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AMERIKOS KINIJOS POLITIKA 
Pavojai Azijoje 

GEDIMINAS GALVA 

Anglų ministerio pirmininko A. Edeno tvirtinimu, padėtis 
Azijoje esanti žymiai pavojingesnė kaip Europoje. 

Būtų klaidinga tvirtinti, kad tvirtinti 
pastaruoju metu vakariečių kal
bos apie „taiką", sugyvenimą" ir 
„optimizmą" ką gero žada vokie
čiams. Tokios kalbos nesutvir-

valdžion, Indonezijoje net toli
muose kaimuose kuriamos komu
nistų partijos celės. Pastaruoju 
metu komunistai tiek įsidrąsino, 
kad kariuomenes generalinio šta tins ir Europos saugumo, kai At- , . s -, . , : , 

. . r ? .. .. bo viršininko vieton buvo jstatę lanto pakto organizacija prily
ginama Varšuvoje sudarytai ko
munistinių kraštų santarvei. Bet 
palikim Europą ir pasukim Azi-
jon. 

Peipingas šiuo metu žaidžia 
visai atviromis kortomis, kurios 
nežada vakariečiams net taip 
puoselėjamo sugyvenimo ir opti-

savo žmogų. Šis žygis jiems ne
pavyko, bet tai nereiškia, kad jie 
artimoje ateityje nesigriebtų ki
tų veiksmingesnių priemonių. 

Kai pietryčių Azijoje visur ruo 
šiamasi smūgiui, staiga Peipin
gas liovėsi kalbėti apie Formo-
zos grąžinimą. Tylos metu jie iš 

, Mandziurijos veža j pietus sprau mizmo. Azija yra dideleie komu- ,. i . , •, T 
""_ I sminius lėktuvus ir radaro įren

gimus. Patylomis tvirtinasi For-
mozos sąsiaurio pakrantėse ir 
veda derybas su JAV, kurios iki 
šio meto atsisakė pripažinti ko
munistinės Kinijos vyriausybę. 
Kinai komunistai bando ameri
kiečius palenkti paliesdami jų įta 
kos sritis, bet vis dar reikia ma
nyti, kad jų žaidimo pavojingu
mas bus suprastas ir nenubrauk
tas Amerikos parašas po sutarti
mi su Chiang «Kai - sheko vy
riausybe. 

nizmo grėsmėje, kurios žymės 
yra nepaprastai ryškios. 

Komunistinis teroras 

Komunistinė Kinija, prieš pat 
derybas su amerikiečiais Genevo-
je, ėmėsi eilės žygių. Reta diena, 
kad komunistai neapšaudytų 
Quemoy ir Matsu salų. Vietmino 
komunistai jau yra įsigalėję dve
jose Laoso srityse. Malajų džiun
glėse gali netrukus vėl atsinau
jinti karas tarp anglų ir komu
nistų. Indų komunistų partija r 
staiga pasišovė remti Nehru vy
riausybę ir yra neramumų kurs
tytoja Portugalijos kolonijose. 
Peipingas stiprina kariškai ko
munistus Š. Korėjoje ir 9. Viet
name. 

Sovietai, jau anksčiau dėję pa
stangų įsigalėti Afganistane, 
šiuo metu yra pasiuntę apstybę 
„žinovų", kad ten sutvirtintų 
Rusijos įtaką ir Afganistaną pa
darytų nauju satelitu. Maroke ir 
Alžyre dabartinius neramumus 
sukelti talkininkavo vietiniai ko 
munistai. Visa tai vyksta tada, 
kada Maskvos propagandinėn 
muzikon įjungtas taikos karve
lių burkavimas. 

Du ginklai 

Komunistai naudoja du būdus 
Azijai pavergti. Vienas yra orga 
nizuota kariuomenė, kitas — ko
munizmo skelbimas. Kai Laoso 
karalystėje komunistai įsigalėjo 
dviejose srityse, netrukus pra
dėta gabi propaganda, kad jie ne
ša kraštui išlaisvinimą. Laoso pa 
dėtį žinantieji tvirtina, kad per 
šešis mėnesius šis kraštas atsi
dursiąs komunistų rankose. 

