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Kai nenori patekti prie' 
Alkanosios stepes 

Apskritai, okup. Lietuvoje darbo nėra pakankamai. Išskyrus 
kolchozus, kur darbo jėgų nuolat trūksta ir „padidinti išdirbių 
normų" bei „duoti pavyzdžio" paskutiniu laiku siunčiami žemės 
ūkyje beveik nieko nenusimaną darbo inteligentai ar partiniai pa
reigūnai iš miestų. Šiaip jau darbo gauti yra suriku. 

Todėl daugelis, stengdamiesi 
išvengti „savanoriško" pasiunti
mo į Sibiro plėšinius kur nors 
prie Alkanosios stepės, per pas
taruosius trejus ar ketverius me 
tus dirba ne savos specialybės 
srityje. 

Norintieji darbo gauti žvejy-

gelė ir baltos spalvos lapelis. Pri
ėmus tarnybon, ši sanitarinė kny 
gėlė lieka pas laivo kapitoną. 
Taip pat reikia įteikti rusiškai 
parašytos plačios autobiografi
jos du egzempliorius. Apskritai, 
blankai į USL tegali būti rašo
mi tik rusiškai, nes ir patys for 

bos ar kaip jūrininkai turi vykti | m u l i a r i a i s u r a š y t i m rU3U k a l . 
į Klaipėdą. Užsukus jo teirautis 
į Klaipėdos vykd. komiteto kad
rų skyrių, kuris yra Maksimo 
Gorkio gatvėje (buv. Prezid. 
Smetonos alėjoje), šis pirmiau
sia siūlo eiti į kolūkį. 

Jei darbo nesurasi pats priva
čiai ar per pažintis negausi „Gul
bės" fabrike arba „Audinių" ga
mykloje, tai teks eiti j USL kad
rų skyrių, aiškiau tarus, „Silkių 
Gaudymo Valdybą". Ten rasi vi
są eilę žmonių, kurie čia atėjo tų 
pačių tikslų vedami. 

Iš kadrų skyriaus inspekto
riaus darbo j ieškąs gauna po 3 

ba. šeštąjį iš eilės dokumentą su
daro pareiškimas, kad nori gauti 
darbo, su pažadu išdirbti dvejus 
ar trejus metus. Sio pareiškimo 
užtenka vieno egzemplioriaus. 
Daugumas tarnautojų yra rusai 

Visus dokumentus paskum rei 
kia Įteikti Klaipėdos Silkių Gau
dymo Valdybos kadrų skyriaus 
inspektoriui. Valdyba yra Ne
muno gatvėje. Pats inspektorius 
ir daugumas 'kontoros tarnauto
jų yra rusai. Pareiškimai prii
mami tris kartus per savaitę nuo 
10 iki 13 vai. Jūreiviško darbo 

blankus „Ličnoje delo moriaka | jieškančių yra, palyginti, gana 
zagraničnago plavanija" („užsie 
ninio plaukiojimo jūrininko as
mens reikalai"). 

Turi pasakyti savo gyvenimo 
istoriją 

Šiuose blankuose yra apie 40 
klausimų, kurie apima viską, ką 
apie darbo prašytoją partija nori 
žinoti. Surašyti tenka visą gyve
nimo eigą nuo pat vaikystės: ar 
esi karo prievolininkas; kokiose 
organizacijose dalyvauji, ar pri
klausai partijai, jei taip — tai 
kuriai partijos organizacijai; ar 
priklausai profesinėms sąjun
goms, ar turi kurią jūrininko spe 
cialybę, bausmės (paties prašy
tojo ir jo giminių); ar buvai su
žeistas ; apdovanojimai; paso 
serija, paso numeris, išdavimo 
data ir vieta, kalbų mokėjimas 
etc. Ypatingas dėmesys kreipia
mas į atsakymus, kas veikta pa
ties darbo prašytojo ar jo tėvų 
vokiečių okupacijos metais, a r 
nebuvo politiškai baustas, ar nė
ra kas nors iš giminių išvežtas, 
ar negyvena iš jų kartais kas 
užsienyje etc. 

Atsakius i šiuos klausimus tei 
giamai, nėra jokios vilties gauti 
darbo tolimojoje žvejyboje. Vi
si klausimai surašyti rusiškai. 
Atsakyti reikia taip pat rusiškai. 
J daugumą klausimų tenka duo
ti plačius atsakymus, už melavi
mą grasinama bausmėmis. Pas
kum reikia pridėti dviejų parti
jos narių po dvi rekomendacijas. 
Šios gali būti surašytos ir lietu
viškai. Duoda rekomendacijas 
partiniai turi būti išbuvę parti
jos nariais ne mažiau kaip 3-jus 
metus, Į rekomendaciją reikalau 
jama įrašyti net partijos bileto 
numerį, nors šiaip jis laikomas 
paslaptyje. Partinis privalo re
komenduojamąjį pats pažinti 
bent metus laiko ir savo parašu 
garantuoti, kad jis „visados są
žiningai ir gerai atliks jam skir
tąsias pareigas". Tačiau ne visi 
sugeba tokias reikalaujamas re
komendacijas gauti tiesioginiu 
būdu — tada tenka „kombinuo
ti" ir jas kartais net „pirktis"... 
Paskiau tos rekomendacijos ten
ka dar parkome tvirtinti, bet čia 
didesnių kliūčių nesusidaro. 

Prie pirmųjų „Ličnoje delo" 
formuliarų išduodami dar keli 
gelsvos spalvos blankeliai su pa
prastesniais asmeniniais Mausi
mais, be to, dar sanitarinė kny-

daug — ir vis tai daugiausia iš 
kariuomenės atleisti sveiki vy
rai. Sveikatą tikrinti tenka bent 
keturiose atskirose vietose. 

Įteikus visus reikalaujamus do 
kumentus, paskum kelias savai
tes rei'kia laukti, kol ateis atsa
kymas. Per tą lai'ką apie kandi
datą surenkamos visos reikalin
gos žinios, ypač iš partijos ir 
saugumo. 

Jei kas paskiriamas } „rezer
vą" — tai reiškia, kad toks ne
gali plaukti į jūrą, bet turi dirb
ti krante. Tiesa, ten darbo nėra 
per daug. Užtat ir atlyginimas 
nekoks — vidutinis apie 400 rub 
lių brutto. Jokių priedų, nei mais 
to, nei drabužių negauna. Iš al
gos daromi dideli atskaitymai, 
taip kad į rankas gaunama apie 
300 rub. Nebent gali lengvesnė
mis sąlygomis gauti butą. 

Iškrėtė laivę 
JAKARTA, Indonezija, rugp. 

25. — Indonezijos karinė polici
ja iškrėtė olandų laivą Tjiiuwah, 
paimant už milioną dolerių ver
tės prekių. Penkiolika asmenų, 
dauguma kiniečių, areštuota, kai 
laivas buvo pasirengęs plaukti į 
Singapūrą. Policija nepaaiškino, 
kodėl laivas buvo iškrėstas ir pre 
kės paimtos. 

Žurnalisto pastabos 
del Raud. Kinijos 

etaiomflfrli pticSSties 
vVASfflNGTONAS, rugp. 25. 

— Hali Syndicate rašąs žurnalis
tas Victor Riešei teigia, kad kom. 
Kinija b'rsta ir badu miršta, kad 
kompartiios kadrai braSka. todėl 
Vakarams reikėję tik kiek dau
giau paspausti, kad ten nasida-
rytų panika. Vietoie to, VVashing 
tonas numetės Peipingo komu
nistams išsigelbėjimo virvę, kai 
prade ies Genevoie derybas dėl 
amerikiečių išlaisvinimo ir kitų 
dalykų. 

Žurnalistas tvirtina, kad vals
tybės departamentas ir kitos įs
taigos turinčios daugybę patari
mų dėl susilaikymo nuo derybų 
su Peipingu šiuo momentu, ta
čiau kažkodėl tų patarimų nepa
klausyta ir padedama Peipingui 
padidinti savo tarptautinį pres-
•yžą. 

Bet iš labai patikimų kitų šal
tinių yra žinių, kad Peipingo re
žimas yra pakankamai stiprus 
kitus alsinti ir derybų laukti tol, 
kol aplinkybės bus jam palan
kios. Jei jis dabar sutiko derėtis 
Amerikai rupimu klausimu, tai 
tik ne bėdos verčiamas, o sau pa
lankias aplinkybes ateičiai ran
kiodamas. 

Šaukia specialų prancūzų 
ministerių kabineto posėdį 

AIX - LES - BAINS, Prancūzija, rugp. 26. — Prancūzijos 
premjeras ir jo ministeris Storoko reikalams Pierre July virtualiai 
išsprendė Moroko sultono sosto klausimą. 

Prancūzijos kabineto narys . 
pareiškė šiandien International fclSenha VVeriO k a l b a 
News tarnybai, kad Prancūzijos 
— Moroko konferencija čia ap
sprendė visas smulkmenas dėl 
sultono Mohammedo Monlay Ben 
Arafos pašalinimo iš sosto. 

Indijos nacionalistai, prisiekę išlaisvinti Goa iš portugalų valdžios 
(viršuje), žygiuoja su triukšmu i Goa, reikalaudami jai laisvės. Por
tugalai juos sutiko ginklu. Indijos nacionalistai iš kovos lauko nešasi 
žuvusį savo draugą (apačioje). Apie 22 indai žuvo ir daugiau 200 jų 
sužeista. (INS) 

JAV biudžete 
deficitas 

TREVISO, Italija, rugp. 25. — 
Perfki italai, suvalgę nuodingų 
grybų, mirė šiandien netoli Man-
sue miestelio. 

WASHINGTON, rugp. 25. — 
JAV iždo sekretorius George M. 
Humphrey pareiškė, kad Eisen-
howerio administracija mano, 
jog ji galės subalansuoti biudže
tą šiais fiskaliniais metais. Jis 
turi vilčių pasiūlyti sumažinti 
taksas 1956 m. 

Humphrey spaudos konferen
cijoje pasakė, kad naujai patik
rinti apskaičiavimai rodo, jog 
anksčiau spėtas Šios šalies iždo 
deficitas laikotarpiui, apiman
čiam 12 mėnesių (baigiantis ki
tų metų birželio 30 d.), sumažės 
700 milionų dolerių. Iždo virši
ninkas ir biudžeto direktorius 
Rovvland Hughes skelbia, kad 
dabar vyriausybė numato, jog 
biudžeto deficitas šiais fiskali
niais metais tebus $ 1 % biliono, 
taigi net mažesnis negu anksčiau 
spėjo prez. Eisenhoweris, kurs 
numatė praeitąjį sausio mėn. de
ficito iki 2»-2 bilionų dolerių. 

Turky laivu 
CANNES, Prancūzija, rugp. 

25. — Irako karalius Feisal II 
atvyko šiandien į Cannes turkiš
ku laivu, kuris pavestas jo žinion 
lankantis jam Turkijoje. Kara
lius, 19 metų, Prancūzijoje atos
togaus kelias dienas. 

Neramumai prie Amerikos 
oro bazių Japonijoje 

TOKYO, rugp. 25. — Sunakawos gyventojai, sulaukę dar su
stiprinimų iš Tokyo kairiųjų, sukliudė JAV specialistams sudaryti 
planus praplėtimui ten esančių amerikiečių aviacijos bazių. 

Japonai protestavo, kad bazių 
plėtimas atims nuo jų dalį laukų 
ir jų miestą perkirs pusiau. Ta 
bazė yra Tachikavvoje, keletas 
mylių už Tokyo. Japonijos vy
riausybė yra sutarusi su JAV to
limųjų Rytų karine vadovybe 
praplėsti lėktuvų takus Tachika-
wos ir (keturiuose kituose aero
dromuose, kad jie būtų pritai
kyti sprausminiams lėktuvams. 

Kai tik atvyko amerikiečių 
specialistai, miestelio gyvento
jai, skambindami varpais, ku
riais pranešamas gaisro pavojus, 
sušaukė visus, nuo mažo iki di
delio. Drauge su artimų vietovių 
darbininkų unijų atstovais bei su 
komunistais ir socialistais, jie 
sudarė 1,000 žmonių minią. Gru
pėmis po 200 jie apsupo ameri
kiečių technikus ir ėmė šaukti: 
„Keliaukite namo!" Žiedu apsu
pę ir susikibę rankomis jie nebe
leido specialistams dirbti. Tam 
pasipriešinimui vadovavo miesto 
meras ir keturi socialistų atsto
vai seime. 

Tos demonstracijos rodo nuo
monių skirtumą tarp Japonijos 
vyriausybės narių ir kraštutinių 
kairiųjų, vaidinančių pacifistus. 
Net ir pačios Japonijos pastan-

Pakistano motery 
griežtas protestas 

KARACHI, Pakistanas, rugp. 
25. — Pakistano moterų organi
zacijos, ginančios moterų teises, 
šiandien pareiškė didžiausią pro
testą, kad Pakistano vyriausybė 
paskyrė į VVashjngtoną ambasa
doriumi vyrą su dviem žmonom. 

Buvęs premjeras Ali, 46 metų, 
paskirtas ambasadoriumi Wa-
shingtone, pasiims vieną žmoną, 
o kitą paliks Pakistane. 

Areštavo sekretorių 
BOLOGNA, Italija, rugp. 25. 

— Policija šiandien areštavo Sil-
vano Armaroli, 31 metų, kairiojo 
sparno socialistų partijos Bolog-
nos provincijos sekretorių. Jis 
kaltinamas įžeidęs Italijos vy
riausybę savo partijos savaiti
niame laikraštyje, tyčiojantis iš 
buvusio premjero Mario Scelbos 
politikos. 

Trumpai is visur 
• Muštynės tarp daktarų ir 

darbininkų. Vienoje, Austrijoje 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Genevoje posėdžiauja tarptautinė konferencija kovai su 

jaunimo nusikaltimais. Dalyvauja 60 valstybių. Sovietai dalyvau
ti atsisakė. 

— Čilės vyriausybė nusistačiusi paskirti mirties bausmę ligo
ninės prižiūrėtojams, kurių pacientai mirtų dėl medciniškos prie
žiūros stokos streiko metu. Vidaus reikalų ministeris Osvaldo 
Koch pasiuntė tuo reikalų raštą kongresui, kad tokiais atvejais 
ligoninės prižiūrėtojams būtų paskirta didžiausia bausmė. Apie 
26,000 darbininkų viešose sveikatos įstaigose ir ljSOO iždo tarnau
tojų streikuoja, kad būtų jiems pakeltas atlyginimas. 

— Gubernatorius gen. Alexander Knox Helm įsakė pietinio 
Sudano armijos maištininkams pasiduoti. Jis davė 2If valandų ter
miną. Vakarų dalyse sukilėliai pasiduoda dideliais skaičiais. 

— Izraelio vyriausybė vakar pareiškė, jog grupė egiptiečių 
karių šaudė į Izraelio sargybinius rytuose nuo Gazos. 

— Piefų Korėjoje siaučia miego liga. Jau 29 vaikai mirė ir 
92 serga. 

— Olandijos vyriausybė atsiuntė užuojautos telegramą -dėl 
nukentėjusių potvynio metu. 

gos plėsti savo karinius įrengi- streikuojantieji daktarai ir keli 
mus piktai sutinkamos socialis- nestreikuojantieji darbininkai 
tų, kaikurių mokytojų ir studen-1 s u s į m u š £ klinikose. Jau antra 
tų. Net ir dešinysis socialistųj ^^^ k a i Austrijos daktarai ir 
partijos sparnas sekančioje par- dentistai streikuoja. Dauguma 
lamento sesijoje, spalio mėnesį, 
dėl to planuoja pareikšti nepasi
tikėjimą vyriausios gynimosi ta
rybos direktoriui Shigemasa Su-
nada. 

Kalendorių*. 

Rugpjūčio 27 d.: šv. Juozapas 
iš Kalasankos. Lietuviškas: Vis-
girdis ir Didirė. 

Rugpjūčio 28 d.: šv. Augusti
nas. 

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:35. 

Oras Chicagoje 

Chicagoje ir jos apylinkėse 
šiandien ir rytoj šilta. J 

• Wayne E. Jštichter, iš Tole
do, Ohio, išrinktas The Ameri
can College of Trial Lawyers 
prezidentu. 

Austrijos medikų protestuoja dėl 
vyriausybės pasiūlymo sveikatos 
apdraudą pritaikyti visiems žmo
nėms. Iki šiol šis nuostatas lietė 
tik tarnaujančius asmenis. Strei
kuojantieji sutiko patenkinti šau 
kimus į ligonines ir kKnikas tik 
labai svarbiais atsitikimais. 

• Vakarų Vokietija patenkin
ta prezidento Eisenhowerio kal
ba, pasakyta trečiadienį Phila
delphijoje advokatų suvažiavi
me. Prezidentas pareiškęs, jog 
„Vokietijos padalinimas negali 
būti palaikomas jokiais argu
mentais, bazuojantis rubežiais, 
kalba ar rasine kilme". 

• Gen. Samuel D. Sturgis, ar
mijos inžinierių viršininkas, rug 
pjūčio 25 d. pareiškė, kad potvy
nis šiaurės rytų valstybėse pada
rė 1.6 biliono nuostolių. 

Specialus kabineto posėdis j 
įvyks šį sekmadienį Rambouille-
te, kur prezidentas Rene Coty 
atostogauja. 

Ten laukiama smarkaus susi
kirtimo tarp July, palaikančio li
beralinį sprendimą dėl naciona
listų reikalavimų Moroke, ir kon
servatorių, reikalaujančių repre
sijų betkokiam politiniam nacio
nalistų veiksmui. 

Kabineto narys numatąs, kad 
ten kaikurie kabineto nariai, įs
kaitant krašto apsaugos minis-
terį gen. Pierre Koenig, pasiprie
šins July politikai. 

Du ar t rys kabineto nariai vei
kiausiai atsistatys negu būtų eli
minuotas Ars i a, sudaryta sosto 
taryba ir pasiektas politinis su
sitarimas su Moroko nacionalis
tais. 

