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NAUJAS ATOMINĖS GADYNES 
Ar Amerika drįs gelbėti 

bolševikus trečią kartą? 

Sovietų vadams pradėjus neįprastai elgtis, dabar reikia suk
ti galvą tokio elgesio priežastims surasti. Linkstama manjti, 
kad labai išsiilgta Amerikos technikos paramos savo įklimpu
siam ūkio vežimui iškalti. • 

Jei taip kremliaus būtų apsi
spręsta daryti, tai šitai nebūtų 
naujiena, nes Stalinas taip buvo 
padarcs prieš 25 metus. 

t Tada JAV biznieriai, techni
kai ir mašinos ištraukė bolše-
vikus iš bėdos ypač tuo, kad 
padėjo pagrindus pirmajam su
planuotam penkmečio planui 
įvykdyti. 

Dabar, ūkio ir politinių eks
pertų nuomone, Rusija vėl norė
tų gauti Amerikos gaminių — 
nuo kukurūzų sėklų iki didžiųjų 
mašinų. Dabar Amerikoje esą 
sovietų žemėg ūkio ekspertai su 
m'sionierišku uolumu renka ži
nias apie tai, kaip pagaminti 
Rusijoje daugiau maisto. Jie 
varvina seilę stovėdami prie 
Amerikos žemės ūkio mašinų, 
nes dabar mato, kad "pas mus 
ne viskas yra" — jie ž'no da
bar, kad sovietiškos mašinos 
yra labai atsilikusios. Ameri
kiečiai dabar kolchozus Rusijo
je lanką aną dieną per žurnalis
tus "praneša, kad sovietiški 
traktor'ai juda, bet Amerikoje 
tokiais naudotasi tik pr'el 25 — 
30 metų. 

Yra jau žinių, kad visų sovie
tų aplankytų žemės ūkio maš 

ir kitų pramonės fabrikų pa
statyti. Tais pat metais Fordas 
pasirašė 30 mil. dol. sutarti 
automobilių fabrikui N. Novgo
rode (dabar Gorki j) pastatyti. 
Tas fabrikas, pastatytas 140, 
00C auto mašinų per metus iš-
le'sti, ir dabar yra vienas di
džiausių Sovietijos automašinų 
fabrikų. 

Amerikos pagalba Rusijos 
ūkiui pasiekė augščiausią laips
nį tada, kada Ameriką apniko 
depresija. AmerkoS pramonė 
jieškojo užsakymų ir nesiderėjo 
dėl kainų — Rusijos penkmečio 
plano vykdytojai pirko mašinas 
ir kitas gėrybes depresinėmis) 
kainomis. 1930 m. Sov. Rusija, 
buvo šeštas didumu Amerikos 
pirkėjas. Sovietų agentai tik j 
\fxjnu atvažiavimu tais metate 
užpirko penkias dideles ir pil
nas plieno liejyklas. 

Kai Amerikoje didėjo nedar
bas, sovietų agentai lengvai pri-
s'gaudė ir Rusijon nusivežė ge
rų inžinierių bei specialistų dar
bininkų, kurie išmokė beraščius 
sovietų darbin'nkus valdyti su* 
dėtingas maš'nas. Inžnieriams 
sovietai mokėjo po 10,000 dol. 

nų fabrikų (Chicagos Interna-' *** m e t u s . ° darbininkams spe-
tional Harvester dar jie nema-j e s t a m s 4,000 dol. ir daugiau, 
tė, bet greit pamatys) vadovai! T a i b u v o daugiau, negu galėjo 

Čia yra stalas ir kėdės, karinos naudojo prez. Eisenhoweris, Churchillis ir kiti alijantų vadai išsikčlima 
Praneuzijon karo metu planuodami. Ant to stalo Eiaenhoveris pasirašė invazijos įsakymą. Dabar tuos 
daiktns nežinomas asmuo padovanojo prez. Eisenhoweriui dešimtmečio nuo karo pabaigos proga. (INNS) 

gavo pakviet'mus atvykti Rusi
jon. Taipgi ir sėklų augintojai. 
Planuojama greit atvežti Rusi
jon Amerikos ekspertus, kad 
padėtų sutvarkyti prekių pa
skirstymą, nes paskirstymo bol
ševikai ikšiol nepajėgė suorga
nizuok — Odesoje ir kitur rei
kia naikinti supuvusią žuvį, nes 
niekas jos nesugebėjo pristaty
ti Kijevui, Maskvai ir kitiems 
pietinės Rusijos miestams. Tas 
patg su mėsa — K:jeve ji pūva, 
o Maskvoje prie mėsos krautu
vių stovi ilgiausios eilės žmonių, 
kad ištykotų mėsos gabaliuką. 

Visos to8 žinios dabar atgai
vina prisiminimus tų amerikie
čių firmų vadovų, kurie prieš 
25 metus buvo gavę milioninius 
užsakymus ir prisimena, kaip 
| Sov. Rusiją plaukė amerikie
čiai technikai ir amerikietiškos 
mašinos. 

Kad buvo pirmasis Stalino 
penkmeč'o planas, tenka dėko
ti amerikiečiams. Stal'nas karo 
metu amerikiečiams sakydavo, 
kad Amerikos kapitalistai ir 
mašinos suplanavo ir pastatė 
du trečdalius per II Pasaulio 
karą Rusijoje buvusių didž'ųjų 
pramonės įmonių. 

Viskas prasidėjo 1926 m. — 
tada Amerkos biznieriai užmez
gė pirmuosius didžiuosius kon
taktus su Rusiios revoliucionie
riais. H. L. Cooper, kuris pa
statė VVilsono vardu užtvanką 
prie Musele Shouls, gavo užsa
kymą suplanuoti ir pastatyti 
Dnienro užtvanką (Dniepro-
stroi). Tą pnrektą jvykdžius, 
Rusija%gavo 2.5 biliono kilova
tų elektros energijos aTba be-
ve'k pusę prieš tai turėtos. 

Bet didžioji Amerikos pagal
ba pradėjo plaukti pradėjus 
vykdyti pirmąjį penkmečio pla
ną. Taip 1929 m. viena Chica-
gos firma (MacDonald Engine-
ering Co.) gavo 110 mil. dol. 
sutartį grandinei cemento įmo
nių, grūdų elevatorių, malūnų 

mokėti depresijos l a m d o m a 
Amerikos pramonė. 
Skaičiuojama, kad 1930 m. 

Rusijoje d'rbo 2,000 amerikie
čių specialistų ir 44 firmos tu
rėjo sutartis su bolševikų vy
riausybe. 

Nors VVashingtonas tais lai
kais dar nebuvo pripažinęs So
vietų vyriausybes, tačiau preky
bos keliai tarp New Yorko ir 
Odesos bei kitų Sovietijos uos
tų buvo pilni laivų su amerikie
čiais technikais ir mašinomis, o 
atgal iš ten plaukė auksas į 
New Yorko bankus sąskaitoms 
mokėti. 

Keliavo Rusijon tada ne tik 
firmų teehn'kai, bet ir žymūs 
biznieriai. Ta'p antai prisimin
tinas Ralph Budd, Great North
ern Railroad pirmininkas, nuke
liavęs Rusijoje 15,500 mylių ir 
davęs nurodymų kaip pagerin
ti Rusijos transportą geležinke
liais. 

Montanos T. O. Campbell, ta
da buvęs didžiausias pasaulyje 
kviečių augintojas, pakviestas 
lankėsi Maskvoje, kad pamoky
tų amerikietiškų metodų dide
liuose plantac:jose. Paskui at
vyko sovietų žmonės jo paties 
plantacijoje dirbti pasimokyti. 

\fenas DetitMto inžinierpus 
pastatė Stalingrado traktorių 
fabriką, o kitas tokį pat fabri
ką Čeliabinske. Grupė ameri
kiečiu inžin'erių suplanavo 
Magnitorską (Rusijos Gary, 
Ind.) ir ten nastatė gigantiškus 
plieno fabrikus, S t ai" no vardu 
pavadintus. 

Tarp 1926 ir 1933 m. su 
Amerikos technikų pagalba ir 
Amerikos maš'nomis Rusijoje 
išdygo daug fabrikų, kurie ga
mino plieną ir al;uminijų, auto
mobilius, traktorius, trąšas, po-
pierį, tekstilę, mėsos produktus, 
chemikalus ir precizinius instru
mentus; buvo pagerintas ang
lies ir geležies rūdos iškasimas, 
naftos pumpavimas ir valy

mas . Per tą laiką sovietų elek
tros energija padidėjo penkis 
kartus, plieno gamyba du kar
tus, anglies iškasimas pustrečio 
karto. 

Kas vyko tada Rusijon ir ko
kiais tikslais? Manoma, kad 
dauguma amerikiečių technikų 
vyko Rusijon ne komunistais 
žavėdamiesi, bet pinigo uždirbti 
norėdami, nes sovietų agentai 
sudarydavo sutartis su geru at
lyginimu. Ypač norinčių vykti 
atsirado depresijai užėjus. Bet 
būta ir tokių, kurie simpatizavo 
komunizmui. Vienas vėliau bu
vo sugrįžęs dirbti Washingtone 
kaip Sovietų šnipų organizato
rius. • 

Kai jau bolševikai pamanė, 
kad g-wo iš Amerikos ko norėjo 
mašinom's ir technikos žinio
mis, buvo surastas bolševikiš
kas būdas amerikiečiais nusi
kratyti: dalis buvo teista kaip 
šnipai ir sabotažininkai, dalis 
ištremta, kiti išsigandę patys 
išvyko, Manoma, kad vienas 
aeronautikos inžinierius dar ir 
dabar yra kur nors Sibire kali
namas. Ne visos firmos ir ne 
visus pinigus už daiktus ir pa
tarnavimus gavo — buvo ap
kaltinimų netinkamai darbą at
likus ar ne laiku medžiagas pri
stačius, ir ta priekabe pasiga
vus pinigai nebuvo sumokėti. 

Sov. Rusijai to meto čia mini
mi santykiai su amer kiečiais 
labai apsimokėjo — ūkiškai ir 
techniškai visaip atsilikęs kraš
tas pradėjo savo kelią į galybę, 
kurios šiandien bijo, te'singai ar 
įsivaizduotai, visas pasaulis. 

Amerikos pagalba bolševiki
nei Rusiją^ buvo suteikta kritiš
ku momentu jau du kartus: 
penkmečio planų va'kystėje ir 
per II Pasaulio karą, kada vo
kiečių armijoms riedant į rytus 
jos vadai vėl buvo atsidūrę mir
tiname pavojuje. Dabar vėl bol
ševikai bėdoje, nes pramonė iš
leidžia blogus produktus, ka
dangi jau seniai yra pasenusios 
maš'nos, žemės ūkis kenčia ir 
dėl blogos ūk'ninkavimo siste
mos ir dėl blogų įrankių. Taip 
ir manoma, kad ir dabartiniai 
Rusijos vadai atsiminė 25 metų 
senumo Stalino bandymą ir įsa
kė savo diplomatams padaryti 
vską, kad Amerika taptų Rusi
jos draugu ir vėl pradėtų plauk 
ti Rusijon jos masinos ir tech
nologinis patyrimas . 

Oras Chicagoje 
Giedras ir dar malonus oras 

su maždaug 85 laipsnių tempe
ratūra. 

Saulė teka 5:51, leidžiasi 8:02. 

Dar nerasta kaina amerikiečiams 
• 

OIGllVJIC?ll [Ji U U C I U | I 

atidengia daug atomo paslapčių 

GENEVA, rugp. 8. — Atominiam amžiui 10 metų sulaukus, 
š'andien čia renkasi pasaulio mokslininkai, pramonininkai ir 
diplomatai naujos to amžiaus fazės pradėti. 

• Cil ? 2 , V*l! ty^W * t 8 t ° ? i S turi kuo pasigirti ar pirma nori su-inko Jungt. Tautų sukv,esti t u k k i u k i r 
pašaunu iĮniomte^ apie j a i , r o d y B T e 

singa, spėtina, yra kaip panaudoti atom'nę energiją pirmoji prielaida. ne kitos Hiroshimos sudegini-1 

mui, bet elektrai gaminti, žmo- Lakūnai kalba apie 
nų ligoms gydyti, žemės ūkyje f 

patirte kankinime ir pramonėje. 
šia proga bus paskleista pa- TOKIO, rugp. 8. — Vakar čia 

iš Peipingo Ki 
i 

irkti 

GENEVA, rugp. 8. — JAV - Kinijos derybos po trijų dienų 
pertraukos š'andien čia vėl atnaujinamos su Peipingo radijo 
užuomina, kad jų rezultatai gali būti geri. 

Apie rezultatų buvimą Peipin
gas, matyt, pajito reikalą kal
bėti po to, kai savaitei nuo de
rybų pradžios praėjus tų rezul
tatų nematyti ir net imta kalbė
ti, kad už amerikiečių įkaitų pa
leidimą Peipingas nori išspausti 
iš Washingtono politinių nuolai
dų. 

Taip iš tikrųjų ir yra, tik gal 
komunistai ne visą savo mintį 
yra aiškiai pasakę. Jie veikė per 
Indijos Krishną, kurs JAV de
rybininkui Johnson yra pasakęs, 
kad už 41 amerikiečio iš Kini
jos išleidimą Peipingas laukia 
kokio nors Washingtono mosto. 
, Žinoma, Pe'pingas norėtų 
daug, bet žino daug negausiąs, 
todėl dabar reikia surasti tą 
daiktą, kurį VVashingtonas š iuo 
metu gali duoti. Kas tas daik
tas galėtų būti? Jau atmestas 
Peipingo prašymas leisti perim
ti, kad ir per treč'ą valstybę, 
Kinijos piliečių Amerikoje apsau 
gą, nes toks leidimas būtų 
Chiang Kai-shek0 vyriausybes 
suveren'nių teisių susiaurinimas. 

Atrodo, kad JAV vrsuomenės 
opinija jau gerokai paruošta 
priimti žinias apie Kinijos Chou 
En-lai ir JAV Foster Dulles pa
sitarimą. Foster Dulles yra pas
tatęs Peipingui išpildomas sąly
gas, todėl reikia manyti, kad da
bartinės Genevos derybos bus 
užbaigtos susitarimu dėl civilių 
piliečių repatriacijos ir abiejų 
kraštų užsienio reikalų ministe-
rių pas'tarimo suorganizavimo. 
Tai nebus kom. Kinijos diplo-
mat'nis pripažinimas, bet tai 
jau bus skaitymasis su kom. Ki
nijos buvimo faktu. Diplomati
niam pripaž'nimui bus galima 
laukti tinkamo laiko. 

Mindszenty kalinys,. 
tik kitoje vietoje 

VIENA, rugp. 8. — Telefonu 
susisiekus iš čia su kard. Min-
szenty arkivyskupijos raštine 
suž'nota, kad kardinolas tikrai 
yra iš kalėjimo išvežtas ir da
bar yra vienoje pilyje prie Pecs 
miesto pietinėje Vengrijoje, ta
čiau joks arkivyskupijos parei
gūnas dar nėra jo matęs. Jį jau 
aplankė jo motina ir pranešė, 

- Pirmoji kaina už 
lakūnus buvo mažesne 

WASHINGTONAS, rugp. 8. 
— Dabar jau galima pasakyti, 
kad 15 JAV lakūnų išleidimas 
iš kom. Kinijos (4 seniau paleis
ti, o 11 pereitą ketvirtadienį) 
buvo sutartas tada, kada Pei-
pingan buvo nuvykęs JT gen. 
sekretorius Hammarskjold. 

Jų paleidimo sąlyga DUVO ši: 
kad kalinamų šeimų nariai at
vyktų Kinijon jų aplankyti. Jei 
nors vieno kito artimieji butų 
atvykę ir paprašę juos paleisti, 
Peip;ngo komunistam būtų to 
užtekę savo "pasigailėymui" pa
teisinti. Bet JAV vyriausybė tos 
kainos nepanorėjo mokėti, todėl 
nebuvo patarta kalinių šeimoms 
vykti Kinijon, kai Peipingas jas 
pakv:etė atvykti. 

Vėliau derybas dėl lakūnų pa
le'dimo pradėjo Indija. Jų pa
leidimo kaina šį kartą išėjo di
desnė — dabar Genevoje vyks
tąs ambasadorių pasitarimas. 

Rhee paaiškina 
grasinime turinį 

SEOULAS, rugp. 8. — Syng-
man Rhee, savo pareiškimais 
ap'e Kaesongo atsiėmimą iš ko
munistų įvaręs baimės amerikie
čių karinei *r politinei vadovy
bei, vakar žurnalistams prane
šė, kad taip kalbėdamas1 nema
nęs jėgos panaudoti. 

Tokį pažadą jis vėl davęs pas 
jį iš Tokio atskubėjusiems 
dviem JAV generolams, atsa-
k'ngiems už taiką ir karą Korė
jos erdvėje JBet jis rūpestingai 
ir su šypsena pr'dėjo, kad neda
vė pažado niekada jėgos prieš 
komunistus nepanaudoti. 

Kai skelbęs pareiškimą apie 
tai, 1} d imsis žygių komunis
tams iš šiapus 38 paralelės iš
krapštyti (po paliaubų komunis 
tų žin'oje yra likęs nedidelis P. 
Korėjos plotas su Kaesongo 
miestu ir apylinkėmis), tai tu
rėjęs galvoje, jog Korėjai kovo
ti padėję sąjungininkai turėtų 
komunistams pasakyti, kad jie 

kanfcamai davinių, kad v?si ga- paleistieji lakūnai davė spaudai 
lėtų jais pasinaudoti savo jau plačius pareiškimus apie savo 
pradėtoms atominės energijos, fanų nelaisvėje prale s tas die-
pritaikymo nekariškiems reika-n a g . visi, išskyrug vieną, yra 
lams programoms išplėsti. Bus pasirašę komunistų padiktuotus 
paskelbta visų žiniai daugiau pareiškimus, bejt visi tariamo 
ka:p 1,000 mokslinių pranešimų, 1 teismo metu yra paneigė jų tu-
iš kurių 450 bus jų autorių kon rinį. 
ferencijoje paskaityti. Penkios! Pirmasis pareiškmą pasira-
techn^kos parodos mokslininkų ^ ^ Į ^ ^ ̂ t j a m e n ė r a 

prisipažinimo, kad bombonešis kalbas pailiustruos medžiago 
mis, mašinomis ir kitais būdais. 

Pirmoji pasaulio atominė kon 
ferencija prasideda šiandien ati
darant JAV, Anglijos, Prancū
zijos, Sov. Rusijos ir Kanados 
čia suorganizuotas parodas. 

Pirmą kartą sovietų moksli
ninkai teisėtai pamatė kaiku-

buvo šnipinėjimo kelionėje Kini
jos teritorijoje. 

Visi buvo ilgai tardyti ir vi
saip fiziniai bei dvasiniai kan
kinti, tačiau pulk. Arnold teko 
sunkiausia dalia, nes komunis
tai manė, kad jis Ino visas 
Amerikos karines paslaptis, to-

r as Amerikos atomines paslap- i &* pritaikė visas skausmą su-
tis, kai pereitą šeštadienį galėjo 
pamatyti čia JAV įrengtą mau
dymosi baseino formos atominį 
reaktorių, kuris konferencijai 
pasibaigus bus parduotas Švei
carijai už 168,000 dol. (pusę jo 
kainos JAV dovanoja). Reakto-
rų apžiūrėjo 20 sovietų moks
lininkų. 

Taipogi šeštadienį sovietai 
parodė amerikiečiams spalvotą 
filmą apie savo atominę elek
tros jėgainę, galinčią pagaminti 
5,000 klw energijos. FSlmoje ne
buvo techniškų detalių, tik sto
ties pastatas, reaktoriaus vir
šus ir kontrolės mechanizmas. 
Pridėtas aiškinimas sako, kad 
reaktorius varomas urano, gra
fitui kontroliuojant atomų skal
dymą, o vandeniui nesant karštį 
į garinj elektros generatorių. 
Rusų pranešimas apie tą elek
tros jėgainę bus rytoj. Ameri
kiečiai išėjo susidomėję, bet ne
nustebę. Tai esąs kiek naujes
nis tokių jėgainių tipas, bet ne 
paskutinis žodis. Spėtina, kad 
(JAV ir Anglijos tyrimai toje 
srityje yra žymiai toliau nuėję. 

Sovietų delegacija čia laikosi 
labai kukliai, jų techniškąją pa
rodą saugoja šveicarų policija, 
ko nėra kitų kraštų parodose. 
T*k dabar klausimas kodėl: ne

keliančias priemones, kad tik 
priverstų jį kalbėti .Pulkininkas 
jaudinosi kalbėdamas ir apgai
lestavo kai ką komunistams pa
sakęs, bet padaręs tai skaudžiai 
kankinamas. 

