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EISENHOVVER PLANAS 
_ _ ._ . . .... _ _ _ _ _ _ — 

Rusai Genevoje nepasikeitę 
—-

Kai keturių didžiųjų konferencijos pradžioje sovietų Chrušče-
vas šypsojosi, sakė komplimentus ir anekdotus, pradėjus svarstyti 
konkrečius reikalus maršalas Bulganinas prašneko sena sovieti
ne gaida. 

Nors Bulganinas ir nevarto
jo piktų žodžių, bet aiškiai pa
sakė, jog vakariečių siūlomas 
Vokietijos sujungimo planas so
vietams nepriimtinas, kaip ne
priimtina ir vakariečių perša
moji Europos saugumo sistema. 
Vakarų Vokietija turi būti iš
jungta iš Atlanto pakto, ji ne
gali dėtis į jokius blokus, jos su
jungimo kelias turi būti ilgas ir 
atsargus. Europos saugumui už 
tikrinti sovietai reikalauja pa
naikinti Nato-

Amerikos prezidentas drama
tiškai kreipėsi į sovietų krašto 
apsaugos ministerį Žukovą, pra
šydamas paveikti sovietų nusi
statymą, kad jie priimtų vaka
riečių siūlomus planus dėl Vo
kietijos. Amerikos prezidentas 
pakvietė maršalą Žukovą už
kandžių be liudininkų. Nors 
Amerikos prezidentas kreipėsi 
į Žukovą ne kaip Amerikos pre
zidentas, bet kaip karo meto 
draugas, betgi tas nesumažina 
dramatiškumo. Prieš tai Ameri
kos prezidentas tvirtino sovietų 
vadams, jog Amerika trokšta 
taikos,, ji nieko nepuls, bet tik 
užpulta ginsis. 

Amerikos prezidento ir mar
šalo Žukovo susitikimas drama
tiškas ir kitu atveju. Prieš 10 
metų sąjungininkų armijos triuš 
kino Vokietiją iš vakarų, veda
mos gen. Eisenhowerio; rytų 
fronte sovietų armijos užėmė 
Berlyną vadovaujamos maršalo 
Žukovo. Po dešimties metu Ei-
senhovveris, dabar jau Amerikos 
prezidentas, siekia Vokietijos 
sujungimo, apginklavimo, su ja 
glaudaus bendradarbiavimo, so
vietų maršalas Žukovas tebelie
ka Vokietijos priešas. 

Trečiadienio rytą keturi di
dieji Vokietijos klausimą atidė
jo. Pradėta svarstyti Europos 
saugumo reikalas. Bet ir toje 
vietoje užsikirsta. Ir saugumo 
sistema neišvengiamai veda j 
Vokietijos klausimą. 

Kas toliau? 
Amerikos didžiosios spaudos 

korespondentai praneša, jog 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzi
jos sovietų klausimo ekspertai 
vienodai mano, jog sovietai, nors 
ir kietai laikosi, bet nenori pa
dėties aštrinti, vengia didinti 
galimo karo pavojų, todėl pra-
matomas šioks toks susitarimas. 
Tokia padėtis labai jaudina Bon-
nos vyriausybę, nes ji bijo, kad 
vakariečiai Vokietijos reikaluo 
se gali padaryti kaikurių nuolai
dų, šį tą gaudami ir iš sovietų 
O tas reikštų Vokietijos išpar
davimą. "Daily News" kores
pondentas David M. Nichol tele
grafuoja iš Genevos, jog komu
nistų žurnalistai, kurie gauna 
žinias tiesiog iš sovietų šaltinių, 
tvirtina, jog didieji sutars šal
tąjį karą baigti. Sutarimo kai
ną apmokės Vokietija. Iš čia ir 
prielaidas, jog vakariečiai Vo
kietijos klausimuose truputį lin 
kę nusileisti, jei sovietai parodys 
nuolaidų kituose klausimuose. 
Korespondentas tame įžiūri di
delį pavojų Europai. 

Anglijos Edenas jau patiekė 
kaikurių pasiūlymų Vokietijos 
klausimu. Jis sutinka Vokietijos 
klausimą jungti su Europos sau
gumu, nustatant Vokietijai ribo
tą kariuomenės ir ginklų/ Skai
čių, pramatant kontrolę Vokie
tijoje ir kaimyniniuose kraštuo
se bei sudarant demilitarizuotą 

zoną tarp Rytų ir Vakarų. Toji 
zona daugumoje paliestų Vokie
tiją. Bet sovietai tokių sąlygų 
nepriima. 

Dar anksti kalbėti apie ketu
rių didžiųjų konferencijos pasi
sekimus ar nepasisekimus. Ne 
visos žinios skelbiamos. Pasku
tinės dienos gali būti pačios lem 
tingiausios. Amerikos preziden
tas naujiems sprendimams dary 
ti šaukia karo ir propagandos 
vadų pasitarimą- Bet jau iki šiol 
išryškėjo, kad Vokietijos reika
luose vakariečių ir sovietų pa
žiūros labai nesiderina. Ar jos 
kiek daugiau suartės kituose rei 
kaluose ? Kas pirmasis eis į nuo
laidas? Tai klausimas, kuris vi
sus daugiausiai domina, pirmoje 
eilėje Vakarų Vokietiją, nes nuo
laidos gali būti išrašytos ant 
Vokietijos kailio. 

Nuomonės nesiderina, bet abi 
pusės nenori padėties aštrinti, 
jieško bet kokio palengvėjimo, 
nenori grįžti tuščiomis ranko
mis. Tas verčia jieškoti naujų ke
lių, naujų būdų, naujų kompro
misų. O tas jaudina visą Euro
pą. 

Genevoje dramatiškai vyksta 
didelis, sunkus ir pavojingas 
bandymas. St. Daunys 

Patvirtino uniformas 
Vokietijos kariams 

BONNA, liep. 23. — V. Vokie
tija jau turi pirmuosius du atsi-
ginklavimo įstatymus ir naujo
sios savo kariuomenės unifor
mą. 

Pirmasis įstatymas leidžia tuo 
jau paimti 6,000 savanorių mo
bilizacijai parengti, o antruoju 
steigiama civilinė komisija, kuri 
tikrins augštųjų karininkų išti
kimybę demokratinėms instituci
joms. 

Abu įstatymus vakar pasirašė 
prez. Heuss ir kartu patvirtino 
armijos, laivyno ir aviacijos uni
formas. 

Kiti atsiginklavimą tvarką 
įstatymai eis parlamentan po va
saros atostogų. 

i 
• š. Vietnamo delegacija jau 

sugrįžo iš Maskvos į Kiniją ir 
lėktuvu vežama namo Indokini-
jon. 

"N 

Senato investigacijų komisija tiria aviacijos sekretoriaus Talbott pa
tarnavimus firmai, iš kurios jis turi pelno apie 50,000 dol. per me
tus. Jis sakosi nieko blogo tame veiksme nematąs, bet pažadėjo su 
finas ryšius nutraukti. Čia matomi tuo reikal« besitaria komisijos 
nariai senatoriai Symington ir McClellan. (INS) 

Vokietijos kailis 
likęs nepažeistas 

GENEVA, liep. 23. — Kon-
ferencijai baigiantis vokiečių djp 

j lomatai čia jau susitaikė su min 
j timi, kad Vokietijos suju-ngimas 
dar toli. Bet vyksta namo atsi
kvėpę, kad Vakarai neprekiavo 
jų kailiu jieškodami Rusijos 
nuolaidų. 

Vokiečiai buvo informuojami 
kiekvienu klausimu ir turėjo pa
žadą, kad nebus n;eko padaryta 
be jų sutikimo. Šį kartą Vokie
tijos klausimu pasakyta daugiau 
negu kitose konferencijose ir 
tie pasisakymai labiau išryški
no Rusijos ir Vakarų pozicijas. 
Tai labai naudinga Vokietijos 
vidaus ir užsienio politikos vai
rininkams. 

Pabaltijo socialistai pasisako 
uz • • uniją po išlaisvinimo 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
socialdemokratų partijos paskel 
bė bendrą deklaraciją, kurioje 
P a b a l t i j o s o c i a l i s t i n i ų 
partijų ir profesinių sąjungų 
vardu pasmerkė bolševikinę jų 
kraštų okupaciją, juose Sovietų 
vykdomą tautžudybę ir niekad 
nesibaigiančius n u s i k aitimus 
Žmogaus Teisių Deklaracijai ir 
Atlanto Chartai. Jos kaip kovo
jo, taip ir toliau kovos dėl Pa
baltijo kraštų išlaisvinimo ir jų, 
kaip demokratinių nepriklauso
mų respublikų, atstatymo. Kru
vinas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos likimas ir panašios gyveni
mo sąlygos Sovietų vergijoje jas 
verčia dar glaudžiau bendradar
biauti viena su kita ir jau dabar 
sumesti bendruosius apmatus, 
kaip tas bendradarbiavimas tu
rės vykti visus 3 kraštus išlais
vinus. 

Pabaltijo socialistinės parti
jos tremtyje savo deklaracijoje 
pažymėjo, kad jos tikisi, jog Eu
ropos apjungimas bus vykdomas 
toliau ir kad apjungtoje Europo
je Pabaltijo Valstybės užims 
joms priderančią vietą- Tarp 
Pabaltijo kraštų bendradarbia
vimas turi vykti dar glaudžiau 
negu dabar. 

Visos trys socialistinės parti
jos, pasisakydamos už glaudų 
Pabaltijo valstybių bendradar

biavimą ateityje ir trijų Pabalti
jo valstybių unijos sukūrimą, 
savo deklaracijoj išdėstė, kaip 
jų supratimu tas glaudesnis atei 
ties bendradarbiavimas turėtų 
reikštis, būtent: ekonominis 
bendradarbiavimas neturėtų pa 
bloginti ekonominės padėties, 
uniją sudarantieji kraštai turėtų 
bendrą valiutą, vienodai tvarko
mą susisiekimą ir judėjimą, 
kur nereikėtų jokių vizų; bendra 
gynybos sistema,, bendra užsie
nio politika, koordinuotai atsto
vauti Pabaltijo kraštus apjung
tos Europos organuose arba 
platesniuose regioniniuose jungi
niuose, bendra socialinė įstatym-
leidyba ir kiek galint didesnis 
kitų įstatymų subendrinimas; 
glaudus Pabaltijo tautų kultūri
nis bendradarbiavimas turi vė
liau dar daugiau sutvirtinti jų 

Pasaulio spauda prašė kanc
lerį Adenauerį (jis yra Šveica
rijoje netoli Genevos) padaryti 
šiandien pareiškimą, bet jis at
sisakė — jis nori palaukti kon
ferencijos komunikato, kurio 
laukiama šiandien popiet. 

Blogi vertėjai duoti 
sovietams informuoti 

AMES, liep. 23- — Sovietų 
"ūkininkai" tebesimala po visus 
Iowa valstybės kampus rinkda
mi visokiausias žinias apie ūki
ninkavimo metodus, ypač apie 
žemės ūkio įrankius, ir demon
struodami didžiausią draugišku
mą ir... drąsą — kad parodytų 
sutiktiems žmonėms, jog sovietų 
žmogus nėra suvargęs ir užgui
tas. 

Dabar paaiškėjo, kad ameri
kiečius palydovus aprūpino labai 
blogais vertėjais, todėl iš ame
rikiečių pusės rusams blogai tei
kiama toji informacija, kurią jie 
tik pasikalbėjimo forma galėtų 
gauti. Ką sovietams reikia su
žinoti, jie to pasiekia per gerai 
anglų kalbą mokančius Tasso 
korespondentus, kurie ekskursi-

iš 

Šiandien konferencija baigiasi; 
Ike planą rusai atmesią 

GENEVA, liep. 23. — Keturių konferencija turėtų šiandien pa
sibaigti, palikdama šiokius tokius bendrus nurodymus užsienio 
reikalų ministeriams, kurių pasitarimus numatoma pradėti ru
denį. 

Prez. Eisenhowerii esąs misi» 
statęs šiandien išskristi, kad te
sėtų kongreso vadams duotą pa
žadą, jog grįšiąs namo liepos 24 g t e b ę t e l e f o n u k a g _ 
d. Kad posėdžiai už šeštadienio.^ M a a k v o s b ū t ų p r a n e š ę S t k a d 

jie labai nustebo ir apstulbo. 
Kažin, ar Genevoje dabar sėdį 
bolševikų vadai būtų labiau nu-

nors 

harmoningą sugyvenimą. 
-> t. ,_.. , r. . U 1 1 . ją lydi. Žodžiu, propaganda 
Pabaltijo kraštų socialistinės J^ e

y
r i k i e č i u i ė s s i l p n o k a . 

partijos, palikdamos ateičiai ap
spręsti, kiek glaudžiai tas ben
dradarbiavimas i š 1 a i svintųjų 
Lietuvos,Latvijos ir Estijos kraš 
tų turėtų reikštis ateityje, kvie
čia jau dabar, kiek sąlygos lei
džia, minimojo bendradarbiavi
mo siekti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Besvarstant Rytų — Vakarų kontaktų pagerinimą, 

prez. Eisenhoweris vakar raginęs rusus atidaryti savo sie
nas keliauninkams, duoti daugiau laisves informacijomis 
pasikeisti. Jis rėmęs ir prekybos išplėtimą nekariškomis 
prekėmis. 

— Prez. Eisenhoweris ir Indijos premjeras Nehru palaiką nuo
latinį Uontaktą laiškais, besitardami dėl amerikiečių išlaisvinimo 
iš Kinijos katėjimų ir dėl Knijos — JAV tiesioginių derybų. 

— Prancūzijos premjeras Faure pareiškė, kad ir Prancūzija 
pasirengusi leisti Rusijai inspektuoti iš oro savo karines bazes, jei 
Rusija priims prez. Eisehotoerio pasiūlymą. 

— Bulganinas pažadėjęs Prancūzijos delegacijai Genevoje pa
sirūpinti, kad visi prancūzai grįžtų namo, jei tokių atsirastų Ru
sijos nelaisvėje. 

— Iš Rusijos vėl grįžo grupė Austrijos belaisvių, kurių tarpe 
yra ir 8 metus Rusijoje kalinta moteris. 

— Keturių konferencijos komunikato redagavimas einąs labai 
sunkiai, nes Molotovas niekaip nenorįs sutikti, kad Europos sau
gumo sistemos įgyvendinimas supultų su Vokietijos sujungimu. 

— Marakešo mieste Maroke padėtis tebėra įtempta po bandymo 
nužudyti berberų giminių vadą, Marokešo pašą, bet prancūzų nu
sistatymas tuojau šaudyti į minias 'demonstrantų skaičių suma
žino. 

— Iš Londono japonai informuoja, kad jų derybos su Maskvos 
atstovais dėl taikos sutarties sudarymo yra visai įklimpusios. At
rodą, kad Maskva gailisi jas išprovokavusi, nes toji provokacija 
jiems nepadėjo pravesti daugiau savo šalininkų į Japonijos par
lamentą. 

• Du Maroko kaimai sudeginę 
savo gyvenamas pastoges pro
testuodami prieš prancūzų oku
paciją. 

Kalendorius 
Liepos 23 d.: šv. Apolinaras-

Lietuviškas: Tautvilas ir Kiūtė. 

Oras Ohicagoje 
Giedra, bet kiek šalčiau. 
Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18. 

Eisenhowcris atšildęs 
įau atmestę plane 

NEW YORKAS, liep. 23. — 
Jungt Tautose veikią diploma
tai palankiai atsiliepė apie prez. 
Eisenhowerio orinės žvalgybos 
^pasiūlymą ir pabrėžė, kad pati 
mintis jau buvo iškelta Jungt. 
Tautų nusiginklavimo komisijo
je, tik vėl pamiršta po to, kai Vi
šinskis ir kiti sovietų pareigūnai 
ją apšaukė nauja amerikiečių 
špionažo forma. 

Jei sovietai tą pasiūlymą pri
imtų, geležinė uždanga subirtų. 
Iš to, manoma, kiltų ir politinių 
atmainų. 

neužsitęstų, vakar buvo numa 
tyti du posėdžiai. 

Vakar vyr. derybininkai svar
stė paskutinį darbotvarkės punk 
tą—kontaktų tarp Rytų ir Va
karų pagyvinimą, turintį pri
vesti prie uždangų panaikinimo. 
Prez. Eisenhoweri8 buvo rezer
vavęs sau teisę dar kalbėti apie 
laisvės satelitams padidinimą, 
bet tik šiandien paaiškės, ar jis 
tą klausimą palietė. 

Vakar dar nebuvo išsisklaidęs 
įspūdis, kurį ne tik posėdžių sa
lėje, bet visame pasaulyje sukė
lė prez. Eisenhowerio pasiūlymas 
Rusijai pasikeisti žiniomis apie 
visas karines bazes, esančias 
Rusijos ir Amerikos teritorijo
se ir leisti abiejų kraštų orinei 
žvalgybai viena kitos karinius 
objektus laisvai fotografuoti- Jei 
Rusija ir Amerika tokį susitari-

Stalinas atsibudo ir išėjęs iš mau 
zolėjaus įsakė jiems tuojau grįž 
ti namo. 

Visa Europos k o m u n i s t ų 
spauda/ ne be įsakymo iš kom-
informo, Eisehowerio pasiūly
mą laiko nerimtu ir pabrėžia, 
kad Sov. Rusija jo gal neatmes, 
bet sutiks svarstyti Jungt. Tau 
tose kaip vieną iš daugelio pa
siūlymų. Molotovas vakar už
sienio reikalų komisijos posėdy
je nudavęs, kad Rusijai tas pla
nas neįdomus todėl, kad JAV 
kongresas jam nepritars. 

Washingtone tuo reikalu at
siliepę demokratai kalbėjo pa
lankiai, respublikonų vadai 
(Knowland ir Bridges) susilaikė 
nuo komentarų iki po konferen
cijos. 

Spauda išnaudoja pasiūlymą 
kaip sensaciją, bet vienas Phila-

Atominės Energijos Komisijos pirmininkas Strauss įjungia atomine 
energija gaminamą elektrą į tinklą, kuriuo ji nueis j namus, ūkius ir 
įmones. Jei bolševikai nemeluoja, tai JAV šiuo projektu yra antroji 
valstybė, pradėjusi tiekti atominę energiją kasdienos reikalams* (INS) 

mą padarytų pasaulyje Bumasė delphijos laikraštis pareiškė, kad 
tų karo baimė o ui savo kraštų Eisenhoweris išdavė krikščionis 
apsaugą atsakingi asmens būtų 
ramesni, nes toji apsaugos prie 
monė padarytų beveik negalimą 
nepastebėtą užpuolimą iš pasa-

Prez. Eisehoweris pabrėžė, 
kad jo pasiūlymas yra tik pra
džia bejieškant kelio nusigink
lavimo kontrolės sistemai suda
ryti. Jei jis būtų Rusijos priim
tas grįžtų pasitikėjimas vienų 
kitais ir lengviau būtų nusigink 
lavimą įvykdyti. 