Vienas kabineto ministeris pa
sakė, kad taikai grąžinti protek
torate, reikalinga šių žingsnių: 

1. Arafos pašalinimas iš sosto, 
į kurį buvo prancūzų paskirtas, 
jiems pašalinant nacionalistinį 
sultoną Ben Youssef. 

2. Sudarymas sosto tarėjų ta
rybos, vakuojant sostui, ir šią ta
rybą tvirtina Ben Youssef. 

3. Naujos Moroko vyriausybės 
sudarymas. Tai turi -įvykti trijų 
dienų laikotarpyje pasibaigus mi 
nisterių kabineto posėdžiui, ku
ris įvyksta šį sekmadienį. 

Šis planas reikalauja, kad na
cionalistai baigtų sukilimą Mo
roke. 

Nurimus Moroke nacionalis
tams, gubernatoriaus Grandvalio 
vietoje bus paskirtas dabartinis 
Tuniso gubernatorius gen. Boyer 
Delatour. 

pradžiugino Europą 
PARYŽIUS, rugp. 26. — Chi-

cagos Daily News koresponden
tas VVilliam H. Stoneman iš Pa
ryžiaus praneša, jog prezidento 
Eisenhowerio pasakyta kalba 
Philadclphijoje stipriausiai iš
reiškia Jungtinių Amerikos Vals 
tybių politiką pavergtų valsty
bių atžvilgiu. Dar tokios šaunios 
kalbos nebuvo girdėti iš Eisenho-
werio lūpą prieš ir po Genevos 
keturių didžiųjų konferencijos. 
Prezidento išsireiškimai buvo 
griežtesni Philadelphijoje negu 
Genevoje. 

Prezidento Eisenhowerio kal
ba, ginanti pavergtųjų tautų tei
ses ir pareigas, pasakyta laiku, 
nes po Genevos keturių didžiųjų 
konferencijos Eisenhoweris ir 
JAV pradėta kritikuoti prieško-
munistinių sluogsnių dėl minkš
tos politikos Sov. Rusijos atžvil
giu. 

Po prez. Eisenhowerio kalbos 
Philadelphijoje Europos veidas 
prašvito, nes jis netoleruoja da
bartinę satelitiniu valstybių pa
dėtį. I r pavergtieji dabar jaučia
si geriau. 

Per 16 sekundžių 
NEAPOLIS, Italija, rugp. 25. 

— Antonio Buono, barzdasku
tys, sakes, jog jis galįs vyro barz 
dą nuskusti per 16 sekundžių, pa 
kviestas į JAV tą savo rekordinį 
darbą parodyti per televiziją, 

Irgo rekordas 
KANADA. — Deschenes, 54 

metų^ Quebecffe, laimėjo rungty
nes išgerdamas 40 uncijų alko
holio. Bet jis aplenkė kitus var
žovus ir tuo, kad po valandos jau 
buvo negyvas. 

sistatydinimą gavę iš „labai ge
rų šaltinių". 

Peronistinė spauda praeitąją 
savaitę vėl pradėjo pulti Katali
kų Bažnyčią. Panaši kampanija 
buvo vedama prieš sukilsiant 
laivynui š. m. birželio 16 d. 

Praeitąjį mėnesį buvo kalbų, 
kad armija Peronui davė terminą 
iki lapkričio 1 d. palaipsniui at
sisakyt) nuo politinės kontrolės 
arba jis būsiąs priverstas anks
čiau pasitraukti iš prezidento pa 
reigų, jei politinė situacija to pa
reikalausianti. 

Peronas savo pasiūlymais ban
dė nuraminti 'kraštą, bet kiek
viena politinė partija, išskyrus 

Ar pasitrauks Peronas? 
PANAMA CITY, rugp. 26. — Čia diplomatiniai sluogsniai ga

vo šiandien žinių, kad Argentinos prezidentas Peronas pasitraukia 
iš pareigų. Pagal gautas žinias Peronas vakar turėjęs rezignuoti. 

Diplomatai, suteikę informaci- _ fcė ^ ^ 

^ ^ L ^ . 0 1 ! ! 1 ? ' ? . ^ ^ ! ^ * ! C u e n c o laikraštininkams. „Pero-
nas pasakęs, kad jie buvo su
griauti desperatų, kuriuos jis va
dina komunistus. Mes turime duo 
menų, jog taip vadinami komu
nistai vykdė Perono įsakymus". 

lesių unijos uz 
atlyginimą 

LONDONAS, rugp. 25. —- Bri
tanijos ūkių (farmų) darbininkų 
unija, turinti 700.000 narių, šian
dien pareikalavo didesnio atlygi
nimo darbininkams už darbą. 
75,000 rakandų darbininkų at-

komunistus, jo „taikaus sugyve- stovai pareikalavo pakelti atlygi
nimą penkis centus valandai. 

Visoj Britanijoj unijos kovoja 
nimo" sąlygas atmetė. 

Nebus ten taikos 

ANGELES, rugp. 25. — 
Manilos arkivyskupas Jose Ma
ria Cuenco šiandien pareiškė: 
„Argentinoje nebus taikos kol 
Peronas neatsistatydins". Arki
vyskupas atskrido čia iš Mexico 
City, aplankęs Centrinę ir Pietų 
Ameriką. 

„Būdamas Buenos Aires, aš 
mačiau vyskupų sugriautus rū-

už didesnį atlyginimą. Industri
jos vadai nusistatę atmesti uni
jų reikalavimus. Darbdavių at
stovas VVilliam Grant pareiškė, 
kad darbdaviai „negali duoti vis 
daugiau ir daugiau už mažiau ir 
mažiau" ir ki tas atlyginimo pa
didinimas skaudžiai paliestų eks
portą. Industrijos darbininkai 
praeitąjį kovo mėn. gavo netoli 
$200 milionų dolerių atlyginimo 

mus ir kitus bažnyčios pasta- padidinimą, — pastebėjo G r a n t 
• 
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Šeštadienis, rugpjūčio 27, 1955 

Brazilai Eucharistiniame kongrese šaukė: 
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V I V A L I T U A N I A 
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KAROLE PAŽĖRAITE, Brazilija 
(Tęsinys) 

Spauda apie Tyliąją Bažnyčią 
Apie Kryžiaus Kelius buvo 

daug rašoma brazilų spaudoje. 
Štai ištraukos: 

"Diario da Noite" 23.VI nu
meryje str. "Šimtas milionų 
kankinių, kuriuos simbolizuoja 
14 kryžių", rašo apie bolševikų 
okupuotas tautas, Uarp kurių 
iškelia Lietuvos kančias, lietu
vių katalikiškumą ir keletą žo
džių apie vysk. Brizgf. Jis mini 
jo kalbos, pradedant Kryžiaus 
Kelius, žodžius: "Niekad nesi-
tik€jom, kad 20-tam šimtmety 
turėsim išgyventi Kryžiaus Ke
lių kančias ir čia jas priminti". 
Toliau minima, kad 300 tūks
tančių lietuvių deportuota į Si
birą, kurių tarpa daug nukan
kinta dvasiškių ir kitų". 

"Correido da Manha" 23. VI 
straipsnyje "Tyliosios Bažny
čios Kryžiaus Keliai" rašo: 
"Jaudinanti vakarykščia religi

jų kančias, jie Išlieka tvirti ti
kėjimu ir viltimi. Jie yra tikri, 
kad n€ra laisvojo pasaulio ka
talikų užmiršti. Turime atsi
minti, kad jie yra nariai to pa
ties Kristaus mistiško kūno, 
kurio dalį ir mes sudarome. Jie 
kenčia netiesioginiai už mus, 
kad parodytų nuolatini ateisti
nio komunizmo pavojų, grcsian 
tį krikščionybei ir Žmonijos ci
vilizacijai. Mūsų pareiga yra 
melstis už juos ir kovoti už 
juos visokiomis leidžiamomis 
priemonėmis, kovoti už kraštų 
anapus gel. uždangos (įjun
giant ir Rusiją) tikėjimą, kul
tūrinį bei politinį gyvenimą, 
nes tas tautas komunistai pa
grobė jėga. Šį naktis Rio de 
Janeire, — baigė savo kalbą 
vysk. Brizgys, — yra simbolis, 
parodantis, kad tarp laisvojo 
pasaulio katalikų ir tų, kurie 
yra anapus gel. uždangos egzi
stuoja dvasinė komunija. Kalė
jimų ir komunistų koncentraci-

mišias, kurių metu jam asista 
vo beveik Visi lietuviai kunigai. konferencijos ir tautų meniški 
Sv. mišios buvo labai įspūdin- pasirodymai. 
gos, ne tik dėl įdomių ir kllniu| A **#», weįM 
liturginiu ceremonijų, bet u ^ 
dėl. Liet. katalikų bendruome- Į kongresą buvo atvykę kar 

nė ceremonija. Eucharistinio nių stovyklų kankiniai nėra ir 
kongreso šventimo kulminaci- nebus užmiršti". 
nia punktas įvyko vakar, bū-, "Diario Carioca" 23.VIII str. 
tent, Kryžiaus Keliai Tyliosios "Kartojasi Kristaus Kalvari-
Bažnyčios garbei. Jiems vado- jos" mini vysk. Brizgio vargą, 
vavo lietuvis vyskupas Vincen Kituose laikraščiuose taip pat. 
tas Brizgys, dalyvaujant įvai- Ta proga "Journal do Bra-
riems kardinolams, vyskupams,! sil" 24.VT1 įdėjo ilgoką ištrau-
augštiems pareigūnams, kariš- ką iš Juozo Scholmer knygos 
kiams ir miniai, užpildžiusiai 
Kongreso aikštę". Toliau apra 

"Vorkuta", kurioje aprašoma 
gražiai lietuviai (800) ir iv. 

Šo, kurios tautos, materializmo | mišios laikomos kasyklose 
persekiojamos, dalyvauja Kry
žiaus Kebuose: (Kinija, Rytų 
Vokietija, Lietuva, Latvija, Es 
tija, Bulgarija, Kroatija, Ven
grija, Albanija, Lenkija, Ru
munija, Rusija, Korėja, Čeko
slovakija, Ukraina ir Viet-

Vysk. Brizgio vardas po Kry 
žiaus Kelių pasidarė tiek popu-
larus, kad per Kongreso užda
rymą pranešėjas, išvardinda
mas kardinolus, kopiančius laip 
tais prie altoriaus, išvardino 
vienintelį lietuvį vyskupą V. 

Nam), mini tautiškus tautų ap-| Brizgį, kuris tuo metu jau sė
dėjo savo vietoje. 

Dar norėčiau pridurti, kad 
baigiant Kryžiaus Kelius, pasi
girdo spiegiantis greitosios pa
galbos balsas. Manėm, kad kas 
įvyko. Gi atburzgė motociklu 
pareigūnas, o paskui jį auto
mobily koplytėlė su Aparecidos 
Dievo Motina. 

darus, ir kad kiekviena tauta 
pasimeldė savo kalba, tik į ga
lą buvusi sukalbėta malda por
tugalų kalba, skiriama kanki
namiems dvasiškiams ir tikin
tiesiems. "Kas yra Tylioji Baž 
nyčia", užklausia to laikraščio 
korespondentas.—"Tylioji Baž 
nyčia", pareiškė minsinjoras 
Vincentas Brizgys, — yra Baž 
nyčia anapus Geležinės Uždan
gos, kuri tyliai kenčia, ir mes 
apie ją nieko negirdime. Tačiau 
iš tikrųjų tai yra dalis mūsų 
Katalikų Bažnyčios, kuri mel-

Lietuvių delegacija pas 
Brazilijos prezidentą 

Liepos 22 d. 11 vai. preziden 
tas Cafe Filho priėmė visų tau
tų delegacijas. Ministeriui «dr. 

džiasi ir kovoja, «- tai yra Kan F*. Meieriui tarpininkaujant, 
kinių Bažnyčia. Pasakiau apie, buvo priimti ir lietuviai, kurie 
Katalikų Bažnyčią. Bê t Ana-jteikė prezidentui dovaną. "Jor vo, visiems suklaupus, paskai-

nės choro, atvykusio iš Sao 
Paulo, giedojimo, diriguojant 
kompozitoriui Juozui Stroliai 
ir vargoninkaujant Fėlik3Ui 
Girdauskui. Buvo sugiedota ke 
tūriais balsais Šv. Pranciškaus 
de Witt mišios. Be to, viet:n 
pamokslo vysk. Brizgys patei
kė susirinkusiems, nuoširdžiais 
žodžiais išreikštą, gilios reikš
mės paskaitą: "Eucharistine 
Kristaus Atpirkėjo - Viešpatija 
ir Jo Bažnyčia". 

Lietuvių pasirodymas 

Sao Paulo Liet. Kat. B-nės 
choras liepos 23 d. 14:30 vai. 
pasirodė rinktinei kongreso 
publikai su savo giesmėmis ir 
dainomis. Koncertas įvyko Rio 
de Janeiro miesto konservato
rijos auditorijoje, kurioje telpa 
virš 1,000 klausytojų. Pirmojoj 
programos daly buvo atlikta 
religinės muzikos dalykai: J. 
Gruodžio "Tėve Mūsų", Paulau 
sko "Libera me Domine", J. 
Naujalio "Kad skausmas tau 
širdį" (pagiedojo solo Al. Ro-
guslauskas), J. Strolios "Auš
ros Vartų Marijai". Antroj da
lyje buvo liet. dainos. Buvo su
dainuota J. Strolios trys dai
nos it A. Račiūno, J. Gaidelio, 
V. Banaičio, J. Sasnausko ir J-
Žilevičiaus po dainą. Dirigen
tas J. Strolia ir choras susilau
kė entuziastiškų aplodismentų. 
Akomponavo F. Girdauskas. 
Buvo numatyta sušokti Vilio-
tinį ir Kalvelį, bet nebebuvo 
laiko. Koncertas buvo trans
liuojamas per Amerikos Balsą. 
Be to, į Lietuvą prabilo šie kai 
bėtojai: prelatas J. Balkūnas, 
pranešėjas, vysk: Y. Brizgys, 
prelatas L. Tulaba, kun. J. Ja-
nilionis, kun. Kardauskas, kun. 
A. Perkumas, prelatas I. Alba-
vičius ir inž. Jonas Antanaitis. 

Pontifikalines Šv. Tėvo legato 
Mišios 

Paskut nę kongreso dieną lie
pos 24 d. 10 vai. Kongreso 
Aikštėje legatas kardinolas Alo 
isio Masslla. celebravo mišias. 
Asistoje buvo 20 kardinolų (Ro 
mos katalikų ir rytų katalikų). 
ir 30 vyskupų ir arkivyskupų. 
Gregorijaniskas mišias giedojo 
kl'erikų choras. Po mišių, da
lyvaujant vyriausybes nariamB 
ir augštiemS pareigūnams, bu 

Kongreso metu vyko įvairios Sv. Sebastijono miestą" Rio vadovaujamas vargonininko Bu-
{ de Janeira ir Braziliją aplankė janausko. Jeigu lytų, programa 

palaiminimų lietus Arkivysku- ir piknikas bus Nekalto Prasidė-
pas Relder Camara pareiškė jimo parapijos svetainėje lOth 
spaudai, kad po šio kongreso ir Erie Ave. Pradžia 3 vai. p. p. 
seks d dells dvasinis Rio de Tikimės svečių iš Chicagos, 
Janeiro ir viso krašto atsinauji- kurių vienas atvykęs iš Vene-d nolas Spellmann, kardinolas 

Stritch, kardinolas Pjazza iš 
Vatikano ir kiti. Tarp piligri
mų buv0 ir Bavarijos kunigaikš 
tis Karolis Eu Loewenstein. 
Taip pat ddelį susidomėjimą 
sukėlė žmogUS spalvotais dra
bužiais, primenančiais Pranciš
kaus Juozapo, Austrijos arki-
kunigaikščio portretą, dažnai 
rodomą Hollywoodo filmuose. 
Jis turėjo prisisegęs aukso kar-

nimas. 
Lietuviai dominavo 

zuelos, o kitas iš Kanados. 
Wisconsin Lietuvių dienos ren 

Kain i**tvfi ia .*»„,(** t*. v-J 3*3" — L R K S A VVisconsin ap-Kaip matyti iš spaudos Ir be- s k r i t i f l y | e t 0 | | I J R K S A 6 2 k u o p a 

parapija ir kuri. Shlikas — kvie
čia visus pasilinksminti. 

Rengėjai 

dą, sidabro pentinus, užsimovęs 
juodą kepuraitę, prūsiško tipo, autoritetinga kalba Lietuvos 
kurios priešakyje, ant aukso kančias, — tarp tautų iš ana-

anapus geležinės kongrese do
minavo. 

(Pabaiga) 

Šališkų įtakingų žmonių atsilie 
p'mų, lietuviai, surengę savo 
religinio meno parodą, giesmių 
ir dainų koncertą, organizuotai 
gražiai pasirodę procesijose, be D . W 7 . 
to, turėdami Kryžiaus v Kelių' K a o t l C , W l S . 
priešakyje savo garbingą ats-| BaMo gegužinė 
tovą vysk. Brizgį, iškėlusį savo g į — ^ ^ ^ ^ ^ 

lentelės išrašyta "Pijus XII". 
Juodos, baltos ir kitokios plun
ksnos puošė kepurę. Jį apsto
ję fotografai gavo atsakymą: 
kunigaikštis Aleksandras Odes 
calchi, Švento Sosto sargybos 
korpo kapitonas, asmeninis le
gato palydovas. 

Dvasinis Brazili tos 
atsinaujinimas 

Kongresą paruošė Rio de Ja
neiro arkivyskupas kardinolas 
Jaime de Camara su pavaduo
toju Helder Camara ir vysku
pu Jose TaVora. Jų darbas bu
vo Sv. Tėvo legato aprobuotas. 

Spauda skelbia, kad "nepa
prastai didvyrišką ir ištikimą 

tų, Šokiai salėje prie gero or
kestro nuo 5 vai. Pikniko vie
ta — 6 mylios į šiaurę nuo Ra-
cino prie 32 kelio gražiame Mid-
way Parke. 