Vietname padėtis taip pat ne
tikra. Amerikiečių remiamas mi-
nisteris pirmininkas Diem atsi
dūrė kryžminėje komunistų ug
nyje. Ten pirmiausia naudojama 
propaganda palaužti vietnamie
čių pasitikėjimą. Tai padarius, 
galimas Vietnamo užpuolimas, 
nes komunistinio Vietmino ka
riuomenė esanti gerai paruošta. 
Komunistinė Vietmino valstybė 
jau sulaukė paramos: Maskva su 
teikė 90 mil. dol., o Peipingas 
338 mil. dol. paskolos, o gal ir ką 
dovanojo. 

Singapūre per pastaruosius 
penkerius metus vyravo ramybė. 
Staiga ši sritis atsidūrė riaušių 
zonoje. Komunistai padarė neti
kėtą spaudimą, kad anglai iš ten 
pasitrauktų. Per pastaruosius 
tris mėnesius ten vyksta nuola
tinės riaušės. Komunistai pradė
jo streiku, baigė gatvių kovomis. 
Jų metu komunistams talkinin
kavo net turtingi vietiniai kinai. 

Įsigalėjimas Indonezijoje 

Maskva tebestipraia 

Buvusi Olandijos kolonija, da 
bartinė Indonezijos valstybė, yra ti. 
išimtinoje padėtyje. Per pasta
ruosius metus komunistų parti
jos įsigalėjimas ten prašoko ki
tus kraštus. Jei kitur komunistų 
mažuma teroru ir klasta įsėdo 

sugyvenimo 
MASKVA, rugp. 6. — Nore 

Genevoje nieko nepasiekta, nors 
visi prez. Eisenhowerio ten pa
daryti pasiūlymai sovietų vadų 
atmesti (skirtumas tik tas, kad 
šį kartą pasiūlymai atmesti šyp
santis) , tačiau dabar jau matyti, 
kad Maskvos propagandos virtu
vėje yra sudarytas planas gerai 
nuteikti amerikiečius paginan
čiai kalbant apie prez. Eisenho-
werį. 

Kampanija prasidėjo dar prieš 
Genevos konferenciją, kai sovie
tų spaudoje pradėta spausdinti 
kaikurie prez. Eisenhowerio pa
reiškimai. Genevos konferencijos 
metu toji praktika buvo dar iš
plėsta. Ji toliau gilinama augš-
čiausios tarybos į specialią sesi
ją sušaukimo proga. Bulganino 
prez. Eisenhoweriui taikytus 
komplimentus vakar kartojo vi
sa eilė „deputatų", kurie papras 
tai išeina kalbėti ne savo inicia
tyva ir ne pačių parašytas kal
bas sako. 

Visiems kalbėjusiems buvo 
duotas uždavinys vienaip ar ki
taip atmesti vakariečių darytus 
pasiūlymus Genevos konferenci
joje svarstytais klausimais, bet 
ir visi kaip papūgos tais pačiais 
žodžiais ka tojo, kad rusai ir 
amerikiečiai turi būti geri drau
gai... iš tikrųjų tokiais visada 
yra buvę, tik kažkodėl ikšiol to 
nematyta... 

Kam iš tokių tolybių sukvies
ti augščiausios tarybos nariai 
tik Bulganino pranešimo apie Ge 
nevos konferenciją išklausyti ir 
partijos politbiure surašytai re
zoliucijai pritarti? Gal tik tam, 
kad l?ūtų taip, kaip Vakaruose 
— kodėl nerodyti, kad ir bolševi
kinė sistema turi savo parlamen
tą, su kuriuo skaitosi ir tos sis
temos diktatoriai? 