Posėdžiui pirmininkavo Bul
ganinas ir jis pirmasis išdėstė 
Rusijos nusiginklavimo planą, 
kurį geg. 10 d. yra įteikę Jungt. 
Tautų nusiginklavimo pakomisei 
Londone. Jis pasiteisino nieko 
naujo šį kartą nepridėjęs todėl, 
kad vakariečiai dėl naujųjų Ru
sijos pasiūlymų tebėra nepasi
sakę. 

Po Bulganino kalbėjo prez. 
Eisenhoweris, pažymėjęs, jog 
nusiginklavimo klausimas nėra 
lengvai sprendžiamas todėl, jog 
naujų ginklų atsiradimas nusi
ginklavimą ir jo kontrolę pasun 
kino To klausimo studijos pa
rodžiusios, kad vienintelė saugi 
priemonė patikrinti nusigmklavi 
mo sutarties vykdymą yra vie
nas kito tikrinimas, todėl spren
džiant nusiginklavimo problemą 
pirmiausiai reikia sutarti kont
rolės būdus ir sistemą. Efektyvi 
inspekcijos sistema dar nesura
sta, todėl jau padaryti kaikune 
nusiginklavimo pasiūlymai eina 
daug toliau, negu jų įvykdymą 
galima sukontroliuoti. 

Čia prez. Eisenhoweris atsisu
ko į Sovietų delegaciją ir jai pa
darė tą augščiau aprašytą pa
siūlymą, kad kaip nors ryškiau 
pabrėžtų JAV taikos norą. Jis 
pabrėžė, kad tą pasiūlymą daro 
tik Rusijai todėl, jog paprastai 
manoma, kad JAV ir Rusija tu
ri atominių ginklų didesių kiek*. 

Po to prez. Eisenhoweris pasiū 
lė šiai konferencijai nutarti, kad 
Jungt. Tautų nusiginklavimo ko
misija nusiginklavimo klausimą 
pradėtų svarstyti nuo kontrolės 
sistemos. 

Sovietų delegacija posėdyje Atomint alekteos energiją gaminąs 
nieko i UI nepasuk* £leJo ir Ų ^ T * * ^ ^ ^ , K £ 
vakar, bet visi pastebėjo, kad mYi b ų i du<>dalxuu <IKS) 

ką civilizaciją. 
Washingtone pasakyta, kad 

pasiūlymą prezidentas ne iš ran
kovės ištraukė, bet nusivežė iš 
VVashingtono, kur jis buvo ilgai 
karių, diplomatų ir kitokių spe
cialistų svarstomas ir numaty
tas praktiškas jo vykdymas, jei 
rusai sutiktų jį priimti. Teigia
ma, kad jis labiau naudingas 
Amerikai, negu Rusijai, nes 
manoma, kad Rusija seniai jau 
žino kur yra JAV kariniai cent
rai-

Rūgimas Argentinoje 
vyksta nesulaikomai 

BUENOS AIRES, liep. 23. — 
Argentinos viceprezidentas pa
sitraukė iš peronistų partijos va
dovybės, nes nebenorįs maišyti 
partijos tarnybos su valstybės 
reikalais. 

Teigiama, kad visiems pero
nistų parlamento nariams patar
ta išeiti iš Darbo Konfederaci
jos vadovybės, ypač tiems, ku
rie turi vadovaujančias funkci
jas parlamente. 

• CIO auto darbininkų unija 
pakaltinta naudojusi bendruo
sius unijos fondus politinės agi
tacijos reikalams. 

• Ekvadoro sostinės apylin
kėse drebėjo žemė. Sugriautas 
Cotacachi miestelis. 

• New Yorko gub. Harrima-
nas vakar turėjo audijenciją 
pas popiežių. 

• Malajų federacija, autono
minė britų kolonija, pradeda or
ganizuoti savo karines pajėgas. 

.• 



DIENRAŠTIS ORAUGAS, CHICAG6, ILLINOIS 
n 

PENKTOSIOS KOLONOS GRĖSMĖ 
DERVOJEDAITIENĖ, Venezuela 

Seniau, dar esant tėvynėje, tikuoja, kitus peikia? 
kai kartais užklysdavo tuome-1 Ar gražu, kad, kai žmonės, 
tiniai užjūriuose leidžiami lie- aukodami savo laisvalaikį, savo 
tuviški laikraščiai ir kai retkar nutaupytus grašius, skuba į 
čiais juose užtikdavai nelabai šaukiamąjį suvažiavimą ir tame 
gražių atsiliepimų apie vieną' suvažiame yra priversti klau-
ar kitą asmenį, žmogus supyk-j sytis įvairių asmeniškų dalykų, 
davai ir numesdavai laikraštį net koliojimosi? Ar gražu, kad, 

PINIGAMS DIRBTI MASINA 

šalin. 
— Nejaugi laikraštis yra 

tam, kad galėtum pamazgas ki
to kieman išpilti? — pasakyda-

I kai žmones pasišventę stengia
si suburti kokį pobūvį, ne kad 

i jame pasilinksminti, stikluželį 
I mažutį išlenkti, bot kad susitik-

vai. Ir iHsuprasdavai, kad de-1*1' rūpesčiais, vargais pasidahn-
mokratinės laisvės kartais žmo * ' • . " ™ «opanc»i. skaudulius 
gų ir nuo jprasto tako nubloš-, l s s l P a s a k o t l ; - atsiranda yic-
. . nas kitas, kuris del asmeniškų 

| nepatenkintų ambicijų ar kito-
Pastaruoju laiku vis dažniau kiais sumetimais pradeda viską 

ir daugiau mūsų lietuviškoji ardyti, kitų pTadėtą darbą 
spauda mirga įvairiausiems griauti ir kartais dar pasku' 
replikomis, įvairiausiais šmeiž- pasidžiaugia, pasigiria, kad, 
tais, užgauliojimais, atsieit — štai, ir sugrioviau, kai nenorė-
svetimų šiukšlynų knaisiojimu. j a U | kad taip būtų, ka^p kad 
Nebereikalo visai neseniai nusi- ag norėjau!? 
skunde viena senesniosios kar-
tos Amerikos lietuvė, kad nūn i Komunizmo agentu infiltra* ja 
laikraščiuose tiek daug visokių j Bolševikai savo 'agentus su-
negražumų prirašyta ir paklau | gebėjo visur infiltruoti: jų bu-
sė\ ar tam turi skaitytojai mo-1 Vo tremtinių stovyklose, jų bu-
kėti pinigą, kad galėtų pasis- vo Unros ' ir Iro įstaigose, jų 

buvo visokiose ministerijose 
įvairių kraštų valdininkų, net 
augštųjų pareigūnų tarpe. Bol
ševikai ir dabar siuntė ir siun
čia savo 

kaityti visokiausių plūdimų. Ir 
ta moteris turi šventos tiesos. 

Kur einame? 
Prie ko gi einame tų visų ne-

sugyvenimų, nesantaikų vedi
ni? Nejaugi mes, kurie dar taip I ko kraštus. Jie ypač stengiasi 
neseniai mokėjom susiklausyti, | įsibrauti į išvietintų tarpą, nes 
vienas kitą užjausti, vienas ki- tie žmonės yra patys jų didžiau 
tam nelaimėje padėti, dabar si priešai: jie yra gyvieji liu-
virtume kitokiais žmonėmis ?! dininkai įvykdytųjų nusikalti-
Nejaugi mes — lietuviai, kuris | mų, genocido, žmogžudysčių, te 
tėvynėje nešdami priespaudos 
jungą, mokėjome suglaustomis 

ŠČEVAS IR MINSKO 
OPOLITAS 

J. KUZMIOMS, D. Britanija 

Susidaro įspūdis, jog sovietai žeidžiami antireliginių idėjų; 
iš kailio neriasi, kad tik sužavė-

feestadiems, liepos 23, 1955 

aikštėje, tačiau nebūsianti nau
dojama pamaldoms, tik rusų se
nosios architektūros prisimini
mui. Parodęs auksinį medalio
ną, pažymėjo: "Jis man buvo 
dovanotas tikinčiųjų. Aš turiu 
dovanai duotų auksinių kry-

tų anglus ir juos įtikintų, kad 
sovietų norai — geriausi. 

"Chruščeva* laikosi savo pa
žado", paskelbė Bileen Travis 
liepos 12 d. "Daily Mail" dien
raščio pirmajame puslapyje. To 
gi pažado istorija trumpa: vie-

taipgi atskirų bažnyčių nariai, **'••• Auksinis buvo jo ranki-
neturi pulti vieni kitų. Atskiri n k M b ą i lr iMntlnli fcry 
asmens turi savo tikėjimą ir jie 
nėra puolami kitų žmonių". 

Metropolitas Pitirim stengėsi 

žius ant gobtuvo, o juokiantis 
švytėjo auksinai dantys... 

Anglai pradeda galvoti, ką vi-

daugiau nepersekiojamas tikėji-51 l>aiMuu usuurija. trumpa: vie-1 . , . . . .. . . 
sėdamas Jugoslavijoje Churs.Se-1 m a 8 \ k a d Joje ntaą *n tod« in i i | 

muzejų, u* kad lanką bažnyčias 
nesą persekiojami. Kartu jis pa 

sudaryti Jspūdj, kad Rusijoje •» *•» r e i S k i » ; Kolkas jų spau-
da yra santūri ir paduoda tik 
faktus, nepridedama komenta-

fcriii , .ftV.Hiitti 

Detektyvas Mnrphy, Philadelphia, Pa., tikrina pinigams dirbti ma
šiną, kuria anksčiau buvęs spaustuvininkas Larry Warner gamino 
1, 5 ir 10 dbl. vartės banknotus. (INS) 

ti prielankiais raudoniesiems 
kraugeriams. Mes visi žinome, 

g apmo y t s i - k a ( j penktosios kolonos vienas 
ruoštus agentus , visus pašau- ^ ^ m n e s a n t a i k ą 

neapykantą, pavydą, kerštą tos 
pačios tautos narių tarpe. Ne
sinorėtų, tikrai nesinorėtų ti
kėti, kad mūsų tarpe atsiranda j P o s %. 
penktosios kolonos padėjėjų! !™guocių 

Geriausias galvijų 
apvaisinimo laikas 

Pagal Pardue universiteto 
naminių gyvulių žinovą Henry 
Mayo, gegužės, birželio ir lie-

tinkamiausi mėnesių 

Tačiau... tos keistos nesantai-roro, kuri vykdė ir vykdo rau- L . . , , . , . . . 
. . .. :, .. .., . . kos, tie visokie skleidžiami 
donieji "pasaulio išlaisvinto jai 

šmeižtai, ypač nukreipti prieš 
veiklesniuosius, prieš intelek-eilėmis priešintis mus užplūdu

siems atėjūnams, dabar taip 
lengvai atidarome duris mūsų 
ir visos žmonijos baisiausiam. 

• v • ? TSJ ' H h k ' v l e n o n » a r kiton uzjuno valsty- galvoti... Auksas ir pinigas 
* " J o Kori T,5\rxrri5lr» v i n n a c Iritr* A'i'T- \ t r\\r\ irilirk-ianf i /^a l t r l ra i ' IT a 

Likimas nubloškė žmones iš tualus, prieš inteligentiškesnius 
įvairių mūsų tėviškės kampelių asmenis verčia stabtelti ir pa-

esam pasišalinę nuo mums as
meniškai gręsiančio pavojaus, 
kai dažnas susi sukom lizdą mus 
priglaudusiame krašte, kai daž
nas prisipildėm kišenes ir lei
džiam laiką linksmai, smagu
riaudami, — mes taip lengvai 
pamirštame, kad mums gresian 
tis pavojus anaiptol dar nėra 
taip jau pašalintas? Juk penk
toji kolona veikia, nesnaudžia 
ir veikia gan stipriai, nežiūrint 
visų demokratinio pasaulio de
damų pastangų jai pasipriešin
ti jos veikimą užgniaužti, apie 
kuriuos reikėtų gal kiek la
biau pagalvoti, nes tie žmonės, 
tie asmenys elgiasi keistai. Ne
sinorėtų galvoti, kad jie dirba 
svetimos inspiracijos vedini, bet 
kodėl mūsų tarpe esama žmo
nių, kurie visada ir visur sten
giasi bendrą darnų dartą truk
dyti, visur savo nosį, savo rei
kalavimus kaišioti, ar ten rei
kia, ar nereikia ? Kodėl esama 
žmonių, kurie patys mažiausiai 
tautinėj dirvoj dirba, o amžinai 
kitiems priekaištauja, kitus kri 

ben. Tėvynėje vienas kito daž- toki viliojanti dalykai! Karas 
niausią nepažinojome, nieko j ir gyvenimas* stovyklose daug 
apie vienas kitą nežinojome. O kieno atsparumą ir nervus ap-
juk ir nelaimingųjų okupac jų laužė, aplamdė... 
metu buvo ir mūsų tarpe jvai-

Didieji uždaviniai 

Vienas kitas ir čia norėtų iš-
rių nesusipratėlių, kurie ar dėl 
karjeros, ar dėl asmeniškų su
metimų, ar pasipelnymo tiks- kilti, kitų tarpe pasirodyti, bū-
lais tarnavo mūsų tautos prie- ti tuo, kuo niekad nebuvo: grie 
šams. biasi vadovauti ten, kur galbūt 

supratimo apie patį vadovavi-
Penktosios kolonos agentų 

pastaruoju laiku yra atsiųsta, 
kartu su emigruojančiais trem
tiniais ar panašiu būdu ir į 
Amerikos pusrutulį. Jų yra ne v s n u n o * * » " * ' " . T " " : ° 
vien tik šiaurės Amerikoj. Jų J u k — re, lk

1
la * m T ų ' k " r - e 

yra gana ir Pietinės Amerikos 8 U S e l f >r gali kulturmi ir tau-
valstybėse, kaip Guatemaloj, t , n ' d a r b * d l r b t l - Brangieji, ne 
Brazilijoj, Argentinoj, Kolum
bijoj, Venezueloj ir kitur. Už
sienio propagandai bolševikai 
pinigų negaili, nors jų žmonės 

, j . . o • , ! tineas, lis gali turėti kelis na-
pusbadziu gyvena. .Savaime su
prantama, kad raudonieji agen , 
tai renkasi sau padėjėjus iš t o - ! b a n k u o s c • * * » * ' • k " ^ ^ . J* 
kių žmonių tarpo, kurie kuo 8 a U b ū t ' l a b a l a P s u k r u s h*mc' 

. . ,« ., , „l rius, bet mes nepamirškime, 
nors buvo bolševikų okupacijos | ' r 

. , .- -• . ..i • kad gyvename svetur, tarp sve 
metu dar tėvynėje pasireiškę i & J ! , , 

timųjų, kurie mus stebi, nuo ku 

Tame laikotarpyje apvaisintos 
karvės apsiveršiuos se 
metų pradžioje. Tada veršeliai 
bus stiprūs ir pakankamai pa
ūgėję sunaudoti pieno pertek
lių bei žolę. kada ganyklos yra 
naudingiausios. Veršeliams su
laukus 2 mėn. amžiaus bus ge-
riausdas laikas nupiauti ragus 
ir iškastruoti, mažiausiai su-
trukdant jų augimą ir išven
giant apsikrėtimo pavojaus nuo 
musių bei kitų pavojingų ken-
kėjų-vabzdžių. Taigi, reikia pas 
kutėti, nes laiko nebedaug be
liko! 

Bandymais įrodyta, kad ma
žiausia 95 % veršelių turi būti 

vas prasitarė, kad į Rusiją gali 
važiuoti žurnalistai ir vietoje su
sipažinti su tikrove. "Daily 
Mail" redakcijos narė, kuri pus
ketvirtų metų stengėsi gauti so
vietinę vizą, visą laiką susidur
davo su sovietų ambasadų įvai
riuose kraštuose atšiaurumu ir 
net šiurkštumu. Pora kartų jos 
pasas buvo numestas ant stalo, 
kad vos nenukrito ant žemės. 

Dabar, atsiminusi Chruseevo 
pažadą, nusiuntė jam telegra
mą: "Belgrade jūs pažadėjote, 
kad aš gausiu vizą. Prašau duo
ti reikalingų instrukcijų jūsų am 
basadai Belgrade, kad viza man 
būtų išduota. Aš pasitikiu jūsų 
pažadu". 

Sekantj rytą ji išskrido iš Bel
grado, o Londone jos jau laukė 
ne tik viza, bet ir labai manda-

zymėjo, kad Vakarų Bažnyčių 
vadai bus pakviesti į Rusiją at
važiuoti ir pasižiūrėti. Jis pats 
norėtų, kad jo svečiu būtų Can-

rų. Jų visas dėmesys šiuo metu 
sutelktas, kaip galint greičiau 
atgauti moteris angles, kurios 
šiuo metu gyvena komunistiniuo 
se kraštuose. 

. . . . > — Alkoholio išgeriama Ame-bapUstai pasikviesią amerikiete ^ ^ i e 1 9 Q ^ ^ 
evangelistą dr. B:Uy Graham. __ C J Z L - A „ „ * ; W ; „ ; „I™; 

Toliau metropolitas pradėjo 
girtis, kad jo bažnyčia esanti 
turtinga. Nors valdžia nieko 
neduodanti, tačiau žmonės esą 
toki dosnūs, kad kiekvienas ku
nigas turįs automobilį (jis pats 
turįs net du), o bažnyčios re
montuojamos. Jau esanti atre
montuota katedra Raudonojoje 

MANO TEISINGAS PATARNA
VIMAS LIETUVIŲ 'VISUOME
NEI per daug metų buvo, yra ir 
bus draugiškas patarnavimas už 

gUs tarnautojas . J i s leido j a i ' m a ž a atlyginimą. Real Estate'inin-
pasiimti foto aparatą, filmo ka- ! k a \ N o t a r > ' Public^ ~ Notarizuoja 

*^ r"*1 : , visokius legalius dokumentus. Ai>-

nų galionų. Apytikriai skai
čiuojama, kad 68 milionai galio
nų alkoholio yra padaroma ir iš
leidžiama slaptai. 