Balfo 73 Sk Valdyba 

PAJIEŠKOJIMAS 
T ra rauta svarbių italų ii Lietu

vos. Kas Hno apie IGNĄ MARKŪ
NĄ Ii Jukonltf km.. Ukmerge* apa. 
praiau praneiti — I*n. Garafnaus-
kJM, S41 I*>ui> st.. \|.i 44, Sttd-
burjr, Ont., Gonada. 
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LITHUANIAN RECIPES 
Surinko JUZĖ DAUŽVARDIENĖ 

She cm, Wis. 
Lietuvių diena 

Wisconsino Lietuvių dienos 
piknikas bus sekmadieni, rugsė
jo 4 d., Shorting Park, So. 7th 
Str., Sheboygan, Wis., vienas iš 
gražiausių parkų prie Michigan 
ežero. Sv. Mišios bus 11 vai. 

Dalį programos atliks para
pijos jaunamečiai vaikai ir mer
ginos, šokdami lietuviškus šo
kius. Choras is Kenosha, Wis., 
palinksmins publiką dainomis, 

Midway Parke įvyks Balfo Ra-
cino skyriaus gegužinė — pikni
kas, | kurį yra kviečiami visi 
mūsų gerieji kaimynai milwau-
kiečiai, kenosieciai, waukeganie-
čiai kartu su raciniečiais pra
leisti sekmadienio popietę tikrai 
lietuviškoje aplinkumoje. 

Pikniko pradžia 2 vai. po pie-

< ^ # ^ ' 

Mano namiškiai 
taip . • • 
O kaip tavo? 

*r 

• 
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Tiek daug žmo
nių jūsų apylin
kėje taupo su ap
draustu saugumu 
p a s D i s t r i c t 
S a v i n g s dėlto 

kad nėra nei patogesnės, nei draugiškesnės, nei rūpės 
tingesnės vietos taupymui. 

Kiekviena sąskaita yra saugiai apdrausta iki $10,000 
ir dividendai yra prirašomi du kart kiekvieną metą. 

Atvykite, patys pamatykite kodėl daugiau ir daugiau 
žmonių pasirenka District Savings. 

•y 

NAUJI FORD KOMPANIJOS 
VIRŠININKAI 

Mercury dalis Ford Automobilių 
kompanijos praneša, kad Detroito 
pardavimo dalis ̂  turi naujį vadą. 
Joseph G. Lewis asmenyje. 

Taipgi, rytinės valstybės turi 
naują pardavimų menedžerių var
du, Paul R. Dav is. 

Ponas Lewis yra senas Ford 
kompanijos darbininkas ir turi 
daug patyrimo visose srityse. 

Ponas Davis, pirmiau, buvo Stu-
debaker automobilių kompanijos 
viršininkas ir taipgi turi nepapras
tus gabumus ir ilgą prityrimą au
tomobilių srityje. (Skelb.) 

LIETUVES RADI0 KLUBAS 
Cleveland, Ohio 

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktacLer.j 7:30 
iki 8:15. , ; 

per WDOK, banga 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempnžis, 
1152 Dalias Rd.f tel. SW. 5-1900. 

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 Ei. 94 S t , telef 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras I-ai k finas, 
7205 Linwood Avenue, telefoną* 
EN. 1-1082. 

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dienC, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

- D B A Ū G A S" 
2334 So. Oaklcy A vena©, 

CHICAGO 8, ILL. 
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REIKALINGAS 
TV MECHANIKAS 
su automobiliu, mokąs ang
liškai ir lietuviškai. Skam
binkite priešpiet J. Gradins-
kui FR 6-1998. 

mw 
JTV SAV1NCS 

3430 SOUTH HAlSTED ST 
Clfflsid* 4-0104 

pus Geležines Uždangos ken
čia visi krikščionys, visi įvai
rių tikėjimų tikintieji. Komuniz 
mas jokio tikėjimo netoleruo
ja. Kokiu būdu kenčia Katali
kų Bažnyčia? 4 kardinolai nuo 
savo postų atstatyti, kurių trys 
kalinami, o ketvirtasis iš trem
tas. Šimtai vyskupų ir tūkstan
čiai kunigų bei milionai kata
likų kalinami ar ištremti. Pa
vyzdžiui, mano maža šaus Lie
tuva turėjo 16 vyskupų, kurių 
tik vienas krašte teliko, būtznt 
vysk. K. Paltarokas, 80 metų 
amž., 4 vyskupai Maskvos ko
munistinio režimo nukankinti. 
Lietuva neteko tūkstančio ku
nigų, nukankintų ar mirusių 
koncentracijos stovyklose. Dau 
giau kaip 400 tūkstančių lietu
vių deportuota rusų vergoven. 
Anapus uždangos kenčia apie 
100 milionų katalikų. Jau eilė 
metų, kaip jie šėtoniškai perse
kiojami. Bet, neatsižvelgiant į 

nal do Brasir VII. 23 d. nume
ryje rašo apie tautų delegacijų 
atsilankymą pas prezidentą Ca 
te Filho, kur pirmoj eilėj pa
mini lietuvių delegaciją, įteiku
sią Lietuvių komiteto vardu 
prezidentui originalią dovaną 
— lietuviškos sodybos su kry
žiumi aukso raižinį (ministerio 
Fr. Meierio auka). Čia pat, laik 
raštyje, mūsų delegacijos, įtei
kiančios dovaną, nutrauką. Nuo 
traukoj matyti-: vysk. Brizgys, 
kun. Janilionis, prelatas Tula
ba, sesele Julija, Gražina Pau-
liukonyte ir pats prezidentas. 
Be to, tame straipsnyje nepa
sigailėta kėletos nuoširdžių žo
džių apie Kryžiaus Kelių vado
vą vysk. V. Brizgį. 

Pontifikalines vysk. Brizgio 
šv. mišios 

Liepos 23 d. 10 vai. Šv. Ro
žančiaus bažnyčioje vysk. Briz
gys celebravo pontifikalines šv. 

tytas Brazilijos paaukojimo 
Saldžiausiajai Jėzaus Širdžiai 
aktas. 

Kongreso uždarymas 

Tą pat dieną 16 vai. pajudė
jo procesijos į kongreso aikštę 
(mūsų choras dalyvavo organi
zuotai tautiškai pasipuošę), kur 
įvyko kongreso uždarymo cere
monijos. Per žmonių marias 
negalima buvo prasiskverbti ne 
arčiau aikštės. Aikštėje buvo 
perduota Šv. Tėvo kalba iš Ro
mos ir Jo apaštališkas palaimi
nimas. 

Legatas priėmė žurnalistus 
18 liepos Legatas prizmė 

brazilų ir užsienio žurnalistus 
Palacio daš Laranjeiraš rūmuo
se. Jis juos pavadino "mano 
brangūs spaudos draugai". 
Tąpat dieną sveikino kongresą 
per mikrofoną "Voz do Brasil" 
Brazilijos prezidentas Cafe Fil
ho. 

i . _ • , - > . • - • - . . . . 

1506 W. 63rd St.f tel. PR 8-1331 
Naujos* erdvio.e patalpose, lengva pasiekti gat-

včkariaiB Ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiarusi pasirinkinvj. {vairių rūšių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui. miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kalnas pirmiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. . 

GAMINAME BALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA KAZ1KA1MAI 

^ 
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KUR LiEfUVlAI SUSITINKA? 
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D R A U G I Š K A N U O T A I K A 
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3101 South Halsted Sttefct, Oiicagb 
# 

| Marąuetfe Parko Tėvu Marijonu Bendr. 5-las skyr. 
nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti 

P I K N I K E 
Rugpjūčio mėn. 28-tą d.. 1955 m. 

MARIAN HILLS SEMINARY 
C l a r e n d o n H M i s , I l l i n o i s 

Prfe 63 čios gatvfe ir Route 83 

PELNAS YRA SKIRIAMAS tftVŲ MARIJONŲ 

STATYfcOS FONDUI. 

Piknikas prasidės 1 vai. po piet. 

Bus skanių valgių, gėrimų, bingo, dovanų padalini

mas ir Įvairios progos pasUinksminimui. 

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 Ave. 

Kviečia RENGĖJAI 

I I I ) 

Ši sekmadien.j, rugpiūčio 28 dienę gražiajame BUČIO SODE, Willow West Picnic Grove, WUk>w Springs, III. jvyks 

Didžioji "Laisvosios Lietuvos" G E G U Ž I N Ė 
Bus linksma ir įvairi programa, kuria išpildys ŠALTI-
MIER0 RADI0 DAINOS KAVALIERIAI. Gros Adolfo 
Rambnio orkestras, veiks valgių ir gėrimų bufetai. 
Gegužines metu bus išdalinta per 2,000 DOLERI y 
DOVANŲ DAIKTAIS) kuriuos suaukojo "Laisvosios 
, _ _ _ = 

Lietuvos" bičiuliai ir rėmėjai. laimieji gegužinės 
dalyviai turės progos pasivaržyti įvairiose sporto ša 
koše. Nugalėtojams bus išdalinta dovanos. Geguži
nes programa ir eiga bus nufilmuota ir drauge su ki
tais lietuviškojo gyvenimo vaizdais rodoma įvairiose 

lietuviškose kolonijose. Dalis pelno paskirta Vasa
rio 16 gimnazijai paremti. Prašome visus lietuvius ir 
įų bičiulius atvykti į šią nepaprastą lietuvišką gegu
žinę. 

LAISVOJI LIETUVI 
m 
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GERI PATARIMAI, BET... 
Po Genevos konferencijos pradedama savotiškai atsipei

kėti ir atsitiesti. Prieš keletą dienų girdėjome prezidento Eisen-
howerio kalbą, pasakytą Philadelphijoje Amerikos teisininkų 
metiniame suvažiavime. Ta kalba, kaip vakar pastebėjome, Pre
zidentas pataisė nuotaikas, kurios buvo susidariusios po Gene
vos konferencijos. Jisai išblaškė ir baimes jausmą, kuris buvo 
apėmęs visuomenę. Jo pasisakymas prieš padarytas ir tebedaro
mas skriaudas mažosioms tautoms ir pareikštas nusistatymas 
griežtai stovėti už pavergtųjų išlaisvinimą ir visų žmonių tei
ses į laisvę ir gerovę visur padarė labai gerą įspūdi. 

Kitą dieną, būtent užvakar, prez. Eisenhowerio pasakytas 
mintis papildė viceprezidentas Nbconas, kalbėdamas tame pa
čiame teisininkų suvažiavime. Jis dar paprastesniais ir ryš
kesniais žodžiais pasakė tiesos žodį Sovietų Rusijai. Konstata
vęs faktą, kad sovietai šiomis dienomis "mandagesni" ir "sukal
bamesni", kad jų kovingumo ir blogos valios dvasia lyg ir at
slūgo, jisai pažymėjo, kad po kelių mėnesių turės paaiškėti, ar 
jie bent kiek nuoširdžiau nori taikaus sugyvenimo su demokra
tijomis, ar tai daro tik su apskaičiavimu sugundyti Jungtines 
Amerikos Valstybes nebesirūpinti nė savo, nė savo draugų są
jungininkų saugumu. 

Viceprezidentas Nbconas pasakė, kad Sovietų Rusija turės 
įrodyti, ar ji ištikro nori sumažinti dabartinę įtampą ir gyventi 
taikoje. 

Kad tai įrodytų, Nbconas duoda sovietams šešis konkrečius 
patarimus. Jis siūlo sovietams sutikti apjungti Vokietiją, pra
vedant laisvus rinkimus; atitraukti Kinijos komunistų kariuo
menę iš Korėjos; priimti prezidento Eisenhowerio pasiūlymą 
lėktuvais kontroliuoti nusiginklavimo eigą; išlaisvinti sateliti
nius kraštus; sulaikyti Maskvos kontroliuojamų komunistinių 
organizacijų veikimą laisvuose kraštuose ir panaikinti geležinę 
uždangą E u r o p o j . 

Šiandien nepaslaptis, kad sovietai Genevos konferencijoje 
ir kitais savo veiksmais siekė suskaldyti Vakarų demokratijas. 
To jie nepasiekė. Ir, anot p. Nixono, būtų įvykusi didelė tra
gedija, jei Vakarai būtų buvę susiskaldę. Prezidentas, valsty
bės sekretorius ir visa vyriausybė esanti griežčiausiai nusistačiu
si žiūrėti, kad nieko panašaus neįvyktų. 

Atrodo, kad p. Nbconas pasitiki, jog ne tik JAV vyriau
sybė, bet ir anglai su prancūzais tolimesniuose pasitarimuose 
reikalaus, kad Kremlius įrodytų ne tuščiais žodžiais, bet kon
krečiais darbais savo norą taikiai sugyventi su Amerika ir. kitu 
demokratiniu pasauliu. 

Tai prezidento ir viceprezidento nusistatymas. Neabejo
jame, kad panašaus nusistatymo laikysis ir valstybės sekreto
rius John Foster Dulles, kuris vadovaus tolimesniems pasitari
mams su sovietais toje pačioje Genevojė spalio mėnesį. Jisai 
prezidento nusistatymui prieštarauti negali, nes 'galutinį žodį 
užsienio politikoje taria pats prezidentas. Kaip žinome, p. Dul
les kalbėjo vakar vakare ir mes nė kiek neabejojame, kad jis 
savo kalba tęsė toliau Jungtinių Amerikos Valstybių santykių 
su Rusija ryškinimą. 

Puiku, kad yra ryškinamas JAV nusistatymas žvelgiant į 
dabartines keblias ir pavojingas tarptautines problemas. Taip 
pat gerai, kad ir konkretūs pasiūlymai daromi Kremliui įrodyti 
savo gerus norus ir gerą valią. Tačiau, žinant komunistų kės
lus, iš anksto jau galima pasakyti, kad sovietai į tai nekreips 
dėmesio. Savo naujais ir "gudriais" manevravimais jie tik sie
kė piktų tikslų: suskaldyti Vakarus, sustiprinti komunistų ak
ciją laisvuose kraštuose ir laimėti dar daugiau laiko savo pasi
ruošimams tolimesniems agresijos žygiams. Pirmojo tikslo jie 
nepasiekė ir, reikia manyti, nepasieks. Bet, kad jie laimėjo dau
giau laiko ir sustiprino komunistinės propagandos veiksmus, tai 
yra neužginčijamas faktas. 

PAMINĖTINA SUKAKTIS 
1928 m. rugpjūčio 27 d. keturiolika valstybių pasirašė taip 

vadinamą Kelloggo — Briando paktą "karams nuteisinti" arba 
pasmerkti karą, kaip priemonę tarptautiniams ginčams spręsti. 
i927 metais Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Aristide 
Briandas tokiam paktui idėją gavo iš prof. James T. Shotwell 
Columbia universitete. Tasai profesorius buvo paskelbęs pa
reiškimą, siūlydamas padaryti žygių "karams nuteisinti". 

Į šį reikalą atkreipė dėmesį ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių sekretorius Frank Kellog, kuris ir paruošė paktui projektą. 
Projektas tuojau buvo perduotas kitoms valstybėms susipažinti. 

Šį paktą JAV Senatas ratifikavo 1929 m. sausio mėnesį. 
1932 m. jis buvo papildytas po to, kai valstybės sekretorius 
Stimson paskelbė, kad JAV jokiu būdu nepripažins laimėjimų, 
pasiektų ginklų pagalba. 

Nors Kellogg — Briand paktas buvo pasirašytas 62 valsty
bių, tačiau jo moralinės sankcijos pasirodė bejėgėmis karams 
išvengti. Bet visdėlto reikia pagerbti tas pastangas, kuriomis 
siekta palaikyti taiką pasaulyje. Šiandien turime galbūt tobu
lesnę organizaciją — Jungtines Tautas, bet kolkas ir jų pastan
gos atstatyti taiką pasaulyje tebėra tuščios. 

2noma, Kelloggo — Briando paktas visai būtų buvęs nerei
kalingas, jei Jungtines Amerikos Valstybes būtų buvusios tuo
met'nės Tautų Sąjungoj nariu. Bet ar JAV įėjimas į Tautų Są
jungą būtų padėjęs išvengti n Pasaulinio karo, sunku pasa
kyti. Tikriausiai, kad ne. Jos irgi tik moralinės sankcijos jėgą 
teturėjo. Turint reikalą su* fašistiškomis, naciškomis ir komunis
tiškomis diktatūromis tų jėgų tada nepakako. Nepakaks jų ir 
dabar. • 

RIMTIES — 
' VALANDĖLĘ 

Verta rimtai pagalvoti 
KUN. J. SEKEVIČIUS, MIC 

Jaunimo tinkamo auklėjimo 
klausimas verčia rimtai susi
mąstyti ne tik rimties valandė
lės skaitytojus, bet taip pat ir 
visus kitus, kuriems rūpi jau
nimo graži ir laiminga ateitis. 

Be pilietinio ir tautinio ugdy
mo dar labiau reikalingas yra 
dorovinis bei religinis auklėji
mas. 

Jb j i įo prihcipaiįiš. Praktiškai j 
imant, tokia mokykla Jlfa ne
įgyvendinama, nes faktiškai ji 
pasidaro antireliginė. Nėra rei
kalo kartoti, ką apie tą dalyką 
yra pareiškę Mūsų Pranokėjai, 
ypač Pijus IX ir Leonas XIII, 
tais laikais, kada laicizmas ypa
tingai pradėjo skverbtis į viešą
sias mokyklas. Mes iš naujo 
pakartojame ir patvirtiname 
jųdviejų pareiškimus ir drauge 
Kanonų t'kslius nuostatus, ku
riais katalikams vaikams drau
džiama eiti į nekatalikiškas, ne
utraliąsias ar miSrąsias mokyk
las, būtent — tas, kurios yra 
įsteigtos katalikams ir nekatali-
kams be skirtumo. Jos gali bū
ti toleruojamos vien tiktai vys
kupams tai nusprendus pagal 

Lietuvoj šis reikalas lengvai tam tikras vietos ir laiko aplin 
buvo tvarkomas, nes ir valsty- Į kybes ir su ypatingu atsargu-
binėse pradžios mokyklose bei mu. Negalima leisti katalikams 
gimnazijose būdavo kapelionai, nė ta maišytoji mokykla (dar 
Ten tikybos dėstymas buvo pri
valomas. Tai iš dalies atsto
davo privatines mokyklas. 