Tvirtina nepakei tę 
laisvinimo politikos 

Pabaltijo valstybių Laisvės 
Komitetas, kuris ruose New Yor-
ke baisiojo birželio minėjimą, bu
vo pasiuntęs valstybės departa
mentui atitinkamą minėjimo pri 
imtą rezoliuciją. Šiomis dienomis 
komitetas gavo iš valstybės de
partamento atsakymą, kuriame 
šal ia kitko sakoma: 

„Valstybės sekretorius Dulles 
neseniai pabrėžė, kad tarptauti
nis įtempimas yra palaikomas 
tos aplinkybės, kad anksčiau bu
vusiųjų laisvųjų kraštų nepri
klausomybė ir laisvė, kuri joms 
buvo pažadėta, yra paneigta. 
Kaip JAV vyriausybės pareigū
nai yra ne kartą patvirtinę, mes 
nesutinkame su pavergtųjų tau
tų likimu ir neprisidėsime prie 
jokio patvarkymo ar sutarties, 
kuri patvirtintų jų vergiją". 

Kalendorius 
Rugpjūčio 8 d.: šv. Ori jakas. 

Lietuviškas: Uog'ntas ir Daiva. 

kad kardinolas, nesąs mirtinas įrodytų savo taikingumą, jei su-
ligonis. įtiktų pasitraukti iš P. Korėjos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Rytoj renkasi Chicagon JAV gubernatoriai apie kelių sis

temos tobulinimą pasitarti. Privatūs pasitarimai suksis apie 1956 
m. prezidentinius rinkimus. Dalyvaus 46 gubernatoriai, iš kurių 
26 demokratai ir 20 respublikonų. 

— Visi P. Korėjos miestai rengia demonstracijas prieš tarpt. 
paliaubų priežiūros komisijoje esančius lenkus ir čekus, nes Šie 
tarnaują tik komunistams. Vakar tie inspektoriai buvo užpulti 
Inchon miestelyje, kur juos turėjo apginti amerikiečiai. 

— Atsakydamas kancleriui Adenaueriui į padėkos laišką už 
Vokietijos reikalų gynimą Gmevos konferencijoje, prez. Eisen-
howeris iš naujo pabrėžia JAV nusistatymą kovoti už Vokietijos 
sujungimą taikos, užtikrinimo vardan. 

— Prancūzija ir V. Vokietija pasirašė didžiausią, turbūt, sa
vo santykių istorijoje prekybos sutartį, numatančią per metus 
vieno bUiono dol. vertės prekių apyvartą. Tie seni priešai dabar 
taip nori tvarkyti savo santykius, kad gerais draugais būtų. 

— Švedijos spauda pranešinėja apie vis didėjantį susirūpini
mą dėl labai jau dainų sovietų povandeninių laivų vizitų prie Šve
dijos krantų. Sovietams patariama tokių netaktiškų mostų neda
ryti. 

— JAV valstybės, žemės ūkio, prekybos ir iždo sekretoriai 
vyks Kanadon abiejų kraštų ūkinių santykių problemų aptartu 
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PERONIZMAS LIEPTO GALE 
J. GOBIS, Los Angeteft, Calif. 

Stambių ūkininkų partijos Rosada ir reikalavo paleisti Pe 
prezidentas Ramirez turėjo ad-lroną. Argentinos prezidentūra 
jtrtantu karininką Juan Domin — Casa Rosada — randasi tur 
go Peroną, kuris prezidentui pa 
sirodė pavojingas savo politine 
veikla: jis j visas raktines po
zicijas kiše savo žmones. 

Prez. Ramirez pasiryžo šiuo 
savo adjutantu nusikratyti ir 
pasiūlė jam iš armijos pasi
traukti, bet Peronas 1943 m. 
pasiuntė į prezidento kabinetą 
% savo sunkiai ginkluotus vy
rus, kurie privertė prez. Rami-
rezą atsistatydinti Perono nau
dai, tačiau Peronas prezidento 
postą užleido savo draugui 
gen. Farrell, o pats pasidarė 
viceprezidentu. Viceprezidentas 
Peron faktiškai perėmė visą 
valdžią Argentinos respubliko
je. 1946 m. Argentinos liaudis 
buvo jau pakankamai paruoš
ta ir išrinko Peroną respubli
kos prezidentu. 

Šią vasarą Argentinoje pasi
kartojo panaši istorija: jūros 
aviacija sukilo ir bomfbardavo 
prezidento Perono rūmus, tuo 
būdu mėgindama jį nuversti 
taip, kaip jis nuvertė preziden
tą Ramirez. Karo laivyno suki
limas nepasisekė, tačiau Pero
no diktatūrą palaužė. 

Jievos rote 

tingiausiame sostinės kvarta
le, o Jievos atvestieji darbinin
kai buvo suplyšusiais marški
niais arba ir visai be marški
nių, tad to kvartalo turtin
giems žmonėms ši demonstra
cija padarė baisų įspūdį. 

Policija laikėsi pasyviai, tad 
"bemarškiniai" (descamisados) 
siautė sostinėje visą dieną, kol 
pagaliau Peronas buvo paleis
tas j laisvę. Praėjus 4 dienoms, 
pulkininkas Peronas, 50 metų 
našlys, vedė 26 metų liaudies 
tribūne. Minios laimėjimas su-t 
stiprino Perono galią: jis grį
žo į viceprezidento postą ir tę
sė "pilkosios eminencijos" dar
bą. Porą mėnesių prieš prezi
dento rinkimus, Peronas įsake 
Kalėdų proga, išmokėti darbi
ninkams h* tarnautojams try
likto mėnesio algą. Už tai jis 
gavo 55% balsų ir tapo prezi
dentu. 

"La Prensa" konfiskavus 

Šis valdymo metodas yra 

Iš pranešimų, gautų iš Chi-
les sostinės Santiago, gaunasi 
įspūdis, jog Argentinos laivy
no bazės Puerto Belgrano At
lante ir Ensenada prie La Pla-
tos upės tebesą sukilusių Pero
no priešų rankose. Jei taip, tad 

geniališko drąsumo, bet jis prl- j Peronas turės nedelsdamas kef 
vedė peronizmą pris tų klaidų, sti savo poziciją ir Argentinos 
kurių Peronas buvo nusistatęs politinę sistemą. 
nedaryti. Garsaus seno dienraš Ir šį kartą ta sistema bus ar 

TeL ofiso AP. 6-0161; rez. GK 2-9208 

DR. JUOZAS IARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEJDICAL CENTBR 
• S M W. Chicago A r e , Chicago 12, ni. 
r S ^ i 1 : l ° J : ! e i • • • »-p p11-™*-.* 
antrad., ketvtrtad. ir penktad.; 11 v. 
ryto iki 2 vai. p.p. ie iuul . Tik susi
tarus trečiadieniai*. 

• — i -

čio "La Prensa" konfiskavimas g e n t i n i š k o f a š i z m o p a k e į t i m a s 

(1951 m.) suintensyvino opozi- a r g e n t i n i š k a d e m o k r a t i j a . 
cijos veiklą, kurią galėjo prilai 
kyli tik policinio teroro spau
dimas. Daug gabesnių ir išmin
tingesnių peronistų atsigręžė i 
nuo Perono, kuris vis dar lai-*) 
kėši įsikibęs j "bemarškinius" 
ir stengėsi savo režimą remti 
"justicializmu", kuris faktiškai 
suėjo j asmeninę diktatūrą. 

Bvitos demagogija suėdė do
lerių rezervus ir Argentinoje, 
tipingoje gyvulininkystės šaly
je, atsirado mėsos trūkumas. Ši 
aplinkybe privertė Peroną pri
imti JAV paskolą. 

Kadangi pęronistinė propagan 
da JAV laikė savo priešu, tad ši 
paskola nepatiko nei p:ronistų 
partijai, nei nacionalistiškai nu 

Nereikalingi pasivažinė
jimai 

"Izvestijos" Nr. 170 skun
džiasi, kad raudonieji pareigū
nai Ukrainoje išleidžia daug 
pinigo nereikalingoms vyriau
sių buhalterių kelionėms, kurie 
vyksta išduoti metų ketvirčių 
ir pusmetinių apyskaitų. 

... 
— 

Užsienis Perono niekad ne
laikė tikruoju diktatorium: pe-
ronistinis diktatūros smegeni
mis ir širdimi buvo laikoma jo 
žmona Jieva Duart, kuri sa
vo vyrą švietė ne vien brilijan-
tais, bet ir savo veikla darbi
ninkų naudai. Argentinos liau
dis daugiau dėmesio kreipė į 
Jievą, negu j jos vyrą. Kai 
Jieva prieš trejus metus mirė, 
tada užsienio žurnalistai pra
našavo, kad su jos mirtimi pa
sibaigė peronizmas, kurs mų;s 
lėta, ramia mirtimi, netekęs sa 
vo "smegenų ir širdies", tačiau 

siteikusiems karininkams. Jau 
Iš savo praktikos Peronas i g 5 1 ffl k a r l u o m e n g b a n d g 8 U . 

buvo pasidaręs principą: Mus- k k u r i g t a č i a u b u y o ne_ 
solini esąs didžiausias valsty- s ė k m i n g a s > k a i p i r š i ų m e t ų lai 
t e s vyras XX amžiaus pasau- ,vyno sukilimas. 
lyje, bet jis, Peronas, nenorįs 
jo klaidų pakartoti, todėl pra-j Kad sukilimai nebesikartotų, 
džioje jis veng*ė duoti savo' re- Peronas ėmė argentiniečius 
žimui policinės valstybės for
mą: jis ir jo žmona stengėsi 
režimą atremti į demagogiją. 

Jievai valdant darbo 
ministeriją 

Jis leido Jievai valdyti dar-

spausti "laikytis vienybės", o 
vienybė tegalima tada, kai vi
sa tauta išpažįsta'vieną ideolo
g e . 

Perono žingsnis atgal 

Kadangi Kat. Bažnyčios ide-
bo ministeriją, o ji kaip tik ir ologija yra skirtinga nuo pero-
privedė Argentiną prie ūkinės 
katastrofos, iš kurios sėmėsi 
jėgų peFonizmo opozicija. Jie
va, kurią peronistai vadina ma 
lonesniu vardu Evita, įsakė pa 

nistines, tad Peronas rado tik 
slinga atakuoti katalikybę ir 
tuo būdu įsivėlė į kovą su Baž
nyčia. Šiuo atžvilgiu Peronas 
buvo toliau nuėjęs už Mussoli-

NEBEGRIŽIMAS 

Dainuojam dieną negrįžuolę, 
Dainuojam gražų rytą. 
Dainuojam seserį gražuolę — 
Rytoj dainuosim kitą. 
Gražuolė eina ir nueina. 
Ateis dar nematyta. 
Rytoj dainuosim kitą dainą — 
Apie gražuolę kitą. 

L. Žitkevičius 

PAJIEŠKOJIMAS 

PK * - i i n , re*, n a 1-fsee 
DR. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 West 63 Street 

Kasdien 1—i. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais Ir penktadieniais. Tre-
člandien. ir sekmad. ofisas uždaryta* 

R « * L 8241 W. MUi PLACfc 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen Arame 
(Kampas 47-tos Ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo e—t vai. vak. 

Šeštadieniais S—4 vai. vak. 
TreSiad. Ir kitu laiku sagai sutarti 
rfief. ofiso LAfayeue 8-6048 

Re*.: WAlbrook 5-8018 
Tei. ofiso H E . 4-5849, K I H E . 4-2S24 

M. K T U T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vsn\ Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-t , 

1-1, treč. Ir lest . pasai sutarti. 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurge) 

K43DEKJŲ I R TAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

7156 South V.estern Avenoe 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakaro. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto — 1 v. p. p. Sestad. 11 
*al. ryto lkl 8 vai. po plot. • 

Oflm UL R E . f . I M S 

DR. FL TALUT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOS West 16th Street 
•ai.: kasdien 6-8, sestad. 1-8 

s 
TeL ofiso VA. 7-8607, rea. R E . 

DR. FRMK C. KWIM 
( R V I I / I N S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 

Tei. Ofiso GR. 6-6388, PR. 6-4788 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIOOS 
2423 We»t 6Srd Street 

(Kampas 63rd ir Arteslan) 

8534 West 68th Street 
VaL: tik Ii anksto sueitam* 

Telef. HEmlock 4-7090, neatsakius 
akambiotl CEntral 8-2214 

DR. VYT. TAURAS-
TUPčIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B F N D R A PRAKTIKA IR 

SPEC. MOT K i l t U GOS 
Ofisas ir resftd.: 2410 W. i l s t S*. 

Tei. P R 6-1228 srbs m'E 6-6677 
Ofiso vai.: Pirm, 8—10 v. v. Ant r., 
Treč. Ir Penkt. 6—8 v. v. Ir Ketv. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai, popiet. 

TeL oftoo H E 4-2128, rea, P R 6-8484 

DR. V. P. TUMASOMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Weeteni Avi 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. v. 
, Treč. ir srkm. uždaryta. Vasarą iki 

V A U 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. Labor Day Sešt. uždaryta. 
Trečiad. Ir sekmad. uždaryta 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GrfDYTOJAS LR CHIRURGAS 
•117 South vVestern Avenue 

Chicago 29, DJ. 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 4157 Archer Avenue 
Of**o vai.: nuo 1-4 Ir nuo (-8:80 vai 
vak. Šeštadieniai* nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. YIrgtnia 7-OOS* 

Besidencljoa Ori. BEvertf 8-8844 

PFTRONEL.fi IANGVINAS. žmona 
mirusio Kasto Lingvino, arba jos sū
nus Peter I.lngvtnas prašomi atsil iep
ti šiuo adresu: John G. Katinis, Ad-
ministrator of the Eatate of Walli« 
Lingvinas, 2101 Northhampton St., x e l ofiso Vlrglnla 7-0000 
Raston, Pennsylvania. Arba rašykite: 
Herbert Toff, Attorney, Alpha Buil-
ding, Easton, Pennsylvania. 

40 % 
kelti atlyginimą 70'r, nors jie 

iki laivyno sukilimo Peron, tas Į tiek prašydami, tesitikejo 35f, c 
saro ministerių "šiaudine le- pakėlimo. 
le", visą laiką reiškėsi energin 
gai ir laikė savo rėžimo vėlia
vą augštai iškėlęs: jis nieko 
kito nebijojo, kaip tik to paties 
ginklo, kuris jį padarė Argen
tinos valdovu. Jis savo asm?ns 
išviršiniu žavumu, draugišku
mu, paprastumu žavėjo savo 
aplinką h* užsienio svečius, mo 
kėdamas paslėpti tai, kas jo 
sieloje glūdi. Laivyno sukili
mo metu jis parodė savo tikrą
jį veidą, kai įsakė Buenos Ai
res darbininkų unijų nariams 
imti privačius automobilius IT 
jais atvažiuoti į Plazo de Mayo 
alėją. Jei kuris automobilio sa
vininkas ar šoferis priešintųsi, 
jis leido tokį be teismo nužu
dyti. 

Niekas tiek Perono režimui 
nepatarnavo, kaip jo velionė 
žmona, buvusi teatro artistė. 
1945 m. Perono propaganda 
ėmė griežtai reikalauti, kad ar 
gentiniečiai balsuotų už Pero
ną, stovėjusį prez. Farrell už
nugaryje, bet Farrell'iui atro
dė fašizmo propaganda Argen
tinoje esanti žalinga Argenti
nos prestižui. Viešosios opini
jos skatinamas Farrell įsakė 
Peroną areštuoti, kurs prieš 
tai buvo įsakęs 1,000 Argsnti-
nos vadovaujančių liberalų ir 
konservatorių suimti. 

Visuomenės pasipiktinimas 
privertė Farrell tuos suimtuo
sius paleisti, o jį patį areš
tuoti. 

kelti geležinkelininkams algą ni, bet laivyno sukilimas Pero-
50 f

/f, nors darbininkai teprašė nui parodė, k a i jo režimas nc-
telefonistams įsakė pa- gali būti saugus, kad tauta nė

ra ir negali būti "perauklėta" 
peronistinėje dvasioje ir todėl 
pradėjo trauktis atgal: atsisakė 
būti peronistų partijos vadu, 
pašalino peronistinio teroro 
vykdytojus, iš kurių buvo vi
daus reikalų ministeris G. Bar-
lenghi pats pikčiausias. Kontr-
admirolo Anibal Olivieri, buvu
sio laivyno ministerio, byloje 
pasirodė, kad valstybinės vėlia 
vos sudeginimas, kuris vėliau 
buvo pretekstu bažnyčioms de
ginti, įvyko Gabrielio Barleng-
hi įsakymu. 

Jei Peronas G. Barlenghį ne 

DR. JUZE ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl U ryto: 
2 lkl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 lkl 4 Ir « ilti 9 popiet; lest . 
10 lkl 2 popie t 

Ofiso tei. FRospec i 4-lTtft 
Res . tei. ORovehiU «-WH» 

RKpublio 7-6**7 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(spec. motery Ugos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir Californla Ave 

V A U : t—4 ir .«—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

DR. JULIJA M0MST&VIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRTJRGfi 

10748 South Michigaii Avenue 
Vai.: kasdien nuo C v. v. lkl t v. • . , 
ifisyrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

, Tei .: Ofiso — P l l l v u u i M T t l 
Buto — ENglevrood 4-4979 

Ofiso Ir boto tei. HKmlook 4-5815 

DR. k. NARBUTAS 
PLAUČIŲ I B VIDAUS LIGOS 

- 6757 Soiith YVestern Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., k e t v i i t , 
penkt. €:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Sestad. 2—I p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. AUIRA M N H K I t 
DR. VLADAS PRURSKIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
3 2 5 9 S o a t h H a f e t e d S t 

Kasdien t—6 vai. vak. S- štad. ano 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
TeJef. Vlotery 2-1484. ReMd. 125T W. 
23rd l'LAt'K, tei. FRontier 6-5941 

. . ' • "tVmarskiniii diena 

Ir štai tuo kritišku momen
tu atėjo jam J pagalbą jo suža
dėtine Jieva, kuri jau turėjo 
susidarius gerus santykius su 
sostinės liaudimi, ypač su pro
fesinėmis sąjungomis. Kai Pe
ronas buvo suimtas ir iš katė
jimo perkeltas į karo ligoninę, 
Jieva Duart pastate ant kojų 
90,000 profesinių sąjungų na
rių, kurie atžygiavo prie Casa 

Būdama dosni darbininkams 
iš svetimos kišenes, Evita ne
užmiršo ir savęs. Ji savo dos
numu privedė prie bankroto pi 
nigų aristokratiją, kuri yra pe-
ronizmo priešas Nr. 1. Laikui 
bėgant, demagogiškas Evitos 
dosnumas turėjo būti apmck3-
tas Argentinos kapitalu. Ky
lant uždarbiams, ėmė kilti ir 
pragyvenimo išlaidos. Przas 
ėmė kristi žemyn; perbrangiai 
pagamintos Argentinos prekės 
neteko eksporto. 

Šis procesas 1950 metais su
kėlė kaip tik tų favorizuojamų 
geležinkelininkų streiką. Strei
kuoją darbininkai buvo apkal
tinti komunizmu, bet jie atsa
kė šūkiu: "Mes esame alkani 
peronistai" ir "tegyvuoja naš
lys Peronas". Peronas buvo pri 
verstas panaudoti kariuomsnę 
streikui sulaužyti. 

Evita buvo Peronui labai nau 
dingą tarnaitė: ji laimėjo Pe
ronui liaudies simpatijas, ku
rios neišnyko ir jai mirus. Ji 
privertė opozicijos spaudą "tar 
nauti liaudžiai", o tie laikraš-

s 

čių savininkai, kurie jos nepa
klausė, neteko savo laikraščių. 
Evita pasidarė jų savininkė. Ji 
tapo 6 laikraščių, su jų turimu 
kapitalu, vienos radijo stoties 
ir kelių fabrikų savininkė. Tas 
faktas padarė ją turtinga mo
terimi, kuri suknias užsisaki
nėjo Paryžiuje pas "madų ka
ralių" Dior, ir kabinos ant au
sų, ant kaklo vis brangesnius 
ir didesnius brilijantus; jos 
apyrankės, nusagstytos dide
liais ir brangiais deimantais, 
buvo milionines vertės. Ji sa
kydavo, kad ji "kilusi iš liau
dies" ir jos turtingumas sim
bolizuojąs "liaudies viešpatavi
mą". Kol buvo gyva, Evita tu
rėjo labdaros monopolį: ėmė, 
plėšė iš turtingųjų ir dosniai 
dalino biednuomenei. 

Tei. ofiso HE. 4-6699. rea. PR. 6-T338 I 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—f 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
tftskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

DR. ANNA IALIUNAS 
A k l i , ausų. nosies Ir gerfcle* Ilgos 

— Pritaiko akinius — 
6 3 2 2 S o u t h VVestern A v e n o e 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ilgi 9 vai. vak. Sestad 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi f v. p. p 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. t-Sflat 
Rez. telef. WAlbrook 6-4076 

iimiiiiiiium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

TeL ofiso ir rea. WAlbrOok V S M 8 

DR. & GEŠTAUTAS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 Wi 71»t S t 
Tlst Ir Talman Ava. 