Kodėl to „draugiškumo" pri
reikė ? Gal tik tam, kad sulaužy
tų ūkinės blokados žiedą ir galėtų 
antrą kartą pasinaudoti Ameri
kos mokslo ir technikos laimėji
mais savo niekaip nesutvarko
mam ūkiui kiek augštyn patemp-

Kalendorius 
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus per-

simainymas Taboro kahte. Lietu
viškas; Alaušas ir Narte* 

Hiroshima tada ir dabar 
Šiandien sueina 10 metų nuo pirmosios atominės bombos nu

metimo ant Hiroshimos miesto, kuris buvo parinktas naujausiam 
karo ginklui išbandyti. Buvo numesta tik viena bomba iš paprasto 
II Pasaulio kare turėto bombonešio, bet žuvo ar sužeista pusė mies
to gyventojų (viso ten buvo 360,000) ir sugriauta 92 proc. namų. 
Žemiau esą vaizdai primena tą šiurpų įvykį. 

EKimams dinarus, taip atrodo vieta, kur buvo Hiroshimos miestas. Sto
vi tik vieno kito pastato dalis. •*-**5H£I 

Ekienihower tebetiki 
soviety gera valia 

WASHINGTONAS, rugp. 6. — 
Prez. Eisenhoweris tebetiki ge
ra sovietų vadų valia, kurią jie 
neva parodė Genevos konferenci
jos metu, nes nesutiko prileisti, 
kad sovietai vėl grįžo prie šal
tojo karo taktikos. 

Tokį nusistatymą jis pareiškė 
spaudos konferencijoje jau ži-
įant, kad Rusijos bolševikai ne
priėmė jo pasiūlymo pranešti vie 
nas kitam apie bazes ir leisti jas 
Iš oro fotografuoti. Jis mano, 
kad Bulganino kalbą nereikėtų 
nterpretuoti kaip visišką durų 

uždarymą nusiginklavimo sie
kiant. Ta pačia proga prez. Ei-
senhoweris pranešė, kad pareng
ti nauji nusiginklavimo planai, 
kuriuos JAV atstovas įteiks J. 

Genevos pasitarimuose siekią 
sukeisti darbotvarkes punktus 

Hiroshimos miestas šiandien 
gatvėmis. 

su naujo tipo pastatais ir platesnėmis 

Šis pastatas paliktas toks, koks išliko po bombardavimo. Jo sudrasky 
tas skeletas yra ano įvykio liudininkas. 

Saugoja Syng. Rhee, 
kad karo nepradėtų 

SEOULAS, rugp. 6. — Kun-
sano mieste vykusios didelės ko
rėjiečių demonstracijos paremti 
vyriausybės reikalavimui išmes
ti iš P. Korėjos lenkus ir čekus, 
kurie kartu su indais, šveicarais 
ir švedais padeda prižiūrėti pa
liaubų sutarties vykdymą. Bet 
P. Korėjos policija saugojo, kad 
lenkai su čekais į kailį negautų 
— paskui juo» raėmė savo glo-
bon amerikiečiai. 

Jungt. Tautų karinė vadovy
bė ėmėsi visų priemonių sulaiky
ti Syngman Rhee nuo karinio po
būdžio veiksmų prieš Š. Korėją, 
nes visko galima tikėtis po pa
reiškimo, kad reikalaujama (ko
munistus pasitraukti iš Kaeson-
go apylinkių šiapus 38 paralelės. 

Pats vyr. vadas gen. Lemnit-
zer buvo atskridęs iš Tokio pas 
Syngman Rhee, o amerikiečių 
8-sios armijos vadas gen. White 
laikinai pasiliko Korėjoje, kad 
stebėtų įvykių raidą, nes niekas 
nežino, kodėl Syngman Rhee da
bar tokius, atrodo keistus, pareis 
kimus daro. 

Gandy pynė 

GENEVA, rugp. 6. — Iš patikimo šaltinio čia vakar ėjo žinia, 
kad Peipingas nenori paleisti aimerikiečių tol, kol Amerikos atsto
vas nesutiks pirma aptarti Kinijos komunistams rūpimų reikalų. 

Kaip žinome, pasikalbėjimai 
apie civilių repatriaciją yra tik
rai įklimpę, nes pasitarimai ati
dėti iki pirmadienio tik tris kar
tus šią savaitę trumpuose posė
džiuose susitikus. 