Kitaip yra tuose kraštuose, 
kur katalikai sudaro mažumą. 
Ten katalikai deda visas pas
tangas, kad galėtų išlaikyti sa
vas privatines mokyklas. Pa
vyzdžiui, Anglijoje, kai prieš 
kelis metus valstybinė švietimo 
vadovybė pareikalavo, kad ka
talikiškos mokyklos būtų tinka
mai ir moderniškai įrengtos, 
parapijos, norėdamos išlaikyti 
savąsias mokyklas, apsidėjo di
deliais mokesč'ais. Anglijos 
bažnytinė vadovybė labai rimtai 
rūpinasi, kad kiekvienas katali
kas leistų savo vaikus į katali
kiškas mokyklas, ir į tą, kuris 
drįsta priešingai pasielgti, žiūri
ma su dideliu apgailestavimu, 
kaip tolstantį nuo savo tikėji? 
mo. Jung. Amerikos Valstybių 
katalikai taip pat rimtai rūpi
nasi jaunuomenės auklėjimu, 

blogiau, jei ji vienintelė ir vi
siems privaloma), kurioje, nors 
gaudami tikybos dėstymą sky
rium, tačiau likusius dalykus 
turi mokytis iš nekatalikų mo
kytojų drauge su nekatalikais 
auklėtiniais ((2r. Popiežių En
ciklikos ir kalbos", 1949, p. 
336). 

Jei kartais dėl susidėjusių 
aplinkybių, kaikurie yra verste 
verčiami lankyti nekatalikiškas 
mokyklas, svarbu, kad tinkamu 
laiku atskirai gautų dorovinį 
religinį paruošimą. Gal tokio 
nekatalikiško auklėjimo žalos 
dabar nenumatoma, tačiau atei
tyje bus skaudžiai pajusta, bet 
bus pervėlu. Kol yra laikas, 
svarbu, kad tėvai bei dvasios 
vadai ir tie, kuriems rūpi lietu
vių tautos likimas, sutartinai 
auklėjimo problemas atsidėję 
pasvarstytų. 

N. Tomaso, pagarsėjęs savo 
pedagoginiais raštais, nors ir 

nes be pradžios ir augštesniųjų I liberalizmo persunktais, yra pa 
mokyklų bei kolegijų, turi sa
vus katalikiškus universitetus. 
Šios įstaigos turi valstybines 
teises ir*nežemiau yra vertina
mos už kitas panašias. 

Girdima nusiskundimų, kad 
lietuviai, ypač tremtiniai, nela
bai supranta šios svarbios pa
reigos ir galėdami net mielai lei 
džia savo vaikus į nekatalikiš
kas mokyklas, kurios kartais ir 
gero vardo neturi ir net skan
dalingais įvykiais yra pagarsė
jusios. Chicagoje yra net du 
katalikiški universitetai: De 
Paul ir Loyola, tačiau nedaug 
ten yra lietuvių. 

Svarbu yra šiuo reikalu prisi
minti Bažnyčios nuostatus. Pop. 
Pijus XI savo enciklikoje (Div. 
illius magistri) apie krikščioniš
kąjį jaunuomenės auklėjimą 
(1929 m.) sako: "Vadinamoji 
neutrali, arba civiline, mokykla, 
iš kurios pašalinta tikyba, yra 
priešinga pagrindiniams auklėji-

re ;škęs: "Mokykla, jei nebūva 
šventovė, tai būna urvas"'... 
"Kai literatūrinis, visuomeninis, 
šeimyninis, religinis auklėjimas 
nesusiderina, žmogus yra ne
laimingas ir bejėgis" ("Pensieri 
sull' educazione" T—cit. enciklo-
koje). 

Ir senos knygos atverčia 
žmones 

Japonijoje ištraukiamos ka
talikiškos knygos, kurios buvo 
paslėptos per 341 metus trūku 
sį krikščionių persekiojimą. I r 
tokios knygos paveikia į reli
gines tiesos jieškančius japo
nus, kurių tarpe nemažai atsi
vertimų. Pvz. Sendai apylinkė
se net 600 japonų pasiprašė 
juos mokyti katalikybes. 

Ką naktį parašei, paskaityk 
dieną! — Horacijus. 

rEMCNSTRAFTAI AFRIKOJE 

Daug arabų demonstrantų žuvo kai prancūzai su lėktuvais ir tankais ' n a ] u K o m u n i s t u 
puolė Klu'iiitros miestą įmonių. (INS) į™ • 
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TRYS KANKINIAI KARDINOLAI 
J. Kl ZMICKIS, D. Britanija 

i Twj po j© suėiįtilho buvo 
paskelbta, kad kardinolas įkur
dintas vienuolyne. Tačiau ko
kiame vienuolyne, nebuvo sako
ma. Kai D. Britanijos parla
mento atstovai lankėsi Lenkijo
je, katalikas Hugh Deiargy pra
šė leisti susitikti su kardinolu, 
tačiau leidimo negavo. 

Tuo metu buvo kalbama, jog 
kardinolas la'komas Olštino 
provincijoje, netoli Varšuvos, 
kad turįs sekretorių kunigą ir 
senutė vienuolė gaminanti jiems 
maistą. 

Neperseniai 'Osservatore Ro
mano" paskelbė straipsnį — 
"Kur yra kardinolas VVyszyns-
ki?" Jame buvo pabrėžta silpna 
kardinolo sveikata, neseniai 
padaryta operacija ir spėlioji
mas, kad jis esąs klinikoje, 30 
km. nuo Varšuvos. Antroji 
versija tvirtinanti, kad kardino
las ir toliau moraliai tortūruo-
jamas, kad nusileistų komuniz
mui. 

Į Reikia r rmin t i , kad kard. Wy 
szynski niekuomet nebuvo te ;s-
tas ar apkaltintas kokiu krimi-

tvirtinimu, 
nušalintas". Tuo 

i metu buvo sudaryta byla Fielce 
arkivyskupui, tačiau kardinolas 
nebuvo judinamas. 

Nors prieš Genevos konfe
renciją buvo plačiai skelbiama, 
kad Vengrijos kard. Mindszen-
ty paleistas iš kalėjimo, tačiau 
iš jo rūmų Esztergome praneša
ma, jog niekas nežino, kur jis 
iš tikrųjų yra. 

Paskutinėmis, nepatikrinto 
mis žiniomis, kard. Mindszenty 
esąs Pietų Vengrijoje, Pecs pi
lyje. 

Nežinia gaub ;a taipgi ir Len
kijos k ar. Vyszynski kalinimo 
vietą. 

Pagaliau Joguslavijos kard. 
Stepinac ir toliau laikomas po
licijos priežiūroje. 

Kard. Mindszenty paslaptis 
Paslaptis gaubia išvarginto 

kard. Mindszenty likimą. Rug
pjūčio pradžioje buvo paskelbta 
neoficiali žinia, tvirtinanti, kad 
kard. Mindszenty esąs Pecs pi
lyje. Tačiau nieko nebuvo mi
nima ap :e jo gyvenimo sąlygas 
;r sveikatą. Vienas Bažnyčios 
atstovas pasakė, jog jis buvęs 
painformuotas, kad kard. Mind
szenty laikomas Puespoekszent-
Laszlo rūmuose, tačiau jis nie
ko nežinąs, ar kardinolas esąs 
laisvas. 

Toliau jis pridūrė žinąs tai, 
ką paskelbęs radijas: kad vy
riausybė suspendavusi kardino
lui skirtą bausmę. Minimas at
stovas, pasivadinęs Ferenc Ur-
banics, pasakė nieko nežinąs 
apie kardinolo gyvenimo sąly
gas ir apie galimybes kam nors 
jį pamatyti. 

Taigi, nors Vengrijos komu
nistinė vyriausybė skelbė, jog 

Kard. Stepinac 

Jugoslav'jos "prezidentas 
kardinolui suteikiama laisvė Tito išleido kard. Stepinac iš 
vyskupams prašant, patys vys- kalėjimo, tačiau neleido jam 
kupai nieko nežino apie jo liki- J grįžti į vyskupiją ir atlikinėti 
mą. Greičiausiai tai buvo poli
tinis triukas Genevos konferen
cijos išvakarėse. 

Kard. Wyszynski'o likimas 

Jau dveji metai, kaip kard. 
Wyszynski buvo suimtas savo 
rūmuose. Nuo 1953 m. rugsė
jo mėn. nieko neskelbiama apie 
jo kalinimo vietą ir sveikatos' nekasi kaliniu, nors ir gyvena 
būklę. I nuošaliame miestelyje. 

! 

bažnytinių funkcijų. Kai britų 
katalikai per savo vyriausybę 
rūpinosi kardinolo likimu, buvo 
atsakyta, kad tai yra Jugosla
vijos vidaus reikalas... 

Dabar, kai Tito vėl draugau
ja su Kremliumi,, sunku tikėti, 
kad kard. Stepinac sulauktų 
geresnių laikų. Jis iš tikrųjų 

AUTOBUSŲ TVARKRAŠTIS Į 
DRAUGO PIKNIKĄ 

Visi kuri? neturi automobilių j Draugo metinį pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 5 d. (I.abor Day) Oaks darže, prie 119 ir Archer Ave, 
L omon t, III., gali vykti autobusu. 

Autobusas Nr. 1 išeina: 
Tš Dievo ADvaizdos parapijos 
Tš Aušros Vartų parapijos 
Iš Šv. Antano parapijos (Cicero) 

11:00 vai. rytą ir 2:00 p.p. 
11:30 vai. rytą ir 2:30 p.p. 
12:01 vai. p.p. ir 3:00 p.p. 

Autobusas Nr. 2 išeina: 
Iš šv. Kryžiaus parapijos 
Iš Nekalto Prasidėjimo parap. 

Autobusas N r. S išeina: 
Iš Gimimo Panelės švenč. parap. 

Autobusas Nr. 4 išeina: 
Iš Šv. Jurgio parapijos 

11:00 vai. rytą ir 2:00 p.p. 
11:30 vai. rytą ir 2:30 p.p. 

11:30 vai. rytą ir 2:00 p.p. 

11:30 vai. rytą ir 2:00 p.p. 
Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių. 
Kelione *| abi nusės kainuoja po $1. Bilietai į vieną pusę ne

bus parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai pasitiks ke-< 
leivius prie stočių. 

* * % % » % * * * V * J U R d S GLIAUDĄ tXAXAĮ 

RAID2IU. 
PASĖLIAI 

• % V « C K £ * . V ROMANAS 

72 tęsinys 

BITININKO GŪŽTOJ 

Palikę Suslovą žandarminėje, nes jų žinioj buvo 
ti k'du arkliai, isprauninkas ir Nikita nulėkė Lioliūnų 
gatvėmis. 

Paskui isprauninką lėkė džiūgaująs Nikita. 
Isprauninkas sutiko žvilgterėti Urnužio namus, apklau
sinėti jo, kur jis buvęs pasikėsinimo metu. Nikita buvo 
patenkintas; jis rengėsi apklausinėjimu įbauginti biti
ninką ir atsiskaityti už tai, kad pasidavęs jo plepalams, 
daužėsi su juo į Kudlius ir vežė pas jį vienuolį. 

Kas galėjo šauti į Nikitą ? To Nikita negalėjo su
vokti. Jis nelaikė Urnužio pakankamai drąsiu ir išma
ningu, kad šis drįstų pavartoti ginklą prieš žandarą. 
Jam smagu buvo užsukti pas Urnužį tiktai tam, kad 
galėtų atsiskaityti už nevykusį persikrikštijimą. O po
draug ir išpilti ant Urnužio galvos visą šios neramios 
nakties susijaudinimą. Nikita nebuvo tikras, ar jis 
suvaldys savo rankas, pamatęs tą vėjo pūstą bitininko 

Aplinkui buvo šviesu. Buvo diena. Abu raiteliai 
buvo drąsūs ir pasitikį. Abu buvo ginkluoti. Pasitaikę 
pakeliui žmonės mesdavosi šonan, pamatę du zovada 
skriejančius žandarus. 

I Su nusistebėjimu Nikita matė, kad jis yra paten
kintas, jog pasikėsinimas įvyko. Tai nuplovė nuo jo 
neapsižiūrėjimą Vėtrą išleidus; pakėlė jį isprauninko 

i akyse; garsas apie pasikėsinimą prieš jį pasieks vy
resnybę. Ir, kas irgi svarbu, netiesiogiai tas pasikėsi
nimas taip lengvai padėjo jam išaiškinti jo santykius su 
Glaša. Vesti ? — pagalvojo jis. Apie tai dar reikėtų 
galvoti. Bet žaisti su mergina ir bučiuotis slapta, — 
tai kutena kraują. 

Prisiminęs Urnužio pažadus ir plepalus supiršti 
juos, Nikita tik patenkintai nusiprunkštė. Jis pats su
tvarkė viską taip, kad patogiau negali būti... 

Skurdžią bitininko trobą Nikita gerai pažinojo. Jis 
nušoko iš balno ir pradėjo belstis į duris, paskui į langą. 
Namas buvo tuščias-

— Galbūt jie pasislėpė, — prileido isprauninkas. 
— Tai gali būti, — sutiko Nikita ir vėl smarkiai 

sudavė į langą. Jis pradėjo judinti duris ir tuoj paste
bėjo pro durų plyšį medinį skląstį. Lygiais pastūmėji-
mais patraukdamas duris, jis matė: skląstis slenka nuo 
durųj staktos link. Nikita padarė kelis tokis tikslius 
pastūmėjimus* ir atidarė duris. 

Isprauninkas nulipo iš balno. Jie pririšo arklius, 
prie šermukšnio ir laikydami revolverius parengty, 
įėjo į trobą. Praėjo tamsų prieangį, įėjo į pritemusį 
kambarį. Malonus juodos šviežios duonos kvapas. Ant 
stalo spižinis indas, iš kurio Antanas ir Vėtra valgė tu-
šytas bulves. Ant stalo du šaukštai. Tuščia kambary, 
šeimininkų nėra. 

— Štai ir malonėkite man pasakyti, kodėl jų nėra, 
— pasakė erzliai Nikita, — Visi žmonės šiuo metu na
muose, o jų nėra. Čia kažin kas yra? Taip, čia nešvaru 

— Jis be žmonos T — paklausė isprauninkas. 
— ^Našlys. Su sūnum. Antoša vardas. Dėl to An-

tošos ir tos krikšto istorijos. Jis pirmas pradėjo ple
pėti. 

Nikita smarkiai pliaukšterėjo pirštais ir pasakė: 
— Leiskite apžiūrėti, jūsų kilnybe. Įtartina troba. 
Abu žandarai pradėjo vaikštinėti tuščioj troboj. 

Atidarė spintos dureles. Paskui, įsismaginę, skrynią, 
stovinčią ant aslos. Visur buvo drabužiai, baltiniai. 

— Kodėl jų nėra namuos, — virpėjo mintis Nikitos 
galvoj- Jam atrodė, kad bitininkas kur nors Čia netoli, 
ir nematomas, jis šiepiasi savo gudriu veidu iš Nikitos 
pastangų kratyti jo trobą. 

Nebuvo sėkmės nė prieangyje. Peržiūrėjo ten spin
tas, kur buvo maisto sankrovėlės: skilandžiai, vėdarai 
ir dešros. Dėžėje rado dar bitininkystės įrankius: sietą, 
pirštines, kibiriukus. Pagaliau ne Nikita, bet isprau
ninkas pastebėjo mažą krūvelę popierių, sudėtų ant 
viršaus spintos su mėsos atsargomis. Popieriai gulėjo 
prie pat sienos, buvo prislėgti apverstu moliniu indu ir 
labai nepastebimi. Nikita puolė čia. Popieriai gulėjo 
labai seniai: storas susigulėjusių dulkių sluogsnis den
gė popierius. Kada Nikita patraukė smarkiau, pakilo 
dulkės; jis sutepė rankoves ir rankas. 

Piktai metė ant aslos tuos kelis pilkus leidinėlius. 
Jie stovėjo ties jais ir laukė kol nusėdusios dulkės leis 
jiems pamatyti grobį. Jau buvo aiškiai matyti ne rusų 
raidos ant viršelio: „Auszra". 

— Lenkiškos raidės, — ištarė isprauninkas, iš vir
šaus žemyn žiūrėdamas į plonus žurnalėlius po jų ko
jomis. 

— Tai draudžiamos, — žinovo tonu pasakė Nikita. 

(Bus daugiau) 
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DIENRAAUS DRAUGAS, Šeštadienis, rugpjūčio 27, 1955 

NAUJŲ HORIZONTŲ JAMBOREE 
AL. GI MANTAS 

Teikiant antrąjį reportažą iš I draugišką ir nuoširdžią ta rp-
VlII-sios pasaulinės skautų tautinio bendradarbiavimo dva-
jamboree's būtina prisiminti ir sią. Cia neskiria atskirų indi-
to ne visiškai kasnienio vardo vidų nei religijos, nei rases, nei 
reikšmę. Paprastai , dauguma tautybės skirtumai. Visi jau-
žodynų gana trumpai ir aiškiai čiasi, kaip viena, didelė ir drau-
nusako, jog šis žodis reiškiąs giška šeima. Be visų plačiai ir 
tarptautinį skautų sąskrydį, bet k a s d e n žinomų tautybių, būti-
kai kurie amerikiniai žodynai j na paminėti tokių vietų skautų 
teigia, jog tai esama indėnų atstovus, kaip Windward sa-
kalbos žodžio, kuris apibudintų los, Malajai, Jamaica, Haiti, 
"džiaugsmingą giminių susirin- j Žmonių salos, Trinidadas, Ba-
kimą". Kaip ten bebūtų jam-Į namai, Barbadai, Britų Gvinėja, 
boree vardas yra jau tiek prigi- Perkasų salos ir pan. 
jes ir suprantamas, jog nesun- Pasukę iš kelio aplankykime 
kiai tapo tarptautiniai žinomu | bent artimiausius svečius iš 

užjūrio. Štai, plevėsuoja aus
trų vėliava, toliau Šveicarija, 
Vokietija (virš 100 skautų) , 
Pakistanas. Daug kur įruoštos 

stendai kuriuose 

TAIP • ČIA • DABAR • NEMOKAMAI 
6 E I M O S 

KARNIVALAS 
CLASSIFIEP & HELP WANTED ADORTISEMENTS 
HELP WAJTnCD — VYBAJ BEAL ESTATE 

ir vartojamu žodžiu. 

