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V. Vokietijoje nesaugu 
G. J. JAKONIS, V6kietija 

Vakarų Vdkietijoje nė šian- tie atentatai ir grobimai yra so-
dien nėra saugu. Jei paima žmo- vietinių slaptųjų įstaigų darbas, 
gų, įsodina jį į automobilį ir per j Vietoje užuojautos emigrantai iš 
300 kilometrų viešų autostradų tam tikrų vokiečių sluogsnių su-
nugabena ligi sovietinės zonos ir, silaukė tik įtarinėjimų. 

Taip, nesaugu yra dabartinėje 
Vakarų Vokietijoje dėl tos pa
prastos priežasties, kad ji yra 
perdaug arti prie pavojaus zonos. 
Atgautas vokiečių suverenumas 
to saugumo nepadidino. 

perduoda sovietų slaptajai polici
jai — kaip tai pavadinti? Ir tai 
ne pirmas atsitikimas, įvykęs ne
seniai tokiose aplinkybėse su 
buv. liaudies policijas majoru 
Murau. (Beje, prie to pagrobimo 
lemtingai prisidėjo paties pa
grobtojo duktė, kuri sovietų pa
mokyta ir p«*skatinta tėvą nu
viliojo į dviejų agentų kompani
ją)-

Kiek čia Svii'.ai iš Kuencheno 
dingo tai vienas, tai kitas emi-

AtominiŲ pailapčiii 
daugiau atidengta 

GENEVA, rugp. 20. — ,JAV, 
Rusijos ir Anglijos fizikai vakar 

grantas. Vieną antrą vėliau rado pakėlė uifaangą dar nuo vienos 
negyvą, kiti jau anapus geleži 
nės uždangos. Majoro Murau pa-

atcminių tyrimų paslapties ir 
patys nustebo sužinoję, kad yra 

grabimo „karžygiai" Tietze ir j gavę tuos pačius rezultatus ir 
Horreis už savo sėkmingą žygį ėję tuo pačiu keliu, nors apie ty-
gavo iš sovietinės įstaigos 10,000 
DM. (apie 2,400 dol.) ir išlaidų 
atlyginimą. Tiek tas žmogus so-

rimų darbus nieko vienas kitam 
.įepranešinėjo. 

Kalba eina apie urano ir plu-
vietams buvo vertas. Gal kiti kaš tono neutronų matavimus. Tie du 
tavo brangiau, gal pigiau. Abu , elementai yra pagrindinė medžią 
minėti grcbikai jau pagauti ir qra atomo skaldymo procese; mo 
prisipažino. Bet kas iš to? Pa-i keti matuoti jų neutronus reiš-
grobtasis nuo to negrįš. Gal tik kia žincti kaip įrengti geriausią 
tiek gerai, kad tie du po šio „sėk- atominį reaktorių elektros ener-
mingo žygio" nebegalės vykdyti g j j a į gaminti, 
kitų užplanuotų pavedimų. 

Kad sovietai pagrobia mūsų 
Tos paslapties atidengimas ne

paprastai naudingas mažoms vai 
emigrantinių institucijų kartote- stybėms, kurios jau galėtų pa 
kas. tatai labiau jau pačių mūsų jėgti pereiti į atominį amžių, pa-
institucijų kaltė, kad nepakanka- sigaminant elektros srovę ato
mai gera kartotekų apsauga. Kai m į n e energija, 
kurie mūsų egziliniai veiksniai 
yra tiek neapdairūs, kad nebūtų 
nuostabu, jei kurią nors dieną ne
draugingos valstybės agentai 
dienos metu atvažiavę susisodin
tų į sunkvežimį visus veiksnių 
pareigūnus, susikrautų svarbes
nes bylas ir nuvažiuotų ligi so
vietinės zonos. Patalpų valytoja 
sekantį rytą atėjusi rastų tuščias 
raštines ir pamanytų, kad čia 
gal kas „istorinio" atsitiko. 

Nepaprastai keista buvo tam 
tikros vokiečių opinijos dalies 
laikysena po to, kai per atentatą 
Muencheno pašte žuvo laisvųjų 
slovakų vadas dr. Cermakas ir 
(pripuolamai) keli vokiečiai. Gir 
di, tokie ir panašūs atentatai esą 
dėl to „džiunglių karo", kuris 
vykstąs tarp egzilinių ir emigran 
tinių srovių. Kas žino padėtį, tam 
toks emigrantinių veikėjų apkal
tinimas atrodo tikra nesąmonė. 
Nepaisant visų priešingumų tarp 
atskirų grupių, kiekvienam pro-

Komumisty auka? 
BANGKOKAS, rugp. 20. — 

Čia linkstama įtarti, kad JAV 
ambasadoriaus žuvimas automo
bilio katastrofoje guli būti ne ne
laimingas atsitikimas, bet komu
nistų agentų atentatas. Amba
sadoriaus automobilis buvo sunk 
vežimio sutraiškytas ant siauro 
tilto jam grįžtant į vasarojimo 
vietą iš Siamo kariuomenės ba
zės, kur buvo nuvykęs stebėti pa
rašiutininkų apmokymo. 

Prekybos nutraukimas su Japonija 
padidino ilgą sunkumų sąrašą 

YMCA-ai šimtas metų 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Iš Paryžiaus čia pranešta, kad 

YMCA-os šimto metų sukaktuvinė šventė prasidėjo gerame ženkle. 
Komunistinės Kinijos Vėliava, kuri atsirado šalia kitų tautų vėlia
vų, plevėsuojančių prie konferencijos patalpų, buvo nuimta. 

Tuo tarpu dar nežinia, kokiu 
būdu ta komunistinės Kinijos vė 
liava tenai kartu su kitomis atsi-

tingam turi būti aišku, kad visi j r a do, bet gana to, kad ši tarptau
tinė jaunimo organizacija komu-

27 Pct. Taxes 

FEDERAL 
STATE 

> CITY 
TAXES 

ii vieno dolerio įvairiems mokes
čiams reikia atidėti 27 centus — pa
tyrė" bestudijuodama viena Washing-
tono komisija. j(INS) 

nistams iš karto parodė jų vietą. 
Nors savo metu YMCA ir buvo 
leista veikti komunistinėje Kini
joje, bet ji buvo priversta nu
traukti betkokius ryšius su už
sieniu. Todėl nė dabar jos atsto
vų tame suvažiavime nėra. Bet 
tautinės Kinijos atstovai yra ir 
jiems pareikalavus ta komunistų 
vėliava buvo pašalinta. 

YMCA, kurios pilnas vardas 
yra Young Men's Christian As-
sociation, šiuo metu Paryžiuje 
susirinkusi savo sukaktuvinės 
konferencijos, yra viena nevals
tybinių organizacijų, kuriai Jung 
tinės Tautos yra suteikusios pa
tariamąjį balsą Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos veikloje. To
kį pat statusą čia turi ir Pax Ro
maną, katalikų jaunimo organi
zacija, ir kt. YMCA-os sveikinti 
'š JT yra išvykęs Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos pirmininkas 
australas Sir Douglas Copland, 
o tame kongrese JT atstovauja 
JT informacijos centro viršinin
kas Paryžiuje David Blicken-
staff. 

Iš to matyti, kad JT skiria 
daug dėmesio YMCA-os sukak

čiai, o tuo pačiu ir pačiai organi
zacijai, kuri Jungtinėms Tau
toms yra daug talkininkavusi. 

Kas ta Y MCA T 
Prieš šimtą metų, taipgi rug

pjūčio mėn., Paryžiuje buvo su
sirinkę 99 atstovai iš devynių 
kraštų. Tada jie suformavo ne
valstybinę organizaciją federa
tyvinio pobūdžio. Šitie jauni vy-
ai, maždaug apie 22 m. amžiaus, 

buvo susidomėję problemomis 
jaunimo, kuris daugelyje kraštų 
industrinės revoliucijos tapo iš
rautas iš gimtosios pastogės. Pa 
urodė, kad jie ne tik toli numa
tė, bet ir daug nuveikė, šiandien, 
kaip oficialiuose pranešimuose 
sakoma, YMCA turi per tris mi-
lionus narių visuose pasaulio 
kampuose. 

Pirmoji YMCA prasidėjo Lon
done 1844 m. Taipgi tame pačia
me Londone, tik 1855 m., pradė
jo veikti ir YWCA, mergaičių ir 
jaunų moterų panaši organizaci
ja. Ji tik 1894 m. buvo paversta 
tarptautine organizacija, bet da
bar Paryžiuje dalyvauja abiejų 
organizacijų atstovai. Tačiau 
YMCA ir YVVCA išlaikė savo pa-, 
skirą charakterį, nors tebedirba 
giuadžiai bendradarbiaudamos. 

— S. N. 

Natui sudaro daug rūpesčių 
Čeku 

. • 

|oįe kuriama aviacija 

Grupe Nike raketų Chicagos apylinkėse. — Jos tur i elektroninius " smegenis" ir gali surasti erdvėse lėk
tuvą bei jį sunaikinti. Visi didieji miestai bus apstatyti tokiomis raketomis. (INS) 

— — • • • — 

Komunistai neįveikę 
vokiečių jaunimo 

•PARIS,- rugp. 20. — YMCA 
suvažiavime dalyvaująs liutero
nų vyskupas iš Vokietijos sovie
tų zonos pareiškė, kad bažnyčia 
sovietų zonoje žino, jog krikš
čionybė ir bedieviškas materia
lizmas yra nesuderinami, todėl 
bažnyčia daro viską, kad liktų 
nuo valstybės nepriklausoma ir 
neleistų jai kištis j savo reika
lus. 

Valstybės pastangos atskirti 
jaunimą nuo bažnyčios laikyti
nos nepasisekusiomis. 

PARY2IUS, rugp. 20. — Naujasis Nato karinių pajėgų vado
vybės rūpestis dabar esąs vis stiprėjanti kom. Čekoslovakijos avia
cija. 

Čekoslovakijos aviacija turinti 
daliniuose bent 600 sprausminių 
lėktuvų, pasigamintų savo fabri
kuose pagal scvietų patentus. 

Naikintuvų daliniai turi sovie
tiškus Migus, o bombonešių dali
niai — lengvuosius IL-28, dvi
motorius. Tai yra sovietų versija 
britiško Canberra bombonešio. 

Jaunimas labai skatinamas 
sklandyti, skraidyti lengvaisiais 
lėktuvais ir šokinėti su parašiu
tais. Toks jaunimas jau yra pu
siau parengtas aviacijos rezer
vistas. 

Šalia Sov. Rusijos tik kom. 
Kinija turi daugiau lėktuvų ir la
kūnų už Čekoslovakiją, tačiau ši 
pastaroji turi aviacijos pramonę, 
kurios neturi kom. Kinija. 

Kai naciai užėmė Čekoslovaki
ją, negalėjo atsidžiaugti ten ras
ta ginklų gamybos pramone, ku
rią greitai dar išplėtė, neišski
riant nė lėktuvų gamybos šakos. 
Karui baigiantis 25,000 čekų dar 
bininkų dirbo lėktuvų rėirfų ga
myboje, o dar 20,000 gamino lėk 
tuvų motorus ir kitas dalis. Visi 
Čekoslovakijos aviacijos fabri
kai atiteko nesugriauti sovietam 
po komunistų perversmo 1948 m. 
Per paskutinius keturius metus 
pastatyti dar šeši lėktuvų rėmų 
gamybos fabrikai. Nėra abejo
nės, kad jie dirba sovietų aviaci
jai, nes Čekoslovakijai visos jų 
gamybos nereikia. 

Numušto lėktuvo dar 
nežinomas likimas 

SEOULAS, rugp. 20. — Tik 
šiandien karinė armisticijos ko
misija susirinks posėdžio komu
nistų numušto amerikiečių lėk
tuvo reikalų tvarkyti vis dar ne
žinant, ar lėktuve buvę du kari
ninkai yra gyvi. 

Lėktuvas apšaudytas neutra
lioje Korėjos zonoje, bet komu
nistų patruliuojamoje pusėje, 
kur j is įskrido kiek paklydęs. 

Amerikiečiai teigia, kad komu
nistai galėjo aiškiai matyti, jog 
lėktuvas neginkluotas. Šauta be 
įspėjimo, kad lėktuvas randasi 
ne savo zonoje. 

Nors lėktuvas buvo kiek įskri
dęs į komunistų zoną, tačiau jo 
apšaudymas Tte įspėjimo yra pa
liaubų sutarties dvasios pažeidi
mas. 

Korėjiečiai vakar vėl atnauji
no demonstracijas prieš lenkus 
ir čekus, bet amerikiečiai juos 
gynė nukreipę į korėjiečius stip
raus spaudimo vandens sroves. 

Nesimato Maroko 
krizes atomazgos 

PARYŽIUS, rugp. 20. — Ma
roko sultonas, kuriam iki šios sa
vaitės ketvirtadienio prancūzai 
buvo įsakę sudaryti vyriausybę 
iš vietinių politinių veikėjų, man 
dagiai paprašė daugiau laiko 
tam reikalui sutvarkyti ir davė 
suprasti, kad toji vyriausybė ne
bus tokia, kokios Paryžius norė
tų. 

Prancūzai paprašė įtraukti ir 
nacionalistus, tačiau sultonas pa 
sakė, kad jie turėtų likti opozi
cijoje, nes savo priešų vyriausy-
bėn kviesti jis nenorėtų, jei jie ir 
sutiktų jon eiti. Šie betgi eiti ne
sutinka ir klausimas išsispren
džia taip, kad reikia palikti seną 
padėtį arba skirtis su sultonu ir 
pradėti derybas su nacionalis
tais. 

Šiandien yra senojo sultono nu 
šalinimo dviejų metų sukaktis ir 
ta proga lauktina didelių riau
šių, kurios jau vakar pradėtos 
tose vietose, kur mažiau polici
jos ir kariuomenės. Maroko re
zidentas yra Paryžiuje, kad nau
ją politinį kursą aptartų*. 

Chic&goje 

SEOULAS, rugp. 20. — Niekad geri nebuvę P. Korėjos ir 
Japonijos santykiai dabar yra pasiekę žemiausią tašką ir padidi
nę jau ir taip didehus Washingtono rūpesčius besantykiaujant su 
P. Korėjos vyriausybe. 

Pirmas kasdienos rūpestis yra 
nuolatinis Syngman Rhee karto
jimas, kad jam neprivaloma pa
liaubų sutartis, todėl ir VVashing 
tonas turi nuo jos atsimesti. 

Savo žodį Rhee remia veiks
mais ir grasinimais. Veiksmai 
reiškiasi demonstracijomis prieš 
paliaubų priežiūros komisiją, o 
visai neseniai pagrasinta atsiim
ti žemės gabalą, kuris prieš karą 
priklausė P. Korėjai, bet išve
dant paliaubų liniją pasiliko ko
munistų pusėje. 

Jei amerikiečiai nelaikytų po 
raktu gazoliną ir šaudmenis, 
Syngman Rhee seniai būtų ban
dęs atnaujinti karą su komunis
tais — tvirtina kartais tuo rei
kalu pradedą kalbėti amerikie
čiai. 

Antras nuolatinių ginčų lau
kas yra amerikiečių, teikiamos 
ūkinės pagalbos panaudojimas 
ir P. Korėjos ūkio tvarkymas. 
Kas apie tai spaudoje užsimena, 
visada teigia, kad retai kada 
Syngman Rhee fr amerikiečių 
nuomonės sutinka. Tie ginčai pa
galbos panaudojimą vilkina, jos 
administravimą pabrangina ir 
kartais jos efektyvumą žymiai 
susilpnina. 

Korėjai uždraudus visokią pre 
kybą su Japonija, JAV pagalbos 

P. Vietnamas labai 
vengięs rinkime 

SAIGONAS, rugp. 20. — Su 
reikalu susipažinę teigia, kad nie 
kas neprivers P. Vietnamo prem
jero derėtis su šiaurės komunis
tais dėl rinkimų organizavimo 
1956 m., nes jis gerai žinąs, kad 
komunistai sugebės gauti dau
gumą balsų apgaule, teroru ir 
papirkinėjimais ir jokia tarpdhi-
tinė komisija negalės sukontro
liuoti slaptų komunistų rankų. 
Nebent labai didelis antikomu-
nistas pirmininkautų tai komisi
jai. 

Diemas pirmiausiai norįs su
kurti demokratinę valstybę pa
gal JAV pavyzdį, bet prancūzų 
kolonistai viską darysią, kad ne
priklausomas Vietnamas niekad 
nebūtų sukurtas. Tai yra jų kers 
tas už pralaimėtas pozicijas. Jie 
geriau padėsią Ho Chi Minh, ne
gu Diemui, kuris, anot jų, išda
vęs Prancūzijos reikalą. 

Rizikavo netekti 
darbo, bet tylėjo 

NEW YORKAS, rugp. 20. — 
Antiamerikinę veiklą tirianti at-

tiekimas P. Korėjai užlipa antį stovų rūmų komisija baigė čia 
naujos seklumos, nes daug pre-!viešus artistų apklausinėjimus 
kių tai pagalbai skirtais pinigais' d a u S ko oficialiai nepatyrusi, nes 
perkama Japonijoje, kadangi jos i* 23 iškviestų liudyti sutiko kal-
ten yra pigesnės negu kitur. O , 1 ^ u k vienas artistas G. Hali, 
sudarytoji sutartis ir įpareigoja pasisakęs buvęs kompartijos na-
kaip tik taip daryti. riu i r išdavęs kitus. 

