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KINIJOS KAINA UŽ F0RM0ZOS NEKLIUDYMA 
Ten niekas nepasikeitė... 

, / . KUZMIONIS, D. Britanija 

Galbūt geriausiai Rusijos žmo 
nių sąlygas gali* pažinti tie, kurie 
turėjo progos bent kelis kartus 
ją aplankyti. Pirmasis įspūdis 
retai kada būna tikslus ir tei
singas. 

Dėl to įdomu buvo skaityti an
glės žurnalistės E. Travis įspū
džius, kai ji palygino ką ten ma
tė prieš aštuoniolika metų ir da
bar. 

Niekas jos nesekė 

Žurnalistės niekas nesekiojo, 
niekas jai jokių paaiškinimų ne
siūlė ir niekas, kaip paprastai 
anksčiau buvo įprasta, pirmiau
siai nevedė į kolūkius, fabrikus 
ir vaikų darželius. 

Tačiau niekas nesiryžo su ja 
kalbėti, nors ji mėgino pajudinti 
Genevos konferencijos klausimą 
ir kitus politinius dalykus. Visi 
jautėsi lyg nesavi, aiškiai kažko 
bijodami. • 

Žmonės mielai kalbėjo tiktai 
apie.. orą, kuris Maskvoje kaita
liojosi: buvo ir giedros, ir lie
taus, ir perkūnų. Būdinga, kad 

lapio. „Mes jų neturime rusų kai 
boję", — atsakė pardavėja, duo
dama suprasti, koks atsargumas 
Rusijoje. 

Kas visa tai perka f 

Žurnalistė norėjo sužinoti, kiek 
uždirba Maskvos darbininkas, 
kas perka gatvėse matomus au
tomobilius, kas parašyta laikraš
čių leidyklos priekyje, tačiau nie
kas neparūpino jai vertėjo. Jau
tė, kad niekas nenori imtis atsa
kingumo lydint užsienietę mo
terį. 

Mažai kas nori net įstaigoje su 
svetimtaučiu kalbėtis. Kai žur
nalistė nukeliavo į vieną minis
teriją ir pareiškė norinti pasikal
bėti, pareigūnas išsikvietė į gat
vę, kur išklausė jos prašymo. 

Kaip E. Travis tvirtina, prieš 
aštuoniolika metų restoranuose 
ir šokių salėse betkuris rusas 
mielai pašokdindavo užsienietę 
moterį. Tačiau dabar jis ir to 
vengia. 

Žurnalistės nuomone, Rusijo
je beveik niekas nepasikeitė. Gal 
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kuriuos JAV ir kom. Kinijos atstovai patieks vienas kitam atei-čia grafiškai pavaizduoti skundai, 
nantį pirmadienį Genevoje prasidedančiuose pasitarimuose INS) 

sitikėdamas budria milicininko 
akimi. 

Kongresas balsuoja 
įstatymus urmu 

dėl tokio oro rusai kaltino ekspe- j kiek keičiasi viršūnės, tačiau eili 
rimentus su atominėmis bcmbo- n is žmogus ir toliau bijo, nepa-
mis, nors šiaip apie tuos moder
niško karo šaudmenis ir vengė 
kalbėti. 

Kai žurnalistė paklausė vieną 
sovietų pareigūną apie marš. 
Bulganino kelionę į Genevą, jis 
atsakė įprastu ,,aš nežinau". Kai 
ji jam priminė, kad konferencija 
pirmadienį turinti prasidėti, jis 
taipgi savo „nežinau" pakarto
jo... 

Raudonojoje aikštėje 
Ir dabar labai lengva atpažin

ti Raudonąją aikštę, kur, kaip ir 
prieš aštuoniolika metų, stovi
niuoja ilgiausios eilės žmonių, 
k u r i e n o r i p a m a t y t i S t a l i n o i r 
Lenino karstus. 

Tačiau žmonių rūbai per tą 
laiką nepasikeitė: vyrų eilutės 
atrodo tarsi būtų kirptos prieš 
30 metų, kelnės plačios, mažai 
kas dėvi kaklaraištį. Tiktai šį 
kartą visi apsiskutę. 

Taipgi ir moterys atrodo, tarsi 
nešiotų prieš 30 metų dėvėtus rū
bus. Tos, kurios turi ligi pečių 

VVASfflNGTONAS, liep. 30.— 
Kongresas nusistatęs šiandien 
skirstytis vasaros atostogų, to
dėl įstatymų balsavimas eina ur
mu. Išskyrus, žinoma, tuos, ku
rie yra svarbūs ir partijoms duo
da propagandinės medžiagos rin
kimams. 

Visi kreditų paskyrimo įstaty
mai jau praėjo, kai buvo paskirti 
kreditai užsienio rėmimo progra
mai finansuoti. Prezidentas ne
gavo tiek, kiek prašė, nes kongre 
sas susekė, kad yra dar labai 
daug nesunaudotų kreditų iš ki
tų metų. Tuo reikalu numatomas 
kongreso tyrinėjimas, nes esa
ma įtarimo ,kad krašto apsaugos 
departamento buhalterija keisto
kai vedama. 

Suplanuota didžioji kelių sta-

Prezidentę spaudžia 
paleisti Talbottą 

WASfflNGTONAS, liep. 30.— 
Senato investigacijų komisijos 
surinkta medžiaga apie aviaci
jos sekretoriaus Talbott asmeni
nio biznio veiklą sėdint Penta
gono raštinėje pasiųsta prez. Ei-
senhoweriui, kad jis galėtų apsi 
spręsti dėl 

Formoza aliarmuoja, kad JAV 
b * * 

icia savo Kinijos politiką 
TAIPEH, liep. 30. — Formozos spauda pilna pasipiktinimo, 

kad JAV keičia savo ikšiolinę politiką kom. Kinijos atžvilgiu. 
Paskutiniai pareiškimai Wa 

shingtone^anot Formozos spau-
tokmesnės Talbott !<*<>s> nekėlią jokios abejonės, kad 

tarnybos, nes pats asmeniškai 
pažadėjo tą klausimą ištirti. 

Kongrese jau būta daug balsų 
už Talbott pašalinimą. Esama 

VVashingtonas pasuko Kinijos 
politikos.keiiir-o keliu. Tai esąs 
pasinešimas šimtaprocentinio pa 
taikavimo komunistams keliu. 

gando, jog Talbott atsistatydini-' Spauda, kuri beveik visa yra vy 
mo prašymas jau yra pas prezi- riausybės kontroliuojama, ragi 

poli( 

nutysusius plaukus, yra juos kir tybos programa, nežiūrint prezi-
pyklose susidėjusios. Tačiau dento spaudimo, liko nepriimta, 
plaukų stilius — senas, neatbaig- administracijai išsiskyrus su dė
tas, primityvus. 'mokratais dėl statybos finansa-

Taigi jokio pasikeitimo rūbuo vimo būdo. l iko kitai sesijai ir 
se, jokio pasikeitimo krautuvėse, socialinio draudimo įstatymo pa-
kur prekių yra kiek daugiau, ta- taisymas, vienas svarbesniųjų 
čiau jokiu būdu negausi nusi- turint galvoje artėjančius rinki-
pirkti Rusijos ar Maskvos žemė- mus. 

dentą. 

Komunistas miręs 
iri jai tardant 

BUENOS AIRES, liep. 30. — 
Argentinos kongreso pirmieji rū 
mai sušaukti nepaprasto posė
džio Santa Fe provincijos komu
nistų vado dr. Ingalinella mirties 
aplinkybėms ištirti. 

Šis pilietis buvo areštuotas po 
birželio 16 d. sukilimo ir mirė 
tardymo metu policijai stipres
nes priemones pavartojus. Opo
zicija kaltina vyriausybę areš
tuotąjį kankinus. 

Krishna nulėmęs 
as su kinais derybj 

*f#tCĄ 
Čia matomas Izraelio civilinis lėktuvas, kurį numušė Bulgarijos 
priešlėktuvinė artilerija jam per klaidą įskridus į Bulgarijos te
ritoriją skrendant tarptautiniu koridoriumi tarp Vienos ir Istan-
bulo. žemutinis paveikslas rodo skridimo kelią ir žuvimo vietą. 
Bulgarija įvykį apgailestauja, bet kas gali pateisinti tokį veiks-
*§. JP*lfc 

WASfflNGTONAS, liep. 30.— 
Žurnalistas Joseph Alsop tvirti
na, kad JAV — Kinijos derybų 
paskubinimą nulėmė Indijos am
basadoriaus Krishna Menono at
vežtas įspėjimas, kad Peipingas 
pradės pulti Matsu ir Quemoy 
salas tuojau po Genevos „viršū
nių" konferencijos, jei iki to lai
ko nebus sutikta pradėti derybas 
dėl padėties Formozos sąsiaury
je be Formozos atstovo. 

Niekas, turbūt, ir dabar neži
no, ar Krishna Menono tvirtini
mas buvo rimtas Peipingo įspė
jimas ar tik šantažas. Taipgi gal 
niekad nebus galima nustatyti 
Indijos vaidmens toje byloje, nes 
suorganizuojant derybas jai ma
žiausiai rūpėjo Kinijoje kalinami 
amerikiečiai. 

VVashingtonas turėjo apsi
spręsti už pasidavimą ar karą. 
Pasirinkta pirmoji išeitis, nes 
Amerikos jėgų į kovas dėl salų 
nenorima maišyti, o Chiang Kai -
sheko jėgų toms kovoms laimėti 
nepakanką, nes Peipingo aviaci
ja šiandien keleriopai stipresnė 
už Formozos. Taip informuoja 
žurn. Alsop. 

Kalendorius 
Liepos 30 d: šv. šv. Abdonas 

ir Senenas. Lietuviškas: Bijūnas 
ir Ulelė. 

na Washingtono politiką ištirti 
ir ją demaskuoti. 1 

Formozos spauda piktai kalbė
ti sujudo po to, kai Foster Dul-
les pasakė, jog pirmadienį prasi
dedančiose derybose su kom. Ki
nija bus kalbama ne tik ameri
kiečių išlaisvinimo, bet ir politi
niais reikalais, kurių svarbiau
sias yra paliaubų Formozos er
dvėje suorganizavimas. Iš kitų 
sostinių Formoza turi žinių ir 
kaip tas klausimas gali būti su
tvarkytas (žiūr. šiame psl. žinią 
iš Vokietijos). 

Formozos baimėmis dalinasi 
VVashingtone tie, kurie čia stip
riai gina Chiang Kai - sheko in
teresus. Sį kartą senate tuo rei
kalu kalba nebe sen. Knowland, 
bet sen. McCarthy, kuris be jo
kių pagražinimų kaltina Eisen-
howerio administraciją, kad Ge
nevos derybose rengiamasi par
duoti tautinę Kiniją komunis
tams. 

Sen. McCarthy įteikė senatui 
pasiūlymą pareikšti nuomonę, 
kad Genevoje nebus svarstomi 
nacionalistų interesus liečia klau 
simai, jei juos svarstant nedaly
vaus Formozos atstovai. Kadan
gi kongresas skirstosi atosto
goms, tai sen. McCarthy norėjo 
asmeniškai įpareigoti užsienio 
reikalų komisijos pirmininką 
sen. George jo pasiūlymą ap
svarstyti nepaprastos skubos 
tvarka. Kadangi sen. George taip 
elgtis nesutiko, tai sen. McCar
thy senato posėdyje jį stipriai 
apkoliojo. Paskui jis atsuko sa
vo smūgius ir prieš administra
ciją, kuria, anot sen. McCarthy, 
pasitikėti nebesą galima. 

Kelių dienų bėgyje adminis
tracija (turima galvoje preziden 

yra paliaubų Formozos erdvėje 
suorganizavimas. 

Antra, darant pranešimą apie 
Keturių „viršūnių" konferenciją 
buvo sakoma, kad ten nekalbėta 
apie Tolim. Rytų problemas, bet 
Anglijos premjeras savo parla
mentui pranešė, kad tie klausi
mai privačiuose susitikimuose 
buvo svarstomi. Sen. McCarthy 
mano, kad ten buvo baigta susi
tarti dėl JAV — įtini jos derybų 
pradėjimo Genevoje rugp. 1 d. 
Sen. McCarthy labai nustebtų, 
jei Genevoje Keturių konferenci
jos metu nebūtų padaryta kitų 
susitarimų tautinės Kinijos vy
riausybės likvidavimo reikalu. 

Kad derybos su Kinija prade
damos kongresui išvykstant atos 
togų, anot sen. McCarthy, nesą 
tai paprastas supuolimas — taip 
esą tyčia sutvarkyta, kad tautos 
atstovai neturėtų progos admi
nistracijos politikai pasipriešin-
tl. 

Nekvietimas į derybas Formo
zos atstovo svarstant paliaubų 
reikalą yra nacionalistų vyriau
sybės buvimo paneigimas, nes 
kasgi kovoja Formozos erdvėje, 
jei ne komunistų ir nacionalistų 
karinės pajėgos. Jei taip, tai na
cionalistų atstovų nebuvimas Ge 
nevoje yra tautinės Kinijos vy
riausybės išdavimas. Niekas ne
manė, tvirtino sen. McCarthy, 
kad įvykiai taip greit bus pasuk
ti minėtu keliu. 

Genevos konferencijos 
prancūziška versija 

iuose su Kinija Bonna 
seks Washinqtono politiką 

- • ' -

BONNA, liep. 30. — V. Vokietijos vyriausybės kalbėtojas pa
reiškė, kad kom. Kinijos pripažinimą svarstys tada, kada tą reikalą 
teigiamai išspręs ir Washingtonas. 

Tas pareiškimas buvo padary
tas po to, kai Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris pareiškė 
parlamento užsienio komisijoms 
nuomonę, jog kom. Kiniją turė
tų pripažinti visos Vakarų vals
tybės. Taigi V. Vokietija tuo rei
kalu yra arčiau YVashingtono ne
gu Prancūzija. 

Bet tas pats kalbėtojas pasa
kė, kad V. Vokietija gali suda
ryti su kom. Kinija prekybinį su
sitarimą dabar dar palaidiems 
prekybiniams santykiams tvar
kyti. Didžiosios Hamburgo ir 
Bremeno firmos, kurios specia
lizavosi prekyboje su Kinija, jau 
yra parengusios dirvą prekybai 
dabartinėse politinėse sąlygose 
atnaujinti. Prie Ūkio Tarybos 
veikia ir specialus komitetas stu
dijuoti galimybėms prekybai su 
Kinija, Rusija ir jos europiniais 
satelitais atnaujinti. 

V. Vokietijos atstovai jau yra 
susitikę su kom. Kinijos atsto
vais Berlyne ir jiems patiekę sa
vo prekiavimo sąlygas. Yra gau
tas pakvietimas atsiųsti preky
binę misiją į Kiniją, bet ikšiol 
nuo jos siuntimo susilaikyta be
laukiant politinių sąlygų page-

Titui pasiūlytas 
Migy patentas? 

BELGRADAS, liep. 30. — čia 
gal sąmoningai paleisti gandai, 
jog Kremliaus bolševikai pasiūlė 
Jugoslavijos balševikams leidi
mą gamintis pas save sovietiš
kus sprausminius lėktuvus Migų 
tipo. , 

Tokius gandus išgirdęs VVa
shingtonas įsakė savo ambasa
doriui Belgrade įspėti Tito vy
riausybę, kad gandui pasitvirti
nus JAV karinė pagalba Jugo
slavijai pasidarys nebegalima. 

Vandenilio bombos 
jau eina į sandelius 

WASHINGTONAS, liep. 30.— 
Atominės Energijos Komisijos 
kongresui įteiktas pusmetinis 
veiklos pranešimas sako, kad 
Bikini bandyto tipo vandenilio 
bombos jau pradėjo eiti į atomi
nių ginklų sandėlius paskutinių 
šešių mėnesių periode 

Taipgi pranešta, kad jau toli 
pasivaryta pirmyn nebandant pa 

rtita^iv^iriiū'tok^tou'g^it' *"?*' »^™ne *"?*•** T i T * 
pasistūmės, jei JAV - Kini jos I l ė k t u ^ ; H * l t o , * a , t , m o P ™ * ^ -
derybos Genevoje atneš įsitempi- ft kad tote lėktuvas gali jau 
mo atslūgimą tarp Peipingo ir 
VVashingtono. Toks atoslūgis at-

skraidyti 1958 m. 
Ypatingai didelė pažanga per 

siras, jei Kinija išleis visus kali- pastarąjį pusmetį esanti padary-
namus ar kitaip Kinijoje sulai- ta pritaikant atominę energiją 
kytus amerikiečius. 

Čia žinoma, kad JAV atstovas 
bus įgaliotas derybas išplėsti, jei 
amerikiečiu paleidimas bus tei
giamai išrištas. 

Iš kitų šaltinių čia žinoma, kad 
Kinijos atstovas norės teigiamai 
išrišti šiuos du klausimus: Mat
su ir Quemoy salų grupių atida
vimą kom. Kinijai ir orinės žval
gybos sustabdymą viršum Kini
jos. Tą žvalgybą ir lapelių mėty
mą dabar vyido ir Chiang Kai -
shekas ir amerikiečiai. 

PARYŽIUS, liep. 30. — Pran
cūzų premjeras ir užsienio reika
lų ministeris informavę ministe-
rių kabinetą, kad keturių „vir
šūnių41 konferencijoje dialogas 
vyko ne tarp Rytų ir Vakarų, 
bet tarp prez. Eisenhowerio ir 
Bulganino. Išvada padaryta ši: 
Europa turi labiau susiglausti, 
kad efektingiau įsiterptų tarp 
dviejų „didžiųjų" kaip trečias 
konstruktyvus elementas. 