Visi didžiosios stovyklos daly 
viai an t dešinės kišenės prisi
segę tamsios medžiagos fone 
specialų 1955 m. jamboree's i P a r o d ė l ė s 

ženklą - emblemą, kurioje ma-j reklamuojami tų tautų pasieki-
toma didokas Kanados klevo ! m a i - būdingesni bruožai Dali-
lapas, jo viduryje kiek stilizuo-1 n a m a ^ r a t u r a , aiškinama, 
tos eglutės, skautiškoji lelija, kviečiama atvykti paviešėti. 
metai, Canada, šio viršuje pus- š i a i P J a u ' t e k t u *į± M d " J e ; 
račių į rašas : World Jamboree l i u P u o š i m ų nesimatyti. Kai 
Mondial. Be to, yra išrašytas k a s Pasitenkina tik iškeltomis 
šūkis - New Horizons, Nouv- vėliavomis, šūkiais ir kokiais 
laux - , kurio ir turėtų laiky- v a r t a i s ' N e r e t a i ' t o s v l s o s d e " 
t i s šiemetinis šis skautų sąs- Grac i jos atsivežtos, iš seniau 
krydis Panašius įrašus turi ir paruoštos. Tuo būdu, pav. 
gana skoningas specialiai j a m - : t o k s l i e t u v i u stovyklavietes 
boree paminėti išleistas Kana- ! v a i z d a s J a u v i s i š k a i skir t ingas 
dos pašto ženklas. Šis 5 c ver- teigiamon pusėn 

pnė 
IMMACULATE HEART 

OF MARY BAŽNYČIOS 
4505 South Ashland Avenue, Chicago 

JAU NUO DABAR IKI 
Rugpjūčio (August) men. 29 d. 

{vairiausiu Vežimu — žaidimu — Vertingu Pri
zu — Gėrimu — Valgiu. — Daugybė skaniu valgiu: 

(meksikonii ir lenku skanėsai). 
Jus nuoširdžiai kviečiame. Atsiveskite šeimas, atsiveskite 

draugus j IMMACULATE HEART OF MARY bažnyčios karai-
valą 4505 S. Ashland Ave. 

CICERO — 2-Jų butų mūrini*, 4 
Ir 4 kamb. Apylinkėje 66th ir 23rd 
St. 2 autom. gar. 80 pSdų sklypas, 
mokesčiu tik $105. $15,900. Svobo-
da. 6013 Cermak, Blahop 2-2162. 

tės ženklas, filatelistų ir šiaip 
stovyklos dalyvių bei svečių itin 
grobstomas kaip suvenyras, yra 
žalios spalvos, baltame fone tu
rįs Vakarų i r Rytų pusrutulius, 
kurių viduryje oranžinė skau
tiškoji lelija. 

Tautų ir kalbų mišinys 
Bet, norint bent prabėgomis 

susipažinti su stovyklos nuotai
komis ir dalyvių veidais, ypač 
prisimenant beveik beribį sto 

šaldytuvai ir a rba t a 
Mūsiškiai savąjį sklypelį 

yra jau meniniai apipavidalinę, 
išgrąžinę i r kiekvienas svečias, 
kurį tik suvilioja lietuviškoji 
trispalvė, t ikrai tur i kuo pasi
grožėti. Pravėrus kai kurias 
amerikiečių palapines, lengvai 
galėjai pamatyt i atsivežtą šal
dytuvą, radijo ar net ir televi
zijos aparatus , patogias lovas 
ir kitą prabangą. Žodžiu, kaip; 

vykios nlotą ir t ikrus sunku- k a s i r k a i P S i l i a i supranta skau-j 
tavimo formas ir būdus... Ben-mus aplankyti visas iki vienos 

stovyklaujančias tau tas , tenka 
laikinai tenkintis pasiva :kščio-
jimu ir pasižvalgymu centrinė
je stovyklos gatvėje Quenn's 

droš virtuvės nėra, ir atskiros 
skiltys gaminasi maistą pačios. 
Kiti, ypač kanadiečiai ir ameri
kiečiai (pirmųjų 3,000, antrųjų 
penkiolika šimtų dalyvių) neno-Parade. Į ją, patenkame per 

abiejuose stovyklos galuose r ė d a m i
v vargintis a r gaišuoti lai 

IONAS ( 11KPAITIS 
Gyveno 7121 8. Talman Ave. 

Tel. REpublic 7-6102 

MirS rugp. 26 d., 1955, 2 v. 
popiet, sulaukęs pusės amž. 

Gimė" Lietuvoje. Kilo iš Ša
kių apskr., Lukšių parapijos 
MockabudTžio kaimo. 

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (BartkutS), pus
brolis Kazys Chepaitis, pusse
serės sūnus Jonas Liudvinas su 
šeima, krikšto sūnus Petrą* 
Mureika su šeima, giminaičiai 
Justinas Mureika, Ona Alek
sienė su šeima, Juozas Aleksa 
su šeima, Ona Gribinienč su 
šeima ir Tillie Bruin, ir jos 
vyras, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė gv. Cicilijos draug. 
(Šv. Mykolo parapijoje). 

Kūnas bus pašarvotas šį 
vakarą Laekawicz koplyčioje, 
2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks antrad., 
rugp. 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės Švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velonies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kantines. 

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

Laidotuvių direktorius Ste- • 
ponas I^ackawicz. Tel. REpub
lic 7-1213. 

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai 

LIVE STOCK 
HANDLERS 

(No experience necessary) 

Steady outsida work for men 
ųnder 40 years. $1.48 par hour 
to s ta r t . Benefits. 

M A R Q r E T T E P A R K E — M 4 5 
T U C l i k i m u r r n A v u m M s" < ' a , i ' °rniK Ave. 10 kamb. mūrinė 
I h t U N I U N S T O C K Y A R D S rezidrncija. J autom. mūr. garažas. 

Didelis rūsys. Tinkama vieta profe-

CICERO — 4 kamb. namas. Pas
togė ir rūsys. 1 autom. gar. $9,500; 
Įmokėti $2,800. Svoboda. 6013 Cer
mak, BIshop 2-2162. 
mokėtiį; 

1015 EXCHANGE AVE. 

REIKALINGAS P R I T Y R Ę S M IT 
JAS (RETAM, B A K E R ) 

Nusimanąs savo darbe gaus gerą 
atlyginimą ir pastovų darbą. 

Kreiptis raštu: 
••DRAUGAS" Box Nr. 1742 

2334 So. Oaklcjr Ave, 
Chicago 8, III, 

LIETUVIŠKA A P D R A l D Ų 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligoninės, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTHRSTATE I.NSIKANCE 

AGENCY 
6900 8. Ashland Ave.. Chicago M , III. 

Tel. \ \ Albmok 5-5«71 
Agentų Ir brokeriu dėmesiui! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
ciausl komisai. Savi pas savus i 

ŠILDYMAS 
A. Stančiatiskas ir A. Lapkus 

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

1500 SOUTH. 50th OOl KT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

ir užsimokęję k ą ' n u š o k a 1 P i r™ą pasitaikiusią 
*stį Nenusteb u ž k a n d i n e i r js 'kiša kokį "hot 

k ime /č i a tuoj išvydę mūsiąsias d o ^ " a r sumuštinį, pienu a r ( t as - - lietuvių grupei ši puiki ir 
spalvas Pasirodo geltona ža- n m o n a d u užsigerdami. Bet yra t būtina reprezentacija atsieina 
lia ir raudona yra ir Kanados ir visiškai gabių kulinarų. Aure, j $3,000! 
skautų vyčių spalvos, kuriomis australas visu dėmesiu ir uzsi- i ^ ^ h o n e y t h e u t h u a a i a n s 
jis ir išsipuošę šiaurinius įėji- d e S l m u bekepąs miltinius bly- ^ m ū s i š k i k i š e n i ^ ^ 
mo vartus, č ia pat g a r m a su- ™*> verda savotišku būdu a r - 1 ^ r a i d ė s „ L į t h u a n i a n „ t r a u 

tikti ir skautų tvarkos daboto-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ : j Ua% d a g e l i o stovyklautojų ir 
jus, kurie turi raiščius — "po 

P L U M B I H G 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška: 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

lico". Be leidimų, po visą ra
joną automobiliais važinėti ne
galima, tad tenka pasikliauti 

to paįvairinimams. Užkalbinu • 
,. v. ~ . . r . s v e č i ų dėmesį. Šimtus kar tų tolimus svečius. Deja, l a b a i , . . . . . . . . . . : 

;ailisi, bet neranda savo nema-
oje grupėje nei vieno mokan-

savomis kojomis. Centrinėje >. C1° " ^ u v 1 3 ^ 1 

gatvėje judėjimas didelis, t irš
tas. Uniformuoti ir civiliai. 

tenka paklausejams aiškinti 
apie Lietuvą, lietuvišką skauty-
bc, kitiems net ir neįtikėtina, 
jog Lietuvos ats tovai negali 
laisvai a tvykt i i r reprezentuoti Daug lankytoj:; 

Reiškia, lietuvių skautų iš m Ū 8 ų kraštą. Gražus momen 
moterys ir vyrai, vaikšt 'nėja,; Australijos neatvyko. Tikrai tas buvo atidaromojo parado 
stebi, užsuka į čia pat pašonėje gaila, nes šiaip mūsų skautai m e t u , kai viena vyresnio am-
įruoštas krautuves, užkandines, j ten visiškai graž 'ai veikia. Ne- žiaus žiūrovų pora išskaičiusi 
atsigėrimo vietas, banką, telefo-j gali praeiti pro Naujosios Ze-" žygiuotojų tautybę, ' tiesiog ran-
no postus, knygynus, jna inymo j landi jos palapines, ypač k a i n o m i s suploję kreipėsi garsiai 
vietas. Bet didžiausias susi-; matai, jog jų viena vėliava[ viens į kitą: "Look, honey, here 
grūdimas, eilės kaip tik prie kampe turint i ir mūsų spalvas. I t n e v are the Li thuanians!" 
pašto įstaigos, kuri parduoda Tenka ir čia nusivilti — tai ne- ' Lietuvių stovyklos vaizdas ir 

reiškia lietuvių dalyvavimo, bet \ specialus pasirodymas paruoš-
vienos jų draugovės r inkt inę ' t a s ir televizijos perdavimui iš 
trispalvę. jfilmo^ Montreal i0 žiūrovų audi-

kad sunku surasti vietos ir įs-į Dalyviams įtaisyta nemažai toriiai. 
tūmti ir savuos'us laiškus. Kai-; geriamo vandens kranų ir prau- —į 
bų įvairybė, t ikras mišinys. Čia sykių su dušais. Per 
išgirsi tokių kalbų, kurių, gal pasta tyt i virviniai a r 

naujuosius ženklus, štampuoja 
vokus ati t inkamais štampais. 
Pašto dėžutės tiek pripildytos, 

griovius P A R D A V I M U I 
lentiniai - - - • • » • • • - • • • • • » • • , . . . . . . • -

būt jau ir niekad gyvenime ne-! tiltai, ir kiekvienas turi pro- J^^Hį^^f&lft, l SB5i U^f' . . . . , .„ . bJ
m. .-, . . . :*wai. Self-detrost". BJpnd—švic-

teks vel g rdeti. Tiesa, v y - ? o s išbandyti skautų pionierių s a u s m e d ž i o iovyiėt m a t r a s a 8 ir ko-
rauja anglų ir prancūzų kalbos,! rankų daFbą. Siūbuoja, gal modele, kaip nauji. Nebrangiai. 
bet jei mokėsi dar vokiškai ir kiek ir braška, bet ir išlaiko. NAtional 2-2977. 
ispaniškai, gali drąsiai žengti Beklaidžiodamas pro bendruo-
skersai išilgai stovyklą, kalbos sius rajonus ir vėl neiškenti 

lANUOMUOJAMA 

sunkumų tikrai neturėsi. 
Skautai iš (a lų 

neužsukęs pas savuosius. Kas 
naujo? Lietuviai skautai gau-

IŠNUOM. 6 KAMB. BUTAS. Ap

šildomas. Užimti rūgs. 1 d. 

1435 S. 51st Ave., Cicero 

Carpenter St. (Kampas 51st St .) . 

« k. I m ta H 2512 \V. 47th St. Centr. 
Šildymas. Karštas vanduo, šeimai 
be mažų vaikų. Skambinti —' Gra-
dinskui prieš piet—FRontler 6-19^8. 

Fotografams ir suvenyrų rin- šiai lankomi savųjų tautiečių, 
kėjams t ikras rojus. Kaip ta i - ,Atvyks ta ekskursijos autobu-j i£nuom. šviesus butas. z% kamb 
sykiė, daugiausiai prašomi po- |sa is ir automobiliais Svečių| Apšildytas;^visi patogumai. 5iM S 
zuoti ir šypsotis yra Indijos j tarpe vyrauja Torontas, Hamil-
skautai, su mėlynais turbanais j tonas, bet jau buvo atvykusių 
ant galvų, po jų sektų arabiš-j iš Chicagos, Detroito, Clevelan-
kųjų kraštų reprezentuotojai, , do. Šį savaitgalį, kaip girdė-
baltais galvos uždangalais ap- j t i , lietuviai lankytojai gali su-j B R I G H T O N P A R K E įsnuom. Au
sukę savąsias galvas. Cia pat daryt i net ir tūkstančius. Sa-1 tas IŠ 6 k. suaugusiems. Apšildymas 
ir visur kitur stovykloje visą vųjų aplankymas ir moralinė 
laiką gyvas jomarkas tarpusa- į parama, aiškuf labai reikalinga 
vy mainikaujančių skautų —, ir maloniai nuteikia lietuvius 
pasikeičiama savais ženklais, stovyklautojus. J ie čia pate-
uniformų gabalais, vėliavėlė- ko nelengvai* Tokie estai ir l a t - ' 8 i e m a PRo^ppct 8-3538. 

ir karštas vanduo. YArds 7-7926. 

MARQUETTE P A R K E . 

5 k. butaa 2-me augšte. 

Išnuom. 

Suauffu-

mis, pašto ženklais ir pan. Čia viai visiškai nefigūruoja sto-j Suaugusieras išnuom. 4 kamb. >u-
jau kalba jokių sunkumų Ufh vykios dalyvių; sąrašuose. .Svar-j t^. l iesus — tušti .sklypai is abie-
sudaro. Gražu stebėti t i k ra i . bus eia ir materialinis momen- \ i ų ^ ^ 5 6 2 S s. Paulina st. 

BUILDINO A REHODELINO 
NAMU STATYBA 

{vairūs į t a i s y m a i ir pardavimas 
/e i norite* pirkti ar užsakyti narną, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti lauki t RKllance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

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

KONTRAKTORILS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 VV. 18th S t Cicago 16 

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

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

j M M , 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. flEmlock 4-5881 

NAYLOR PIPE 
COMPANY 

NEEDS MEN 
NO EXPERIENCE IS 

NECESSARY. 

EMPL0YEE BENEFITS. 

FRFE GROUP LIFE 
INSURANCE. 

FREE METROPOLITAN 
HOSPITALIZATION 
PR0FIT SHARING. 

PAID HOLDttTS. 
PAID VACATION 

A p p l y — 
EMPL6YMENT OFFICE. 

9 A . M T 0 4 F . f t 

Mondąy through Fr iday 

1230 East 92nd Stred 
S A L E S M E M ! ! 
A T T E N T I 0 H ! ! 

Exceptional opportunity t o g o in 
business for self with my help. 1 
furnish atock and finance your ac-
counts. No experiencc pecessary. Car 
essential but no cash in vest men t re-
quired. Do not confuse this with 
other ads you niight have answered. 
To the best of my knowledge it is 
one of the biggest money-making 
opportunities in America. I f you 
have a real desire to succee<l, in-
vest igate this ad. Phone or write 
for an appointment: MR. B R I G H T 

603 W. Wa8hington Blvd. 
STate 2-0568 

sionalams. $31.500. Pardavėjas bus 
vietoje sekmadieny nuo 1 iki 6 vai. 
popiet. 

MŪRINIS NAMAS—2 po 5 kamb. 
Brighton Parke. Pečiais šildomas. 
Garažas. Kaina $16,500. 

MŪRINIS — « butų. 64-os ir Pu-
laski apylinkėje. $5,040 metinių pa
jamų. Gražus namas. 

MŪRINIS 18 butų 55-os ir Da-
men apylinkėje. $15,900 metinių 
pajamų. $25,000 {mokėti. 

MŪRINIS 19 butų Marąuette Par
ke. $35.000 jmoketi. 

MŪRINIS 5 butų Marąuette 
Parke. 

MŪRINIS 2 po 4 kamb. Brigh
ton Parke. Centr. ši ldymas. Garažas. 

SIMAIČIAI 
Kealty — Bullders — Insurance 

2737 W. 43rd St. 
t I>iffside 4-23t0 

PARDUODAMAS BIZNIO NAMAS. 
Arba išnuomuosime. Antrame aujfS-

"DBAUGAS" AGENCY 
Eas t Washington Street 

2-2434 

TeL Vlrgl i ik 7 ^ 6 4 « ; 7-6641 

REAL ESTATE 

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

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

18S9 W. 47 St. TeL LAI. S-3384 
(Ir sekmadieniaiai 

Jeigu ieškote pirkti namn, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką p 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir 
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71**. St. WAIbrook • - • 0 1 6 

te yra kamb.: tinka dantistui ar
ba kitam profesionalui. WAlbrook 
5-4103. 2*50 W. 63rd SC KreiplLs 
2-nn- aukšte. 