Kiek didelė P. Korėjos — Ja- Paskutinę dieną buvo iškvies-
ponijos prekyba? Gi per pirmą ti, bet apie santykius su kom-
šių metų pusmetį P. Korėjon įvež partija atsisakė kalbėti šie as-
ta japoniškų prekių už 5,666,000 mens: Tony Kraber, Ivan Black, 
dol. ir už nedaug mažiau Japoni- j fe te r Seeger, Alan Manscn, Ha-
'jon išvežta. Kodėl Rhee preky- rold Salemson, David Kanter. Vi -
bą nutraukė? Vakar nė prekybos s i yra žinomi buvę ar esą komu-
ministeris nenorėjo aiškinti, tik nistai. 
pasakė, kad čia augstosios poli-
tikos reikalas. • Draugystė plečiama. — So-

Amertkiečiams reikės būti tai- 'vietų ambasada Olandijoje pa-
kintojais, bet visi žino, kad dar- kvietė JAV ambasados personalą 
bas nebus lengvas, nors JAV po- tinklinio sulošti. Pakvietimas 
litika reikalauja, kad Japonijos priimtas. 
prekės turėtų rinką, nes kitaip j • Peipingas vėl pasiūlė suda-
Japonijai bus reikalinga Ameri- ryti Pacifiko saugumo paktą, ku-
kos pagalba. Vakar dar nebuvo r i o ^ u būtų ir JAV. 

Giedra, temperatūra apie 90 
laipsnių. 

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:45. 

nusistatyta kaip prie reikalo eiti 
— geruoju ar kietą žodį sakant ir 
jį veiksmu paremiant. 

Kalendoriui 
Rugpjūčio 20 d : šv. Bernar

das. Lietuviškas: Aimenis ir Ne
ringa. 

• Britų kariai perėmė Singa-
pore elektros ir dujų stočių ap
tarnavimą tarnautojams pradė
jus streiką. 

• Tito praneša, kad Jugosla
vija greit turėsianti atominės 
energijos pramonės reikalams. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vals tybes d e p a r t a m e n t a s j a u galvojąs apie derybų 

nu t r auk imą su Kinijos a t s tovu Genevoje, nes neb?ra abejo
nes, kad kom. Kini ja tyč ia t a s de rybas vi lkina t ik ja i vienai 
žinomais sumet imais . Tokiose apl inkybėse nebematomą 
p ra smės su kom. Kinija derėt is . Amerikiečių la isvinimas bus 
bandomas k i tu keliu. 

— Dianos uragano atneštas lietus ištvindė upes ir sugadino 
užtvankas, sukeldamas didelius potvynius dalyje Pensilvanijos, 
Neto Yorko, Neto Jersey, Massachusetts ir Connccticut valstybių, 

— P. Korėjos vyriausybė įteikė Jungtinėms Tautoms prašy
mą, kad kuo greičiausiai atimtų iš Korėjos tarptautinės paliaubų 
priežiūros komisijos Lenkijos ir Čekoslovakijos insvektorius* 

— Persijos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad šachas 
nepriėmė Maskvos sugestijos šiemet aplankyti Rusiją. Pakvieti
mas formaliai neatmestas, tik Sovietų ambascdorius painformuo
tas, kad šiemet toji kelionė negali įvykti. 

— Abudu uraganai N. Carolina valstybėje sunaikino turto 
maždaug už 50 mil. dol. 

— Sovietų ambasada Londone vakar neigė Anglijos vyriausy
bės tvirtinimą, kad Sov. Rusija turi apie 6 mil. vyrų karinėse pa
jėgose. Kiek Rusija tikrai kariuomenės turi, ambasadorius panei
gime nenurodė. 
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APŽIŪRĖJOME PERONO DARBUS 
Laivas palengva traukiasi damos savo avelių tarpe visokių 

nuo Argentinos pakrančių. Ar- pavoja šešėly je^Jos karštai my 
gentin!ečiai nuo kranto moja Ii savo, aplinkos žmones ir jų 
sudiev, o mes jiems nuo laivo |va:kus, "rūpinasi jų tikybiniu 
denio. Nemokėdami kalbos ma
žai galėjome juos sustiprinti >ar 
paguosti. Buenos Aires išbuvo
me tris dienas ir kaip maidimn-
kai lankėme šventoves ir įdomės 
nes miesto dalis. 

Mūsų vadas kardinolas Spell-
man nekėlė kojos į šį miestą 
dėl protesto Peronui, o tik pa
siuntė paguodos žodį vietos kar
dinolui, 80 metų seneliui, dabar 
prisiglaudusiam Little Company 
of Mary seserų ligoninėj. Mums 
maldininkams į šį kraštą įva
žiuoti nebuvo sunkumų, tik bu
vo uždrausta kaikuriose vietose 
fotografuoti. 

Buenos Aires mieste prie lai
vo mus sutiko vienas tėvų ma
rijonų — kun. J. Margis, apsi-
rengęs civiliniais rūbais kaip dė. . N e w y o r k o k u r s 
vi VMiJtuiugai, persekiojimui 3 t 0 8 tvpfiSo 1 6 . J a u p u s ę k e 

auklėjlmtt, atfeidutfdafnos Dievo 
ApVfUzdo6,isurėdymajiis. šiomis 
dienomis t seselėms Icazimierie-
tėms teko pergyventi daug bai
mės >ir netikrumo. Vieną naktį 
jų vienuolyną aplankė 6 peronis-
tai daryti kratos. 

Mudvi su viene sesele išdrįso-
me sargų paprašyti, kad mums 
leistų apžiūrėti tą vietą, kur 
bomba pramušė Rozados rūmuo 
se. Sargas atsargiai | mus pa
sižiūrėjęs įleido, viską parodė ir 
paaiškino. Skylė nuo stogo iki 
rūsio grindų, kiaurai per pat rū
mų vidurį. Sutriuškinti baldai 
dabar sukrauti vienoje vietoje. 
Rūmai bus paversti muzėjumi. 

ATOMINES ENERGIJOS STOTIS 
• 

Urugvajuje ir Brazilijoje 

Bolševikų atomines ener^jos stoties vaiadas. (INS) 

žangiausias ir pastoviausias, 
nors valdžia beveik masoniška. 
Katalikų skaitoma 75%. 

Veikliausias studentas . 
Ne vienas studentas, šalia 

savo darbo universitete, yra 
parodęs gražio* iniciatyvos ir 
lietuviškose organizacijose bei 
tarp užsieniečių Lietuvos vardą 
ir bylą garsinant. Norėdamas 
pagerbti ir paskatinti tokią in
dividualią inicatyvą, vienas 
studentijos bičiulis yra pasky
ręs dvi premijas, kurių pirmoji 
turės būti įteikta veikliausiam 
lietuviui studentui Amerikoje, 
antra — veikliausiam Illinois 
universiteto (Navy Pier) stu
dentui ar studentei. Premijų 
dydis — 50 dol. ir 25 dol. Lietu
vių Studentų Santaros centro 
valdyba, kuriai buvo pavesta 
atrinkti š o atžymėjimo vertus 

Chorų varžybos 
Dainų šventes komitetas no

ri, jei susidarys pakankamas 
Aplankėme tėvą J. Bružiką ir' skaičius chorų pravesU ir cho- ^ « y i m g i m o vmua 

T. Greičių Montevideo. Jie lau-rų varžybas Panašios varžy- fc norėdama kuo kruopš
tos, kaip a t e i m e n a i ^ a t U k t i ^ J 
h- Lietuvoje Varfybos rodos ^ ^ ^ ^ 
turetųtvykUbirieboSOd š e š j V e i ^ a U 8 i y j ų . ^ ^ ^ ^ 
tądien*, t. y. pačios Dainų k a n d i d a t u s Beh^SUii ^ t a r i e -
šventes išvakarėse. Žinoma, jei ^ t r u m p a i n u p a a a k o j a n t > k u r 

varžybose tedalyvautų tik 2 j ų p a a j a ^ , ^ N o m i n a c i j o s 

artimiausiomis dienomis siųsti-

kė vyskupo Brizgio. Prel. J. Bai 
kūnas šildėsi viename apšildy
tame kambaryje. Šiuose kraštuo 
se dabar žiema ir tikrai šalta. 

. __ , , . . „. Tėvų Jėzuitų pastatai labai pui-
Mūsų laivas dabar suka j šiauj k u s s i e l o v a d o 6 d a r b a 8 s u n k u 8 i 

bet tikimasi, kad vietos lietuviai 
artės prie bažnyčios ir ją pa-

ar 3 chorai, sunku jas būtų 
pravesti, tačiau jei susidarytų prasidėjus, ir dvi seselės kaži-j,. „. £:"*«*• > - «' ' __ J»*^» F«° ^r**— - ** r - IF»*V C B U» *•***" j ^ ^ - . - v 

m i e r i e t į - s e s u o M D i l e c t a i r - ! , 0 n e ! . b a i f f ^ , ? ^ikys. Kunigas J. Skalandis ^ugitu, gautųsi visai rimtas m i c n c i c s s e s u o m. i-»uccta u k r a n f p f J p rfflT „^afvf, fe^H n e z v - . . _A _„i i_A i^*. .„:xi_. . . « « „ | . , . , „ ^ . „, 
pagnndas jas vykdyti. Be to, sesuo M. Camille. Nėra reikalo 

nė sakyti, kaip mums buvo ma
lonu sut'kti savuosius 6,480 my
lių nuo New Yorko. Pakeliui į 
lietuvių centrą apsistojome ap
žiūrėti išdegintas ir išniekintas j s v e j k i patrauklūs ir kultūringi. 

krantėse dar matyti keli nežy- t^p&t aplankė lietuviškus cen 
mūs taškai tolimame horizonte. | t r u g š i a m e k r a š t e 
Argentina — toks mielas ir gra 
žus kraštas — žalias, saulėtas, 
gyvas, švarus. Miestai ir mies
teliai pažangūs, žmonės augšti, 

katal'kų bažnyčias. Labiausiai 
nukentėjo 11 didžiųjų bažnyčių 
miesto centre, pradedant kated
ra. Peronas parašęs {galiojimus 
organizuotai grupei naikinti šias 
bažnyčias po nepavykusio sukil-
m o . P a s a k o j a m a , k a d į s ibrovė 
į šias jstaigas vienu kartu su į-
vairiomis deginimo priemonė
mis birželio 16 d. 7 vai. vakare 
po 50 vyrų j kiekvieną bažny
čią. Vakaras buvęs tamsus ir 
lietingas. Niekas nesitikėjo ši
to baisaus įvykio. Tie, kurie 
bandė apginti bažnyčias, neturė
jo ginklų. Kiek žmonių žuvo — 
nežinoma. 

Negaliu aprašyti, ką akys ma 

Bet krašto sieloj gedulas, abejo
jimas, netikrumas, užgesusi vil
tis. Man baisiai gaila juos palik 
ti. Dėl kunigų ir katalikiškų mo 
kyklų trūkumo, šių kraštų ti
kėjimo šaknys negilios. Sako
ma, kad ekonominiškai ir politiš 
kai Urugvajaus kraštas yra pa-

Gimusiai ir augusiai JAV man 
sunku suprasti, kad nėra laisvės 
visame pasaulyje, kad jos prin
cipų pritaikymas tautų gyveni
me toks įvairus. Brangus kraš
tas — JAV — pasidaro dar bran 
gesnis, prisimenant mūsų laisvę, 
kitų žmonių gyveniman pažvel
gus. Bet šventoji Bažnyčia riša 
mus visus į vieną didelę šeimą. 
Vis i t ik int ie j i — m ū s ų brol ia i ir 
seserys. Motina M. Aloyza 

DAINUOJANTI UETUVA CHICAGOJE 
VYT. BADŽIUS, Chicago, UI. 

Dainų švente jau netoli: liko Dainų švente jau seniai buvo 
i 

tik nepilni metai jos pasiruoši- reikalinga- Ir štai dėl ko: pir-
mui. švente bis plataus masto, miausia, kad tai yra akivaizdus 
tad ir visiems paruošiamie- darbas lietuviškumui palaikyti, 

tė ir "ką siela pergyveno vaikš- s i e m s d211"15811118 reikia nemaža kuriam negaila darbo ir pinigų; 
čiojant po katedros ir arkivys- kiko. Bendrasis JAV ir Kana- antra, kad besiruošiant Dainų 
kūpi jos administracijos rūmų ir dos Lietuvių Dainų Šventės Ko šventei bus pažadintas noras 
hierarchijos gyvenamos vietos mitetas labai cįaug dirba, kad pamilti lietuvišką dainą, ir tre-
griuvėsius. Archyvai, knygos, s'. švente visais atžvilgiais ga- čia, kai gal ir kai kurių užmi-
bainythvai rūbai, dokumentai riausiai pavyktų. Kaip žinia, to į gūsių choristų bus pažadinta 
pelenais paversti. Matėme taip komiteto pirmininku yra vsik- sąžine prisidėti prie Lietuvos 
pat, ko ugnis nespėjo sutirpdin- lioji dainavimo mokytoja Alice laisvinimo darbų efektingiausiu 
ti — monstrancijas, kielikus. ma Stephens. Neseniai ji savo ato- būdu — daina, 
šinėles, lovų galus J>erono vai- stogas pašventė tiems reika-i M ^ s t a m e g i r t i s , k a d e s a m e 

diia dabar smlo bažnyčias at- lams, važinėdama po rytines d a i £ 
Tilt S ™ ° V a l S t y b e S ^ r a * m d a m a . k a i ^ t i k r a i galima savo žodžius patą pagalbą priimti. Didingoji ir jaU ir visai bemirštančius cho- - . , *L •*«,•« ^ frt . -JL «^« "---' • - • — ^„^s:-~., ».. .rodyti darbais. Be to, ir palai-
per šimtmečius puošiama šv. j ^ ̂ ^^ i š n a u jo dalyvauti L / . T . . . . ' \mt> 
Pranciškaus bažnvčia kuHoa aii T̂  *~ • T- » J i ; ,kydami Lietuvoje, ir cia, Ame-
rrancisKaus oaznycia, kurios su DeL]nų šventėje. Ji parvsze dziu .. . h l ] V . ,_ i a tradiciia ruoš-
naikinimas ir išniekinimas yra ^n L . yJt kartu ir liūJnu * ' b u v U B i ą tracU

r
C1^ r u o s " 

neaosakomas valdžios lėšorU P U * hu^nų' t i ^ š v e n t e s , jaučiame kar 
lynui pr:e bažnyčios atstatyti ne } a U S p 6 . f 8 ^ k v i f o t l - ™ [zanus bei išblaškytus lietuviu, 

i x * x V " " yra. gaila, kad patys lietuviai, 
gaunama lėšų. O ten sudaužyta , . .. . . . . , 
f , Z J *. i.- î  • • •« kurie gali padėti, nesudaro są-koplycia, sudaužyti altonai, iš 6 r 

tokioms varžyboms vykstant, 
būtų galima sumažinti ir pa
čios šventes išlaidas. Regia, iš 
tikrųjų chorai rimtai pasvars-
tys variytių reikšmę ir nusi
tars jose dalyvauti. 

Sutartis pasirašyta 
Dainų šventes komitetas jau 

pasirašė sutarti su salės savi
ninkais ir įmokėjo 500 dol. pra 
dinio mokesčio. Sales nuoma 
kainuos 1,500 dol. Patalpos yra 
patogios, nors ir vasaros karš
čiai mus kankintų. Joje gali 
tilpti keliolika tūkstančių žiū
rovų. Choristams pailsėti bus 
įrengti atskiri kambariai ir ne
teks vargti susikimšus. Sce
noje yra patogus sustojimas 
tūkstančiui dainininkų. Garbes 
svečiams iš kitataučių ir lietu
vių tarpo yra specialus priėmi
mų kambarys. Pati Dainų šven 
te atsieis keli tūkstančiai dole-

nos L. S. Santaros pirmininko 
adresu: V. Kavolis, Wm. James 
Hali 106, Harvard University, 
Cambridge 38, Mass. 

Lietuvi? Studentų Santaros 
Centro Valdyte 

Sveikiname Lietuvių Studen
tų Santaros pastangas atžymėti 
veikliausią lietuvi studentą ir 
esame nuoširdžiai jsitikine, kad 
tos organizacijos centro valdy
bos nariai stengsis objektyviai 
klausimą svarstyti. T a č i a u 

vaisiais. Neturime fizines jėgos 
atvaduoti pavergtą Lietuvą, m 
turime ir turtų, kuriais išp:rk-
tume kraštui laisvę, tad pada
rykime viską, kad tomis dieno
mis Chicagoje būtų visa dainuo 
janti Lietuva. 

mums kyla abejonių ar nebus 
perdaug homogeniškos selekto
rių grupes pasąmoniniai moty
vai įtakingi tokiame sprendime, 
kuris tokiu atveju nebūtinai at
žymėtų veikliausią studentą, bet 
būtų pagristas kitais, pasąmo
nėje glūdinčiais kriterijais. Ar 
nebūtų prasmingiau leisti tokio 
pobūdžio klausimą spręsti ben
drai Lietuvių Studentų; sąjun
gai, kuri pasižymi savo hetero-
geniška sudėtimi arba, jei pati 
Lietuvių Studentų santara nori 
tą dalyką pravesti, leisti pa
tiems studentams klausimą 
spręsti ta prasme, kad kiekvie

nas galėtų prisiųsti savo balsą, 
kurių tabuliacija nustatytų 
veikliausią rtudentą? * 

"Afcad. Frutv." red. 

PADĖKA 
Širdingai dėkoju Dr. P. Bra

zui už taip stropų ir nuoširdų 
gydymą kada buvau parblokš
ta sunkios paralyžiaus ligos. 
Daktaras P. Brazis dėjo visas 
pastangas ir per aštuonis mė
nesius išgydė. 

Dar kartą širdingai ačiū! 