Ta kryptimi bus kalbama Eu-
tūrą ir valstybės departamen- ropos Uniją sudarančių septynių 
tas) bent du kartu kalbėjo ne tą, Europos valstybių pirmojoje kon 

Už šitų klausimų sutvarkymą 
kom. Kinijos naudai Peipingas 
pasižadės atsisakyti jėgos For-
mozai prisijungti. Toks pažadas 
būtų lygus paliauboms ir forma
lios paliaubų sutarties nesira-
šant. 

Oras Cliicagoje 

Kaip ir vakar. Pasikeitimo ne
mato iki pirmadienio. 

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:12. 

nekariškiems tikslams. 
Atominio kuro atsargų paren

gime JAV pirmaujančios pasau
lyje. Žaliavų šaltiniai padidėjo 
namie, o taipgi daugiau išnau
dojama ir užsieninių šaltinių 
uranui gauti. 

Bulgarija žada 
mokėti nuostolius 

JERUZALĖ, liep. 30. — Bul
garijos vyriausybė atsiuntė Iz
raelio vyriausybei atsiprašymo 
notą dėl lėktuvo numušimo. Pa
žadėta apmokėti bent dalį nuos
tolių ir pasakyta, kad bent ke
turi Bulgarijos ministeriai ti
ria įvykio aplinkybes. Izraelio 
atstovui Bulgarijoje leista nu
vykti į katastrofos vietą, bet tuo 
tarpu neduotas leidimas Izraelio 
komisijai aplankyti katastrofos 
vietą. 

• Kipro likimui aptarti kon
ferencija prasideda rugsėjo 19 d. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 

ką darė. 
Pirma, pranešant apie tiesio

ginių derybų su kom. Kinija pra
džią buvo sakoma, kad jos telies 
tik amerikiečių iš Kinijos išgavi
mą, bet už keliolikos valandų jau 
pasakyta, kad svarbiausias Ge
nevos konferencijos uždavinya | degančios lavos srovę. 

ferencijoje, kuri ateinančią sa
vaitę įvyksta Belgijoje. Bus kal
bama apie atominių tyrimų ir 
žemės ūkio politikos suderini
mą. 

• Etnos ugniakalnis pramušė 
naują kraterį ir paleido stiprią 

— Vakar pranešta, kad krepšinio kamuolio didumo 
telitai Amerikos mokslininkų bus paleisti į erdves tarp 1957 
m. liepos men. ir 1958 m. gruodžio mėn. Jie suksis aplink 
žemę 200—300 mylių augstyje 18,000 mylių per valandą grei
čiu. Tie dirbtini kūnai bus naudojami tik moksliniams rei
kalams ir surinktomis žiniomis bus pasidalinta su visais pa
saulio mokslininkais, Rusijos neišskir iant 

— VoA»r t San Francisoo atvyko trys buvę JAV kariai, pasi
likę pas komunistus Korėjos karo belaisviais pasikeičiant, bet vė
liau nutarę namo grj&ti. Jie buvo areštuoti iš laivo išlipus ir per
duoti karinio teismo organams už negarbingą elgėsi būnant priešo 
nelaisvėje. Su giminėmis buvo leista pasikalbėti ti*vieną valandą. 

— Prancūzijos parlamentas nutarė siųsti savo delegaciją į 
Sov- Rusiją, o užsienio reikalų komisija patarė priimti kom. Kini
jos pasiūlymą ir ten nusiųsti geros valios propagavimo misiją. Tos 
misijos savo keliones darys vasarai baigiantis. 

— Sov. Rusijos augščioMsioji taryba kviečiama sesijon rug
pjūčio k d. Bulganino pranešimo apie Genevos „mršūnių" konfe
renciją išklausyti. Lauktina tolimesnę Sov. Rusijos politiką ryš
kinančios rezoliucijos. 

— Azijos — Arabų blokas paprašė Maroko ir Alžyro klausi'. 
mus įrašyti į Jungt. Tautų šių metų sesijos darbotvarkę. Tuniso 
reikalu prašymas nepakartotas. 

http://US._A.DING
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
ONA ir ADOMAS NAVICKAI 

IŠ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS 
RAŠO HŪSC SPECIALUS KORESPONDENTAS 

l>idi *.ema iealskirstani 

GENEVA, Kepos 23 d. — fti-

Kas galėjo tikėti, kad bolševi
kų maršalas Žukovas pas*rodys 
vieną gražią dieną Genevoje su 

tas eilutes berašant, Spaudos. r f A Č W s i a i s daugiausiai aukso 
P ^ m u n a a noolrolVliflmo Itati J A V " . . . 9 . . - « Rūmuose paskelbiama, kad JAV 
Prezidentas, posėdį užbaigus, 

turinčias antpečiais, kada dar 
savoms akims teko matyti Pet-

NESISKUBINK 

grįžta | JAV. Kiek anksčiau bu- ^ k a į k ū n u b u . 
vo paskelbta, kad J. Forster 

Hartford, Conn. 
Auksinis jubilėjus 

Mrs. Onai ir Adomui NA-

vusiam skyriui fil. V. Petraus
kui, kurio pastangomis buvo su-
organzuotas plataus masto su 

VITSKY, gyv. 115 Allen Place, j g r a ž i a p r o grama minėjimas, 
Hartford, Conn., rugpjūčio mėn.. t a i p p a t p a s įdalinta mintimis 
1 d. sukanka 50 metų laimingo j a p i e tolimesnę veiklą. Nutarta 
vedybinio gyven.mo auksinis r u g p jūč io mėnesį suruošti Pomo 
jubilėjus. n o j e akademišką iškylą, spalių 

Pamaldos ir jubiliatų palaimi-Į m ė n e s į padaryti Korp. V y t s me 
nimas įvyks šv. Trejybės lietu-, t i n į iškilmingą minėjimą ir pa-
vių bažnyčioje rugpjūčio men 
7 d. 8 vai. 30 min. ryto. 

A. Navitsky yra nenuilstama 
visuomen'ninkė ir aktyvi darbuo 
toja. Ji priklauso L.R.K. Susi
vienijimo 89 kuopai, Šv. Elž-

sistengti surengti iškilmingą 
Naujųjų Metų sutikimą. 

Toje pat sueigoje išrinktas 
skyr.aus pirmininku fil. A. Avi
žienis ir valdybos nariais fil. A. 

bietos dr-jai. Moterų sąjungai, j Duridzila įr fįi. y . Petrauskas. 
Korp. Vytis skyriaus pirminin
kas fil. A. Avižienis automatiš-

Moterų ekzilerių dr-jaii ir t.t. 
Navitsky labai daug pagelbėjo 
lietuviams tremtiniams, e s a n - j ^ 1 ^ i n a * A - s - Sąjūdžio sky

stiems Vokietijoje. Ji parūpino į n a u s valdybą sekretoriaus pa-
darbo nudarė sutartis ir atsi-j reigoms. Pirmininkė yra Apalo-
kvietė ape 50 šeimų ir pavienių m J a Naujokaitienė. 

Nutarta ješkoti naujų narių 
į Korp. Vytis skyrių ir į akade-

Sk. 

asmenų. Nežiūrėdama savo se 
nyvo amžiaus, nestiprios svei 
katos ir nedidelių išteklių, kiek m ikių skaučių draugovę. 
galėdama rėmė esančius lietu-! , 
vius Vok-otijoje Nors Navitsky N 

daugumoj tremtm ų ir nepažino ' ^ «««v*iv**a 
jo, bet nedarydama jokio skirtu Per Jungtinių Tautų suva-
mo, visiems ištiesė pagelbos ran žiavimą, įvykusį pereitą mėnc-
ką. sj San Francisco mieste, auto-

Auksinio jubilėjaus proga, te- mobilių prekybininkas Neal 
gul jubiliatus laimina Augščiau- McNeil buvo išnuomavęs savo 
sia s dar ilgai tęsti laimingą ir 39 kambarių vilą rusų delega-
pagarbos užsitarnavusį gyveni- c į j a i s u Molotovu priekyje. Už 
mą. Hartfordiškis dviejų savaičių svečiavimąsi jo 

namuose Neal McNeil jiems pa 
skaitą 4,000 dolerių. Po jų iš
važiavimo jis dar turėjo pri
rašyti 500 dolerių prie sąskai
tos už padarytus nuostolius ir 
dingusį paklojimą. 

Vienintelis dalykas, kuris 
nebuvo dingęs, tai kvapas, iš 
virtuvėje paliktos, puses stati
nės silkių. 

Svečiai šeimos teatre 
Tėvo Patriko Peyton -suor-

Brookiyn. N. Y. 
Enkavedistas Laisvės 

parengime 

Brooklyno komunistų laikraš
tis "Laisvė" liepos 24 dieną sa
vo namuose surengė vajaus už
baigimo parengimą. Rengėjai ir 
kaimynai didžiai nustebo pama
tę piketuotojus. Ypatingą visų 
dėmesį atkreipė M. Razgaitis 
apsirengęs raudona enkavedis
to uniforma, nešąs pjautuvo pa 
vidalo plakatą su užrašu: "Ko-
mun štai žudo amerikiečius Ko- j ganizuotame Šeimos teatre, 
rėjoje" ir "Sovietų šnipai". Pa-'kurs duoda savo programą per 
rengime dalyvavo tarp 20 — 30 radiją, bus svečių — žinomų 
komunistų. Jie dainavo lietuvis- aktorių. Rugp. 3 d. 8 vai. 30 
kai ir rusiškai. Buvo tokių, ku- m i n . (Chicagos laiku) per Mu-
rie ėjo į parengimą, bet pama- t u a l sįųstuvų tinklą vaidinime 
tę piketuotuojus sugrįžo. Lais- dalyvaus Barbara Hale, o 
viečiai labai pyko šį kartą ant TUgpm 1 0 d t u o p a č i u l a i k u 
piketuotojų, mėgino juos barti | b u g statoma "Vaivorykštės 
ir net kolioti. Tačiau piketuoto- j i e š k o t o j a r f k u r p a s i r o d y s 
J * \ V ^ ™ * e J O * t 8 B k 3 r t i a r ^ - M a r 3 h a l Thompson. 
lįsk-); ir į lietuviškai sakomus 
kolioiįmus taip, kad policin:n- n v . . • «. 
kai ir visi stebėtojai sunrastų. pranešti susekus spausdintą 

* * ^ < v i v . 
Daugelis praeivių teiravosi, I SianiSiĄ 

kas ta "Laisvė", ką jie rašo' P a š t ų v y r i a u g i a s tvarkytojas 
apie Ameriką ir komunistus. Pi- l A r t h u r E S u m m e r f / e l d i š W a _ 
ketuotojai turėjo visiems aiskin-j g h j n g t o n 0 ) a ^ kreip%s[ j vi_ 

_. , . . w . suomenę, prašydamas, kad pa-
Piketuotojus-organizavo L » u - l

B t e b s i u B D a a t e k o k i a 8 D a U £ i n . 
da Llikulskytė. T. f ^ " 8 J ~ * *o k"* ^ausdin

to šlamšto siuntą tuojau butų 
pranešama pašto vadovybei, 

Į kuri turi inspektorius, šie pa-
A.S.S. Los Angeles skyriaus į tikrins nešvarius pelnogau-

nauja valdyba 'ežius ir juos aptvarkys. Praei-
Korp, Vytis liepos 24 d. ture- tais metais už panašius nusi-

jo metinę sueigą, kurioje buvo kaitimus JAV-se buvo areštuo-
išreikšta padėka iki tol vadovą- (ta apie 200 žmonių. 

Dulles išskr do. Jokio kito komu 
nikato per kiaurą dieną. Būrai 
korespondentų slampinėja po sa 
lę. Kalbos vis darosi tylesnės, 
veidai visų vis labiau ištįsta. 
Nuo vakar dienos komunistinių 
laikraščių korespondentai -kur 
tai dingo. Jų daugiau beveik ne
matyt. T. k prie telefono per gar 
siakalbius satelitinių kraštų žur 
nalistai kviečiami vis dažniau. 
Atrodo, sovietiroi propagandai 
klimatas nepatinka. 

Vienos didelės agentūros atsto 
vas priėjęs teiraujasi, ar aš ne
žinau ko nors smogiančio apie 
sovietų delegaciją. Jis, stingant 
kitokios medžiagos, norėtų fel
jetoną duoti. Atsakau, kad ge
riausias bus feljetonas, jeigu j :s 
čia spaudos rūmuose susitelkiau 
čias nuotakas perduos. 

Apie Lietuvos vyskupą 

Beskaitant iš nuobodumo laik 
raščius, ką tik iš Paryžiaus atė
jusiame "Le Monde" randu ži
nią, kad vyskupas Brizgys Eu
charistinio Kongreso Brazilijoje 
proga vadovauja Kryžiaus Ke
liams, kurių metu įvairios tau
tos meldžiasi už "Tylinčią Baž
nyčią". Džiugu, jog Lietuvos 
vyskupas viso pasaulio maldos 
:r susikaupimo valandoje už ge
ležinės uždangos atsidūrusiai 
Bažnyčiai atstovauja. 

Bažnyčia — amžinųjų tiesų 
atstovė 

Kaip toli vadinamasis civili
zuotas pasaulis nuo Bažnyčios 
užimtos pozicijos komunizmo at
žvilgiu yra atsilikęs. Jeigu vals
tybės būtų išėjusios ryžtingai į 
kovą su komunizmu, kaip Baž
nyčia yra tai padariusi, šiandien 
Genevos Konferencijos proga 
turbūt kitokios nuotaikos vyrau 
tų. 

Šių dienų racionalizmo per
sunktas žmogus nori tik savo 
patyrimu vadovautis. Jam nėra 

vo išp aunam i antpečiai rusų ka 
rininkams, pirmiesiems raudo
nosios armijos pareigūnams. To
je pač oje Genevoje, kur Dosto
jevskis savo "Idiotą" rašė, kur 
Leninas, Lunačarskis, Trockis 
sovietų revoliucijos planus kalė, 
L tvino vas iškalbingiau už Mo
lotovą Tautų Sąjungoje apie So 
vietų me'lę taikai priešai kavo... 
kol užpuolus Suomiją, toje pa
čioje Genevoje reikėjo sovietus 
išguiti iš Tautų Sąjungos. 

Didelis Mausimas 

Pasaulio spauda vis dar klau
sia — gal sovetai šį kartą at
važiavo įsijungti į pasaulio tau
tų "koncertą", pasiekus jiems 
garbės ir galybes, kurios joks 
caras neturėjo. Kiti dar klau
sia — ar visas sovietų augštas 
personalas nėra tik statistai po
litinėje scenoje, o lemia "politi
nės imponderabikjos", kaip ro
dos Bismarkas yra išsitaręs. 
Kai kam atrodo politikoje ir mū 
sų laikais veikia tik lavonai, ku
rių sąžnė yra mirusi ir kurie 
interesų atsvėrimo įpareigoti ne 
pajėgia nė vieno žingsnio padą-

M O T I N O S MISIJA 

" A š nesirūpinu ir nes i skubinu", 
tarė Du Pea iš Los Angeles , Calif., 
švęsdama 106-tą gimtadienį. ( I N S ) 

VASARA PUVO KIRMINAI 
PUOLA AVINĖLIUS 

B. 
Iš prigimties gavusi gyvybes 

nešėjos paskirtį, motina ne tik 
išlaiko žmoniją, bet su kiekvie
na karta daro ją šviesesnę ir 
tauresnę, žmogaus gyvybe, 
dar negimusi, motinos prieglob 
styje jau formuoja savo būsi
mą charakterj. Vaikyste, mo
tinos prižiūrima, puoselėjama 
ir ugdoma, tvirtai nustato žmo 
gaus kryptį. Suaugęs tik atau
džia tai, kas jo gyvenimo rytą 
buvo apmesta. 

Kaip didi motinos kančia ir 
auka, taip lygiai nemažesnis 
jos atsakingumas už žmonijos 
ateitį. Tautų bei valstybių tvar 
kytojai vyrai gauna valdyti ir 
tvarkyti tokį pilietį, koks jis 
išėjęs iš motinos globos. Pa
saulio šviesa žengia legendari-
nio milžino žingsniais. Be mo
ralės toji šviesa gali tapti tam 
si ir naikinanti. Kad ją lydėtų 
nemažesne žmonijos moralė, 
vienatinė turima viltis yra mo-
tina. 

Jeigu liepos mėnesyje avinėliai 
nebuvo tinkami pardavimui, tai to
liau laikyti rimtas pavojus jiems 
gresia nuo pilvo kirminų. 

Illinois Dixon Springs bandymų 
stoties veterinarijos gydytojas dr. 
M. E. Mansfield primena, kad iki 
liepos mėn 

Bb. 
gi l i e t u v i š k a s lietuvis yra 
motinos dienų ir naktų rūpes
tis. Su rytmečio šviesa prasi
deda mamytes pasakojimai 
apie gražų Lietuvos kraštą, 
apie žydinčias pievas ir švie
sius vandenis, apie silkinius 
vasaros vakarus ir žėrintį žie
mos sniegą. O kai paskui iš lie
tuviškos knygos paskaito ji 
apie Lietuvos senovę, apie jos 
didelius ir gerus žmones, kai 
su lietuviu rašytoju jaunas 
klausytojas mintimis vis ir vis 
nuvyksta į savo tėvų žemę,— 
tada motinos rūpestis ima leng 
vėti ir grįžimo valanda rodosi 
šviesi. Skaitydama, pasakoda
ma apie Lietuvą, gali išauginti 
ir išaugina motina sūnų ir duk 
terį tėvynei — kad ir už tūk
stančių mylių. Palaimintas bus 
motinai vakaras, jei net ir 
tremties dar kelionėje užklup
tų, žinant, kad išaugo atžalos, 
kurios grąžina tėviškėn moti
nos dalį. 

augti avinėliai paprastai turi būti 
laikomi, kol žolė atsigaus vėses
niame rudens ore. 