VaL: Nuo 7 iki t vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telefonas — B l s b o p T - 1 U I 

DR. AL RAČKUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

4S42 A r c h e r A e e n u e 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki t vai. 
Trečiad. tr sekmad. tik aiusttarua 

Ofiso velef. INteroeean 8-TOM . . 
B a l o telef. IMcrocean 8-87M 

DR. K. RUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 10706 So. Michipiii Ave. 
Vai.: Kasdien 9—lt vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak.. Išskyrus trečiadieni, 
fiestad. 10 — t v. Kita laika 
tarus. 

perduos teismui, tai šis faktas 
parodys, kad Perono pažadas, ^es jis yra plačiausiai skaitomas 
kad jo pozicija ir Argentinos lietuvių dienraštis, o skelbimų 
politinė sistema bus "visiškai j^na yra prieinama visiems, 
pakeistos"; nėra nuoširdus. «iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii» 
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DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija 

1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1955 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole
rių. Šių metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

3. Jury komisiją sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininkai: Ant. Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Iz. Matu
sevičiūtė, St. Prapuolenytė ir Vyt. Tamulaitis. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, 111. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarime. 

Ofiso telef. TArds 7 -1IM 
Rezidencijos — STewurt 3-4*11 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 16-t* ga tv t ) 

V A U 1—t Ir «:S0—8:S0 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GKoTehilI 6-4020 
B e s . Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S West Harquette RdL 

• « 1 . 1—4 p. p. Ir nuo 7—• t . • * * . 
Trečiad. Ir Šefttad. pagal sutarti 

TeL ofiso PR. 6-S&38, re*. RE. 7-t 1 N 

BR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 68rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7 : l t 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir i e i t uždaryta 

GROTehlil 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I U L I G Ų S P E C I A L I S T Ą 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 T. V. pa*al 
susitarimą, išskyrus trečiadienius. 

8422 West Marguette BdL 
Telefonas RElianoe 5-1611 

DR. WALTER j . KIRSTHK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
S925 West 59th Street 

V A U 1—i popiet, 6:30—8:90 rak. 
Uždaryta trečiad. Ir ie i tad . vakarais 

TeL ofiso ir bato OLrmplo 9-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 <r. vakare. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RRpuMlr 7-22*0 
SPEClALYBfc CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINSS LIGOS 
2485 West 69th Street 

Vai kasdien 10 —12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo S lkl 8 v.v. 
Sestad. 10-12 • . Kitu laiku susitarti" 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus. 
4455 Sa California A\ e., ChicAgo 

saukit* YArds 7-73S1 
Priima: vakarais 6 lkl 9; i e i tad 
19 vai. ryto iki 4; trečiad. tr 

tik susitarus. 

DAnube t - 1 1 9 * 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
8267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. tr «—9 V. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

YArds 7-S526 YArds 7-741 • 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4088 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—9:90. i e i t . 4—i 
— 

TeL ofiso PRospect ft-9400 
• Rezid. PRospeol f-fMOi 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vask«*vW46t*) 

GYDYTOJA I R C H I R C R G t 
•346 ScMfth Kedsia A u s i n 

Vai. kasdien 1—9 p. p. Ir nuo 6—9 
v. vak. sestad. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laika tik susitarua 

BR. 1. VAITAITIts 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f 

1 4 0 7 S . 49tfc Conrt , C l e e r e 

Kasdien 10-1Ž ryto Ir B-9 vaL vak. 
Aestadleniats 10-2. 

tr t»w*o t d . OLivmttlc 9 - l i a i 

Tel. oriso Ylctory t-l&ftl. 
rea. Vlctory S-074S 

DR. ¥. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 \Vest SUt Street 
Kampas pa t t ed ir I I - m o s gatvių 

Pr i fmimo \-alandos: 2—4 p.p. Ir 
f—8 v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-64 46, rea 

BR. F. 0. WIHSKUHAS 
GYDYTOJAS LB CHLRUBGAS 

2420 West Marąnette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; f Iki S vak. 

Treč. Ir i e i tad , paajal sutarti 

TeL ofiso C l . 4-0253, rez. r . R 6-8976 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGĖ 

4645 8. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk, 

4:90^—8:90 vaL vakare 
SeSt. nuo 1 lkl 4 popiet. 

Rea. 8053 & CampbeU Ava. 

DR. STRIKOL 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

4 0 4 5 S o . A s h l a n d Ave . , C h i c a g o 
VAL. nuo 1—4 Ir 6—«; treclad., ses
tad. ir sekmad. tik pasai sutartį. 
Tei. ofiso YA 7-4»*7, rea. P R 6-1930 
Jeigu neatsil iepi virsminiti telefonai, 

•aukite- MIdwar S-OOOl 

TeL ofiso CA 6-0957, 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rerid. 6600 S. Artefilan Ave. 

VAIA. 11 v. r. Iki 4 p. p.; 6—9 V. v. 

1 P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Aparatai-Protezai. Med. 

dalai . S p e c pagalba 
(Arch Sapports) tr Lt. 

^'AL.: 9-4 ir 6-4. S^Stadlenli ts 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAR. 
t e i l W. 59tn 8L, Ghioasjo 86. 

TeL: PRospect 6-5084 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
ATOSTOGOSE IKI 
15 D, RUGPJŪČIO 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4355 W. 63rd St 
Ofiso tel. REUar^e 5-4418 

Rerid. teieL GRovehil 6-0617 
Valandos: l—i p. m. 7—9 p. m. 

Penktadieni tik popie t 
Trečiad. Ir i e i tad . pairai sutarti 

— — — — — m m m m m m m m — ^ — — — ^ — — — 

Ofiso teL CLiffAde 4-8888 
Residencljas: LAfarette S-1179 

DR. P. STRIMAITIS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

1724 U e s t 4 7 t h S t r e e t 
Kamp— 47th far Hermftage 

Vai.: nuo 2 lkl 4 ir 4 iki 9 v. vmk. 
Sestad. nuo 2 iki 6 vai., išskj r. sek. I •B**ad. 16—2 p. p. 

OR. G. SERNER 
LLUTIVIS ARI U eYDYTOtfAsl 

85 
TeL YArds 1-1888 
Pritaiko akinius 

litalso 
Ofisas tr akinio dirbtuvi 

756 Wo8t S6th Street 
Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki S, tre
čiad. nuo 10—11: penktadieni 1 0 — 1 | 

H o u R NtoĮfc 

W P 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

v » • 

Ofiso telef. LAfayette 9-8 210, jei 
neatsiliepia, saukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 

^ V l H G ^ < > v 

Arklio saugokis iš užpaka-

orDT r̂m'OTBUMS !i0* *T\ fi p r i e k i ° ' ° vMo 

žmogaus iš visų pusių. 
—Mūšy liaudies išmintis 

DR. S. VAITUSH, 0PT. 
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo, 
svaiaimo ir skaudančių akių karfteio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys-
te. PHrenku teisingai akiniua Visi 
egzaminavimai daromi s u elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumaa Speciali atyda *—rijimas 
1 mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenue 
rVsJ. 10:20—7 v. v., i e i tad . 10:10—4 

sekm. Ir treč. utdara 

4 1 4 9 S. A r c h e r A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., kctvlrt. 6-8:40 • . 

Trečiadieniais tik susitarus 
Renkite te. toiojį*! 

• I I i • > i t 

> ĄJiti 

V 
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NESUDERINAMI TAIKOS PLANAI 
Genevos konferencijoj Vakarų didieji išdėstė planą taikos 

reikalu. Pateikė savo taikos planą ir Rusijos valdovai. Kadangi 
abiejų pusių tie planai yra skirtingi, tai neprieita prie jokių su
sitarimų. Buvo tik kalbama, bet nieko nenutariama. Kaip ir 
k ekvienoj praėjusioj konferencijoj padarytas tik vienas nutari
mas, kad konferencijoj dalyvavusių valstybių užsienių reikalų 
ministrai spalio mėnesį susirinks Genevoje tartis toliau. 

TAIKOS PLANO PAGRINDAI 
Nepakanka norėti taikos ir kad ta taika būtų prie bent ko

kios tarptautinės politinės padėties. Norint taikos visų pirmą 
reikia pašalinti kliūtis, kurios trukdo įgyvendinti pasaulyje tai
ką. Taikos plano pagrindai privalo būti teisingi, teisėti ir pa
grįsti ne tik didžiųjų, bet ir visų mažųjų tautų laisve ir kad tie 
pagrindai nei mažiausiai nebūtų pažeisti. 

Sovietų vadai sako: 
— Patenkinkite mūs visus norus, duokite ko mes norime ir 

nesikiškite į mūs vidinį gyvenimą, o pagal jų nuomonę, į tą jų 
vidinį gyvenimą įeina visi okupuoti kraštai ir visame pasaulyje 
esančios penktosios kolonos, tai yra visas tas tinklas, kuris yra 
apraizgęs pasaulį. Jie laikosi principo — kas tavo, tai ir mano, 
bet kas mano, tai ne tavo. 

Vakarai sako: 
— Pavergtoms tautoms duokite laisvę ir nesikniskite su sa

vo penktosiomis kolonomis po kitų valstybių pagrindais. Bet 
tuojau pat pastebi ,kad mes prieš Rusiją nesiruošiame kariau
ti ir garantuojame jos neliečiamybę. Tokios sąvokos neaiškios. 
Jeigu kalbama apie pavergtų tautų laisvę, tai iš pat pradžios 
nesvyruojant pabrėžti, kad kalbama apie visas pavergtas tau
tas, neišskiriant nei vienos. Nėra abejonės, kad Vakarai taip 
sakydami turi minty visas pavergtas tautas, bet, kaip gyvenimas 
parodė, tuo reikalu reikia daugiau ryškumo, kitaip sovietai kaip 
paprastai supras, kad reikalaujama tik kaikurioms laisvės. 

Kaip kiekvienos teisinės valstybes valstybiniai reikalai yra 
aiškūs, taip turi būti aiškūs ir tarptautiniai reikalai. 

Taigi sprendžiant tarptautines problemas reikėtų kalbėti 
aišk:omis sąvokomis, o ne bendromis frazėmis, kad vėliau ne
kiltų nei mažiausio neaiškumo, nepasiliktų neaiškių klausimų. 

Kiekvieną neaiškų klausimą nesąžininga valstybė išnaudoja 
savo naudai, o kitoms valstybėms tenka aiškintis, kad mes to 
nenorėjome, mes turėjome galvoje kitaip, tai išėjo klaida. Bet 
tai ne klaidos, o nusikaltimai, nes buvo bijoma teisingumas 
kelti viešumon, kad dėl to kuri nors valstybė neprieštarautų ir 
reikalai gali neiti taip sklandžiai ir sunkiau būtų susitarimas 
pasiekti. Tokios" priežastys negali būti pasiteisinimas. 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. JUOKAS DAUGAUJS 

Maskva apie Genevos konferen
ciją ir "šaltąjį karą" 

( Prie tų ChrušČėvo žodžių bū-i 
tų galima pridėti, kad pasitikę-1 

jimą. ugdo ne tik pasitarimai j 
kiek ištikimumas sutartims ar 
atstatymas teisingumo, kurj 
"šaltojo karo" partneris Mask
va turėtų padarytį. Siautėjimas 
užgrobtuose kraštuose, organi
zavimas naujų pilietinių karų 
svetur (kaip Korėja, Indokini
ja.) — vistiek išduos Maskvos 
agresyvumą, nors ji ir kažin 
kaip gražiai apie taiką kalbėtų. 

Apie du vym 
Vieną vakarą klūpojau atvi

roje bažnyčioje. Prie manęs pri-

PIRMAS MALONUMAS 

Reguliariai peržiūriu Maskvos 
spaudą, kuri Chicagą lėktuvu į0Vyr7s7apkabino per p0$~* 
pasiekia per kelias dienas. Ta-, ^ ^ . 
rybų Sąjungos oficiozas "Izvies-. __' D u o k m a n k v o t e r | 
tija", Nr. 174 (VII.24) pasky-Į T§ j o b u r n o g d v o k ė d e g t m ė f l 
re savo vedamąjį vertinimui Ge- ^ ^ p ^ 
nevos konferencijos. Pasitari-

TARPTAUTINIAI POLITINIAI SPRENDIMAI .1 
Jeigu teismas darydamas sprendimą bijotų nusikaltėlio vi 

sus nusikaltimus kelti, kad tik sprendimas būtų greičiau ir leng
viau padaryti, tai ko vertas būtų toks sprendimas. Geriau, kad 
tokio sprendimo visai nebūtų. Reikia turėti galvoje, kad tarp
tautiniai politiniai sprendimai yra daug didesni ir svarbesni, nes 
tie sprendimai liečia ištisas valstybes, tai yra milionus, o gal net 
šimtus milionų žmonių. 

Pasakymas, kad mes Rusijai garantuojame neliečiamybę 
taip pat neaiški sąvoka. Kokiai Rusijai, ar su visais pavergtais 
kraštais, ar tik su kaikuriais, ar tik grynai rusų tautai, ar prieš
karinei Rusijai? Nes tai yra didelis skirtumas tų sąvokų. Sie
kiant teisingos taikos, nėra klausimo — visos tautos turi būti 
laisvos ir pačios savo valstybės reikalus tvarkytis. Jeigu garan
tuojama Rusijai neliečiamybe, o ji geruoju neduos pavergtoms 
tautoms laisvės. Kas tada? 

AR JAU PRADEDAMA APSIPRASTI SU SOVIETIŠKA 
VERGU A? 

Jeigu šiandien kultūringojo pasaulio daly būtų atgaivinta 
vergija ir prekyba žmonėmis, tai nei vienas nesuabejodamas pa
sakytų, kad tai būtų didžiausia XX amžiaus gėda. Kiekviena 
kultūringa valstybė tokius veiksmus griežtai draudžia. Bet žvilg
terėkime kas šiandien vyksta Rusijoj ir jos pavergtuose kraš
tuose. Ten vergija negirdėta istorijoj. 

Pati Maskvos valdžia tą vergiją ir žmonių prekybą veda ir 
palaiko. Ten priskaitoma dešimtimis milionų vergų paskirtų 
sunaikinimui, o apie 300,000,000 vergų neša vergijos jungą ir 
nei vienas nėra tikras, kad šiandien, rytoj ar poryt nebus pa
imtas sunaikinimui. Tą visą gerai žino pasaulio politikai, tą ži
no visi. Nei vienas negali pasiteisinti nežinąs, nes tai yra žino
ma, tik tas apsimeta nežinąs, kuris tam pritaria. 

Taigi ar Vakarams yra prasmės palaikyti bent kokį ryšį ir 
net vykti svečiuotis arba jų atstovus priimti Vakaruose kol ten 
tokie dalykai vyksta. Argi jau pradedama apsiprasti su sovie
tiška vergija? Petras Bloznelis 

Ar gali terore nugalėti teroru 
Šis pasaul's visados yra toks, kokie yra žmonės. Kitaip sa

kant, pasaulis yra tai, ką kiekvienas iš mūsų iš savęs padaro. 
Klaidingas yra tvirtinimas, kad terorą galima t'ktai tero

ru nugalėti. Tiesa, terorą galima teroru palaužti, bet tik ne ga
lutinai jį pašalinti — tatai įmanoma tiktai tuo atveju, jei į te
roristinės dvasios vietą pastatysime didesnę ir patvaresnę ver
tybę. Galų galel juk negali ne plika jėga, bet dvasinis pradas 
ir su juo susiję tvarkos elementai. Dėlto ir Napoleono ir Hitle
rio laimėjimai negalėjo būti patvarūs. 

mai vadinami istoriniais. "Gali
ma su pasitenkinimu pažymėti, 
— rašo Maskvos laikraštis, — 
kad konferencijos daviniai tau
tų neapvylė... Susitikimas Gene
voje dar labiau sustiprino tau
tų nusistatymą sušvelninti tarp-
taut'nį įtempimą, eiti prie baigi
mo "šaltojo karo"... Konferen
cija turės teigiamos įtakos su
švelninant įtempimus santykiuo
se tarp valstybių, atstatant tar 
pusavį pasitikėjimą". 

Genevos konferencija, anot 
"Pravdos", atidarė kelią tolimes 
niam bendram svarstymui ir 
sprendimui pribrendusių klausi
mų, kas ir bus tęsiama užsienio 
reikalų ministerių konferencijo
je, įvyksiančioje Genevoje spa
lio mėnesį. 

Baigiamoji "Izvestijų" veda
mojo mintis: "Sovietų žmonės... 
mano, kad Genevos pasitarimų 
pasisekimas reiškia pradžią nau 
jo etapo tarptautiniuose santy
kiuose". 

Vertinant šiuos Maskvos pa
reiškimus tenka pridurti, kad 
Genevos pasitarimų rezultatai 
daug pareis nu0 Kremliaus ge
ros valios. Trys didžiosios Va
karų valstybės taikos ir saugu
mo kūrime sutaria, tik Maskva 
vis iki šiol tas pastangas sabo
tuoja. 

Sovietų spauda labai plačiai 
aprašė Genevos pasitarimus, 
duodama kalbas net ir kitų did
žiųjų valstybių galvų. "Izviesti-
jų" 176-me numeryje, pirmame 
puslapyje išspausdinti Chrušče-
vo žodžiai, pasakyti Berlyne: 

— Ze/ievos konferencija savo 
reikšme pasidarys svarb ausi a 
šaka kelyje į išblėsimą tarptau
tinio įtempimo, kelyje į pasieki
mą pasitikėjimo tarp valstybių, 
be ko neįmanomas nutraukimas 
"šaltojo karo" .ir sukūrimas pas 

Išėjome į šventorių ir jam pri 
miniau , k a d a r t i m o j e a p y l ' n k ė -
je gyvena trejetas vyrų, kurie'; 
buvo sunkūg girtuokliai, bet pa
siryžo ir dabar — nei lašo į bur 
ną neima, ir jaučiasi taip laimin 
gi ir j'e, ir šeimos. Ir jam dabar 
reikia nusistatyti. Nuo šios mi
nutės! 

— Kad aš galėčiau, — prata
rė jis. — Juk aš visiškai nebe-
turu valios. Visiškai. 

Koks tragiškas buvo jo vei
das... Jaunis vyras, pačiame 
stprume. Laiku nesiryžo, dabar 
— nebėr jėgų... 

• 
• • 

i Man vis gilų įspūdį daro vie
nas lietuvis vyras, sužeistas per 
sukilimą prieš bolševikus, da
bar gyvenąs Chicagoje, uoliai 
dirbąs su ateitininkais. Nors ne 
taip sen:ai pats turėjo ilgiau gu
lėti ligoninėje ir dabar įtemptu 
darbu pelnosi duoną, randa ga
limu pakartotinai skirti premi-
Jias jaunimo konkursams, jau
nųjų lietuviškiems rašiniams. 
Pasidžiaugiau vieną dieną jo to
kiu ryžtingumu. Jis gi atsakė: 

— Dievulis man nedavė savų' 
vaikų, jaučiuosi laimingas pade-, 
damas kitų vaikus gerais žmo
nėmis auklėti. 

Ir tai buvo pasakyta su tokiu 
lietuvišku nuoširdumu. 

Sugrįžęs iš Kini jos ne la isv i* kapitonas Llewelly džiaugiasi H o n g 
Konge pirmu malonumu — steiku. ( I ^ S ) 

PAX ROMANĄ KONGRESAS 
JONAS PETRfiNAS 

Darbo pradžia 
19 a. pabaigoje katalikiškuo

se kraštuose pradėjo bręsti tarp 
tautinio bendradarbiavimo min
tis. Pavieniai katalikai, o ypač 
organizaciniai jų vienetai, ryžosi 
realizuoti konkretesnėmis for
momis mistinio Kristaus Kūno 
idėją: visi mes esame mistinio 
Kristaus Kūno nariai, tarpusa
vyje sujungti su tuo pačiu reli
giniu gyvenimu, stiprinami to
mis pačiomis antgamtinėm-"s ma 
lonemis, kurias tikintiesiems da
lo Kr\stus Bažnyfiio;|3. Vienos 
kurios katalikiškos šalie8 vargai 
ar džiaugsmai atsiliepia į kitus 

studentų atstovai iš JAV, Lo
tynų Amerikos, Kanados ir Azi
jos kontinentų. Dalyvių tarpe, 
posėdž uose ir pasitarimuose 
klestėjo skaidri krikščioniško
sios vienybės mintis, kurios ne
gali ir neturi ardyti skirtingos 
torin's likimas. "Vienas Kristus, 
kalbos, spalvos, papročiai ar is-
vienas tikėjimas, vienas krikš
tas" galėjai tada kartoti tautų 
Apaštalo Povilo žodžius. 