M O N R O E 
BUILCIHG AND LOAN 

ASS0CIATI0N 
Kviečia Atidaryti Sytkaitas Iki 

$500,000.00 
Current 

merą ir net megafoną, sakyda
mas: "Imkite, ką tik norite — 
niekas nedraudžiama". Gale jis 
pridėjo: "Rašykite kaip Šekspy
ras. Stenkitės suprasti. Rašy
kite tiesą. Stenkitės suprasti*'. 

Nustebusi E. Travis jam at-
kančiųl s a k ė : ' " ^ P S 1 i r Jūs* stenkitės su 

prasti. Tada ir aš stengsiuosi 
suprasti. Stenkimės abu vienas 
kitą suprasti*'. 

Dar neatsistebėjusi pasikeitu
sia sovietų taktika, ji išskrido į 
Stockholmą, iš kur per Helsin
ki skris į Rusiją. 

mą neturi. Kad savo tikslų pa- j p r i a u g i n a m a k a s m e t , kad būtų 
siektų, nesiskaito su priemone-, ^ t ik r in t a s geras aprūpinimas 
mis: šmeižia, po bendro sugy 

mėsa. 

Užtrunka laiko 
Visdelto gydymas nėra ste-

pinigas, ne auksa3, ne turtai, buklingas: pradėjus gydymą 
ne namai ir puikūs baldai pa
daro, taip sakant, žmogų. Žmo
gus gali būti labai ir labai tur-

arba kurie turi tendencijos bū-

^ ^ 

ligos pasireiškimo pradžioje 
trunka 9 — 12 mėnesių, ilgiau 
— kada liga yra pažengusi. 
Pradžiai gydymo visuomet rei-

mus,kelias automašinas, kelias kia išvykti ligoninėn; tačiau 
kaikurių specialistų nuomone, 
po kelių savaičių ar mėnesių 
pacientas gali baigti gydytis 
namuose, jei jis nebėra pavo
jingas kitiems apsikrėsti ir ga
li gauti gerą maistą bei ramų 
poilsį savųjų tarpe. A. V. 

V A I Ž G A N T A S 
sako prof. Balys Sruoga, buvo šviesus žmogus, visomis gys
lomis, lyg šaknimis įaugęs į Tėviškės žemelę, kaip ąžuolas 
plačiomis šakomis mosuojąs ir prieš audrą ir pavėjui, ir tai
kiam pakeleiviui, ir pasaulio valkatai, visiems lygiai, visiems 
vienodai, visus šios žemės brolius vienodai mylėjo, visais vie
nodai džiaugėsi. Šviesiajai VAIŽGANTO asmenybei primin
ti ir jo kūrybos stiprybės pasisemti išleidžiama A. Merkelio 
parašyta VAIŽGANTO monografija apie 500 pusi, gražiai 
bus įrišta $7.00. VAIŽGANTO RAŠTAS vienoje knygoje po 
du tomus įrišti po $5.00. Palengvinsite Šių raštų išleidimą, 
jeigu užsisakysite iš anksto, pinigai mokėti reikės kai gausi
te knygas. Leidėjas Karvelis, 3322 So. Halsted str., Chica-
go, 111. 

P. S. Ta pačia proga pranešu, kad gautos šios naujienos: 

BR. BUDRIŪNO VYRŲ KVARTETO plokštelių n laida: 
TEVYNEI-SUBATOS VAKARĖLI. ŠAUKSMAS-ALUTIS. 
VEŽfi MANE IŠ NAMŲ-KLUMPĖS. J KOVA-GYVENI-
MO AIDU. ŽVAKĖ PLAŠTAKĖ-VALSAS DUR Brams. 
Visų 5 plokštelių albumas $8.50, o atskirai po $1.50. 

Šveicariški laikrodžiai 
jausi modeliai. 

OMEGA, ŽYMA, TYSSOT nau 

•V 

FOTO, RADIO aparatai iš Europos jau 1956 metų. 
Prekės ir informacijos siunčiamos į visas pasaulio šalis. 

rių malonės ar nemalonės taip 
dažnai mes patys ir mūsų li
kimas priklauso. Ką mes gali
me žinoti, kas laukia mūsų atei 
tyje, jei kiltų naujas karas? 
Kad mūsų interesus apgintų, 
mus reikia protiniai apsukrių ir 
išsilavinusių žmonių, m u m s rei
kia inteligentų, intelektualų. 

"Atvažiuokite ir pasižiūrėkite", 
pasakė Londone rusų. dvasiškių 
delegacijos galva, Minsko ir Bal
tarusijos metropolitas Pitirim, 
susirinkusiems žurnalistams. 

Per vertėją jis pasakė: "Tarp 
karų buvo smarki antireliginė 
propaganda, tačiau šiandien nie
kam neleidžiama įžeisti kito įsi
minimų. Tikintieji negali būti į-

draudžia viską. Parūpina morįričius 
be komiso. 

Pavydas, neapykanta ir saunorys-
to pakenkia žmogaus gyvenimui. Bū
kime visi teisingi. CHARLES l'R 
NICH-URNIKAS, 2440 W. 69th St. 
HEmlock 4-4859. 

2Wo (0 
Dividend 

TAUPYKITE PAŠTU 

105 St. John Street 
Inc. 1887 

Menroe, Lou.siana 

Pabaltijos Valstybių Pašto Ženklai 
mano specialybe. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklu. Dvi kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaeonsfield terraee Rd., 
Hanunersmtth, Lotttton, W. 14, England. 

EMOTIONALLY DISTURBED? 
AVrite today for full FREE information about the new university 

tested and approved aj>proach to emotional upsets, depressions, raoodi-
ness an;I anxiety for which there is no organic or functioual causes. 
Proven 90% effective. 

_ VSE THIS COUPON' 
KALSAH VITAMIN CORP., DEPT. AT 
1090 East Walnut St , Pasadena, Cal. 
Please send your booklet, "A Xew ldea In Kutritioual 
Thinking". 
Name 
Address 
Citv State 
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TT. Marijonų Bendradarbių Draugija 
K v i e č i a 

: . 

Nesakau, kad paprastas vals
tietis ar darbininkas yra per 
prastas. Tautinį darbą dirbti 
yra kiekviena mūsų tautiečio 
pareiga, kas jis bebūtų. Tcčiau, 
mes neturime teises, jei mes 
esam mažesnio išsilavinimo ar 
mažesnes buvusios tarnyboR ka 
tegorijos žmogus, plūsti labiau 
išsilavinusį, jį šmeižti, jam truk 
dyti dirbti! Juk dažnas mūsų 
veikėjas diirba dėl šventos idė
jos, nesigailėdamas nei pinigo, 
kurį jis taip sunkiai uždirba, 
nei laiko, kuris taip yra reika
lingas jo poilsiui. 
Prieš mus dar yra toks didžiu
lis uždavinys: išlaikyti mūsų 
tautos gyvybę svetimųjų ban
gose ir padėti išlaisvinti mūsų 

/f! kraštą. 

Uždraus kelti triukšmą 
Toronto policijos departamen 

tas pakartotinai skelbia drau
dimą auto mašinų vairuoto
jams daryti berikalingą triukš
mą. Remiamasi Highway Traf-
fic Act 17 8kyr. 2 pastraipa. 
Draudimas ypač taikomas ves
tuvininkams. 

Taip vergai buvo žymimi 
Ankstesniais laikais vergai 

ir nusikaltėliai būdavo žymimi 
tokiais žodžiais, kaip "Aš esu 
pabėgęs", arba "Aš esu vagis", 
arba kitokiais žodžiais a r ženk
lais, kurie nurodydavo jų nusi
kaltimus arba nelaisvę ir jų 
luomą. Šitie žodžiai ir ženklai 
būdavo įdeginami jų kūnan 
įkaitinta geležimi, kai kada kak 
toj arba veide, kur kiekvienas 
galėdavo pastebėti ir pasiskai
tyti. 

Visus draugus ir prietelius 
A p l a n k y t i 

TT. MARIjbNŲ SEMINARIJĄ 

Clarendon Hills, 111., 

per 

Liepos 24 d., 1955 m., Šv. Mišios 11-tf vai. 

Mariau Hills Seminary—Clarendon Hills, 111., 

( P r i e kelio No. 83 i r 63 eios ga tves ) 

Atvyki te i r ap lankyki te TT. Marijonų seminar i ją i r ūk i . Su
šelpkite šią iš taigą. 

A tvyk i t e anksti» i šk lausyki te Šv. Mišias 11-tą vai . ry to , pas i 
r inki te pavėsį, suva lgyki te p ie tus a tv i r ame ore, pas igerėk i te g r a 
žiuoju ūk iu i r jojo gyvuliais , pra le iski te visą dieną graž io je Mar ian 
Hills apl inkumoje. 

Kviečia visus, 

TT. Marijonu Seminarijos Vadovybe 
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VISKAS PAGAL PLANĄ... 
KOMUNISTŲ "TAIKOS OFENZYVOS" ATSJTEKIMAI 

Visi tie klausimai, kuriuos Kremlius iškėlė Bulganino lū
pomis viršūnių konferencijoje Genevoje ir kuriais trukdo kon
ferencijos darbus, buvo jau seniai suformuoti ir suplanuoti 
Maskvoje. 

Jau šių metų sausio men. bolševikai pradėjo masinę "tai
kos kampaniją" arba ofenzyvą. Ir tenka pripažinti, ji turėjo 
nemažą pasisekimą. Atsirado žmonių, kurie patys savęs klausė, 
ar raudonųjų vadų taikos pasiūlymai nereiškia naujos dienos 
aušrą pasaulio reikaluose. Šios minties šalininkai galvojo, kad 
komunistų vadų pasisakymas už tarptautines jtampos sušvel
ninimą, už derybas išlyginti Rytų ir Vakarų skirtumus — yra 
geras reiškinys, šitam teigimui sustiprinti padėjo Maskvos stai
gus posūkis tartis su austrais ir sudaryti taikos sutartį. 

Labai paviršutiniškai tarptautinius klausimus svarstantiems 
atrodė, kad ir Sovietų Rusijos spauda atrodo, jog Kremliaus 
planuotojai dabar tikrai turi galvoje fdėją "gyventi ir leisti gy
venti". Toks įspūdis jiems susidarė iš vieno kito propagandinio 
straipsnio. Tačiau tikrumoje sovietų spauda visai priešinga 
kryptimi dirbo. 

VIEN^ SKELBĖ — KITĄ DARfi 

Kuomet komunistų vadai viešai gražiais žodžiais kalbėjo 
apie taiką, partinė komunistų spauda šaukė komunistus į darbą 
ir kovą už pasaulio revoliuciją. 

Sauso mėnesį, kuomet prasidėjo komunistų taikos ofen
zyva, sovietų komunistų partijos žurnalas "Komunist" energin
gai skatino grįžti prie Markso ir Lenino progarmos ir ją gy
venime vykdyti plačiu mastu. Jis šaukė pasaulio darbininkus 
jungtis po komunistų vėliava ir žygiuoti į pasaulinę revoliuciją. 
Tas pats žurnalas savo pirmoje šių metų laidoje gąsdino savo 
skaitytojus, kad, girdi, pasaulio kapitalistai grupuojasi galuti
niam žygiui sutriuškinti tarptautinį proletariato internacionalą. 
Todėl esąs didelis reikalas atnaujinti ir sustiprinti solidarų pro
letariato ir visų darbininkų klasių frontą, kurio tikslas esąs 
suparalyžiuoti ir sutriuškinti "reakcijos jėgas". 

Dar labiau provokuojantis straipsnis Ouvo atspausdintas 
"Komunisto" ketvirtoj laidoj. Ten komunistų partijos lyderiai 
kalba apie atominio karo pavojus komunizmo pažangai ir tuo 
pačiu kviečia visus neutralistus įsijungti į "taikingojo socializmo 
stovyklą". Taip pat įspėjo komunistų partijos narius ir rė
mėjus bei simpatikus būti pasirengusiais ateities atominį 
karą paversti civiliniu karu prieš kapitalstus. 

Gal tas dar nereiškia, kad raudonieji jau dabar planuoja 
pradėti atominį karą, bet tai aiškiai leidžia suprasti, kad toks 
atominis karas gali įvykti. Dvišakas "taikos" manevras ir pa
saulio revoliucija yra tikrai klasiška komunistų taktika gintis 
nuo galingesnio priešo. Tai reiškia, kad komunistinės imperijos 
vadai šiandien yra labai susirūpinę augančia Vakarų galia. 

VOKIETIJOS IR JAPONUOS APGINKLAVIMAS 

Neseniai senatorius Walter George savo kalboje labai efek
tingai ir įtikinančiai įrodinėjo, kaip yra svarbu apginkluoti ne 
tik Vakarų Vokietiją, bet ir Japoniją. Anot jo, tai atsvertų 

RCVIBES -
R \ A L A M ) I : I X 

Gazolino stotyje 
TITAS NARBUTAS, N. York 

Grand Rapids, Mich., mieste, 
Chicago Drive gatvėje susto
jau mažoje gazolino stotyje. 

— Eikš, pažiūrėk mūsų alto
rėlio, — užprašė savininkas į 
garažą. t 

Garažo sienoje po stiklu Fa-
timos Marijos statulėlė. Šali
mais dega žvakės, o viršuj al-
torėliaus tupi gyvas balandis. 
Taip paprasta ir idiliška. 

— Čia mes kiekvieną vakarą 
susirenkam kalbėti rožinio, — 
aiškino man Weberis, garažo 
savininkas. — Ateina katalikai 
ir nekatalikai. Visi drauge mel
džiamės ir giedam. Štai, veda
me ir knygą — sąrašą ateinan 

paprastas automobilių taisyto
jas, gazolino pripilėjas apašta
lauja su didžiu pasisekimu, j i s 
savo garažą pavartė Kristaus 
mokslo skelbimo šventove. Pa
mokslų nesako, bet malda ir 
pavyzdžiu jis patraukia kiekvie 
ną prie Amžinojo Šaltinio-Die-
vo. Aną dieną jis iš savo gara
žo nuvedė vieną į bažnyčią, o 
kitą dieną kitą pas kunigą pa
sikalbėti religinėmis temomis. 
Jis jaučia Dievo meilČ3 ugnį ir 
ją neša kitiems. 

O kad mes lietuviai turėtu
me daug tokių apaštalų, kurie 
apaštalautų savo kasdieniniame 
gyvenime! Ar svarbu kokį dar
bą dirfcti, kokios iškalbos esi, 
kokio išsilavinimo, iš kokių na
mų kilęs? Svarbu, kad turėtu
mei apaštalo dvasią. 

Jei mes įsitikinę, kad ICis-
taus mokslas yra tiesa, kelias 
ir gyvenimas, tai iš meilės arti
mui turėtume tą tiesą nušviesti 
kitiems, tą kelią parodyti ki-

MAŽAS MOTORAS LĖKTUVUI 

čiųjų. Per metus susidaro tūks tiems ir to gyvenimo nepagai-
tančiai. Štai Paulius, — ir pris- lėti kitiems. 
tatė man vieną iš įeinančiųjų, 
— jis dar nekatalikas, bet uo
lus pamaldų lankytojas. Jis 
baigia išmokti katalikų tikėji
mo tiesas. Jis ir apaštalas: nu
eina į restoranus ir net saliū-
nus ir atveda tokių, kurie baž
nyčios vidaus dar nėra matę ir 
poterio savo gyvenime nėra 
kalbėję. 

— O kaip čia tas balandis? 
— paklausiau žvelgdamas į ra
miai tupintį paukštį. 

— O, jis čia prieš šešius mė
nesius atskrido ir atsitūpė. Ir 
saugoja, kaip sargas, mūsų sta 
tulėlę. Mes jam lesti duodam, 
o jis čia laikosi net ta3fc, kai 
mes rožinį kalbam ir giedam. 
Pripuolamybė, bet jis mūsų pa-
gelbininkas. 

— O čia mes turim visokių 
religiniais klausimais knygelių, 
žurnalų, laikraščių. Žmonės ga
li jas pasiimti pasiskaitymui. 

— Automobilio pagaminimui 
Amerikoje reikia 300 produktų 
iš 56 šalių. 

— Žvirblis kakle turi 14 kau
liukų, o žirafa — tik 7. 

General Electric's Lynn, Mass., pagamino vieno colio ilgio, colio dia
metro ir 1-tios ir 2 dešimtųjų uncijos svorio motorą. Jis bus vartoja
mas lėktuvų pusiausvyros kompasui. Motoro montuotojai dirba an 
padidinamaisiais stiklais. • (INS) 

KAUTYNES PRIE REMAGEN 
DR. V. LITAS Vokietija 

kovo mėnesio 7 riuomenės daliniai peržengė Re 
magen tiltą. Hitlerį ištiko pa
siutimo priepuolis. Karo lauko 
teismai parodė Hitlerio įnirši-

1945 metų 
d. 15 vai. 50 min. Amerikos ka 
reivis Alex DRABIK pirmasis 
peržengė Reino tiltą prie Re-
magen. Reinas — paskutinė Vo ; mą. Bet amerikiečių laimėjimas 
kieti jos užkariavimo kliūtis. ] nebuvo išnaudotas. 
Remagen tiltas paimtas svei- j 
kas. Daug sutaupyta kareivių. 
Kelias į Vokietijos širdį pasida
rė atviras. 

Žygį per Remagen tiltą Ame 
rikos kareiviai atliko pakelCa I f ̂ įų. fcarą: pagrindinis smūgis 
nuotaika. Churchillis pasiuntė britų maršalo Montgomery į 
sveikinimo telegramą gen. Ei-j Vokietijos * šiaurę, gen. Bradley 
senhoveriui. Džiaugsmas apėmė , buvo duotas uždavinys prie 

Remagen tiltas gen. Eisenho-
veriui, didelio atsargumo stra
tegui, atrodė pavojingas laimė
jimas. 

Eisenhoveris suplanavo trijų 

Tai apaštalo pavyzdys! Tas gen. Omar Bradley, kurio ka- JMainzo-Koblenzo peržengti Rei
ną ir pulti Kasselio kryptimi. 
Trečią plano dalį sudarė sep
tintosios amerikiečių armijos 
žygis į Pietų Vokietiją. 

Šitam planui pritarė britai ir 
amerikiečiai. Britų strategija 
visų pirma siekė užimti Šiaurės 

džiųjų konferencijos Genevoje, labiau susipažinus su Kremliaus 
kėslais, Vakarų pasaulis dar labiau stiprins savo karinę ir ki
tokią galią, nes tai tikriausias taikai palaikyti laidas. Tuo ke
liu einat, atsiras galimybės ir komunistų pavergtoms tautoms 
išlaisvinti. 