Toliau jis įspėja, kad prastų 
ganyklų metu avinėliai apsikrečia 

ryti kita kryptimi, kuri aiški! kirmėlių kiaušiniais. Pavojus di 
«„«;ir« «™fJdėja, jei avinėliai su avimis ne
sveiko protO|buVQ p a v a s a r į , p r i e š išleidžiant 

ganykloo girdyti vaistais prieš 
paprasčiausiam 
žmogui. 

Daug kame bolševizmas, gy
venimo spiriamas, buvo privers
tas atsisakyti nuo savo teorijos 
ir grįžt prie to, ką pats pra
džioje prakeikęs buvo. Ryškiau
sias pavyzdys tai drausmė. Bol-
Ifcvfkai skelbė lafrvę <— laisvę 
plėšti, laisvę svetimoteriauti, lais 
vę griauti. O paskui 10 metų 
kalėjimu baudė už kelių minu
čių pavėlavimą į darbą. Šeimos 
srityje sovietai sugrįžo prie to, 
ką natūrale teise Bažnyčios pir
moje eilėje ginama, amžiais skel 
bė. Ar sugrįš ir kitur?! Tai di
džiausia šių dienų problema. 

Direktyvos 
Šioms ir panašioms mintims 

kirminus. 

L i e t u v ė s motinos parei
gos istoriniame mūsų tautos iš 
silaikymo vyksme dvigubai di
desnės ir dvigubai atsakinges-
nes. Jos auklėjimo rūpesčiai 

pradžios nespėję iš- nesiriboja vien morale sritim: 
visomis galiomis lenkia ji sa
vo atžalą tautine linkme. De
vynioliktojo amžiaus paskuti
nių dviejų kartų motina lietu
vė buvo ne tik augintoja, bet 
kartu ir tautinės vargo mokyk
los mokytoja. Jos darbas atne-' 
še Lietuvai laisvę, šiuo metu 
Lietuvoje * motinos uždaviniai 

jokio autoriteto. Tad gal ir vi- per galvą einant, pasigirsta pra 
sai bolševizmas yra neišvengia-1 nešimas, kad spaudos konferen 
ma būtenybė, kad pasauliniu 
būdu pravedamas eksperimentas 
visą žmoniją sukrėstų ir grąžin-

Kirminų kankinami avinėliai y-
ra suvargusios išvaizdos, jų bur
nos ir akių gleivinės sienelės yra 
išbyškusios ir jie paprastai turi 
laisvus vidurius. O kai kirminų 
prisiveisia labai daug, tai avinėliai 
krinta nuo mažakraujystė*. 

Dr. Mansfield pataria vkuomet 
prie rankos turėti sekantį mišinį: 
1 dalis fenotiazino (phenothia-
zine) ir 10 dalių druskos: galimai 
dažnai keisti ganyklas; pastebė
jus avinėliuose kirminų ženklus, 
tuojau juos girdyti turimu akie 
diniu. 

ir iškeldamas asmeninių kontak 
tų reikšmę. 

Užbaigė konferenciją trumpu 
žodžiu Ed. Faure. 

Gyvenimas, net pačiam savo 
blogume, niekad nėra toks blo
gas, kad neįmanoma būtų gy
venti, ir pačiam savo gerume, 
nėra niekad toks geras, kad 
būtų lengva gyventi. 

—Reader Digesi. 

S A I N T R O C H 
PATRON *K A F F L i C n O N 

Perpetual Novena Every Monday 
SOI,KM N S O V E N A 

Augnst 8 to 16, 4Fesst) 
Free Booaiet upon reąuest 

Pictorial Hiutory of Shrine 76c 
i Address Petitiona to 

didesni, sunkesni ir pavojingrs X A T I O S A I J S H K I N K a r sr. ROCH 
ni, negu betkada istorijoje: ii « i st. Pordinand street 
• — • i i . J- ^- i- . ^r- N<*» Orleatt* IT. lxHitsiann 
turi slapta įdiegti ir lietuvybės, įnuuire How TO Drtspn A 
ir -religijos, ir moralės daigus Promot<T 
tam, kad ateinančioji karta iŠ- ! 1 iucloae % 

KOK JiHRINK OF ST. ROCH 
laikytų tautinį atsparumą. Ne 
abejojama, kad t e n a i ji daro N a m e 

ir darys tai, kas jos jėgoms Address 
City 

-ftfii** « j 

pakeliama. 

Laisvėje gyvenančios lietu
vės motinos misija yra duoti 
Lietuvai tiek sūnų ir dukterų, 
kad neliktų lietuviškose žemė-

Statc 

A T D A R A S 
M ft S SNAK SHOP 

Sandvičiai — višt ienos — ste i -
s e t u š t u m o s , k u r i ą p a n ū s t ų UŽ- k » i — žuvies — Chili — kutletai . 

K , gi sutarė konferencija? pKUti svetimos giminės. Sun- j ^ ^ a f f ^ S - ^ l L 
Trijų puslapių mašnėle rašytų ki motinos 
direktyvų Užsienių Reikalų mi-

cijos prasideda, bus paskelbta, 
kuo konferencija baigėsi. 

Pirmas trumpą pabaigos žodi 
tų žmogų prie amžinų tiesų. Be! tarė Edenas, pasidžiaugdamas, 
revoliucijos žmogaus viduje bol- kad gal dėka asmeninių kontak-
ševizmo nugalėjimas būtų gal- j tų pavyks dabar po 10 metų gKmo reikalas lieka pirmaeilės 
būt t-k naujų, gal dar didesnių nuo karo veiksmų pabaigos tai- j svarbos ir Europos saugumas 

ką sukurti. ; nebus skyrium nuo Vokietijos 

nisteriams tekstas buvo išdalin- mes ilgesį, lietuviškame krau
tas. Ijuje įtvirtinti lietuvio dvasią. 

Baigiant galima tiek pabrėžti, Šviesus^ neatitokes nuo gyve-
kad laisvajam pasaulinį pavyko n a m o s " ^ civilizacijos, bet-
pravesti, kad Vokietijos apjun-

misija svetimoje Prieinamos kainos, geros kokybės 
padangėje išauginti tėvų že- maistas. Atdara 9 v. r. iki 2:30 v.r. 

kasdien; šeštad. 9 v. r. iki 3:30 v.r. 
Ralpfci Stiutckart 

Deiores Slomtalvo 
8345 Bnrley Avenue 

REgent 4-9026 

painiavų pradžia. 
Maskvos valdovai viso pasau

lio laukto žodžio neištarė. Daug 
kas laukė, kad Petro Didžiojo, 
Katrės II šešėliai nestovės mar
šalui Bulganinui skersai kelio. 
Bolševizmas, kuris skelbė mirti
ną kovą imperalizmui, virs to 
pačio imperalizmo inkarnacija. 
Taip, tai vienas iš didž'ausių mū 
sų amžiaus parodoksų. Tačiau 
tai realybė. 

Po jo kalbėjo Bulganinas pa 
kartodamas maždaug visa, ką 
buvo savo įžanginėje kalboje 
pasakęs. 

Jam pabaigus prezidentas Ei-
sjenhoweris pareiškė, kad būtų rą dieną, 
tuščias darbas kartoti tai, kas 
buvo pasakyta ir apsiribojo 

' apjungimo svarstomas. Gyveni
mas parodys, kokia yra tikroji 
visų šių direktyvų prasmė, už 
kurių suformulavimą taip aršiai 
buvo kovota šiandien per kiau-

trumpai išreikšdamas viltį, kad 
gal Užsienių reikalų nv niste
riams pavyks rasti bendrą kalbą 
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& M O L E A N E K S 
1849 W. 59th St. 

Tel. PRospect 6-0351 
Nemokamai paimame ir pri-

I statome. Stebėkite naują vietą. 

Los Angeles 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I K 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & LOAN A SS M. 
6234 S. Western flve. Chicago 36, I I I 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47A St. , Chicago 32, IU. 

OTSTRICT SAVINGS & LOAN *$$ | . 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Iii. 

ST. ANTH0NY SAVINGS t LOAN M £ 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, IU. 

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN, 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI. 

• f f II ~ 

— Dykinėjimas — kvailių ato
stogos. Chesterficld 

A R T H R I T I S ! 
NEW HEAT • AND • MASSAfiE Pfttt . 

SO0THES ARTHRITIC PAIK 
N o w , S c i e n c e m a k e s i t poss ib le , for t h e Virst Hune, t o 

a p p l y two o f m a n k i n d ' s m o s t famct i s h e a l e m s i m u t t a n e -
ously for the relief of pain of arthritis, bursitis, fibrositb, 
stralns aad sprains. 

A new safe. comfortable pad 
called tlie Tbernao-Cyclopad, haa 
b«cn developed that cojitairys a 
cyclo-massageR motor and a apa
čiai heating1 element. The motor 
develops a pleaaant, soothing, 
non-electrical m a s a g; e actton 
while the heating unit develops 
a penetrating type of deep heat. 

R e s e a r c h proves that this 
unique combination of heat and 
m a a s a g e drives deep down 
through tiasue and bone to re-

r l ieve aching museles and joints, 
st imulate peripheral and 1 o c a 1 
cireufation, decr*»ase many types 
of reflex pain. relieve n e rv o u s 
tension, and encourage deep rest-
ful slumber. 

A F R E E INFORMATION 
tells you all about this blessed. 
new pain-reliever. W r i t e for 
your copy to Thermo-Cyclopad. 

Park, I1L 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

DERYBOS SU KINIJA 

Rimtas įspėjimas 
Jaudinantis buvo nuotykis, 

kai Jėzus Kristus-Dievas, savo 
kančios ir mirties išvakarėse, 
prisiartinęs prie Jeruzalės mies
to ir jį matydamas, verkė ir sa
kė: "Kai gi ir tu ir tai šitą savo 
dieną pažintumei, kas tau neša 
ramybės, o dabar tavo akims 
paslėpta! (Luk. 19,42)". — Jis 
verkė, nes matė savo tautos apa 
kimą ir jos nelaimę. Jis prana
šo akimis pramatė Dievo baus
mę už savo tautiečių kaltes: — 
"Nes ateis tau dienų, kad neprie 
teliai apves tave pylimu, apguls 
tave, suspaus tave iš visur, par 

B I 

Ateinanti pirmadienį Genevoje Amerika pradeda derybas 
su komunistine Kinija. Svarbiausias derybų klausimas Kinijoj 
kalinamų Amerikos lakūnų, kitų karo belaisvių ir civilių išlais
vinimas. Tas klausimas svarbiausias Amerikai. Komunistinė 
Kinija neabejotinai iškels kitų klausimų, kurie kamunistinei Ki
nijai yra pirmaeilės svarbos. Abi pusės į Genevą derybom siun
čia augštesnio rango diplomatus, kurie bus kompetetingi pasi- Di0k§ ž e m ėn tave ir tavo vaikus, 
kalbėti visais kitais Amerikai-Kinijai {domiais klausimais. Vie
šas derybų paskelbimas rodo, jog Amerika de facto komunisti
nę Kiniją pripažįsta, šiose derybose dar nepramatomas komu
nistinės Kinijos pripažinimas de jure iš Amerikos pusės. Sunku 
tikėti, jog Genevoje būtų sutikta su Kinijos įsileidimu į Jungti
nes Tautas. Bet kelias derybom plečiamas. Jei Genevoje pasi
seks susitarti dėl Amrikos piliečių paleidimo, ateityje lauktina 
tolesnių derybų. 

DERYBŲ PIRŠLIAI 

ką lietuvišką kūną. Kiekvieno 
padoraus lietuvio pareiga yra 
reaguoti ten, kur jis gali ir ten 
kur reikalinga. Argi vienodai ga 
Įima traktuoti tuos, kurie neša 
tautai sveikatą, ir tuos, kurie 
jai mirtį skelbia? Kaip supuvęs 
vaisius pašalinamas iš visos krū 
vos, kad j s savo puvėsiu neuž
krėstų kitų, tai panašiai ir mū
sų elgesys turi būti su tais, ku
rie savo blogu pavyzdžiu užkre
čia kitus. Šv. Augustinas ragino 
mylėti žmones, neapkęsti klai-' 
dos. Tač'au mūsų tolerancija ne-, 
gali per toli nueiti, nes papročių kos paskirties, bet nepamirštos, 
palaidumas pamažu virsta lar- Turite prieš save du pasirinki-
tum legaliu dalyku, šiandien va-j mu, tik du: arba savižudybei pas 
dinami susimetėliai nesigėdina merkti gyvuliai, arba atpirkti 
imtis net tokių veiksmų, kuriuos krikščionys ir atpirkėjai", (liet. 
gali atlikti tik padorūs žmonės, ver t , p. 200). 

GREIČIAUSIAS LĖKTUVAS 

K^Mut^iui 

Vieno profelerio turbininig lėktuvas skaitomas greičiausiu lėktuvu pasauly. Tuos vienviečius naikintuvus 
naudos Amerikos karo aviacija. _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

kaip tai krikšto tėvų pareigos, 
ir t.t. 

Tas pats autorius žadina mu 
I myse ir išsigelbėjimo viltį: "Jus 

kurie yra tavyje, ir nepaliks ta
vyje akmens ant akmens, nes 
tu nepažinai savo aplankymo pėsi į jo dalyvius, pažymėdamas 

šių laikų pavojus. Jis sakė, kad 
senovės tyrinėtojai stebėjosi Mi-

Anglija, Indija ir kiti Azijos kraštai, kurių augšto rango 
politiniai atstovai paskutiniaisiais mėnesais dažnai lankėsi Ame
rikos sostinėje, yra tikrieji Amerkos-Kinijos derybų piršliai. 
Amerika bus įtikmta, jog komunistinėj Kinijoj yra ženklų, ro
dančių norą švelninti santykius su Amerika. Valstybės sekre
torius Dulles ilgą laiką priešinosi derybom su Kinija, sakyda
mas, jog Amerika negali tartis su tokiu partneriu, kuris rankoj 
laiko ginklą. Tarpininkai bus paveikę ir komunistinę Kiniją. 
Kiek anksčiau Kinijos raudonieji paleido tris Amerikos lakūnus. 
Propaganda prieš Ameriką susilpninta. Formozos klausimas 
k'ek aprimęs. Amerikos-Kinijos pasitarimams orą pagerino ir 
didžiųjų konferencija Genevoje. Bendradarbiavimo jieškojimas 
pradedamas visuose frontuose. 

ANGLIJOS VAIDMUO 
Anglija jau sn'ai pripažino komunistinę Kiniją ir užmiršo 

nacionalistinę Formozos vyriausybę. Amerika tikruoju Kinijos 
šeimininku tebelaiko Formozos vyriausybę. Bet Amerikos politi
kos planuose nėra noro grąžinti Formozos vyriausybę į Kinijos 
žemyną. Tai reikšfcų karą. Amerika trokšta ne karo, bet taikos. 
Palaipsniui Amerikos politikoj gims dviejų Kinijų mintis. Kini
jos žemyną tegul valdo raudonieji, o Formozoj turi likti dabar
tinė nacionalistų vyriausybė. Abi pusės turi pasižadėti nevar
toti jėgos viena prieš kitą. 

Spauda rašo, jog šitam Amerikos nusistatymui pritaria ir 
Anglija, kurios interesai Tolimuosiuose Rytuose dideli. Anglija 
pažadėjusi paremti Ameriką Formozos gynimo reikaluose, jei 
Amerika pripažins komunistinę Kiniją de facto, su ja pradės de
rybas ir sutiks su dviejų Kinijų minties įgyvendinimu. Amerikos 
pradedamos derybos su komunistine Kinija rodo, jog toks mo
mentas jau atėjo. 

IR KAS TOLIAU? 
Jei komunistinė Kinija sutiks neliesti Formozos, tai Formor 

zos vyriausybės viltys grįžti bet kada į žemyną bus dingusios. 
Tolimųjų Rytų erdvėje bus rastas palengvėjimas ne Formozos 
-komunistinės Kinijos susitarimu, bet didžiųjų valstybių įsaky
mu. Tolesnis padėties gerinimas ar bloginimas priklausys nuo 
didžiųjų. Komunistinė Kinija gera valia niekada neatsisakys For 
mozos, lygiai kaip Formozos vyriausybė savo planuose niekada 
neatsisakys minties matyti- Kiniją išlaisvintą iš komunistinės 
vergijos. Didžiųjįį nesutarimas Europoje visada turės atgarsį ir 
Tolimuosiuose Rytuose. 

Tuo tarpu prasideda didžiųjų bendradarbiavimas, konferen
cijų, šaltojo karo švelninimo laikai. Mažieji turi tylėti. 

• St. Daunys 

KANADOS LIETUVIŲ DIENA 
Kanados lietuviai, kaip pastebime iš jų laikraščių, stropiai 

rengiasi savajai dienai — Lietuvių dienai, kuri šiemet bus tre
čioji iš eilės. Pirmoji buvo 1953 metais, Hamiltone, antroji — 
1954 m. Toronte, o šiemet — trečioji reng'ama Montrealyje 
rugsėjo 4 d. i 

Šių metų lietuvių kanadiečių diena yra jungiama su gana, 
svarbia sukaktimi. Bus minima lietuvių įsikūrimo Kanadoje 50 įg tęsinys 
metų sukaktis. Šiam tikslui yra ruošiamas spaudai specialus lei
dinys apie to krašto lieutvius — sukaktuvinis Kanados Lietuvių 
Metraštis. Reikia manyti, kad tai bus platesnio masto to krašto 
lietuvių istorija. • 

Būtų gražu, jei ir mes, Jungtinių Amerikos Valstybių lie
tuviai neužmirštume savo brolių kanadiečių šia reta proga. Jei 
kas gali, turėtų nuvykti į Montrealį ir dalyvauti Kanados lietu
vių dienos iškilmėse. Kas to padaryti neturės galimumų, priva
lėtų juos bent la ;škais pasveikinti. Ryšiai tarp jų ir mūsų turi 
būti artimi, nes šiuo metu jie labai yra reikalingi. Abiejų kraš-

meto (Luk. 19,43 — 45)". 
Skaudžios yra fizinės nelai

mės — karo bausmių pasekmės: 
— žiaurus miestų išgriovimas, 
masinis nekaltų žmonių naiki
nimas .Visa tai akivaizdžiai ir 
pasibaisėtinai stovi prieš mus. 
Juk tai tik kelerių metų praei
tis. 