Pax Romaną darbui besišako-
jant, plintant ir tobulėjant, bu
vo pastebėta, kad šisai sąjūdis, 
apsiribojąs tiktai akademiniu 
jaunimu ir jo interesais, tėra 
tik darbo pusiaukelė. Akademi
nis jaunimas, augęs ir brendęs 
savų kraštų stud. katal. sąjun
gose, priklausančiose Pax Ro
maną sąjūdžiui, vėliau išeina į 
gyvenmą, atsideda savarankiš
kam darbui. Reikia ir juos ap
jungti. Taip ir išaugo nauja 
Pax Romaną veiklos šaka, tel
kianti draugėn katalikus akade
mikus, baigusius augštuosius kelių ir būdų tarptautiniam stu 

dentų katalikų bendradarbiavi- * * * » » *?«*» " " f * * 
mui ir konkrečiam darbui 

Pirmasis Pasaulinis karas 
pradėtąjį darbą užgniaužė Ir 
tautas įvėiė didžion nesantai-
kon. Tik Ispanijos ir Olandijos 
kraštai išliko neutralūs. Tų kraš 
tų stud. katalikų iniciatyva 1921 
m. liepos 21 d. ir buvo sušauktas 
Šveicarijos Friburge pirmutinis 
tarptautinis studentų katalikų 
suvažiavimas, sutraukęs atsto
vų iš 20 kraštų. Šis suvalavi-
mas pradėtąjį katalikiškojo aka 
deminio jaunimo sąjūdį" ir pava
dino "PAX ROMANĄ" vardu, 

kovojančius už savo profesijos 
tobulinimą, už visuomeninius ka 
talikų re'kalus, už bendruosius 
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
principus. Toji nauja atžala liko 
pavadinta Tarptautiniu Katali
kų Akademikų Sąjūdžiu (Inter
national Catholic Movement fof 
Intellectual and Cultural Af-
fairs). Jos pradžia siekia 1947 
m. 

Iš universiteto į gyvenimą 
Prisiminę suglaustą Pax Ro

maną atsiradimo ir veiklos is
toriją, dabar savo žvilgį kreipia-

išUkusiu Ugi mūsų dienų. PAX m e š i ų m e t i n į P a x R o m M | a 

mo tarp'hutinį kongresą, ėau-
(Nukelta į 4 psl.) 

kraštus, kur dirba, kovoja ar orkm,AXTA ~ . ^^ w*,wowii,^i. m t ; * 8I,*II1CUU* r a * IWIIUUU 

džiaugiasi to paties tikėjimo bro f 0 1 ^ * . _ J ^ S katalikiškojo akademinio jauni ,. • J tarptautinio sugyven mo, bena-
i a L j radarbiavimo ir jungties idėją, 

Šita katalikiško bendradarbia vėlesniais laikais Pijaus XI iš-
vimo mintis, stipriai paremta reikštą šūkiu: "Kristaus taika 
tikėjimo gyvenimu, amžių bėgy- Kristaus karalystėje**. 
je gražiausiai prasiskleidė aka-! . M. 
v " . . . . _. , Pax Romaną darbo laukas 
deminio jaunimo tarpe. Studen
tai katalikai, bestudijuodami Pradžioje Pax Romaną dau-
įvairiuose katalikiškuose univer giaus'a rūpinosi studentais, jų 
sitetuose, pasijuto esą vienos tarptautiniu bendradarbiavimu, 
šeimos nariai, kovoja už tuos kėlė aikštėn jų reikalus, gynė 
pačius krikščioniškuosius idea- akademinius jų interesus ir «tip 
lus, kur'uos jie dabar išpažįsta rino krikščionišką pasaulėžiūrą, 
universiteto sienose, ir kuriuos Taip ir susikristalizavo Tarptau-
yra pasiryžę išnešti į gyvenimo tinis Studentų Katalikų Sąjūdis 

Įsteiki! Lietuviška šventovę 
Savo Nauuose I 

Tėvai Marijonai gauna 
naują parapiją 

Generalinė T.T. Marijonų ta 
ryba Romoje nutarė paimti ad 
ministruoti parapiją Plano mie 
ste, Illinois, kurią tėvams ma
rijonams pasiūlė vištos vysku
pas. Toje vietoje vyresniuoju 
patvirtintas kun. Jonas Savu-

tovios ir ilgos tautų taikos. | kynas, MIC. 

tikrovę, kai tiktai baigs studi
jas ir atsdės savarankiškam 
profesiniam darbui. 

(International Movement of Ca
tholic Studente). 

Gražiausiai stud. katal. bend-
Akademinio katalikiškojo jau radarbiavimo idėja pasireikšda-

nimo bendradarbiavimo idėja, vo tarptautinu kongresų metu, 
labiau išryškinta apie 1880 me-Į perijod'škai šaukiamų įvairių 
tus Europoje, konkretesnę for- kraštų sostinėse ar didesniuose 
mą teįgijo tiktai 1888 m., kai mokslo centruose. 1930 m. įvy-
Šveicarijos^ tudentų organzaci- I kęs Pax Otomaną tarptautinis 
nio vieneto pirmininkas George kongresas jau galėjo džiaugtis 
de Montenach Friburge sušau-' apjungęs ne vien Europos, bet 
kė pirmąjį tarptautinį studentų ir kitų kraštų akademinį jauni-
pasitarimą, pradėjusį jieškoti mą. Tame kongrese dalyvavo 

Jei J ū s norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, IJstatykite Jo buvi
mo lenkia aavo namuose. Mums Die
vo geruma geriausiai primins Jo my
limosios Motinėles Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
Įsteikite Marijos šventove. 

Mums l ietuviams Dievo Motin§l* 
itin artima. Mūsų l e m e raust Mafi
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai
t i steigdami Marijos mėty šventove 
savo namuose, padarykite ją kartu 
Ir LIETUVIŠKA. 

Islgvkime Aušros Varto Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje m ŪSŲ namuose. 

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 1 3 9 4 x 1 ? H colių g a 
lite {atgyti š iam tikslui u i $1.00. 
Uisakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

* y r e * * V « * V S « JURGIS GLIAUDĄ c ^ a ^ ^ ^ c y p 

RAID2IU. 
PASĖLIAI 
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ROMANAS 

55 tęsinys 

Fortūnatas neturėjo progos sukratyti varpelį. Ap
link buvo tik niauros tuščių laukų platybės. Greit išil
gai kelio ėmė susistumti, kaip čia visur, tiršti nuogų 
gluosnių gojeliai. Dabar, kai gluosniai-be lapų, tie 
gojeliai buvo kaip augšta, gudriai supinta tvora, kuri 
saugoja, kad vingiuojąs kelias nesiraitytų dar staiges
niais vingiais. 

Nebetoli nuo Kubiliaus namų, kur kelio gabalas iš
sitiesė neįprastai tiesiai, o iš abiejų šonų atsigulė at
šlaitės, keleiviai iš tolo užmatė du raitelius. Tie raiti 
stražnikai iš tolo atrodė kaip žaisliukai. Kada priva
žiavo Fortūnatas arčiau, pasirodė, raitelių yra trys. 
Trys raiti stražnikai nepajudėdami laukė artėjančio ve
žimo. 

Raitųjų, arkliukai buvo žemi, bet atrodė, spartūs. 
Juodos stražnikų milinės dengė raitelių balną ir kojas, 
nuliAkdamos ant ilgų aulų batų. Sunkiai kybojo lygiom 
su kaire koja susiglaudę kardai; kardų makštys juo
dos, makščių galas ne smaigalis, bet lyg apskritas si
dabrinis rublis. 

— Jūs vietiniai ? — paklausė vienas iš stražnikų. 
— Vietiniai, vietiniai, — atsakė Fortūnatas. 

— Kur čia valstietis, kuris vakar buvo peršautas? 
Turbūt jūs žinote, — sekė klausimas. 

Fortūnatas atsakė: 
— Aš čia su kunigu. Pas ligonį. Nieko mes neži

nome. Ir laiko neturime. 
— Ir mes laiko neturime, — atrėžė stražnikas. 

Kunigas Sakalauskas atkakliai tylėjo. Tas, ma
tyt, domino stražnikus. 

— Ką gi gabenate vežime? — riktelėjo žandaras. 
Tada vikaras pasakė: 
— Aš vietinis kunigas, važiuoju pas ligonį išpažin

ties sakramentui. 
— Leidimą vykti turite? 
— Aš savo parapijoje ir tokio leidimo man ne

reikia. 
— Išvažiuoji iš miestelio, ir reikia, — užgauliai at

sakė jaunas, bet barzdotas stražnikas. 
— Koks jūsų ligonio vardas? 
Fortūnatas atsakė: 
— Kubilius. 
Vienas stražnikų ištraukė raštelį iš už milinės ran

kovės apsiuvimo. 
— Tu, kalės vaikas, — suriko jis Fortūnatui. — 

Sakai, nežinai peršautojo vardo. Tai tas pats bus. 
— Iškratyti juos! » 
Tada tas jaunas ir barzdotas su linksmomis švie

siomis akimis lyg tingėdamas nušoko nuo balno ir pri
ėjo prie vežimo. 

— Ką vežate, šventi žmonės? 
Kunigas Sakalauskas nieko neatsakė. Jis buvo su

jauktas minties, kad stražnikai gali išniekinti jo šventą 
važtą. Jis instinktyviai priglaudė prie savęs dėžutę, ku
rioje buvo vežamas viatikas. 

Prie nušokusio nuo balno stražniko prisijungė dar 
kitas. Jie abu pradėjo vartyti Šieną vežime, kai vikaras 
ir Fortūnatas kaip sustingę sėdėjo ant vežimo sėdynės. 
Patyrusių jieškotojų judesiais straįnikai braukė sker
sai ir išilgai vežimo grindų. 

Fortūnatas atrodė ramus. Jis laikė "Aukso alto
rius" pakišęs už diržo; jautė juos ant savo pilvo ir straž
nikų pastangos vartyti šieną jo vežime atrodė jam kaip 
ir juokingos. 

— Štai ir knygutės, — linksmai paskelbė jaunas, 
barzdotas kazokas, ir ištraukė iš šieno, iš vežimo kam
po, ryšulėlį. Mažą ir menkutį. 

Fortūnatas atsisuko, kaip įdurtas. 
— Uždraustos knygutės, — linksmai pasakė straž

nikas, ir pradėjo atrišti ryšulėlį. 
— Tai ne mano knygos! — suriko cypiančiai For

tūnatas. 
— Vežimas tavo, o knygos ne tavo, — pašaipiai ir 

linksmai atšovė radėjas. Jis, stovėdamas greta vežimo, 
stengėsi atrišti raudonos skarelės mazgus. 

— Tai tu man pakišai, — suriko Fortūnatas-
— Aš tau taip pakišiu, kad amžių nešiosi, — griež

tai suriko kitas kazokas, stovįs greta radėjo. 
— Lietuviškos, draudžiamos, — patenkintas ir 

ramiai pasakė jaunas ir barzdotas. 
— Varyk juos į žandarų skyrių, — ištarė sėdįs ant 

arklio, matyt, vyresnysis. — Tokių ir pajieškome. Šven
ta ypata, o knygutė*... 

Stovį prie vežimo stražnikai nusijuokė. 
— Aš važiuoju pas mirštantį žmogų, — pasakė 

kunigas Sakalauskas. — Ir visų pirma, leiskite nuva
žiuoti ten. Paskui darykite ką sumanėt. Man tik svar
bu pastebėti, kad tas žmogus, — jis parodė jauną barz
dotą, — paskelbė kad tai draudžiamos knygos, dar ry
šulio neatrišęs. 

— Aš ryšulį atrišau, tada pasakiau, — suriko pa
raudonavęs stražnikas. 

— Tai mes skyriuj išsiaiškinsime, — griežtai at
rėžė kunigui sėdįs ant arklio. 

Vikaras visas suvirpėjo viduje; tokia akivaizdi 
provokacija buvo perveriančiai skriaudi- Jis tačiau su
vokė, kad Fortūnatas turi prie savęs du „Aukso alto
rius". Vikaras paprašė: 

— Meldžiu jus, kaip kunigas, leiskite aplankyti 
ligonį, o paskui darykite ką norite. 

Sėdįs ant raklio paklausė. Paveikė ne tiek prašy
mas, kiek vikaro bosas. Stebino ir kitus stražnikus vi
karo balsas. Tame bose, kuris buvo toks skirtingas nuo 
jų tenoriukų, buvo jėga, ryžtumas ir įsakymo galia. 

\ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Sovietinis jaunimas — 

Suteikia daug rūpesčio Kremliaus valdovams 
AL. GIMANTAS, DetroH; Mich. 

Pirmadienis, rugpjūčio 8, 1955 

LINKSMAS RUNGTYNIŲ LAIMĖTOJAS 

Vien tik šypsniu palydint vi
są eilę įvairių rašinių apie So
vietų Sąjungą, tilpusių didžio
joje amerikinėje spaudoje, dė
mesys užkliuvo, kad ir kiek ma 
žesniame Bowling Green, Ken-
tucky, išeinančiame dienraš
tyje "The Park City Daily 
News'\ visiškai blaivaus ir ne-
persūdyto straipsnio sovietinio 
jaunimo klausimais, kurio au
torius yra žurn. Leonas Den-
nen. 

Šis amerikietis laikraštinin
kas rūpestingai rinko reika-
mas žinias, statistiką ir sava-

mas ir tada ji pasinešusi nuo
tykių jieškojimo keliu. Apylin
kes teismas jai suteikia ištuo
ką, po kurios ji visiškai ramia 
širdimi palfeka vyrą ir dvi ma
žas dukreles. Ištisus metus likęs 
vienas vyras slaugo mažame
tes dukreles, kol vieną dieną 
prie durų jis pamato savo su
grįžusią žmoną. "Ar ji sugrįž > 
sąžines balso šaukiama pas sa
vo vaikus?" — klausia laikraš
tis. Ne, pritrukusi lėšų grįžo 
pas vyrą atsiimti jos išlaiky
mui skirtus pinigus. Tas pats 
sovietų leidinys sielojasi, jog 

šias išvadas paskelbė minėta- tokių volkovų pas juos esama 
me rašinyje. Jis todėl ir drįsta begalybe. Aplamai, rusų spau-
teigti, jog sovietine vyriausybe jda ir radijas paskutiniuoju me 

tu suskato rimtai akcijai prieš 
jaunimo nusikaltimus, nes kon 
statuota, jog gatvėse vis dau
gėja jaunamečių chuliganų el-
getautojų, viešosios rimties 
drumstėjų. 

yra labai nusivylusi raudonojo 
je drausmėje išauklėtu jauni
mu. 

Nežiūrint visų visokeriopos 
rūšies uždangų ir draudimų, so 
vietinis jaunuolis nori ir siekia | 
būti tokiu pačiu, koks yra ir jo 
vjenamžis laisvajame Vakarų 
pasaulyje. Čia nėra išimčių ir 
pačio komjaunimo elito tarpe. 
Juk ir pati bolševikinė spauda 
jau buvo atidengusi, jog rasta! 
net komjaunuolių tarpe tokių, 
kurie lankosi cerkvėse, tuokia
si su jų šventiko palairrrnimu 
ir visais galimais būdais siek
dami patenkinti savo dvasinę 
tuštumą ir nihilizmą, stengiasi 
jieškoti Dievo. 

Kiti gi, kurie nesidomi tuo, 
jau metasi į kraštutinumus: 
jie tampa nusikaltėliais, alko-

Įj^-,"'*fc. v w ""^ j^JBt 

George Monagham (dešinėj) tiesia auksinę taurę Qoshen, N. Y., už rungtynių laimėjimą. Džiaugiasi 
arklys, jojikas ir savininkas. 'Ą U^S) 

Taip pat neslepiama, jog to
kioje Maskvoje viename praš-
matesnių restoranų "Cocktail 
Hali' sau lizdą susisuko ir nuo-
latinais klijentais tapo pačios 
sovietų augštuomenės narių vai 
kai. Jie turi pakankamai pini
gų, jie nieko nesibijo, su nieku 
nebesiskaito, nes gerai žino, 

gancija ir nekentimu visų iš 
viršaus primestų dalykų ir aiš 
kinimų. 

Romantinės problemos 

{domu peržvelgti ir oficialią 
partijos kryptį romantinėmis 
problemomis. Ir čia juk partija 
nustato ką ir kaip kiekvisnas 
turi mylėti, kokią sporto rūšį 
kultivuoti, kaip valgyti ir kaip 
elgtis prie stalo. Dalinai į tą 
klausimą atsako raud. hnkų 
laikraštis "Nova Polska", ku-

sų valdovams. Trumpai — bol
ševikai neįstengė pakeisti sa
vojo jaunimo galvojimo, nesu
gebėjo padaryti iš jo klusnaus 
ir negalvojančio automato. Tie 
sa, gal tai nėra tokia aštri pro 
blema, kaip žemės ūkio, plieno 
ar anglių produkcijos krizė, 
normų neišpildymas, bet tai 
visvien yra pakankamai rim
tas dalykas, nes juk šios Į r Į * * l ^ g M » i f l j 0 « * * » * « * ; 
ryt dienos rusų kartos jaun" 

Tebemeluoja apie Lieuvą 
Savo vedamajame "Pravda" 

Nr. 202 liepos 21 dieną mini 
15 m. sukaktį kaip Pabaltijo 
valstybės buvo įjungtos į Ta
rybų Sąjungą. Tai buvęs pada
rinys "Pabaltijo tautų laisvo 
valios išsiliejimo" — meluoja 
Maskvos laikraštis. Pažymė-

Toliau sovietų propagandla-
pis tvirtina: "Per du dešimt
mečiu Lietuva, Latvija ir Esti
ja vilko savo apgailėtiną būk
lę beteisių vasalų, buvusių pri
klausomybėje kapitalistinių vai 
stybių, tarnavusių jiems mai
nų pinigų įvairiose diplomati
nėse kombinacijose". 

"Pravda" pasaulio neapgaus. 
Visi žino, kad Pabaltijys išsi
laisvinęs iš Rusijos gyveno ne
priklausomų gyvenimu. Tik da 
bar tos šalys yra ne tik betei
sia! vasalai, bet Maskvos ver
gai ir jeigu kas padarė tuos 
kraštus smulkiu mainų pinigu, 
tai komunistai savu laiku mai
nydami ir prekiaudami šiomis 
šalimis su naciais. 

PER PASAULI KELIAUJA 

Bernardo Brazdžionio poezijos 
) rinkinys. Nedidelis skaičius iios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 8o. Oakley Avė* 

CHICAGO 8. ILL. Knygos 
kietais viršeliais $2. 

IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIHIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 

Atsakymą rasite J. Budzeikot kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 4t centu 
| Ją galite gauti 
I " D B A U G E * 

2334 So. Oakley Ave. 
Į CHICAGO 8, ILL. -
miimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
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mas vieną dieną turės pakeisti 
Maskvos valdovus. Į tą mintį 

ris įsidėjo ir poemą skelbian-' rašiny ir prašoma atkreipti 
kad beios atveju galingi ūžta-1 č i ą ." «ŠT rytą* ji maišė cemen- skaitytojų dėmesys 

holikais, paleistuviais, arba, 
kaip rusų spauda juos vadina 
"lengvo gyvenimo jieškotojais 

rėjai juos visada išnarpalios iš 
fcetkurios atsakomybes. Jų ap
ranga, plaukų, šukosena ir vi
sas skonis persiimtas grynai iš 
sigimusia buržuazija, kaip vie
ša' skelbiama. Jie mėgsta "karš 
tąjį dzažą" ir pamėgdžioja vis
ką, kas tik betkuriuo būdu pa
matoma ar p. tiriama iš supu-

ir mėgėjais". Blogiausia, anot vusių Vakarų. Padėtis, matyt, 
rusų šaltinių, pastaroji grupė jau buvo tokia nebepakeliama, 
tolydžio vis didėjanti. j jog nieko neslepint ir nadang-

stant, kaikurių lėbautojų pa-Nuotykiu keliu ' 

Štai, pavyzdžiui, "Lit. Gaze-
ta" nurodo kažkokią Tamarą 
Volkovą, kuriai buvo nusibo-

' 

dęs normalus šeimos gyveni-1 jai, kurių sūnūs ir dukros pa 
teko į tuos sąrašus. 

vardės buvo tiesiog išspausdin 
tos Maskvos spaudoje. Žinoma, 
tas galėjo labai užgauti ir ne-' 
patikti raudonajai aristokrati- maišytoja. 

Ir pats rašinio autorius L?on 

tą prie statybų, gi vakare ji 
patraukia kiekvieno bernaičio 
dėmesį!" 

Ir tai yra šlykštus melas. 
Net ir diktatūroje gimę3 ir au
gęs jaunimas, toji pati margi
na juk turi tokį patį pajauti
mą ir patraukimą, kaip ir lais
vai gyvenąs jaunuolis. Nerei
kia ir aiškinti, kad kiekvienai, 
net ir sovietinei merginai, yra 
kurkas maloniau, kai ji rania 
gerbėjų vien dėl savo moteriš
kumo, bet jokiu būdu ne dėl 
to, kad ji esanti puiki cemento 

M O V I N G 
K. BENIULIS atlieku rralriua pei 
iraustymus ir pervsiimus ii tol) 
' v u- artimų atstumų. 

Telef. 8E. 3-2146 
arba BL 7-7075 

1885 C ANALPORT 

tūra amžiais buvo surišti su 
Rusija", kompartijos organas 
toliau dumia akis, tvirtinda
mas : Naudodamiesi jaunos 
Sovietų respublikos silpnumu 

j pirmaisiais jos gyvavimo me
tais, u ž s i e n i o interven-
tai (įsikišantieji j vidaus rei
kalus) jėga nuo jos atplėšė Lie 
tuvą, Latviją, Estiją". 