Konstancija Mickiene 

PRANEŠIMAS 
THE ERNSST S T U D I O 

Ernest Sutkus, sav. 
Portretai — Vestuviniai h- "candid" 
fotografija. Cdmercine" — industrine 

— Iliustracini Fotografija 
SSfl W. 5»th St. 
GRovehill €-2136 

Icfe t KEpobiic 7-68iB 
ADOMAS VAITKFVICIU8 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūSio namu apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas Ir p&taisymss 

Greitis, sąžiningai ir p i g u 
patarnavimas 

AITAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRoapect 6-79«0 

D Ė M E S I O 
Hun&reds of West Side junior 

college students will end their 
, t / 1 .. 1 summer vacatkras a week sooner 

rių. Tam reikalui komitetai ati than they had expected, as the 
darė einamąją sąskaitą, kurion Crane Brancfa of the Chtcago C% 

v n w f l w ^ « o o l i p H i v i a n a J u n i o r College, at 2245 West 
prašomas kiekvienas -lietuvis pa, J a c k s o n B o u l e v a r d ? o p e n f o r r e g i . 
aukoti pagal savo išgales. Sa-1 stration on September 7 instead of 

versti kryžiai, išrašyti ant iš
degusių sienų pagiežos šūkiai. 

Seseles kazimierietės pristatė 
m u s kardinolui Carte l lo , kur i s 
pasisakė nieko savo nebeturįs. 
kaip tik tą, ką dėvi. Jis buvęs 

lygi^ dirbti lietuviškam chorui! 
Atvyks 35 chorai Chicagon 

Nežiūrint paminėtų blogybių, 
daugel chorų yra entuziastiš
kai nusiteikę Dainų šventes at-

paskelbtas kardinolu tuoj po di- iyi^1XL J a u 3 5 c h o n u *** pa" 
dello argentinfečių tikėjimo iš- "***• mokytis Dainų šventes 
pažinimo per Eucharistinį kong- repertuarą ir kitą vasarą atva-
resą Buenos Aireą 1934 m. Šian ž i u o t i Chicagon. 
dien jis be katedros ir be pašto-1 Dainų švente apima n2 tik ] ̂ : _ C h ^ m f : : ^ L . ^ f ^ ! 

po visus kraštus dar garsiau 
dainuoti susibėgus draugėn, 
kad parodytume svetimiesiems, 
jog mūsų Lietuva buvo ir gra-

| ži, ir miela, ir kad mes be lais
ves savo tėvų kraštui negali
me gyventi. 

Repertuaras 

Jau išleidžiamas Dainų šven
tes repertuaras, kurio išlaidas 
finansavo LB Chicagos apygar 

ges. JAV, bet ir Kanados lietuvius. 
Papasakojome jam apie savo ; I Š K a n a d o s n e t i k karpas" 

veiklą Brazilijoje Klausė, kada, „ ^ 4 ^ ^ b e t i r k i t i 
galėsime atvykti , Argentiną c h o r a į N e s k a i t a n t C h i c a g o j e 

esančių chorų, Dainų šventėje 
pasiryžo dalyvauti "Čiurlionio" 

darbuotis. 
Argentiniečiai stengiasi suži

noti iš svetimšalių, kas dedasi t , . ,. . 
jų krašte, t. y. Argentinoje. Kai 1??°** ~ ™° § ^ £ " 2 
užėjome į krautuvėlę nusipirkti ^ Mikulskm, net tolimojo 
medalikėlių, katalikas savinin-!LoB Angeles komp. B. Budnu-
kas klausė, ką mes girdėjome n o lietuvių choras, komp. J. 
apie Buenos Aires, kas daroma Kačinsko choras, komp. Gaide-
ir sakoma kituose kraštuose. Jų »o vyry choras, "Rūtos" cho-
spaula yra varžoma. i ras» muz. Stankūno vedamas 

Lankydamasi Aušros Vartų ' choras, komp. Žilevičiaus, muz. 
parapijoje Buenos Aires, pašte- Vasyliūno, muz. Saučiūno cho-
bėjau, kad tėvai marijonai iš rai,. Philadelphijos lietuvių an-
Chicagos čia atlieka tikrai misio samblis ir dar daug kitų cho-
nierišką darbą, reikalaujantį di-' rų. Netrukus Dainų šventes ko 
dėlės kantrybės h* pasišventimo, mitetas žada paskelbti spaudo-
Be vietinės parapijos, jie dar ap j e visus chorus, kurie yra su
rūpina trejas misijas, palaiko di pratę lietuvybės išlaikymo reikš 
dėlę parapinę mokyklą, reda- mę įr tikrai pasiryžę atvykti j 
guoja laikraštį '^Laikas" ir auk- š v e n t ę chicagoje. 
lėja jaunus seminaristus. 

Seselės kazimierietės, toli nuo Dak"* Svent8 būtinai reikalinga 
sav0 vienuolinės šeimos Chica-1 Vertinant ši sujudimą iš es-
goje, eina savo pareigas, pasilik *m€s, tenka pabrėžti, kad tokia] geriau padaręs. 

Dainų šventei, repertuaras jau 
siuntinėjamas. Šį rudenį cho
rai tuoj galės pradėti ruoštis, 
mokytis visą repertuarą, ir sa
vo vietovėse iš tų dainų su
rengti po koncertą, kartu pa
pildant choro kasą kelionei į 
Chicagą. 

Dainų šventes repertuaras, 
muzikų komisijos parinktas, 
kuriai pirmininkauja komp. VI. 
Jakūbėnas, nėra nė labai sun
kus, ne labai lengvas. Repertua 
ro parinkimas nebuvo lengvai 
išsprendžiamas, nes teko susi
durti su daug keblių padėčių. 
Prisimenant buvusią latvių dai
nų šventę, mūsiškis repertua
ras vargu bau prilygs Jiems, 
tačiau Repertuaro komisija pri 
e jo tokios išvados. Silpnieji 
chorai gal kiek turės pasitemp
ti, tačiau pažanga vieną kartą 
turi prasidėti. Repertuaro komi 
sija žvelgė į susidariusią padė
tį tiesiai, ir vargu, ar kas būtų 

vo auką reikia siųsti: Bendra
sis JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventes Komitetas, Chi
cago Savings and Loan Asso-
ciation, Nr. 15043, 6234 So. 
VVestern Ave., Chicago, UI. Vi
są finansinę atskaitomybę tik
rins Revizijos komisija. Pati 
Dainų švente įvyks 1956 m. 
liepos mėn. 1 d., Chicago Co-
lyseum, 1513 So. Wabash Ave., 
Chicago, UI. 

Dainų šventes konkursas 

Komitetas jau skelbė "Muzi
kos Žiniose" lietuvių kompozi
toriams konkursą, kad jie su
kurtų Dainų šventei daną 
Konkursinė daina turi būti pa
rašyta mišriam chorui ir 4 bal 
sams. Konkurse gali dalyvauti 
visi lietuviai muzikai kur jie 
begyventų. Geriausiai jury ko
misijos parinktai dainai skiria
ma 100 dol., gi antrajai — 50 

on September 14. This change in 
the schedule of Crane College's 
fall program was announced re-
cently by the General Superinten-
dent of Schools, Dr. Benjamin C. 
Willis. 

Crane Junior College also makes 
news this fall with the opening of 
new and larger library facilities, 
and new and greatly improved ac-
commodations for its expanding 
secretarial and commcrce divi-
sions. This expansion, together 
vvith an inerease in the number of 
other classrooms, refleets the in-
creasing popularity of Crane Ju
nior with Chicagos We>t Side high 
school graduates who are able to 
complete two years or their col
lege education at Crane, while li-
ving at home and without tuition 
cost. 

It is again expected that the 
college training of students at 
Crane will include preparation for j 
more than thirty careers, ranging 
f rom Mędicine and Engineering, to 
Accounting and Secretarial work, 
from Electronics and Advertising 
to Forestry and Agrieulture. "Pu-| 
ture teachers" wiU again' m ak e 
up the largest career group at 
Crane, numbering during the 

SAINT JOSEPHS SCHOOL OF NURSING 
J O L I E T , I L L I N O I S 

1 
( o n ii u r t r d B y T h e 

FRANCISCAN SISTERS 
OF THE SACRED HEART 

v 
S YEARS PROFGSSIONAL M KSINt; PROGRAM 

Accredited by the Illinois Dept. oi Registration 
& Education, ahd the National League for Nursing. 

For Information — Write to the Nursing Director. 

F R E E G I F T S 
WITIf P U R C U A S E OF 3 P AIR H O 8 E — $1.25 V A L U E 

CHOICE of 24x48 Rūgs — Gamės and Toys for Oiildren — Beau-
tiful Bali Point Pen With Cross — Knick Knacka for Shelves and 
Many Other Valuable Items. 

B E R N I E C E H 0 S I E R Y 
4584 South Western Aveoue Teleplione — LA 3-44KI8 

Hours: Tuos. & Thurs. 9:00to9:00 P.M. Fri. & Sat. 9:00 to 6:00 P.M. 

= * • 

KAZĮ K FURNlTURECa 
1586 W. 63rd St.. tel. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vSkarisia ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimu. 

Turime didžiausj pasirinkimą jvairių rūsių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui. miegamajam ir kt. kambariams. Prie* pirkdami baldus, 
patikrinkite kalnas pirmiau pas mus Ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAJdlNAME SALlONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname ga

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA KaxrKAirgAi 

, " •• _T t-u,.. b-art n 8pring semester 136 students. 
dol. Pirmoji daina pirmą kartą ^ ^ p o p u M i t y &t C r a n c ^ ^ 
turės būti dainuojama mišraus t n e curricula of General Business 
jungtinio choro Dainų šventė- j with 124 students Engineering 
JUUKUUIV imm%imtm uoi«rti with 98 students, and Secretarial 

Gal ia bus galima baigti j u j d A c c o u t i n g ^ ^ 9 5 and 7 8 ^^ 
dents respectively. 

Qther popular curricula during 
the spring semester were Mędicine 
with 38; Nursing with 36; Sočiai 
Service with 35 and Law with 45 

Thurthy-e%ht students eleeted 
the Medical Technology two-year 
training curiculum. Crane is one 
of the few colleges in the Middle 
West to offer thig course for Me-

Dainų šventę? Kompozitoriams 
sukurti dainą duota laiko iki 
8. m. gruodžio men. 15 d. 12 
vai. naktį pašto antspaudu. 

Rimtai ruošiamasi 

Iš šios apžvalgos matome, 
kad rimtai dirbama ir kad jau 
daug padaryta. Jei visi cho'rai | į*c*\ Technkįa^ with special la. - ^ r j, v « *«.i wW ** boratory facilities and mstructor. 
kreips tokj pat dėmesį, kaip ir j One of the many reasons for 
Dainų šventes komitetas, tai|Crane's large number of prospec-
žventp mukiausiai nnwk«t <ii t i v € teachers is the fact that gra-svente puiKiausiai pavyks. sj d u a t e s f r o m C r a n ė m a y transfer 
kartą dar norisi atkreipti lie-, to Chicago Teachers College with 
tuviškosios visuomenes dėme-]fuli jnnior standing. AU students 

J —- •" : ** Crane enioy the advantage of 
BI, jog daromas svarbus lietu- ^^ a b l e t o transfe,. cre<Ht for 
viams dartas ir kad visi nelik- work <.-ompleted in day and eve-

ning classes to colleges and uni-
versities thoughout the United 
States. 

Classes for the new semester 
kas naujai įstodamas į sau pa- i f^ scheduled to start in bothi the 

** r • day and evenmg sessions on Thur.. 

tume šiam žygiui abejingi, bet 
prisidėtume aktyviai, kas pa
aukodamas vieną kitą dolerį, 

tinkamą chorą, kas palenkda- j g ^ i5."Day"^tudensTiaay com 
mas kitus šiai šventei pritarti, plete their registration between 
Tik visų bendru darbu galėsi-.ft;°° a- m- a n d 2:J?° P- m d a i ly ^r 

a j gmning September 7; evening 
me pasiraugt i našiais darbo gtųdeate, from #:00 to 8:00 p. m. 

ILGOJO'GROJIMO PLOKŠTELĖ 
Kurią įdainavo 

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS 
PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVfiMS PAMDtftTI 

GENOVAITfi ALEKSIUNAITfi, Akompaniatort 
Sekančios dainos ir arijos yra įdainuotos į šią 

Veravox plokštelę: 
MES PADAINUOSIM Šimkus 
NAKTIES TYLUMOJ Šimkus 
RUGSĖJIS Jakubenas 
DOBILĖLIS Vanagaitis - Jakūbėnas 
ŠAUKSMAS Budnūnas 
PAVASARIO RYTAS šimutis 
SPRAGILŲ DAINELE Petrauskas - Stephens 
2IEMA Gruodis 
KO 2ILAS OŽYS BLIOVĖ Jakūbėnas 
O TĖVYNE MANOJI . . Ceiiene 

. Solo: Mary Banky — Soprano 
IŠTRAUKOS 13 •BIRUTES'* Petrauskas 

Solo: Estelle Bogden — Soprano 
Alvina Giedraitis — Ifezso 

15 H AKTO "EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE" Petrauskas 
Solo:_. Christine Bertulis—Soprano . 

Genovaite Peškys—Soprano 
Josephine Putrimas—-Mezao 

AGNĖS DAINA JŠ "RADVILAS PERKŪNAS" . .Karaavičius 
Solo: Gene v ie ve Macsu—Soprano 

16 H JO VEIKSMO ^PAGIRENŲ" Šimkus 
Solo: Eleanor Zapolis — Soprano 

GIESME KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES GARBEI . Banaitis 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
6i ilgojo grojimo plokštele yra įgrota ant Vorvoa Masterpieee 

Trauscription Hi-Fidolity VinyUte plokšteles ir sudaro 16 mina-
čių progiamą. Plokštele bus išleista spalio 3 4., 1855 m ir kai
nuoja $5.95; pridekite 30 centų pašto išlaidoms padengti 

ALICE ŠTEPHEtfS 
410 8. Mlchlgan Ave., CUoagd'5, 10. 
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19 00 per year ln Chica^o «V Cicero 
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RIMTIES ~ 
f VALANDĖLE 

Malonių jūra 
Ištrauka iš naujai pasirodžiu
sios knygos -Amžinoji auka" 

siteigimą, yra riboti 
Vadinasi, mišios veikia ex 

opere operato. tačiau, kiek tų 
vaisių mums tenka, y- priklau
so ex opere operantis — nuo 
žmogaus nusiteikimo. 

Šventąsias mišias kunigas 
aukoja visos Bažnyčios vardu. 
Tuo atžvilgiu mišių verte ir jų 
vaisiai priklauso nuo atskirų 
tikinčiųjų tobulumo, šventumo, 

! 
VIENAS GYVENTOJAS 

Kiekvienos aukos vertė pri
klauso nuo aukojamos dovanos 
dydžio ir nuo aukojančio as
mens kilnumo. Mišiose vyriau
sias kunigas yra Dievo Sūnus, 
o auka — Jo kūnas ir kraujas. 
Ta prasme mišių auka yra ne
įkainuojama, begalines vertės. 

ka taip pat yra begalinės ver-

KRIKŠČIONIŠKASIS KELIAS 
patrauklus ir naudingas skai-

Mes jaučiame, kad ne viskas gerai, kad daugelis patvoriais Uytojui. Veikale yra daug gra-
klajoja. Ir tas ypač pajusta, kai aštuonioliktojo amžiaus Vakarų ! ž i ų p a v e i k s l U f vaizduojančių 
minties vadai išvedė griežtą liniją, skiriančią tai, kas medžiagiš- ;

m i š i ų a u k ą I š j Q knygos 33, 
kai išmatuojama, nuo visa to, kas dvasiška. Nuo to meto mes ̂  ^ ^ p u g l pa(jUodame skir-
vis daugiau ar mažiau Įpratome laikyti savaime suprantamu ^ a p į e m į š i ų y e r t ę A u t o r i u s 
dalyku, kad asmeninės bei socialinės problemos turi būti spren- . 
džiamos vien medžiaginio apskaičiavimo pagrindu... Taip kultū
rą atskyrę nuo dvasinės, antgamtinės, religinės tvarkos, mes 
pasidarėme bejėgiai prieš pasaulines problemas ir priėjome prie 
katastrofos. Iš tikrųjų pasaulis, kaip įmanydamas stengiasi save 
pakelti — tempdamas augštyn pats savo batų raiščius. 

Atsisakydamas praktiškai tikėti į dvasinę tvarką, žmogus 
užtvenkia kanalus, kuriais sruvena dvasios jėga. Jei Vakarų pa
saulis vėl galėtų melstis ir įsijungti į tą akordą, kuriuo reiškiasi 
maldos veikmė ir Dievo šventųjų dvasinė jaga, nebūtų neišpainio
jama nė viena iš tų begalinių praktinių problemų, su kuriomis 
šiandien grumiamės. Tada lyg burtininkui pamojus mes staiga 
praregėtume, apie kokias dvasines vertybes eina reikalas, kai « • , nes, ji, iš esmes būdama 
kalbama apie Europos atstatymą, milionų žmonių skurdą ar j Kristaus kryžiaus auka, turi 
net badavimą, Rytų Europos pavergimą, amerikiečių ir britų pa
togų ir sotų abejingumą. O jau mums kartą tai visuomeniškai 
suvokus, ne vien užregistravus, kaip veiksnius, nusakomus tik 
ūkiniais bei politiniais terminais — visi mūsų mastai ir visa 
mūsų elgsena visiškai pasikeistų. 