Dievo bausmės rykštė plačiai 
palietė pasaulį. Tai buvo skaudi 
pamoka. Rimtas įspėjimas. De
ja, daugelio žmonių, o ypač taip 
mūsų širdžiai artimųjų — tau
tiečių, protai aptemo ir jie jau 
nebemato Dievo ir Bažnyčios 
skelbiamos išganingas tiesos-
šviesos. Jų širdys palinko į pra
gaištingą blogį. 

Viena iš didžiausių tokių blo
gybių, kurias stebime kasdieni
niame gyvenime ir kurios taip 
aliarmuojančiai padoriąją lietu
viškąją visuomenę baugina, tai 
skandalingi šeimos ir moterys
tės ištikimumui nusikaltimai, ne 
teisėti, be Bažnyčios palaimini
mo, "susituokimai". Tai mirtin
gas vėžys, kuris braujasi į svei-

šv. Tėvas Pijus XII savo kai- *«" J G sH vaikus išgelbės visuoti
noje į Jungtinių Amerikos Vals-' n a išpažintis ir pagrindinis atsi-
tybių Eucharistinį Kongresą vertimas. Katastrofa gali būti 
1941 m. savo tėvišku žodžiu krei, atitolinta. Dar ne viskas praras 

ta. Juo didesnės yra nelaimės, 

NETEKOME DAR VIENO LIETUVOS 
DRAUGO - CORDELL HULL 

DR. ALBERTAS TARULIS, VVashington, D. C. 
š's dr. Alberto Tarulio strai būdu suvilioti Rusiją atsimesti 

psnis apie Cordell Hull yra nu0 draug'škumo sutarties su 
sudarytas iš vieno skyriaus. Vokietija ir pereiti į Didž. Br. 
jo knygoje: "The Sea of So-, bei jos sąjungininkų pusę. 
cialist Revoliution". Knyga 
parašyta seniai, užgirta bent 
leidyklų, tačiau jai išleisti nė-

sisipės upės srovės galingumu. 
Tačiau dabar yra kita stabmel
diškoji srove, kuri savo stipru
mu neša pražūtin. Tai nepado
rūs kino filmai, žalingoji spau
da ir autoriteto paneigimas mo
kykloje ir kitur. Tik tie sugebės 
atsilaikyti, kurie, ypač jaunuo
liai, mokės didvyriškai aukotis. 

Italų garsus konvertitas ra
šytojas G. Papini savo knygoje 
"Popiežiaus Celestino VI laiškai 
žmonėms" drąsiai ir nepermal-

juo daugiau privalome nugalėti, 
juo tirštesnė yra tamsa, tuo dau 
giau privalome žėrėti, juo žvar
besnis yra oras, tuo daugiau pri 
valome liepsnoti" (ten pat, p. 
194). j . s . 

50 metų relativumo 
teorijai 

Šiemet sueina 50 metų, kaip 
prof. A. Einšteinas paskelbė re 
latyvumo teoriją. Ta progą 
Šveicarijoje, Berne, įvyksta 

Atlanto Chartos gynėjas 
Cordell Hull negalėjo apie tą 

naivų sumanymą nė pagalvoti, 
ra pinigų, nes leidykloms tai Jis išsikvietė Didž. Br. ambasa-
"nepelninga". — Red.' doriaus VVash'ngtone patarėją 
Šių metų liepos 25 miręs Cor-(' Nevile Butler ir jam stačiai pa

dėlį Hull, Valstybes sekretorius sakė, kad jo vyriausybė gali da-
tarp 1933 ir 1944 metų, galima ryti kaip tinkama, tačiau JAV 
nedvejojant pavadinti Lietuvos vyriausybė aukso neatpalaiduos, 

nes ji nepripažįsta Pabaltijo 
kraštų okupacijos. 

draugu. 

Jo reakcija į Lietuvos okupa-
ciją 1940 metais ir dabar tebe- w ° tas reikalas Rusijai kaip tik 
prisimenama kaip svarus argu-l buv<> l a b a i svarbus . Prasidėjus 
mentas ginant lietuviškuosius *».ka™ 8 U Y**** " * " 
reikalus. Paskelbtas, tiesa Vals-! " ^ tapus Didz. Br. sąjungi-
tybės sekretoriaus Sumner Wel-I m n į e ' a t s ! r a d o P™?* * ™u?m 

les vardu, 1940.Vtt.23 pareiški-! *>• Tuometmiam užsienių reika-
mas (The people of the United lu m i i n s ^ m E ^ n u i buvo |sak-

tarptautinis fizikų kongresas, s t a t e s ^ £ p . £ s e d to oredatorv' m i a i P a ^ ž t * . kad Rusija yra 
daujamai rašo: "Jokia valstybė kuriame dalyvaus apie 100 f i- ^ t i v i t i e s n o m a t t e r whether I a b i a u s u i n t e r e s u o t a jos "teisė-
be dvasinės vienybes nėra gaU- zikų iš įvairių Europos kraš- t h e y ^ ^ ^ ^ o n b y ihe ^ mis" į prieškarines sienas, negu 

tų, taip pat ir iš Sovietų Są-| o f f o r c e v į t h e ^ ^ o f medžiagine pagalba ,kurią Didž. 
jungos, Amerikos ir Japonijos. f o r c e . . . ) n egalėjo neatvaizduoti B r V*m P a č i o J e k a r o V™6*0 

ma. Pasaulis pasidarys krikščio
niškas arba žus. Jau yra atėjęs 
augščiausias pasirinkimo metas. — Amerikoj yra apie 3 m i 
Žmogus privalo pasirinkti. Arba lionai arklių. Taigi, apie 20 
jis grįžta prie gryno gyvulišku- kartų mažiau, nei automobilių, 
mo ir sekančio nupuolimo, arba Į 
privalo ant visados iš tos būk
lės išeiti. Dabarties būklė yra 
blogiausia už visas. Gyvuliškos 
žvėries palaimos žmogus neturi, 
priešingai, jis jaučia gailestį, 
graužimąsi, skrupulus, kurie pa
siekia jį iš jo atmestos dieviš-

Neišsisuks 
Politinių partijų veikėjai, vieni atvirai, kiti pusiau lūpų pra

sitaria, kad Genevos konferencija ir preziejento Eizenhoverio 
suvaidintas joj vaidmuo tempte jį tempia kandidatuoti antram 
prezidentiniam terminui. Ir, kaip atrodo, ir pats Prezidentas 
tuo savo vaidmeniu yra patenkintas ir savo artimesniems drau
gams apie tai esąs išsitaręs. Jis esąs patenkintas ypač tuo, kad 
juo kraštas pasitiki. 

I r kad po Genevos žygio prez. Eisenhoweris sustiprino sa
vo poziciją, kaip Vakarų pasaulio neginčijamas vadas, dabar 
tikrai nebeišsisuks iš kandidatūros, jei ir norėtų, nes pats gy
venimas jį vers dirbti toliau ir bandyti baigti pradėtuosius dar
bus. 

Turint tai galvoje, demokratų partijos bosai yra susirūpi
nę, nes dabar tikrai nebeatrodo, kad jų kandidatas, nepaisant 
ką jie bestatytų, beturi šansų laimėti rinkimus. Tačiau, dalykai 
dar gali pasikeisti, nes gyvename didelių netikrumų laikais, ne
šančiais staigmenas po staigmenų. 

Jau 61 kat. bažnyčia 
Formozoje 

o metu Formozoje yra 
palankios sąlygos plėstis kata
likybei. Gyventojų nuotaikos 
palankios, o misionierių nema
žai atvyko ištremtųjų iš Kini
jos. Jau matosi ir rezultatai. 
Jeigu 1950 metais Formozoje 
tebuvo tik trejetas katalikų 
bažnyčių, dabar jų ten yra 61. 
Jose darbuojasi 360 kunigų ir 
vis nuolat atvyksta naujų. Ka
talikų šalpos organizacija ten 
yra įsitaisiusi plytoms dirbti 
mašinas ir jau pastatė 17 na
mų neturtingiesiems, pasiryžu
si šį planą plėsti toliau. 

76 metai vienuolyne 
Gerojo Ganytojo seserų St. 

Paul provincijos motina vyres
nioji sesuo Pranciška Ksavera 
yra jau 76 metus išibuvus vie
nuolyne. 

paties Cordell Hull pažiūrų. 
Ne be jo žinios buvo ir to pa

ties Sumner Welles pareiškimas, 
kad AJV ir toliau pripažins Bal 
tijos kraštų ministerius "kaip 
atstovus suverenių ,bet negalin
čių veikti vyriausybių (under 
duress)". 

ALT galėtų veikiausiai pasą- buvo nedviprasmiška. Jis įsakė 

je. 
Nebuvo abejonės, kad toksai 

reikalavimas bus iškeltas forma 
1:ai, Edenui nuvykus į Maskvą 
1941 metų pabaigoje derėtis dėl 
draugiškumo sutarties su Rusi
ja . 

Cordell Hull nuomonė ir vėl 

kyti. kad ne kas kitas, bet Vals 
tybės Departamentas padėjo 
jiems prieiti ir prie prezidento 
Roosevelto (1940JC.15), kuris 
padarė dar smarkesnį pareiški
mą (The time will come when 
Lithuania will be free again). 

Tuo pačiu metu AJV vyriau
sybė "užšaldė" Pabaltijo kraš
tų aukso fondus Washingtone 
ir liko kurčia į Molotovo skun
dus tuo reikalu Aukščiausioje 
Taryboje (1940.VILI) ir, reikia 
manyti, per diplomatinius kana
lus. Cia irgi Cordell Hull nuomo
nė bus turėjusi pagrindinės reikš 
mes. 

Tokį patį žygį buvo padariusi 
ir Didž. Britanijos vyriausybė. 
Tačiau pastaroji netrukus prade, 
jo svarstyti, a r nebūtų tikslinga 
tuos fondus "atšaldyti" ir tuo 

JAV ambasadoriui Londone 
John G. Winant perskaityti as
meniškai Edenui jo, Cordell 
Hull, pareiškimą, kad JAV nepri 
taria bet kuriems teritoriniams 
pakeitimams prieš taikos konfe
renciją ir kad jų politika tebe-
siremia Atlanto Charta. 

Tuo pačiu metu jis paruošė iš
samų memorandumą Roosevel-
tui, pakartodamas, kad JAV nie 
kuomet nepripažino Rusijos ka
ro metu padarytų užgrobimų ir 
kad jos tebesiremia logiška 
(sound) politika, išdėstyta Ede
nui prieš jo kelionę į Maskvą. 
Nuolaidos Rusijai, girdi, sudary 
tų tik laikinį santykių pagerėji
mą. "Atrodo .kad yra geriau bū
ti tvirtiems dabar, negu vėliau" 
baigėsi memorandumas, 
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norite. Ne turtingas žentas, mano tėvas bitininkas tau 
knygas atvežė. 

— Aukso Altorius? — tesugriebė Vėtra iš karto 
iš karštos Antano kalbos. 

— Tuos pačius! Nikitą apmovė. Ant vežimo jį pa
sodino, o vežime „Aukso Altoriai", š i t kaip. Kunigas 
Sakalauskas tėvą bučiavo. O tu dabar Oną slepi. 

Antanas sudėjo rankas, kaip kad šaukia miške, ir 
suriko: 

lūžo. — Palūkėk, berne, palūkėk! Apie jūsų tą masko
liais persidirbimą visi gi šneka. O ką bešnekėti! Pats 
mačiau: viename vežime su žandaru. 

Jis visai supyko ir riktelėjo griežčiau: 
— O ko čia naktimis baladojies. Eik namo! Sve

čias nekviestas! 
— Dabar man vis tiek, ar tu mane varysi, ar kvie

si. Juk Ona mane myli. Tai dabar yra viskas! Palauk, 
vasce, 4ar ne viskas. Reikia dar jai pasakyti, kad štai Ona. 

— Onute, Onute, Onute! 
Buvo tyla, nebuvo atsako. Staiga Antanas lyg 

— Dėde Vėtra, nepyk, susimylėk. Suprask ir Oną. 
Matai, nemeluoju. Važiuokime tuoj pas kunigą Saka
lauską. Aš pas jus, tai viską sužinojęs, pėsčias naktį 
atbėgau. Atbėgau, nes bijojau, kad kas su Ona nenu
tiktų. 

— Tu, berne, tikrai nesavo prote. Ne vienuolyne 

tų lietuviai privalome stiprinti savą tautinį potencialą visomis f č i a ' g " ^ Kunig&s S a k a l a u s k a s pasakė man viską, 
galimomis priemonėmis ir, būdami artimi kaimynai, bendromis I I r negudravoki vasce. Neišeisiu, kol Onos nepamaty

siu. Nors užmušk mane čia. jėgomis kovoti už bolševikų pavergtosios Lietuvos žmonių teises 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 

SOVIETIJOS EKONOMINE KRIZE 
Sovietų Rusijoj ekonominė krizė siautėjo visais laikais. Dar

bo žmonės ir ūkininkai visada skurdo. Gerai gyveno ir tebegyve
na tik valdanč'ojiklasė — augštieji komunistų komisarai, ka
riuomenes h* policijos bei žvalgybos viršūnės. Tač'au šiuo mėtų 
ekonominė būklė yra žymiai paaštrėjusi. Ten didelis trūkumas 
visokių gyvenimo reikmenų, nes daugumas dirbtuvių yra užim
tos ginklų kalimu, ko sulaikyti ar sulėtinti Kremlius neišdrįsta. 
Mat, ginklai reikalingi pagrobtiems kraštams valdyti ir kruvi
nam komunistiniam režimui išlaikyti. 

— Sakau tau, nėra jos. Išvažiavo. 
— O kur? — riktelėjo Antanas. 
— Kur norėjo, ten ir išvažiavo. 
— Pasakyk, — Antanas griebė Vėtrą už rankų. — 

Pasakyk gi, būk geras. A? — Antanas staiga pastū 

— Namie? • 
— Ir ne namie; 
— Kur, kur ji, — prastenėjo Antanas. 
— Onutė ir teta pas Laužikius, — staiga pasigir

do mergaitės balsas. Vėtra griebė duris, ir už durų pri
sispaudusi mergiotė griuvo kaip maišas. 

— Škac! — suriko pasimetęs Vėtra, jau striksin-
čiai iš čia samdinei. 

mėjo Vėtrą ir pasakė kaip su panieka. — Tu čia, na-1 Antanas įėjo kambarin. Jis žiūrėjo kaip tamsoje 
muose miegi, o mano tėvas knygas skleidžia. Jūs visi! Vėtra uždega žibalinės lempos dagtį. Tą akimirka at-
Urnužiai, Urnužiai! Užeik ryt pas kunigą Sakalauską, šaldė juos abu. 
gausi žadėtus „Aukso Altorius". O kas atvežė? Urnų- — Antanai, — pasakė Vėtra, atsisukdamas į jau-
žis! Nikitą su tikėjimo keitimu apmovė, o tau „Aukso nuolį. — Cia negali būti kokiui juokų su tomis meilė-
Altorius" atvežė. I mis. Jeigu tie gandai apie tas meiles ateis i žmones, 

Antanas kalbėjo karstai: jis buvo įtūžęs. I tu suterši mano dukters garbę. Aš Oną auginau ne tam. 
— Cia nuo manęs Oną slepiate. Turtingo žento; Aš noriu ją atiduoti u i žmogaus, prie kurio ji būtų ir 

soti ,ir saugi. O tu dar per jaunas. Kas tavo ūkis? 
Bitininko knygos, kur lubiną sėti. O kur tu tą lubiną 
sėsi? Jūs lauko neturite. Tu turėtum šaltai pagalvoti; 
ne naktimis čia triukšmauti. 

— Dėde Vėtra, — graudžiai ištarė Antanas. — 
Tu viską supranti. Bet aš netikiu, kad tu tai man at
virai sakai. Turtingas pinigus turi, o ar turi j is š ird |? 
Kas geriau, ar kad tavo dukrą nupirktų, ar kad ją my
lėtų? O aš myliu. Kunigas Sakalauskas paklausė: a r 
myli visam amžiui? Taip, pasakiau, visam amžiui. 
I r ant Širdies ranką padėjau. I r koks bus toliau Onos 
piršimas, jeigu visi sužinos, kad ji mane myli. O ji tai 
pasakė pati; vienuolyną pasirinko. Vasce, nuvežk mane 
tik kartą jos pažiūrėti. Nors iš tolo. Už manęs neįeisi
te, ji eis į vienuolyną. Aš, vasce, dėde Vėtra, meldžiu: 
nuvežk mane prie jos. O ten, kaip ji pasakys, taip tegu 
tebūnie... 

Antanas griebė Vėtros ranką ir pabučiavo. 
— Vasce, dėde Vėtra, tavo sūnus numirė, aš tau 

antru sūnum būsiu. 

Lyg digns dūris nusmilko Vėtros širdin. 
— Rankų man nebučiuok. Nesu kunigas. O gi 

ir vėlu dabar. 

— Važiuojam, važiuojam, -— subliovė Antanas. 
— Už vidunakčio jau... 
— Važiuojam, važiuojam, — rėkė Antanas, ne

klausydamas Vėtros murmėjimo. — Mano tėvas tau 
visą ryšulį „Aukso Altorių" atvežė, o tu mane tik tru
puti pavėžėk. Jam dėl tavęs nebuvo koktu su žandaru 
sėdėti. Tu mane tik pavėžėk. O nepaveši. aš pats nu
bėgsiu. Kas man tie Laužikiai! Bėgte atbėgsiu. Man 
jokio kraičio nereikia. 