Ta jėga tai buvo šių kraš
tų savanoriai, pažinę okupantus 
bolševikus ir ištroškę laisvės, 
o nesvetimieji, kaip akis muili
na Maskva. 

LrmcMM nu arcnq įtempimai, ixro tx aito* 
sekti kaasBcahai įrykin*. Tam reikalui dienraim taršai botinvbt. 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisve!. Tas jav 
bflėjus tebūnie mfalinsff sukin: kirkrienaose lirrovfflkuose namuose "lietuvil-
kas" laikraltk, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Di augąs", 
pats įvesdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicafoje, daro B aa*» pasas 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko Bemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurą tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu kr tav 
formatortą, kas MtasSenĮ duoda mokslo, Pasam literatūros 
dalius skyrius: moterų, jaonhno (ateitininkų, skautu, studentą), 

atkarpoje apcusdmi 
"Draugas" turi sa^o bendradarbiss Kanadoje, Kolumbijoje, Venecuelofe, 

Brazilijoje. Argentinoje, Čilė*. Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancurfjoje, net lt Australijoje. 

turesfte progos sosipa&tti tu geriausiu BetuvBku dienraSfiu. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamu, kasas 
jo dar neskaito ir mos per mėnesį laiko „Drangą" siusime bū užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avcnue 

CHICAGO 8, ILLINOia 

<F 

Pax Romaną kongresas 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Mergaičių mados 

Puolamos ir mergaičių ma-
dos. Girdi, nusižiūrėjusios į 

kiamą Anglijoje, Nottingham Vakarus, kaikurios dėvi tokių 
universitete, rugpjūčio 17 — 25 formų ir sukirpimo sukneles, 
d. Tai bu8 iš eilės XXIII tarpt. j o g j ų fįgūros iškeliamos iki ne 
suvažiavimas. Kaip visi Pax Ro- padorumo, gi plaukų šukuose-
mana suvažiavimai, taip ir šisai n o s b ū t m a i nukopijuotos nuo 
gvildens vieną pasirinktąjį klau amerikiečių k i n o ž v a i g ž d ž l ų 
smą — "Iš universiteto į gyve-, gaivu 
nhną. Jaunojo akademiko pro-( I r t o j į y i a a p a d - t i g v y k g t a 

blemos". | t u o m e t u > k f t i rmų j a u n i m u i 

Paskutinysis suvažiavimas, Į leidžiama gana daug 
vykęs Kanadoje, Toronte, gvil
deno klausimą — "Universiteto 
pašaukimas". Šių metų tema 
tarsi atbaigia klausimą, nagri
nėtą Kanadoje. 

Katalikiškoji mokslo ir auk
lėjimo įstaiga, tinkamai ir rū
pestingai atlikusi savo pašauki
mą, išleidžia į gyvenimą jaunąjį 
akademiką, kurį pasitinka eilė 
naujų problemų ir uždavinių. 
Jis patenka į savo profesiją, įsi
lieja į visuomeninį veikimą, at
sistoja prieš naujus gyvenimo 
plotus. Tokie klausimai bei pro
blemos ir ras vietą XXIII tarp
tautiniame Pax Romaną kongre
se Anglijoje, Nottinghame uni
versitete, kur dalyvaus ir lietu
vių atstovai. 

įvairių 
leidinių, kuriuose ypač kalama 
ir pumpuojama bendroji parti
jos ir vyriausybes linija. Bet 
tas, kaip matoma, nedaug gelb 
sti. Ir ką gi veiks jų jaunimas, 
kuris, jei nėra įtakingų „ tėvų 
vaikai, neturi jokios galimybes 
pasirinkti savą jaunystę ir atei 
ties kryptį. Jei partija lieps, 
vienas turės būti traktoristu, 
kitas kolchozininku ar mūrin n 
ku, ar, pagaliau, su šypsena ir 
daina "savanoriškai" išvykti į 
tolimąjį Sfbirą. 

Vaikai nuo 6 iki 14 m. amž. 
filtruojami per pionierių orga
nizaciją, vyresnius jau stengia 
si malti komjaunimas. Ir tik 
reikia stebėtis, rusų ' jaunimo 
nepalūžimu ir savotiška aro-

Dennen, beveik pranašingai tei 
gia, jog kaip tik čia ir slepiasi 
visa tragedija, kuri tiek daug 
rūpesčio teikia šios dienos ru-

Naujasis Testamentas -
šventas Raštas 

Verti lietuvių kaibon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kupas Metropolitas. IV laida U 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kains $1.60. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobilį visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. YVKSTERN AVE. WAlbrook 5-8200 

p;3!saajgaava*> 
fc" aa^ass»sBSsjk 

SUTVARKYKITE LMKO SAVO JIŪT0M0BIU I 
Complete Auto Service S 

454244 8. Western Ave. Tel. CLif. 4-0079* 

B U I C K ' A S 
. ' i 

LIETUVIŠKAS 

AUTOMOBILIS 

•MM 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS U I S , sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

. » / . Sav. Stanys Dapkus, prityi-ęs nieciianl-
ka>, turis moderniausius įr< ilginius, ge
rai ir nebrangiai pataiso karoserlj#> ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, , 
kad taupiau naudotų bensins> ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1936 metu. 
taip kad jo darbu busite patenkinti. Na
mu telef. VYAlbrook 5-7680. • 

1 

MIDLAND 
Savings and Loan^y.4 

* ss u idtiori ^ ^ ^ ^ / 
SfŪlSIIEsl 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer JLvtmit Tai. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prarlosnios 

ALGIKDAS LANDSBEKG1S 

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

259 psl., kaina $2.50 
DRAUGAS, 2334 8. Oakley Ave., 

mvieautn * i i 

Sio» nuostabios Ir nefm.prastos Icny-
gon personaAus Šitaip {vertina ra
šytojos Gliaudą: "...W«isas — pa
niekintas niekintojas, bet tnrjs 
savyje Fra Angelico angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgės 
skaistumo ir nesuvokiąs jo eamea, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotejlmo probas*" 

Pradėki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti Sieję lietuviškoje 

|staigt|e BRIGHT0N SAVINGS and L O M I 
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad.. penktad. ir 
lest. 9 v. ryto iki 4:30 p. p. 

Treciad. » ryto iki 12 v., o 
Ketvirtad. » vai. Iki 1 •ak. 

<? 
: ^ 

N u o 

1 9 2,4 

i k i 

AUGšTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

fttel kod« apsimoka taupomu* pinigu, paditi j CHICAGO SAVINGS AMDLOAN i S Į P N : ^ ^ į į ^ ^ ^ S S i 
iki $10 000 00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3 Per 31 metus CHICAUO "AVi«ua ™»™ 
100% S H S j . taupytojams indėlius i? visada mokėjo augėlesnį dividendą negu kitų; f man Simų jstogu. ^ . ^ " " ^ ^ P ^ 
eali iėkelsti čekius, spmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas KICM ?"" " " ^ 
O r M o n e y Order čekiais. Mes meko neskaitome už šmos patarnavimus. 5. Parduodame u- keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo-
aajaj sąlygomis duodame paskolaa perkant namus. 

Pas mua yra lie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savinfs. 
Kviečiame visus taupyti *ioje pačioje progr«*jrviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

N u o 

19 5 5 6 2 3 4 s < H l t h Western Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehiU 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo S iki 8 vai. vakaro. Trečiaedieniais uždaryta visą disn*. šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 Vai. po pietų. 
x VALANDOS: Pirmadieaiais nuo 13 iki S vai. vakaro. Aatradie įiaia ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valanCoa po pietų. 

^ * • f r. 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

> 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MES P A Rr PINAME KEUONES: I^ktavais — Oeležinkeliafai 

— Aa to*m«Ua — Laivais, 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti J Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURHITURE 

C0MPAHY, INC. 
2310 West RooseveH Road 

Telei. SEeley 3-4711 
Hlde away Bed — Sofa-lova S109 00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . S|Q9.00 
Nauji 1055 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ j 4 9 00 
Pasinaudokite šiais supiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVE. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vaL 
dieną iki 5 vai. vakavo; 
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SAULĖTOJE PAEŽERĖJE 
Jau kuris laikas kaip vasaros laužo baltai apsirėdęs, su krivu-

karščių nejausdami, jaukioje Mi le rankoje pasirodė krivų krivai-
chigano paežerės aplinkoje Tėvų tis Lizdeika. Jam bepasakojant 
Jėzuitų globoje atostogauja ke-| apie džiugius ir skaudžius Vil-
liasdešimt berniukų. Ištisą die- niaus istorijos bruožus, prieš 
ną prie Paw ežero girdėtis ber- žiūrovų akis vienas po kito sklei 
niūkų krykštavimas ir juokas, dėsi Lietuvos sost :nės praeities 
saulės spinduliams glamonėjant vaizdai: kaip kungaikštis Gėdi
ju įdegusius kūnelius bei gai- minas, ilsėdamasis po medžiok-
viam vandeniui atvėsinant juos lės, sapnuoja apie staugiantį ge 
nuo karščio. ležinį vilką, kaip Lizdeika išaiš-

Bern'ukams apsipratus su vie kiną tą sapną, pranašaudamas 
ta ir tvarka, jaučiama giedra,) šviesią Vilniaus ateitį, kaip prie 
jaunatviška ir lietuviška nuotai- pastatytos pilies Gediminas su 
ka. Stovyklą puošia naujas pa- savo kariais daro priesaiką gin
čių berniukų padarytas lietuvis-Ui Tėvynę; paskui, ginklams 
ko stiliaus kryžius, o koplyčią da1 žvangant, užverda arši kova, pa 

SCENA I* TRAGEDIJOS ! i I 

bina spalvoti vitražai. Trumpo
se lituanistikos pamokose į jau 

sibaigusi letuvių, pilies gynėjų, 
laimėjimu prieš užpuolikus kry 

nųjų stovyklautojų sielas giliau j žiuočius. TŠ skaudžių vaizdų nu
slegiamas lietuvybės daigelis.! vo parodyta maskolių supančio 
Dažnai jiems nurodoma, kaip iš
ugdyti gražų ir tvirtą charakte
rį. 

Didžiausia pramoga Ne* niu-
kams yra vakariniai laužai. Su 
dideliu noru jie stebi laužų pro
gramą, bet dar su didesniu en-
tuz'azmu patys vaidina. Stovyk
los vadovybė tą entuziazmą pa 

ta Lietuva, knygnešio ištrėmi
mas į Sibirą ir dabartinė Tėvy
nės okupacija. Tokiuo būdu ir 
pačios pramogos panaudojamos 
puoselėti lietuviškumą. 

Stovyklai paįvairinti buvo pa
daryta keletą iškylų į apylinkes 
vietoves. Taip pat pravedamos 
įdomios sporto varžybos bei su

naudoja geram, leisdama Viek r e n ^ a P a i n i ų ir molio dirbinių 
galima didesniam^ berniukų Paro°-a. 
skaičiui pas :rodyti viešai prieš Tėvai, norintieji suteikti savo 
kitus, padanuoti, pavaidinti bei v a i k u č i a m s gražioj aplinkoj jau-
ištarti vieną kitą žodelį. .v. ,». , . .. .-

T, , - T* . natvisko džiaugsmo bei hetuviš-
Is parengtų laužų berniukų 

dvasiai artimiausias buvo giliu k o s d v a s i o s > t i k r a i d a r S a l ė t * 
lietuviškumu dvelkianti vaidini- pasiųsti juos į stovyklą, kuri te
mas apie Vilnių. Prie uždegto sis iki rugpjūčio 14 dienos. K. T. 

PUTNAMO KOPLYČIĄ. ŠVENTINANT 

Nukritusio American Airlines lėktuvo graueiai prie Fort I^eonanl Wood kariuomenes bazės. (1NS) 

ziliausko įvykdytu. Už jo ant Spygl ine ŽUVIS — 
sienos išpiešti Kristaus Kančios n e p a i m a m a tv i r tove 
ženklai. Tai yra labai būdinga 
lietuvių liaudies religiniam me 
nui, kuriame prie kryžiaus de 

Jūrų vandenyse veisiasi spyg 
lin3 žuvis, kuri gamtos apdo-

dami įvairūs atskiri kryž!aus vanota originaliais spygliais: 
kančių simboliai. Žodžiu, naujo- jos odoje, panašiai kaip ežio, 
ji koplyčia bus ypatingas lietu- kyšo spygliai. Ištikus pavojui, 
visko religinio meno paminklas ši žuvis įtraukia į save labai 
ir rel'ginįų Lietuvos šventovių daug van&ens. Nuo to ji išsi 

Gyvenimas nestovi vietoje, statybos darbus vedė inž. Au-
ypač lietuviškasis Naujosios gustinavičius iš Clevelando, jam 
Anglijos gyvenimas. Visi kuria- talkino Ignas Malinauskas. Vi
si, plečiasi, statosi, — taip ir se-1 dau s išpuošimą atliko dail. Var- j koto jai, rodos, atliko savo pa-

atvaizdas. 
Ši koplyčia pastatyta Ameri

kos lietuvių aukomis, priside
dant ir kitų kraštų lietuviams. 
Aukotojų eilė buvo didelė ir kai-
kurių aukos tikrai gausios: vie-

pučia, o spygliai tada atsikiša 
— žuvis virsta nepaimama tvir 
tove...* 

Panaši į dvidantę irgi turi 
tokius pat spyglius katurdante 
(tetradonta). Ši žuvis iš savo 

ui, garbep fundatoriai, aukojo spyglių dar išleidžia nuodus, 
po $1,000.00, kiti, fundatoriai, gaminamus jos kūne tam tikrų 
po $500.00, dar kiti — po 4, 3, i i a u k ų Nuodai smarkiai vei-
2 ar šimtą dolerių. O kiek buvo k i a g į ų n u o d ų v e i k i m ą g e r a i 
tokių, kurie skubėjo prisidėti ž i n o v i e t i n i a i gyventojai. Šiais 
bent kuklesnėmis aukomis. Au nuodais tepa net savo strėlių 

galus. Pasitaiko, kad išalkęs 
eelės lietuvaitės Putname. Jų neis, padedamas dail. Daugvi- reigą. Atliko garbingai, ir uz tai | r y k l v s p r a r y j a keturdantę. Aiš 
sodyboje jau išaugo nauja kop- los (abu iš Chicagos). 
lyčia. Pati koplyčia nėra didelė, 

j im s didelis ačiū. 
Tačiau koplyčios statybos fon 

ku, toks ryklys mirties neiš
vengia. Yra buvę atsitikimų, 

Tos koplyčios joms reikėjo, nors ir ne taip jau maža: t a l - d a s ir seserys dar turi vieną• k a d ^ ^ p r a r y t a keturdantę 
nes išsiplėtė jų darbai. Cia va- pins apie 150 200 žmonių. Iš rūpestį. P.lnam koplyčios užbai-
sarai suvažiuoja šimtinė mergai lauko ji atrodo kukliai, iš vi- j gimui dar trūko keliolikos tūks-
čių. Mokslo metais gyvena bend daus puošniai. Svarbiausias daly j tančių ir juos reikėjo iš visur 
rabučio jaunimas. Cia atvyksta kas, tai didžiųjų Lietuvos Ma-; suskol.nti. Ir jeigu ši skola liks 
iš ar t mųjų lietuvių kolonijų at- rijos šventovių įamžin:mas. Jos slėgti seselių pečius, koplyčios 
skiros grupės mergaičių ir mo- atvaizduotos dešimtyje spalvo- švent'nimo diena nebus tokia 
terų atlikti uždarų rekolekcijų, tų langų. Cia į mus kalba su džiugi. Dėl to laukiama naujų 

Koplyčios fondo vajus buvo savaisiais stebuklingais Dievo aukotojų, kurie paskutiniu mo-
pradėtas prieš 5 metus, o pati Motinos paveikslais Pažaislis,! mentu ištiestų savo dosnią ran-
jfcopf.yvįi pradėta statyti prįeš Žem. Kalvarija, Š luva, Šv. Jo-! ką. Norime tikėti, kad tokių dar 
du metu. Dabar ji beveik baig- n3s Vilniuje, Krekenava, Auš-1, atsiras — ir iš anksto jiems dė
ta, rugpjūčio 21 dieną bus iš-1 ros Vartai, Trakai, Pivašiūnai, kojame 
kilmingas pašventinimas. Šuva- Kazokiškės. Be to, vienas lan-
žiavę į iškilmes, Tanistos turėsi-! gas skirtas Marijos apsireiški-
to progos pamatyti, kas padą- mui Šiluvoje. Iš lauko pusės' lyčio8 šventinimo 
ryta. O padaryta viskas naujai dar bus Šiluvos apsireškimo rugpjūčio 21 d. 
ir Lietuvių rankomis bei auko- Marijos statula iš marmuro 
mis. Koplyčios altorius puošiasi 

Koplyčiai planus parengė stilimju kryžiumi dailininko Var 
arch. Krikščiukaitis iš Bostono, nelio projektuotu ir skulpt. Ma-

li^j^nfenl^afBs/ Jani 

m 

VISI Į LIETUVIŲ DIENA PIKNIKĄ 

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE 
K e n n e b u n k p o r t , M a i n , 

G'.irsrijHiTi;' a tos tcRu k r a š t e , prie b a n g u o j a n č i o A t l a n t o ! 

Sekmadienj, rugpjūčio 14 d., 1955 t 

11:00—Iškilmingos Jubiliejaus Mišios — T. Benedikto Bagdono, 
buvusio Provincijolo, sidabrinis kunigystes jubiliejus. 

Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas. 
12:00—Pietūs . * 

3:00-^-Procjrarna: 

Dainos—Šv. Petro parapijos Bostone choras, vad. konip. 
pro t. Jer. Kačinsko. 

Tautiniai šokiai, dainos, įvairūs sportiniai ž a i d i m u — 
atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiams vadovaus 

ponia Ona IvaŠkiene. 

Daug skanių valgai, gėrimu, įvairiausirj dovanų bei lai
mėjimų. 

Visus aukotojus, jų šeimas ir 
visus lietuvius kviečiame į kop-

iškilmes — 
sekmadienį. 

Iki pasimatymo Putname. 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno 
Koplyčios Statybos Komitetas 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd St., tel. PR 8-1331 

i 
Naujcsc erdviose patalpose, l^ngrva pasiekti gat-

vSkarlals Ir automobil iams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiausi pasirinkime {vairių rūšių baldų ir kitij namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jflsų sallonul* miegamajam ir kt. kambariams. Pri^Š pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus Ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME SALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris Jums patinka. Taip pat atnaujiname se-

nus baldus. JUOZAS I R KAZIMIERA gĄ»ntAi f tTAi 

Ant. Jonyno straipsnis 
"Pravdoj" 

Minint sukaktį Lietuvos in
korporavimo į Tarybų Sąjun
gą, "Pravdos" 202 numeryje 
buvo išspausdintas Antano Jo
nyno straipsnelis "Saulč a n t 
Nemuno". Straipsnelis nuneš
tas pagal Maskvos kurpalių ne 
sidrovint girti kolchozų, kur 
'buvo suvaryti laisvieji Lietu
vos ūkininkai: Deja, net ir to
kios "šventes" proga autorius 
savo straipsnyje turi pripažin
ti kolchozų trūkumus. Straips
nis baigiamas rusams dėko
jant už "družbą". 

Maskvai nesiseka su planais 
Rašydama apie Tarybų Są

jungos ekonomiką, "Pravda* 
net vedamajame turi pripažin
ti, kad miškų, popieriaus ir me 
džio apdirbimo ūkiai neišpild! 
savo pusmetinio plano. Eilė mi 
nisterijų neįsteng'e įvykdyti sa
vo* uždavinio. Prie tokių pri
klauso juodųjų metalų ministe
rija, sunkiųjų mašinų gamybos 
ministerija, įrankių gamybos mi 
nisterija. 

P&J.JOKUBKA 
T.V. and MAMOMIS, WATCHES 

SALES AND SERVICE 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chkago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 

pragraužė ryklio skrandį ir gy
va išlindo. 

Išdirbo Kinijoje 43 metus 
Komunistai iš Kinijos ištrė

mė prancūzų misionierių tėvą 
Juozapą Corre, kurs dabar jau 
turi 82 metus amžiaus ir kurs 
Kinijoje misijose yra dirbęs 43 
metus. Tremtinys dabar gydo
si vienoje ligoninėje Hong Kon 
ge. 

Katalikų pagalba 
mokykloms 

JAV katalikai, steigdami ir 
išlaikydami mokyklas, padaro 
daugiau švietimo reikalui, ne
gu kad federalinė vyriausybe 
rengiasi padaryti. Taip pareiš
kė arkiv. O'Hara, priminda
mas, kad per 1954 metus JAV 
katalikai mokyklų statyboms 
išleido $500,000,000 ir jų išlai
kymui — $620,692,000, iš viso 
— $1,120,692,000. 