Eina gandas, kad komunistų 
atstovas taip supainiojo pirmąjį 
darbotvarkės klausimą, kad ga
lėtų pasiūlyti jį laikinai atidėti 
(neva instrukcijų laukiant) ir 
pradėti svarstyti antrąjį, kuria
me telpa visi JAV — Peipingo 
skauduliai, čia galima kalbėti 

Tautų nusiginklavimo komisijai. Į apie Formozą, apie ūkinę bloka
dą, apie JAV laivyną Formozos 
erdvėje, apie Kinijos vietą Jung t 
Tautose ir t t . Ar JAV atstovas 
bus gavęs nurodymą nusileisti, 
paaiškės tik pirmadienį, kada vėl 
bus posėdis po ilgos pertraukos. 
Reikia tikėtis, kad kinams bus 
pasakyta laikytis pirmo nusista
tymo — pirma baigti sutvarkyti 
civilių repatriaciją, o tik paskui 
eiti prie kitų klausimų. 

"VVashingtone ir New Yorke pa 
darytais pareiškimais JAV poli
tika kom. Kinijos atžvilgiu iš 
naujo nusakyta ,nes pastarosio
mis dienomis apie ją buvo {vai
riausių gandų paleista. 

Prez. Eisenhoweris Washing-
tone pasakė, kad nesirengiama 
su Kinijos komunistais kalbėtis 
apie Formozą, Matsu ir Quemoy 
salas bei Chiang Kai - sheko vy
riausybės likimą be nacionalis
tų atstovų dalyvavimo. Taipgi 
JAV neturi kitos išeities, kaip 
tik priešintis kom. Kinijos įvedi
mui į Jungt. Tautas tol, kol ga
lios Jungt. Tautų nutarimas, 
skelbiąs kom. Kiniją agresoriu
mi Korėjoje. 

Ambasadorius Lodge New YoV 
ke pareiškė, kad JAV lakūnų pa
leidimas negali būti rišamas su 
kom. Kinijos vieta Jungt. Tauto-

Šis japonas, dabar 73 metų, sėdi prekybos rūmų name ir dirba tą patį 
darbą, kurį turėjo pirmajai atominei Rombai netoli sprogus. Bombai 
sprogstant rūmuose buvo 50 tarnautojų, bet tik šis vienas Oshima iš
liko gyvas. i 

se, nes jų paleidimas nepanaikij 
WASHINGTONAS, rugp. 6. - - no Peipingo kaltės, padarytos 

Nė Bulganinas nė Chruščevas ne- laužant Korėjos paliaubų ir be
busią pakviesti atvykti Ameri- laisvių pasikeitimo sutartis. Tai 
kon prieš 1956 m. rinkimus, bet yra įspėjimas Peipingui, kad 
maršalas 2ukovas gali atvykti ,JAV šį kartą dar nepritars jo 
kaip pusiau oficialus prez. Eisen- patekimui į Jungt. Tautas. 
howerio svečias. Pirmasis į Ru-
siją vykstąs galįs būti tik vice- • Bulgarijoje numušto Izrae-
prez. Nixonas. Prez. Eisenhowe- lio lėktuvo aukos palaidotos Iz-
rio štabo narys Nelson Rockefel- raelyje vienoje duobėje, nes ne-
ler turi asmenišką Chrušcevo pa- buvo galima nė vieno atpažinti, 
kvietimą atvykti Rusijon, bet • Keturi JAV baptistų dvasi-
vargiai ten skubės vykti, nes ninkai išvyko Rusijos baptistų 
Foster Dulles vis tebėra įsitiki- lankyti 
nęs, kad toji pieno ir medaus po-1 • Formozos lėktuvai apšaudė 
litika tik bolševikams naudin- anglų laivą Kinijos Foochow 

Londonas ga. 

F. Dulles laukięs 
uoste. Yra sužeistų, 
protestuoja. 

Pasiilgo daugiau 
b i a T s u Rusija 

CHICAGO, rugp. 6. — Vidur-
vakariai, labiausiai konservatyvi 
JAV dalis, labiausiai spaudžianti 
VVashingtoną. kad būtų leista 
daugiau prekiauti su Rusija. Tu© 
ypač pasižyminčios ūkininkų or
ganizacijos, kurios tikisi surasti 
Rusijoje rinką šio krašto mais
to produktams. 