Kremliaus "bosų" parodytoji "gera valia", padarant kai-
kurias "nuolaidas", plačiau prasišypsant, susitariant su aust- Vokietijos uostus ir po to pulti 
rais, net skelbiant apie Vengrijos kardinolo iš kalėjimo palei- ^ ^ k r y P t i m l - š l t o s s t ra te-^ ių karo komendantas majoras 

grindą. Bet Eisenhoveris buvo 
karys, kurio planas mušti prie
šą be rizikos. 

Atsargumo strategijai nero
dė pritarimo generolai Patton 
ir Bradley. Jiems buvo pavesta: 
Montgomerio sparnų apsauga. 
Šitokia rolė Bradley ir Patton 
nepatiko. Abudu rengėsi žygiui 
į Berlyną. Amerikos planą ga
lėjo pakeisti tik viena aplinky
bė: ligi kovo 23 amerikiečių ar
mijos turėjo pereiti Reiną. Bri
tų ir amerikiečių nesutarimai 
davė pagrindą forsuoti Reiną. 

Nuo Eifelio Remagen krypti
mi pradėjo pulti 9-toji ameri
kiečių šarvuočių divizija. Vidu
dienį pasiektas Remagen mies
tas. Didelis nustebimas: prieš 
akis stovi sveikas Remagen 
Ludendorffo vardo tiltas. Tada 
skubėta prie tilto. Pionieriams 
pasisekė nupjauti kabelį. Tiltas 
liko nesuprogdintas. Dabar til
tą puolė pėstininkai. 

Tada buvo momentas: vokie-

17 dieną jį susprogdino 
vokiečių lėktuvai Tiltas atsidū
rė keino bangose. 

Bradley įsakė plėsti Reino 
prietiltį. Bet amerikiečių Vyr. 
Štatas tam nepritarė. Bradley 
kreipėsi į Eisenhoverį. "Imk, 
ko teikia ir eik", buvo Eisen-
hoverio atsakymas. Bet įvykiai 
nelaukia. Atsargus strat gas 
Eisenhoveris vokiečių j**gas 
pervertino. Pergalvojo ir vėl 
pasiliko prie senojo plano. Šitas 
Eisenhoverio apsigalvojimas 
reiškė Bradley plano galą. Vis-
dėlto Braiiey nepasidavė. To 
dėka gen. Patton prie Mainz ir 
Mannheim pradėjo Reino štur-
mavimą. Kovo 23 d. Reinas 
prie Oppenheimo buvo perženg
tas. Amerikiečių nuostoliai: 8 
užmušti ir 20 sužeistų. Karinis 
Hitlerio bankrotas pasirodė vi
su ryžtumu. 

Tik 17 dienų po Remagen 
tilto užėmimo Bradley gavo lei
dimą iš prietilčio išsilaužti. Tą 
Jieną prie Vcselio amerikiečių 
lėktuvai apmėtė 'bombomis vo
kiečių pozicijas. 30 kilometrų 
plote amerikiečiai prieš vokie
čius pastatė 3300 patrankų. 
Kovo 23 d. visu frontu pradėjo 
pulti Montgamery. Buvo jau 
trys savaitės nuo Remagen til
to užėmimo. Per šitą laiką ru
sai pasiekė didelių laimėjimų. 
Kelias į Berlyną jiems pareng
tas. 

Bet tada prieš 10 metų ma
nyta: visi laimėjimai yra sąjun 
gininkų laimėjimai. Tada buvo 
nesvarbu "kas" laimėjo, bet 
svarbu kad laimėjo. Bet po me
tų atėjo praregėjimas. 

PATOGUMAS VYRAMS 

Beveik visose lietuvių gyve
namose vietose galima gauti 
pirkti labai patogūs vyrams 

tinkliniai apatiniai marskinė-
nėliai, kurie sugeria prakaitą, 
nelimpa prie kūno ir vėdina kū
ną. Tai naujas mūsų lietuvių 
krautuvininkų išradimas. 

dimą, tai buvo prieškonferencinis, propagandinis manevravimas. 
Tai aiškiai pademonstruota pačioj konferencijoj. Tačiau komu
nistai kaip siekė, taip ir sieks griauti Vakarų laisvąsias de
mokratijas ir planuos ir toliau visą pasaulį užvaldyti. Jų tiks- ] alybę. 
las nė per "jotą" nėra pasikeitęs. Jie nekreips dėmesio ir į 

gijos pagrindas rusų ofensyva. Scheller paspaudė mygtuką 
Vyko lenktynės. Churchillis da Ant tilto tik menkas sprogi-
bar suprato rusų politikos re- mas. Pagrindinis sprogimas ne 

— VIEN MALONUMAS VY 

RAMS nešioti tinklinius apati
nius marškinėlius, kurie suge
ria prakaitą, nelimpa prie kū
no ir vėdina kūną. Jie gaunami 
Marquette parke: Marginiuose 
— 2511 W. 69 g-vė ir Skalsa 
2543 W. 69 g-ve; Cicero: DA
NA, 1445 So. 49 ave. ir A. Lu-

Jaltos nutarimai: kordinuoti 
Sovietų Rusijos ir komunistinės Kinijos karines jėgas. Todėl paskutinįjį prez. Eisenhowerio nuoširdų ir gerą pasiūlymą Ge

nevoje nusiginkluoti ir nusiginklavimą tam tikromis priemonė
mis kontroliuoti. 

3HPBB JURGIS GLIAUDĄ yĮMOOK 

RAIDŽIU 

komunizmo vadai ir bando įkalbėti saviems ir kitiems, kad vo 
kiečių ir japonų apginklavimas reiškia "imperialistinį" pasiruo
šimą pulti Sovietų Rusiją ir, žinoma, komunistinę Kiniją. "Prav-
da" gegužės 8 d. laidoje yra pareiškusi: "Šie agresyvūs rateliai 
(Jungtinėse Amerikos Valstybėse) veda prie sukurstymo naujo 
pasaubnio karo; jie atgaivina taip labai žmonių nemėgstamą Va
karų Vokietijos militarizmą; jie bando įgyvendinti jėgos politi
kos galią, ši idėja ne nauja. Savo laiku Hitleris vedė tokią po
litiką". 

Nekomunistiniam pasauliui ši skirtinga pasaulio įvykių in
terpretacija gali pasirodyti tam tikra nesąmone. Bet nereikia 
užmiršti, kad Andrėj Zdanovas, buv. partijos propagandos ir 
agitacijos skyriaus šefas, jau 1947 metais apie tuos dalykus \Ą2 tęsinys 
kalbėjo. Kai tais metais jis organizavo Kominformą, jis pra- I 
našavo, kad JAV strategija bus apginkluoti Vokietiją ir Japo- i . "~ P a d ė t i s Įpareigoja, Urnuži. Argi per trisde-
niją ne kam kitam, bet savajai imperialistinei politikai vykdy- s ! m t * m e t ų V l s k a s i š k e l i*vo amžinybėn? Ir bendradar-
ti, pulti Sovietų Rusiją. Veik tą patį pakartojo ir Albert Blum- b l a 1 ' l r m a n o P a J ė £ o s ? Laikas teka, viską keičia. Bet 
berg, JAV komunistų partijos legislatūrinis atstovas. Jisai tais P^1**110*17 Aš nenoriu pasiduoti. Aš guliu ir svarstau, 
klausimais rašė gegužes mėn. "Pohtical Affairs" leidinyje. Tada | T a i S e r a s užsiėmimas. Noriu likti budrus. Ligonio guo-
jis teigė, kad JAV kongresiniai skirtumai užsienio politikoje i ! l s k * ? a i 8

1 n * * * " * " - Aš guliu... ir svarstau. Man gai-

karo veiksmai prieš Vokietiją. 
Kam atiteks Berlynas? Chur-
chillio planas turėjo politinį pa-

fcas _ Dry Goods, 4911 So. 14 

ivTkof Amerikinių1'"pe7tm7nkai t ^ ' ^ ^ ^ ' - ^ J ^ 
ir šarvuočiai ž y g i a v o ^ r tiltą. *™ *™> \ " **£ • * £ 

» • i * . ^« porte: Joseph Dry Goods 3218 
Ant rytinio Reino kranto suda- " ^ „ , / . * 
rytas amerikiečių prietiltis. Bet tilto dienos buvo suskaitytos 

So. Halsted 
tuvėse. 

ir kitose parduo-
Sk. 

PASĖLIAI 
S R R K ^ B M ^ ROMANAS %xxxs4ixt&£$$&ti f& 

turi ne tiesioginius tikslus, bet taktiką, kada, kur ir kaip turi 
prasidėti ginkluotas konfliktas. 

la, tikėsi, kartais savęs pačio. Daug gyvenime klaidų 
gyvenimas čiuožė kaip ledu. Visas gyvenimas ar tik ne 
viena ištisa klaida.* Iš nebūties ateiname, čia žemės 
grožiu nesidžiaugiame, o vėl laikas į nebūtį... Tikrai 
gaila, kad tokios mintys telanko ligonis... Gyvenimas, 

NAUJA TAKTIKA — SENI TIKSLAI 
Laikydamiesi šios pasaulio reikalų "analizės", komunistai 

ir vėl atsigrįžo į Lenino "taikos" ir pasaulio revoliucijos taktiką, tai ištisa klaida. 
To pagalba jie tikėjosi pakenkti Vakarų apsiginklavimui, ne- j __ j e į gu j ^ turite galvoj paskutinį sukilimą, tai 
utralizuoti Vakarų Vokietiją ir Japoniją ir nustumti JAV ka- tikrai klaida buvo. Nieko sermėgiams nežadėta. Kaip 
nnes bazes kiek gal :nt toliau nuo Sovietų Rusijos sienų. Iš sa- be pažado žmonės kovon vesti. Sermėgiai nebe tie, kas 
vo pusės, "Pravdoj" gegužės 8 d. laidoj labai aiškiai pasisakyta, buvo prieš šimtą metų. Žmonės galvot pradėjo. Dėlto 
kad jie, sovietai, ir toliau visais galimumais stiprins savo ka- ir neparėmė. 
rinį ir pramoninį pajėgumą, ir rengsis betkokio karo atveju | — Tu vėl savo! Jeigu mums laiku ginklus prista-
užgrobti daugiau kraštų, lygiai taip, kaip jie padarė po H Pa- tytų, būtų mūsų pergalė. Palangoje yra toks tiltas, 
saulinio karo. . Prie j 0 galėjo laivas ginklus iškrauti, bet deja... Tai 

Nėra abejonės, kad tas gana radikalus pasikeitimas parti- buvo dūris į nugarą. Greta to sukilimo jūs, sermėgiai, 
jos taktikoje, kuris sekė Malenkovo pašalinimą ir Chruščevo visai nebūtumėt lemiamas veiksnys. Ką jūs ten su 
bei Bulganino iškilimą, JAV ir jų sąjungininkus verčia susi- dviem daktarais ir trimis kunigais! Lenkija ir jos lais-
rūpinti labiau, negu betkada pirmiau. Nėra abejonės, kad savo vę mylinti siela, štai nesenkamas gėris. Tai amžinybė! 
dabartine taktika Kremlius siekia Vakarų savanoriško nusi- O Lietuvos kunigaikštija atskilusi pavirto Šiaurvaka-
silpninmo, kuris prakirstų kelius komunistų agresijai Azijoj, riniu kraštu. Sukilime buvo tiktai vienas klausimas: 
Afrikoj ir Europoje. Todėl reikia manyti, kad po keturių di- !ginklai: 

— Mes tai netikime užsienio ginklais. Patys gin- pereiti. Pats žandaras vežiku pabuvo, nuvežė; o aš ta
kius kalame, Pan Gintowtai! -r- sugriebė mintį Urnų- me vežime knygas vežiau. 
žis. — Tai mūsų knygos, mūsų laikraštėliai. Tai mūsų' Pan Gintowt atsimerkė. Jis dar nesuprato Urnu-
raidė. Jau žmonės tiesia rankas į knygą. O čia ir ga- žio posakio. Jis žiūrėjo į kn}%nešį su smalsumu. Jis ne-
lybė. Kaip gyvybė mažam grūdelyje. Nukišk grūdelį teko noro pinti bitininkui replikas. Jis žiūrėjo į Urnužį 
giliai į pogrindį, o jis tau ir ten daigelį pavasarį iškiš, klausydamasis, pamiršęs erzėti po lova savo ilgomis, 
Taip ir pas mus: pavasariška dvasia gyvename... kaulėtomis rankomis. 

— Su poezijos knygelėmis prieš dvigalvį erelį! Tu Urnužis, pamatęs ligonio veidą, atpasakojo, jam 
manęs, susimildamas, nejuokink, Urnuži. Man juoktis; l s t o n « s u Antanu, kaip nusigandęs jaunuolis, kaip 

skęstantis už šiaudelio susigriebęs, kirto žandarams 
istoriją su tikėjimo keitimu. Paskui, kaip jis, gelbėda
mas sūnų, apkvailino žandarą ir išsunkė iš to didelę 

nesveika. Be mūsų jūs ne jėga, ne galybė. 

— Bet kur gi jūs? Aš jūsų nematau. 
— Jūs ir per sukilimą mus pražiūrėjote, štai , stal- naudą, nuvežęs pilną vežimą knygų į Kudlius. 

čiuje, ano meto mano pistoletas. Aš jį išsaugojau ištrė
mime, saugoju ir nūn. I r tokie ginklai kiekviename 
dvare, kiekvienoj suardytoj akolicoj. 

— Mes dabar kiti. Pamenu, prieš trisdešimt metų. 
Pamenu. Buvau pienburnis. 2monės tada skaitė tin
giai. Dabar skaityme galia. 

— Fantasmagorija. Be ginklo nėra kovos. 
— Kova dabar kitokia. Aš kada žmogui knygą 

įkišu, jaučiu lyg šautuvą užtaisęs. Jis iš tos knygos su
žino, kur lubiną sėti — smiltyne! kur dobilą kišti — 
molyje! Štai ir kova mūsų; štai ir galia. 

Pan Gintowt užsimerkė, veidu rodydamas, kad tos 
temos jis nelaiko versta diskutuoti. Urnužis tiesė pa
gautą mintį: 

— Žmonės akis prasitrina su knyga. Sužino, kur 
lubiną, kur dobilą sėti ir kartu su žinia patys nepaju
dinamai į savo žemę įkimba. įauga žemėn, ir jų nepa
judinsi. Protas — turtas; žinojime — galia. 

— Argi, argi? — pašaipiai atsiliepė, neišturėjo 
Pan Gintowt. 

— Jūs tada kraują liejote, — karštai pasakė Ur
nužis, — ir dar dabar didžiuojatės tuo. Mes dabar sielą 
teršiame, o einame tiesiai. Aš, štai gi, negalėjau jokiu 
būdu knygų nuvežti. Apsupo mus dabar aplinkui. Pa
sakiau žandarui, vežk mane, noriu į maskolių tikėjimą 

— Apačioj knygos, virs jų kočėlai. O pats Nikita 
arklį veda. Raiti stražninkai kely mus sveikina... 

Jis dar komiškai atrjasakojo, kaip supykęs Nikita 
reikalavęs jį krikštyti kad ir neblaiviam stovyje. Ur
nužis buvo tikras, tai viskas atrodo juokingai ir Pan 
Gintowt atsigaus .nusišypsos, įgaus geresnę nuotaiką, 

Pan Gintowt iškilmingai pasakė: 

— Prieik prie manęs, Urnuži. 
Kaip paprastai, Urnužis stovėjo lovos kojūgaly. 

Jis priėjo prie ligonio iš šono. 
— Urnuži, — ištarė Pan Gintowt, labai neįprastu 

tonu, labai sujaudintas. — Aš esu ligonis; aš nebegaliu 
atsikelti iš lovos. Duok man ranką. 

Urnužio ranką jis paėmė abiem savo delnais. 
— Urnuži, — pakartojo ligonis. — Aš nebegaliu 

atsikelti iš lovos ir nusilenkti tau iki žemės. Bet visad 
atmink, tai sako tau šešiasdešimt trečiųjų metų sukili
mo dalyvis. Aš praregėjau tavo žygyje Konrado Wal-
lenrodo kvėpavimą. Aš nežinau, a r tu žinai ką apie 
Adomo Mickevičiaus Konradą. Tavo tas knygų nuveži
mas yra žygis. Tai didingumo dvelkimas. Būk pagar
bintas mano nusilenkimu ligi žemės naujasis Konradas 
\Vallenrodas iš Lioliūnų bažnytkaimio. % 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAGO, ILLINOIS 
v 

Šeštadienis, liepos 23, 1955 

Jvairios Žinios 
73 metų vyras taps kunigu 

Ateinančiais metais Italijoje, 
Milano mieste, bus įšventintas 
į kunigus dr. Leonardas Adler, 

pastatyti didžiausią pasaulyje 
stadioną, talpinanti 200 — 250 
tūkst. žiūrovų. 

Pastoges benamiams 
Amerikietis misionierius kun. 

Sheldon Kelly pradėjo naujų 
butų koloniją Durbano apylin- • • - • • • *T • j — • ^ į L į a • • • mMmmm 

kęse, Pietų Afrikoje. Apylinkes 
katalikams talkinant, jau jiems 

C l A S S I F I E D & H E L F W A N T F I > A D V f c R T I S E M E N T S » — # — — — < 

HELP WANTED — VYRAI 

INFRA R E D OVEN: Length 22 ft., 
width 28 in. 40-1000 watt lamps, 

73 m. amžiaus, transporto spe-i pavyko 75 žmones apgyvendinti I e x h a u s t f a n a n d ^ ^ U / L a p 

cialistas. Jis Milane buvo mies- ; naujose patalpose ir netolimu •proved. Asbestos beit, variable speed 

to susisiekimo direktorius. Įdo-, laiku jie numato paruošti dau- dr ive- suttabie for fioor and ceiitng 
mu, kad jis yra iš judaizmo ir;giau tinkamų butų. mount. 

fT . . , HOGAN BROS. KANSAS CITY, MO 
protestantizmo atsivertęs į ka-

Jvertinta knyga 
Gyvųjų Katalikų Rašytojų 

talikybę. Jo vienas sūnus yra 
kapucinas, o antras — vedęs. 
Jo žmona tebėra gyva, turi 66 akademija JAV-se šių metų ' 
m. amžiaus; jie yra nusistatę augščiausiai vertintinu veikalu 
gyventi kaip brolis su seserimi parinko Romano Guardini vei-
h- popiežius jam suteikė specia- kalą "The Lord". 
lią dispensą būti kunigu. Jis 
yra įstojęs j pranciškonų vie- Televizija ir jos žiūrovai 
nuolyną. Į katalikybę jį palen- s t e u b e n v a i § B diecezijos Pra-

MA2ŲJŲ MALDOS 

ke studijavimas gyvenimo L e o mogų komisija pravedė tyrimus 
nardo da Vinci ir gilinimais! į a p i c t e l e v i z i j ą Teievizijos rei-
gyvenimą šventojo Lonardo, k a l u g ^ k o m i 8 i j o j e atstovau-
XVII šimtmečio Italijos misio- j a k u n g t j ^ ^ Jų g u r i n k . 
niekaus ir mistiko. t o m i s ž i n i o m i s _ t ė v a i n e l a b a i 

_ v . domisi, kokias televizijos pro-
D z i u n g l e s e tarp p a p u a s ų j g r a m a s stebi vaikai. Vyrai dau 
Kapucinų vienuolynas Pitts- giausiai domisi sporto progra- j Tekstas paruoštas žinomo pėda-

•bughe yra p a s i r y š pasiųsti j jmomis. o moterys - draminiais ] ^S^T^LST^S^ 
Naująją Gvinėją savo misionie-; vaidinimais. i p. Augius. Gražus kietas paauk-
rius, kad jie darbuotųsi džiung
lėse tarp papuasų. Ten numaty
ta jau šį rudenį įsteigti penkias 
naujas misijų stotis. 

