstatyti Fr. Oehlschlae 
gėrio meno galerijoje šį rudenį. 
Ši meno galerija rengs ribotai 
dailininkų grupei parodą. Šioje 
parodoje dalyvaus ir dail. V. 
Petravičius. 

X Dr. J. Poška jau 12 metų 
dirba Oak Forest prieglaudos 
ligoninėje. Šiuo metu jis eina 
moterų skyriaus daktaro vedė-

S teigėjai 

— Banketui kvietiniai, kuris 
bus Ateitininkų Kongreso už
baigimo metu, 8 vai. vak. Sher
man viešbučio patalpose, gau
nami pas platintojus. Tuos ban
keto kvietimus galima užsakyti 
ir "Drauge", paskambinus Vlr-
ginia 7-6640. Į banketą kvie
čiama visa lietuviškoji Chica
gos ir apylinkių visuomenė. 
Kvietimų platintojai prašomi 
paskubinti savo darbą ir tre
čiadieni, rugsėjo 1 d. sugrąž.rf-

Neteko $20 ir laikrodžio 
Iš E i w a n f Cherry, 418 E. 

48th PI., taxi vairubtojo, neg
ras ir jo draugė atėmė $20 ir 
brangų laikrodį. Apiplėšimas 
įvyko prie 37th St. ir Giles ave. 

-

Apipiešė gazolino siotį 
Du banditai praeitąjį ketvir

tadienį apiplėšė Granville Ma-
son, gazolino stoties savininką, 
7126 Wentworth ave. Plėšikai 
pabėgo su $65. 

Senele ir senukas 
Grandmothers Club of Chi

cago, Inc., ruošiasi išrinkti 
šiems metams senelę ir senuką, 

Ginklą pametė 1 9 i / m., kurie yra nuveikę darbų, kurie 
O rado Užvakar visuomenę padarė geresne ir 

Policininkas Martin VVencel, Ameriką didesne. 
3212 So. Springfield ave., pasi
traukęs iš policijos tarnybos, 
1917 metais pametė revolverį, 
o tik praeitąjį ketvirtadienį su
rado. Pamestas revolveris su 

Požeminis garažas 
Grant Park požeminis gara

žas pradės veikti ateinantį tre-

jo pareigas. Yra nuoširdus ka- ti t i e m s žmonėms, iš kurių yra 
talikas, susipratęs lietuvis ir 
nuolat pasiryžęs padėti kiekvie
nam ligoniui. 
• X B. Rungyte išlaikė piliety

bei gauti egzaminus. Jos liudi
ninkai tuvo Reg. Smith ir VI, 
DUis. 

Tą pačią dieną egzaminus lai
kė ir V. Butvydas, kuriam liu
dijo Balčiūnas ir J. Kungys. 

paėmę platinimui. 
— Futbolo rungtynės. Rytoj, 

sekmadienį, rugpjūčio 29 d. 4 
vai. popiet, Marąuette Parko 
aikštėje, įvyksta draugiškos 

v- c ciadiem vidurdienį. Šis požemi rastas, kai gatvėje susipešė S. Į . ~ , ' , . „ , . . . „ ims garažas kaštavo daugiau e Hudson su kitu asmeniu. Re- .. ." , , . 
. , o u J mihonų dolerių, 

volveris buvo pas S. Hudson. 
Martin VVencel, dabar turįs 71 
metus amžiaus, atgavo pamestą 
ginklą. 

Traukiamas teisman 
John (Jake the Barber) Fac-

tor, svarbiausia figūra Roger 
Touhy pagrobimo byloje, lap
kričio 29 d. turės eiti į teismą 
dėl taksų nesumokėjimo. Touhy, 
neseniai paleistas ir vėl į kalėji
mą sugrąžintas, buvo nuteistas 

i kalėjiman 1933 m. už Factor 
I pagrobimą (kidnapinimą). 

futbolo rungtynės tarp Sporto j Apipiešė restoraną 
Klubo "Perkūnas" ir svečių — Du banditai įsibrovė į restora-
Chicagos "Rangers" sporto k'u-
bo. Kviečiame atvykti ir pasi
žiūrėti draugiškų futbolo rung
tynių. — "Perkūnas" 

ną, 6301 Wentworth Ave., ir iš 
restorano vedėjo George Janko 
atėmė $475. Apiplėšimas įvyko 
praeitąjį ketvirtadienį 

POVILAS MATIUKAS nuc 
š.m. rūgs. mėn. 1 d. atidaro mu
zikos studiją, arba—smuiko kla 
sę. Norinčių mokytis prašau 
kreiptis kasdien nuo 4 iki 8 v. v. 
3123 S. Emerald Ave., telefonas 
CAlumet 5-3141. * 

Pi&ijjį knygų mėnesį nuo rug
sėjo 1 iki 30 d. paskelbė leidyk
la Gabija. Per šį mėnesį, knygas 
išrašant tiesiag iš leidyklos, jos 
gaunamos su 25% iki 70% nuo 
laida. Atpigintų knygų sąrašas 
gaunamas leidykloje, parašiu 
šiuo adresu: Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

Stdbkites Dranic"! 