Krikščioniškasis kelias yra kurti kultūrą ir civilizaciją dva
siniais pagrindais taip, kad dvasinės vertybės persunktų visuo
meninę akciją ir ją įprasmintų. Tasai kelias nepadarė visų žmo
nių šventaisiais, bet jis nusidėjėlius įgalino suprasti šventuosius 
ir tuo būdu, pasakytume, išvedė socialinę ribą jų nuodėmių veik
mei. O šventuosius perstatydama kaip senus prietaringus mul
kius arba k a p maža praktinės vertės teturinčius romantikus, 
sąmoningai sugriaudama religinius visuomenės pagrindus ir ge
riausiu atveju tikėjimą laikydama kaip nedaugelio priedinį už
siėmimą, modernioji civilizacija neteko galios įžiūrėti, apie ką 
žmogaus gyvenime iš tikrųjų eina reikalas. 

Dėl to mes atsidūrėme prieš klaikią padėtį: greitai susigrą
žinti dvasinį požiūrį arba žūti. 

Daugybė tų, kurie visai nepaisė Bažnyčios auklėjamosios iš
minties ir jos rūpesčių, kurie ramiais laikais niekais vertė jos 
įspėjimus, dabar, galbūt geriau supras ir įvertins jos pastangas 
žmonijos gerovei. 

Tik ką iš spaudos išėjo kun. kuris kartais būna didesnis, kar 
Vytauto Pikturnos knyga "Am tais mažesnis. Tokiu būdu ir 
žino ji auka", turinti 200 pusla- mišių aukos vaisiai, kiek jie iš-
pių. Joje rašoma apie mišių e m , a iš Bažnyčios šventumo, ne 
esmę ir vaisius, mišių laiką ir j visada yra vienodi. Todėl nevel 
reikmenis, mišių maldas ir apei tui Bažnyčia meldžia mišių sek 
gas. Knygą puošia gražus dail. kretoje ketvirtadienį ketvirto-
R. Viesulo aplankas. Tur inys | j 0 Gavėnios sekmadienio: "Ap

valyk mus, gailestingasis Die
ve, kad per tai Tavo Bažnyčios 
maldos, kurios šiaip jau Tau 
malonios, mūsų sielų skaistu
mu būtų dar malonesnės". 

Bažnyčia turi tik maldaujan
čios galios, todėl Dievo malo
nių išprašo vien tik savo pra
šymu, bet ne nuopelnais. 

Be to, Bažnyčia mišių auką 
apima įvairiomis maldomis ir 
apeigomis, kurios atliekamos 
Jos vardu. Tos maldos ir apei
gos taip pat turi maldaujan
čios galios. Iš to išeina, kad iš-

Tik vienas šuo stovi Oaroline Beach, N. C , po Dianos siautėjimo. 

IKI PASIMATYMO 
KLUGRODŪROVAMS 

A- MJPONIS. IcKva 

apgyventą namą prie Des Moi-
nea aerodromo kelio. 

Niekas iš delegacijos narių 
nepradėjo rytinės kavos, kol 
žmogus No. 1 tingiai nenusi
leisdavo la'ptais žemyn. Mat, 
beklasinės visuomenės atstovai. 

Rusai gražiausiai elgėsi su 
(1) didžiaisiais bosais, (2) dar
bininkais, (3) aristokratais ir 
(4) technikais; blogiausiai su 
tais, kuriuos jie buržujais už-
s kaitė. 

Pradžioje rusai manė, kad 
jiems rodomos specialios turis
tams įrengtos ūkių ir miestų 
parodos, kaip "Potemkin" kai
mai prie Volgos. Jei vėliau kai 
kurie nuomonę ir pakeitė, vis 
vien komunistų partijos nario 
biletas neleis Maskvoje teisybės 
žodžiui prasižioti. "Pravdoje" 
nėra t'esos, kaip "Izvestijose" 
nėra žinių. 

Susidaro įspūdis, kad Tulup-
nikovo gretai apverstas verti
mas apie amerikonišką "super" 
krautuvę būtų sekantis: "Kapi-

krautuvė, pripildyta 

Apimties atžvilgiu mišių au- j kilmingos šv. mišios daugiau 

RUSIJOJE SURASTI NAUJI 
NAFTOS LAUKAI 

Grįžusieji iš Sov. Sąjungos karo belaisviai pasakoja apie so
vietų surastus naujus naftos laukus. Kur gauti naftos ir ben
zino visai jų mechanizacijai bei motorizacijai, sovietai jau seniai 
suka galvas. Reikia jo ne tik šimtams tūkstančių traktorių že
mės ūkyje, bet ir daugiau kaip milionui automobilių, 65 šarvuo
čių divizijoms, 70 aviacijos divizijų, karo laivynui etc. 

Plačioje erdvėje tarp Volgos ir Uralo, pasirodo, susikūrė 
naujas naftos centras — antrasis Sovietų Sąjungos Baku. Prie 
Kuibyševo ir netoli Volgos kilpos tik vienais 1947 m. buvo gauta 
jau 8 kartus tiek naftos, kiek visoje Sov. Sąjungoje 1940 metais. 

• Naftos rasta taip pat į pietus nuo Molotovo vardo pramo
ninio miesto prie Karnos, be to — Ferghano baseine, prie Tura-
sevio, centrinėje Azijoje, prie Irkucko netoli Baikalo ežero ir prie 
Ochocko jūros. Sachalino saloje norima sukurti "trečiasis so
vietų Baku" centras. 

Iš visos sovietų naftos produkcijos, 1953 m. siekusios 58 
mil. tonų, Baku produkcija šiandien nesudaro nė trečdalio, kai 
tuo tarpu seniau užimdavo daugiau 60%. 

LIETUVOS MIESTAI DARO 
SVETIMĄ VAIZDĄ 

Iš sugrįžusiųjų vokiečių belaisvių pareiškimų spaudai, su
sidaro vazdas, kad bolševikų okupuotos Lietuvos miestai, ypač 
Klaipėda, Vilnius ir dalinai Kaunas, metai po metų įgauna vis 
svetimesnį vaizdą. Šiuose miestuose rusų knibžda. Sutinkami 
jie kiekviename ž ngsnyje. Čia daugiausia jie užėmę svarbesnius 
įstaigų postus, daug karininkų, ypač politrukų, atsigabenę sa
vo žmonas. 

Daug rusų yra ir provincijoje. Pavyzdžiui, kiekviename ra
jone pasodintas iš Maskvos atgabentas rusas derlių paruošoms 
išreikalauti. šie "įgaliotiniai" įsikūrę daugiausia miesteliuose. 

Nors ir nustoja miestai lietuviškumo pažymių, bet Lietuvos 
provincija-iki šiol palikusi savita, lietuviška. Čia gyventojai la
bai praretinti areštais bei išvežimais, tačiau lietuviška dvasia, 
nors ir prislėgta sunkių išgyvenimų, palikusi nepalaužta. 

AR NEBŪTŲ PRAVARTU?... 
Vilniaus radijo pranešimu, Maskvoje sudaryta parlamenta

rinė grupė, kuri š. m. rugpjūčio 25 d. vyks į 44 tarpparlamen
tinės sąjungos konferenciją Helsinkyje. Tuo būdu atstovai tų 
institucijų, kurios pašauktos stovėti asmens laisvės sargyboje, 
lygiomis teisėmis posėdžiaus su sovietų funkcionieriais, kurie 
vykdo priespaudą ir terorą. 

Ar nebūtų pravartu mūsų ir kitų pavergtų tautų buvusiems 
parlamentarams pareikšti bent protestą prieš tokį parlamentinių 
institucijų išniekinimą ? 

neribotos galios atlyginti už vi
sas nuodėmes bei pelnyti visas 
išganymui reikalingas malo
nes. 

Tačiau, turint galvoje, kad 
mišiose yra keli aukotojai, ku
rie nevienodai tą auką aukoja, 
mišių vertė bei jų veikimo ga
lia yra nevienoda. 

Mišių aukoje svarbiausias au 
kotojas yra Išganytojas, todėl 
ta prasme mišios yra "tyra ir 
nesutepta auka". Čia jos vai
siai nepriklauso nei nuo mišias 
aukojančio kunigo šventumo ar 
jo nuodėmingumo, nei -nuo jo 
užimamos vietos didumo t ei 
garbingumo. Teologiškai ta
riant, Dievo atžvilgiu mišių au
ka veikia "ex opere operato", 
t. y. savaime, nepriklausomai 
nuo žmogaus. Vadinasi, mišios, 
kiek jos yra Kristaus aukoja
masis Dievui, yra begalinės ver 
tės. Tačiau žmogaus atžvilgiu 
jų vertė ribota, nes jam malonė 
suteikiama ir bausmė už nuo
dėmes atleidžiama pagal Die
vo teisingumą ir žmogaus nu
siteikimą. 

Kadangi žmogaus nusiteiki
mas visada yra ribotas, todėl 
ir vaisiai, pelnomi pagal tą nu

gali iš Dievo išprašyti, negu 
paprastos skaitytinės. Iškilmin
gai aukojamų mišių apeigos tei 
kia Dievui didesnę ^ a r b ę , to
dėl ir Viešpats iš savo pusės 
daugiau prašomų malonių su
teikia. 

Iš to, kas pasakyta, matyti, l meilės jausmų žmonių pavergė 
kad mišių auka yra malonių i jams per tą trumpą, vos porą 
jūra, iš kurios kiekvienas ir 
kiekvienu metu gali semtis rei-

Kolchozininkų, darbininkų ir nuotraukose pralenkęs (dėl ti-
visų po jų kruvinu čebatu pa-'piško burlioko išvaizdos) Tu-1 talistų 
m'ntų "plačiosios tėvynės" vos lupnikov, pastebėjęs kapitaliz- nuodingu ir dvokiančiu iš prole-
bekvėpuojančių vergų engėjai, mo šalyje visų be išimties pil- tarų konfiskuotu maistu". Vis-
nekalto avinėlio - - ūkininko var nus pilvus, neiškęsdavo greitai ko turi, v'ską žino ir jaučiasi 

vikriu, neapykantos persunktu,! kaip savoio roiaus namuose, 
rusišku sarkazmu į juos baks-l Pabaigai Harlan siūlo, kad 
teiti. , ! reikėtų pagauti delegaciją prieš 

"Ūkininkų" delegac:joje tik... Į išskrendant į namus ir kiekvie-
vienas tebuvo ūkininko sūnus. ną ios narį apdovanoti: 12 pė-
Kiti kilę iš žemesniosios vidurio dų ilgio kukurūzų lazdomis, 20 
klasės, baltkalnierių bei kitų svarų lovos kumpio ir dešrų 
pasauliui užvaldyti . geriausią bei bekono paketas . Visą kitą 
apetitą turinčių lagerių. Sian- nusiųstume naujuose laivuose 
dien jie visi jau komunistų aris- vėliau, nes karo meto pagalbos 

laivus į laužą pavertę jau graži-
priežiūra ' n a ' 

du pasvadinę iš Iowos išvažia
vo. Ne vienam čia gaili ašarė
lė skruostu nusirito, kad šį kar
tą Vziatkovičio palikuonys dar 
turėjo išsinešdinti, o Iowoje vėl 
reikės sočiai visko pertekusia
me gyvenime ap'e ruskių šyp
senomis kuriamą "taiką" pasau
lyje sapnuoti, kai atsibudus kas 
kartą vis toliau nuo jos atsi
randama. Ne maža liko šiltos tokratai. 

Jų dantų buvusi 

kalingų malonių. Todėl didžiau
siu dėkingumu turėtume nau
dotis ta stebuklingąja priemo
ne taip palaimingiems vaisiams 
gauti. Tačiau pirmoje eilėje tu
rime prašyti ne "dangaus ra
sos ar žemės taukų", ne "javų 
derliaus ar vyno bei aliejaus 
gausybės" (Moz. 27,28), bet 
antgamtinių gėrybių, kurių 
"nei kandys nesuėda, nei rūdys 
nenaikina, nei vagys neišva
gia" (Mat. 6, 20). 

Per vienus metus 

savaičių užtrukusį, "medaus P a s i b a i s ė t ' n a * šlykščiai atstu-
! mianti su nerudyjančio plieno 
ir melsvo porceliano pataisy-

.»» nenesio" laikotarpį. 
Karti teisybė pro šypsenas mais burnoje. Rusai turėtų čia 

Rmtus gyvenimo faktus atsiųsti dantistų delegaciją (vie 
linksmoje formoje nagrinėti pa 
mėgęs Harlan Miller daug kar
čios tiesos pasako, bet Rusijos 
žemdirbių ir darbininkų paver
gėjų delegacijos tikruoju var
du dar nepavadina. Štai keletą 
minėto autoriaus suglaustų nuo
trupų Kremliaus budeliams pa
lydėti... 

Delegacijos vadas Mackievič 
išdidžiai ir autoritetingai Mile
riui priminęs, kad jo pareigos 
Rusijoje atitinkančios ameriko
niško kabineto rangui. Išeitų, 
kad Mackievič užimama vieta 
prilygsta Bensono a r VVilsono 
postams. Tačiau pastarieji ne

pereitais metais automobilių 
nelaimėse žuvo 36,000 žmonių. 
Dauguma nelaimių įvyksta va
dinamuosiuose d i d ž iuosiuose I be savo šiandieniniams postams, 
vieškeliuose. VVashingtono eks- j bet kartuvėms prilygtų, jei rusų 
pertai nustatė, kad dauguma Į delegacijos vizito tikrieji tiks-
nelaimių įvyksta dėl kelių siau- lai išsipildytų 

tin'ams dentistams p r e š tai po 
Vakarų Europą pakeliavus...) 

Šeimininkams jokiu būdu ne
pavyko nustatyti, kuris iš jų 
buvo komisaras — slaptas 
Chruščevo berniukų agentas 
Kremliuje? Vieni mano juo 
buvus Tulupnikovą, kiti geros 
kirpyklos rankų čiupinėtą vyrą 
iš rusų ambasados, treti prilei
džia, galbūt, vienas iš rames
niųjų. Visi klysta, nes kiekvie
nas tremtinis užtikrintai galėtų 
atsakyti, kad visa ši delegacija 
susidėjo iš vienas kitą šnipinė-
jančių komisarų. 

Rusai negalėję patikėti, kad 
2—3 asmenų šeima gyvena di
deliame erdviame name: "kiek 
šeimų šiame name talpinasi?" 

rūmo, ir rekomenduoja neatidė- Išskiriant savo bosą, visus — klausė vienas delegacijos na-
liojant platinti visus vieškelius. I kitus delegacijos narius foto rys pravažiuojant vienos šeimos 

Rusu molas hipnotizuoja 
vakariečius 

Deja, rusai nebe pa gaunam i. 
nes aplankę Nebraską, užsukę 
Pietų Dakoton, daliai delegaci
jos Texas vaišingumui garbe 
suteikus, š :mtų ukrainiečių pi-
ketininkų Minnesotoje "pasvei
kinti", mėgins dar Kanadon įkel 
t i savo purviną koją. o užbaig-
tuvėms platus šypsnis numaty
tas Meksikai. Nesvarbu, kad 
daugelis iš kvietėjų jau galvas 
kraipo r kodėl Meksika? Atsa
kymas: Guatemala netikėtai iš 
jų nagų išsprūdo, o ruskiai bol
ševikai nori ne tik gastroliuoti, 
bet ir nuolat arčiau mielaširdin-
gos'os Iowos gyventi. Gabiai 
pramokę apie kukurūzų įtaką 
kaulių rūšies pakėlimui, prieš 
grįždami į Kremliaus mūrus 
žemdirbystės kultivuoti nori sa
vojo lagerio meksikonus "palai
minti," kad jie šalia Connie ir 
Dionne komunistinių hurikanų 

(Nukelta į 4 psl.) 
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I skambantį gražų žodį „galingasis", ne „nesmertekias", rado i r Pajuto po delnu nesuprantamo jam lotyniško 
bet tokį perveriančiai sultingą „amžinasis". Vėrė sap- P&rašo iškilias raides. Švelniu jaukumu dvelkė į jį var
ne širdį saldus pasigrožėjimas tais atrastais žodžiais P° glamonė ir jo tylutėlis dūzgimas. Greta to atėjo min-

66 tęsinys 

— Nesu aš vertas tos aukos, kurios tu ėmeisi dėl 
manęs, — pasakė vikaras. — Vilko glostydamas nepri
jaukinsi. Vėtra, paklausyk manęs, nusirenk, gulkis 
lovon. Miegok. Stipriai miegok. Ir būk čia taip tyliai, 
kad niekas, niekas..-

— Ir kad klebonas? 
— Kad niekas, niekas nežinotų tave čia esant, — 

atkakliai pakartojo vikaras. 
— Gulti vascės lovon? — parblokštas paklausė 

Vėtra. 
— *Taip, — įsakmiai pakartojo vikaras. — Dabar, 

svarbiausia, kad pailsėtum. Nueisi namo naktį laukais. 
O iš ten toliau, kur nors pas gimines. Arklį nuvarys 
Juozapėlis. 

Vėtra pasilenkė pabučiuoti jaunojo vikaro ranką, 
bet šis greit ją atitraukė. 

— Tau skirta važta jau pas mane. Ją atvežė ir 
man perdavė bitininkas. Tai visi pavėlavę „Aukso alto
riai". 