Padėjo benamiams 
Ammano ministeris pirminin 

kas pareiškė padėką Popiežiaus 
komisijai Palestinoje už pagal
bą arabų benamiams, kurių to
se srityse yra apie 471,000 ir 
kurie iš katalikų susilaukė ne
mažai paramos. 

Indijos varguomenei 
JAV katalikai Indijos varguo 

menei praeitais metais parūpi
no 20,7000,000 svarų maisto 
produktų iš vyriausybes supirk
tųjų perteklių. Indijos vyriausy 
be šį maistą perveža nemoka
mai ir jis, per katalikų misijas, 
išdalinamas reikalingiausiems. 

Didžiausias stadionas 
Anglija numato Londone 

suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknyges. Kai
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2334 So. OfJcley Avenue 
CHICAGO 8. ILL. 

I š m o k i t e A m a t e ! 
V Y R A I 

su mechaniškais gabumais 
gali išmokti 

specialiu amatu. 
1-ma ir 2-ra pamaina 

Aukščiausias pradinis 
atlyginimas. 

Antvalandžiai. 
Bendroves Priedai. 

Gera Ateitis. 

N A T I O N A L LEAD 

C O M P A N Y 

1710 S. Peoria St. 
C Anai 6-3710— Ext. 280 

"PROGOŠJOPPORTUNITH!» 

GERAS BIZNIS 
Mainysiu arba parduosiu grosernę 

ir {vairiu daiktų krautuvę. Geras 
mūro namas. Prie krautuvas 4 k. 

Į butas, 6 dideli k. viršuj. Naujas mū
ro garažas. Parduosiu už geriausią 
pasiūlymą. 4540 S. Wood St. YArds 

MISCELLANBOITS 
įvairūs Dalykai 

LIETUVIŠKA APURALDU 
AGENTŪRA 

Gyvyb«a, ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudoa 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio ištaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas Ir Informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos. 
Smulkesniai Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
1 V n - a i S T A T B I N S I R A N C E 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave., Chioago 3fi, m. 

TH. \ \ Albrook 5-5671 
Agentų Ir brokeriu dėmesiui l 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeilės kompanijos — augš-
čiausi komisai. Savi pas savus! 

"DRAUGAS" AGENCY 
East YVashington Street 
TeL DEarborn 2-2434 

:tst>:.. 

<? •%l. 
S A l T C H R I S T O P H E R 

PATRON SA1NT OF TKAVKULEKS 

CHICAGOLAND SHRINE 
H O L D S 

FIESTA 
Friday, July 22 nd - Simday, July 31st 

GAMĖS — RIDĖS — FINE MERCHANDISE 

FINE ATTENDANCE AVVARDS — REFRESHMENTS 

F A M DUS D I N N E R S 
Both Sundays from 1 to 7 P.M. 

Samc menu as lašt year. Ali you can eat — hot roast 
beef or ham $1.00, children 50c. Have your car bkssed 
at the outdoor shrine. Plenty of free park:ng. 

ST. CHRISTOPHER CHURCH 
1471h Street mi Scuih Keeler Avenue 

Take Western, Cravvford or Cicero to 147th Stroet. 
Keeler is 4200 West. 

HEALTH—O—CISKR 
E,\CERCISE LOUNGE 

Trade mark 

Only onc of 

in.inv evercLses 

shovvn. 

(Pat . applied 

for) 

Folds togo^hor, lightvvelght, 
all Mirei construction, chrome 
plated. 

Write for litt-rature on spinal 
and abdominal exercises — Dept. 
A F. 

Dcalcrs write for det&ils! 
SELLNER ENTERPRISES 

1201 Isabel Street 
B U H B A N K , C A L I F . 

V 

ATOSTOGAS PRALESKITE 
VACATIOi PARADISE 
Beverly Shores, Indiana 

Dabar turime daug gerų kamba
riu. Paplūdimys labai gražus. Šau- i 
kitę p. JARUSZ, Michigan City 
3-3013, Beverly Shores, Indiana 

Savininkas parduoda botų taisymo 
dirbtuvę su moderniškom masinom, 
geroje vietoje. Pardundu d€l ligos. 
Kreiptis: K. GOTAUTAS, 4412 So. 
California Ave., Iš kiemo. 

MAISTO IR MfiSOS KRAUTUVĖ 
su gražiu 5 k. butu su centr. šildy
mu, lietuvių apgyventoj kolonijoje. 

\ Gerai einantis biznis. Gera sutartis. 
Parduodama nebrangiai. Teirautis: 

I LAfayette 3-1110. 

SAVININKAS PARDUODA <.K<> 
SEKI U IR MfiSOs KRAUTUVE. 

! "Self-service". Moderniškas namas 
Ir krautuves įrengimai. 5 k. butas 
viršuj. Koklių virtuve ir vonia. 2 
autom. garažas. 2 ekstra sklypai. 
Parduoda dei ligos. 3701 W. 51st St. 
Tol. RKlianee 5-7520. 

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI! 
v Pirkite naują 5 ar 6 kam
barių "ranch" namą Inuo 

$15,200 iki $2J)JOQO — p a 
gal "contract" sąlygų. 

Skolą mokėt kaip nuomą. 
Susitarimui šaukite staty
toją — TErrace 2 -59M. 

C E M E N T S P O T 
New Orleans — Houston 

A. S. T. M. C-150 Type 1. 
Cheap prces. Scaled by ąuantities 
Owner — 

GEORGE T. EGEE 
809 Oarofidolet BldK. 

NEW ORLEANS, LA. 
Telephone Rsymond 7441 

ŠILDYMAS 
A. Staneiauskas ir A. Lapkus 

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

1937 So, La rami e, 
Cicero, 111. • 

Telef.: OLympic 2-67S2 
i i OLympic 2-8492 

2894 South Oakley Avenoe 

Tel. Vlrginia 7-0640; 7-6641 

Didelis n&mij, blmlų, 
tų, sklypų pMlrlnklmi i . 8udarom« 
morglčiua, paakolas, nuosavybių do
kumentu*. Nemokamai teikiame in
formacija* ir patarlmua Telrauti* 

Z. L M B K A 2 C N A 8 
F. R. H > L T O R 8 E N CO. 

1145 W. Mrd 8t., t«l HEmlock 
POrtttnoatti 7-

KKAL ESTATE 

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

P. L E 0 R A S 
Daugiausia sutaupysite pinigų REAL ESTATE 

pirkdami mūsų įstaigoj namus, 2735 w. 71**. st. wAlbrook s-oois 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

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

1839 W. 47 St. Tel. LAi. 3-3384 
(Ir sekmadieniais) 

Savininkas parduoda 5 butų mūri
nį narna — 4 po 3 kamb. ir 1 — 4 
kamb. Pajamų $300 j mCn. Garu ir 
aliejum apšild. Uždaras porčius. 2 
autom. pa ražas. $21.000. 6644 S. 

i lTnion Ave. Susitarimui Saukite 
WEntworth 6-4578. 

Prieš pirkdami ar parduodami 
oamus, biznais, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
REAL ESTATE-IKSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-357t (vak. ir 

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

VENTA REAL ESTATE 
FOR SALE BY OWNER 4 4 0 9 S- Fairfleld, tel. LAf. 3-3881 

S fioor brlck apartm* nt. ^ 3 car \ Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 rml. 
brick garape, oil heat, 50x205 ft. lot. v'ak. Sestad. nuo 9 v. r. Iki 1 v. V. 

P L t t M B ING 
Licensed, bonded plumbers 

Toks darbas nėra didelis ar mažas. 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRo\ ehill 6-670S arba 
W.\lbrook 5-3451 

• • • • M I 

• REAL ESTATE 

mam 

BRIGHTON PARKE 

Golden Opport'y for Young Couple 
B A K E R Y 

4 rooma in rear — doing good 
»c:&*=!P^)*d>>*=i&-z^^ i business. Sell beeause of other in-

terest. Reasonable offer accepted. 

Near schools, churches, and trans-
portation. 

Call — 
1 \fa>. 11. S-S777 

BRIGHTON PARB^> 
ST. PANCRATIUS PARISH. Ry 

owner. 3 — 4's brick. Automatic 
hot water. Cab. kitehen. Full attic. 
Close to trans., shoppinp & schools. 

Call — 

TArds 7-8802 

MARQUF/rTE PARKO rinktinėj 
vietoj parduodamas mūro namas. 
2 po 5 k. Gerame stovy, su 2 autom, 
mūr. gar. Ekstra sklypas. Kaina 
$28.000. 

BRIGHTON P A R K E dkk>Ug m e 
dinis namas. 4 butai ir taverna su 
visais įrengimais. Slypas — 5 0 x 1 2 5 . 
Pilnas rūsvs. 2-jų autom, garažas. 
$25,00$. i -HM1 

CICERO arti bažnyčios. Medinis 
namas. 6 butų, su voniomis. Geros 
pajamos. $21,500. 

Arti MARQUETTE TARKO MIŠ
KO ir Central Park Ave. Pulki me
dine reridmeija. 8 k. (3 mieg. vir
šuj ) . Slypas 3 5 x 1 2 5 . Tiktai $11,000. 

K. JUKNIS 
P. Leonas Real Estate 

2735 W. 71st St. 
WAlbrook 5-SOI5 

3-j.ų butŲ medinis, 2 po 4 k. ir 
2-jų k. butas pastogėje. Dvigubas 
sklypas. 2-jų autom. gar. Geros pa
jamos. Kaina $13,500. 

— o — j.- • • • -
2-ju butiĮ mūrinis. 2 po 4 k. ir 

2 k. pastogėje. Centrinis šiid. 2-jų' Mušt see to appreciate. Hllltop 

MT. GREENWOOD — By owner 
beautiful 4 !

2 rm. brick ranch; 
bsmt., oil ht." tile bath, blinds, 
cornices, sereens and storms: ex-
tras. Reasonable price accepted. 

i 

BVILDING & REMODELING 
NAMŲ STAT\'BA 

REpublic 7-8626 

ĮSIGYKITE DABAR 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

IR 
Paskolos Duodamos Hamti (gijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICACG0 SAVINOS & L0AM ASSR. 
6234 S. Western Ave. Chicago 36, 111. 

~ CRANE SAVIHGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU. 

DISTMCT SAVINOS & L0AN ASSH. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111. 

ST. ANTH0NY SAVIN6S t L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

Gauta nauja siunta knygelių 

K A I P P A S I R U O Š T I 

JAV P I L I E T Y B E I 

UMIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU. 

{vairūs "įtaisymai ir pardavimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtu gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti šaukit REliance &-8202 
V. ŠIMKUS 

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

Adresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO 32, ILL. 

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
126 W. lHth S t Cicago 16 

A. (iintnerls, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedčjas. 

CIT 3-1535 
Lietuvių statybos Bendrove stato na- I Klausimai ir atsakymai anglų 
mus pardavimui, pagai užsakymus ir ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
nti ieka remonto darbus. | rengė Fr. šulai lis. Peržiūrėjo tei

sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų. 

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS", 2334 S. Oakley ave. 

Chicago 8, UI. 

autom. gar. Kaina. $18,000. 
O l 

3-jų butų mūrinis. 6, 3 ir 4 k. 
Dvigubas sklypas. 2-jų autom, ga
ražas. Centrinis š i ldymas alyva. Kai
na $25,000 arba geriausias pasiūly
mas. 

GAGE PARKE 
2 namai ant vieno sklypo. 4 po 

4 k. Mėnesines pajamos | 200 . Kai
na $18,600. 

5 -7314 . 

PR1CED FOR QUICR SALE 
BY OWNER 

Income, 2 flat brick, 7—8, gas 
heat, modern baths. 2 car garage. 
Possession 1 apt. $11,000. 

Michigan 2-0873 

2-jų butų mūrinis, 3 ir 4 k. Cehtr. 
Sild. Kaina $13,500. 

MARQTJETTE PARKE 
2-jų butų mūrinis, 5 m. senumo. 

2 po 4 k. Labai gerame stovyje. Pil
nas rūsys ir pastoge. Kaina $32,500. 

4 butų mūrinis. 4 po 5 k. Labai 
įvarus vidus. Centr. Šildymas. 4 au
tom, mūr. gar. Geros pajamos. Kai
na $45,000. 

KLTRA-NORfctrS R E A L T T 
2405 W. M-t St. 

WAlbrook 5-5030 arba YArds 
7-S620 vakarais 

ULTRA-MODERNUS 3 m. mūri
nis "i-anch" bungalow, alyva Šildo
mas, '•tile" virtuve" ir vonia. Aiumi-
num langai. Pora blokų j pietvaka
rius , nuo Mar<iu«tte Parko. .Tik 
$14,750, nedidelis įmokėjlmaa. 

Z. l'MBRA-ZTCNAS 
PO. 7-20O9 arba ITE. 4-4300 

F. H. Halvorsen Co. 

CICERO. 2-jų butų bungalow ar
ti 16th Ir 50th Ave. 4 ir 2 kamb. 
Koklių vonia. Naujas centr. šildy-
mas. Tik $14,200. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162. 

K><>0<>0<>0<><>0<><>0<>0^00<>0<>00<>0< 
Kas Nori namų, farmų ir biznių 

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

JUOZAS STANAITIS 
Telef. midson 3-782* 

Namu let PRo*peot 8-2IV30 
COOK COTTNTY BUSINESS 

BROKERS 
9016 S. Cotrage Grove Ave.. 

. Ctoioa«o $ .̂000 ĮMOKĖTI. 2 butai — 4 ir ^^^^^^---yvrvA* 4 kamb. ir 3 kamb. pastogėje. Ga-ooooooooooooooooooooooooo< • » «* 
^ ^ ^ ^ ^ ražas. Pajamų $JW), plius butas. Apv 

TrečUkdineiais uždaryta 

P. STANKOVIČIUS 
REAL EST. ir INSTTR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted S t 

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

REIKIA NAMŲ! 
TURIME PIRKftJU! Jei turite 

2 butų namą pardavimui BRIDOK-
PORTO kolonijoje, prašome pranešti 

JOSEPH MOZERIS, Real Estate 
3430 S. Halsted Street 

CLiffside 4-0104 

PARDAVIMUI 2 augitų 8 kambarių 
medinis namas ir garažas; graži ir raini 
aplinkuma, tik 2 blokai iki autobuso; 
saugu ir maloni vieta vaikams. Telef. 
WiUow Springs 905 W. 

2-jų hutų mūrini- namas. 5 k. ir 
1 hk vonios apačioje* 4 k. ir 2 k. 
su 1 Vt vonios viršuj. Pi lnas rūsys. 
Karstu vandeniu apšildymas. 2 au
tom, garažas. CLiffside 4 - l t 11. 

B E R W Y N SPECIAL. Pajamų mū
rinis bungaiow — 6 ir 3 kamb. 
Gazu apšild. Arti 22nd ir Rldgeland 
Ave. $L9.»u«. <4įl*-rapic 2-6710. 

- • • • • — ^ • •• - — 

CICERO SPĖČIAU Mūrinis. 2 bu
tai — 5 ir 5 kamb. Gerame stovy. 
Gvros pajamos. Arti 4Sth ir 22th 
8t. $l9,5wo; įmokėti $5,000. BIshop 
2-2162. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 5 vai. Gražus 2-jų butų 
— 6 ir € kamb. Karstu vandeniu 
apšild. Apleidžia miestą.. Įmokėti 
$4.000. 4114 W. Cullerton St. 

GERIAUSIAS 2-JV BĮ TT." PIR
KINYS UVVVNDALE RAJONE. Ar
ti 26th St. Mūrinis namas 6 ir 6 
kamb. Apšild. Tik $17.0«0. Skubė
kite. SVOBODA. 3739 W. 26th St. 
LAwndale l-703». 

Investment Opportturiry in West 
Side Property 

Priccd For lmmediate Sale 
bjr Owner 

7 xt Rm. Home; 2 baths 
$1,600. 4 Bedrooms, Gas Heat, 

Remodeled, Fenced lot 
KEDZIK 3-9282 

M A R Q I E T T E P A R K E savininkas 
parduoda 6 k. "octagon frontu" m ū 
rinį bungalow. Gazu ir karštu van
deniu apšildomas. Plytelių maudy
nė. 2-jų autom, garažas ir daug ki
tų priedų. 7221 S. FrancLsoo Ave. 

ROSELANDE gražus mūrinis na
mas. Darbas priverčia parduoti. Ne-

kėje 26th ir Kedzie Ave. $8,9lHi. 
SVOBODA. 3739 W. 26th St. 

brangiai. Arba mainytumėm į 4 bu- TOn'nhall 3-24€0. 

na $26,900. Taipgi kitas namas 2-jų je. Galime damokėtl 
butų 6 Ir 6 k. Apšildomas. Gražus HKmhK-k 4-4859. 

2 garažai , — — 

kiek reikia. 

žuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg 
į LIETUVIŲ STATYBOS = 
= ' BENDROVft = 

M Ū R A S į 
^ BUILDERS, INC. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- ~ 
r gal standartinius planus ar £ 
3 individualinius pageidavimus. E 
r įvairūs patarimai statiy- = 
E bos bei finansavimo reika- K 
a lais, skiciniai planai ir na- S 
E rim įkainavimas nemokamai, s 
r Statybos reikalais kreiptis 5 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: = 
f JONAS STARKUS 1 

nuo 4 vai. popiet. ~ 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 

= kasdien 
E TeL PRospect 8-2013 arba r 
E LUdlow 5-3580. E 
= 6806 SO. CAMPBELL AVE., s 
E Chicago 29, Illinois E 
TilIlIlIlIlIlIlIlIMIIIimiHlItlHlIUHllllllllll 

ANTANAS LUKAS ir SOMOS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas 

VertS UetuvUi kalbon JUOBAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arklvy» 
kupas Metropolitą*. TV laida. U 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.90. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

iA lauko tr iš vidaus 
$27,000. Taipgi parduodama maisto 
krautuve. Gerai einąs bianis, pelnin
gas biznis vienai ar dviem šeimom. 
Su mano pagalba galite nusipirkti 
nuosavybę arba biznį pigiau, pelnin
gai U* teisingai. 

i HAS r i l M C H - 1 R M K A S 
2440 « . «»tll St. 

STEmL 4-4859 
Kurie turite namą pardavimui, 

mes gal ime greit parduoti. 
•j ' • •'• 

ST. C O R V E L n ' S PARISIT 
rm< I.I> FOR QiICK SALE 

BY o \ \ M K 
6 Va Rm. De Luxe English Brick 

3 bedrooms. l s t Floor, gas heat 
IV* ceramlc tile bath; ca ipeung. 

Many extras, rec. rm.. gar.; 
$26,000 AV 3-8334. 

porai 

Dėl torto pasidalinimo parduodama 
l 1

2 augšto marine rezidencija. 
Pastoge su pajamom. Ant S. Camp
bell Ave. Prieiuamai įkainota. Ap
žiūrėti galima tik susitarus. Tel. 
— WAlbrook. 5-9187. 

2 BUTC BUN*GALOW TIK 5 ME
TŲ SENUMO. Arti 49th Ave. Ir 22nd 
St. 4 kamb. Ir 3 k. rūsy. Spintos vir
tuvėj , kokliu vonia, pastumiamom 
durim rūbinčs. automatiškai a l iejum 

m.———————mmmm— 
ST. JUSTIN M ARTY R parapijoje 

ąavininkas skubiai parduoda 6 kmb. 
medinį namą. S mieg. kamb. Uždari 
porčlal. 2 autom, garažas. Kerami
kos koklių grindys vonlba kambary. 
Visi ąžuoliniai papuošimai. 72-42 S. 
Marshfield Ave. 

IŠKUOM. kamb. vedusių 
arba viengungiam asmeniui. Telef. j apSUd. Mūr. garažas. Dideli mieg. k. 
HKmL 4-356i 7080 S. Maplewood | J^o.^O^SVO^ODA. 6013 Cermak 
Ave. 

GAGE PAEKL BRIGHTON P A R K E 2-jų butų 
patogus mūro namas 4% ir 4 k. ' 2 p o 5 k. Ir 2 k. rūsy.' Centr. J;ild. 
Labai švarus Ir tvarkingas. Stebėti- Tile vonia ir virtuv€. Garažas. Prl-
p « | . žema kaina. Skambinti BIsIiop e inama kaina. 
7-88*8. 

BRIGHTON PARK 

ST. FANCRATTCS P A K l s H 

B Y OWNER 

MARQUETTE P A R K E — 2 butai 
po 6 k., karštu vandeniu ir alyva 
šildomas, dvigubas mūro garažas. 

Z. UMBRAZICNAS 
PO. 7-2009 arba WįE* 

F. H. Halvorsen Co 
, 

3-4's, Brick. Auto, UOt ^at*r 
cab. kitesnen. FuU attic. 

Close* to trans . shopptng and schools 
YA 7-8802 

A< ROSS FROM OT. RAPHAEIVS 

F O R QTTICK SAIiE B Y OAYNER 
5 rm. house, 8 bedrooms 
(Orie in att ie) Oil Tore«t 

2 <%r garage $11,000 
B9»ft 8 Ui^ l f f 

šeimai gA-venti arba d«l investavi
mo. Savininkas parduoda gražų o 
kamb. kampinį mūrinį namą. "Par-
titionabTe". Pllnae rūsjis ir pastogė 
Karštu vandeniu apšild. garažas. 
Tuojau gal ima naimti. 4056 W 
St. CRawford 7-4&24. 

Okbi iame lietuviškame M>d« mr-
dinls 8 k. narna.-. Garažas. Tikras 
Pojus vaikams. Kaina tik $11,000. 

BRIGHTON FARKE 
Geras mūrinis 4 kam. bungalow. 

Centr. šild. gazu. % k. mūr. namu
kas. Puikus ir pigus pirkinys. 

Kampinis mūr. n a m a s sn ta \ er . 
na. Rūsys. Centr. šild. alyva. 2 po 6 
k. 2 po J Ir 4 k. 2 garažai, geras 
pirkinys. 

MARQUETTE PARKE 

CICERO. 2-jų butų mūrinis 
4 kamb. Arti 66th Ir 22nd St. 
•o'm. g r̂. $0 p?4»4 sklypas $16,600. 
SVOBODA), 6 0 . 3 Cermak Rd. BI-
•*tf»p 2-216:2. 

4 m.' senumo 6 k. rezideu. Gazo 
21st šiluma. 2 toiletai ir vonia. $20.500. 

| ApartamentlnlB 4 butai po 5 k. 4 
garažai. 

4 i r , 2 butai po 6 k. Garažą*. 

V E N T A REAJL ESTATK 
4408 S. Fairfield Ave. 

TLAfayettie 8-S881 

-
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NEREIKIA MŪSŲ VAIKAMS 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS! 

Galbūt ne vienas užsidegėte! mins vaikų pasaulį ir jie rinks 
perskaitę šią antraštę. Ir greit sau "Eglutę" prie "Eglutės", iš 
akimis jieškote, kas tai išdrįso metų į metus, 
pareikšti. Bet aš sakau, kadĮ šia viltimi stojo į darbą kitas 
šių žodžių autorius esate jūs. pasiaukojantis asmuo. Ir ar ku-
Jūs, kurie daug kalbate ir karš- j r:s jūsų žinote, kiek jam kai-
čiuojatės dėl nutautėjimo, ku-j nuo ja šis darbas? Taip, jūs 
rie skaitote ilgas paskaitas apie • pernai paskaitėte "Darbininke" 
žalingą "amerikonizmo" įtaką! ar "Drauge", kad p. Naujokai-
Lietuvos jaunimui. Tėvai pyks- j tis, "Eglutės" redaktorius, šun
ta ant mokytojų, kad šie perma-j kiai sirgo, kad jo namus apgau-
žai turi lietuviškos dvasios, gi bė gedulas mirus žmonai, kad 
mokytojai stebisi tėvais, kad šie visa šeimos priežiūra ir darbas 

DIENRAflTTS DRAUGAS. CHICAGO, j Į j U g ū g 
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nebeturi-įtakos savo vaikams 
Gerai, kad šiuo dalyku domima-

dirbtuvėje guli ant jo pečių. O 
jis redaguoja "Eglutę" jūsų 

si ir kalbama, bet gaila, kad daž vaikams. Kuo šitai pavadinsi-
niausiai tuo ir pasibaigia! 

Nesakau, kad niekas nedirba. 

ui 

Ll* Sto 
mer - Auka! O atsigrįžkime į 
save. Kuo pavadinsime savo su-

Kaip visvw, taip ir čia esama I snūdimą ? Keletas tėvų šiaip 
ir išimčių. Kaikas dirba. Bet ' ta ip užmoka prenumeratą, kar-
kur? Kur y ra visi mūsų tau- j tais labai parūgoja, kad bran-
tos darbuotojai, visuomen;nin- gu, net neatsižvelgdami, kad 
kai, lietuviškos dvasios skleidė-! laikrštėlis visuomet naujomis 
jai, jos spaudos palaikytojai ?, ilustracijomis, kad tik jis būtų 
Tiesa, naujai atvykusiųjų suau- jų vaikams įdomesnis ir patrauk 
gūsių jų karta turi savo laikraš- lesnis. O aukų? Kur jūs kada 
čius ir žurnalus. Pasirodo ret- esate skaitę, kad buvo tiek ir 
karčiais ir romanų, nors kaiku- I tiek paaukota paremti "Eglu-
rių nauda labai abejotina, išlai- į tei" ? 
do s sunkiai pateisinamos. Jau-, Mūsuose veikia tik pasiauko-
n i m a s irg i nea t s i l i eka . B e t k o j u s i o s a s m e n y b e s , k a l b a m e v i s i . 
p y k s t a m e , k a d .vaikai nenori l ie- \ Tik prel. J u r a s pr ie v i s ų s a v o 
tuviškos kalbos, jeigu neturimei darbų dar neapleidžia "Eglu-| i • . ĮĮĄ Į 
pakankamai savigarbos, nenori- j tės". Tai auka, tai paraginimais j Y d I I U ^ /, I II II 3 
me stengtis jų spaudą palaiky-1 palaiko vaikų spaudą, 
t i? O kas drįstų teigti, kad "Eg-

Lietuvoje buvusiųjų laikraštė- lutė" nepakankamai skoninga, 

TOStrf 

m Sfagt 

Darbininkų centrai 
Vinonos, Minn., vyskupas pa

šventino meksikiečių darbinin
kų centrą, kuriame apsigyvenę 
apie 1,000 žmonių. Šis centras 
skirtas ispaniškai kalbantiems 
keliaujantiems darbininkams. 
Jame yra įsteigta vasaros mo
kykla, kurioje dėsto Dievo Mo
tinos vienuolyno seserys ir ku
rią lanko apie 200 vaikų. 

Vienuole — psichologe 
Pittsburgho katalikų mokyk 

loms paskirta psichologė-egza-
minatorė sesuo Mary Bertean, 
kuri tiria problemą sudarančius 
vaikus. Si seselė yra psichologi
jos specialistė, turinti valstybės 
pripažintą diplomą. 

Vasarinės studijos 
Fordhamo universitete, ku

riam vadovauja jėzuitai, vasa
ros kursą lanko 2,911 studen
tų, atvykusių net iš 39 kraštų. 

Kelrodis į Tėvų Marijona ūkį — Clarendon Hills (Hinsdale) , 111., kur rytoj , liepos 24d., įvyksta Tėvų Marijonų Bendradarbių piknikas. 

Abstinentų suvažiavimas 
Katalikų Abstinentų sąjunga 

lių pavyzdžiu, nuo 1950 metų I kad jai stoka krikščioniškos a r Amerikoje šaukia savo suvažia-
buvo pradėta leisti "Eglutė", vie (lietuviškos dvasios? Sakysite, vimą Atlantic City, N. J. Suva-
nintelis laikraštėlis mūsų ma-! apie tai nežinau. O kodėl nesu- žiavimas įvyks š. m. rugpjūčio 
žiesiems. O ar žinote, kiek juo | sipažinti? Jeigu ateina užsaky-'rnėn. g _ I Q dienomis, Ritz-
susidomėjo mūsų visuomenė? j mai iš Australijos, Naujosios! Carlton viešbutyje. Bus svars-

Zelandijos, iš Europos kraštų,! t o m i fiziniaįfC psichologiniai ir 
net ligotų tėvų sunkiai uždirbti m o T a l i n i a i neblaivumo ir alko-

Reikia rausti... iš gėdos ar gai 
lesčio. 

Didysis mūsų poetas Bern. 
Brazdžionis ėmėsi šio darbo ir 
jį tesėjo du metus. Dar ilgiau 

pinigai iš Vokietijos 
Dedame viltį j savo vaikus ne 

tik mes vieni. Tą viltį deda ir 
būtų tesėjęs, jei būtų sulaukęs "Eglutė". Pasidomėkime mūsų 
daug :au pagalbos. O vis buvo,vaikų bičiulė — mūsų talkinin-
tikėtasi, kad laikraštėlis sūdo- ke. "Eghitės" bendradarbis 

UŽPLŪDO KVIETIMAI IR MIŠKAI 

holizmo padariniai. 

Mokyklos ir nusikaltimai 
Sen. Estes Kefauver, praves-

damas Senato komiteto apklau 
sinejimus Chicagoje, po liudy
t ų apie nepilnamečių nusikal-

DEVYNI SOVIETINIAI PORTRETAI 
AL. ii IMANT AS 

Norėdamos patenkinti amerikie- kaikuris skaitytojas iki šiol ga-
čių skaitytojų smalsumą ir tos rū 
sies knygų stoką, įvairios leidyk
los išleidžia knygas, kurios pasi
šovusios atvaizduoti sovietinį gy
venimą ttikrovfcje. Paprastai, to
kie leidiniai yra labai įvairios ver
tes ir, bent mums, lietuviams, 
neretai tie aprašymai gana nai
vūs atrodo ar bent ne pilnai iš
baigti. Be to, tenka pasipiktinti, 
jog tas pats skaitytojas, kuris taip 
interesuojasi ruso gyvenimo ap
linka, netaip jau dideliu noru ban
do skaityti literatūrą, kurioje per
teikiami rusiškojo komunizmo tik
slai, metodą r būdai tarptautini 
genocidą ir panašius nusikalti
mus vykdant. 

Bandant pateikti viešumai kny
gas rusiškuoju klausimu, papras
tai, jų autoriai esti išreklamuo
jami dideliausiais to klausimo ži
novais, bet tie ekspertai, bent kiek 
geriau paistantiems bolševizmą, 
kaikuriomis savo išvadomis ir 
teigimais kaikada visai linksmo-
kai atrodo. 

timus, pareiškė: 
Vis dar bolševikai nesiliauja I na iš Amerikos ne tik laiškus, 

siuntinėje iš anapus geležinės už bet ir siuntinių. Jūs gi mums — Mūsų viešųjų mokyklų sis 
dangos laiškų, kuriais jie sal- net laiško neparašote". O apie tema ir jos kryptis — nemoky-
džiais žodeliais kviečia pabėgu-' savo gyvenimą kalba tokiais žo-1 ti jokio tikėjimo — gali būti 
sius iš Lietuvos grįžti namo. (džiais: "Gyvename gerai. Lietu- negeru dalyku... Tikrai būtų 
Nors bolševikiniams chameleo- j va daro milžinišką pažangą. Da- puiku, jeigu moksleiviai pažin- k ^ 2 f ^ d

i r Technology **es? £ k 

nams mūsų žymusis rašytojas bar sugrįžę neatpažintut Lietu- t ų Dešimtį Dievo įsakymų ir antrašte °" Z f Sortet PoISK?, 
Šeinius seniai jau per spaudą TOS. Mūsų motulė mirė pne^spag^ndjneg m 0 r a l e s tiesas. kurios autorius Raymond A. Ba 
išdėstė negrįž mo priežastis, pa-', tris metus, o tėvulį vokiečiai | 
žymėdamas, kad kvietėjai — traukdamiesi sušaudė. Vyras 
okupantai pirmiau patys turi iš su kaimynais išvyko uždarbiau-
Lietuvos išsinešdinti. O kai Lie-1 ti. Uždirba gerai. Ūkyje negy-
tuva bus laisva, tai kiekvienas vename. Mūsų lauke rugiai ir 
lietuvis be bolševikinių kvietimų' kviečiai kaip mūrai auga. Čia 
bei raginimų grįš mielon savo visi darbo turi ir niekas darbi- ,^§0, ^ad 15 metų prieš vadi 

ninko neišnaudoja. Bedarbių n a m ų piligrimų'atvykimą prie 
pas mus nėra. O kaip jūs ten P I y m o u t h R o c k , p r a n C ū z ų kata 

Bostono pakrantes atrado 
prancūzai 

W. Gurney, šurnale "Pilot", 

tėvynėn Lietuvon. 
Laiškai seniesiems ateiviams 
Dabartiniu metu labai gausiai buržujų krašte gyvenate? U k ų ekspedicija, vadovaujama 

ėmė plaukti iš okupuotos Lie- Kitam laiške rašo: Aš tunu Kyrinetoj0 Ch a m p l a į n > buriniu 
tuvos laiškai. Labai nuostabu, \ **>* « i t ą g u d r ų sumuką ,r; su • ^ į Bostono uosto 
kad laiškus gauna ir toki asme- « • « . ^ o m e p.enmgą ožką. padarė gana tikslų pa-
nys, kurie su namiškiais arba gi Pasisodinome daržely bulvių, k o ' * l m a , ! n , T a , ™™«„T. 
minėmis nrieš kokius 30 metu' Pūstų ir kitokių daržovių. Tai, franclu « * * Tai aprašyta 
r , r a š " n ė ^ Tokiems a r t S ><° m — daugiau reikia?! Gy- **£* ? * V°yage of Sieur 
ji bei giminės iš Lietuvos siun-j vename kaip rojuje. Parašyki 
čia la'škus ir prašo su jais su- ! te» k a i P iūa ten buržujų krašte 
sirašinėti. Keletą tokių laiškų vargstate ir t t " . 
teko ir man skaityti, kurie savo >• Atrodo, kad laiškai rašomi 
turiniu beveik yra vienodi. Laiš P ^ * 1 v i e n s* kurpalį. Reikia ma-
kai trumpi. Originaliai ir atsar- n v t i» k a d taip r a š v t i diriguoja 
giai juose reiškiamos mintys. 
Rašo maždaug taip: 

"Kodėl gi nieko mums nera
šote? Kiti mūsų kaimynai gau-

Kur vanduo ten turtas 
Mažoj žemės paviršiaus daly

je jau yra daugiau priemonių 
žmones padaryt turtingais, nei 
daugumas daba esama. Žemėj 
nėra nei vienos visai neturtin
gos vietos; tai reikia taip su
prasti, kad yra galimybių lai
mėti turtų net tuščiausiose ir, 
kaip atrodo, nevaisingiausiose 
žemės vietose. Net didžiulė Sa
charos dykuma yra turtinga 
galimybėmis, kad tik žmogus 
mokėtų jas tinkamai panaudoti. 
Vienas mokslininkas-tyrineto-
jas sako "Beveik tikras rojus 
pasidarytų net iš sausiausio 
smėlio, jeigu jam galima bū
tų suteikti vandens". 

enkavedistai. 
Kaikurie gavę tokius laiškus 

yra patenkinti. Jie nesupranta 
bolševikinės politikos'ir laiškų 
turinio prasmes. Pavyzdžiui, 
vienas, gavęs panašų laišką, ki-

de Champlain of Saintonge". 