Kardinolas apaštalavo ir 
kalėjime 

Naujas filmas 
Louis Rochmont nusprendė 

Iš Vengrijos slapta į užsienį, pagaminti filmą pagal plačiai 
buvo išgabentas dienoraštis ka 
talikų laikraštininko dr. Laszlo 
Toth, kurs buvo uždarytas į tą 
pat} kalėjimą, ką ir kard. J. 
Mindszenty. Tas laikraštinin
kas mirė, bet jo dienoraštyje 
skaitome, kad ryžtingas kard. 
Mindszenty laikymasis ir apaš
tališkas žodis paveikė, jog net 
ir netikintieji, buvusieji 

skaitomą Henry Morton Robin 
son veikalą "The Cardinal". 

NUO UZSISENMTSIŲ 
SKAUDANČIŲ ftAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. jie 
negali ramiai sfdStl tr naktimta 

t a m e ' m i e g o t i , nes Jų uis ise nėjusios žaizdos 
. . j niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 

k a l ė j i m e , e m e g e r b t i r e l i g i j ą . Į niežėjimą ir skaudėjimą senų atvt-
"Aš buvau daue kartu liudinin "• i r • k* u d t l u *»i*dų. uždekite A » u u \ a u a a u g K a r i ų į t u u m i n LEQXJlj0 o intment . Jų g y d o m o s 
k a s , — TaSO d r . T o t h , — k a i p Fpatybes palengvins Jū»ų «kaudejl-
. . . . . . . . . . . , , . mą Ir galėsite ramiai miegoti na*> 
kalintieji. marksistai, anksčiau q7 vartokite jas taipgi nuo skau-
buve prisiekusieji religijos p r i e ' ^ J . ^ ^ J - ^ ggįfi* 
šai, atmetė dialektinį materia-' sis. Taipgi pasalina peršėjimą iuro* 
. . • « _ - , i i . — ~- vadinamos ATHLETE 8 FOOT, su-
l i z m ą i r p r i ė m ė k a t a l i k ų t l k e j l - «tabdo džiovinimą odos Ir ncrply§tm% 
m a " Ti* rmiuLkrrin k a i n k a l č i i - tarplričių. Tra t inkamas vanot i nuo mą J IS pasakoja, kaip Kaieji jd l t{[ l t a n C l o t i ,UBkuU8ios odos d*Hiir. 
me kartą vienas jaunuolis nu-1 vinių, odos isbenmų ir t. t., taipgi 

i T» s n xx- v - * ~ . t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-
a l p o . P a 8 1 v a i k S C 1 0 j ! m e p a m a t ę s , l r < > d o .kaudus išbėrimas nuo vysty-

Mindszenty|W»- J* v™ *«•* gyduoii DUO % 
vlrilntų odos ĮUrų.Ls-I 

j | nualpusį kard. 
pirmas atsiskubino jam padėti 
ir nuo to laiko kas antrą dieną 
tam jaunuoliui perduodavo sa
vo kalinišką kepalėli duonos. 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

APARATUS 
Sąrant no j a darbą ir dalis. 

gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et.. 11.25. Ir $1.50. 
Pirkite vaistinėse Cnl 
cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlsc. Gs> 
ry, Ind.lr Detrolt. Ml-
chlgan arba raSyki
t s Ir atsiųskite H o -
ney order į: 

LEOULO, Department D. 
I . M I G L I N A S [6618 W. Kddy St. ChUmgo S4.111. 

Telef. — HUmbold 6-1038 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Modernilkai įreng 
ta vieta [vairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas. 

414 VVest 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840. 

26 inch dviračiai, 
$46 vertės $29.95 

Vaiky vežimėliai, 
$39.00 vertės $28.80 

Lovytės , 
$30.00 vertės $17.50 

Ir daug kitų dalykų urmo kainomis. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIMIIIIII III III II11 llll f Tl f llll 

VftSI * TTVAI-TftT>1 NTV VAI 
• rKLKVIZMOS • 

r M lr NEfiTOHMI RADI JAI 
AuRštos kekybts fonografai 
— DULKIASIURBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VTDAU8 IR LAUKO ANTENOS 
—• TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

rancv^-A' i —MSMHiisjsne^ssssssnasss NADIAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

| PAŽVELKIME f MARIJA. Nuo
stabus 8vč. Marijos gyvenimas, pa 

2 E M A I Č I Ų TARME 
APYSAKOS 

Neseniai išėjo iš spaudos 

B n f Ir II I H I A I p a i l s rašytas pasiremiant Dievo apsviestų-U I K U J U i C 5 T d i I d Ii ] ų regltojų pasakojimais (iv. Brlgl-
te . t .pa.sdmt. .«tori»M pU« M» g J J J J - , * g f t u ~ J f t g S 
gratija, Audronė, o kas svarbiausi* talpina II pasakojimą su nepapras 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
takos: ' 1) Knygnešys Butrius, 2> 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis ii Kulių į Klaipėdą važia-
vo ir žemaičių stiprybe. 154 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

2334 8. Oakley Ava, 
Cblcago 8, UI. 

Jau paslrodl 
knygele 
& Įt>* W *A' 1S.* W *A* *A* ^ 

knygų rJtkoJ nauji 

\ MC ̂ K ̂ K ^^^R^R^» 

S A U G U S 
BALDU 

PERKRAUSTYMAS 
IA ARTI IR TOLI 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas* 
šaukite: 

R. A E R E X A S 
4540 8. Wood St.. Ctiicago % 

IU. Tel. VI. 7-2972 

tat puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai lr tekai
nuoja tik 11.00. Slą puikia knyga 
paraše preL dr. F . Bartkus. 

MARMA M I M 8 KAI RA Avo. Ma
rija laiko bėgyje apsiretikS Įvairiose 
pasaulio vietovėse, ftlos knygos au
torius Rnn. S. Kuzmickls, salia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: I A Salette, Lurde, Fa-
timoje; apie Stebuklingąjį Medai i ke 
l| lr kt. { iangoje lr pabaigos žodyje 
autorius svarsto ftv6. Marijos Nekal
čiausios Alrdies kulta, ir iškelta Ma
rijos kaip maloniu Tarpininkes vaid
m e n į Knyga turi 15» pel.. paveiks
luota, (rista į kietus viršelius lr kai
nuoja $2.00. 

AIAROS *VAI(J«Dft. 15 tautu U 
R8 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
Žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 
tjrbtelfjuslus rašytojų perlus Ii {vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-
ruolis. Tat knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Visų radijų, fonografų. TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių Inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

iLDAinfl-
OTCLCvision 
(.sales - service) 
313U So. Halitod — DA 6-6887 

S O P H I E B A R Č U S 
RfiDIO PROGRAMA 

I i WGES stoties — Banga l i t e 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

S : i t iki »: t0 vai. ryte 
flESTAD. 8:X0 iki S: 10 ryt* 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—I v. 
SEKMAD. 8:50—*:*© v. r. H 

WOPA — I 4 t 0 U i . 
Chicago St. 111. HEmlock 4-S41I 

7121~80 . ROCKWELL 8T. 

• . ' . V M > W m V A V A W . V . M ' 

V I K T O R O K O t I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

UletuviSka gasnltno Shell stotis lr 
Auto taisymas. 5759 S, We<t«rn Ave. 
Tel. R E 7-0533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo 
lr keič iamos dalys. 

darbai 

PIOIM IR sArr.i \i 
PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE [R 1> TOIJAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu nauja dideli 

# •34 8. Tmtanan. Chioa«o t t , 
TeL GRoTekiU «-70M 

Skeihkites 44Drau^e" i 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldas saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt mylif 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės pas mna Turįs daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais ki< 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VItginia 7-7097 

flsgfe^ągMOK/agm: .3gM».-..-gĮSĮeĝ -̂ as> { 
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L I E T U V I Š K A J S T A I G A 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigos, sąžiningąjį darbas. Visi ^pdrandkmsl B artimų ir 

toUmu distancijų, ftaukitt sekančiai: 

ANTANAS VILIMAS 
3415 S. LITUANICA AV1L, CHICAOO* UJU 

Telelonss — FRontfter 6-1882 

loomų uiaiaii 

NOVI^C MOVI M C 

n w |S TOU IR AUTI ' " ^ l 
NAUJI OlOBU T*OK*l-NAUJAUSI KPAUSTmo (MNįC/AI 

usų Mirų f*Tr#iMA$-įHmis i*SĄim«6Ą$ Avmmmm 
JUOZAS NAJJJkAITIS 

2022 W. 69 St. CHICAGO 36 , ILt. Td. WAIan»alc 5-9209 
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6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HĮJMOIS 
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Pirmadienis, rugpjūčio 8, 1955 

ŽUVO LĖKTUVO KATASTROFOJ 

Lakūnas William O. Gatės, 35 m., Tulsa, Okla., ir lėktuvo patarnau
toja Tlulma Kuth Ballaru, 21 m. iš Salisbury, N. C, žuvo lėktuvo 
katastrofoj prie kariuomenės bazės Fort Leonard Wood, Mo. Kata-
strofoj žuvo bu tri JIĮ įgulos narių ir 27 keleiviai. (IXS) 

~-*^VPB»* - v 

MAŽŲJŲ MALDOS 

Dievo 
Tekstas paruostas žinomo peda

gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimar,. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL. 

Tiipson 
raffic 
Safety 

CHARLES F.CARPENTIER 
Sccrctary of State 

This ~Tip" is a further discus-
sion of our theme lašt week—mak-
ing aure other drivers as well as 
pedestrians are aware of your pres-
ence on the street or highway. 

Moat drivers and pedestrians who 
threaten your path do so because 
they have not seen you or be
cause they thlnk you will be able 

Gauta nauja siunta knygelių 

K A I P P A S I R U O Š T I 
JAV P I L I E T Y B E I 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. Bulaitis. Peržiūrėjo tei
k i a s Alfonse F. Wells. Kaina 
GO centų. 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS", 2334 S.Oakley ave. 
ChJcago 8, 111. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

to keep out of their way. You will 
be safer if you will make sure 
they know where you are. Flicking 
your lights or a gentie touch on 
the horn will alert tbem. 

Once they know you are there, 
you can both cooperate in avoid-
ing an aceident. But be sure to 
give your warning early enough 
so that if they ignore it, you will 
still have time to avoid the acei
dent by your own actions. 

• copy of the completely new 
"Rules or the Road" booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN-
TIER, Secretary of State, Spring-
fieid, Illinois. 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Šioj knygelSj telpa: I. Senatvės 

pensijon Ir palikuonių pašalpos, 
II. .Nelaimingu atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. šuiaitis 

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia jdeta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lt-utelėmis. 
Kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, Dl. 

S 

i 

J.GLIAl/DA 

OMPJIO 
KOBIS 

PREMIJUOTAS 
R O M A hJAS 

[domiausias romanas! 

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, .vairių rūsių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

BL CESAS, patyręs auto specialistas 

Italų skulptoriaus paroda 
Žymus italų skulptorius Um 

berto Masstroianni, 45 m. am
žiaus, savo mene daug vietos 
skiriąs religinei kūrybai, kele
to je JAV didesnių miestų ne-

' užilgo suruoš savo parodas. 

C L A S S I F I E D & H E L P W A N T E D A D V L R T I S E M E N T S 

i 

JONAS GRADINSKAS 
rKIJR,V17JJOS. ¥»*D«0, PATEFONT 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEAPITJfl 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
I. G. Televiskm, 944 W. S5th PI 

Telefonas FRontier 6-199S 
Pas IletuvJ — Ir gerinu Ir Pigiau t 

Operos sol. V. Jonuškaite 
Australijoje. Tai yra ne Jonu-
kaite Australijoje, bet jos 
plokštelių albumai iškeliavo. 
Paskubėkite įsigyti; kaina tik 
$8. J. K A R V E L I S , 3322 South 
Halstei st., Chicago, UI. 

Reikalaukite 
visose 
maisto 

krautuves*. 
Šios 

skaniausios 
duonos. 

Jelg-u negaus iu , 
krelpkitfis 
1 kepykla 

į V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th S t 
Telef. LA 3-1510 

PAJIE6KOJ1MAS 

LEONAS NORKEVIČIUS, sū
nus Juozapo ir Aleksandro, kilęs 
iš Telšių, Žarėnų g ves pajieako 
savo giminių. Kreiptis L. Norke-
čius, Meelberg 83 b, Paal (L) , 
Belgium. 

STATYBAI IR NAMU 
PATAISYMAMS ) 
PRISTATOME 
VISOKĮ V RCA1V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MCODY 
LUMBERCOI 

* ": ** \ 
STASYS LITWINAS, Pres. 
80S9 So, HALSTED ST. 

T*L Vletory 1-1171 * į l 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų PRfc 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 4 

RASTI N t ATIDARYTA kasdien nu* 
I vai. ryto tkl I vai. vakar* U 
šeštadieniai* Iki 1 vai. vakaro. 

BITLDINO A REMODELINO 
NAM\7 STATYBA 

įvairus - ntalsymal Ir pardavimas 
Tel norit* pirkti ar užsakyti narna, 
kuria batų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Sualtarttjtaaklt REHanoe 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo G vai. p. p. kaadlen Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 Tai. 

a d r e s a s : 4 6 4 5 S o . K e a t i n g A v e . , 
CHICAGO 12. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 

^26 W. 18th S t Cicago 16 
A. Glntnerls, pirmininkas 
Y. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-1535 . 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

giiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 
= LIETUVIU STATYBOS 
E BENDROVE 

Į M Ū R A S i 
| BUILDERS, INO. E 
E Stato gyvenamuosius na- į 
-; mus, ofisus ir krautuves pa- | 
r gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus, £ 

Įvairūs patarimai staty- m 

"DRAUGAS" AGENCY 
50 East Washingtofl Street 

TeL DEarborn 2-24S4 

2SS4 South Oakley Â  

Tel. Vlrginta 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

SEAL ESTATE 

Dtdslla namų, Manių. 
tų, sklypų p a i r t a ktjnaa 
morglčtua, pasArolsą nuosavybių do
kumentus. Nemokamai teikiame In
formacijas fcr patar imus 

Z. U M B B A t Ū N A B 
P . H. HALVORSEN CO 

t -

J A U N I O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų "Šatrijos" m > 
no draugija, norėdami paskatinti. rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūšy priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių paigaindines ir augštnsniiiju mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATOROS PREMIJA 
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro aufkle-

jartf veikalą: eilėraščius., poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. Premija nebus skaidoma tarp keliu autorių. . v 

4. Autoriai ar loL'jjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudu! paaengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros premijai skirti komisijai, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavardv. 

5. Premijai skirti komisiją kviečia Lietuviškos Knygos 
klubas ir "Šatrijos" vadovybe iš rašytojų, pedagogų ir kultū-
rininkų. 

S Statybos reikalais kreiptis r 
, I reikalų vedėją šiuo adresu: | 

Į JONAS STANKUS 1 
E kasdien nuo 4 vai. popiet. B 
E Tel. PRospect 8-2013 arba i 
E LUdlow 5-3580. E 
s 6880 SO. CAMPBELL AVE.. H 
E Chicago 29, Illinois l 
TniimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiimiimF 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDINO CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

TeL HEmlock 4-5881 

MISCFJJJIJNTOOITS 
Įvairus Dalykai 

G. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskls. 

K N Y G A , 

Kokios pasirodo tik ratais laikotar
piais. 

. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 
R O M A N A S 

Didele Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kurinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes. 

Aplankas dail. J. Paukštiene* 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
434 psl. Kaina $4.00. 

Užsakymus ir pinigas siųskite . 
D R A U G A S * 

2331 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, DL 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 

I R 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis m 

T A I J C H I K T E I J E V T S I O N A N D 
RADIO SERVICE 

IS service charge — Day calls 
$5 service charge — Night calls 

Ali parts used by us are 
g-uaranteed 90 day s. 

6342 S. Pulaski Rd. LUdlow &-SO30 
1834 S. R a d n e Ave. TAylor 9-8081 

LIETUI IftRA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

OyvybSa, ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio Jstaijjoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūiles. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos 
Smulkesnis! informacijai gauti skam
binkite, rašykite, u ie lki ie : 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
fttOO S. Ashland Ave.. Chicago 36, IU 

TeL WAlbrook 5-5S71 
AsrontŲ Ir brokerio dSmeflialt 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite.* Pirmaeiles kompanijos — augs-
Ciausi komisai. Savi pas savus! 

ST. LEO'S PAR1SH 
2—S blocks school — High School 

— Church. 
% PLAT, 6—7 ROOM8 

S bedrooms up & 2 down. Hot 
water oil heat. Full basement t 
cab. kit. Viclnlty 8 l s t A P e o n a . 
$23,500. 

Call Owner — 
VI. 6-1978 

ALL SAINTS PARISH 
Savininkas parduoda 6 kamb. mū

rinę rezidencija, didelis sklypas, .ga
ru apšildymas, Youngstown virtuv?, 
pilnas rūsys, keramikos koklių vo
nia, kombinuoti a luminum ži. miniai 
langai ir sieteliai, 2 autom, gara
žas. Arti mokyklos, krautuvės Ir 
transportacijos. Priimsime rimta, 
pasiūlymą. 10808 S. Rhodes . COm-
modore 4-758S. 

Savininkas - statybininkas parduo
da, 7 kmb. mūr. — "cape cod" na
mą. 3 miegam., 1 % plytelių vonios; 
svečių kmb. ir prleškamb. — kyll-
mai. Pusinių lentų sienos Televizi
jos kambary- Alumin. "storm" tink
leliai. 37 y, pėdų sklypas. ' Prlvatlav. 
i* .šono. Aptvertas. Papuoštas žalu
mynais. Autom. alyv. apšild. Prie €7 
ir Pulaski Rd. 

Susitarti d€l apžiūrėjimo. Tel. R E -
liance 5-1089. 

MARQUETTE P A R K E 
Parduodama LIQUOR STORE IR 

TAVERNA. Daroma didele apyvar
ta. Įsteigta prieš 20 metų. 

255S W. TM SL 

$2,500 įmokėti. Mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. Apylinkėje 25th ir 
Lawndale 2 autom. mūr. gar. šva
rus. Pajamų $82 į mėn. $13,500, 
skolą mokėti kaip nuomą. Svoboda. 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038. 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNTOMOJAMAS MIEGAMA
SIS karabarvs. 

RĖpnblic 7-0617 
Marquette Parke išnuom. jaukus • 

kambarys tvarkingam vyrui. \ Lei- ' 
džlama naudotis buto patogumais 
Susitarus gaminamas valgia Tel 
\VAlbrook 5-7SM. 

Jeigu ieškote pirkti namą, biznių, 
skljT)ų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 N A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71st. St. WAlbrook 5-6015 

Priei pirkdami ar parduodami 
namus, biznuis, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
REAL ESTATE-IK8URANCE 

2405 W6ft 51 S t 
WAlbrook 5 5030 

PRospect 6-3679 (Ta*, ir n t m i l Į 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpklt is f 

VENTA REAL ESTATE 
4409 & Fairfield, t«L LAf. S-S881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vaL 
vak. fteštad. nuo 9 v. r. Iki I v. v. 

Trečitedineial* uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Pk. DAnube 6-2793 
Padeda pirkit! - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

ŠILDYMAS 
A. S t a n č i a u s k a s ir A . L a p k u s 

''nstoliuoia visų geriausių Ameri
kos firmų ga«u ir alyva kūrena
mus pečius ffurnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
ttoners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1337 So. Laram i e, 
Cicero, 111. 

Telef.: OLympic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

DĖMESIO 
NAMŲ. SAVININKAI! 

Statome namus pagal užsaky
mą. Visokių rūšių dailydės dar
bai. Pastogėse ir rūšyse įrengia
me butus. Garažus statome ir 
taisome. Nemokamai apskaičiuo 
jame. HU-G-S247. 

IŠNUOMUOJAMAg 4 KMB. BU
TAS atskiram namuke. 

Telef. Vlctorjr 2-1626 
Hęuūl B IMI" 

P A R D A V I N U I 

PARDAVIMUI grasinę plyta — 
kainavo $147, dabar $80. Mažai 
naudota.' . Valgomasis stalas, $40. 
Kreiptis iki 2 vai. popiet — 

6414 S. Lowe Ave. 
ENglewood 4-8101 

MALDAKNYGE 

"JAUNUOIJU MALDOS' 
Karią paruošė 

Kun. P. Klrvtlmitis 
Kaina: f i.50 ir **50 

UĮnakjiims adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley A m 

CHICAGO 8, ILL. 

2 aukStų, 3 butu. g*«*ram stovyj tr 
preros iSvaizdos natna-s su d\"1em gre
timais sklypais. Aut. š i ldymas aly
va. 2emi taksai. Arti 81st Ir 8. Ar-
tesian. I2S.500. Saukite Kr. A. Rėk
laiti. 

Marquette Parke t aukštų mūri
nis namas ( 2 x 5 ) , rinktinėje Tletoj^ 
ir g-erame sto\->je. Pilnas rūsys, 
aukštas stogas. Parduodamas drau
ge su gretimu tuščiu sklypu. Tiktai 
$28.000. Hr. Kaz. Juknis. 