(Bus daugiau) 

. 
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KARŠČIO jNUOVARGIS JR KARŠČIO 
(SAULES) SMOGIS) 

DR. A. VALIS- LABOKAS 
ras geriau. Esant lauke, pasi-Kada žmogui tenka ilgesni 

laiką pabūti augštos tempera
tūros aplinkoje, kaip tai būna 
karštomis vasaros dienomis, 
neretai jis suserga, taip vadi
namu, karščio nuovargiu. 

Karščio nuovargio paliesta
sis, pirmiausia, pradeda jausti 
silpnumą, jėgų išsekimą, gal
vos svaigimą, akių aptemimą 
ir, pagaliau, alpimą. Kartais 
atsiranda silpni raumenų trau 

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

NAMU STATYBA 

įvairūs į ta i symui Ir pardavimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti narna, 
kuria butu serai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite paa 

Susitarti saukit REliance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 

traukti į medžių ar namų pa
vėsį. Be to, papildymui su pra
kaitu išėjusių druskų, reika
linga duoti stiklinę vandens su 
ištirpytu jame mažu kiekiu vai 
gomos druskos. Jei paliestasis' tgįįąS^ nuo T o - 7 vai 
yra be sąmones, gydytojas tu
rėtų įleisti fiziologinio skiedi
nio tiesiog į veną. 

Laimei, dauguma karščio 
nuovargio paliestųjų asmenų 

HELP VVANTED — VYRAI 

kuliai ir net vėmimas. Kūno j atsigaivina greit ir, paprastai 
oda, del paviršutinių kraują- j gali grįžti į darbą sekančią die 
gyslių susitraukimo ir prakai-1 ną. 
tavimo, pasidaro šalta ir drėg
na. Kraujo spaudimas nukren
ta. 

Adresas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAGO S2, ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 VY. 18th St. Cicago 16 

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

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

ir taip gerai 
Atomines energijos komisija j giiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiĮĮ 

Karščio nuovargis nėra toks ! pT^ du metu pranešė tūlam j g u ' O T U V ^ v ^ v * Y * 0 S = 
vojingas, kaip kad karščio' j € 8 s e Reese, Texafl, kad jo | *ENDiRO ^ 5 

U R A S i 
BUILDERS, INO. 

pavojingas, 
arba saulės smūgis, kuris pa- ūkyje randasi uranijaus, ta 
prastai pasireiškia staigiu kūno \ į į a u ^ nepakankamo kiekio 'g 
temperatūros pakilimu (iki 105 kasimas buvo nepatartinas. = Stato gyvenamuosius na-
_ 106 laipenių Farenheito), j N u 0 t o j ^ pas jį pamažu J m ^ - į K i ; * 
apalpimu ir sąmones neteki- p r adejo rinktis žmones reuma-
mu. Prie to gali prisidėti k o n - j t i z m o kamuojami ir prašyti, 
vulsijos ir vėmimas. Nesutei- |k a d j i e m s leistų ant jo žemės 

kus pagalbos, toks ligonis gali; pasėdėti. 

Gandai pasklido taip, kad 
mirti. 

Pagrindinis skirtumas tarp 
karščio nuovargio ir saulės 

dabartiniu metu pas jį susi-

gal standartinius planus ar 
2 individualinius pageidavimus. 
S įvairūs patarimai statjy-
= bos bei finansavimo reika- _ 
5 lais, skiciniai planai ir na- s 
~ mų įkainavimas nemokamai. c: 
E Statybos reikalais kreiptis i 
3 i reikalų vedėją Šiuo adresu: § 
I JONAS STANKUS I 

smūgio yra tas, kad karščio I J i s p a c į entų patogumui prista 
nuovargio paliestasis smarkiai j t ė g u o l ų k ^ j ų "gydymą" pra 
prakaituoja, tuo tarpu gi sau- i d ė j o ^ p o 2 dol. į dieną, 
lės smūgio paliestasis visai ne- /JJ "Newsweek") 
prakaituoja, jo oda yra sausa 
u* karsta. — Illinois universiteto biu-

Karščio nuovargį dažniausia d ž e t a s š i a i s m e t a i s s i e k s 6 1 
gauna silpni, ligos suvarginti „ ^ ^ d o l e r i ų . Visoj univer-

renka iki 150 žmonių į dieną, j S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
r Tel. PRospect 8-2013 arba B 
S Ll dlow 5-8580. S 

žmones, asmenys išgėrę svai
giųjų gėralų ir asmenys, kurių 
organizme dėl gausaus prakai
tavimo pasireiškia druskų sto
ka. 

Del to, fiziniai silpni asme
nys ir tie, kurie geria alkoholi
nius gėrimus karštomis vasa
ros dienomis, turi ypatingai 
pasisaugoti, kad negautų karš 
čio nuovargio. 

Karščio nuovargis, o taip 
pat ir karščio (saulės) smūgis, 
gali atsirasti ne vien tiktai kar 
štiems saulės spinduliams vei
kiant, bet ir šiaip pabuvus il
gesnį laiką ypatingai karštoj 
aplinkoj, nesvarbu, dienos ar 
nakties metu. 

Ką daryti pajutus karščio 
nuovargio reiškinius? Pirmiau 
sia, stengtis pasitraukti į ve
šesnę vietą ir pailsėti iki atsi-

PAJIEŠROJIMAS 

O N A YIRŽINTIEN'E, buvusi mo
kytoja Lietuvoje, Žemaitijoje, pra
šoma atsil iepti Šiuo adresu: " D r a u 
g a s " Box 1398, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111. 

siteto istorijoj tai didžiausias 
biudžetas, šiemet bus išleista 
septyni milionai dolerių dau
giau negu pernai. Mokytojams 
algos bus pakeltos 14 %. Al
goms bus išleista $5,3*65,000 
daugiau negu pernai. 

= 6800 SO. CAMPBELL AVE., E 
= Chioago 29, Illinois = 
THilMHItHimmKHHIHIUIIIHJmJllimitŽ 

ANTANATLUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

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

su mechaniškais gabumais 
gali išmokti 

Vecialiu amatu. 
1-ma ir 2-ra pamaina 
Aukščiausias pradinis 

atlyginimas. 
flntvalandžiai. 

Bendroves Priedai 
Gera Ateitis. 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

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

REAL ESTATE 

KXXXXK>OOOOOOOOOr /000000000< 
Nori namų, farmų ir ' biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — morg-ičiuii. apdraudimus 
— inšuransus, kas nori biznių kny
gas suvesti Ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus Ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Tvht Hlr i son 8-7828 

Namų t d . PRospect 8-2530 
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKEBS 
9016 a Cottage Grove Ave, 

Chicago 

<X>0O0O<K><>0<KK><>0<>O<>0O<KK><>0< 

MARQUETTE P A R K E 
Įmokėti $2,500. Medinis namas. 

1 butas 4 k. ir 1 butas 3 k. Cent-
rims apšildymas. 

B . R. PD3TKIEWICZ 
2555 W. 47th St. 
LAfaye t te 3-1083 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
65 East Washington Staeet 

TeL DEarboni 2-24*4 
2384 South Oakley Arame 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

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

REALTY 
1839 W. 47 St TeL LAf. S-3S84 

(Ir sekmadieniais) 

IMdell* namų. Masių, 
tų, sklypu pasirinkimas, 
morgičiua, paskolaa, nuosavybių do
kumentus. Nemokamai te lkiame In
formacijas Ir patariau 

Z. U M B B A 2 C N A S 
F. H. HALVORJTElf CO. 

tel 
T-l 

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

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71st, SC WAlbrook S-9015 

VYRAS PENSININKAS. U I ma
žą namo priežiūrą veltui butas, ku
ras, šviesa ir baltiniai. Gyventi kar
tu su Seimininku. ENglewood 4-
8101 iki 2 vai. popiet. 

ST. LAVVRENCE PARISH 
BY OWNER 

6 rm. modern brlck large rms. 
3 bendrooms up, 2 rms dn. Frcahly 
dooorated. Full basement, gas heat; 
1H ceramic tile baths, flagstone 
patio, tankbark play ground area. 
Carpeting, drapes storms, & blinds. 

o . j - - - « • _ , , - •**•-. iRefrig & stove. 1 blk from I. C. 
Rezidencija. Gražus / kamb. Kok- a M l L t r a n 8 . f n e a r . choo l s & shop-

BEVERLY SHORES, INDIANA 

PROGOS — OPORTUNITIES 
m ~ * • * * m * m m m m w * m m m * — m m m m m " • * m m 

BY OWNER 
DEIiICATESSEN — Wcll establl-

shed. Doing g-ood busincas. — Can-
not handle alone. 

Will saerifice for quick sale. 
Ideal for couple. 
Living ąuarters in rear. 

Call — 
ESsex 5-5043 

GROCERY & MARKET 

Maisto krautuve. 3 kamb. užpaka-

Marąuotte Parke 2-jų augštų m u 
ro namas. (2 po 5 k. ) . Rinktinėj 
vietoj ir gerame stovy. Pilnas rūsys. 
Augštas stogas. Parduodamas drau
go su neužstatytu gražiu kampiniu 
sklypu. Tiktai u i $28,000. 

Marąuette Parke Bungalow — 8 
kambarių. Pilnas rūsys. Geras pir
kinys didelei seimai. $17,000. 

Arti Marųuette Parko naujame 
rajone. Jaukus, geras S k. namas 
su rūsiu. Platus, gražiai apželdytas 
sklypas. Prašoma $11,000. 

Arti 47-os Ir 8v. Kryžiaus Bažny
čios 2-jų augštų medinis namas. 3 
butai po 4 k. Ir gera tuščia biznio 

• * p » — m * ^ 

ISNUOMUOJAMA 

su 

IŠNUOM. atskiru įėjimu kamba

rys. Galima naudotis ir virtuve. 

8811 S. Maplewood Ave. 

.0\JR INty* 
% 

T Ė V A S P I J U S I 
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuria turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra* Tci. PRospect s-osn. 
našysčių dovana, nuostabus iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t t . Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikslai. Kaina 
$200. 

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijoje 

2394 So. Oakle* Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

prekių. Kaina $4,500. 3001 South 
i Kmorald Ave. Tel. DAnube 6-1917; 

po 7 v. v. TAylor 9-5372. 

BY OWNER 
T A V E R N. 

Near airport and industrial dis-
triet. Wcll estabUshcd — doing good 
business. 

Owner \will saerifice for quick 
sale. Near transportation and 
schools. 

Call — 
POrtsmouUi 7-9734 

Į įi i. i s 

PARDUODAMA MOTERŲ IR 
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE. Labai 
nebrangiai. Savininkas apleidžia 

Knunm. kambarys pirmame augs- ' chieagą. 2646 \V. 69th St. 
te su atskiru įėjimu. Galima nau- I 
dotis ir virtuve. 3225 W. 66th St. Tel. VVAlbrook 5-OflO. 

ly. Nuolatinis biznis. Labai daug patalpa." M~ū r o garažas 2 autom 7 "Yra 
j morgičius $6,300. Kaina $14.50(T. 

NeSoli Aušros Vartų hažn. 2-jų 
augštų muro namas . 4 butai po 4 
kamb. $19,800. 

RONELANDB išnuom. kamb. 
atskiru įėjimu. 

Tol. Waterfall 8-6782 

"roominR 
puošnus 7924 S. Ashland Ave. 

RA 3-7911 

IŠNUOM. 5 k. butas 2-nie augšte. 
Suaugusių šeimai. 

7026 S. Washtenaw A v e , 

P A R D A V I M U I 

Naujasis Testamentas -
Šventas Rastas 

PARDAVIMUI 8 dalių valgo
mojo setas, $40; 5 dalių .chrome 
pusryčių setas, $30; 6 dalių "t\vin 
bedroom" setas, $65; 9x20 maroon 
spalvos "twist" rug-kilimas, $50; 
9x12 oriental kilimas, $150; 17 vene
ciškų užuolaidų. $35. Kreiptis pas 
UaUli . tel. SHeldroke 3-7116. 

MISCELLANEOUS 
Įvairus Dalykai 

BY O W N E R 
Hardware and. Paint Store 

$10,000 includes fixtures, Wall paper 
steamer, floor sandersš pipe threa-
ding machinery, and new paint con-
ditioner. 

Well established.—Good business 
and near schools for children. 

1*1 lliiuui 5-5123 

Didelis apnrtamentlnls 
house". Gražus iš oro ir 
viduje. Geroje ir gražioje biznio vie
toje. Pavyzdingai ir praktiškai ad
ministruojamas. Duoda metams 
$18,000 pajamų. 2 žmoni s lengvai 

į. gali šį bienj vosti. Galima gerai vers
tis ir dviem pirkėjams. Parduoda
mas už geriausia^ pasiūlymą įmo- > 
kant nemažiau $15,o no. 

V I 1 7 Y C TTTVNT'v 2 a u t o m - garažas su į viršų pake-
i\r\Xi I O J U A N I O jl iamom durim. Geras pirkinys. 

hų stogas. Namas t inkamas gyventi ping $20,600. 
visus metus. Vienas blokas iki eže- Į 72S1 S. CORMuLL 
ro, 2 mylios iki Michigan City. S a - ' M U 4 " 0 9 2 6 

vininkui kainavo $22,000, yra dauj? 
priedų. Dabar prašo $16,000. Kreip
t i s pas p. K. VOLODKEVIČIŲ. 

. McCARTHY B R O T H E R S 
2412 West 63rd Street 

R E p u b l k 7-5000 

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

KUTBA-NORKUS REALTY 
R E A L ESTATE-HJSTJRANCE 

8405 W e s t 51 8t . 
WAlbrook 5-6030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.) 

R E I K I A N A M Ų ! 
TURIME P I R K S J U ! Jei turit* 

2 butų namą pardavimui BRIDGE-
PORTO kolonijoje, praiome pranešti 

J O S E P H MOZERIS, Real Estate 
3430 S. Halsted Street 

CLiffside 4-0104 

12 BUTŲ MŪRINIS 
NAMAS 

PAJAMŲ $12,000 
5 & 4 kamb. butai 

Savininkas parduoda pagal 
"contract", reikia įmokėti 

$25,000. 
(Arti 62nd ir California) 

Šaukite JIM McCANN 

McKEY & POAGUE 
R E A L T O R S 

Kas, perkant arba parduodant 
mus. norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės t 

V E N T A R E A L E S T A T E 
14409 S. Fa ir f i e ld , teL L A f . 3 -3881 
Vai. Kasdien nuo »—12 Ir 4—7 vmL 
vak. ftestad nuo t v. r. Iki t • . T. 

Trečladineiais uždaryta 

P. STANKOVIČIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St. 

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

2-jų butų mūrinis namas . S k. Ir 
l t t vonios apačioje, 4 k. ir 2 k. 
su 1 % vonios viršuj. Pi lnas rūsys. 
Karstu vandeniu apšildymas. Z au
tom, garažas. CLiffside 4-1911. 

ACROSS FROM ST. KAPHAKI/S 

F O R Ų l ICR SALK BY O W X E R 
5 rm. house, S bedrooms 
(One in attic) Oil heat 

2 car garage. $11,000 
• 

6955 S. LAflin 

CICERO — GRANT WORKS apy
linkėje. 3-jų butų mūrinis. Visi bu
tai po 6 k. Autom, alyva apšildomi. 
Automatiškas vandens Šildytuvas. 
Pilnas rūsys. Pilnai atremontuotas. 

P . I K O N A S -— StEAL KSTATE 

2735 W. 71 St. 

WAlbrook 5-6015 

Lietuvių kolonijoje — 6 butai po 
4 k., stiprus mūras, namas gerai !chen, oil heat, basement. 

ST. L E O S PARISH 
2—3 blocks school — High School 

— -Church. 
S FLAT, S—7 ROOMS 

S bedrooms up & 2 doun. II • t 
v a t e r oil heat. Full basement. 1 
cab. kit. Viclnity Sist & Peoria. 
$23,500. 

Call Owner —-
\ X 6-1978 

St. Kulalla Parimi. MaymmdL By 
owner, € roora bungalow, seminary 

• sectlon, gas heat, sun parlor and 
rear porch, ti le bath, full basement. 

1 floored attic, garage. $19,000 or best 
Immaculate Conception Parlsh. Cffer. 1616 South 15th. Maywood. 

2 bedrooms, tilcd bath, cabinet kit- ' 

BROZ REALTY CO. 
570« W. Cermak Rd. 

OLympic 2-1689 

FLMHURST 

garage. i Piione F l imore 5-0057. 

LIETUVIŠKA APDRAUDU 
AGENTCRA 

Oyvybgs, l igoninis , automobilių, 
| baldų, namų ir visos kitos apdraudos 

Vertė l i e tuv ių ka lbon J U O Z A P A I — asmenims, profesionalams ir bia-
SKVHtBCfLAS — Kauno Arktvysv lnk> **}?om*' ^ tavf t* Patrinkimas 
U f t ' "t--~ ri_ (kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne-

I kupaa Metropo l i tas . IV la iaa . 1S | m 0 k a m a s patarnavimas Ir inforniaci-
tetdo " L U X " 1 W 7 m. Š t u t g a r t ą I Ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
6 2 0 DUfli g a l n a f 1.50. G a u n a m a ĮSmulkesnial informacijai gauti skam-

r binkite, rašykite, užeikite: 
Jonas KIRVAITIS 

INTHR.STATB INSURANCE 
AGENCY 

5900 S. Ashland Ave.. Chicago 36, UI. 
TeL WAlbrook 5-5S71 

Agentų Ir brokeriu dėmesiui! 
Priei drausdami kitur pasiteirau

kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
čiausi komisai. Savi pas savus! 

M 0 B A U 6 E " 
2334 $4. Oakley A*e. 