$8.500. Mūrinis bungalow—4 kamb. 
ir "2 kamb. rūsy. Centrinis apSild. 
P a s t o j . Arti mokykla. Arti 26th ir 
Kedzie. SVOBODA. 37S» W. 26th 
St. LAwndale 1-7038. 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznais , sklypus ar ūkius 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
R E A L E S T A T E - O J S U R A N C E 

2405 West 51 St . 
WAJbrook 5-5030 

PRospect 8-357S (vak. Ir • • i m s i l ] 

X 

Kas. perkant arba parduodant na
mus, norit sąilning-o ir lietuviškai 
nuo8irda*us patarnavimo kreipkitės J 

VENTA R E A L ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 1—12 Ir 4—7 T S L 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki I • . v. 

Trečiudineiai* uždaryta 

P . STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. H&lsted S t 

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

CICERO mūrinis 2-jų butų namas 
— 5 ir 5 kamb. Garu apšild. 2-jų 
automob. garažas. 19.500. Svoboda, 
6013 Cermak. Blshop 2-2162. 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiir.-
LIBTUVIV STATYBOS = 

BENDROVE 

M Ū R A S 
BUILDERS, INC. 

Stato gyvenamuosius na-
r mus, ofisus ir krautuves pa- į= 

S gal standartinius planus ar s 
., individualinius pageidavimus. ^ 

Įvairūs patarimai stattv- f£ 
bos bei finansavimo reika- S 

i 
i 

5 lais, skiciniai planai ir na- m 
B mų įkainavimas nemokamai. | 
= Statybos reikalais kreiptis E 
B į reikalų vedėją šiuo adresu: jE 

I JON AS S T A N K U S | 
E kasdien nuo 4 vai. popiet B 
s Tel. PRospect 8-2013 arba į= 
? LUdlow 5-3590. I 
S M00 SO. CAMPBELL AVE., = 
r Chkaco 20, Ulinois i 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

ORGĄMCALLV GROWK 
California Lemonai — $ 1 0 0 u i 

tuziną. $1.15 } rytus už Mississippi. 
(Minimum užsakymas 2 tuzinai) . 

Special: H d*žes $8.50. Pilna d€-
,žė $ 1 6 0 0 . užmokant su užsakymu 
(Apie 75 sv.) Siųskit užsakymus į: 

Dept. A F. 
Aįbeet E . Lsėle, Gro-nrar. 14545 \V. 

Oallforoia UlUttleft* Blvd. 
• 

PSOGOS-OFPORTUNITIES 

GROSERIŲ . IR MĖSOS KRAU
TUVE. Self - service, moderniški 
įrenginiai, namas 5 m. senumo. 5 k-
butas — koklių virtuve ir vonia, 2 
autom, garažą*. 2 ekstra sklypai, 
1950 Chevsolet panel truck—sunk
vežimis. 

3701 W. 51st St. 
K i l i a m e 5-7520 

GERAM BIZNIERIUI 
GERAS BIZNIS 

Savininkas apleidžia Chicagą, tu
ri greitai parduoti arba išnuomoti 
taverną su valgykla, darančią biz
nį virš penkių tūkstančių dolerių į 
mėnesi. Su namu perkant reikia I-
mokiti 5 tūkstančius dol., kitus 
kaip auomą. Sutinku mainyti — ką 
jūs turite? 67#6 S. Ashland Ave., 
telefonas GRovehill 6-1)050. 

PELNINGA VIETA VIENAI SEI
MAI. Parduodamas restoranas ir 
"ioe cream" baras su modern. ne
rūdijančio plieno įrenginiais. Le
dams — ice-cream daryti masina. 
Gražios patalpos kampiniame name. 
Kaina prieinama. Teirautis — 

J. STANAITIS 
HUdson 3-7828 

Vakarais PRospect 8-2530 

MCRINIS — 5 ir 6 kamb. Rūsys, 
garažas. Apšildomas — du atskiri 
boileriai. Kaina $16,500. 

BRIGHTON P A R K E . Arti liet. 
mokyklos. 2 augrštų mūr. namas su 
rūsiu ir pastoge. 2 butai po 5 k. 
(3 mieg. ) . Centr. Sild. gazu. pirma
me augšte. 2 autom, garažas. Gra

žus ir labai švarus namas. Prieina
ma kaina. _, m , 

BRIGHTON P A R K E . Mūrinis — 
3 pS 4 kamb. Jaukūs butai. Geros 
pajamos. Kaina $ 1»?600. 

GAGE P A R K E . 8 k. mūr. namas. 
60 pėdų sklypas. Centr. ši ldymas. 
Garažas. Idealus didelei šeimai. Ga
lima perdirbti ir i 2 butus. Kaina 
tik $17,500. 

MARQUETTE PARKE. Mūrinis 
namas—4 k., 3 k. ir ir 1 % k. Karš
to oro alyva ši ldymas. Platus skly
pas. $145 pajamų ir butas. Kaina 
$19,400. 

VENTA REAL ESTATE 
440* S. Fairfield Ave. 

LAfayettc 3-3SS1 

4 KAMB NAMAS, utility room 
— sandėliukas, moderniškai į-
rengta vonia, gazas, elektra, 4 
blokai iki krautuvių centro, mo
kyklų ir bažnyčios. 

Šaukite — BIshop 7-4636 
PARDUODAMAS 2- J C AUGATC 

MCRO NAMAS. Apačioj krautuvė 
su 4 gyv. kamb. ir dar 4 kamb. bu
tas. Viršuj 2 butai — 3 ir 5 kamb. 
Didelis rūsys ir pastoge. 2 autom, 
garažas. Pirkėjui 4 kamb. butas tuš
čias. Pilna kaina tik $8,000. 

1928 S. Canalport Ave. 
i Į 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 

MARQUETTE P A R K E Kas No*4 namų. farmų ir biznių 
4 butų moderniškas mūro namas, j pirkti bei parduoti, kas nori gauti 

Visi butai po 5 kamb. Sklypas į paskolas — morgteiua apdraudimus 
60x125. 3 autom, mūro garažas. Pi l 
na kaina $41,500; įmokėti $13,000. 
Susitarimui šaukite visą. dieną sek-
mad. — \VEntuorth 6-4837. 

• GEORGE WAKL0, 
• 11 \ \ :.!»(I. S t . 

NAMU PIRUJAI! 
Pirkite naują 5 ar 6 kam

barių "ranch" namą nuo 
$15.200 iki $20,000 — pa-
gal "contract" sąlygų. 

Skolą mokėt kaip nuomą. 
Susitarimui šaukite staty
toją — TErrace 2-5999. 

3 BUTŲ - B A R G E N A S ' D1RBAN-
CH,' SEIMAI. 4 k.. 4 k., ir 3 kamb. 
pastogėje. Pajamų $100 į mėn.. plius 
butas. Apylinkėje 26th ir Kedsie. 
Gerame stovy, $8,900; įmokėti 
$2,000. Svoboda. 3739 W. 26th St. 

! LAwndale 1-7038. 

80 a.krų farma. 5 kamb. namas. 
18 m. senumo. Tvartas devyniom 
katvėm. Bėgantis vanduo namuose 
ir*tvarte. Gera l ėmė ir geri namai. 
135 mylių nuo Chicagos, prie Grand 
Junction, Mich. Suigtarimui gaukite 
— UEiitMorth 6-4837 visą dieną 
sekmad. 

GBOROE WASIX> 
«.n i \V. o9(h St. 

MARQL ETTE P A R K E 

PARDUODAMAS 6 butų namas. 
3 butai apstatyti. 4 autom, garažas. 
Agentai nepageidaujami. 

2534 W 66 St. 

1 — lnšuransus, kas nori biznių kny
gas suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Teief. H l d s o o 3-7818 

Namų tel. PRoepoct 8-2530 
OOOK OOUNTY BUSINESS 

BROKERS 
9016 & Cottage Grove A r e , 

CbJoago 
ooooooooooooooooooooooooo< 

HELP WANTED MOTERYS 
» » » ! • • • mm • • » m m am m » » • m • • • • »i • » 

Typists - Light Steno 
General office clerk to work in a 
small, pleasant air-conditioned of
fice. Continuous music to make 
your day more pleasant. Malė su-
pervision. 

VICTOR MAHUFACTURING 
AND GASKET COMPANY 

3636 So. Iron Strs«t 
Vlrginia 74820 — Mr. Regis 

MEBGAIT£S m MOTERYS 
Reikalingas patyrimas operuoti 

"power machtne" arba užuolaidų 
siuvime. O r a s atlyginimas. Nuola
tinis darbas. Daug • bendroves priedų. 
Reikia kalMti angliškai. 

Kreiptis — 
K L M F A B R I C 8 

412 >". Orjea^s St. 
' 6-as aukštas 

2emesng kaina negu jvertintas — 
2-jų butų medinis, 6 ir € kamb. Pil
nai apmuštas "shingle siding'u"; už 
dari porčiai užpakaly. 2 autom, ga
ražas, didelis 50 pždų sklypas. Dide
lis šviesus cemento rūsys. Naujas 
moderniškas "forced air" alyva ap
šildymas abiem butam. Viskas pui
kiame stovy. Tikrai gera proga 
pirkti narna su pajamom už tik 
$17,000. F . H. HALVORSEN CO., 
S145 \\. «3rd St. HEmlock 4-4306. 

2-jų butų mūriu iv namas — 5 
kamb. su 1 Vi vonios apačioje; 4 ir 2 
kamb. su 1 % vonios viršuj. Pilnas 
rūsys. Karštu vandeniu apšildymas. 
2 autom, garažas. 

u CLiffskie 4-1*11 

AR PRISIMENATE LIETUVIŠKO 
DVARO R f M l ' S ? Mes tokius par
duodame Chicagoje. 1643 W. Gar-
field BlvA. 16 kamb. ir pastogėje di-
del6 patalpa. Alyva Šildymas. 2 au 
tom, mūr. garažas Tiktai $21,000. 

BRIGHTON P A R K E . 3-jų butų 
puikus mūro namas—2 po 5 k. ir 1 
— 3 k. Naujas centr. a lyva Šildy
mas. $152 nuomos ir 5 kamb. butaa 
savininkui. Namas pats išsimoka. 
$24.000. 

GAGE P A R K E . 2-jų butų mūr. 
namas — 2 po 5 kamb. Centr. a ly
va šildymas. 2 autom, garažas. Nau
jai išdekoruotas. $1*,500. 

PRIE 47tb ir HOMAN AVE. 2-jų 
butų mūrinis. 2 po 4 kamb. Gerai 
prižiūrėtas. $22,000. 

5114 S. HONORE ST. 2 augštų 
medinis — 2 po 6 kamb. Plyte lėmis 
apmuštas. 3 mleg. kamb. Naujas 
alyva ši ldymas. 2 autom mūr. gar. 
$18.500 ar geriausias pasiūlymas. 

Mū-sų kontora atdara Ir sekmad. 
nuo 1 iki 4 popiet. 

Kl 'TRA N O R K I S 
Ura l Estate ir Insurance 

2405 \V. 51st St. 
WAlbrook 5-5030 arba vakarais 

PRospect 8-3679 

f : ^ 

A S S E M B L E R S - P A C K E R S 

l 

Lengvas darbas — assemble. pack and seal — sustatyti ir supa-
kuokuoti pagamintus produktus j popierinius maišus ar kartonus 
Švari dirbtuve su pilna eile priedų darbininkams, nuolatine mu
zika, kad diena būtų malonesnė. Geros operatores dabar uždir
ba $2.00 i valandą. 

VICTOR MFG. and GASKET CO. 
3636 Šo. Iron Street 11400 j vakarus) 

http://9A.MT0
http://4F.ft
file:///VEntuorth
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
— 

Rorhpster N Y kė daug elektros v ie l4 ^ teiefo-
E1UCUTOIW# n . A i j n o kabelį. Nors gaisrininkai, po 

Graži šeimos Šventė j liciją. elektros ir miesto darbinin 
_ . . . A . v . , OQ kai greitai pribuvo prie nulauž-
Onos >r Vmco Apanavėių 38, ^ £ P 

St Jacob St duktė Vmcenta ^ ^ ^ ^ 
M. Apanavicmte savo 25 m. vie-

.___ , . . u : u . . . x iX talas ir kaikunos gatves netu
rėjo 20 valandų šviesos. Nevei
kė šaldytuvai, 350 telefonų ir 
labai daug butų tehk'hosi sping 
sinčiomis žvakutėmis. 

Nors audra neplačiai ėjo, bet 
vistiek padarė daug nuostolių. 
Už miesto, paplentėse, matėsi 
kaikur išverstų medžių ant gyve 
namų namų ir automobilių. 

Matės 

New York, N. Y. 
\ e w Vnrko lietuviai pradeda 

v*fc 
Kiekvienų mėtų rudenį New 

Yorko lietuviai ateina į pagalbą 
savo tautiečiams, likusiems Eu
ropoje grumtis su benamio žmo 
gaus dalia. Iš gaunamų žinių 
apie tremtinius galime spręsti, 
kad jų padėtis nė kiek nepagerė
jo, kaikuriais atvejais ji pasi
darė dar sunkesnė, nes numaty
ta emigracija vyksta labai lėtai, 
ir iki šiol naujuoju emigracijos 
įstatymu pasinaudojo tik maža 
lietuvių dalis, todėl Balfui ten
ka ir toliau rūpintis pagalbos 
teikimu, kad jų vargą nors da
limi sumažintų. Daromos pa
stangos, kad kiekviena lietuvių 
kolonija pravestų pinigines rink 
liavas ir iš jų gautomis auko
mis galėtų šalpos darbą tęsti. 

New Yorko lietuviai jau pra
dėjo veikti. Neseniai Balfo cen
tro patalpose tuo reikalu įvyko 
organizacijų atstovų ir paskirų 
asmenų gausus susirinkimas, 
kuriame nutarta organizuoti pi
niginį vajų. Tam reikalui suda
rytas 25 asmenų vajaus komi
tetas ir išrinkta vajaus valdy
ba: valdybos pirm. — kun. An
tanas Račkauskas, vioepirm. — 
Ant. Reventas, ižd. — inž. Pra
nas Kunigėlis, sekr. — Janina 
Janulevičienė, parengimų vado
vas — dr. Antanas Skėrys, pro 
pagandos vadovas — Antanas 
Sodaitis ir narys Jonas Avižie
nis iš Jersey CSty. 

Vajus bus vykdomas vieną 
mėnesį — nuo spalio 15 d. iki 
lapkričio 15 d. Rinkliava bus 
pravedama asmeniškais vokais 
ir aukų lapais. Aukotojų pato
gumui atskirose miesto dalyse 
veiks aukų rinkimo punktai. 

Tikimasi, kad Nėw Yorko 
kolonijos lietuviai bus dosnūs 
šiais metais, kaip ir anksčiau, 
ir suaukos varge esantiems sa
vo tautiečiams nemažiau dešim
ties tūkstančių dolerių. 

Vajaus komiteto adresas: 
Rev. Antanas Račkauskas, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y. Telef. EVergreen 7-1422. 

Antanas Girulis 

VVaterbury* Cotin. 

lfUSOVfi MOTINĄ 

nuolės gyvenimo jubilėjų šventė 
savųjų tarpe. 

9 vai. šv. Mišias atlaikė šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun. 
J. Bakšys, čia pat po šv. Mi
šių pasveikindamas parapijos 

• vardu jubiliatę, tėvus, seseris ir 
brolius. Visa šeima ir būrelis 
draugų pusryčiavo pas jubilia
tės seserį Oną. Ten pat 2 vai. 
buvo iškilmingi pietūs, kurių me 
tu sveikino sukaktuvininkę vy
riausias Apanavičių sūnus Vin
cas, kun. klebonas Bakšys ir 
kun. Mockevičius. Sesuo Vin
centa dėkojo kunigams, tėvams 
ir giminėms už š'os šventės su
rengimą. 

Po pietų šeima, giminės ir 
svečiai nuvažiavo pas Vincen
tos antrąją seserį Teresę, kur 
šeimos piknike maloniai ir sma
giai praleido laiką. 

Sesuo Vincenta buvo apdova
nota gražiomis gėlių dovanomis. 
Ypač išskirtina dr. Vlado ir Mar 
celės Lelevičių dovana. 

Ona ir Vincas Apanavičiai iš
augino 10 vaikų gražią lietuviš
ką šeimą. Vincenta ir Liucija 
yra vienuolės pranciškietės, mo
kytojos. Ir vyriausios dukters 
dvi dukterys, Apanavičių anū
kės, yra vienuoles. Kiti Apana
vičių vaikai yra vedę, tik dar 
jauniausias sūnus Jonas šįmet 
baigė šv. Tomo institutą, gim
naziją ir pradės studijuoti vie
tos universitete fiziką. Jonas 
priklauso Rochesterio lietuvių 
chorui. B. K. 

Amsterdam, N. Y. 
Nuotykiai Amsterdame 

Praėjusį savaitgalį Johnson 
ir Amsterdam, N. Y., gyvento
jai turėjo nepaprastą įvykį. Du 
pels su žmona išvažiavo gry
bauti. Jiedu išsivežė ir savo 3 
metų sūnelį VVilliam, kurį pa
miškėje paliko automobily ir pa 
sakė, kad jie greit sugrįšią: Vai 
kui be tėvų pasidarė nuobodu, 
jis a ts idarė automobilio langą ir 
išlindęs laukan nusekė paskui 
tėvus. Tėvai sugrįžę vaiko pa
tys jieškojo, bet nesuradę labai 
susirūpino ir ėmė šauktis kitų 
pagalbos. Per radiją, policiją ir 
gaisrininkus buvo užaliarmuota 
apie dingusį vaiką. Per dvi va
landas susirinko daugiau 1,000 
jieškotojų, kurie su prožekto
riais išsirikiavo tėvams į pagal
bą. Jieškojimas truko 12 va
landų. Po ilgo jieškojimo vie
nas surado krūmuose suvargusį 
ir sušlapusį "grybautoją". Mat 
tą naktį smarkiai lijo. Be to 
berniukas eidamas pirmyn per
brido negilų upelį. Surastasis 
buvo atvežtas į St. Marys' ligo
ninę, kurioje suteikus jam pir
mąją pkgalbą ėmė jį lankyti į-
vairūs smalsuoliai ir korespon
dentai. Todėl vietos spauda la
bai plačiai šį įvykį aprašė ir 
nuotraukomis pavaizdavo. 