Mirė šventosios fotografas 
Arlington Heights, 111. vieto

vėje mirė sulaukęs 84 m. am
žiaus Augustas Dudeerstadt. 
Jis buvo nufotografavęs pirmą
ją JAV pilietę — šventąją Mo
tiną Cabrini. Ją nufotografavo 
1907 m., kai ji lankė Columbus 
ligoninę. Velionis 'buvo Chica 

tiems lietuviams aiškina, kad gos fotografu daugiau kaip 50 
esą Lietuvoj dabar daug geriau1 metų. 
gyventi negu caro laikais. Juk! 

1,300 tonų pieno miltelių 
JAV katalikai Ispanijos ne

turtėliams parūpino 1,300 tonų 
pieno miltelių, kurie jau pasie
kė tą kraštą ir yra dalinami 
per labdaros įstaigas. 

Plačiai skaitoma knyga 
ICun. J. A. O'Brien veikalas 

"The Faith of MHlions", kurios 
JAV-se išėjo daugiau kaip 300, 
000 egzempliorių, ir kuri yra 
išversta į vokiečių, prancūzų, 

ten Lietuvoje yra sava val
džia ir įstaigose galima lietuviš
kai susikalbėti. Taigi dypukų 
šnektoms nereikia tikėti, j Ame 
riką atbėgo ponai, daktarai, ku
nigai ir valdininkai ir tt. 

Visgi su laiškų rašymu į Lie
tuvą reikėtų būti atsargems. 
Rašydam laiškus namiškiams 
bei artimiesiems daugiau blogo 
paadrysime negu gero. Atsiųs
tus laiškus iš užsienio enkave
distai cenzūruoja ir kartu re
gistruoja laiškų gavėjus. Toki 
asmenys laikomi neištikimais ir 
prie pirmos progos ištremiami j vengrų, 'japonų ir malajų kal-
Sibiran. J. Mmib fcas, dabar leidžiama 

uer gana aktyviai reiškiasi prie 
Massachusetts Instituto of Tech
nology veikiančio tarptautinių stu 
dijų centro, šį veikalą autorius 
bazavo medžiaga surinkta iš pabė
gėlių dabar gyvenančių vak. Eu
ropoje, o taip pat jam buvo pri
einama Harvardo universiteto tu
rima medžiaga apie rusus, lygiai 
ir savo mokslo įstaigos panašūs 
rinkiniai. 

Autorius, norėdamas galimai ge 
riau pavaizduoti nūdien ruso gy
venimą, paima nagrinėti devynius 
atskirus, vidut. rusų visuomenės 
narius, kurie nėra nei perdaug žy
mūs komunistai, nei, pagaliau, ko
kie vargšai ar elgetdfi. čia kalba
ma — pasakojama apie studentą, 
moterį kolchozininkę, gydytoją, 
partijos sekretorių, namų šeimi
ninkę, rašytoją, fabriko direkto
rių, traktoristą, ir slaptosios po
licijos agentą. Šios knygos recen
zentai spaudoje jau pripažino, jog 
R. A. Bauer savo parinktus cha
rakterius atvaizdavo visiškai vy
kusiai ir parodė kasdieninį ruso 
gyvenimą ir gyvenimo problemas, 
kurias kasdien turi spręsti sovie
tinis gyventojas. 

Amerikiečio-ruso "panašumą*." 
Knygos autorius veda mintį, 

jog išskyrus grynai komunistinius 
faktorius, ruso ir amerikiečio gy
venimas yra gana panašus. Jis sa
ko, jog tiek JAV tiek ir SSSR y-
ra grynai sunkiosios pramonės 
kraštai. Iš to, Bauer ir išveda 
(klausimas tik ar tai teisinga?!), 
jog abi šalys turėtų išugdyti, ir 
vienodus asmenybės bei elgesio 

Naujas socialines krikščio
nybės sąjūdis 
i 

Šį rudenį 45 Italijos vysku
pai suvažiuos į Frascati stud> 
juoti savo uždavinio naujoje 
krikščioniškoje socialinėje revo 
liucijoje, kurią skelbia kun. Ri-
ccardo Lombardi, jėzuitas. Ug
ningas kalbėtojas jau yra davęs 
paskaitas dėl 3,500 kunigų ir 
122 vyskupų. Jis skelbia, kad 
priešinantis komunizmui neuž
tenka tik kelti jų klaidas, bet 
reikia minioms patiekti ir pozi
tyvų kelią į krikščionišką sočia 
linį teisingumą, į geresnę visuo 
menės santvarką. 

Popiežiui Pijui XII vadovau
jant minėtasai kun. Lombardi 
organizuoja 10 naujų įstaigų, 

Nadežda lvanovna Poi»ova bu- j kuriose* specialiai paruošiami 
vo ideali gydytoja. Gavusi pasky- k u n i e a i ir bus siunčiami į visas 
rimą provmcijon ji jau iškart už- K u m 6 < 1 1 . ^ „ i * 
sitraukia vietinių nemalonę, nes puses, kur tik bus reikalas, 
ji atsisakė išduoti ligonk) pažymė

lėje galvoti. 
Ir taip, vienas iš tų devynių 

portretų, pristatomas Steponas I-
vanovičius Gravinovas, pavyzdin
gas universiteto studentas. Kar
tą, studentų susirinkime buvo ap
kaltintas vienas popularus profe
sorius, kuriam buvo prikišta, jog 
jis perdaug remiasi Vakarų moks
lu ir rašytojais. Jį įskundė vienas 
studentas, kurį profesorius buvo 
pavaręs per egzaminus. Steponas 
tuč tuojau stoja ginti profesorių. 
Ir tik tada jis pamatė, jog užsto
damas įskųstąjį profesorių, jis 
graso savo paties karjerai ir atei
čiai. Laimei, jį išgelbsti kitas ci
nikas studentas politikierius, kuris 
užsipuola Stei>ono puolėjus, ap
šaukdamas juos komunistais '-pri
siplakėliais". 

Gydytojos likimas 

jimus kekėms kolchoz&ninkams, 
kurie panoro kažkur išvykti sa
vais reikalais. Ir vSl ją puola vie
tiniai komunistų vadai už atsisaky 
mą panaikinti keletą ligos liudiji
mų gripu sergantiems kaimie
čiams, kurie buvo labai reikalingi 
kolchozo rugiapjūtės darbams. Pa- yra akla: jis vis norėjo tapti 

Akloji priimta į vienuolyną 
Išsipildė daugelio metų sva

jone Marijos Elžbietos Dillon, 
kuri nuo 16 m. savo amžiaus 

baigoje Nadežda grįžta Maskvon 
ir supranta, jog ji jau nieko nega
linti pasiekti sovietinėje medici
noje, nebent susitaikyti su savo 
likimu ir tik stengtis daryti visą, 
kad kuo nors pagelbėjus reikalin
giems medicinos pagalbos. 

Toks A. A. Teplov buvo komu
nistų partijos sekretorius. Juo bu
vo pasitikima Ir pranašaujama 
graži ateitis. Nelaimei, jis turėjo 
Maskvoje gana įtakingą savo ne
prietelių Ruševskį, kuris jau !tl-
gą laiką statė pinkles Teplovui, 
kol, pagaliau, gauna žinią, jog 
pats Ruševskis sugaunamas, įve
liamas į Berijos bylos reikalus, 
suimamas ir kalėjime būdamas 
nusižudo. 

Negali būti palyginimo 
Šios apžvalgėlės pabaigai ten

ka perduoti kelis teigimus iš di
džiosios spaudos puslapių vertinu
sių tuos "9 portretus". Girdi, 
kiekvienas šios knygos skaityto
jas sutiks, kad ją perskaitęs jis 
niekados negalės neapkęsti rusų. 
Cia jie parodyti taip labai pana
šūs į amerikiečius. Skirtumas tik 
tame, jog rusai turi vesti kurkas 
sunkesnį gyvenimą, nes jie nuolat 
turi kovoti prieš policinį terorą ir • 
visada jausti maisto ir kitų pla
čiojo vartojimo prekių trūkumą. 
Klausimas tik vienas, ar tų gana 
sausų išvadų jau užtenka pilnam 
rusų ir amerikiečių palyginimui? 
Mums atrodytų, jog tarp laisvor 
šios Vakarų visuomenės narių, ir 
sovietinių gyventojų yra kurkas 

vienuole ir dabar ją priėmė se
serys pranciškietės Rice Lake, 
Wisc. 
iiiiiiiiinimiiiirmiinimimittttmmmtiii 

Visi perka ir skaito Liudo Zelkaus 
romaną 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $1.M 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

" D R A C G A S " 
2334 S. Oakley A ve. 
CHICAGO 6. ELL. 
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PADftKA 

JUOZAPAS PREIBIS 
Mūsų mylimas vyras ir te-

vaa mir€ 1955 m. liepos m?n. 
4 d. Ir palaidotas liepos mPn. 
• d. S v. Kazimiero kapinėse. 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikę jam pa
skutini patarnavimą ir paly
dėjo jį i poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame didi. 
gerb. kunigams: kleb. kan. J. 
Paškauskui. kun. Vaišvilai ir 
kun. Zakarauskui ir svečiams 
kunigams, kurie atlaike gedu
lingas pamaldas ui jo sielą. 
Ypač dėkojame kun. Paftkaus-
kui. kuris pasakė pritaikintą 
pamokslą ir palydėjo velioni 
1 kapines. 

Nuoširdus dBkui visiems, 
kurie užprašė sv. Mišias už jo 
sielą. DSkojame visiems, ku
rie prisiuntė velioniui gelių. 

DSkojame vargonininkui A. 
Giedraičiui uš giedojimą, dė
kojame grabneiiams, iv. Var
do Draug. nariams ir visiems, 
kurie pareiškė mums toje liū
desio valandoje užuojautą. 

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Mažeikai ir Evans, ku
rie maloniu patarnavimu atė
mė mums rūpesčius tose liū
desio ir skausmo valandose. 

Dėkojame visiems laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybes 
padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dekul. 

i m o M , duktė, žentas Ir 
anūkai, brolis ir broliene. 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją 

Popieiius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naltei. 

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkau* 
parasyfoj knygoj TERESE NEU-
MANAITfc. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $*.••• 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS". 

2SS4 S. Oakley A ve.. 
Chicago 8, m. 

metodus. Sakoma, jog didžiausias didesnis ir gilesnis skirtumas. Gai 
skirtumas tarp amerikiečio ir ru- j a tik, jog to neįstengia įžvelgti 

net ir taip vadinamieji rusiškojo 
klausimo ekspertai. 

so tėra tik skirtingos valdymosi 
sistemos. Rusas turi nuolat gyven
ti slaptosios policijos baimėje. 
Kiekvienas žodis ir žingsnis turi 
būti labai saugomas. Staigūs pa
sikeitimai Ipartijos linijoje gali 
lemti ^gyvenimą ar mirtį tam nepa
siruošusiems. Rusų darbo unijos 
yna bejėgės apsaugoti darbinin
kus nuo išnaudojimo ir išrūpinti 
geresnes darbo sąlygas fabrikuo
se. Be to, Rusijoje visados stigo visi šią vasarą gilina chemijos 

Mokslapinigių laimėtojai 
Iš Du Pont bendroves savo 

studijoms stipendijas laimėjo 
10 seselių vienuolių, vienas ku
nigas ir vienas broliukas. Jie 

t 
ir stinga būtinojo vartojimo pre 
kių. Tą išvardijęs, autorius jokiu 
būdu negali skaitytoją įtikinti, jog 
rusas ir amerikietis yra taip t*-
£ £ ^ 4 & £ X f t & * * W MgStesaS.e mokyklose. 

studijas St. Louis universitete, 
eidami chemijos kursą ir totm-
lindamiesi kaip chemijos moky-

PADĖKA 

4|A 
ANTANAS J. METRICK 

Mūsų mylimas vyras tftvas Antanas J. Metriek mir§ 1955 m. 
liepos ni*n. 13 d. ir palaidotas liepos mėn. 16 d. Sv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie sutelkt jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydtjo į jo poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojamo didi. g-erb. kunigams: kun. P. Danį braus 
kui ir kun. A. Vilkaičiui už atlaikyma gedulingu pamaldų. Ypač 
dėkojame kun. Vladui Urbai, kuris palydėjo velionį į kapines. Kun 
S. Petrauskui už lankymą namuose ir suteikimą paskutinių sakra
mentų ir už kalbėjimą šv. Rožančiaus koplyčioj kartų su Šv. Var
do Draug. nartais. 

Nuoširdus dekul visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
la. 

Dėkojama visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių. 
Dėkojame kun. Gaučiul už lankymąsi koplyčioje. 
Dėkojame D. vargoninkui Mondeikai ir jo asistentams už gie

dojimą. Dėkojame p. Frank Kay ir jo seseriai Ann. ponams Juoz. 
Moteriams ir jų šeimai. Taip pat dėkojame p. Gnbauskams Ir 
.poniai Gribauskienei. Seserei Elenai ir jos motinai p. Rajansktenei 
— už apsilankymą koplyčioje, už Šv. Mišias ir už pareikštą užuo
jautą. 

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui Petkui, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirsi 
neturime galimybes padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dekul. 

Antanina Metrick su šetma. 

• "^ 

I • • 

* 
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X Autubusai į Hinsdale, Tė

vų Marijonų bendradarbių ruo-
šiamon gegužinen, vyksta ry
toj iš Marąuette Parko, Bridge 
porto, Brighton parko ir Die
vo Apvaizdos parapijų 12 vai. 
dieną. Autobusai lauks prie tų 
parapijų balnyčių. Antras iš t 
Bijghton parko autobusas iš
važiuoja 12:30 vai. popiet. Prie 
visų autobusų bus TT. Marijo
na bendradarbių draugijos at
stovai. Autobusai į Chicagą 
grįžta 8 vai. popiet. 

X Marijona Sudelkienč, il
gamete Labdarių draugijos 
veikėja, atostogauja prie eže
ro Wisconsin valstybėje. Kar
tu atostogauja ir jos sūnus 
Frank su žmona Francis ir 
dukra Jane. 

X Carol Maiie Barvitz šių 
metų birželio men. 8 d. sėk
mingai baigė Mundelein kole
gijos keturių metų kursą me
nų bakalauro laipsniu. Diplo
mus įteikė pats J. E. kardino
las Samuelis A. Stritch, Chica-
gos arkivyskupas. 

1&%y?r~'""' 

Carol Marle Barvitz 
C. M. Barvitz yra gimusi 

Dievo Apvaizdos parapijoje ir 
lankė pradinę tos parapijos 
mokyklą. Toliau mokėsi ir su 
pažymėjimu baigė Šv. Kazi
miero akademiją keturių metų 
kursą. Šiais metais baigė Mun
delein kolegiją, pasirinkdama 
nelengvą mokytojos profesiją, 
kurią tik mažuma čia gimusių 
lietuvaičių pasirenka. P*-lė Bar
vitz yra mokytoja su reikalau
jama praktika. Ją įsigijo mo
kytojaudama Our Lady of 
Lourdes parapijoj prieš baig
dama kolegiją. 

Jos tėvai, Pranas ir Antani
na Barvitz, gyvena Dievo Ap
vaizdos parapijoj. Turi didelį, 
gražų nuosavą namą ir mo
derniai įrengtus kambarius. 
Tėvas turi Chicagoj valdišką 
darbą — "State Police". Moti
na yra mūsų organizacijų vei
kėja. Priklauso Moterų sąjun
gos 3-čiai kuopai, Šv. Kaz. se
serų rėmėjų 5-tam skyriui ir 
kitiems klubams bei draugi
joms. Frank ir Antoin?tte Bar
vitz yra nuoširdūs lietuviai ir 
visų kilnių darbų rėmėjai. Jų 
vyresnioji duktė Lorraine Bar-
vitz-Hovaniec taip pat baigusi 
Šv. Kazimiero akademiją ir 2 
metus lankiusi DePaul Univer
sitetą. Dabar yra ištekėjusi 
už pasiturinčio verslininko 
Joseph Hovaniec. Besidžiaug
dami tėvai išmokslinę abi duk
teris, Carol Marie kolegijos 
užbaigimo dieną iškėlė šaunią 
puotą. Visą tos dienos popietę 
ir vakarą įvairių profesijų ir 
luomų svečiai sveikino naują 
jaunutę mokytoją, linkėdami 
jai gražios ateities. Svečių 
tarpe buvo matyti parapijos 
kleb. kun. A. C. Martinkus, 
prel. Ig. Albavičius, Mundelein 
kolegijos fakulteto nariai ir 
daugelis kitų. 

BRAZILIJOJE 
—• Tarptautinio Eucharisti

nio kongreso, vykstančio Rio 
de Janeire, garb5i buvo atida
ryta Lietuvos religinio meno 
paroda, iš viso pirmoji Lotynų 
Amerikoje. Liepos 18 d. 16 vai. 
N a c i o n a l i n e s m e n o m o k y k l o s 
salėn atvyko J. E. vyskupas 
V. Brizgys, kuri pasitiko min. 
Meieris, kun. J. Janilionis, bu-
lys lietuvių kunigų, lietuvių 
kolonija ir minia brazilų. Iš
kilmių apeigos buvo trumpos, 
bet labai iškilmingos ir pras
mingos. Po to vyskupas Briz
gys labai turiningoje kalboje 
padėkojo brazilų tautai už 
svetingumą ir lietuviams už 
daubštumą ir sugebėjimą to
kiomis patraukliomis priemo
nėmis, kaip menas, įgyti Lie
tuvai daug draugų ir garbin
gai atstovauti lietuvių tautai. 
Kun. Valiukevičius išvertė į 
portugalų kalbą vyskupo žodį. 
Trumpa maUele vyskupas pa
šventino Lietuvos vėliavą su 
šv. Kazimiero atvaizdu, kuri 
paliks kaip simbolis lietuvių 
dalyvavimo 36-me Eucharisti
niame kongrese. Po atidarymo 
apeigų vyskupas, palydėtas 
parodos organizatorių bei dva
siškių, kurių tarpe buvo prel. 
Balkūnas, abu iš USA, prel. 
Tulaba iš Romos, kun. Perku-
mas iš Venezuelos, kun. Gavė
nas iš Italijos, kun. Kardaus-
kas iš Čilės, kun: Sugintas iš 

DIDESNI! Ui JO 

X Kun. B. Sugintas, kuris 
dabar dalyvauja Eucharistinia
me kongrese Brazilijoje ir lan
ko buv. savo parapijos pažįs
tamus, prieš išvykdamas į pu
sės metų atostogas, pavyzdin
gai sutvarkė šelpiamųjų rate
lių knygas ir kiekvienam ra
teliui paskyrė vadovą, jei ku
riuo atveju negrįžtų į Ameri
ką. Knygos ir ratelio vadovų 
sąrašai palikti saugioje vieto
je. 