Chicago 8, Illinois 

MĖNRAŠTIS M1NESR1 NEMOKAMAI! 
Didelit iių dienų tempimas, karo Ir kitas galimybe* r*Q* *m ****** 

1 
tekti kasdieniuj įvykiui. Tam reikalui dienrains darosi būtinybe. 

Šiais metasi sueina 50 melų kai* Bkovota spaudos laisvf. Tas ja-
bilejus tebūnie minimas šukių: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o Kuo meta — lietuviškas dievait is . Dienraštis "Draugas", 
pats Švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Ckicagoje, daro B savo puses 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per menssi laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"I>r»ugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondento ir in
formatorių, kar leltadienj duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tari tpe-
risJius skyrius: moterų, jsonimo (ateitininkų, skautų, studentų), sporto, tvot* 

t l . 0 0 0 premijos gnls—Jim romanai Ir 

tan ssvo senaranaroius njusiaoje, as^amoijojc, veneeaeioje, 
BrariUjoje, Argentinoje, CUeje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ftveicariioie, 
I talijoje, Pr ancūti jo je, net b AastraH joie. 

Imdami Y n J *T)raafą" mensohd J is sjskso •8»tfSfsltBjMs, 9 
tarisHe progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jai "Dmofo** 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresas avo pažįstamų, kurie 
io dar n i k i t t n ir mes per mėnesį Ū k o „Draujrą" siusime be n^nokesrlo. 

ŠILDYMAS 
A. Stanoiauskas ir A. Lapkus 

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

. 1337 So. Laramie, 
Cicero, 111. 

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

« W W W » ^ i W W ^ W » ^ - I I I ' I M I ' 

R E A L E S T A T E 

ST. P I U S P A R A P I J O J E savi
ninkas parduoda 2 augštų medinį 
namą — 2 butai po 4 kamb., 1—7 
kamb. ir garažas. Pi l ims rūsys. Ar
ti mokyklos ir -krautuvės . Gera 
transportacija. C A 6 4 5 6 0 . 

prižiūrėtas ir. užlaikytas. Pajamų Near schools. bus and Nortkvvestern 
iki $250 per m€n. Kaina $ 12,999, , transportation. $17,000. 
Z. UMBRAŽONAS, PO. 7-2009 ar- Owner Te 2-705S 
ba HE. 4-4300. ' ' . ' . _ 

287 Indiana Ave. 
Flmhurat 

. A l i S A I M S PAB1SH 
BY O W S E R . 

6 rm. brick, large lot, 2 car gar. 
gas heat, Youngstown kltchen, full 
basement, ceramic tile bath. Near 
schools and transportation, 1 block 
to I. C. trains, H block to CTA 
bus. 

10S08 S. UlKHlO. 
Open Sunday 1—5. $18,500. 

Gražus mūrinis namas $13,900. 
Arti 26th Ir 8pringfield. 6 kamb. (3 
mieg. k.) . Karštu oru apšildymas. 
Pastoge Ir rūsys. 2 autom, garažas. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St .LAwn-j 
dale 1-7038. 

By owner — Leaving city. will 
8ecrifice for ąuick sale 6 spacious 
modern rooms, expandable; 1 room 
finished; full basement, enclosed 
porch, face brick, tiled bathroom. 
built-in tub, new boiler. $16,600. 
A value unchallanged. 7249 South 
Rockttei l . Call PKospect 9-7861. 

ST. slMO.Ns PAR1SU 
B Y o \ \ M i; 

S yr. old 1% story brick, 
4 large rms. dn., 2% up, 
oajt trim, 2 baths, cer. tue, 

Pri<> perkant kitur, teiraukitės 
pas mane del 2-jų butų mūrinių 
namų ir bungalow. Marąuette ir 
Brighton Parke. Atkreipkite dėmesį 
j sąžiningą patarnavimą. Jūsų bro
keris—E. KURŠIUS, tel. WAlbrook 
5-6015 arba BIshop 7-S838. P. Leo
nas, Real Estate. Kas turite išnuo-
mavimui butų prašau taip pat pra
nešti. Sąžiningi nuomininkai bus 
jums labai dėkingi. 

SEIMAI GYVENTI ARBA DfiL 
INVESTAVIMO 

Savininkas parduoda gražų 5 
kamb. kampinį mūrinį namą. "Par-
titionable". Pi lnas rūsys ir pastoge. 
Karstu vandeniu apsild. garažas. 
Tuojau ga l ima užimti. 405$ W. Zlst 
St. CBawtord 7-4S24. 

Proga — Bargcnas. Naujoj, ky-1 o a k ^ r i m > 2 baths, cer. tUe, j ši ldomas. Apyl inkėje Marąuette 
lančioj apylinkėje, vakaruose, prie k n o t t y p i n e bsmt.. comb. storms, , Parko. Kjuna $30,000. EEpubl ic 
Archer, 12 ra senumo, gražus mūr. , y e n b i m a s > | c a r . gar. 7-1274. 
bungalow. 2 dideli miegamieji, tful- \ »ii>^«*M^ i,-s»»' 
kus rūsys. Naujas garažas. Susisie-

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI! 
Pirkite naują 5 ar 6 kam

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

Skolą mokėt kaip nuomą. 
Susitarimui šaukite staty-
toja — Tinacs 2-5999. 
J S ^ S S 2Jy BUTV MŪRI-';:;̂ - ZZ^rZ^L?^ 
JNIS K A M A S — 2 butai po 5 kamb. koklių vonios. Medines spintos vir-
įr 3 kamb. rūsy. 2-jų autom, mūr tuveje. "Disposai"; garu apšildymas, 
rinia garažas. Karš tu v a n i e n i u ap- Kilimai visame name. Žieminiai lan-
x;i^ - A i ; ~ u i ; - ™" Kai ir sieteliai. Kartu visi namų apy-~" 

— — — — — — _ — — — _ _ _ 
ST. H M O T ^ Y PARAPIJOJ 

N a m a s įkainotas skubiam parda-

klmaa su miesto centru tik 40 minu
čių. Arti mokyklos, bažnyčių ir 
krautuvių. Kaina $15,900. 

— o — 
Brighton Parke. 2-jų butų mūri

nis — 2 po i k. ir 2 k. pastogėje. 
Centrinis šildymas. Garažas. Kaina 
$18,000. 

_ o* — 
Gage Parke. 4 po 4 k. medinis. 

Pajamų $200. Platus sklypas. Graži 
apylinke. Kaina $18,500. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 Mst St. 

\VAlbrook 5-5030 ir vakarais 

PRospect 8-2579 

VUoepect tt-8»21 

vokos dalykai. ROgers Park 4-5590. 

ST. JUSTIN MARTYR parapijoje 

ST. GALL PARLSH 
BY OVvNEK 

2-jų augštų medinis namas — 4 savininkas skubiai parduoda € kmb. 
' kamb., ir 4 kamb. su vonia. Auto- i medinį namą. 3 mieg. kamb. Uždari 

matiškai Šildomas karštas vanduo. 

$ fm. cott. vith garage. 
bsmt enclosed sun porch; auto. j 

• Rūsys ir pastoge. 
1117 \V. 19th s t . 

oiL heat, new roof & gutters. 
HAy nuirket 1 - 4399 

porčiai, 2 autom, garažas. Kerami
kos koklių grindys vonios kambary. 
Visi ąžuoliniai papuošimai. 7242 S. 
Marshfield Ave. 

«V7I11 «i K l u m U l i n p i BRIGHTON P A R K E : Mūrinis t j 
5701 fc. ^pauMung ipo 4 k ir rflgy 2 k C e n t r a l i n i a s a . j 

dymas. Garažas. Rami vieta. 
— o — 

MEDINIS, 3 butai: krautuves pa-MAMOJE PARAMOJE ! 

ST. J E R O M E PARISH. 
B Y OWNER. 

7 large rooms, 1 »* Ule baths. 
new carpeting, s torms windows. 
many extras, choice location, large 

*"«^7i « , ' ta lpa ir 3 k., vienas 6 k. ir 1—4 k. Į 0 ^ 
Atvykite šiandien apžiūrėti nau- G e r a s pajamos, arti mokyklos. Kai- i $18,000: $4.000 down. 

ją vietą „« nw s i f o n o 1 l t 0 9 Greenfeaf na tik $16,000. 
GERIAUSIOS KOKYBES! M E D I N I g , 2 " p o ° 4 1 . Gage Parke, 

žemesnės kainos. — Di- Gazu šildomi. Garažas. Gera apy-
ORchard 3-5325 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, H U N O I S 

* . 

• 

P L U MB I NG 
Licenaed, bonded p lumbers 

J o k s d a r b a s nėra d ide l i s a r m a ž a s . 
S a u k i t e dabar . K a l b a m e l i e tuv i ška i 

GRovehi l I 6 -6708 a r b a 
W A i b r o o k 5 -3451 p| m 

| į Pirkit Apsaugos Bonus! 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

D A I N U O K 
12 dainų rinkinyi vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodjją ir žodžius paraše Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevietns. 

Kaina $2.50 

Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 

Žymiai žemesnės kainos. — l>i- Gazu šildomi. Garatas. u e r a apy- ; 4 moderniai įrengti butai. » dideli 
desnii Gražūs. Visos sienos t ln- linkę. Kaina tik $S,500. kamb.. karštu vandeniu šildoma. 
kuotos. Pilnas rūsys. Visi kambariai 
ekstra dideli. Mokyklos, krautuves. 
CTA busaL. 

Atdari apžiūrėjimui kiekvieną die
ną ir sekmad. iki sutemstant. 

3911 WEST 71st STREET 
3923 WEST 71st STREET 

S miegamieji — 5 kamb., 
S H kamb. — S mieg. 
4 kamb. su galimybe padidinti 
4V4 kamb. "ranches". 

GUARAMTY BUILDING 
CORPORATION 

Ofisas 6^47 8 . Pulaski Rd. 

Tel. RBLance 5-3700 

— o — visi įrengimai, tinkai tr medžio dar-
MtTRINIS 18 butų, 65-os ir Damen bai pirmos eiles. Puikus mūras. Di-

apyllnkeje. $15,900 metinių pajamų, (delis sklypas, sodas, gėlynai. 3 ma-
fceina kaina. i inų mūro garažas. 2 blokai nuo 

— o — Marąuette Parko. Tik $31,000. 
Z. UMBRASU N AS 

*?HR •w 1 " 

PIRKtTE APSAUGOS B 0 W S -

MŪRINIS 12 butų-Marąuette Par
ke. $9,960 metinių pajamų. Gražus 
namas. 

— o — 
MEDINIS 6 k. 'cottąge". Centr. 

šild. gaau. Labai graži apylinke. Ap
žiūrėti bet kada, ypatingai sekmad 
nuo 12 iki 6 v. Kaina $10.500. Ad
resas 2313 West 91st Street. 

ŠIMAIČIAI 
Realty. Builders. Insurance 

2737 W. 43rd S t 
CLiffs ide 4-2390 _ 

$12,900. "Shingle" namas su pa
jamom. Arti 24th ir Kildare. 5 kam. 
U* t kamb. pastogėje. Karštu oru 

PO 7-2009 arba H E 4-4300 

NEMOKĖKITE NUOMOS. BET 
PRADfiKIT RINKTI NUOMAS! 
Mūrinis namas — 5 butai ir krau

tuvei patalpa. Metines pajamas 
$3.S40. Arti katalikiškų mokyklų. 
Maloni apvlinkC. Kaina $20.000. 
Kreiptis pas — GAOAMSKAS 2236 
S. Oalifornia Ave. BIshop 7-70SS. 

ST. S Y M P H O R O S A P A R A P I J O 
J E savininkas parduoda 5 kamb. 
(3 mieg. k.) namą, 2-jų m. senumo. 
2 autom, garažas, koklių rūsys ir 
vonia, alununum žieminiai langai ir 

M sieteliai. Art i mokyklos, bgžnyčio6 
apšudyaias. Pajamų $*0. Z a u t o m - * _ ; • M a i J S m a j T I S i n S S <m\i-
26tb ^tT"£*A^rndaTė 1-T038. i ooa u iua t i . «17;.S00. R E 5-9620. ^ 

9 ' 
' 

• 
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Šeštadienis, jiepos 30, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB 

GRYNO OHO DOVANA m 

Los Angeles miesto valdybos nariai gavo dovanų gryno oro i* 
Los Alton (Calif. š iaurės) . Esą šio oro (įpratę blogu alsuoti los-
angeliečiai) negali ragauti daugiau kaip tris kartus j. parą, kad 

neįprastų kaip j alkoholį. ( INS) 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Pas mūsų kaimynus 

Liepos 3 d. Passaic, N. J., 
suvažiavę egzilinių skautų bro
lijų atstovai pasidalino statis
tinėmis žiniomis. Jas &a su
trauktai perduodame skaityto
jams. 

Estų skautų priskajtoma iki 
2,500. Jie veikia Anglijoje, Au
stralijoje, JAV-bese, Kanado
je, Vokietijoje ir Švedijoje. 
Jiems vadovauja Akael Salu-
mets eu štabu Toronte, Kana
doje. Žinomas giforellistas sktn. 
Herb. Michelson yra estų sk. 
stabo užsienio skyriaus vedė
jas. Estų skautų vienetai yra 
registruoti gyvenamųjų kraš
tų skautų organizacijose. 

Gudų skautų tėra apie 200. 
Jie veikia Anglijoje, Australi-

lijoje, Belgijoje, JAV->,bese ir 
Vokietijoje. Jiems vadovauja 
J. Sienkovski iš Belgijos. 

Rusų skautai irgi negausūs. 
Su skautėm kartu jų yra 720. 
Vienetai veikia Argentinoje, 
Australijoje, Čilėje, JAV-bese, 
Kanadoje, Maroke ir Prancūzi
joje. Vadovauja Boris Marti-
nov iš Frankfurto. 
Skaitlingoje ukrainiečių Plast 

organizacijoje jaunoji karta 
gauna tautišką auklėjimą. Vei 
kia U.p ir ukrainiečių skautai, 
kurie apjungia 3,000 narių, ku
rie yra plačiai paklydę po pa
sauli. Jiems vadovauja prof. 
Levicky iš Buffalo, N. Y. 

skautų organizacijose. Vengrų daro 55 ministeriai. Be jų dar 
skautų centras yra Siaurinia
me New Jersey kampe. Vado
vauja Gabor Bodar. Vengrų sk. 
užsienio skyriaus vedėjas yra 
K. Andreanszky. 

S. m. egzilinių skautų s-gų 
konf. sekretoriatą sudaro — 
vyr. sktn. dr. Vyt. Čepas, estas 
H. Michelson ir vengras K. An-
dreanszky. 

268 ministeriai 
Sovietinės biurokratijos ryš

kus pavyzdys matomas pačioje 
valdžios viršūnėje. Šiuo metu 
Sov. Sąjunga turi, su minists-
rio pirmininko pavaduotojais 
ir viceministeriais, 269 ministe 
rius. Pačią viršūnę sudaro mi-

Vengrai turi 2,500 skautų ir I nisteris pirmininkas su pen-
skaučių, kurių vienetai veikia' kiais savo pavaduotojais (iki 
Australijoje, Austrijoje, Belgi- 1955 m. kovo 1 d. buvo tik 2 

yra 200 ministerio pavaduoto
jų-

Skelbkitės "Drauge"! 

joje, Čilėje, Brazilijoje, Argen-
Jis rado Molotovą nesukalbamą tinoje, Venecueloje, Urugvaju-
Pabaltijos klausimu. Cordell 
HuU mėgino būklę gelbėti, pasiū 

NEOEKOME GERO DRAUGO 
(Atkelta iš 3 psl.) .vaujamas Valstybės Departa-

n , „ n l 1 mentas pradėjo linkti Churchil-Netrukus po to Cordell HuU \ • £ ^ n 
išvyko ilgesniam laikui į Floridą (

 r * r 

taisyti sveikatos. Jam nesant, | Grįžęs j darbą, Cordell Hull 
Rooseveltas pradėjo aiškintis rado tokią būklę ,kad tuojau šo-
su Valstybės Departamentu dėl'kosi rašyti antrą smarkų memo 
galimumų leisti baltiečiams po randumą Rooseveltui. Gavęs pas 
karo laisvai pasisakyti: ar likti tarojo pritarimą memorandume 
rusų valdžioje ar repatrijuoti išdėstytoms idėjoms, jis įsakė 
(kur?). JAV ambasadoriui Londone pa-

Pasak Cordell Hull, toks pla- reikšti savo vyriausybei, kad 
nas Rooseveltui atrodė sutinkąs JAV ir toliau lieka griežtai prie
šu Atlanto Chartos principais \ šingos (emphatically oposed) 
(?) . Tad jis ir buvo perduotas įtraukimui bet kurių teritorinių 
į Londoną ir Maskvą, bet liko klausimų į Didž. Br.-Sov. Sąjun-
atmestas abiejose sostinėse, gos sutartį. 
Churchilliui atrodė, kad baltie- Tai susidarė pavojus, kad 
čių perkėlimas į Rusiją "būtų Didž. Br. gali visdėlto nusileisti 
priešingas visiems tikslams, dėl j tuo klausimu, Cordell Hull pa
kurtų me s kovojame ir tai su- grasino, kad jis tada padarysiąs 
niekintų visą mūsų reikalą". Tai atskirą viešą nepritarimo pareis 

lydamas, kad sąjungininkų ka 
rUiomenė žygiuotų kartu su ru
sų kariuomene, kai ateis "išva
davimo" laikas Rusijos kaimy
nams, ir kad tuose kraštuose bū 
tų įvesti tam tikri kariniai ap
ribojimai. Molotovas tai atmetė 
ir Cordell Hull teliko pakartoti, 
kad JAV teberemia Atlanto 
Chartą ir tebepripažįsta mažų
jų tautų teises. 

Sklindant VVashingtone gan
dams, kąd Pabaltijo kraštų li
kimą jau išspręstas, Cordell HuU 
atsakė; kad Rusijos sienų klau
simas liko nepaliestas. 