20 valandų be šviesos ir 
telefono 

Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 
3 vai. pro Amsterdamą praslin
ko gana smarki audra. Diena 
buvo nepaprastai karšta. Ter
mometras pavėsy rodė 93.5 F. 
Miestas buvo ištuštėjęs. Iš va
karų pusės ėmė slinkti nedidelis 
su stipriu griaustiniu debesis. 
Vėliau jis kiek išsiplėtė ir pra
dėjo lyti. Kambariuose pasida
rė tamsu, o lauke atrodė, kad 
žemė su dangumi sulipo. Greit 
pasireiškė nepaprastas žaibavi
mas su perkūnija ir smarkus 
vėjas. Medžiai ėmė linkti, šakos 
lūžo ir krito daug kur ant tele
fono ir elektros vielų. Po kelė-
tos minučių beveik visame mies
te elektra užgeso. 

Grove gatvėje audra nulaužė 
labai augštą ir storą medį, ku
ris virsdamas išsitiesė skersai 
gatvę, be to, krisdamas nutrau-

Tliomson, 13 m., nušovė savo motiną Palmdale, Talif., norėdamas pa
rodyti iš jo besityčiojantiems draugams, kad jis moka patekti į bodą. 

SO. BOSTONO ŽINIOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS \ ties atvykęs kunigas, vyčių vei-

REMftJAI kėjas, gyv. Dayton, Ohio, buvo 
, . . , atvykęs į So. Bostoną aplankyti 

Bostono lietuvių teisininkų uu; g i m i n i ų ^ p a ž į s t a m u . u č i a s v e 
clatyva sudarytas Vasario 1 6 ; č i a s i š v y k o N e w Y o r k o link, o 
gimnazijos rėmėjų būrelis jau i ^ ^ ^ . k e l i a u t i | N e w a r k f 
kelerius metus sėkmingai veikia. m e t i n į g d m ą 
Nariai moka po 1 dol. mėnesiui. J 

SUio metu būrelio nariais yra — Antanina Žickiene su duk-
Br Bajerčius J. Beišys, Jieva terimi Dalia iš Chicagos buvo at 
Brazauskienė, J. Brunotas, Alg. vykusios aplankyti savo vyro 
Goštautas, J. Januškis, L. Ja-, brolio Povilo 2ičkaus šeimos So. 
nuškis St Jurgelevičius, Br. I-i Bostone. Jos atvyko sykiu su p. 
vanauskas, Ant. Ivas, M. Kava-1 Kuprevičiene - Kavaliauskiene 
liauskas K. Kriščiukaitis, V. Ku i r Jo* s ū n u m i Vytautu, jų auto 

necticut ir Massachusetts vals
tybėse, pačiame Bostone dides
nių nuostolių nepadarė. Buvo 
apsemta kiek namų, prilyta rū
siuose. 

Hartford, Conn. 
Nauja Seimą 

Doktorantas Juozas Navickas 
ir Adona BichneviČiūtė rugpjū
čio 27 d. Apreiškimo* parapijos 
bažnyčioje Brooklyne priims mo 
terystės sakramentą. Jaunasis 
yra vysk. V. Padolskio brolėnas, 
keletą metų ėjęs pirmininko pa
reigas Hartfordo ateitininkų 
kuopoje, studijavęs Liuveno ir 
Fordhamo universitetuose. Al
dona yra baigusi gimnaziją A-
merikeje, mokėsi Brooklyno 
konservatorijoje ir priklausė 
New Yorko studentų ateitinin
kų draugovei. J . Gd. 

bilius, J. Kuncaitis, A. Lapšys, 
G. Mickevičienė, T. Mičiulienė, 
Pr. Mučinskas, P. Pilka, K. Si
manavičius, V. Sirutavičius, J. 
Sonda, V. Stelmokas, Pr. Svei-

mobiliu. Pabuvoję savaitę Bos
tone, svečiai išvyko namo per 
New Yorką. 

— Potvynis N. Anglijoje, rug 
pjūčio 18 — 19 d. d. pareikala-

kauskas, J. Vembrė. B ū r e l i u i ' ^ daugelio gyvybės aukų ir 

Studentų gegužinė 
Rugpjūč:o 6 d. puikiame De-

venių ūkyje VVaterburio studen
tai suruošė gegužinę. Gražus 
oras- ir gražūs apylinkės Vaiz
dai sutraukė nemažai studenti
jos iš Netfr Yorko, Hartfordo, 
Worcesterio ir kitur. Gegužines 
programą sudarė vandene spor
tas, paskaita, laužas ir šokiai. 

Raimundas Mieželis skaitė pa
skaitą tema "Studentų įtaka Lie 
tuvių Bendruomenėje". 

Po paskaitos sekė laužas, ku
rio metu programą išpildė R. 
Mieželis, J. Ulėnas, A. Alkoninis 
ir VVaterburio studentės. Laužo 
programą gyvai pravedė Romas 
Kezys. 

Gegužinėje ir prie laužo daly
vavo ir svečiai, kurių tarpe bu
vo min. Sidzikauskas ir Lietu
vos gen. konsulas Budrys. Gar
bės svečiai min. Sidzikauskas ir 
konsulas Budrys tarė žodį stu
dentams, ragindami juos jung
tis į kovą Lietuvos išlaisvinimui. 

Užbaigiant laužą ponams De-
veniams padėkota už suteiktą 
vietą atitinkama daina. V. K. 

vadovauja J. Vembrė. 

T R U J l H l 

— J. E. vysk. V. Brizgys at
skrido iš Chicagos šeštadienį, 
rugpjūčio 20 d., ir sustojo So. 
Bostono liet. parapijos kleboni
joje. Lydimas dr. A. Kučo sek
madienį buvo nuvykęs į Putnam 
seselių koplyčios šventinimo iš
kilmes, o vakare grįžo atgal. 
Pirmadienį svečias grįžo atgal į 
Chicagą. 

— Nekalto Prasidėjimo sese
rų koplyčios garbės fundatorių 
sąraše yra Bostono N. Prasidė
jimo Seserų Gildą, o fundatorių 
sąraše yra kun. Pr. Virmauskis, 
Agota Kalinauskaitė, Raškaus
kų šeima, Kotryna Rypalienė ir 
Ona Vengienė, visi iš So. iBos-
tono. 

— Inž. A. Čaplikas paaukojo 
100 dolerių parapijos istorijai iš
leisti. 

— A. a. mokt. St. Lizdenienės 
mirties metinių proga š. m. rug
pjūčio 27 d. 7 vai. ryto įvyko 
gedulingos pamaldos parapijos 
bažnyčioje. 

— Kun. V. Katarsius, iš trem 

pridaręs daugybę nuostolių Con-

KAN. JUOZAS TUMAS-
VAIŽGANTAS, 

Jo šviesiajai asmenybei primin
ti ir jo kūrybos stiprybės pasi
semti išleidžiama A. Merkelio 
parašytą Vaižganto monografi
ją apie 500 pusi. įrišta $7—. 
Vaižganto raštai 20 tomų. Vie
noje knygoje po du tomus įriš
ti po $5—. Palengvinsite išlei
dimą užsisakydami iš anksto, 
j>'nigus sumokėsite kai knygas 
gausite. Leidėjas J. Karvelis 
3322 S. Halsted 6 t Chicago, 111. 
tel. YA 7-0677. 

P. s. jau galite gauti: 
V. Putino Altorių šešėly 3 to

mai įrišti tik $6—. 
101 Daina — su žodžiais ir 

gaidomis įrišta tik $1—. 
k . Varnienės Didžioji virėja 

įrišta tik $6. 
J. Grabausko. Mandagumo 

vadovėlis (auklėjimo) tik $2—. 
V. Čižiūno Tautinis auklėji

mas šeimoje tik $1.50. 
Olympia rašomos mašinėlės 

su liet. ir kitų kalbų raidynais. 
Tokių mašinėlių USA rinkoje 
dar nebuvo — kas tai nepapras
to nuo $69 —. 

• - ' -V - . 

PETRAS ANDRYAUSKAS 
Gyveno 2321 Wost 23rd St. 

Mlr6 ruRp. 26 d. 1955, 8 v. 
ryto, sulaukęs puses amžiaus. 
Gim5 Lietuvoje; kilo is Resei-
nių apskr. 

Amerikoje iSgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kazimiera (po tėvais 
Sirus), sūnus Viktoras, dukt© 
Joan Carpen, anūkas Duane, 
švogerkos Eleanora Kuchins-
kas ir Adeline Milkint ir jų 
šeimos, giminaičiai — Sirus 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

l 'riklausg Chicagos Lietuvių 
Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 2 3 Place. 

Laidotuves įvyks pirmadieni, 
rugp. 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 6v. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam© visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

>ullūdc: žmona, sūnu.s, dulk-
te ir anūkas. 

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. VIrginia 
7-6672 

Geriausia knyga vasaros atostogoms 
AliOYZO BARONO 

SODAS U i HORIZONTO 
v Romanas 
I 

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka ir naujų išraiš
kos priemonių tiems santykiams iš
reikšti. Gyva knygos tema, įdomūs 
personažai ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas. 

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku-
rausko. JI Išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m., 254 psl., kaina 
2.50 dol. 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 
2384 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, III. 

• •Ma 

ALBERTAS BIDVITIS 
Gyveno 4040 Brigton Place. 

Tel. VIrginia 7-3522 
Mirė rugp. 24 d., 1955, 8 v. 

vak., sulaukęs puses amžiaus. 
Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Švėkšnos para
pijos, Būdvyčių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Konstancija (Karazi
j a ) , pusesere Uršule Garlavi-
Čiene, jos vyras Adolfas Ir jų 
sūnus Vytautas, švogerka Pet
ronėle, Richard, jos vyras Juo
zas, Ir jų sūnus Albertas su 
žmona Patsy Ir jų šeima. Pus
broliai Povilas Balčiūnas, Ba
lys Karazija, jo žmona Ada, ir 
Juozas Karazija su žmona Bro
ne, ir jų šeimos; gimines —• 
Alfonsą Garšva, jos vyras An
tanas, jų duktė Kiliau Tuman 
su šeima ir jų sūnus Ričardas 
Garšva su šeima, kiti gimines, 
draugai Ir pažįstami. Lietuvo
je liko 2 broliai ir sesuo. 

Priklausė Dariaus - Gir€no 
Am. Lg. Post No. 271, Keistu
čio Pašalpos Klubui ir S.L.A. 
Kp. 67. Kūnas pašarvotas F . 
Kudetkio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuves "Įvyks pirmadienį, 
rugp. 29 d., iš koplyčios 8:30 
vaj. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo P a n e 1 e s 
švenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyka gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai klvečiame viBus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuves*. 

Nuliūdus žmona. 
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudelkis. Tel. LA. 3-0440. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

a. 

MARIJONA PREIMS 
(STOIM ffc) 

Gyv. 6425 S. California Ave. 
Mirė rugp. 25 d.. 1955, 7:10 

vai. vak.. sulaukus puses amž. 
Gim6 Lietuvoje; kilo iš Kre

tingos apskr.. Kulhj parapijos, 
Pakutuvenų km. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me duktė Stella. žentas John 
Aužkalnis, dvi anūkes: Ani-
ta Ir Estelle, sesuo Barbora, 
švogerls Pranas Andrijauskas, 
6 sesers dukterys, broliene, 
Mary Budria, šcogerts Antir-
nas, jo žmona Stella Preibis, 
jų sūnus advokatas Albert 
Preibis su šeima, 2 pusbroliai: 
Vilimas Malakauskas/ ir Zeno-
las Malakauskas ir jų žmonos. 
Pusbrolio duktė: MIlda Ir jos 
vyras Mikas Pa na ras ir jų šei
ma, kiti gimines, draugai ir 
pažjstami. Lfetuvoje liko bro
lis Ignas Stropus su šeima ir 
sesuo Ona su šeima. 

Priklausė Tretininkų Draug., 
Apaštalystes Maldos Draug., 
8. L. R. K. A. Kp. 1C3 ir bu
vo amžina nare šv. Kazimiero 
Akad. RSmejų Draug. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Ir Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
rugp. 21 d., iš koplyčios | :30 
vai. ryto bus atlydėta į Gln\i-
mo Paneles švenč. .parapijos 
bą$ųyčląt. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos Už veliones 
sielą. PO pamaldų bus nulydė
ta 1 šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentiis U* 
anūkes. 

Laidotuvių direktoriai .Ma
žeika ir Evans, tel. RJC 7-8600. 

)LA£ MYKOLAS DOVEIKA 
Gyveno 4325 So. Paulina St. 

Tel. YArds 7-1743 
Mlr6 rugpjūčio 25 d. 1955, 

10:20 vai. vakare, sulaukęs 
puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Ra
seinių apskr., Raseinių parap., 
Stonių km., 

Amerikoje Išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmoną Petronėle (merg. 
pav. Csalte), dvi ^ u k t e r y s — 
Stefanija ir Adele Koleckl, 
žentas Izidorius, anūkai: Ed
vardas ir Tomas; pusbrolis 
Stanislovas Doveika (Kansas 
City. Kan.) , brolio duktė Kris
tina Renkowskl su šeima ir 
kiti gimines, drAigal ir pažįs
tami. Lietuvoje yra likę 2 bro
liai ir sesuo ir jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje, 4606 So. 
Hermltage Ave. 

Laidotuves fvyks pirmadieni, 
rugpjūčio 29 d., iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
Šv, Kazimiero kapines, , 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys. 
žentas, anūkai ir kiti gumines. 

Laidotuvių direktorius John 
J>. Eūdelkls. Telef. YArds T-
1741. 

PADĖKA 
Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Seselės J*. RA-

POLOS laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų prietelių gilią 
užuojautą, reiškiame nuoširdų dėkingumą. 

Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią daly
vaujant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame giliai dėkin
gos Jo Ekscelencijai Vyskupui V. Brizgiu, Jo prakilnybei pre
latui L. Talubai, Jo prakilnybei kanauninkui J. Paskui, gerb. 
kapelionui kun. S. Valuckui, gerb. Tėvams Marijonams: S. 

(Sapliui, R. Balniui, P. Cinikui, K. Matulaičiui; Gerb. kuni-
'gams: J. Griniui, J. Makarui, J. Stankevičiui, P. Urbaičiui, 
S.D.B., L Vaišvilai. 

Dėkingos esame taip pat gerb. Marijonų Broliukams ir 
Seselėms įvairių Kongregacijų. 

Už paskutinį suteiktą velionei patarnavimą dėkojame 
grabnešiams: K. Krenčiui, A. Krenčiui, A. Balsiui, S. Augai-
ėiui S. Krėvei, A. Navickui, M. Dambrauskui, 4. Sudeikai, M. 
depučiui, p. Draugeliui 

Taip pat dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių 
direktoriui gerb. p. A. Petkui. ' 

Visiems už šventų Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą 
laidotuvėse ir užuojautą pareiškusiems mums liūdesio valan
doje, prašome priimti mūsų giJų ir nuoširdų ačiū,. Visų mū
sų prietelių geraširdingumą Atsiminsime prie gailestingojo 
Viešpaties. SV. KAZIMIERO SESERYS 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

..iį %\ 
# « * > * 

^ Stella M. Vaitekaitis (White) 
Gyveno 3508 W . 61st St., Chicago, UI. 

Gimusi CttMagftje, Town of Lake apylinkėje, ^v. Kryžiaus pa
rapijoje. Mirė 1954 m. rugp. 26 d. Palaidota 1 9 5 ^ m . rugp. 30 d. 
Šv. Kazimiero kapiru'se, 23 blk. Lot. \ o . 650. 

Paliko nuliūdę tėvai, seserys, brolis ir jų šeimos, daug drau
gų ir pažįstamų. 

Mūsų brangios dukrelės i r sesutės vienerių metų mirties su
kaktuvėse už jos sielą bus laikomos Šv. Mišios Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. bažnyčioje, Brighton Parke, rugp- - alU?- 30 d. 
7 vai. ryto. Rugsėjo-sept. 3 d. bus laikomos trejos Šv. Mišios 
8 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, Town of Lake, 
Chicago je. 

A. a. Stellos M. Vaitekait is giminės, draugai ir j>ažįstami esa
te širdingai kviečiami atsilankyti i r išklausyti Šv. Mišių ir pa
simelsti už jos siela — tuomi suteiksite ramybę mirusios sielai, 
sustiprinsite tėvų, giminių ir pažįstamų širdis, kuiiems ta ip ilsu 
bo jos nuo dieuos, kada aplcklo šį pasaulį, iškeliavo į amžiną ke
lionę, iš kurios niekad negrįš. Mes sugrįžom visi i š la idoję , bet 
anksčiau ar vėliau atkeliausime ims tave. 

Tiriame širdingą ačiū už atsilankymą. 