Gražus pajamų bungalow, 5 ir 3 
kamb. Arti Harąuette Pk. 2 auto 
mūrinis garažas. Geras mūras ir 
stipri konstrukcija. $20.000. Teirau
t is pas E. Kuršių. 

1H aukšto mūrinis S m. namas. 
Viršuj 2 kamb., tualetas ir prau
sykla — .patogu išnuomoti. Rūsy 
Įrengtas didelis kambarys. Aut. šil
dymas alyva. Sklypas 3 2 x 1 2 5 . Sa
vininkai nori greitai parduoti. $19.-
500. Mr. A. Rėklaitis. 

Smagioj Bridgeporto vietoj 2 bu
tų po 5 kamb. geras med. namas. 
Dvigubas sklypas. Tik $13,D IMI. 
Klauskite Mr. A. Strutį. 

Hungalow ant 2 sklypų. Apačioj 
6, viršuj 2 kamb. Virtuv6, Ir vonia 
moderniškai {rengta. 2 garažai. 
Daug vertingų priedų. Arti Albany 
ir 6Srd. $18.000. Mr. A. Rėklaitis. 

Marųuette Pk. 8 kamb. bungalow. 
Pilnas rūsys. Geras pirkinys didelei 
šeimai. $17.000. Mr. K. Juknis. 

Tikrai puikus 2 butu mūrinis na
mas Brighton Parke. Virtuvė" išklo
ta plytelėm. Pi lna pastogė. Dvigubas 
garažas. $23.000. Skambinti Hre.v St. 
Kuršienei BIshop 7-8837. 

Marąuette Pk. parduodami greta 
vienas kito 2 sklypai. Atskirai ne
parduoda. Teirautis pas Mr. A. Rėk
la i t į 

Dėl šeimos aplinkybių skubiai 
parduodamas 2 butu P« 6 kamb. 
mūrinis namas Marq. F*k. \A ge
riausia pasiūlymą. Mr. E. Kuršius. 

Arti Marq. Pk. 2 augštų medinis 
pajamų namas su rūsiu. 5 Ir 7 
kamb. $15,000. Mr. Kas. Juknis. 

Turime gera, pasirinkimą ir ki to
kių Įvairaus dydžio namu bet vi
sokių bizniu, ūkių ir šiaip dėmesio 
verty pirkinių. 

O taip Oat. Jeigu turite ką išnuo
moti — tik paskambinkit mums: 
surasime gerus ir dėkingus nuomi
ninkus. 

CHICAGO i SfiVIHGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, PI. 

CRANE SAVINGS $ L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, Dl. 

DISTRICT SAVINGS A L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8.111. 

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU. 

OCSIOI aa i -%<y 

TELEVIZIJOS 
ir Radio aparatu Taisymas 
Ha*lutn<r»« fr Garantuotas 

M. RIMKUS 4517 8. 8awyer 8 t 
TeL VI 7-0087 — VI 7-S0S7 

» — — » » . 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai, skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbim^ 
kaina yra prieinama visiem*. 

I i a «• ka v% 

ht/U pajr 
plūs food toterest. te 

ths PayroU Savlnga Plaa, a parl 
W your tncoms goa> sste UnHaa 

P. L E O N A S 
R E A L ESTATE 

I 7 M W. 7 l s t Street 
Visi telefonai: VValbrook 5-6015. 

2 butai po 6 k. ir 1 butas rūsy. 
Dideli ir šviesūs kambariai, tile vo
nios ir virtuvės. Karštu vandeniu 
šildoma. Didelis sklypas, sodelis Ir 
2 mašinų garažas. Puikus mūras, 
išorėje ir viduje be priekaištu. Po
ra blokų nuo Marąuette Parko. Z. 
UMRA20NAS, PO. 7-2009 arba 
HE. 4-4S00 

Skubiai parduodamas 2-jų augštų 
mūrinis namas — 2 butai po 4 k. 
2& m. senumo. Centr. apšild. karštu 

; vandeniu-alyva. Dvigubi a luminum, 
' langai. Didelis rūsys ir pastogė. 4 
autom. gar. Salia ekstra sklypas. 

.Apylinkėje nėra juodžių. Bus gali
m a užimti abu butus. Kaina $16.500; 

I m a l a s {mokėjimas. Paskolą duoda 
savininkė. Galima pirkti vieno buto 
baldus, a s a s S. t pJoti Ave. 

SOUTH CICERO 2-jų butų "bar-
genas". 4 Ir 4 kamb., 2 kamb. rū
sy, pastogė, gar., cemento pamatai. 
$14,900. Svoboda, 601S Cerkam. B I 
shop 2-2142. 

— O — 
MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ "BARGE-

NAS". 4 tr 6 kamb. Garažas. Apy
linkėje 26th ir S. Sawyer. Svarus. 
$11,900. Svoboda, S7S9 W. 26th St. 
Lawndale 1-70S8. 

In 9 yeara, f 
paya von $4 for PROGOS — OPOKTUNIT1ES 

SKUBIAI parduodama-išnuo-
Imojama TAVERNA. 
J TteL YA. 7-0677 
I ; 

PIRKiTE APSAUGOS BONUS. 

file:///VAlbrook
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KANADOS VYRIAUSYBE APIE 
LIETUVIUS 

generalinio visų prekių, taip ly
giai ir dirbančiųjų atlyginimo 
sumažinimo.. 

Ar tikrai realus nūdien inflia
cijos baubas, šių eilučių autorius 

Pilietybės ir imigracijos mi- Apie lietuvius sakoma, kad jų nesiima spręsti, tačiau kainų iS-
nisterija Ottawoje išleido infor-j imigracija Kanadon pradėjus' kilimas — kaip maisto produktų 
macinį leidinį "Notės on the Ca- prieš 1 Pasaulini karą ir 1941 j (įr ypač maisto produktų) bei 
nadian Family Tree", kuriame m. jų buvo apie 7,000. Didesnė' kitų prekių Kanadoje yra ypa 
duodama žinių apie jviarias tau
tines grupes Kanadoje: jų isto
riją, organizacijas, spaudą, jų 
jnašą Kanados kultūrai. 

imigracija prasidėjusi 1946 m. tingai pašokęs. Kaikurie daly 
Senieji ateiviai esą įsijungę į kai — gal net dvigubai. Rašan-
Kanados gyvenimą. Naujieji' tysis šias eilutes Kanadoje gy-
esą rodo daug dėmesio senajai vena septyneri metai. Per tą lai-

Is patiektos statistikos maty- tėvynei, kaip matyti ir iš jų laikj ką kainų pasikeitimas — bėga 
ti, kad didžiausios tautinės gru
pės yra šios: anglai, prancūzai; 
vokiečiai — 619,995, ukrainie
čiai — 395,043, lenkai—219,845. 
Didelė yra ir skandinavų grupė 
—283,024, pagal 1951 m. sta
tistiką, — bet imant paskirom 
tautybėm, yra mažiau gausus. 
Lietuvių skaičius — 16,224, es
tų — 9,818, latvių — 9,214. DU 
trečdaliai šių pa balt iečių esą įsi
kūrę Ontario provincijoje... At
vykę po 1951 m.#šioje statisti
koje neminimi. 

raščių "Independent Lithuania" 
(Nepr" klausoma Lietuva) ir 
"Lights of Homeland" (Tėviš 
kės Žiburiai) Minimi tapgi "Pe
lėda", VVeland, Ont., ir "Liau
dies Balsas". Tik nepasakyta, 
kad pastarasis yra komunisti
nis. I 

liniai didelis. Reikėtų pasakyti, 
kad gal visiškai realią prasmę 
turi kažkur skartytas šitoks 
anekdotas: 

Esą, senutė giriasi savo prie-
telkai: "Žinai, kaimynėle, aš 
kuo senyn, tuo e'nu stipryn. 
Prieš keletą metų nueidavau 
krautuvėn, prisipirkdavau už 
penkis dolerius prekių, tai vos, 

Saugo jaunimą 
Omahos mieste uždraudė pla 

tinti bet kokius nepadorius 
spausdintas. Kovojant prieš 
blogus kamikus, sudarytas są
rašas 27 rūšių nusikaltimų, ku
riuos vaizduojantieji paveiks
lai negalės būti pardavinėjami 
jaunimui, neturinčiam 18 m. 
amžiaus. 

Atidavė namą kolegijai 
Steubenvillėje, O., našlė T. E. 

Millsop padovanojo savo di
džiulį namą to miesto pranciš
konų kolegijai. Jame bus ap
gyvendinti profesoriai. 

• • 

aite "Draugą", duokite 

jį kitiems. 

Leidiny yra atskiras straips-'V Os jas partempdavau namo. O 
nis apie tautinių grupių meni-' dabar — nusiperku prekių ir už 
ninku įnašą į Kanados meną,1, dešimtį dolerių — tai kaip vėt-
bet lietuviai nepaminėti. i r a n a m o Pareinu..." 

Kanadiškomis nuotaikomis 

KALBOS APIE INFLIACIJĄ 
PRANYS ALS ENAS, Kanada 

Infliacija, kaip žinome, yra 
priešinga blogybė desperacijai 
krizei ar kitaip kaip dar ją pa-
vadintumėm, kuri, kartas nuo 
karto, nusiaubia kapitalistinius 
kraštus. Šiaurės Amerikog kraš
tuose: JAV-bėse ir Kanadoj 
sunkios formos depresija turė
ta tarp 1929 — 1939 m. Tuomet 
ir mūsų tautiečiai, gyveną šiuo
se kraštuose, patyrė daug var
go ir skurdo. Su 2-rojo didžio
jo karo pradžia atsidarė fabri
kai, atsirado daug prekių varto
tojų .atsivėrė rinkos gaminiams, 
net luksusiniai dalykai pasidarė 
prie .narni darbininkų sluogs-
niams. Gerbūvis tebeklesti ligi 
šiolei. Tiesa, Kanadoj truputį 
sumažėjo darbo jėgos pareikala
vimas ir, ypač žiemos metu, su
sidaro didokos bedarbių eilės. 
Darbininkų unijų oficialių as
menų teigimu, pereitą žiemą Ka
nadoje buvę apie pusę miliono 
bedarbių. Reikia pasakyti, tai j 
jau labai daug, nes Kanadoje,; 
nors šis kraštag savo plotu —| 
milžiniškas, truputį didesnis už 
visą Europą, tačiau jame gyve
na tik 15,000,000 gyventojų, o 
dirbančiųjų fabrikuose — geru 
laiku — priskaitoma ap"e 1,500, 
000 žmonių. Vasaros metu be
darbių skaičius yra žymiai su
mažėjęs, bet žiemą, jeigu fabri
kų durys plačiau neatsidarys, 
vasaros metu dirbantieji prie 
statybos darbų turės ir vėl nu
eiti į įstaigas, kurios bedarbiams 
pašalpas moka... 

Nežiūrint tokios padėties Ka
nadoj, mažai kas kalba apie ga
limą depresiją. Cia dažniau pa
kalba ir laikraščiai parašo apie 
galimą infliaciją: kainų nežmo
nišką iškilimą, o pinigo vertės 
kritimą. Stebint vietinę spaudą, 
rašančiam šias eilutes jau ne 
kartą teko skaityti, netgi edito-

rialinius straipsnius, kad ir to-j 
kiame dideliame dienrašty, kaip j 
"The Globė and Mail", kur bu-l 
vo užsimenama, jog kaip JAV-
bės, taip Kanada galinčios su
laukti sunk :os formos infliaci
jos dėl tų kraštų prekių kainų 
begaliniai didelio iškilimo ir ypa 
tingo pabrangimo dirbančiųjų 
jėgos. 

Ar realus infliacijos baubas 

Štai, m'nėtame Toronto dien
raštyje "The Globė and Mail", 
autorius L. M. Fetterly, straips
nelyje "Cure for Infliation", ši
tokius "vaistus" paduoda norint 
gydytis nuo galimos infliacijos: 

"Infliacija yra didelis ir nuo
lat augantis velnias (devil), ku
ris artėja per begaliniai iškilu
sias darbininkų algas ir prekių 
kainų kilimą, taip lygiai ir per 
$8,500,000 popierinių banknotų 
padidinimą, paleidžiant juos į 
apyvartą savaitės pabaigoj, ku
ri baigėsi š. m. birželio 29 d. 
(Kalbama apie Kanadą — Pr. 
AL). 

"Mums buvo teigta, jog ne
užilgo mūsų krašte popieriniai 
doleriai bus pakeisti į aukso do
lerius. Šitoks pasielgimas ir bū
tų vienintelis kelias ir viena iš-
e:t4s išvengti infliacijos. Jeigu 
mums būtų įduota į rankas va
liuta aukso formoj, mes žinotu
mėm ką turime ir tokie pinigai 
turėtų didesnę jėgą numušti 
nuolat bekylančias kainas, nes 
prekių vartotojas, turėdamas 
galingą pinigą rankoj ir susilai
kydamas nuo pirkimo, privers
tų kainas leistis žemyn". 

Toliau autorius primygtinai 
teigia, jog pirmoj eilėj turi būti 
numuštos Kanadoje maisto pro
duktų kainos ir, tuo pačiu, pra
gyvenimo išlaidos sumažintos. 

Po to, esą, reikėtų eiti prie 

A A . 
A N A S t A Z i J A 

K U P Č I Ū N A S 
(po tėvais KarizevičKite) 

Gy v. 116 So. Merrill A v e , 
Tark Ridge, Illinois. 

Mirč rugp. 6 d., 1955 m., 
11:20 valandą, ryte. 

Oimč Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dukt€ Mary Goolkcl, žentas 
William, sesuo Uršule l'enkaus-
kai, anūkai Robert ir Nancy, 
sesera vaikai Bruno ir John 
Penkauskas su Šeimomis ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. 

Lietuvoje likę sesuo ir brolis. 
Kūnas pašarvotas 1735 Wa-

bansia Ave. Laidotuv§s įvyksta 
rugp. 9 d. 18 koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta ) šv. Mykolo 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j flv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu? 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la idotuvėse 

Nuliūdę duktė, žentas, sesuc 
i r k i t i j e U n i M<~S. . , , . , »• 

Laidotuvių direktorius —• Sa-
eharsky, tel. BR. 8-2535. ' 

Safety 

rf 

CMARt FS F CAR°ENTtER 
Sccrctary o* Statę 

A recent cartoon showed a 
woman bringing her car into the re-
pair shop and saying to the me-
chanic, "There'a something wrong 
with it—it keeps hitting things." 

If your car seems to have de-
veloped a tendeney to htt things 
or to come uncomfortably elose 
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G Y V O J I D V A S I A 
KETURI TOMAI 

Mąstymai kiekvienai metų dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis 

"V. 

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalbą 
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Dl. 

. 

to them, it might be a good idea 
to do a little checking up on 
yourself. First of.all, have your 
eyes examined. We may not likę 
to admit it, but with many ot us, 
our dyen become weaker as we 
grow older, and it is usually such 
a gradual process we don't notice 
it developing. A year or two can 
make a great deal of difference. 

If that doeen't appear to be the 
trouble, consult a ąuąlified driver 
training instructor. Over a period 
of years, it is easy to fall into bad 
drivlng habitą without realizing it. 
A trained person can detect them 
and advise on how to corfect them. 
A little early diagnosis can save a 
lot of future pain. 

A copy of to6 completely new 
"Rules or the Road" booklet will 

/be sent to you free upon reąuest. 
'Wrlte to CHARLES F. CARPRN-

TIER, Secretary of State. Spring-
fleld, Illinois. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą/'. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS G f i U N VC1A 

O oriausios g i l t o d 61 vestuvių, banke
tų, laidotuvių lf kitų papuošimų. 

2443 WEST A8RD STREET 
tU. PRospect 8-0833 Ir P R 8-0834 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;sijii!!!ii!iiuiii 

— — IMI 
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PRANCIŠKUS SHIMKUS 
Gyv. 4012 S. Brlghto/i PI., 

Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 5 d., 1955 m., 8:30 

vai. ryte, sulaukęs puses amt. 
GlmC Lietuvoje. Kilo iš Kalti

nėnų parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona, po tėvais Žemontu-
t«; 4 dukterys — Bernlce ir 
žentas Adam Petreikas. Pauline 
ir žentas John Kanadet, Stella 
Ir žentas Frank Kaske, Anna ir 
žentas Lovvell Bowlinger, 2 sū
nūs — Andrew su marčia Jean 
ir Albert su mard'a Helen; 11 
anūkų; 3 pusbroliai — Alex ir 
Anthony Noreikos ir Charles 
Shimkus ir jų šeimos; 2 brolie
nes — Suzana Shimkus ir Anta
nina Betautas ir jg šeimos i* 
Pittsburgh, Pa., ir daug kitų gi
minių bei pažjstamų. 

Priklausė prie SLA M kuo
pos. 

Kūnas pašarvotas .Mažeika ii 
Kvans koplyčioj. 6845 S. West-
ern AVe. Laidotuvėm įvyks tre
čiadieni," rugp. 10 d.IS koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pane
lės parap. bažnyčią, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū
nūs, žentai, m a n los. anūkai, 
pusbroliai, brolienes ir kiti gi
mines. 

J O H N Z O R 1 S 
Gyv. 508 Scribner Street, 

Jollet, Illinois. 

MlrS rugp. 5 d., 1955 m., 
1:25 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kuo i i 
Tryškių parapijos, Tauraglnio 
kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona, po tėvais 80-
vaitė (po pirmu vyru Gaj-
k lenė) ; posūnis YValter Gal-
kus ir jo žmona Julie ir jų 
stirna; švog«ris Pranciškus Šo
va ir jo šeima; ir daug kitų 
giminių bei pažįstamų. Lietu
voje pasiliko tėvai Petras ir. 
Marijona ir du broliai. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Ave., Chicago, 111. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugp. 10 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės M 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

BiulHide: žmona. |N»sūnis, nuir
ti, švogerls ir kiti gimines. 

Laidotuvių dlrekt. J. F. Ku-
deikis, tel. LAfaycttc 3-0440. 

Pranešame giniiiif'ins, draugams ir pažįstamiems, kad 1955 
m. rugpjūčio 3 d. staigiai mirė (eidamas į darbą) mustj mylimas 
vyras ir tėvafes 

l A« y A . 

•« -• PpVILAS PETRAUSKAS 
Gyveno Ifcngliampton, N. Y., mirė sulaukęs 63 m. amžiaus. 
Palaidotus rugpjūčio 6 d. Bhighampton, N. Y. 

Paliko dideliame nuliūdime: žmona Marija (Kasiulyte), dvi 
dukterys: Petronėle ir Julija — jos vyras Pranas Oreška, jų sū
nus Julius-Pranas, Jr.*ir kiti gimines, draugai ir paž|stami. Lie
tuvoje paliko du broliai. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas, anūkas ir kiti giminės. 

ONA ENCHERIS ~ Kasbarytė 
Gyveno 5420 West 87 St., Stickney, 111. 

Mirė rugpjūčio 5 d., 1955, 1:30 vai. ryto, sulaukus pu.sėa 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Betigalos 
parap., Kejėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas; 4 dukterys: 
Ona Ferger ir jos vyras VVilliam, Elena vValters ir jos vyras 
Jurgis, Frances* Robei t son ir j o s vyras Grant — gyveno 
Seattle, \Y"ashington, ir Stanis lava Kovie ir jos vyras Ru-
dolph; 4 anūkai: Allen Walter, Billie ir Bonnie Robertson ir 
Keith Kovie*; sesers duktė Ona Paukšt is ir jos šeima; švoge-
ris Petras Encheris ir jo še ima; brolienė Antanina Encherie-
nė ir jos šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz koplyčioje, 2424 
W. 69th St. Laidotuvės įvyka antradienį, rugp. 9 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus at lydėta į Gimimo Panelės S v e n č . , t e 
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir a n ū k a i 
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. REpublic 

7-1213. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SA'vTNlNKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

8914 West l l lth Street 
Vienas blokai nno kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste. 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

'L ' 

JONAS RUTKAUSKAS 
Gyveno 1637 North Wood Street, Chicago, Illinoie. 

Mirė rugp. 6 d., 1955 m., 10:15 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskr., Veisėjų parapi

jos, Barčių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Ona <po tėvais Kar

pavič iūtė); 3 dukterys — Jouzefina Rimkus, žentas Gus, 
iSlena Maksvytis , žentas Juozapas, Ona Januška ir žentas 
Pranciškus; sūnus Jonas, marti Sue: marti Juozefina Rut
kauske* su šeima, 7 anūkai, 1 proanūkaa ir kiti gimines bei 
draugai ir pažį.-tami. 

Kūnas pašarvotas 1850 North Wood Street. Laidotuvės į-
vyks trečiadienį, rugp. 10 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
at lydėtas j Šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge-
duiingcs pamaldos "už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į £v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, sūnus ir marčios. 

Laidotuvių direktorius St. Lackawicz, tel. VIrginia 7-6672. 