Nei Cordell Hull atsiminimai 
(kurių pasirodė du tomai), nei 
kiti šias eilutes rašančiam žino
mi šaltiniai nieko nesako apie 
jo tolimesnes pažiūras ąr žygius 
Pabaltijo kraštų reikalu. Jis 
pats 1944 metų pabaigoje pasi
traukė iš Valstybės sekretoriaus 
pareigų. 

ministerio pirm. pavaduotojai), 
o į praplatintą vyriausybę da-

je, JAV-bėse, Kanadoje, Pran- bar įeina dar 8 antro laipsnio 
cūzijoje ir Vokietijoje. Viene-| ministerio pirmininko pavaduo 
tai yra registruoti vietinėse tojai. Vyriausybės plenumą su-

p A o s K & 
A.-Į-A. 

M O N I K A K R E M E N S K I E N Ė 
Mūsų mylima motina mirė 1955 m. liepos 22 d. ir palaidota 

liei>os mėn. 25 dieną. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutini pa

tarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: Prel. Mozeriui 

už atsi lankymą į koplyčią, atkalbėjimą maldos ir suteikimą daug 
užuojautos šeimai; kun. Vyšniauskui už atlaikymą šv. Mišių. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame taipgi visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. 

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

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems; kuriems at
skirai neturime gal imybes padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. Dukterys, sūnus ir sesers duktė. 

kimą. 
Stipri laikysena 

Molotovas spyrėsi iki pasku-
k t'nės minutės ,bet, pamatęs Cor

dell Hull užsispyrimą, nusileido 
• n n o i M . A B r\lAi T3„ „ . „ . j i bai sunkiu laikotarpiu, kada ben ir pasirašė su Didz. Br. sutarti,1 . " .. , , 7. 

.. ui«.. ravunas su Rusija buvo keliamag 
augščiau visko. Ir kažin jeigu ne 
jo įtaka ,ar tik Lietuvos likimas 

Cordell Hull ilgą laiką buvo 
nesveikas ir niekur aktyviai ne-
besireiškė. Jo nuopelnai L'etu-
vai tebelieka surišti su tuo la

bu vo 1941 metų pabaigoje — 
1942 metų pradžioje. 

Pavojai 
Tač'au netrukus Londone ėmė 

pūsti kiti vėjai. Jau 1942. III. 7 
Churchillis telegrafavo Roosevel 

° • ... . ,, nekeliant jokių teritorinių klau 
tui, prašydamas laisvų rankų . T 

derybose su Rusija. "Didėjanti „ *. .. r 
. ' _ -. * , Tačiau tol.au atmosfera pasi 
karo našta verca mane galvoti. d a r § p a Q k r a š U m a „ j , , nebūtų buvęs• mmn išspręstas 
kad Atlanto Charteno principai l a n k i R u g

J
i j a a t a i ™ v o i r p r a . kaip to nori Rusija. Mes JJ te-

neturėtų būti aiškinami t a p . kad d § j o y a r v o k i e č i u s ^ J ^ _ j galime minėti geru žodiiu. 
nepnpaz.ntų R u s , * įsiem,, ku- m e t a B į S U j Į ^ 
n a s ji turėjo Vokietijos užpuoli- S u m n e r W e U £ W a s h i n ^ o n e b u 
mo metu . . .. . , , , 

vo jaučiama ,kad niekas nebe-
Cordell Hull grįžo prie savo galės apginti Pabaltijo kraštų 

pareigų tik 1942.IV.20. Jam ne- j nepriklausomybės. Pasak Cor-
sant, visus reikalus tvarkė Sum- dell Hull, Rooseveltas tik prisi-
ner VVelles. Reikia manyti, kad, bijojęs viešosios opinijos; šiaip I 
ne kas kitas, bet jis buvo ir bal-! gi jis buvo linkęs daryti Rusi- j 
tiečių perkėlimo projekto auto-1 jai nuolaidų jos kaimynų žemių i 
rius, nes jis liko jam ištikimas sąskaiton. Plebiscitas — kad iri 
ir savo vėlesniuose raštuose rusų kariuomenei bei policijai 
(Where Are We Heading? ir 
The Time for Decision). 

Kadangi Sumner VVelles, aps-

tebesant okupuotuose kraštuo
se — jam atrodė tinkamiausia 
išeitis. 

kritai, neslėpė savo pritarimo Tokioje atmosferoje 1943 me-
Rusijos teritorinėms pretenzi- tų rudenį Maskvoje įvyko užsie-
joms Pabaltijo kraštų sąskaiton, nių reikalų ministerių konferen-
tai galima spėti, kad ir jo vado- \ cija, dalyvaujant Cordell Hull. 

/ GEORGE MEDALINSKAS 
Gyveno 233 S. Ceatral Ave. Tel. AU. 7-1471 arba CL. 5-0033 

Mirė liepos 27 d., 1955, 8:30 vai. vak., sulaukęs 58 m. *uii. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Papilio parapijos, Šat-

kiūnų kauuo. » 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Ladigaitė), 2 

sūnūs: Alvin Joseph, marti Elizabetli, ir George Jbeouard, Jr., 
marti lyjrraine, 4 anūkai: William, Marybetli. Michael ir Mar-
•_raret Mary, dėdiene Anele Skudis, jos vyras Suuoii, dėde Petras 
Freiman, jo žmona Elzbieta Lr jų šeima, pusbrolis John Urbai 
su šeima, pusseserė Aldona Cherry su šeima, pusbrolis Boleslo
vą* Medelis (gyv. Toronto, Cauada), kiti giminės, draugai įr 
paž)stami. 

Priklausė Garfield Park Vyrų Ir Motery Pašaipumu Klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 6 vai. popiet Autauo Pet

kaus koplyčioje, 1410 S. 50th Ave., Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 2 d., iš koplyčios 0:30 vai. 

ryto bus atlydėtas j šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliouies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugu* ir pazjbtauuis 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. T0wuhall 

3-2109 

ANTH0NY LAWREHCE 
(Laurinaitis) 

Gyveno 5734 S. Natoma Ave. 
Mirg liepos 28 d., 1955, 8:15 

vai. vak., sulaukęs 82 m. aniž. 
Gim6 Lietuvoje. 
Pasiliko nuliūdime gimines, 

draugai, ir pažįstami, 
Priklausė Lietuvių Piliečių 

Klubui. 
Kūnas pašarvotas Sobiesk 

koplyčioje, 5948 S. Archer 
Ave. 

Laidotuves įvyks pirmad., 
rugp. 1 d., iŠ koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į $t. 
Daniel Prophet parapijos baž
nyčią, 6400 S. Nashville Ave., 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionles siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti šiose laruotuvgse. 

Nuliūdę: Gimines ir draugai 

Laidotuvių direktoriai So-
biesk Funeral Home. 

A. f A. 

JOSEPH GALDIK, Galdikas 
Gyveno 7145 S. Spaulding Ave. 

Mirė liepos 29 d., 1S>55, 9:20 v, ryto, sulaukęs pusės a m l 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Naujamiesčio 

parapijos, Užlokių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Ras tuty tė ) , 

duktė Aldona, žentas Fred Schuster, sūnus Lawrence, marti 
Joyce, 3 anūkai: Sandra, Geraldine ir Freddie Michael, bro
lienė Anastazija Rastutienė, jos duktė Teresa ir jos sūnų* 
Stanley, pusbrolių žmonos: Agnieška Jurionas su šeima ir Ma
rijona Lamsargis , du krikšto sūnūs: Anthony Struka> ir Fel ix 
Lauraitis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
brolis ir 2 seserys su šeimom. 

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 2 d. Iš koply
čios 8:3Q vai. ryto bus at lydėtas į Švč. Pan. Gimimo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv . Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evans , tel. REp. 7-8600. 

Vienerių Metu Mirties Si 
A. f A. 

J O N A S Ž E R O L I S 
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 d., 1954 m., sulau

kęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje Ukmergės paskrityje ir parapijoje, 

Baublių kaime; Amerikoje išgyveno 44 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Anelė, pagal tėvus 

Yačauskaitė, sesuo Barbora Kulbickas, brolio sūnus Vacys 
2erolis ir jo šeima, sesers sūnus John Kaselis ir jo še ima; 
giminaičiai Stankevičius ir jo šeima; Kmderių šeima, Damb
rauskų šeima, Paliliūnų šeimos. Lietuvoje liko brolis Kazys, 
švogerka Yačauskaitė, švogerio žmona Bronė Yačauskienė 
ir jos šeima, švo^eris Silvestras ir jo šeima. 

Ljūdnam atminimui mūsų brangaus vyro, broli ir dėdes 
bus laikomos šv. Mišios šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, 
8801 S. Saginaw Ave., l iepos 31 d., 1955 m., 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, kaimynus, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas ir drauge pasimelsti už Jono Že-
rolio sielą. , 

Mes tavęs, mūsų Brangusis vyre ir dėde, niekuomet neuž
miršime, tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes ar ankščiau ar 
vėliau pas tave ateisime, lauk mūs ateinant. 

Nuliųdę lieka: 
Žmona, Sesuo, Brolio Sūnus, Sesers Sūnus ir kiti gimini"s. 

ftEAIV METV MIRTIES 
SUKAKTUVftJS 

A A. 
ONA Bi BUENft 

(Pagal tėAus SerbentukC) 
Gyveno Calumet City. Illinois 

ir Hanimoud. Indiana 
Praėjo šeSi metai, kai ne

gailestinga mirtis atakyrfi i i 
mūsų tarpo mylima žmoną Ir 
motinSlę. 

Netekome savo mylimos rug
pjūčio 1 d.. 1949 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados m-galėsime už
miršti. Ji aploido tą varginga 
ftio pasaulio gyvenimą ir nu
keliavo J amžino poilsio vie
tą. Kūnas ilsisi šv. Kazimiero 
kapinčse, 28-tame blocker Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną atilsį. 

Pamaldos už a.a. Onos Bub
lienės sielą. Šv. Mišios su eg
zekvijomis, bus atlaikytos šv. 
Pranciškaus l>ainyeioje, India
na, Harbor, Indiana, rugpjū
čio 1-ą dieną, 8 vai. ryto. 

Nuliūdo: Vyras, duktė, sū
nūs, marčAos, anūkai, seserys. 
broliai, švofgertai, pusbroliai. 
pusseseres, ir kiti giminės. 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Aloj knygelėj telpa: L Sens t ves 

pensijos Ir palikuonių pašalpos, 
fl. Nelaimingu atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai parusM Pr. fcil sitis 
Kaina 60 centų. 

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo Įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia jdCta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
, 23S4 So. Oftklejr Ave., 

Chicago S, IH. 

1 ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Neseniai isejo i i spaudos 
O. PAULAUSKAITĖS REDAGUOTI, 

B u t k ų J i z i i raš ta i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kaa svarbiauaia 
—įdomios lemaičių tarme trys apy
takos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelea kapą, 3) Kaip 
Žemaitis i i Kulių į Klaipėdą valia
vo ir žemaičių stiprybe. 154 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.60. 

Pinigus au uisakymaia aiųati: 
" D R A U G A S " 

2334 S. Oakley A v a , 
Cmcago 8, BL 

Jau pasirodė knygų r-Ukoj nauja 
knygels 

» 
P A D C K A 

a. a. 

KAZIMIERAS URBONAS 
Gyveno 1625 S. Union Ave. 

Mirė liepos 29 d., 1955, 6:15 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė" Lietuvoje. 

Amerikoje Išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me posūnis George Laiwen, 3 
podukros: Polly Latwen. Ber-
nice Mazzio ir Ann Barone, 
brolio sūnus Charles Urbon, 
jo žmona Stella ir jų šeimos, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė Kęstučio Pašalpos 
Klubui. 

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. 18th 
St. Laidotuves įvyks pirmad.. 
rugp. 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydčtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę GIMINES 
Laidotuvių direktorius Pet

ras Gurskis. Tel. SEeley 3-
5711. 

&9 

^P 
a. ^ 

ONA ROKAITIS 
Mūsų mylima motina mir* 

1955 m. liepos mėn. 13 d. ir 
palaidota liepos mėn. 16 d. šv. 
Kazimiero kapinėse, Chlcagoj. 

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo t 
jos poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: k u n . R. 
Klumbiui. kun. J. Klumbiui, 
kun. Zakarauskui. kurie at
laikė gedulingas pamaldas ui 
jos sielą. Ypač dėkojame kun. 
R. Klumbiui ir kun. J. Klum
biui ir svečiams kunigams, ku
rie palydėjo velionę } kapus. 

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užprašė Šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių. Dėko
jame Sv. Barboros Draug. na
rėms už maldas. 

Dėkojame grabnešiams ir 
tąsiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą. 

Dėkojame laidotuvių direkt. 
Mažeikai ir Evans, kurie ma
loniu patarnavimu a t ė m € 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose. 

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui. 

Duktė ir sūnūs 
• " • « • 

KA 

J U O Z A P A S S H U K I S 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1955 m. liepos mėn. 15 d. 

ir palaidotas liepos mien. 19 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chi-
cagoje. , 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame didi. gerb. kunigams: P. • Gedvilai, 
J. Vyšniauskui ir K. Raudeliūnui, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. P. Gedvilai, kuris 
palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užpraįė šv . Mišias už jo 
sielą. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių. 
Dėkojame grabnešiams: Baltos Žvaigždės Klubo ir Liet. 

Ūkininkų Draugijos nariams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui L*ckawicz, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime gal imybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. fenoaa, duktė ir žentas. 

Jr 

N u o 
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•Vf tT tS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUSUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS M0SŲ NARIAMS B N 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS A N D IX)AN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
i $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
\6% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. P a s mus taupytojai 

^ 

U O 
ik i 
10G9£ 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje'. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South H'estern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehiU 6-7575 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

^ 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki S vai. vakaro. Treciaedieniais uždaryta visa dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 Iki 4 valandos po pietų. 

L. i LJ I . - , . . _ U.—L. .. '•• "" - .- '.. .• . . 1 .. - .T" . " I . 1 
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IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių Antikomunisti
nio Fronto New Yorko sky
riaus vardu p. Liuda Mikub-
kytė prieš Genevos konferen-

X Marijona ir Izidorius Ta- d j ą p a s I u n t ė prezidentui Ei-
ruliai, gyv. 1438 S. 50 et., Ci- s e n n o w e r i u i telegramą ir pra 
cero 50, 111., buvo sulaukę sve
čio kun. Vytauto Balčiūno, 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
f 

ŠeStadien's, jiepos 30, 1955 

i mus 
OFM. Kun. Vytautas dar bū
damas klierikas išvyko iš Lie
tuvos artėjant bolševikams ir 
1944 m., prieš pat Kalėdas, 
Vokietijoje buvo įšventintas į 
kunigus.} Būdamas Muencheno 
kardinolo Faulhaberio žinioje 
ir mokėdamas keturias sveti
mas kalbas, kun. Vytautas 
daug prisidėjo prie Kristau3 
mokslo skleidimo dirbdamas 
įvairiose parapijose, dažnai pa
vaduodamas parapijų klebo
nus. Vėliau kai kurių IRO pa
reigūnų katalikų kunigam ne
palankių nuotaikų trukdomas 
negalėjo išvykti į Ameriką ir 
todėl emigravo j Australiją. 
Prieš pusmetį atvyko į Brook-
lyną, N. Y. Atostogaujantį 
svečią aplankė prel. I. Albavi-
čius ir eilė garbingų asmenų. 

X Dr. P. Atkočiūnas, turįs 
dantų gydymo kabinetus Cice
ro ir Bridgeporte, išvyko ato
stogų į rytines valstyb3S. Ligi 
rugpjūčio 15 d. abu kabinetai 
bus uždaryti. 

X Apolinaro Petkaus, 2502 
W. 69 st., dovana Tėvų Mari
jonų bendradarbių išvažiavi
mui, laikrodis, ligi šio laiko te
bėra laimėtojo neatsiimtas. 
Kas turi numerį 4 serijos 3312 
prašomi laikrodį, vaizduojantį 
Titaniko laivą, atsiimti. Jį ga
lima atsiimti ir rytoj Tėvų Ma-
rijom: ūkyje įvyksiančiame 
studentų ateitininkų išvažiavi
me. 

X Zita Semeltuskaite iš Ci
cero, pasinaudodama Tėvų Ma
rijonų bendradarbių išvažiavi
mu, užsiprenumeravo Draugą. 

še Genevoje kalbėti už tuos 
kenč ianč ius v e r g i j o j l i e tuv ius , 
kurie laisvės neturėdami savo 
vardu negali kalbėti. 

— V. Sidzikau kas. Liet. 
laisvės komiteto pirmininkas, 
liepos 29 d. išplaukia iš Euro
pos ir rugpjūčio pradžioje jau 
bus New Yorke. Europoje jis 
išbuvo porą mėnesių. 

— V. Gobužas, N. Y. skautų 
vyčių draugovės vadas, liepos 
30 d., Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje, Maspeth, N. Y., 
sukūrė šeimą su A. Jesinskai-
te, Amerikoje gimusia lietu
vaite. Jungtuvių _ metu giedo-

\ AMERIKOS SENATO LOPŠINE VOKIEČIAI UŽ ODER-NEISSES LINIJOS 
Iki šiol spauda darė įspūdį, nieko nebelikę, nes sovietai 

jog už Oder-Neissės lin'jog ir juos išvežė f Rusijos gilumą. 
Balkanuose vokiečių nebelikę: Taip pat vokiečių grupes iš 
jie ten ištremti arba į vakarus Ukrainos, Volynijos, Pavolgio, 
arba į Sibirą, bet Genevos kon Kaukazo ir Krymo išgabeno 
ferencijos proga vokiečų spau Sibiro link. Vokiečių apskaičia 
da paskelta statistiniu3 dąvi- irimu, Sovietų Sąjungoje ture-

Karštą dieną 8 men. Ann Staser iš New Haven, Conn., miega sostinės rūmų drabužinėj, kai tuo 
tarpu tėvai galerijoj žiūri ką senatoriai veikia. (INS) 

CHICAGOS ŽINIOS 
Mirė ištrauktas iš 

vandens 

X Sophie Barčus per savo 
lietuvišką radijo programą su
tiko duoti ir religinę valandėlę 
pirmadieniais 7 vai. vak. Ją 
apsiėmė pravesti kun. Juozas 
Budzeika, MIC. Šį pirmadienį 
jis kalbės tema: "Labiau pa
milkime Jėzų". 