Nuliūdę lieka: Tėvai, brolis, seserys ir jų šeimos 

Dvejy Metų Mirties Sukaktuves 

ROZALIJA REKAŠIENĖ 
J a u suėjo dveji metai, kai negailestinga mirt is atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą Žmoną ir motiną. Netekome savo mylimos 
1953 m. ijigp. mėn. 26 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti . 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

l 'ž jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias rugpjūčio 
28 d. 10 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kar tu su mumis pasimelsti 
už a. a. Ro/alijos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Bonifacas, duktė Filomena ir žentas Juosas 

MĖNRAŠTIS MINISttJl NEMOKAMAI! 
inatm iro diena (tempunaa, karo u kitos ganmyton 

sekti kasdieniu, trykiua. Tam reikalai dienrsJtia darosi MtfnyM. 
Siafa metais sueina 50 metų kaip iškovota spaudos laisvC Tas Ju-

bOejus tebūnie minimas lakia: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvil-
kas" laikraštis, o lino metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draufas", 
pats švęsdamas 40 m. sukakti nuo išlali tusu Ckicafoje, daro H savo poses 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesi l*iko nemokamai tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kun tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu h in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros pHHtą, turi spe-
dalfaa skyrius: moterų, jauninto (ateifiaUku, skautu, studentu.), 
kaus patarėją; kasmet dunda $1,000 premijos geriausiam romanui 
atkarpoje 

"Draugas" tari savu bendradarbi* Kanadoje, KoJumNjoie, V t m s u b k 
Brazilijoje. Argentinoje, Cfleje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Aastrafijoje, 

i ^ l _ Į r^ka nnl«kk^BMU aa^aaWa ŝ<a^*^Bd^BMaaau#Mk a 

rarai j w vciOT •^pqw^^o^Mai • 
BctoTOku dienraščiu. Jei "Draugo' turėsite progos susipažinti su geriausiu Beta^Hau dienraščiu. Jei 

dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo palįstamą. kark 
ja dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avėnue 

CHICAGO 8, HXINOIS 
• • I t I Į 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draug*". 
• 

• 

/ • 
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X J. Aukškalnis, 1354 Har-

rison st., Gary, Ind., atsiuntė 
$5 už Draugo dovanų paskirs
tymo knygutę. Taip pat dvi do
vanų paskirstymo knygutes iš
platino savo giminėms. Aukš-
kalnis rengiasi atvykti į Chi-
cagą apžiūrėti T. Marijonų vie
nuolyno bei Draugo naujai pra
dėtos statybos ir ta proga pa-

0 aukos 1,000 dolerių. 

X Kultūrinio priedo pasku
tiniame puslapyje (Moterų Gy
venimas) kaikuriuose egzemp
lioriuose per spaustuvės klaida 
prie E. Masaitienės straipsni J 
"Tarp klubo naujokų" pateko 
antroji antraštėlė "Mintys ry
šium su neseniai pasirodžiusia 
Marijos poezijos antologija 
"Aušros Žvaigžde". Si antraš
tėlė turėjo būti prie St. Tamu-
laičio straipsnio. 

X A. Blandis Al. Kikilas, V. 
Martinaitis, P. Lukauskas, M. 
Sodeika ir B. Žemaitis, visi 
Chicagos sporto klubo Perkū
no sportininkai, dalyvaus tink
linio rungtynėse prieš sporto 
klubo Gintaro tinklininkus 
Draugo piknike. Kaip žinome, 
piknikas įvyks rugsėjo 5 di:ną 
(Labor Day) Oaks darže, Le-
mont, 111., prie 119 gatvės ir 
Archer ave. 

X Dr. F. J. Moskal. 3916 W. 
26 St., Chicago 23, baigia gydy 
ti broij Vladą Cibuiskį, MIC, 
kurio kojos nesveikuoja nuo 
1907 m., kai tarnavo Kranšta-

XJAV LB Town of Lake apy
linkės valdyba rugpjūčio mėn. 
21 d. savo posėdyje svarstė, 
kaip sėkmingiau prisidėti prie 
Baifo viešos piniginės rinklia
vos Chicagoje š. m. rugsėjo 
mėn. 18 d. 

Town of Lake Balfo rinklia
vai pravesti sudarytas komi
tetas: A. Lekečinskas. P. Men-
keliūnas, A. Kareiva, A. Liškū-
nas ir J. Janulaitis. Svarbu, 
kad kuo didesnis skaičius būtų 
rinkėjų, todėl maloniai prašo
ma visus To\vn of Lake gy
venančius lietuvius įsijungti j 
šios rinkliavos talką. 

Neatidėliojant prašome rin
kėjus užsirašyti pas N. Zaj?n-
čauską (krautuvėje) 4551 So. 
Hermitage str. Tel. YA 7-4301. 
Balfo rinkliavos informacijos 
reikalais: A. Lekečinskas, 4831 
Sc. VVolcott ave. Telef. YA 7-
2419. 

X Kun. Jonas Stankevičius 
rugpjūčio 28 d. grįžta atgal į 
Brighton Parką, bet tik trum
pam laikui. Tą dieną jo pager
bimui rengiama išleistuvių 
puota parapijos salėje. Pirmo
ji dalis šios dienos programa 
prasidės bažnyčioje, lygiai 
penktą vai. popiet švenčiausio 
Sakramento palaiminimu. Ku
nigas Stankevičius bus cele
brantas. Po to visi kviečiami į 
svetainę, kur bus parengta 
graži vakarienė ir puiki pro
grama. Kun. Stankevičius dar
bavosi N. Švenč. Panelės Mari
jos parapijoje 14 metų. Ta pro
ga parodykim kun. Stankevi
čiui kaip įvertiname jo darbus, 
kuriuos jis atliko šiai parapijai 
ir jos parapiečiams. 

X Marija Sudeikiene, Anas
tazija Snarskiene, Adelė Snar-
skytė, Uršulė Mažeikienė, Ane-

IŠ ARTI Ifc TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

SeStadienia, rugpjūčio 27. 1955 
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— Dail. P . Kiauienas palai
dotas rugpjūčio 19 d. šv. Ka
zimiero kapinėse po gedulingų 
pamaldų, kurios buvo atlaiky
tos Brooklyno Angelų Karalie
nės parap. bažnyčioje. Karstą 

gėlėse. Dailininkas palaidotas 
liet. organizacijų rūpesčiu. Ve
lionis kartu su neseniai miru
siu dail. Ign. šlapeliu taipgi 
buvo prisimintas ir susikaupi
mo minute pagerbtas rugpj. 20 
d. Pr. Lapienės vasarvietėje 
Stony Brook vykusiame dail 

palydėjo šeima dailininkų ir A d V a r | ) o ? 5 m . a m ž i a U 9 , „ . 
artfanųjn būrelis. Prieš t a i , , K a k U e s m i n S j i m e 
rugpj. 17 d., Garšvos laidotu 
vių biuro koplyčioje buvo su
sirinkę velionio draugai ir pa
žįstami paskutinio atsisveikini
mo. Po maldos, kurią sukalbė
jo T. Leonardas Andriekus, 
CFM, kalbas pasakė rašytojų 
vardu J. Aistis, Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke J. Bud
rys, Lietuvių Bendruomenės 

— Dail. Ad. Varnas su žmo
na ir D. Petrutyte, šešias sa
vaites praleidęs Lapienės va
sarvietėje Stony Brook, netoli 
New Yorko, išvyko į Chicagą. 

— Vitalis Žukauskas, dra
mos aktorius, su Brooklyno 
vaidintojų trupe repetuoja Pet
ro Vaičiūno 5 veiksmų komedi-

Tarybos prezidiumo pirm. adv. iją "Naujieji žmonas". Vaidini-
J. Šlepetys, inžinierių ir areni- mo premjera numatoma spalio 
tektų vardu — Ant. Varnas, pabaigoje ar lapkričio pradžio-
Dailininko karstas skendėjo į je. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Investigacija mergaičių I Zonų pravadimas pakenktų 

pataisos namuose 20,000 firmų 

te, caro kariuomenėje. Brolis j 1§ Grinienė, Mikolina Kondra 
Vladas rugsėjo 14 švenčia 71 m. t i e n ė f S t . Kondratas, Marija 
Tikisi pilnai pasveikti ligi Meikienė, J. Ambutienė, visos 
Draugo iškylos, kuri įvyks rug- ž i n o m o g Chicagos organizacijų 
^ J 0 * "• i veikėjos, išvažiavo į Šv. Pran-

X Dr. Juozas Paukštys, ru j - ciškaus vienuolyno rėmėjų sei-
pjūčio 27 d. išvyksta su šeima jmą, kuris įvyks rugpjūčio 28 
porai savaičių atostogų į North ' dieną vienuolyno , auditorijoj, 
VVoods, Copper Harbor, Mich. j Pittsburgh, Pa, Išvykusios 
Pacientus vėl pradės priiminėti, kartu nuvežė sveikinimus ir 

Illinois valstybės pareigūnai i Chicagos Miesto tarybos Pa-
pravedė investigacija mergai- statų ir Zonų komitetas pla
čių pataisos namuose, vadina- nuo ja naujai pertvarkyti reži
muose Illinois State Training; dencinh* pastatu ir įmonių zo-
School for Girls. Mokyklos ve-Inas. Pagal jų planą pertvar-
dėja Mary L- Shaughnessy,; kius ir zonų nuostatus įgyven-
klausinėjama Illinois senato- dinus, turėtų užsidaryti ar 
rės Lottie Homan O'Neill pri- persikelti apie 20,000 įmonių, 
pažino, kad tuose namuose kurios dabar įsikūrusios ne pa 
auklėtinės kartais siunčia ne- gal tas taisykles, 
moralius laiškučius viena ki
tai, jų kalba dažnai nešvari ir 
kartą jos buvo pripuolusios 
prie narkotikų. Tačiau vedėja 
paaiškino, kad tai viskas nėra 
dideliame maštabe ir kad tarp 
tos rūšies mergaičių šitokių 
datykų galima tikėtis. Narko
tikus pavogė, kai gail. sesuo 
per neapsižiūrėjimą mergaitei 
padavė raktelį paimti krakmo 

Motociklu aplink pasaulį 
Chicagą pravažiavo Valerie 

Wells, 22 m. amžiaus, ir Er-
nest Bell, 37 m. amžiaus, bri
tų keliautojai, kurie laivais ir 
motociklui keliauja aplink pa
saulį. Kelionę jie pradėjo pen
kiuose, bet kiti pakeliui atkri
to. Jų maršrutas: Australija, 
Naujoji Zelandija, Havajų sa-

grįžęs iš atostogų. 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

"D r a u g o" Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys: 

V. Bistras 5.0(J 

Į stambias aukas vienuolynui 
nuo Chicapos skyrių, draugijų 
bei pavienių asmenų. 

X Antanas Pakeltis, veik
lus lietuvis Brighton parke, 
mūsų dienraščio knygyne su
rado gerų ir naudingų knygų 
ir džiaugėsi galėjęs jų įsigyti. 
Be to, žinodamas, kad Darbo 
Dieną (Labor Day) bus tradi
cinis mūsų dienraščio piknikas, 
įsigijo dovanoms skirstyti bi-
letėlių. 

X Kęstutis Dirkis, North 
W~stern universiteto studen
tas su savo teta Ona Mulio-

atimti. 

V. Labanauskas 3.00 l i e n e n u s k r *do į Baltimorę ap-
Mrs. M. Marcinkus . . . . 3.00 l a n k ė s a v o Pusbrolio Vytauto' 
B. Jonušas 3.00 Volerto šeimą. Taip pat apžiū-
Dr. O. Nakas 2.(RV(

r§30 žymesnes vietoves ir ap-
K. Sutkaitis 2.00 lanttė istorines bei kultūrines 
Kun. A. Vainauskas . . 2.00 įstaigas. 
J. Bebrauskas 2.00, v rnem%4a, TT«»K-«*'--. I 

X Zigmas Lmbraziunas, ku-
V. Poškus 2.00 r. l a i k ą d i r b ę g s H H a l v o r s e n 
E. Reingoldas 2.00 p r t i s Ąrxa ;SA- . x. ,. 
. . n „.,. 9tUi <"°-» !s J0 8 isejo ir šiomis d'e-
f * t ZL . * « ™ n o m i s P r a d eda savarankišką Re 
L. Babarskas 2.00 ^ iro+af^ U;~~; rr„ . 

i ai į s t a t e bizni. Tuo tarpu pa-
A. įJuoba . . . ^ j siekiamas telef. PO 7-2009. 
V. Prancuzevicius 2.00 J. Sakaliauskas 2.00 x A. Vasiliauskis, 8808 
F. Vandzelis 1.50' Chamberlain, Detroit 9, Mich., 
G. Petrauskas 1.00 atsiuntė $5 už Draugo dovanų 
P. Tamošiūnas 1.00 paskirstymo knygutę. 
M. Abarius 1.00 ^ ~ „ . mm _, , . 
J. Volodkevičius 100 H

 X
T ° r f

B U ^ E 1 : ™ t e r y t £ ' 
K. Kubaitis 1 .00 i d r - . x

J \ !O n t a ' M £ A n č e r y 8 ' v l ' 
O. Glazeris U t Į * * C h l c a S 0 8 ' • - l r Antanas 
P. Pajaujis L 0 0 Širmulis iš Cicero, 111., atsiun-
S. Slivinskas 1 # 0 0 ' te po $3 už Draugo dovanų pa-
S. Slabokas L 0 0 ; skirstymo knygutes. 
D. Žąsinas 1.00 X S. Alšauskas, 4702 — 28 

Lėktuvas nukrito į ežerą 
Joseph James, 53 m. am

žiaus, drauge su savo 17 m. 
sūnumi skrido dvimotoriniu 
lėktuvu iš Battle Creek, Mich., 
į Sky Harbor, netoli Glenview 
laivyno bazės. Pakeliui sugedo 
motoras; taipgi sutriko ir ga
zolino tiekimas motorams. Lėk
tuvas buvo priverstas nutūpti 
į ežerą, bet suspėjo dar paleis
ti pagalbos šauksmą per radi
ją. Jį pagavo Glenview laivyno 
bazė ir tuojau išsiuntė 6 lėktu
vus, helikopterį ir laivą jieško-
ti. Praslinkus pusvalandžiui 
vienas lėktuvas pamatė nelai
mėn patekusius. Dar už pusva
landžio nelaimės vietoje jau 
buvo laivas, kurs paėmė tėvą 
su sūnumi ir psr 4 vai. jų lėk
tuvą nutempė į laivyno dokus. 

Smūgis netikėtai atneši 
mirtį 

Leo Perry, 57 m. amžiaus 
pirmininkas Iron Washer Co., 
gyvenęs Joliete, buvo smūgiu 
į žiauną užmuštas golfo klubo 
patalpose. Mirtiną smūgį jam 
davė jo draugas Charles Fi-
sher, 59 m. amžiaus, šis buvo 
išsigėręs, susiginčijo su Perry, 
trenkė jam į žiauną. Smūgis 
buvo netikėtas ir nelaiminga-
sai pargriuvo ant cemento, 
perskeldamas galvą, nuo ko ir 
mirė. Kaltininkas aiškinasi bu
vęs išgėręs apie 20 "haitolių"; 
dabar, išsiblaives, labai gailisi 
tą žmogžudybę papildęs. Jo by
la bus sprendžiama teism?. 

lo, o ten buvo ir narkotikai; j los, JAV, Meksika. Namus jie 
vėliau jie buvo vėl iš mergaičių numato pasiekti apie Kalėdas. 

4 sūnūs invalidai motinos 
laidotuvėse 

Penktadienį iš Šv. Kajetono 
bažnyčios buvo palaidota No
ra Walsh. Laidotuvėse dalyva
vo jos keturi sūnūs, visi inva
lidai, vežiojamose kėdėse, nes 
nuo mažens serga muskulų disT 

trofija. Jų amžius — nuo 17 
iki 27 metų. 

Gelių augintojų paroda 
Garfield parko šiltadaržiuo

se šiandien ir rytoj, rugp. 27 ir 
28 dienomis, įvyks gėlių paro
da, kurią organizuoja gėlių au
gintojų klubas, susidaręs iš 
VVestern Electric bendrovės 
tarnautojų ir pensininkų. Tas 
klubas turi 6,000 narių, gėlių 
mylėtojų. 

Nukentėjo 7 ugniagesiai 
Degant pastatui 3919-27 W. 

Lawrence, Chicagoje, buvo su
žeisti 2 ugniagesiai ir aptroš-
kinti — 5. Pastatas trijų augš-
tų ir Ugniagesiams teko iš vir
šutinių augštų išnešti aštuonis 
žmones. Nuo karščio susprogo 
namuose buvę kūrenamų dujų 
vamzdžiai ir ugniagesiai, gelbė
dami žmones, turėjo veikti su 
dujokaukėmis. 

{kliuvo del sukčiavimu 
Norbertas E. Hogan, 33 am

žiaus, Merchandise National 
banko tarnautojas, buvo banko 
knygose įrašęs 37 netikras pa
skolas, pinigus pasiglemžda-
mas sau, iš viso išeikvodamas 
$20,575. Jis sugautas ir ati-
duotas teismui. 

Mrs. A. Snarskis 1.00 Ave., Ksnosha, Wis., atsiuntė 

« ^SZL IH ^ UŽ Draug0 dovani* P a s k i r s " 
K. Pnckartis 1 .00 ! t y m o knygutę. 
J. Bacevičius 1.00 

X ¥>r. Jonas Juozevičius iš
laikė Illinois valstybėje egza
minus ir galės verstis prakti
ka. 

P. PeckaKis 1.00 
M. Ruseckaa 1.00 
J . Rimkus 1.00 

Nebeegzaminuos stojančių 
į vaikų darželį 

Park Foreste atsisakyta nuo 
egzaminavimo' mažųjų, stojan
čių į vaikų darželį, bet užtat 
ten dabar susidaro tiek kandi
datų, kad reikės su jais dirbti 
trimis pamainomis. 

tOOOOOOOOOOOOOOO<X>00000000 ' 
D e M E s i o 

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

Šakneles reikia sagrajEM ne 
vėliau rugpjūčio 29 dieną. 

PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMATYKltE ŠIUOS PUIKIUS 

BALDUS MCSŲ KRAUTUVĖJE 

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

*Sįįį, '. » « * * į 
^ 

8 dalių virtuvei chrome setai su Formica Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo $ 5 9 - ^ 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų modelio, iki 
žemes veidrodžiai — patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo $(75.00 

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

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po $ l rp .oo 

Siuvamos mašinos stalo modelio SftO.OO 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch $89-00 

I euto. pėdų refrigeratoriai 1956 metų po $ | ££.00 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, Bigelow, Alesander Smith nuo . . $69-00 

Rašomieji stalai moksleiviams , $29-00 

Knygom spintos su stiklo durim $29-00 

$3.50 
$6-50 
$4.50 

Vasarines kėdės įv. spalvų » 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo 

Telefono staliukai riešuto spalvos 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $1-25 

9x12 linoleum $K.50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd $T50 

Puikios lempos svečių kambariui 4T *U) 
$ f . t / V . . . . . . . 

FURNITURE CENTER, Inc. 
įmones vedėjas JUSTAS LIEP0NIS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. ^ Vlctory 2 - 4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. T. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. T. 

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

itfa * • • ( — . fltfktaMBM 