Vėtra, lyg gėdydamasis, gulėjo vikaro lovoje- Bu
vo neįprastas jam laikas gulėti dabar lovoje. Tačiau jis 
pats nepajuto užmigęs ūmai ir stipriai^ Ir miegodamas 
jis regėjo sapne, kaip realybėje, visus, kas dabar sudaro 
jo gyvenimą: savo šeimą, bitininką su jo gudria veido 
išvaizdėle, Antaną su Ona, skardžiabalsę skalbėją Ve
roniką. Jie visi pradėjo eiti ir jis įsijungė jų tarpan. Jie 
ėjo keista procesija aplink milžinišką, augštą kaip kal
nas, bažnyčią. Ir visų garsiausiai skardėjo vikaro bo
sas. Ir giedojo vikaras ne „macnas", bet tokį kaip var| 

šventoje giesmėje. 
Bemiegant jį sujudino žiovulys. Jis pabudo, pa

metęs sapno procesiją. Pakilo iš lovos, sutvarkė ją. 
Sėdo kėdėn laukti vikaro. Laikas buvo jau toli po vi
durdienio, artėjo ankstyvas lapkričio vakaras- Jis lau
kė ilgai, klausydamasis įvairių kurčių garsų, išsiske-
liančių namuose. Galop, raktas duryse subildėjo. Vi 

tis, paprastutė ir prakilni: 
— Oną išleisiu už Antano. Motinai užrašysiu iš

imtinę. O pats čia varpininkauti. 
Ir švelniai, lengvai pastūmėdamas, jis jautė jautrų 

ir judrų šimtapūdžio šerdies sunkumą 
Kadais. prieš trisdešimt metų, skambindavo jis 

šiais varpais. Po to tas potroškis skambinti varpais 
karas parėjo. Jis atnešė ryšulėlį. Tai buvo Vėtrai už- Wko visą jo gyvenimą. Kartais tai atrodė juokinga. 
kąsti. Ūkininkas pajuto norą valgyti. Vikaras pasakė, 
kad Juozapėlis jau nuvaręs arklį ir kartu nuvežęs žinią, 
kad vakarop pareisiąs šeimininkas. Dar sužinojo Vėtra, 
kad Nikita žadėjo sudaryti vikarui bylą už uždraustų 
knygų gabenimą, ir neklausęs vikaro protesto dėl pro
vokacijos. 

Jau sutemus Vėtra, išsibučiavęs su vikaru, išėjo 
namo. Vos jis perėjo šventorių, kur buvo tamsiau kaip 
gatvėje, jis išgirdo artėjantį arklio kanopų kaukšėjimą. 
Iš arklio bėgsmo jis žinojo, kad tai ne ūkininko jojama. 
Tai raitų stražnikų jojimas. Tas jojimas, tie zovado* 
šuoliavimai buvo jam baisūs. Jis prisiglaudė prie sie
nos, lyg stengdamasis įsiskverbti į ją. Paspaudė čia 
pat esančias varpinės duris- Jos buvo neužrakintos. 
Girgždančiais laipteliais, apgraibomis, visiškoje tam
soje jis užkopė varpinėn prie varpų. 

Varpų buvo trys. Jis juos pažinojo kiekvieną, kaip 
pažįstamus žmones. Du smulkūs — diskantai; ir šimta-
pūdis. Diskantai kabojo augštai ties galva; šimtapū-
dis žemai; jį galima pasiekti ir prisiglausti veidu prie 
jo šalto tylinčio vario. Jis žinojo tą nesikeičiančią var
pinę nuo pat savo mažens. Kada jis priglaudė ausį prie 
labai šalto šimtapūdžio, nustebęs išgirdo, kad varpas 
nemiega; kad varpo metalas gaudžia tylutėliu gaudesiu, 
panašiu į bičių dūzgimą, kada klausaisi jas iš tolo, kur 
sustingęs žolėj vasaros išpaikintame sode. 

Vėtra seniai žinojo ir aklai tikėjo, kad varpai nėra 
tik negyvas varis, bet įdvasintos mistiškos būtybės, 
kurias krikštija ir kurioms duoda vardus. Apgraibo
mis tamsoje jis apčiuopė šimtapūdį įpratusią ranka su-1 

Kartais tai dvelkė pasiilgimu ir svaja. Susalusia ranka 
jis lietė lengvai pajudančią, slydinėjanČią sankaboje 
šimtapūdžio šerdį, pamiršęs nulipti žemėn ir bandyti 
veržtis namo pro laukus ir tamsą, č ia jam buvo jauku 
ir džiugu, čia: virš žemės ir draugėj su varpais. 

Staiga tyluma nakties lyg atsivėrė. Vėtra tai gir
dėjo. Tai nebebuvo amžinas ir neramus šimtapūdžio 
virpesys. Iš labai toli buvo girdėti varpų skambėjimas. 
Iš labai toli, nuo Kražių. 

— Kražiai, Kražiai, šauksmas vienytis ir stoti 
visiems, — suprato Vėtra. 

Lygiagreta su šiuo tolimu varpų šauksmu, atskren-
dančiu pro tamsą, pro laukų pločius jautėsi, kad ten 
tebėra neramu, kad ten kova ir kančia ui lietuvybę 

— Pas mus už knygutes, ten už pat bažnyčią ken
čia. ***«cflB 

Jo sąmonėje pasikartojo sultingas vikaro bosas: 
šventas Amžinasis! 

Lygiai ir labai melodingai sklido tylūs tolimo var
po dūžiai, ateiną kartais tik neaiškiu, nesugaunamu 
aidu, kartais ryškiai apreikštu garsu. 

Sutarškėjęs artimo šūvio garsas šlykščiai sudarkė 
tylą, peraustą tolimo varpų gaudesio, šūvio garsas bu
vo menkesnis už tuos šūvius, kuriais žandarai nušovė 
Sartuką. šūvio tarkštelėjimas tuoj buvo prarytas nak
ties tamsos. 

Vėtra smarkiau pastūmėjo šimtapūdžio šerdį ir 
varpas gaiviai atsišaukė skardžiu atgijusio, suvirpėju
sio vario balsu. 

(Bus daugiam) 
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SPECIALUS TECHNIKOS 
KURSAS 

NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

B R A I Ž Y B A 
Mechanine, Elektro, 

Struktūros 

Machine Shop Praktika 
Tool and Die Making 

VAKARAIS, ŠEŠTADIENIO IR 

SEKMADIENIO PAMOKOS 

LASKI INSTITUTE 
"International Voratfonai School' 

1232 N. Mibvaukee Ave. 
Tel. I>Ickens 2-5653. 
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C H A R I F S F ( ' c ' ' 

When you are approachlng a traf-
fle signal įrita the red light show-
ing, slow down before you rearh 
the lntersection and come to grad-
ual, gentie stop. Don't dash up to 
it at practically full speed and then 
jam on you r brakes for a sudden, 
screechlng stop. 

Pedestiians attempting to cross 
the street know they h a ve the 

L. TOLSTOJAI« 

Imą laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
tau pasirodė knygų rinkoje I, II to
mas 440 puslapių, kaina $4.00. 

Levas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiškus karekterlus-tipus. Roman
tiškos scenos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

N e į p e r k a m o s kaltes ir Šiurpi ne
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi skaitysite su jdomumu ir pa
sigerėjimu. Jūsų bibllotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku iš didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus arba adresuokite: 

D R A U G A S 
2334 So. OakJey Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

m 
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Skelbti* "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraStis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
Mlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

right-of-way, but if they see you 
bearing down on them at a high 
rate of speed, they wonder whether 
you are going to grant lt to them. 
In their unęertainty, they may be-
come confused and do something 
whičn will cause an aceident. 

You know you are going to stop, 
but they don't They cannot know 
it, unless by your actlons you in-
dicate your intentions. "Look both 
ways" is one of the basic rules of 
pedestrian safety, but a person on 
foot who mušt keep bis attention 
eentered on you, trying to fignre 
out what you are going to do, may 
fail to look the other way, and con-
seųuently walk right Into trouble. 
Don't keep him guessing. Show 
him early that you are going to 
respect his rights so he wlll bave 
timo to flnd out whether other driv-
ers are, too. 

A copy of the completely new 
"Rules of th© Road" booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN-
TIER, Secretary of State, Spring-
field, Illinois. 

Skelbkit?s "Drauge"! 
FOR A REAL OLD-FASHIONED 

HOME COOKED DINNER 
CHOTCE Of H.VM o r B E E F s e r v e d froim 12 n o o n t o 5 : 3 0 P.M. 

A d u l t s $1 .50 — Chi ldren 7 5 c e n t s 

T R A N S F I G U R A T I 0 N P A R I S N 
WAUCONDA, ILL., Junction U. S. 12 - Route 176 

Sunday, A u gust 21, 1955 • Severai firdnd Avvards 
REV. JOHN J. MULLIGAN, Pastor 

# 

Marąuetie Parko Tevy Marijonu Bendr. 5-tas skyr. 

nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti 

P I K N I K E 
Rugpjūčio meti. 28-tę d., 1955 m. 

MARIAN HILLS SEMINARY 
C I a r e n d o n H i I I s , 11 11 i f 1 1 

Prie 63-£ios gatves h* Route 83 

PELNAS *RA SKIRIAMAS TĖVŲ MARIJONŲ 
STATYBOS FONDUI. 

Piknikas prasidės 1 vai. po piet. 

Bus skanių valgių, gėrimų, bingo, dovanų padalini
mas ir įvairios progos pasilinksminimui. 

Visa lietuviška visuomene kviečiama praleisti sek
madienį gražiame Tėvų Marijonų Seminarijos Sodne ir 
kartu prisidėti prie pastatymo naujo vienuolyno. 

Autobusas išvažiuoja 12 vai. po piet nuo Gimimo 
Paneles švenč. bažnyčios 68th ir So. Washtenaw Avė. 

Kviečia RENGĖJAI 

CLASSIFfED & HEIP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
»«.»<»»*»•»—• » * » » i s < i i l -

BllLDINO A RRMODRLING 
NAMŲ STATYBA 

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-«-$247. 

• > • • * • « • • . • , , , . , į j . , • • • „ . . . -

PROGOS-OPPORTUNITIES 

MAISTįO KRAUTUVE — groserlų. 
mėsos. Saldytų valgių ir t. t. Moder
niška ir "self-servlce". Kampinė 
krautuv*. peras biznis. Prieinama 
nuoma, žemos išlaidos. 4 kamb. už
pakaly krautuves. 

Vli'Kinin 7-6909 

REAL ESTATE 

CICERO. Z-J1J BUTŲ MŪRINIS. 
4 ir 4 kamb. Arti 56th ir 22nd 8t. 
2 autom. gar. 20 pėdų sklypas. 
116,500. Svoboda, 6012 Cermate, B l 
shop 2-2162. 

Parduodama V A L Y K L A - S I U -

V t K L A veikianti 31 metus . 
CRawford 7-2126 

įvairus - ntaisymal ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai liplanuotas, pato
sais, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti laukit REHaace 5-8201 
, V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Ke&ting Ave., 
CHICAOO 22, ILL. 

KONTRAKTORIUS 

STANDARD BUILDERS. INC. 
26 \V. ISth St. Cicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

Oft S-1535 
Jetuvių Statybos Bendrovė stato na-
nus pardavimui, pagal užsakymus ir 
itlieka remonto darbus. 
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GJJpSERIlJ IR MĖSOS KRAU
TUVE. Self - service, moderniški 
įrengimai, namas 5 m. senumo. 5 k. 
butas — .koklių vlrtuvg ir vonia, 2 
autom, garažas, 2 ekstra sklypai, 
1950 Chevrolet panel truck—sunk
vežimis. 

8 .01 W. 5 l s t St. 
REliance 5-7520 

$5.000 ĮMOKĖDAMI PIRK8ITE 
4-IU BUTŲ 8TUCCO NAMĄ. So. 
Berwyne. Karitu vandeniu — alyva 
apšild. 3—1—2—3 kamb. Pajamų 
$200 t men. plius butas. Sklypas 
6 0 x 3 0 0 . $22,500. Puikus pirkinys 
pensininkų porai. Svoboda. 6013 Cer-
mak. Blshop 2-2162. 

» « » • • • » . » -

"DRAUGAS" A G E N C T 
1 5 E a s t Washington Straet 

TeL DEarborn 2-2434 

2SS4 South Oakley Aveone 

BEAL ESTATE 

Priemiestyje parduodama TAVER

NA IR NAMAS. 4 kamb. užpakaly 

'r sklypas automobiliams pastatyti. 

4227 Š. Mariem Ave. 

Pardavimui batų taisymo maši
nos. Kaina nebrangi. Šaukite 

COmmodore 4-5585 

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

i 
M Ū R A S i 

BU1LDERS, INC. E 
Stato gyvenamuosius na- £ 

s mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
z gal standartinius planus ar ir 
s individualinius pageidavimus. S 
z įvairus patarimai statjy- § 
s bos bei finansavimo reika- i 
5 lais, skiciniai planai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai. S 
S Statybos reikalais kreiptis £ 
-i j reikalų vedėją šiuo adresu: = 

Į J O N A S S T A N K U S Į 
5 kasdien nuo 4 vai. popiet, b 
I TeL PRospect 8-2013 arba E 
i Lldlow 5-3580. 3 
§ 8800 SO. CAMPBELL AVE., S 
i Chicauo 29, Illinois 5 
TnuiiMimtiniuii i i iuiniinii i i i i i iHii i i i i .? 

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo- į 
ja senus. Kreipkitės: 

TeL HEmlock 4-5881 

KRAUTUVEI PATAUPĄ SU GY
VENAMAIS KAMB. APAČIOJE 6 
K. BUTAS VIRŠUJ. 

Stokerlu apšildoma. Automatiškai 
karštas vanduo. 2 autom, garažas. 
$10.000. Parduoda dėl si lpnos svei
katos. 

666 W. 18th St. ( A n a i 6-2790 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Šioj knygelėj telpa: I. Senatvės 

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
II. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. šulaitis 

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia |d6ta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2534 So. Oakley Are., 

Chtcago 8, m . 

HELP VV ANTED — VYRAI 

PROGA K A R J E R A I 
Reikalingi salesmen'ai. Alga. Ac

eident & Sickness Hospitallzatio/i. 
Uite, Group ir Pensija. 2 metai pa
siruošimui. 100 metų senumo kom
panijoje. Reikia nors klek kalbėti 
angliškai. 

Saukite — 
<'!•:ntrul 6-8155. 

Will train you n K man 
in eariy foentie* for 

GOLD STAMPER 
Wonderful chance for 

steady reliable person. Apply 
917 So. Western Avenue 

TH. TAylor 9-2480 

R E I K A L I N G A S 
D A Ž Y T O J A S 
Dažymo ii dekoravimo kon-
traktoriui V. VAITEKŪNUI 
reikalingi dažytojai. 

1522-24 W. 51st S t 
Tel. Blshop 7-4035 

HELP WANTED MOTERYS 

f 
KUR LIETUVIAI SUSITINKA ? 

OLYMPIC LOUNGE 
D R A U G I Š K A N U O T A I K A 

3101 Sotith Halsted Street, Chiatgo 

P A R D A V I M U I 

D A I N U O K 
12 dainų rinkinys vienam ii 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius paraše Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius. 

Kaina $2.50 

Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 
2334 86. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 

MISCEIXANROUS 
J vairus Dalykai 

LIKTUVIARA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gjrvybes, ligoninės, automobilių, 
baldų, namų Ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir bis-
nio ištaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, u2eikite: 

.Jonas KIRVAITIS 
INTBRHTATB INSURANCB 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave.. Chicago 36, 111. 

TeL tt'Albrook 5-5671 
Agentų ir brokeriu dSmesloi! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaei l is kompanijos — augš-
tflausi komtski. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS 
A. Stanltauskas ir A. Lapkna 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių or6 vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COŪRT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6753 

ir OLympic 2-8492 

WANTTED — 
• Teller 

• Part time file Clerk 
• Switch Board Operator 

(Mušt speak some Lithuanian) 
DISTRICT SAVINOS & LOAN 

ASSOCIATION , 
3430 So. Halsted St. 

Scc Mrs. Eisin 

R E I K A L I N G A V A L G Y K L A I 

VIRfvlA IR P A D A V Ė J A . 

Skambinti — 

LAfaye t te 3-9889. 
, 
URGENTLY N E E D E D l 

REGISTERED MURSES 

Iri 

3 
7 
11 

ve r y 

FOR 
P. M. 
A. M. 
P. M. 

3 SHIFJS 
to 11 
to 3 
to 7 

modern new 

1P. 
P. 
A. 

M. 
M. 
M. 

Hospital 
Permanent positions. 

Apply in person 

COMMUNITY 
MEMORIAL 

GENERAL 
HOSPITAL 

Road at 51st 
IU. 

st. 

^ « 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumben 

Joks darbas nčra didelis ar mažas. 
saukite dabar. Kalbame lietuviška. 

Tel. ORovefiill 6-6708 arba 
TVAlftrook 5-3451 

Willow Springs 
LA GRANGE, 

PHONE; 
rLeetwood 2-1200 
Mr. J. G. SMITH 
Between 9 and 4 

FACTORY HELP 
18-35 years of age. Steady full 
time emoloyinent, learn to operate 
modern eleetronie maohine in the 
largest plastic weldlng plant in 
the Mid\vest. 

917 S. Wcstern Ave. 
TAYLOR 9-2480 

DRAFTSMEN — ĖLECTRICAL 
Nuolatinis darbas seniai įsteigtoje 

South Side bendrovėje. Reikalinga 
turėti 4 m. patyrimas — electrical 
industrial control, wiring and sche-
matic drawings, switch gears & pa
nel layouts. Air-conditioned ofisas. 
Malonios darbo sąlygos. Bendrovės 
priedų. Kreiptis — 

C I.l X K EUKCTRIC, 
3405 W. 47th St. 

NAYLOR P I P E 
C O M P A N Y 

N E E D S M E 
NO EXPERIENCE IS 

NECESSAKT. 
EMPL0TEE BENEFITS. 

FRFI 6R0DP LIFE 
INSURANCE. 