Lietuvių Prekybos Namai 
FURNITURE CENTER, Incorporated 

3224 So. Halsted St. K Tel. VIctory 2-4226 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10—S vai. 

Neskaitoma Pardavimo taksų 

KLIENTŲ S TOS NEPARDUODAMOS FINANCE CO. 

L A I M Ė K I T E 

HOO.OO - *500.00 
» 

Mes garantuojame, kad pirkdami pas mus šal (lytums, virimo pečius, TV aparatus, svečių 
kambario baldus, miegamuosius, ar kilimus sutaupysite apie $100, o pirkdami viso buto bal
dus sutaupysite $500.00. Tad, apsimoka pirkti lietuvių Prekybos Namuose. 

APSIMOKA PIRKTI GERIAUSIOS BALDOS 

NATI0NAUY ADYERTISED • c 

NAUJAS STILIUS 
NAUJA KONSTRUKCIJA 
NUOSTABIAI PUIKIOS SPALVOS 
GARANTUOTA 10 METŲ 

2 DALIŲ SOFA IR KĖDĖ NUO $299.00 
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SALIONO BALDAI 

2 dalių svečių kambario baldai parduodami $ 200,00, pas mus »..... .* $149,00 
3 dalių, Sofa, kėde ir ottoman, SpeciaI » . . . . * . ! . . . . ; - $99.00 
2 dalių Sofa ir kėde, Nylon, parduodami $200, pas mus $169.00 
3 dalių Sofa ir du foteliai, parduodami $100. pas mus $2£Jt00 

MIEGAMOJO SETAI 
4 dalių šviesios spalvos miegamasis, specialiai šią savaite $99.00 
5 dalių ąžuolo ar riešuto spalvos su pilno pločio lova ar dviem atskirom .$199.00 
Miegamosios sofos, gražių spalvų $39.00 
5 dalių miegamieji iš Nevv York parodos, parduodami $850, pas mus šį mėnesį $499.00 

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGOM SPINTOS 

Rašomasis stalas ir kėde, riešuto medžio $39.00 
Knygoms spintos su stiklo durimis, parduodam os $39.00, $29.00 
Knygoms spintos su dvigubeatn stiklo durim, p i rduodamos $59.CO $39.00 
Rašomieji stalai didelio formato, su rašomai m ašinelei įdėjimu $59.00 
Rašomieji stalai raudonmedžio, ir kėde $99.00 

KILIMAI 
' 27x54 kilimai, gryna vilna, tiktai $. 4.99 
9x12 vilnoniai kilimai, parduodami po $99, pas mus" : S69.00 
9x12 100% vilna, įvairiausių spalvų $89.00 
Kilimai nuo sienos iki sienos, sųuare yard $6—$8 

ZENITH, DUMONT, SYLVANIA TV APARATAI IR RADIO 
17 inch televizijos aparatai, stalo modelio $129.00 
21 inoh ant grindų pastatomi $199.00 
21 inch ant grindų pastatomi su aluminiaus paveikslais lempa $24900 
Radio aparatai, vokiški, visam pasauliui klausyti, su Hi-Fidelity garsiakalbiais $130.00 
Vokiški phonografai ir trumpų, F.M., A. M. bangų 12 lempų aparatai $250.00 

DINETTES 

5 dalių chromo dinettes parduodama $59.00,. pas mus $39.00 
7 dalių chromo, stalai su Fcrmica top, pas mus $89.00 
5 dalių nerūdijamo p!ieno ir Fromica top $119.00 

GAZO — ALIEJAUS ŠILDYMUI PEČIAI 

Po $69.00 parduodami 30,000 BTU gazo pečiai.pas mus $39.00 
3 kamb. aliejaus šildymo pečiai, pas mus $49.00 
5 kambarių aliejaus šildomi pečiai 69.00 
Siegler, Moore gazo pečiai nuo $99.00 
Visos prekes be sugadinimų, brokų, garantuota kokybe. 

FURNITURE CENTER, Inc. 
8222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2-4226 

Atidaryta pirm. [— ketvirt. 9 v. r. iki 9:30 v: v: 
Kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 10 v. r. iki 5 v. v. 