X Lilija Jablonskyte išvyko 
į VVilmington, 111., ir atosto
gauja pas dr. Antaną ir Eleną 
Razmus. 

X Ramute Jonauskaifce, 2255 
S. Oakley Ave., pardavinėja 
biletus autobusui vykstančiam 
į stud. ateitininkų gegužinę, 
kuri įvyks Marijonų ūkyje lie
pos 31 d. Autobusai sustos 
Bridgeporte ir Marąuette par
ke. 

X Feliksas Palubinskas, Dc 

kiui. N. Y. skautai linki jauna
vedžiams visokeriopos Dievo 
palaimos. 

Iš okup. Lietuvos 
— Lietuvoje pradėjo veikti 

Raudonasis Kryžius. Tai ma
tyti ir iš vieno pranešimo per 
Vilniaus radiją, kad Klaipėdo
je ir kituose Lietuvos miestuo
se įvykę tarprajoniniai Tarybų 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
susirinkimai. 

— "Plaukio jautieji nafnai". 
Apie juos praneša Vilniaus ra
dijas. Šiemet pirmą kartą jie 
pasirodysią Nemune. Juose 'bū
sią kambariukai-bendrabučiai, 
virtuvė ir krautuvėlė. 

Belgijoje per metus vienas 
gyventojas išgeria 35 galionus 
alaus. Amerikoje — apie 20, o 
Vokietijoje — apie 16 galionų. 

Wilbur Bode, 17 m. amžiaus, 
gyvenęs 6023 S. Sacramento 

jo N. Y. skautų vyčių oktetas, ave., mirė Illinois Central ligo-
vadovaujant muz. M. Liubers- ] ninėje, praslinkus valandai po 

to, kaip buvo ištrauktas iš van
dens, f kada skendo plaukdamas 
per kanalą ties 59 gatve. Jis 
savo draugams pasakė galė
siąs perplaukti 60 pėdų kana
lą, jungiantį Michigano ežerą 
ir parko lagūną. Draugai ban
dė jį perkalbėti, bet jis jšoko 
į vandenį ir ėmė plaukti. Ne
užilgo išgirdo jo pagalbos 
šauksmus. Skęstantį ištraukė 
jūrų skautai, kurie jį iš dalies 
atgaivino, darydami dirbtinį 
alsavimą, bet visdėlto nuga
bentas į ligoninę mirė. 

Rekordiniai kaščiai 
Šių metų liepos mėnuo yra 

karščiausias iš visų praeities 
metų: jau vakar buvo septy
niolikta diena liepos mėnesį, 
kada temperatūra buvo pasie
kusi 90 laipsnių ar daugiau. 
Iki šiol karščiausias liepos mė
nuo buvo 1952 metais kada bu-

X Inž. Antanas Rudis, k a i p l v o 1 5 t o k i v» k a r š t ų d i f n U \ T T ; 
vakar buvo pranešta, rytoj da- č i a d i e n * k a r š t l s P a 8 l e k e 1(?A 

laipsnių ir miestas sunaudojo 
net 1,513,140,000 galionų van
dens. Tai irgi rekordas — di
džiausias kiekis vandens fcet 

lyvaus svarbiose diskusijose 
apie Amerikos Imigracijos mu-
zėjų per televiziją. Tai bus ly
giai 4 valandą po pietų. Tele
vizijos stotis VVBBM-TV chan-
nel 2. Pasiklausykite ir tuoj 
parašykite šiai stočiai atvir
laiškį ar trumpą laiškutį, ir 
prašykite, kad jums būtų pri
siųsta tik ką išleista knygute 
apie organizuojamą Imigraci
jos Muzejų. Tuo pačiu parody
sime lietuvių susidomėjimą 
svarbiu reikalu. Adresas: 
WBBM-TV Channel 2, Chica-
go, 111. 

XA. a. Juozas Apšiega, bro
li.' marijonas, įbuvo palaidotas 
liepos 19 d. • Vienuolyne išbu
vo 35 m. dirbdamas įvairius 
darbus. Buvo lėto būdo, mėgo 

kada Chicagoje sunaudotas 
per vieną parą. Daug vanden3 
išleidžiama atidarius ugniage
siams įtaisytus hidrantus gat
vėse. Policijai įsakyta areš
tuoti tuos, kurie be leid'imo pa
leidžia vandenį iš hidrantų. 

Grįžo kard. Stritch 
Chicagos arkivyskupas kard. 

gaisras, padaręs apie $200,000 
nuostolių: čege Tamco bendro
vė, 6341 Harper ave., kuri ga
mina berniukų drabužius, ir 
taipgi užsidegė šalia jos esanti 
Dell's skalbykla, o paskiau 
gaisras apėmė netoliese esantį 
viešbutį ir du apartamentiniu 
pastatu. Dūmai kilo ypatingai 
augštai ir buvo subėgę apie 
10,000 žiūrovų. Aštuoni ugnia
gesiai ir viena moteris žiūrovė 
buvo dūmų nutroškinti. Vienas 
vyras buvo sunkiai sužeistas, 
kai sprogo ugniagesių vamz
dis. Liepsnos siekė 40 pėdų 
augštį. 

Visas " m i e s t a s " a t v y k s t a 
į Chicagą 

Visi gyventojai Sylvanijos, 
Ark. miestelio vakar atvyko į 
Chicagą pamatyti šio miesto. 
Atvyko vyrai, moterys ir val
kai — iš viso 61 asmuo. Tame 
miestelyjo teliko tik vienas 
sergantis senukas. Svečius 
Chicagoje globoja Sylvania 
Electric Products, Inc., kurios 
suvažiavimas vyksta Conrad 
Hilton viešbutyje. 

Paėmė auginti šeštą 
mergaitę 

Policijos kapitonas William 
O'Brien augina penkius vai
kus — nuo 2 iki 13 m. amž. 
Dabar jie priėmė augintine dar 
vieną mergaitę: Susan Hansen, 
trejų metukų. Jos istorija to
kia: jos motina prisiprašė šei
mininkę Billie Paul, 26 m. am
žiaus, priimti ją ir mergaitę 
gyventi. Šeimininkė saugojo 
mergaitę, kai jos motina dirbo. 
Gaudavo už abiejų išlaikymą 
$30 savaitei. Vieną dieną tai 
įnamei atėjo kvietimas iš Min-

nius, kurie meta visai kitokią 
šviesą į šį klausimą, būtent, 
gt iauna Stalino pareiškimą 

1 Potsdamo konferencijoj, kad 
i kur Sovietų armija įžygiavo, 
ten jau vokiečių nebesą: Štai 
dabar sakoma, kad už Oder-
Neisses linijos Lenkijoje esama 
per 850,000 vokiečių, t e t "kon 
gresinėj Lenkijoje" jų nebeli
kę, kaip mažumos. Į rytus nuo 
linijos Stettin — Bayerischer 
WaU — Burgenland — Tries
te yra užsilikę vokiečių apie 
3,000,000. 

Didžiausia grupe — 610,000 
— gyvena Silezijoje; vien Aug 

Įtakingi Vak. Vokietijos laik š t u t į n ė s Silezijos pramonė* 
raščiai ir kr. dem. partijos va- c e n t r e j ų e s a m a 4 5 0 0 0 0 < J i e 

Į v a i r i o s Žinios 
Adenauer turįs paskirti 

tų būti apie 1,500,000 vokiečių. 
Reicho piliečių — karo belais
vių ir deportuotų civilistų — 
Sovietų Sąjungoje esą 120 — 
130,000. Šitie civilistai yra ki
lę iš Lenkijos administruojamų 
buvusių Reicho teritorijų, iš 
Rytprūsių ir iš Sovietų okupuo 
tos Rytų Vokietijos. 

10,000,000 vokiečių yra pali
kę savo tėviškes už geležines 
uždangos ir vokiečių spauda 
prašo keturių didžiųjų konfe
renciją sudaryti sąlygas ši
tiems 10 mil. vokiečių grįžti į 
savo namus, į savo tėviškes. 

J . Gs. 

Stritch drauge su 24 kitais nesotos stoti į teismą ir ši pa-
bendrakeleiviais lėktuvu su
grįžo iš eucharistinio kongre
so, kurs vyko Brazilijoje. Sa
vo kelione kardinolas labai pa-
tenkintas^ bet taipgi džiaugia
si pasiekęs Chicagą. Su kardi
nolu kartu keliavo ir vysk. ' 
Brizgys. 

likusi mergaitę išnyko. Šeimi
ninkė, nežinodama ką daryti 
su mergaite, nuvedė ją į poli
ciją ir taip policijos kapitonas 
priėmė ją auginti. 

Praslinko tik puse valandos 
po to, kaip plėšikė Arlene Be-

'nediet O'Connor, 19 m. amž., 
,gyvenanti 912 Fullerton, pa-
i grobė iš maisto krautuvės, 

Trečiodienio pavakariais pie- 2323 Belmont ave., $25 ir ji 

Didelis gaisras 

labiau gamtą kaip žmones. Bū-
Paul universiteto studentas ir i damas tikras lietuvis troško 
Chicagos studentų ateitininkų | Lietuvai laisvės, kurios sava-
draugovės iždininkas, daug noriu kūrėju buvo ir Juozo 
dirba studentų ateitininkų j brolis. Buvo kilęs nuo Kupiš-
tradicinės gegužinės (liepos 31 &<> iš Bartiškių kaimo. Ame- tinėje Chicagos dalyje įvyko jau buvo areštuota, 
d., prie Tėvų Marijonų semina- rikoje paliko seserį, 
rijos) pasisekimui. x "Mary Merryfield", kuri 

X Mrs. Kass, 75 Oak Grove' kiekvieną dieną pietų metu 
Ave Pt 2 PO. Oak Lawn, į transliuoja savo ypatingą fa-
Justice, 111., atsiuntė $1 už dio programą per stotį WMAQ, 
Draugo kalendorių. ateinančią savaitę planuoja 

X Dr. Vincas Maciūnai, dir- , skaityti recenziją naujos viri-
bąa Pennsylvanijos universite- mo knygos, "Popular Lith-
to bibliotekoje, atvyko į Chica- uanian Recipes", kurią redaga-
gą aplankyti savo brolio dr. vo p. J. Daužvardienė. Matyti, 

dai spaudžia savo senelį kanc
lerį pasirinkti įpėdinį į savo 
vietą, nurodydami W. Chur-
chillio pavyzdį, kuris sklandžiu 
<būdu savo postą perdavė Ede
nui.. 

Viešėdamas JAV Adenauer 
pasakė, kad jis turįs daugybę 
Edenų, bet jie dar turį pasi
rengti jo pareigoms užimti. Įta 
kingi laikraščiai ir Adenauerio 
politiniai vienminčiai sako, k a i 
"Mes neturme Edeno ir kad 
tai kiekvienam vokiečiui žino
ma". "Churchill prieš 15 metų 
pasisakė už Edeną ir sistema-
tingai jį rengė šiam svarbiam 
postui". 

1957 m. bus parlamento per
rinkimas ir tuomet Adenaue
riui bus 81 metai, todėl CDU 
(kr. dem.) viršūnės mano, k a i 
kanclerio pakeitimas turi būti 
iš anksto propagandos rengia
mas. 

Skausmas priverčia žmogų 
galvoti. Galvojimas daro žmo
gų išmintingu. Išmintis daro 
gyvenimą amžiną. 

Reader D'gest 

Pradėjo nauja požeminio 
traukinėlio liniją 

Chicagos meras prakasė vie
tą, iš kur prasidės darbai 
įrengiant Congresso gatvės ke
leivinį traukinėlį, kurs jungs 
Chicagos miestą ir Laramie 
gatvę ir tarnaus miesto susi
siekimui. Vėliau — bus pratęs
tas į Des Plaines ave., Forest 
Park. 

Gubernatorių konferencija 
Chicagoje rugpjūčio mėn. 

9—12 dienomis įvyks JAV gu-
brnatorių konferencija. Tai 
pirmas atsitikimas 47 metų bė
gyje, kad gubernatoriai savo 
suvažiavimą šaukia Chicagoje. 
Gubernatorius daro visas pa
stangas, kad konferencija kuo 
geriausiai pasisektų. Numato
mi priėmimai, kelionės jachto
mis ir t t . 

ten liko dėl to. kad dėl staigaus 
apsupimo iš Sovietų armijos 
pusės masėmis pabėgti negalė
jo, o lenkai vėliau jų netrėmė, 
nes buvo reikalingi specialistų. 
Rytų Prūsijoje dar esama 130, 
000 vokiečių, kurie yra Lenki
jos administracijoje, bet maža 
jų belikę Karaliaučiaus ("Ka
liningrado" ) apygardoje, So
vietų administruojamoje, 90,-
000 vokiečių gyvena Pomera
nijoje, rytų Brandenburge ir 
•buvusiame Koridoriuje (War-
thelande). Apie 7,000 vokiečių 
yra užsilikę Dancige. 

Iki šiol Lenkijoje vokiečiai 
buvo laikomi "antros klases 
žmonėmis", pastaruoju laiku 
jų būklė pradėjo po truputį ge
rėti. 1950 m. apie 170,000 vo
kiečių kreipėsi į lenkų įstaigas 
prašyiami leidimo emigruoti į 
vakarus, bet tik ap ;e 12,000 to 
kius leidimus tegavo. Čekoslo
vakijoje vokiečių, kaip grupės, 

Blogai, nesiseka 
Mark Twainą viena ponia 

kartą paklausė: 
— Kaip su meile? Ar tams

tai sekasi ar nesiseka? 
— Labai nesiseka — atsakė 

didysis humoristas. — Įsivaiz
duok tamsta, vienintelė' mote
ris, kurią aš myliu, yra ištekė
jus. A 

— Ištekėjus! Už ko gi? 
— Už manęs, ponia. .. 

Gėris gali draugauti tik su 
gėriu, — blogis iš viso drau
gystės nežino: su g§riu, ar 
blogiu. —Plato 
3 » — » n n- ; = ^ ^ E = i • i ir a j ^ — 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Geriausia knyga vasaros atostogoms 
ALOYZO BARONO 

SODAS Už HORIZONTO 
Romanas nebeliko. % Vengrijoje vokfcč'ųj 

e s a m a apie 2 5 0 , 0 0 0 , iŠ j ų 1 9 5 4 ' A. Baronui nepritrūksta naujų 
e»aiixt ajyic *^v, , „ t •"****• 8 « aplinka ir nauju iiralš-
m . 1 2 t e a t v y k o į VakarUS. KU- ( kos priemonių tiems santykiams Ii. 

. . . «__ «.,»»;«•>.»«-5o AiAcAB\ relkiti. Gyva knygos tema. įdomūs 
munijoje dar egzistuoja didele j p e r e o n a ž a i l r 8 p a I v l n g a k a l b a ' V1kdia jums praleisti atostogas. vokiečių grupė — 350,000. Di 
dėlė dalis Banato švabų 1951 
metai? buvo iškelta į Baraga-

gos Klubo 1955 m., 254 psl., 
no stepes ir apie juos mažai 
težinoma, bet žinoma, jog 1952 
metais Rumunijoje buvo 542 
vokiškos mokyklos. Iš Besara
bijoje sovietų rastų vokiečių 

iiiiiiiiiiiHHimmiiiiiiiimimiimmmiiH 
P O P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES 
Surinko JUZfi DAUŽVARDIENfi 

AMERIKIEČIAI RUSIJOJ 
* *'-i^jiw^wwrwfl^'' 

A. Maciūno. 
X Edmundas Paulauskas, 

gyv. 1517 So. 49 Ave., Cicero-
je, vienas iš trijų žvejų pa
sprukusių iš rusų vergijos, 
šiuo metu roio nemaža akty
vumo sporte. Jis dalyvauji 
futbolininkų treneruotėse 

kaif ši knyga yra suintrigavusi 
kitataučius. 

X Moksleiviam ateitininkam 
rytoj, liepos 31 d., paskutinė 
diena įsiregistruoti j moksle-
vių ateitininkų stovyklą. Re
gistruotis pas -kuopų globėjus 

įr | arba: A. Šatas, 1528 S. Ridge-
ruošiasi plaukimo varžybose 
Clevelande. Edmundas paverg
toje Lietuvoje yra buvęs vie
nas iš geriausiųjų jaunųjų 
plaukikų. 

way, Chicago 23, 111. Tel. CR. 
7-2002. 

X Inž. Antanas Pladis išvy
ko atostogų j New Yorką ir 
Great Neck» 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar
dienė:, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos iileido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 
iminiiniiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiimiiHHiiuiim 

Knygos aplankas dail. Algirdo Kū
ra usko. Ji Išleista Lietuviškos Kny-

kaina 
2.50 dol. 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 

2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 
-

Popiežius dovanojo 
s 

Teresei Neumartnaitei 
šv. Kryžiaus relikviją 

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naitei. 

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (lai
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parasytoj knygoj TERESE NEU-
MANAITĖ. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kslečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
'•DRAUGAS-. 

2334 S. Oakley Ave-
Chicago 8, I1L 

Paukščių kolchoze, netoli Maskvos, lankosi Amerikos ūkininkai. (INS) 

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

ROMANAS 
Didele Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio karinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes. 

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley A m , 
Chicago 8, DL 