FREE METROPOLITAN 
H0SPITALIZATI0N 
PR0FIT SHARIN6. 
PAID H0LIDATS. 
PAID VACATI0N 

A p p l y — 
EMPL0YMENT OFFICE 

9 A. M. * 0 4 P. M. 
Monday through Friday 

1230 E«$t 92nd Street 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų ištaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

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

18S9 W. 47 S t TeL LAf. 8-SS84 
(Ir 

BY «»\\ M Mi 

SHELDON HT8.—Burnside built, 
near 112th-Emerald. 6 rm, brk res.. 
2 bdrms, and full c.eramic tile bath 
up, 1 bdrm and % tile bath dn. 
Stove, refr., auto. wshr. disposal 
strm. windows, other eztras. Lot 
35x125. 2 car gar. $23,500. Water-
fall 8-8690. 

REAL ESTATE —• 

Jeigu ieškote pirkti namo, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71st. M. WA!brook 5-6016 

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

K L T R A - N O R K U S REALTY 
REAL ESTATB-IHSTJRAHOS 

8405 West 61 St. 
WAJbrook 5-5030 

PRospect 8-55"• ivak. sr 

BRIGHTON P A R K E mūrinis 5 ir 
6 kamb. Platus lotas. Garažas. Nuo 
sienos iki prienos kilimai. Kaina 
$10,500. Tel. LAfayette 8-3881. 

S9.800 pilna kaina. 5 kamb. na-
KarStu vandeniu — alyva apii ld. 17 
pėdų sklypas, spintos virtuvėje, 2 
autom. • garažas. Tuojau gal ima už
imti. Jmokėti $2,500. Svoboda, 3739 
W. 26th St. Lawndale 1-7038. 

BRIGHTON PARKE — 3 butų gražus 
mūr. — 2 po 5 k., 1 •— 3 k. Centr. šiM. | 
alyva. Mūr. garažas. Geros pajamos. 
$24,000, arba geriausias pasiūlymas. 

BRIGHTON PARKE — 3-jų butų me
dinis. Pilnas rūsys. Vienam kutui dujų 
šildymas. $13.500. 

PRIE 53-Čios ir Campbell — 2-jų butų 
mūr. — 2 po 5 k. Centrinis šildymas aly
va. Mūr. garažas. $18.500. 

PRIE 53-čios ir Campbell — 4 butų 
medinis. Platus sklypas. Geros pajamos. 
Arti mokyklos. $18,600. 

PRIE 54-tos ir Mozart pajamų bunga-
low. 3-jų ir 7-nių kamb. butai. Centr. šil
dymas. Mūr. garažas. Savininkas išvyksta. 
Priims geriausią pasiūlymą. 

• 
MARCjUETTE PARKE tik 5 m. senu

mo, kampinis, 2-jų butų, mūrinis. Moder
niški vidaus jrrngimai. Centr. šildymas. 
Augštas rūsys ir pastogė/ $32.000. 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės į 

V E N T A R E A L E S T A T E 
4 4 0 9 S. Fairf ie ld . tel . L A f . 3 -3881 
Vai. Kasdien nuo t—12 Ir 4—T vsL 
valu fiestad. nuo t v. r. Iki 8 T. T. 

Treeiud metais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSTJR. BR0KERI8 

IJSrnjVTŲ A U D I T O R U A 
3133 So. Halsted S t 

P k DAnube 6-2793 
Padeda pirkltl - parduoti namas, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 1©—7. 

MARQUETTE PARKE. 2-jų augštų 
mūrinis. 1-me augšte taverna ir 3 k. bu
tai; 2-me — 7 kamb. butas. Centr. Iiid. 
Garažas. Ekstra sklypas. Namas 18 m. 
senumo. $32.000. 

KUTRA — NORKUS REALTY 
2405 VV. 51st St. 

W Albrook 5-5030 arba vakarais 
PRospect 8-3579 

MARQUETTE PARKE savininkas par

duoda 6 k. octagon frontu mūrinį bunga-

low. Gazu - karštu vandeniu šildomas. Ply

telių maudynė. 2 karų garažas. Daug kitų 

priedų. 7221 S. Francisco Ave. 

SKUBĖKITE, skubėkite, nepraleiskite 
šio, progos! Pamatykite šį mūrinį namą 
— 2 po 4 kamb.; 2 po 5 kamb. ir krautu
vė. Metinės pajamos $3,360. Pilna kaina 
$19,000. GADAMSKAS. 2236 S. Califor-
nia Ave. Blshop 7-7033. 

9 1
2 akrų ūkis vasarviečių apylin

kėję. Prie upės; miškelis; 2 moder
niški namai — 10 ir 4 k. Automa
tiškai alyva apšild. Didelis gara
žas. 2 blokai iki US. 12 kelio. Sa
vininkas apleidžia valstybę, par
duoda nebrangiai. Niek Dudiak. 
Važiuoti U.S. 12 iki New Buffalo, 
Michigan, sukti į dešinę prie J's 
Cafe — nedavaiiavus Union Pier, 
2 ras namas dešinėj. Arba tel. La-
keside 4134. 

GERAM BIZNIERIUI 
GIRAS BIZNIS 

Savininkas apleidžia Chicagą, tu
ri greitai parduoti arba išnuomoti 
taverną su valgykla, darančią'biz
nį virš penkių tūkstančių dolerių į 
mėnesį. Su namu perkant reikia į-
moketi 5 tūkstančius dol., kitus 
kaip nuomą. Sutinku mainyti — ką 
jus turite? 6706 S. Ashland Ave., 
telefonas GRovehill 6-9050. 

ISNLOMIOJAMA 

Manrcratte Parke išnuom. 
kamb. Atskiras įc'jimas. 

7121 S. Talman Ave. 

mieg. 

IŠNUOM. mieg. kamb. Marąuetie Par-
į e — vyrui ar moteriai. Galima pasiga
minti valgį. lA bloko nuo autobuso. 
7120 S. Rockwell St. GRovętaft 6-4259 

IŠNUOM. DIDELIS KAMBARYS, 
naujais baldais apstatytas, su teise 
naudotis virtuve. •*©. 8. Maptettood 
Ave, Prospect 6-9274. 

— 
IŠNUOM. 6 K. BUTAS su visais 

patogumais. 
\ \ Albrook 5-55«t 

Arti 47tH ir Wood St, 
Geroj biznio vietoj; 2-jų augštg 

mūro namas (4 ir 6 k.) . Ir groser-
n« su visais įrengimais ir prekėmis. 
Skubiai parduodamas tik už SlS.OOO. 

KAZYS JUKNIS 
P. LEONAS — R E A L ESTATE 

2735 11*. 71 St. 
WAIbrook 5-S015 

. . (>age Parke biznio gatvgj 2-jų 
augštų mūrinis, su rūsiu ir centfal. 
šild. 4 butai ir patalpa krautuvei. 
Garažas. 50 pSdų sklypas. tJeros pa
jamos. Ir nebrangiai. 

— o — 
R kamb. Georgtan stiliaus mūrine 

rezidencija. Rūsys. Central. Sild. Ga- į 
ražas. 60 pSdų sklypas. Kaina | 
$17,500. 

Brigliton Parke — mūr. 2 po 6 1% 
Rūsys. Pastogė. Central, šild. alyva, 
pirmam augšte. Garažas. Kaina 
$22.000. 

VENTA REAL ESTATE, 
4409 S. Fairfield Ave 

LAfayette 3-3881. 
m tm ^um ^ ^ ^ • • » ^ m i - * ...... 

TAVERNA IR 2 BUTAI. Ant Ke-
dzle arti Marąuette Parko. Ekstra 
sklypas. Našlft nori skubiai parduoti. 

GAGE P A R K E . Mūrinis, 
kamb. Alyva apšild. Koklių 

2 po 5 
vonios. 

Išnuom. gražus mieg. kamb.: G a - , ^ . garažas. Tie iis.soo 
įima naudotis vjrtuve. 5526 South 
n'ashtenaw Ave. 

IŠNUOM. BUTAS Ėrighton Parke 
Is 6 k. Suaugusiems. Apšildymas ir 
kasitas vanduo. 

VArds 7-7»2S 

= S S 

E X C E L L E N T OPPOrlTUKrTIES 
E X P E R I E N C E D A N D I N E X P E R I E N C E D 

GftADUATE NURSES 
For imraediate emr31oyrtient Bameš Hospital Medical Center 
Includiiig the NEW RENARD PSYCHIATRIC HOSPI?AL. 

BARNĖS HOSPltAL 
ST. LOUIŠ, MiSSOUltl 

: ^ 

GAGE PARKE. Mttrlnls ^ 2 po 
6 kamb. 16 m. senumo. 40 pėdų 
sklypas. Alyva apšild. Garažas. Pui
kiausiame stovy. 1 butą gal ima da
bar užimti. 

MARQUETTE P A R K E . 4 kamb.. 
gal ima padauginti. Alyva apšild. 2 
m. senumo. Tik $17,000. 

MARQUETTE P A R K E . Tiktai 
mechanikams. Kampine1 gazolino 
stotis Ir pataisymų dirbtuvė su dide
liu IS sunkvežimių garažu. — Išnuo-
muojama — "lėase". Parduodamos 
tik prekės Ir įrengimai. Yra ant 71st 
etrėet. 

TOOD SfECIALTY ROUTE — 
M A I S T O IŠVE2IOJIMO BIZNIS 
PARDAVIMUI. 2 šaldytuvai—«unk-
veiimlal. Pietvakarių daly. Idealus 
biznis dviem vyrams. Tikrai pelnin
gas. 

A. K. M1K&1S 
ftttttihėll R<«! B s t t f e * 

WAlkroot 5-S48I 

40 aeres. no buildings. 3«0 aeres 
nlcely improved. 1 mile frontage on 
Route 54. Both farms near Mantc-
no. 145 aeres well Improved. 106 ae
res nlcely improved, ideal dairy 
farm. 160 aeres falrly Improved. 
Good terms. Ali in Yellowhead near 
Grant Park. 121* aeres East of Ash.-
kum. nieely improved. Ali of these 
farms are K-1 blafck soti. No trades. 
Call or wrtte — Harry L. Topping. 
Realtor, 202 Arcade. Bldg., Kanka-
kee. III. Phone 2-7512. 

<>000<>0<>0<>0<><>0<>000<K>00<>004>* 
Kas Nori namų, farmų ir biznių 

pirkti bei parduoti. kas nori gauti 
paskolas — morglėlus, apdraudimus 
— lnšuransns, kas nori biznių kny
gas suvesti Ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Tel.-f. HVdsoo 3-7828 

Nsmų tel. PRospect 8-2536 
OOOK COINTY BUSINESS 

BROKEBS 
M l t S. Cottajte Orove A v e , 

Chioago 

TIK $14,800. 2-jų butų mūrinis. 26m ir 
Hamlin. 4 ir 4 kamb. Kombinuoti langai. 
Gerame stovv. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndaie 1-7038. 

$8,900. Mūrinis 3-jų butų — 4 ir 4 ir 
3 kamb. $90 pajamų į mėn. {mokėti 
$2.500. Arti 26th ir Kedzie. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. Tel. TOwnhall 3-2460. 

$2.500 įmokėti. 2-jų butų mūrinis — 
4 ir 4 kamb Garažas. Kaina tik $12,900 
Arti 24th ir Drake. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7039. 

^ — i — — — — ^ — ^ . ^ _ _ — 

BRIGHTON PARKE: mūr. 2 po 4 k. 
Centr. šildymas. Skiepe 2 k. Salia tuščias 
sklypas. Svarūs butai, rami vieta. Kaina 
$21,5(1). 

Didelis med. „cottage" — 6 k. ir viršu
je 3 k. butas. Centr. šildymas. Svarus 
rūsys. Graži vieta. Kaina $17,000. 

Mūr. 5 k 4 k. pečiais šildomas. Gara
žas. Parduoda už geriausią pasiūlymą-

S I M A I Č I A I 
Reaitv, Builders, Insurance 

2737 VV. 4Srd S t 
CLiffside 4-2390 

nuo l iki 4 popfet 
ATVYKITE PA2ICRETI - TIKRAI 

VERTINGI PIRKINIAI: 
W. 68th Place. Moderniškai įreng 

tas naujas bungalow. Platus 50 pėdų kam
pinis sklypas.' Kilimai, puikūs vidaus įren
gimai. Gražiai sutvarkytas kiemas. Gara
žas. Daug kitų priedų. Tikrai nesigailėsi
te atvykę. 

1643 H . GarfieM Blvd. (55th St.) 2 / 2 
augštų su \-ertingais įrengimais-. 10 kamb. 
mūr. rezidencija. Pastogėje didele patalpa 
(buvusi atelicr). Centr. šildymai alyva. 2 
autom. mūr. gar. Pastatas tinkamas įren
gimui kabinetų arba lengvai perdirbamas 
į 3 atskirus butus. Prie pat namo sustoja 
autobusas. Parduodama už sumažintą 
kainą — $21.000; jmokėu $6,000. Atvy
kite apžiūreu. 

K U T R A — N O R K U S REALTY 
2405 W. iUt St. 
U Albrook b-bOdO . 

i 

— * r 

^^iAM 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Chicagoje 

Pirmasis Jaunimo Tarybos 
žinggnfaf 

cagoje. 
Visa dienos programa yra su

koncentruota apie jaunimą. 
Trumpą atidarymo dalį seks 

i cagoje. Ten lietuvių tremtinių 
i nematyti, o galimybės yra dide-
I lės ir uždarbiai geri. Kad ir su 

patriotiškos kalbos jų irgi neuž-; ribotu kalbos mokėjimu, M t su
degs, ąies jie jų negirdės paeže- gebėjimu atlikti, sakyčiau, pa
rėję ar kino teatre. Jauniesiems p r a s t u s bandymus ir operuoti 
reikia duoti daugiau progų pa- medžiagomis, trmpai paruošti, 

Nepastebimai byra kalendo-j tiems reikštis, patiems būti dė- g a l ė t ų t a p t į dažų fabrikuose la-
riaus lapeliai, o su jais ir vasa-j m e s io centru. Tai suprasdama boratorijų technikais, taip pat 
ros d'enos. Dar savaitė kita ir Jaunimo Taryba,ėmėsi iniciaty- g a l e t ų v e s t i gamybos kontrolę, 
būriai mūsų jaunimo vėl užplūs Vos suruošti didingą jaunimo die s p a lvų derinimą ir taptų pilna 

ną, pirmąją tokios apimties Chi t o žodžio prasme kvalifikuotais 
šios srities cheminei pramonei. 
Kalbant apie*dažus, turima gal
voje daugiau dažus, naudoja
mus ne n amų dažymo reika-

margaspalviai užsiėmimai: spor lams, bet pramoninius. Jų šu
tiniai žaidimai, rateliai, dainos, dėtis ir gamyba yra daug komp-
šokiai ir kt. Ir taip tęsis iki sau- likuotesnė ir sudėtingesnė, taip 
lėleidžio, kada visi rinksis prie taip pat pareikalaujanti daugiau 
laužo, kur įvyks įdomi progra- kantrybės ir paruosto persona-
ma, išpildoma įvairių jaunimo or lo. Tai apimtų specialią dažų sri 
ganizacijų vienetų. Laužu bus tį ir turėtų atitikti įvairius rei-
apvainikuota jaunimo diena ir kalavimus, kaip cheminius, taip 
lietuviškojo jaunimo vienybės ir mechaninius. Tokių dažų pa-
demonstracija. | dengimas atliekamas ant įvairių 

Jaunimo diena įvyks š. m. rug metlų, plastikų ir t.t. Šio straips 
sėjo 11 d., sekmadienį, Liberty nelio rėmuose neįmanoma būtų 
Grove, Willow Springs, Iii. Pra-1 visko išvardinti ir sudaryti pil-
džia — 1 vai. p. p. ' ną vaizdą. Norintieji gauti dau 

Visus, kuriems dar bent kiek giau informacijų kursų reikalu, 
rūpi mūsų jaunimo lietuviško-' prašomi kreiptis nuo 6 v. v. Chi 
šios sąmonės išlaikymas, prašo-'cagoje telefonu BIshop 7-1190 
me šventėje gausiai dalyvauti.]} hi*- J- Ruokį. 

Lietuviai inžinieriai sutiko to-
savo jau-j kius kursus pravesti ir jau su-

niesiems ir pasistengti su visa' sitarė su kaikuriais fabrikais ir 
šeima atsilankyti. i g a v o jų sutikimą naudotis įren-

kiais ir krusams reikalingomis 

Chicaga ima stigti vandens Perkels 2,000 palaidotųjų 
Dėl sausros ir kaitrų Chica 

mokyklas. Visų bendras išsila
vinimas bus pakilęs, tačiau dau 
gumos lituanistinių žinių baga
žas bus ne tik kad nepraturtin
tas, bet neretai dar ir išmėty
tas. Neretam jau bus lengviau 
tarp savęs angliškai susikalbė
ti... 

Kad užbėgus liūdnoms pasek
mėms už akių, prie JAV Liet. 
Bendr. Chicagos Apygardos bu
vo įsteigta Jaunimo Taryba, su
daryta iš vienuolikos jaunimo or 
ganizacijų atstovų. Jaunimo Ta
ryba svarbiausiu tikslu yra pa
sistačius jaunimo nutautėjimo 
problemos išsprendimą. 