.* v • -* 

J J 
UODĖSIO VALANDOJ 

tnUto 

MAŽEIKA* EVANS 
LAJDOTtrVTŲ DIREKTORIAI 

6840 8. Western Ave. S atskiros alr-CJond. %*f0m 
7-8«o# wm 7-8«oi įammmm *— 
knrU cyr«na kltess mieste A*\y~i g***m* 

koplyčią arčiau iūaų aamu. 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIIXniJVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLTČ0S: 
2424 W. est:? st. 
2314 W. 23rd Place 
2314 W. 23rd Place 

• • • • • • 

• • • • • • 

REpubiic 7 12«3 
VIrginia 7 4 6 7 2 
VIrginia 7-6672 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVE. 1416 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRcvehilI 6-2345 arba 
T0wHhall 3-2166 

JOHN F. EUDEIKIS 
LHDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4606-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9651 
f 4330 34 South California Avenut 
Telefonas U 3-0440 ir LA 3-9652 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI 1-RA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCL4CJJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicago* ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
'MOT S. UTPAMICA AVE. ! « . Y A i * 1-3*91 

, PETRAS p. mum • 

ALFREDAS VMOE 
HTT WOOŪBtD« M , M.miMfc, t M . OLynpk Mffi« 

^ P0VIUS J. RIDIKAS' 
• g S. HALSTED STltEET Telephone > Ardu 7-XtU 

LEONARDAS F. DUKAŪSKAS 
10881 S. MCtUGAN AVK. Tel. OOninKHlf t-Ktf 

JURGIS F7 RUDMIN 
S81» S. U T C A M C A AVĘ. T«L TArt» 7 1 1 S 8 - U » 

PETRAS IIEUONAS 
^4*48 S. CAUFORNIA AVENtJE XeL LAfayette SSSTl 

VASAITIS — SUTKUS 
,1446 Sontjb 50th A V E , CICERO, U A . Tel. O l ^ s p i e 2- l««t 
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i mus 
X Lietuvių Golfo Dienoj, or-

ganizuojamoj Lith. Chamber 
of Commerce of Illinois, kuri 
bus trečiadienį, rugpjūčio men. 
24 d. Southmoor Country Club 
laukuose, prie 131-mos gatv§3 
ir Southwest Highway, Palos 
Park, Illinois, jau užsiregistra
vo 230 dalyvių. Žaidynėse da
lyvaus visa eilė žymių lietuvių 
golfininkų, k. t. Stanley Tra
nas, tris kart iš eilės laimėj;s 
pirmą vietą lietuvių golfo žai
dynėse. Gerų rezultatų golfo 
žaidynėse •pereitais metais pa
siekę Julius Brenza, Mathew 
Bertash. Vyt. C. Yasus, Alglrd 
Pivaronas žada aktyviai daly
vauti varžybose ir šiais metais. 
Šiais metais golfo žaidynėms 
užsiregistravo nemaža ir mo
terų golfininkių. Lietuvių Gol
fo dienoje matysime golfą žai
džiant šias mūsų pasižymėju
sias golfo žaidėjas: Mrs. An* 
thony Bertash, Mrs. Mathew 
Bertash, Miss J. Pakel, Mrs. 
Sereika ir kitas. Dalyvaus ir 
eilė golfininkų iš naujųjų atei
vių tarpo. Naujieji ateiviai 
profesionalai, atrodo, vis la
biau pradeda pamėgti šią spor
to šaką ir vis labiau įsijungia 
į lietuvių golfininkų šeimą. 
Golfo Dienos proga norima pa
sitarti apie steigimą pastovaus 
Lietuvių Golfo klubo, įsigyjant 
nuosavus golfo laukus, kur 
galėtų vykti didesni lietuvių 
sporto parengimai ir išvažiavi
mai. Penktadienį, rugpjūčio 12 
d. Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkas Anthony J. Rud.s 
sušaukė specialų rūmų direk
torių tarybos posėdį, kuriame 
aptartos visos ruošiamos gol
fo dienos smulkmenos ir tvaiv 
ka. Golfo Dienos komit:to pir
mininku yra Peter C. Massie 
ir jo pavaduotoju advokatas 
Edward C. Stasukaitis. 

X St. Barzdukas AL Ben
druomenės pirmininkas, lydy
mas dr. J. Bajerčiaus, Chica-
gos apygardos pirmininko ir 
T. Blinstrubo, LB Chicagos 
pirmininko pavaduotojo, perei
tą šeštadienį aplankė Draugo 
redakciją. Pirmininkas pareiš
kė pasitenkinimą, kad dienraš
tis pritaria lietuvių bendruo
menei talpindamas ją liečian
čius pasisakymus bei informa
cijas. Svečias taip pat aplankė 
konsulą Daužvardį ir kitas lie
tuvių įstaigas. 

X Chicagos lietuviu suval
kiečiu draugijos geguž nė 
įvyks rugpjūčio 14 d. J. Lie
pos ąžuolyne prieš lietuvių tau
tines kapines, 82 ir Keane Ave. 

X Stasys Pakatinskas, 1432 
S. 49 Ave., Cicero, 111., atsiun
tė $1 už Draugo kalendorių. 

X Baliui per liepos men. A- j 
merikoje buvo surinkta 1,214 
dolerių. Daugiausia surinkta 
Michigan valstybėj. Drabužių 
surinkta 2,191 svaras. Taip 
pat yš federalinės valdžios per 
NCWC gauta virš 8,000 svarų 
maisto. Vasario 16 d. gimnazi
jai surinkta 1381 dol. Iš t s 
sumos $40 surinkta Kanadoj. 

X Chicagcs skliutai da^o 
ekskursiją į Kanadą rugpjūčio 
mėn. 26 d. Lankysis prie Nia
garos krioklio pasaulio skautų 
Jambore, ku.ioj taip pat daly
vauja ir lietuviai skautai. 

X Marąuette Parko namų 
savininkai prieš kiek laiko tu
rėtame susirinkime nutarė 
rengti lapkričio 27 d. bunka 
party. Nutarta daugiau rūpin
tis švara, kad dar gražiau ši 
lietuvių kolonija atrodytų. 

X Vladas Jegelevičius, gyv. 
Toronte, atsiuntė $1 už Drau
go kalendorių. 

Taip netoli šalis brangioji, 
Matyti jos padangė nuostabiai šviesi, 

Laukuose vasara banguoja 
Giliam, kaip marios, liūdesy. 

P r. Kozulis 

X Teisininką- Juozas V.lu-
itis, po dr. Maciūno padarytos 

' X Adv. J. B. Kerulio žmsraĮ ° P e r a c i J o s ' SVdo&i Rankl in 
šv. Kryžiaus ligoninėje susi- B l v d - ligoninėj, 
laukė trečio sūnaus. J. B. Ke-, xSonja Tarner, gyv. Cham-
rulis dirba Leono Real Estate 
įstaigoje. 

X Algirdas Budreckas, turįs 
real estate įstaigą Chicagoje, 
išvyko savaitei atostogų. Dar
bą vėl pradės Tugpjūčio 15 d. 

X A. Rukuiža, Bsrwyn, 111., 
Draugo reikalams atsiuntė $2. 

'bersburg, Pa., atsiuntė $1 už 
Draugo kalendorių. 

X Agota Burba, Albany, N. 
Y., už Draugo dovanų paskirs
tymo knygutę atsiuntė $5. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

IŠ ARTI IR TOLI 
URUGVAJUJ įvairių intelektualinių sluoks

nių atstovai. Buvo perskaity
tas ir Lietuvos pasiuntinybės 
Urugvajuje raštas, įvertinąs 

jas prof. Victor Dotti. Jis buvo v e l i o n i e s nuopelnus i_ietuvių 
ypatingai brangus ir veiklus l a i g v ė s k o v o j e s u p a v e r g e > i s . 

— MirC didis Lietuvos drau 
gas Montevideo mirsto rašyto 

Pradėtai organizuoti "Victor 
Dotti" vardu antitotalitarinei 
bibliotekai K. Čibiras-Verax 
padovanojo savo leidinių rin-j 

mį. 
Prof. Dotti buvo asmeninis 

bičiulr's mūsų Pasiuntinybės 
spaudos attache K. Čibiro, ku
rio raštus apie Lietuvos trage-

lietuvių bičiulis, atvejų atve
jais ir žodžiu ir plunksna tvir
tai ir aistringai kovojęs prieš 
Lietuvos pavergėjus, už laisvę 
ir tiesą. 

Prof. V. Dotti mirė netikė
tai nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse, dar jaunas ir kūrybin
gas. Buvo jis literatūros pro
fesorius pirmaeiliuose Monte-jdiją Dotti plačiai citavo savo 
video licėjuose, politiniais j enciklopediniame veikale apie 
klausimais knygų autorius, no-j sovietinį komunizmą "La ago-
velistas, publicistas, įžymus yi-!™21 d e l hoįribre", kituose savo 
suomenininkas kovotojas anti- leidiniuose, radijo paskaitose ir 
totalitariniuose sąjūdžiuose, salėse. Urugvajaus lietuviai ir 
dažnai jų organizatorius ir va- kiti ilgai nepamirš šio tau 
dovjCiių narys. 

Kaip toks buvo pašarvotas 
Ateneo rūmuose, daugybes 
3 raugų — plunksnos žmonių, 
kultūrininkų, politika ir darbi
ninkų atstovų — atsisveikintas 
žodžiu ir vainikais. Atsisvei
kinti jo ir šeimai pareikšti 
užuojautos buvo atvykęs taip 
pat Lietuvos ministeris P. A- stovauja didysis ir Lietuvos 
morikai su ponia. laisvės bylai daug nusipelnęs 

Liepos 25 d. tame pačiame dienraštis "EI Dia" (Drena). 
Ateneume akademins jauni- Pastaraisiais laikais nepriklau 

CHICAGOS 2INIOS 

Šventove Chicagos 
šventajai 

Šiemet sueina 50 metų kaip 
Motina Cabrini, Chicagos šven 
toji, šiame mieste įstsige Co-
lumbus ligoninę. Ta proga ligo 
ninės vadovybe užbaigė staty
bą ir įrengimą koplyčios, kai
no jusios milioną dohrių. Ji bus 
pašventinta rugpjūčio 10 d., 
dalyvaujant pačiam kardinolui 
Stritch. Moderni koplyčia yra 
romanesko stiliaus, kryžiaus 
formos. Altoriaus priešakyje 
yra stiklas, už kurio yra sudė
tos šv. Pranciškaus Ksavero 
Catrhv. relikvijos. Dar yra ke
turi kiti altoriai. Kryžiaus ke-

Suaucusių švietime 
organizatorius 

Prie Chicagos arkidiecezijos 
įsteigtas suaugusių švietimo 
centras, kurio direktoriumi pa
kviestas Russell Berta, gavės 
magistro laipsnį socialinės ad
ministracijos moksluose Loyo-
los "universitete, Chicagoje. Jis 
taipgi yra narys Suaugusių 
Švietimo draugijos JAV-se. Yra 
vedęs ir augina penkis vaikus. 

Veikėjų pasitarimas 
Šv. Vardo draugija organi

zuoja pasitarimus del savo ak
cijos dar didesnio išplėtimo. 
Pasitarimai įvyks rugpj. 28 d. 

lių stotys sukurtos iš Carraros Motinos Sopulingosios parapi-
marmoro, apšviestos kiekviena j ̂  332 S . Albany, Chicagoje. 
iš apačios, daro ypatingą įspū- Pagrindiniu programos punktų 

raus kovotojo viešo žodžio' Lie
tuvos labui Vasario 16, Gedu
lo Dienos ir kitomis progomis, 
kai jis kalbėdavo taip ugnin
gai ir kilniai. 

Dotti anksčiau buvo daugiau 
kairiųjų pažiūrų, vėliau betgi 
nusistovėjęs ties ta urugvajiš-
ko liberalizmo srove, kuriai at-

mas su6rganizavo velionės at 
minimo pagerbimui iškilmingą 

sydamas jokiai politinei parti
jai turėjo reikiamos laisvės ir 

aktą, kuriame Dotti asmenybę' plačios visuomenės paramos 
ir jo kūrybą plačiai apibūdino, visas savo pajėga3 skirti kovai [ | * J A y 

Teisėjo žodis apie jaunimą 
Cook apskrties apylinkės tei 

sėjas Julius H. Miner advoka
tų laikraštyje "American Bar 
Association Journai" parašė 
straipsnį "Kriminalai ir nepil
namečių nusikaltimai—dvi mū
sų didžiausios problemos". Čia 
teisėjas puola perlengvus divor 
pų įstatymus, kurie yer metus 
padaro JAV-se daugiau kaip 
380,000 vaikų našlaičiais. Jis 
labai vertina įvestą dviejų mė
nesių "atšalimo" laikotarpį 
tiems, kurie nori išsiskirti. Dė
ka šio nuostato, tvirtina t e'sė
jas, apie 3 6 ^ prašymų išsiskir 
ti buvo atšaukta. 

su komunizmu ir jo bendrake
leivių "neutralizmu". 

Prof. Victbf Dotti asmeny
bės ir idėjų įtaka yra žymi 
Urugvajaus intelektualų, ypač 
akademinės jaunuomenės sluok 
sniuose, demokratinių kovoto
jų pirmosiose eilėse. Tatai 
įvertino ir šalies senatas, įvai
rių pažiūrų senatorių kalbo
mis pagerbdamas velionies 
taurų atminimą. 

— Augšti svečiai iš JAV. 
Grįždami iš tarp. Eucharistinio 
kongreso Rio de Janeire, Mon
tevideo lietuvius aplanke: vys
kupas Brizgys, prel. Ig. Alba-
vičius, prel. J. Balkūnas, prel. 
V. Tulaba iš Romos ir kun. J. 
Kardauskas iš Čilės. Vysk. 
Brizgys padarė vizitą Urugva
jaus Užs. R. Ministeriui dr. 
Rompani, dalyvavo jo garbei 
surengtame Lietuvos Pasiunti
nybės diplomatiniame priėmi
me ir naujoje lietuvių bažny
čioje atlaikė iškilmingas pa
maldas, peir kurias pašventino 
Vyčių v€llavą. 

Susipažinę su Urugvajaus 
lietuvių kolonija ir labai šiltai 
jos priimti, garbingieji svečiai 
išskrido dar į Argentiną, iš 
ku>r Pacifiko pakraščiu grįžta 

Teisėjas primena, kad% nusi
kaltimai traiško am?rikiečhi3, 
bet vien įstatymais čia padėtį 
neįmanoma pataisyti. Teisėjo 
nuomone, čia daug gali padėti 
nusistatymai namuose ir baž
nytinis gyvenimas; dabar mi-
lionai žmonių tampa aukomis 
dvasinio alkio. "Visi jų įvykdo
mi blogumai, žiaurumai ir ne
teisingumai yra įžeidimas pa* 
grindinių dėsnių Dievo,* kurį 
jie arba apleido, arba kurio ne
pasistengė pažinti ir gaibinti. 
Yra būtina dvasinius pagrin
dus padėti namuose. Tėvai yra 
kalti, jeigu jie nesukuria tikros 
moralinės ir religinės atmosfe
ros savo namuose", — rašo tei 
sėjas. 

Teisėjas skatina dvasininkus 
įkalti tą pareigą tėvams. Jis 
šaukia visų tikybų žmones "pra 
dėti visame krašte kryžiaus žy 
gį, kviečiant visus prie Dievo 
ir maldos". 

na žymiai mažiau. Kad galėtų 
Jis pabrėžia: , l

y i s i e m s g e r a i patarnauti, pai-
— Mes po visą kraštą p r a v e j a įstaiga prašo kiek galima 

dame vajus, rinkdami Diliomis! anksčiau laiškus ir kitus daly-
dolerių kovai su vėžiu, polijo|kus išsiųsti. Antra, prašo, jei 
liga, tuberkulioze, širdies ligo
mis ir kitomis fizinėnrs nege
rovėmis, bet mes esame visiš
kai akli dar didesniam reika
lui 
mimo. 

d|. Kupole yra prof. J. Ciotti, 
italų dailininko, religiniai pie
šiniai, kuriuos jis kūrė ištisus 
metus. ' 

" S i m - T i m e " s e k m a d i e n i o 
priedas 

Marshal Field susirūpinęs sa
vo dienraščiu "Sun-Times", ku 
rio tiražas sumažėjo ir kurs 
dabar turi 556,885 skaitytojus. 
Jo sekmadieninė laida neseniai 
nustojo 25,000 skaitytojų. Lei
dėjas padėtį nori pagerinti pra
dėdamas duoti naują sekmadie 
ninį priedą "Midwest". Norėda 
mas pagerinti techniškas laik
raščio sąlygas Marshall Field 
pasiryžo šiauriniame Chicagos 
upės krante ties Wabash ave., 
pastatyti naują spaustuvę, ku
ri kainuos $9 milionus. Čia bus 
naujos mašinos, galinčios spau 
sdinti keturiomis spalvomis. 
Be to — prie upės bus paleng
vintas spaudos medžiagų gabe
nimas. 

Daug dirba paštas 
Chicagoje kasdien tarp 5 v. 

30 min. ir 8 vai. vakaro paštas 
gauna 2,896,800 laiškų ir kitų 
dalykų persiųsti. Kitomis va
landomis siunčiamų dalykų bū 

bus svarstymas, kaip sėkmin
giau Kristui laimėti suklydu
sius vyrus. 

Vėsintuvai klausyklose 
Šv. Agnietės bažnyčioje, Chi-

cago Heights, įtaisyti vėsintu
vai (air conditioning) klausyk 
lose. Tai auka dviejų firmų, ku 
riu vadovai yra tos parapijos 
nariai: viena firma dovanojo 
įtaisus, kita juos įstatė. 

Kardinolas pas darbininkus 
Notre Dame universitete 

rugp. 14—20 d. įvyks jaunųjų 
krikščionių darbininkų studijų 
savaitė, f kurią atsilankys apie 
500 darbo jaunuomenės vadų 
ir jų kapelionų. Į juos kalbės 
ir Chicagos kardinolas Stritch, 
"Augimas per akciją". 

Skelbkites "Drauge"! 
miiiiiiiiiliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiit 

P O P U LA R. 
LITHUANIAN RECIPES 

Surinko JTJZC DAU2VARDIENB 

moralinio ir dvasinio atgi-

Medalis žuvusiam 
kapelionui 

Penktosios armijos štabe, Chi
cagoje, suteiktas Legion of Me 
rit medalis kariuomenės kape
lionui kapt. E. J. Kapaun, ku
ris būdamas nelaisvėje šiaurės 
Korėjoje, nors pats rimtai sirg 
d a m a s n u o l a t i r n a s i š v n t n - l 
a a m a s , n u o i a i i r pas lSV. HXU- { „ m ^ o . J I tsietata Lietuviškos Kny-
siai rūpinosi draugais 
niais, esant ypatingai sunkiom! 
sąlygom. Jo atminimą pagerb-j 
darni Wichitos — jo diecezijos; 
— tikintieji suaukojo $1,250,-
000 jo vardo augšt. mokyklai 

turima daugiau laiškų, juos 
įmesti suskirčius ir surišus pa
gal miestus, į kuriuos siunčia
ma. 

Geriausia knyga vasaros atostogoms 
ALOYZO BARONO 

SODAS UŽ HORIZONTO Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
ceptų grynai lietuvišku valgių gaml-

Romanas nimul anglų kalboje. Ponia Daufvmr-
diene, kuri dainai pasakodavo apie 

A. Baronui nepritrūksta naujų lietuviškus valgius per Chicagos ra-
santyklų su aplinka ir naujų išralš- dijo Ir televizijos stotis, surinko pa-
kos priemonių tiems santykiams iš- į\ua {domiausius lietuviškų valgių 
relkSti. Gyva knygos tema, jdomus | receptus ir DRAUGAS juos išleido 
personažai ir spalvinga kalba padės j i a b i l i parankioje formoje. Pirmą kar-
jums praleisti atostogas. tą tokia knyga pasirodo knygų rin

koje. Knygos aplankas dail. Algirdo Ku-
Lusko. Ji Išleista Lietuviškos K ū 

k a l i - ' * o s Klubo 1955 m., Ž54 psl., kaina 
S.50 dol. 

Knyga gaunama: 

D B A U G A S 

pastatyti. 

2334 So. Oakley A ve., 

Chicago 8, 111. 

Gera dovana kitataučiams ar 
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais slųskita: 

• D R A U G A S " 
2834 So. Oakley Avcnae, 

CHICAGO 8. ILL. 
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VISA LIETUVIŠKA VISUOMENE SUSITIKS DIENRAŠČIO D R A U G O DIDELIAME 
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Rugsėjo men . 5 tą dieną (Labor Day) 1955 m. — gražiajame O A K S D A R 2 E , prie 119-tos ir Archer A v e n u e , Lemont, Illinois 

Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir 
gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže. 
su milžiniškom patalpom. 

Labai lengva nuvykti į šį naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 
toliau į vakarus, prie 119-tos gatves ir Archer Avenue. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa-
marginimai. Bus linksma ir įdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga
lės pasidžiaugti 

# . 

Rezervuokite šių metų Labor Day (Rugsėjo men. 5-tą dieną) dienraščio 
DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 
pasilinksminimui. . . . . . . . . . . . RENGĖJAI 