Jie norėtų, kad sovietai pirktų 
medvilnės, kviečių ir kiaulių mė
sos, o Amerika galėtų pirkti iš 
Rusijos strateginių metalų. Bet 
reikia manyti, kad sovietų tiks
lai yra kitoki — jie nori Ameri
kos techniškų patarimų kaip pa
našių dalykų daugiau Rusijoje 
užsiauginti, kad jų Amerikoje ne 
reikėtų pirkti. 

Eisenho weris anglams 
vi. ^ H d v v r i , 

LONDONAS, rugp. 6.—Prieš 
pusantrų metų Anglijoje buvo 
nepaprastai stiprios antiameriki-
nės nuotaikos, bet šiandien pa
dėtis yra radikaliai pasikeitusi. 

JAV spaudos atstovai tyrė to 
pasikeitimo priežastis ir paty
rė, kad anglų baimė dingo prez. 
Eisenhoweriui laimėjus kovą su 
vadinamais makartizmo meto
dais ir augščiausiam teismui pa
sisakius už rasinės segregacijos 
panaikinimą mokyklose. 

Įvykių raida anglus įtikinusi. 
kad prez Eisenhoweris nėra už
nugaryje veikiančios grupės pa
stumdėlis, bet moka parodyti sa
vo liniją tinkamam laikui atėjus. 

WASHINGTONAS, rugp. 6— 
Angliakasių vadas Lewis įtikino 
darbo sekretorių, kad nustatytų 
maždaug tokius pat atlyginimus 
unijai nepriklausantiems minkš
tųjų anglių kasėjams ten, kur 
gamintojai turi sutartis su val
džios organais. 

Paliktas laikas protestui pa
reikšti. Jis gali ateiti iš mažes
nių Virginijos, Kentucky ir Pen
silvanijos kasyklų savininkų. 

• Atomo konferencijon Švei
carijon Sov. Rusija siunčia 79 as
menų delegaciją. Konferencija 
prasideda rugp. 8 d. 

• Du Argentinos lakūnai su 
šeimomis atbėgo į Urugvajų su 
laivyno transportiniu lėktuvu. 

O r u Chicagoje 
Karštis kiek atslūgsiąs. 
Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:04. 

= 

didelis bandymas VĖLIAUSIŲ Ž I N I Ų S A N T R A U K A 

Tik 2 Kinijos taikę 
galinčios duoti 

LONDONAS, rugp. 6. — Lon
dono rimtasis žurnalas Econo-
mist savo šios savaitės laidoje 
teigia, kad dar toli iki pagrindi
nių kom. Kinijos ir JAV derybų. 
Jos visai neįvyks ar pradėtos 
baigsis nieko nepasiekus, jei bus 

norima galutinai išspręsti For
mozos klausimą. 

Žurnalas mano, kad tik dviejų 
Kinijos vyriausybių planas gali 
pagerinti JAV — Peipingo san
tykius ir parengti kelią Formo
zos klausimo sprendimui tolimo-

!je ateityje. Dviejų Kini jų idėja, 
I anot žurnalo, randanti vis dau
giau šalininkų. 

WASfflNGTONAS, rugp. 6. — 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas kongr. 
Richards pagyrė valst. sekr. 
Dulles už ikšiol komunistams ro-j 
dytą kietą ranką, bet iš jo pa-j 
reiškimo aišku, kad Dulles lau
kia toje srityje sunkios dienos. 
Anot Richards, Dulles turės at
laikyti didelį spaudimą, kuris 
greit bus išvystytas siekiant pri 
versti JAV pripažinti kom. Ki
niją ir apleisti mažesnius JAV 
sąjungininkus, t 

• Prie Stockholmo vartų ilgo
kai vakar vakare sukinėjosi neži
nomos kilmės povandeninis lai
vas, paskui pasinėręs ir dingęs. 

• Čilės prezdentas atvyko Bo-
livijon abejų kraštų bendradar
biavimo stiprinti* 

— Patikimai informuojama, kad JAV atmetė kom. Ki
nijos prašymą leisti trečiai valstybei atstovauti jos interesus 
Amerikoje kinų studentų ir kitų kinų repatriacijos reikalu. 
Prašymas atmestas tuo pagrindu, kad Kinijos piliečių reika
lais Amerikoje dabar teisėtai rūpinasi tautines Kinijos vy
riausybe. Manoma, kad toks JAV atsakymas Peipingui bu
vęs netikėtas smūgis. 