Viena efektingiausių priemo
nių nulietuvėjimui sustabdyti 
yra suteikimas progos .jaunimui 
ko daugiau laisvo laiko praleis
ti lietuviškoje aplinkoje, savųjų 
tarpe. Tačiau dinamiškojo jau-1 

n tao negulima nustumti į ^ | ' ^ j ^ ^ " į ^ " £ į £ 
! T J k l a u » y t o f « * • *** " I ti tos dienos reikšmę 
Įdomiausiomis knygomis ar 
straipsniais jaunimo niekas ne
atlietuvins, nes jie jų neskaito; 

Iki pasimotymo 
Klugrodūrovams 

(Atkelta iš 3 psl.) 
delegacijos šypsenas vaišingie
siems žmonėms iki nualpimo hip 
notizuoti nuolat pūstų. 

O pradžia jau gana gera, į 
savižudišką žaidimą klimstan-
čių savanorių netrūksta: Bulga-
nino kunigaikštiškoje viloje be-
sivaišinant, žvejojant ir praban-
giškuose laivuose pokštaujant, 
rusų maršalams cirko "klounų" 
rolėje vakariečių diplomatų po-

, niekas džiuginant, bei Genevos 
konferencijose šypsniais besi
keičiant pasaulinė įtampa maži
nama; deja, ji tik ten ir tema-

Pradedami kursai 
medžiagomis. Tai jau didelis lai 

Gyvenimo praktika parode, mėjimas. Dabar eilė būtų pasi-
kad ir trumpas pasitobulinimo, sakyti skaitytojams, 
kursas Amerikoje gali padėti at-i 
sipalaiduoti nuo fizinio darbo iri Suiteresuotiems gera proga 
suteikti galimybę pasidaryti kva' Pasinaudoti paskaitomis, 
lifikuotu darbininku. Lietuvių Tauras 
inžinierių pastangomis pravesti 
braižybos kursai atliko didelį' 
darbą ir ne vieną atitraukė nuo; 
sunkaus fizinio darbo fabrikuo-j 
se. Tokių galimybių yra ir dau-1 Chicagos policijos vadovybe 
giau, kvalifikuotų rankų trūks- išsiuntinėjo savo tarnautojams 
ta ir dabar. Artimoje ateityje j anketą, kurioje jie turi atsaky-
numatoma pradėti trijų mene- ti> a r j i e gyvena pačiame Chi-
sių vakarinį knisą kursą. Kur- ^ m i e s t e > ^ p g į atsakyti, 
sų tikslas būtų supažindinu su k u r i š d u o t i l e i d i m a i j ų a u t o _ 
dažų formulavimui ir paruošti m o b i l i a m s , k u r j i e ^ i s s i e mę 
dažų fabrikams laboratorijų ^ ^ l e i d i m u g < N o r i m a į g y . 

Policininkai privalo 
gyventi mieste 

ga ima stigti vandens. Van
dens tiek išeikvojama, kad pvz. 
trečiadienį buvo jo pripompuo-
ta į miestą 1,397,200,000 ga
lionų. Ypač ima stigti van
dens Beverly Hills ir Garfield 
Ridge. Pievelių laistymą mies
to pareigūnai skatina atlikti 
tik kiekvienai vietai atskirai 
nustatytomis valandomis, k a i 
gyventojai mažiau nukentėtų 
nuo vandens trūkumo. 

Augšciausias punktas 
Šiuo metu augščiausia Chi

cagoje televizijos antena yra 
WGN-TV, iškeltoji ant naujo
jo Prudential pastato ir sie
kianti 914 pėdų virš žemės pa
viršiaus. Antenos stulpas sve
ria 4 tonas. Ta proga įtaisytas 
ir stipresnis siųstuvas, taigi 
WGN-TV tikisi gerokai page
rinti matomumą savo progra
mų. 

Daug elektros 
Išsiplėtus Chicagos pramo

nei ir labai padidėjus vėsintu
vų vartojimui, Chicagoje paki
lo elektros suvartojimas. Ket
virtadienį popiet elektros pa
reikalavimas mieste pasiekė 
3,300,000 kilowatų. Tiek elekt
ros jau nebeįstengė pagaminti 
Commonwealth Biison bendro
vė ir dalį pirko iš kitų bendro
vių. 

Naujai vedamas Congress 
gatvės ekspresinis kelias turės 
eiti per Forest Park kapines ir 
iš jų reikės perkelti 2,000 pa
laidotųjų. Perkėlimo darbas 
jau pradėtas. 

Pirkit Apsaugos BODUS! 
• . 

technikus. Kursų metu du treč-
žėja. Pigiais žaislais vakarie- d a l l a i l a i k o b ū t u s k i l *a prakti-
čius bovydamas, Kremlius tuo k a i l r « " « trečdalis - teori-
metu sėkmingai tempiasi atgal * į l V e n ^ n o i s valstybėje yra 
palaidūnę dukterį Jugoslaviją, i J»«*t t t ruota apie 100 dažų fa-
satelitų banditai šaudo keleivi- ; b r l k u » k u n u ^ g u m a yra Chi-
nius lėktuvus, nauji milionai ver 
gų rieda į komunistų koncentra- "BIG SALMON" URANIJAUS 

KASYKLA GALI DUOTI 
DIDELES PAJAMAS 

cijos stovyklas ir aiškiaregė 
Pietų Korėja pati viena savo 
silpnomis jėgomis turi gintis 
nuo oficialių randonųjų šnipų. L^wistoiL, Idaho — Korporaci

ja, "Big Salmon Uranijus", prane
ša, kad šiuo laiku yra suradusi 
didelius kiekius uranijaus prie šio 
miesto, už 15 mylių. 

Sovietų premjeras Bulgani 
nas atmeta Eisenhower'io pro 
jektą keistis karinėmis paslap- Phil Jungert yra pirmininkas 
timis. Rusai yra garbingi vyrai: š

T
ios n a u į> s korporacijos; Clyde 

Jungert James S. Aram yra kiti jie atsisako laisvai imti tai, ką 
gali pasivogti 

vendinti nuostatą, kad polici
ninkai gyventų miesto ribose. 

Sprogimas fabrike 
Union Bag & Paper Co. fab

rike, 4545 Palmer str., Chica
goje, sprogo garo cilinderis, 
užmušdamas du žmones ir su
žeisdamas 7. Sprogimas ištren
kė dalį sienos. 

800 moterų sargybinių 
Chicagos policijos vadovybė 

parinko 800 moterų, kurios bu
dės prie skersgatvių, kai vai
kai pradės eiti į mokyklą. Jos 

jung-en yames s. Aram yra kiti $ 1 QQ J yaian^ą įr 
nariai šios korporacijos. Praeitą * *~ , -f -,.-• 
savaitę, jie darė pranešimą, kad dirba 20 valandų savaitėje. Fletcher Knebel: toto surasta ruda turi 62% urani
jaus. 

Dar be to, jų kasyklose be ura
nijaus randasi ir kiti metalai. A 

STANLEY POSEWICH 
Gyveno 3513 W. Grand Blvd., 
Brookfield. 111. Tel. Hun-

ter 5-1100 

Mir« rugp 19 d.. 1955. su
laukęs pusės amžiaus. 

Gimi Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 57 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys; Stella Povvell, žen
tas Rayrnond. Eleanor Schaei-
der. žentas Michael, ir Mildred 
Kasper. žentas Thomas. 5 anū
kai, 4 proanūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 S. 
50th Ave.. Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks pirmad. 22-
d. iš koplyčio 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyk» 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nu*-
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

>' uiiūdę: Dukterys, 
anūkai ir proanūkjii. 

žentai. 

Laidotuvių 
tanas Petkus. 
3-2109. 

direktorius An-
Tel. TOvmhail 

D 

"Big Salmon Uranijus" korpo
racija turi užangažavusi 000 ake-
rių žemes, iš kurios bus kasama 
ruda. Matosi, kad bus galima kas
ti ruda per visus metus, nes French Konstancija Mikužiene. 
Creek kelias yra labai arti ir bus 

Prieš darbą jos dar praeina 
specialų apmokymą. 

PAJIEŠKOJIMAS 

Iš Lietuvos pajieškoma Stefanija 
Žultienė-Rapolavičiūtė. J ieško jos 
brolis Jonas Rapolavičius. Kreiptis: 

A. A. 
ANTAKAS PETRAUSKAS 

Gyveno 6062 S. Talman Ave. 
Tel. GHovehill 6-6585 

Mirė rugp. 17 d., 1955 m.. 
10:32 vai. vak., sulaukęs 66 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Uk
mergės apskr., Pagirių miesto. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Dorothy, 
dūkti Joanne, žentas Arthur 
Bals, 7 anūkai, 2 švogerkos: 
Ona Elevicz ir Antanina Pet
rauskas su šeimom, kiti gimi
nės, draugai ir patistami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės Jvyks pirmad., 
rug-p. 22 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas \ Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, ientas ir anūkai. 

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

KONSTANCIJA 
JUOZAPAVIČIUS 

.lAKAITft 
Gyveno 6837 So. RockwrlI St. 

Mirė rugp. 17, 1966. 10 v. v., 
sulaukus pusės amžiaus. 

Glm* Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Kuršėnų parapijos, 
Vesbučių kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 4 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Aleksandras, pusbrolis 
Feliksas Čepulis ir jo §*>ima. 
giminaičiai : Henry ir Helen 
Kogelis su šeima. Ida ir Algi
mantas Janušaičiai, kiti gimi
nės, draugai lr pažįstami. 

Lietuvoje liko brolis Juozas. 
Priklausė S.L.R.K.A. Kp. 163. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

lr Evans koplyčioje. 6845 So. 
Western Ave. Laidotuvės Jvyks 
pirmad., rugp. 22 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta J Gimimo Panelės Šv«nč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Biuliūdęs: Vyras. 
Laidotuvių direktoriai Ma

žeika ir Evans. Tel. RE. 7-8600 

• ^ a. 

CLARA ZrniOLEHTCZ 
Juciute 

(pagal pirmą vyrą Kipšienė) 
Gyveno 4524 S. Honore St. 

Mirė rugp. 18 d., 1955, 6:45 
v. vak., sulaukus puses amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apsk., Meškuičių par., 
Januškiečių km. 

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Edmond, 2 dukte
r y s : Ida Cainski, žentas 
John, Clara Markūnas, žen
tas Edward, sūnus VVilliam 
Kipsen, marti Josephine, 5 
anūkai: Sally, John, Nieky, 
Jeanette ir i*fctti, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Amerikos Liet. 
Piliečių Pašalpos Klub., Liet. 
Žagariečių Klubui Zarasiš-
kių Klubui ir Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Kl. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
kopi., 4605 S. Hermitage. 

Laidotuvės įvyks pirmad. 
rugp. 22 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv . 
Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai Jkviečiame vi
sus gimines draugus, pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Vyras, dukterys, sū
nus, žentai, marti ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis, Tel. YArds 7-1741. 

galima gabenti kasimus per vi*us 
metus. . (Skelb.) 

V i s i P i t t s b u r g h o l i e tuv ia i 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'c Lietuviu 
KatalikŲ Radijo Programą 

— vadovaujama —-
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 

Tel. PRospect 6-0228 

Pajieškoma JADVYGA GUZIKIE-
Nfi, duktė Juozo, su vaikais Kęs
tučiu ir Birute. Žinantieji apie ją 
prašau atsiliepti šiuo adresu: Ju
zefą Cenfeldas, 788 So. U t h St., 
IS'evvark, N e w Jersey. 

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

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės IHuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUB 

I Radio Siatioa WEOA. Braddock. Pa 

DABAR ATDARAS 
S T A R F L O R I S T 

Gčlės visokiom progom. Šviežiai 
,nuskintos gelčs. Žydinčios gčlės va
zonuose. Korsažai meniškai paga
minti. 

Taip pat turime puikių netikrų 
gėlių. 

CARRIE FREY — Savininkė 

5042 So. Ashland Avenue 
PR 6-4877 

« 

. A. f JL 

ONAI TELYČENIENEI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtai šeimai reiškia nuoširdžią 
užuojautą .(# * * ĘįmįįfĘĘ 

TEKL£ IR BRONIUS IVANAUSKAI 

S 3 = "l • i5 

+ A. 

Dail. P E T R U I K I A U L Ė N U I mirus, 
jo šeimai ir seseriai Elzbietai Vilkienei ir jos 
šeimai gilią užuojauta reiškiame ir kartu 
liūdime. 

Robertas ii Konstancija Kronai, 
Elena ir Vytas Jasiunevičiai, 
Stefanija Kaimelis su šeima 

Dail. P E T R U I K I A U L Ė N U I mirus, 

jo šeimai ir seseriai Elzbietai Vilkienei ir jos 

šeimai gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
• 

* 

liūdime. 
. . . 

Liudvikas u Ona Kronai 

P A D Ė K A 

Kun. Pijus Karalius 

MUKU mylimam neužmirštamam broliui kun. Pijui Karaliui 
(1955 m. 7 m. 31 d.) mirus, iš plačios lietuviškos visuomenės 
esame patyrę daug labai nuoširdžios visokeriopos paramos, už 
kurią reiškiame gilią padėką. Ypatingai reiškiame gilią padėką 
prel. I. Albavičiui, kuris yra suteikęs kun. P. Karaliai jo trem
ties gyveninio kely jaukią pastoge, prieglaudą iki paskutinės die
nos — už dažną lankymą ligoninėje, viskuo rūpinimosi jo sun
kioje ir ilgoje ligoje. Taip pat dėkojame vysk. V. Blizgiui, kun. 
kan. J. Paškauskui ir visiems kitiems kunigams jį lankiusiems 
ligoninėje. Nuoširdžiai dėkojame get-fc. kun. St. Vilkaičiui, kun. 
J. Skirkevičiui ir kun. .A. Petraičiui už atlaikymą gedulingų iš
kilmingų pamaldų. Už atlaikymas šv. Mišias prie šoninių altorių 
kun. A. Matulaičiui, MIC, kun. J. Sekevičiui, MIC, kun. S. Sap-
liui. MIC, kun. dr. J. Starkui, kuo. Mačiulaic'iui. 

Dėkojame kun. 8. Petrauskui ir prof. kun. J. Grigaičiui pasa
kiusiems pritaikytus pamokslus bažnyčioje, o kun. S. Vilkaičiui 
už jaukų pamokslą kapinėse. Dėkui prel. Kax. Bičkauskui, kan. 
J. Paškauskui. dr. kun. J. Starkui, prof. kun. Neverauakui, kun. 
J. Kydikui, S. J. ir kitiems kunigams Jėzuitams, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir atlaikiusiems šv. Mišias, už išleidimą iš bažnyčios 
ir sutikimą kapinėse — ir visiems kitiems kunigams vietiniams 
ir atvykusiems iš toliau. 

Dėkojame seselėms Kazimierietėms dalyvavusioms ir užprašiu
sioms šv. Mišias ir pasimeldusioms už velionies sielą. 

Dėkui kun. St. Petrauskui, kun. Urbai, kun. dančiui už rūpi
nimosi laidotuvėmis. Padėka p. p. vargonininkams už įspūdingą 
giedojimą ]>er pamaldas bažnyčioje. 

I» Nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias — vi
siems mieliems tautiečiams, draugams, pažįstamiems, bendradar
biams, lankiusiems velionį jo sunkioje, ilgoje ligoje ligoninėje ir 
namie, teikusiems moralinę paramą, visiems pareiškusiems užuo
jautą žodžiu ir raštu, Jaunųjų Ateitininkų Būreliui prisiuntu
siems gėlių; lietuviškai visuomenei gausiai dalyvavusiai laido-
tuvėse ir palydėjusiai velionį svetimoje žemėje į amžinojo poil
sio vietą. 

Dėkojame karstanešiains ir visiems kuo nors prisidėjusiems. 
Dėkui laidotuvių direktoriui A. Petkui už mandagų ir rūpes

tingą patarnavimą. 
Didžiai dėkui SESERYS IR BROLIS 

A. -j- A. 

O N A I T E L E I K I E N E I mirus, 
likusiai skausmo prislėgtai šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą. 

VYTAUTO IR VLADO STOGIŲ 
6EIMOS 

A. -j- A. 
DAILININKUI-ARCHITEKTUI 

PETRUI KIAULĖNUI mirus, 
jo žmonai Vacei ir dukrai Laurai gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi BRONE LUKŠTAITfi 

A-fA. 

JONUI PUSKORIUI mirus, 
jo šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

VAIČEKAUSKŲ 61 

MIELAM BENDRADARBIUI 
A. -f A. 

JONUI MOOCAIČIUI, 
jo mylimai mamytei mirus, reiškiu -nuoširdžią užuojautą. 

VACYS PETRAUSKAS 

A. f A. 

JONUI PUSKORIUI mirus, 
jo sūnums Pranui, Jonui, Viktorui ir kitiems šeimos na

riams reiškiame gilią užuojautą. 

MIELAM PRIETELIUI 

ALFONSUI TELVCENUI, 
jo dukrai Daliai ir sūnui Vyteniui del žmonos ir mamytes 
mirties reiškiu gilią užuojautą. 

JUOZAS LEIM< 
, 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 
• • • 

' 
. / . 
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i mus 
X Julius Dambrauskas, ku

ris Chicagoje plačiai buvo ži
nomas, kaip Liberty Grove i bei 
Dambrausko daržo, Willow 
Springs, 111., savininkas, mirė. 
Paskutiniu laiku jisai gyveno 
Lemont, 111. Tai buvo susipra
tęs lietuvis, kuris giliai atjau
tė naujuosius ateivius ir juos 
šelpė Vokietijoje. Jisai buvo 
paskelbęs spaudoje, kad visi 
tremtiniai, kurie, turi Dam
brausko pavardę, gali tikėtis 
jo sutarties atvykti į Ameriką. 
Tokių giminaičių, nuo Adomo 
ir Jievos, jisai surado apie 30 
asmenų. Jie visi atkeliavo ve-
} Mf.es Dambrausko pastango- turi nuosavus namus ir labai 
mis. Jisai atkviete dalį asmenų patenkinti savo kelione po A-
ir kitokiomis pavardėmis. Dau- meriką 
gumas jų gyvena Chicagoje ir 
liūii mirus'o geradario. 