X Vitalius Lembertas ir Ro
mualdas Bričkus, pasinaucb-
dami atostogomis, atvyko iš 
Bostono į Chicagą ir apsistojo 
pas Raudonius, 945 VV. 32 st., 
tel. FR. 6-1901. 

X Inž. Mykolas Jurgaitis, 
iChicagoje Procon Corp. ėjęs 
.atsakingas pareigas, su šeima 
i išvyko į Kanadą atostogų ir 
ten automobilio katastrofoj 

f labai sunkiai sužeistas. Sužeis-
/ti visi šeimos nariai: žmona, 
duktė ir sūnus. Lengviausiai 
tesužeista duktė, nors ir jai 
sulaužyti keli kaulai. 

X Kun. Jonas Vyšniauskas, 
i vikaras Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, paskirtas deleguoto 

| teisėjo pareigoms Chicagos 
! arkivyskupijos tribunole. 

X K. S. Jonaitis, sav. Drug 
store, 2735 W. 43 st., Balfo 
piknikui paskyrė vertingą do
vaną, kurią gaus laimingasis 
pikniko dalyvis š. m. rugpjū
čio 7 d. Bučio darže, Willow 
Springs, 111. 

X "Dainavos" ansamblio 
moterų grupė: D. Bartuškaitė, 
D. Jonikaitė, E. Kiaurakytė, 
A. Putriūtė, S. Lazauskienė, J. 
Vaitkutė ir I. Zubavičiūtė š. 
m. liepos 17 d. minint Dariaus 
ir Girėno 22 mirties sukaktį 
dalyvavo eisenoje nešdamos 
tautinę vėliavą. 

X Jonas ir Ona Ravėtai, ku
rie gyvena St. Petersburg, 
Floridoje, atvažiavo porai mė
nesių atostogų j Chicagą. Jie 
Čia turi kitus savo namus, o 
prieš pora metų turėjo taver
ną 3558 S. Halsted st. 

X DT. Petras Kisielius grįš 
iš atostogų tik liepos 31 d. Li
gi to laiko kabinetas bus už
darytas. 

Chicagos. kun. Ant. Juška iŠ 
Chicagos'ir kitų, apžiūrėjo pa
rodą. Pasirašęs parodos kny
goje, vysk. Brizgyi buvo ap
gultas brazilų minios. Žmonės 
ištiesė rankas su Aušros Var
tų Motinoj paveikslėliu, kuris 
buvo dalinamas parodai atsi
minti, prašė vyskupo autogra
fo. Vyskupas maloniai pasirašė 
keletą paveikslėlių. Visi sve
timtaučiai, apsilankę parodoje, 
buvo nustebinti ir labai domė
josi Lietuva ir dabartinėmis 
jos kančiomis. Lietuviai, net ir 
svečiai iš Sao Paulo, aišk na 
ir atsakinėjo į visus klausimus. 
Kada buvo uždarytos parodo3 
durys, minia stovėjo prie rū
mų durų, nesiliaudama klausi
nėti apie Lietuvą. Paroda truks 
ligi liepos mėnesio 28 dienos. 
Parodą surengė Lietuvos Pa-
siutinybė, v i s i e m s lietu
viams talkininkaujant. TvarkS 
Petras Babickas. 

ANGLIJOJE 
— Mirė Jonas Senulis. Lietu

vių senosios lietuvių kolonijos 
narys Jonas Senužis, sulaukęs 
64 metų amžiaus, staiga mirė 
širdies smūgio ištiktas. Palai
dotas birželio 25 d. 

— Vysk. J . C. Heenan sidabri 
nis jubilėjua. Didelis lietuvių 
bičiulis vysk. J. C. Hsenan, 
Leeds vyskupijos valdytojas, 
liepos 6 d. atšventęs kunigystės 
25 metų sidabrinį jubilėjų. Tai 
vienintelis anglų katalikų vys
kupas, kuris paskutinio karo 
metu lankėsi Rusijoje ir pats 
gerai susipažio su religijos per
sekiojimu komunistų okupuo
tuose kraštuose. Tuo metu jis 
buvo Londone East End vienos 
bažnyčios klebonas ir, nudavęs 
psichiatrą, prisijungė prie britų 
delegacijos. Už nuotraukų ėmi
mą buvo suimtas. Tardymo me
tu jis metė apkaltintą filmą ir 
ją visai sunaikino. Vysk. Hee
nan daug dėmesio kreipia į ka
talikiškas mokyklas, rūpinda
masis naujais pastatais ir baž
nyčiomis, kurių keliolika yra 
pakonsekravęs pastarų kelių 
metų bėgyje. Šių metų biržslio 
pabaigoje jo rūpesčiu Leeds bu
vo surengta pašaukimų paroda, 
kurią aplankė Indijos kardino-! 
las, keli Anglijos vyskupai ir 
tūkstančiai tikinčiųjų. Vysk. 
Heenan yra labai palankus lie
tuviams ir domisi jų religiniu 
gyvenimu. Gerai pažįsta mūsų 
ministerį B. K. Balutį ir pasigė
rėdamas mini sesuosius Londo
no lietuvius, su kuriais susidū
rė, dirbdamas pastoracinį dai> 
bą. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Vaikas išgelbėjo vyrą 

nuo meškos 
Trylikos metų berniukas 

Randall Froedge išgelbėjo nuo 
meškos zoologijos sodo tarnau
toją VVilliam C. McCord, 64 m. 
amžiaus. Tai įvyko Lake ap
skrities parodoje. William bu
vo jėjęs patvarkyti į meškos 
narvą. Stamboka, 175 svarų, 
meška savo letena trenkė jam 
per kairę koją, gerokai su-
žeisdama ir jį parblokšdama. 
Tai pamatęs berniukas Randall 
pagriebė kastuvą, įėjo į narvą, 
mešką nubaidė, palaukė, kol 
vyras atsikėlęs išslinko iš nar
vo ir tada pats atsargiai pasi
traukė. Berniukas tam vyrui 
dažnai pagelbėjo prie zoologi
jos sodo gyvulių ir buvo pri
pratęs kaip reikia su jais elg
tis. 

Sužalojo svarbų tiltą 
Material Service bendrovės 

vilktuvas, traukdamas du bai-

šestadiens, bepog 2B, 1955 ' 
= ' = 

Kaip Lietuvoj pravedamas 
balsavimas 

R nkiminių salių vidus išpuo-
slamas komunistų portretais. Pa 
saliais sustatomi stalai, suskirs
tyti raidėmis. Salės gale įren
giamos uždaros kabinos, kuriose 
balsuotojas įėjęs gali iš lapelio 
išbraukti nepatinkamą arba įra
šyti kitą, nesantį kandidatą. 
Bet balsuotojui netenka progos 
įeiti } jam skirtą kabiną. Jis 
jėjęs į salę, čia pat sulenkia gau 
tąjį lapelį ir tuojau eina prie ur
nos, kuri stovi salės viduryje, ir 
įmeta lapelį. 

Balsuotojas , nors ir norėtų 
kitaip padaryti, visvien negali. 
Jam paėmus balsuojamąjį lape
lį, tuoj prisistato partietis ir čia 
pat nurodo, kur yra urna. Taip 
elgiamasi su kiekvienu balsuoto
ju. Tai į kabiną nėra kaip įeiti. 
Ji yra tik dėl proformos ir akių. 

O kai balsuotojas imeta savo 
lapel| urnon, tai jis iš salės tu
ri išeiti pro kitas duris. Čia jis 
eidamas patenka į įrengtą bufe-

T.. «. - , . itą su gėrimais ir įaviriais "sk-
Juozapas Sterba ir 10 žmo-' . „ -. : . , 

i - i • ™_- \ x- numynais . Čionai balsuotojas 
na verkė, kai Chicagos teisėjas . . . . . . . . . - - . . . . . . . i n , , . ._ . * tun progos išsigerti del tokios pareme jų kelionę ir parūpino Padden nustatė, jog jų namuo- < t l a i f l v o g„ rinkiminė|| s i s t e m o g Q 

pragyvenimą Chicagoje. MotiVse ketvertą mėnesių išgyvenu- k a r t a i g i r pasigerti. 
na dabar laukiasi ketvirto kū- j si 2 metų mergaitė Janet Jean j 
dikio. Jos dar pagyvens kele- Williamson, kurią jie rengėsi 
tą mėnesių Chicagoje, pažiū- įdukrinti, turi būti atiduota Minų gaudy to j a i 
rės, ar koja visiškai sugijusi, Įjos tėvui James, 25 m. mari- j A U i k d a m i p r a t y b a s Kana-
ar nereikės dar kokios operaci- nui. Mergytės motina, pametu- d<)g j ū r i n i n k a i g u penkiais lai-
j ° s - ^s i v y r ą i r a t i d a v u s i mergytę ^ _ m m ų d y t o j a i s _ 

įdukrinti, kažkur išsidangino. v § k i r Q ^ Į g u . 
James sujieškojo kur mergai- 2 Q k a r i n i n k ų i r 1 6 0 
te atiduota ir ją atsiėmė. Tuo . . . 
tarpu, kol jis baigs gydymąsi f 

Penkiametis Charles Enoehs užaugino kopūsto galvą Proffer farmoje, netoli Colunibia, Mo. 13% svarų 
galva, be abejo, yra didesne negu paties Charlio. (INS) 

Dukrelę grąžino tėvui 

Ekspresinį kelią dirbs 
dviem pamainom? 

Chicagos meras Daley ir 
Cook Apskrities tarybos pir
mininkas Ryan apžiūrėjo sta
tybą vadinamo Congress gat
vės ekspresinio kelio. Jaučia
mas susirūpinimas dėl to, kad 
jo statyba užsitęsė. Keliami 
balsai, kad reikėtų įvesti dvi 
darbininkų pamainas, kad dar
bą paspartintų. 

$288 milionų civilinio 
centro statyba 

Chicagos meras su kitais pa
reigūnais apžiūrėjo modelį pla
nuojamo civilinio centro, kurs 

doku. atsitrenkė į Randolph' b ū t ų pastatytas šiaurinėj da-
gatvės tilto vieną paramstį, ; l y n u o chicagos upės, toje vie 

ligoninėje, mergaitė pagyvens 
pas jo motiną. 

— Laikyk savo baimę sau pa- — 
čiam ir savo drąsa dalinkis su 
k i tas . 

Skelbkite "Drauge"! 

gerokai jį sužalodamas. Irži 
nieriai tuojau tiltą uždarė ir 

NEDUOKIME DOLERIŲ 
BOLŠEVIKAMS 

Prof. J. Balčikonio "Lietuvių 
kalbos žodynas" jau spaudoje ir 
dar prieš rudenį pasieks prenu
meratorius. 

Tai didžiulės apimties, kir
čiuotas, virš 1000 psl., apie 45,-
000 žodžių žodynas, didžiausias 
ir tikriausias mūsų kalbos au
toritetas iki mūsų dienų. 

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN REGIPES 

Surinko JUZfi DAUŽVARDIENfi 

Tai nepaprasta knyga. Viri 2Q0 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dteni. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 

PirmOli Žodyno l a i d a i š l e i s t a I labai parankioje formoje. Pirmą kar-
. . . . . . -«!-,• r* i i i -~A I ** tokia knyga pasirodo knygų rtn-
Vilniuje 1954 m. Bolševikine | £ J e '* v "*•* 
spaudos priežiūra taip subol 

Pirkit Apsaugos Bonus 

toje, kurią supa Wells gatvė, 
Chicago ave. ir State gatvė. 

pranešė, kad gali praeiti k e l e - | J o pastatymas kainuotų $288 V ^ T E ^ Z ! " " * _ * , - • „ 
tas dienų, kol viskas bus su- mili(fnus Netoliese būtu i r emr - ! s e v i k i n o zodyn^ J°S J l s š i m " , 
taisvta. Tiltas ei vra labai T l'vi V J t u o s e vietų tieai°s P a ty* i o* i i , 
laisyia. i m a s gi yra iaDai ^ i r helikopterių aerodromas. ^ kalbininku darbo Šioje antro-
svarbioje susisiekimo arterijo- j s tatyba apimtų 147 akrus. ' į j a u Čikagoje, leidžiamoje lai- UŽ , , akymuJ , k a r t u 8U v™**** »*" k l t" 
Je- Chicagos miesto meras j tą j <j0je visa bolševikų propagan-

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 

X Maldininkai į sv. Onos 
šventovę Quebec, Kanadoje, 
vakar išvyko traukiniu. Gru
pėje buvo: J. Aukškalnis, dien
raščio Draugo atstovas Gary, 
Ind., A. Bacevičius ponai A. 
Sutkai ir p-lė F. Sutkaitė iš 
VVaukegano, I1T; p-le A. Moc-
kaite, Sofija Giržadas, Barbo
ra Sterbis; U. Rauskiene; kun. 
J. Baltrušaitis, MIC; kun. Mi
kas Jodka, MIC. ekskursijos 
dvasios vadas. Toronto mieste i 
prisijungs J. Valickis iš Buf-
falo, N. Y. Kele'viai aplankys, 
Toronto, Montreal, Quebec, da
lyvaus iškilmingose pamaldose 
per šv. Onos šventę, ta?p pat 
aplankys visą eilę kitų garsių 
šventovių Kanadoje. Maldinin
kai grįžta liepos 31 3. 

X Kun* L. Petkus, Šv. Kris
tinos parapijos vikaras, ato
stogauja Du Lake, Mich. Kar
tu atostogauja jo tėveliai, Stel-
la ir Vincentas Petkai ir jų 
duktė Clara. Petkai yra stam
būs Šv. Kryžiaus parapijos ir 
draugijų rėmėjai. 

planą žiūri palankiai. 
Prigėrė besimaudyma 

Michigano ežere, ties Web-
ster ave., tik trijų pėdų gilu
mo vandenyje prigėrė 8 m. 
mergaitė Lorraine Lockwood. 
Ji buvo nuėjusi maudytis su 
savo 13 m. sesute ir kitomis 
mergaitėmis. Jos sesuo ir 
draugės pasitraukė kelioms 
minutėms apsivilkti ir grįžda
mos pamatė, kad jau iš ežero 
traukia Lorraine. Ugniagesiai 
bandė ją atgaivinti, bet jau flftįų^ į^įį ^ ^ ke l io 
nebeįstengė. Mergaitė mirė. 

Gaisras ūkyje 
Cuneo ūkyje, netoli Liberty-

ville, kilo gaisras, padaryda
mas $150,000 nuostolio. Gaisro 
metu tame ūkyje buvo daug 
vaikų ir lankytojų, žiūrėjusių 
ten esančio zoologinio sodo. 
Jie visi buvo išvesti saugiai. 
Ugniagesiai gaisrą sėkmingai 
likvidavo. 

Mergyte iš Čilės 
Vakar Chicagos meras su 

kitais miesto vadovais iškil
mingai atidarė vieną dalį nau-

Po sėkmingo gydymo, a t r o - ; ^ p a s t a t y t o Lake Shore drv. 
do, bus visiškai pasveikusi 5 k e l i o ^ ^ 30 ir 49 gatvių. Ke-
metų mergytė, atvežta gydytis j ̂  k e tur ių linijų ir juo galės 
iš Čilės į Chicagą. Jos vardas važiuoti į pietus vykstantieji 
— Clara De Israel. Ji buvo gi-. automobilistai. Kita dalis, ke-
musi su išėjusiu iš vietos klu- j ieįviams į šiaurę, bus atidary-
bo kaulu. Jos viena koja b u v o | t a m a į d a u g už aštuonių savai-
trumpesnė, vaikščioti jai buvo ^^ 
sunku ir dėl to ji dažnai šliauž 
davo keliais. Per ketverius me
tus jos klubas buvo sugipsuo
tas. Iš Pietų Amerikos su ja 
atvykusi ir motina. Geradariai' p ^ T ^ ^ n / į p " m , amžiaus, 

gyvenantį 4055 Kenmore ave. 

Areštavo girtą piktadarį 
Chicagos policija areštavo 

A. J. VALSTYBISE Jis buvo atpažintas peršovęs 
— Ona Urboiriene-šaulytS* \ George Simmons, 24 m. am-

Simono Urbono, buvusio Kario žiaus. Nelson su sėbrais buvo 
redaktoriaus, žmona mirė. Pa- j įsikaušęs. Nuėję maudytis ties 
laidota liepos 18 iš Angelų Ka- VVaveland ave. jie pradėjo nie-
ralienės parap. bažnyč:os Old- kua tauzyti prieš mergaites, 
wood kapinėse, L. I. Kilusi bu- net jas stumdyti. Simmons jas 
vo iš Radviliškio, paskutiniu J užstojo ir tada Nelson jį per-
laiku su šeima gyveno Grea t šovė per krūtinę. Nusikaltėlį 
Necke, L; I* policija greit areštavo. 

da pašalinta ir žodynui grąžin
tas mokslinio veikalo1 objektyvu
mas. Dabar leidžiamo žodyno 
neteks gėdytis jo autoriams ir 
skaitytojams. 

Leidykla neprašo žodyno lei
dimui aukų Tereikalingas tik 
tautiečių dėmesys ir parama 
prenumerata. 

Neatiduokim savo dolerių bol 
ševikams už vilniške laidą ir už
darykime duris bolševikų propa
gandai į mūsų namus. 

Prenumeratoriams žodynas 
$8.00, visiems iktiems bran
giau. 

Žodynas bus gerame popieriu
je, stipriai įrištas, reikalingiau
sia knyga mūsų knygų lentyno
je. Užsitikrinkite jį iš anksto, 
nes jis leidžiamas ribotu tiražu, 
ir todėl kartais gali jo pritrūkti. 

Rašykite ir prenumeruokite jį 
adresu TERRA, 3333 So. Hals
ted Street, Chicago 8, Hl. 

• D R A U G A S ' ' 

2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

TfiVAS PIJUS 
istorijoje yra pirmasis kunigas, 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 pave ik i a i Kaina 
$2.00. 

Galima gauti "DRAUGO** 

Administracijoje 

2354 So. Oakle* Avenue 

CHICAGO 8. ILLINOIS 

K N Y G A , 
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais. 
. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 

ROMANAS 
Didele Lietuviškos buities knyga, 

iSrinkta ii daugelio kurinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės. 

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 pel. Kaina $4.00. 

• 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D B A U G Ą S 

?iSSl So, Oakley Ava, 
Chicago 8, I I . 