— Vakar dar kartą kalbėjęs Bulganinas paaiškino, kad jo kal
bos dalis apie prez. Eisenhotoerio pasiūlymą dėl orinės žvalgybos 
buvusi užsienyje klaidingai suprasta — kritikuodamas tą pasiūly
mą jis nepaneigęs jo svarstymo kartu su kitais nusiginklavimo pa
siūlymais. 

— Pirmą kartą bolševikinėje Rusijoje diplomatinis korpusas 
pakviestas šį savaitgalį praleisti premjero Bulganino rezidenci
joje ui Maskvos miesto. Ten būsią galima žvejoti, svečiuotis ir 
orkestro muzikos pasiklausyti. Visai europėja tie bolševikai! 

— Jugoslavijos Tito santykiai su Washingtonu ėmę šalti po to, 
kai nebuvo suprastos jo užuominos, jog jis nori būti pakviestas at
vykti Amerikon. To nebuvo galima padaryti, nes kongresas to 
vizito nebūtų galėjęs mandagiai suvirškinti. 
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LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO 
LITUANISTINIAI VASAROS KURSAI 

į mokyklą". 

Vasarai atėjus,, baigėsi moki-

Paulukonis, 32 Arthur St. VVor
cester 4 Mass., ar c/o St. Casi-
mir s Rectory, 41 Providence, 
S t., Worcester 4 Mass. 

Informacijų reikalais, ra
šykite Mrs. M. Paulukonis, augs 
čiau paduotu adresu. 

Seimo Rengimo Komisija 

"Kas norima įvesti j gyve- kursus geriau pažinti lietu-
nimą, tą reikia pirmiau įvesti vių kalbą, kultūrą ir jos reikš

mę, ir įgytas žinias panaudoti 
mokykloje. 

Pradedama kursų programą, 
nių vargai, bet iie nesibaigia Nukryžiuotojo Jėzaus Sese rų 'p % • jq v 
mokytojams: rengiami įvairus Motinėle Sesuo Anunciata, pa-' ttCCH€ •=> { - r # **• 
vasaros kursai, kuriuose arba sakė šiuos reikšmingus ir įsidė-
patys mokytojai mokosi, arba mėtinu3 kiekvienam lietuviui žo 
jie kursantus moko. Šiuo straips' džius: 
neliu noriu atkreipti visuomenės, _ N į r a k u r i a j n e b 
dėmes, , ką t * parbaigusius ' ^ 
Lietuvaičių Seserų Instituto Ii- „. T . . T . i _ l . . . , *r i u i rociai ir t.t.... Lietuvių emigran-tuanistinius kursu s Nukryziuo- T A_. ' . , . « i tams JAV-se buvo kilęs pavojus tojo Jėzaus Seserų vienuolyne, . . . . ., . . . . 7 / . , 
•R ir \r K t nutautėti, išnykti, bet Apvaizda 
Broc one, a s s ; * atsiuntė pagalbą tremtinių as-
devynias dienas (VII.24 — VIII. , - . _ * I monyse... 

'* 1 Gražios idėjos, gražūs suma-
Gal dar kai kam yra mažai nymai ir pasiryžimai, tik tenka 

ž|inpma, kad prieši dvejus m,e- palinkėti geriausios sėkmes, 
tus kyra įsikūręs Lietuvaičių Se
serų Institutas (Šv. Kazimiero 
Seserys, Šv. Pranciškaus Sese-j Teko stebėtis vienos Sesers 
rys, Npkalto Prasidėjimo Švč. Pranciškietės, lietuvišku patrio-
Mergelės Marijos Seserys ir Nu-j tiškumu. Ji dirba 30 metų mo-
kryžiuotojo Jėzaus Seserys),' kykjlojeį; čia ^gimusi ir augusi, 
kurio uždavinys yra tirti gali- Letuvos nėra mačiusi. Lietuvos 
mybes ir įgyvendinti lituanisti- vaizdą yra susidariusi tik iš sa-
nių dalykų dėstymą pradžios, vo tėvų pasakojimų. Kaip žino-
mokyklose. Šio instituto pirmie- me, tėvai yra išvykę iš Lietuvos 
ji bandymai — lituanistiniai kur l prieš I/Pasaulinį karą, taigi tie 