X Skaitlinga vyčiu delegaci
ja. Lietuvos Vyčių seiman, 
įvykstančiam sekančią savaitę 

X Lietuvių Prekybos Namų 
valdyba reguliariai kas mėnesi 
posėdžiauja, tad* susidaro gali
mybe įsigilinti į prekybos, ad
ministracijos, atskaitomybės 
klausimus ir drauge geriau pa
tenkinti baldų bei kitų namų 
reikmenų didžiosios rinkos rei
kalavimus. Paskutiniame rug
pjūčio m. posėdyje Furniture 
Center, Inc. valdyba paskyr'e 
mokinių išlaikymui 16 vasario 
gimnazijai, Vokietijoje, $50 ir 
Tėvų Saleziečių gimnazijai, 
Italijoje, $50. 

X Pranas Stankus su žmo
na iš Hamilton, Kanadoje, lan
kėsi Chicagoje. Jie pasimatė 
su giminėmis, draugais ir pa
žįstamais. Ypatingai daug ra
do savo krašto žmonių nuo 
Kietaviškių, Žiežmarių ir Bei-
žonių apylinkių. Jie Lietuvoje 
buvo stambūs ūkininkai. Dabar 
gavo Kanados krašto pilietybę, 

Pakeistas Vlilco statutas 
Kaip žinome, paskutinį kartą vesta Vliko pirmininkui susitar-

buvo nutarta praplėsti Vliko VT ti su Vliką sudarančiųjų grupių 
bendradarbiavimo bazę. Šiuo rei- atstovų pasitarimo prezidiumu. Į 
kalu š. m. rugpjūčio 12 d. po3ė- šią sesiją iš Europos vyks Vliko 
dyje buvo priimta tokia rezolSu- pirminirikas ir du VT nariai, Ry-
cija: „Vlikas atsižvelgdamas į šium su šia sesija yra pakeistas 
tai, kad Vliko birželio 6 d. nuta-jir Vliko statutas, kad formaliai 
rimas, kuriuo buvo nusistatyta nebūtų tokiai sesijai kliūčių. Sta-
praplėsti bendradarbiavimo bazę tuto § 4 pakeistas ta prasme, kad 
įtraukiant naujų jėgų, nėra įvyk į Vliko posėdžius kiekviena Vli-
domas ir tuo vykdomųjų organų ką sudaranti grupė gali deleguo-
atsistatydinimo motyvams atkri- ti iki 3-jų atstovų. Tačiau baisa 

Prekyb 

tus, nutarė palikti seną padėtį: 
visus vykdomuosius organus pa
likti tuos pačius". 

vimuose kiekviena grupė teturi 
vieną balsą. Už dalyvavimą Vli
ko posėdžiuose atlyginimą gauna 

1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I 
Visos prekes pristatomos tiesiai iš fabriko j jūsų namus. Prekes be 

sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

KLIENTŲ S4SKAIT0S NEPARDUODAMOS FINANCE KOMPANIJOMS. 
Sekmadieniais neskaitome Pardavime Taksy. 

Teigiamai buvo išspręstas ir tik vienas atstovas. Taip pat pa-
kitas mūsų visuomenę jaudinąs keistas Vliko statuto § 17. Da-
klausimas — Vliko amerikinė se- bar, Vli'kui nutarus, jo pirminin-
sija. Dėl šios sesijos datos, vie- \ kas Vliko sesiją gali kviesti bet-
tos, darbotvarkės ir referatų pa- kurioje valstybėje (Elta) 

CHICAGOS 2INIOS 
Žudikas suimtas 

Chicagos policija suėmė Ri-
•čardą Carpenter, 26 m. am-

tas, 5-tos kuopos Laura Yu 
cius, 36-tos kuopos te'sejas J. 
Zuris, 82 kuopos CharlotU 
Strumskis, širvinskienė, J. 
Kurpalius, 112 kuopos J. Stoš
kus, Betty Tuck:r, Loraine 
Dambrauskas, sendraugių Ma
tas Zizas. 

X Ralfo Chicagos apskrities 

Carpenter jau buvo jieškomas 
nuo 1953 metų dėl įvairių plė
šimų. Apie Carpenterio fcuvimą 
Powell bute policijai buvo pra
nešta ketvirtadienį 9 vai. va
karo, o jis buvo sugautas už 
17 minučių. 

Powellio šeimai banditas pa
sakojosi, kad dabar jis gailisi 
vedęs taip blogą gyvenimą. 
Ypač jam esą gaila motinos ir 
sesers, nes jis nieko nepada
ręs, kas joms būtų malonu. 

žiaus, kurs nužudė vieną poli 
X Vaclovas Noreika, foto- d m n k ą į r p ? r š o v § a n t r ą J i s 

grafas, kuris gyveno 6801 So. b u y o s u į m t a g b u t e 2 ( H 2 P o t o . 
Artesian st., persikėlė į nau- m a c a y e ^ j j s a i ^ ^ š e i m ą 

jas patalpas, 2418 W. Mar- m ^ m kaliniais 23 valandas. 
ąuette Rd. Jam naujoje vieto- p a l e i d u g a š a r m e g d u j a g i r k u l . 

Newarke, N. J., iš Chicagos je įvyko nelaimė. Remontuo- k o s v a i d į __ ž u d i k a s p a s i d a V e 
vyksta skaitlinga delegacija: j jant namą nusilaužė kairiąją i s k § l ę g r a n k a g Detektyvai pa-
Garbės narys J. Juozaitis, ap-1 ranką. Ners ranka įdėta į gip- s a k o j a j k a d j į s p u o l ė a n t k e U ų 

skrities pirmininkas A. Luber- są, bet jisai mėgina dirbti fo- . f p r a § . ^ . ^ J Q n2nuh&utl 
tografo dartą. | N u s i k a l t § l i s j s įv eržė j Powell 

X Matas Cypas iš Chicago, butą trečiadienį apie 10 vai. 
111., paaukojo $10 ir EI. Nau- 15 min., tuojau po peršovimo 
džiūniene iš So. Boston, Mass., policininko Kerr, Įėjęs į Powell 
paaukojo $8 "Draugo" staty- šeimos kambarius jis ta rė : 
bos fondui. Tai maždaug vie- "Jūs žinote, kas aš esu. Aš mi
nų metų prenumeratos dydžio žudžiau tą policininką pirma-
aukos. Vyr. statybos fondo ko- Vienio naktį ir aš užmušiau 
mitetas nuoširdžiai dėkoja. ,kitą šiąnakt. Aš nužudysiu 

kiekvieną, kurs bandys mane piknikas surengtas wmow x g L ^ I ^ d r . A> M a_ „ 
West Inn - Bučio gražiame stasiukenas, visi iš ZfLu7o7eZ sūnus Ro-
darže turėjo didelį pasisekimą. p . . ' ' į n « Z * « min ' U ' -
I oiknika suvažiavo keli tūks- g ' K u n a v i c k 1S C l m - bertas, 7 metų ir mergaitė T r y s SUzeistl g a i s r e 
t a n ^ M C i a b a n d i t a s , C h i c a * 0 S S k e r ^ k l ų r a j ° n e 

in ->™<r ^ J i r v-rtimni do- r 0 i t* M l C h " a t s m n t e p o 3 d o L išbuvo beveik ištisą parą, na- užsidegė pašaro sandėliai, kūjo -aug graz.ų ir vertingų ao- u - D Q dovanų paskirsty- m i s k i u c ? n r i ? r a s e s - «JŪSU oa-vanų, kurias Balfui paaukavo I k n v * a i š k i u s prigrasęs. Jūsų pa 
įvairūs lietuviai prekybininkai | m o k n y ^ t e s - sirinkimas visiškai paprastas: 
ir kiti veikėjai. Balfas šiame I X Agota Kalinauskas iš arba darykite, ką aš sakysiu, ugniagesių vadas Albert Pe 
piknike gavo pajamų 3447.44 Kingston, Pa., naujo vienuoly- arba mirsite." 
dol., turėjo išlaidų 1693.67 dol. [no ir spaustuvės statybai pa 

163 užmuštu keliuose 
Illinois valstybėje per liepos 

mėnesį net 163 žmonės buvo 
užmušti automobilių nelaimė
se; taigi — tokių nelaimių bu
vo net 2<f0 daugiau negu pra
eitų metų liepos mėnesį. Iš vi
so per pirmus šių metų 7 mė
nesius automobilių nelaimės2 
Illinois valstybėje žuvo 1,113 
žmonių. 

riuos begesinant t rys ugniage
siai buvo sužeisti, jų tarps ir 

Liko pelno 1753.77 dol., kurie 
bus persiųsti Balfo centrui. 

X Martynas Brakas lankėsi 
Chicagoja ir susipažino su Ma
žosios Lietuvos Lietuvninkų 
dr-jos veikla. Jie turėjo valdy
bos posėdį ir aptarė aktualiuo
sius reikalus. Panašų posėdį 
turėjo ir su Mažosios Lietuves 
bičiulių dr-jos valdybos na
riais Lietuvių auditorijoje. Po
sėdyje dalyvavo J. Gaižutis, 
A. Gintneris, G. Bučmys, P. 
Bagdonas ir M. Jagutis. 

X Pranas čižauskas, Chica
gos lietuvių kat. organizacijų 
veikėjas ir Vyčių Namo tary
bos narys, Tėvų Marijonų nau
josios statybos fondui paauko-

'aukojo $50. Tėvai Marijonai ir 
vyr. statybos fondo komitetas 
nuoširdžiai dėkoja. 

Tada buvo nuleistos užuolai
dos, uždengusios langus. Vai
kai buvo paguldyti, o žudikas 
užėmė priešakinį miegamąjį. 
Žudikas vis stebėjo pro langą, 

X Dr. Algirdas Vasiukevi-: k a į p j i e g k o R y t ą 

čius, veterinarijos gydytojas, | . . ^ š e i m i n i n . k ą , d a r b ą t 

gaudamas JAV pilietybę, su
lietuvino savo pavardę į Va-
soms. 

X VValter Sabai, 1624 S. 48 
et., kaip skelbia Cicero Life, 
buvo apiplėštas Cicero pereitą 
pirmadienį prie 15 ir 48 et. gt. 

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų Brighton parko skyrius 
rytoj rengia pasilinksminimą 
Vyčių salėje ir darže. 

X Užuolankos žurnalo nau
jas numeris šią savaitę pasi

jo $25. Kartu sutiko būti baro rodė Chicagoje. 
menedžerium Draugo metinia
me piknike, kuris įvyks Darbe 
uieną, rugsėjo 5-tą, Oaks par | p a s k i r s t v m o knygelę, 
ke. 

X Dr. V. P. Tumasonis at
siuntė $5 už Draugo dovanų 

prigrasinęs, kad jeigu jis pra
neš policijai ir ši bandys jį su
imti, jis nužudys žmoną. 

Vyras sugrįžo iš darbo, o 
banditas tebebuvo. Iš pradžių 
žadėjo išeiti nakčia, bet pas
kiau pasakė, kad jam čia gali 
tekti prabūti keletą dienų. Ta
da Powell ėmė veikti. Jis ban
ditui papasakojo, kad jie su 
žmona kasdien susitinka su 
kaimynais, ir jeigu dabar nie
kur neišeis, o jų buto langai 
bus uždahgstyti, kils įtarimas. 
Banditas išleido žmoną ir vai
kus. Tada ir vyras išsiprašė 

tersen 

Po 2 automobiliu šeimoje 
Illinois valstybėje ap'e 1 3 % 

šeimų, turinčių automobilius, 
jų turi po du. Iš viso JAV yra 
4,500,000 šeimų, turinčių po 
du automobiliu. Per ateinan
čius penkerius metus tas skai
čius, numatoma, padvigubės. 

VENGRŲ PROGFRAMA 

gį šeštadienį per stotį WOPA 
banga 1490 AM ir 102.3 FM 
nuo 7 vai. iki 7 vai. 15 min. 
bus vengrų programa, kurioje 
dr. Tibor Echardt kalbės apie 
šv. Steponą, bus išpildyta 
vengrų rapsodija Nr. 15 ir Ra-
koszy maršas, be to — bus 
tenoras Bokos dainos ir kt. 

PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMATYKITE ŠIUOS PUIKIUS 

BALDUS MŪSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylon 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems 
setą. 

PAJIEŠKOJIMAS 

X "Marginiai", 2511 VVest 
69 st., plečia savo prekybą. 
Lietuviai čia gauna žurnalus ir 
kitą spaudą. Ypatingai gerai 
sekasi parduoti Izabelei Sinke
vičiūtei lietuviškos knygos, nes 
tame rajone gyvena patys tur
tingiausieji lietuviai. Ji šiemet 
daug išplatino knygų ir me
niškų darbų. 

X Naujas Vyčių namo Tary
bos narys. Vytautas Lubertas, 
Chicagos senųjų veikėjų Lu-
bertų sūnus, pasižymėjęs jau
nimo veikime, Chicagos apskr. 
susirinkime išrinktas Vyčių na
mo tarybon. Jis užims vietą 
neseniai atsistatydinusio Ed. 
V. Pavio. 

X Dail. Br.. Murinas su šei-

TELESFORAS OL1ŠAUSKAS su 
išeiti. Šeimą pasiuntęs tolyn, Seimą prašomas atsiliepti, arba ži-

j i s pats pranešė policijai. Ba„- ^ A L T ^ Š Z , 1 H 
Second Ave., N. W., Aberdeen, S. 
Dakota. 

ditas, pamatęs, kad policija 
supa namą, iššoko pro langą 

ma išvyko atostogų į Colorado. įr įgjo į kitą butą, kur esan 
tiems žmonėms įsakė pasilikti 

Petrauktoji melodija I !.en' T , j i e ^-Z J*"* f 
iliai. Tada j : s išbėgo Į trečią Chicagoje rodomas filmas' augštą. čia savo prožektoriais 

"Pertrauktoji melodija" (In- apšvietė policininkai ir jį pa-
terrupted Melody) 'yra labai matė. Policija paleido šūvius, 
vertas pamatyti. Jame atvaiz ' 
duotas gyvenimas operos solis 

ašarines dujas ir banditas pa
sidavė, tada jau nebeturėda-

';'*Xf 

8 dalių virtuvei chrome setai su Form'ca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo $59-00 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų modelio, iki 
žemės veidrodžiai — patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo $ 1 7 5 0 0 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po 

Siuvamos mašinos stalo modelio 

tės Marjorie Lawrence: jos iš- 'mas ginklo. 
kilimas, sėkmingi pasirodymai Kai sukaustytas žmogžudys 
scenoje, jos vedybos su gydy- buvo gabenamas į policijos 
tojų ir paskiau — sunki liga, 
kuri ją iš pradžių įvarė į visiš
ką nusivylimą, tačiau vyro 

mašiną, susirinko apie 1,000 
žmonių. Kakurie norėjo jį vie
toje užmušti, bet policija ap 

X Vytautas ir Gražina Žu
kauskai, 812 W. 33ri St., ato
stogas praleido važinėdami po 
Canadą, Niagara Falls ir Bos
toną. 

nuoširdi pagatba atgimdė joje saugojo. Jis buvo nugabentas 
norą gyventi, veikti, ir ji, nors į Bridewell ligoninę, kur jam 
invalidė, vėl grįžo į sceną, ge- perrišo peršautą koją. Tada 
rokai apgydyta. Solistės vaid
menį gerai atlieka Eleanor 

jis buvo nugabentas į kitą li
goninę, pas peršautą policinin-

Parker, o jos vyro — Glennlką Kerr, kurs nustatė, kad jį 
Ford. Filmas spalvotas, cine-J peršovė šis asmuo. Apvilktas 
maskopinis, daug operų arijų, ligoninės uniforma ir prikaus-
gražių vaizdų, jautrių šeimos j tytas prie policininko Carpen-
scenų. ter buvo nuvestas apklausinėti 

MALDAKNYGE 
'JAUNUOLIU MALDOS1 

Kurią paraoM 
Kuii. P . Kiįvelai t is 
Kaina: U J O ir *~-30 

(žsakymuM adresuokite 

D R A U G A S 

2384 So. Oakley A m 

CHICAGO 8, ILL. 

»ooooooooooooooooooooooooo< 
D e M E s 1 o 

Maloniu Skaitytojų prašome grą
žinant "Draugo" iškylos (pikniko) 
bilietėlių šakneles visas (10) užpil
dyti (neužtenka tik pirmą užpil
džius pasiusti). Administracija dė
kinga tiems, kurie šakneles Jau at
siunti ir tikisi, kad ir kiti nelauks 
paskutiniųjų dienų. 

Šakneles reikia sugražintS ne 
vėliau rugpjūčio 29 dieną. 

• • $150-00 
. . .$09.00 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch $ftO.OO 

J cub. pėdų refrigeratoriai 1956 metų p) SIJO.OO 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, Bigelow, Alesander Smith nuo ${9-00 

Rašomieji stalai moksleiviams $99-00 

Knygom spintos su stiklo durim $29.00 

Vasarines kėdes įv. spalvų $3.50 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo $g.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos $1.50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto ; $ | .25 
9x12 linoleum S^ 50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd '. $ft.50 

Puikios lempos svečių kambariui .* $j .50 

FURNITURE 
Įmonės vedėju JUSTAS LIEP0NIS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIetory 2 - 4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 •. r. iki 9:30. •. •. kitom dienom 9 •. r. iki 6 ¥. •. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 T. *., 

* * * * * i » n 1 
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