"Mano Lietuva" 

šauni lietuvių diena 
Trad-cinė Rochesterio Lietu

vių diena įvyko liepos 24 d., su
traukdama ypatingai daug lie
tuvių. Ten buvo galima sutikti 
žmonių beveik iš visų JAV ir 
Kanados miestų. Lietuvių die
nos šventę atidarė dr. Vladas 
Lelevičius, ALT ir BALF skyr. 
vicepirm'ninkas, gi Jonas Mor
kūnas anglų kalba pristatė 
svečius: miesto vicemerą ir 
Monroe County šerifą Skiner, 
kurie ne tik gražiai pasveikino 

Dr. Jurgio ir Mary Bložių 
sūnūs užbaigi odontologiją 

Dr. Gordon G. Bložis, sūnus 
Dr. Jurg'o Bložio, dantisto ir jo 
žmonos Mary, gyvenančių Day-
ton, Ohio, užbaigė odontologiją 
su augšteu pažymėjimu š. m. 
birželio mėn.. Jisai 4 metus lan
kė kolegiją ir 4 metus odontolo
giją — Ohio State University, 
School of Dentistry, Columbus, j 
Ohio, ir sėkmingai išlaikė vals- i 
tybinius egzaminus. i 

Gordon Blož s 1943 metais už 
baigė pradinę mokyklą Our La-
dy of Holy Rosary, Dayton, 
Ohio. Vėliau mokėsi Missouri 
M litary Academy, Mexico, Mis
souri, kurią užbaigė 1947 me
tais. Jisai užbaigęs odontologiją 
daba ry i t l ^ka interną Billings 
Hospital Chicagoje ir kartu stu
dijuoja. 

Dr. J u r g s Bložis su šeima il-
gausų lietuvių susibūrimą, bet gus metus yra gyvenę Chicago-
ir BALF reikalams įteikė pini- je ir yra baigęs odontologiją 
ginęs aukas. Kun. klebonas Jo- Loyola Universitete. Prieš 10 
nas Bakšys savo sveikinimo kai- metų jie apleido Chicagą, kartu 
boję ragino neprarasti lietuvis- su savo sūnum Gordon, kuris se 
ko takelio ir lietuviškos vieny-! ka savo tėvo pėdomis ruošda-
bės, kurie veda į tėvynės išlais- masis tai pačiai profesijai. Dr. 

Jurgis Bložis gyvendamas Chi-

sai buvo surengti prieš dvejus 
metus Nekalto Prasidėjimo Švč. 

pasakojimai iš dalies jau yra pa 
senę, bet nežiūrint viso, jos šir-

Mergelės Seserų vienuolyne,1 dyje dega karšta tėvynės meilė. 
Putname, Conn. Šiemet tie kur-; Ji turėjo atsivežusi 4 sudarytus 
sai buvo suorganizuoti daug di- albumus "Mano Lietuva". Albu-
desnės apimties. Jie apėmė vi- mai gražiai ornamentuoti tulpė-
sus lituanistinius klausimus,'mis. įžangoje Lietuvos Himnas, 
kaip matyti iš žemiau pateiktos Lietuvos žemėlapis, o toliau įvai 
kursų programos. | rūs vaizdai iš Lietuvos gyveni-

Kursuos lietuviška dvasia I "»? " žymesniųjų vyrų paveiks 
j lai su mokinių aprašymais. Pr. 

Kursus organizavo ir jiems 
vadovavo Nukryžiuotojo Jėzaus V y o r c e s t e r , M a S S . 
Sesuo Imelda, parodžiusi daug 
nuoširdumo ir įdėjusi daug dar
bo į kursų suorganizavimą. Kur 
sus lankė 40 Seselių (26 Nukry-

Moterų sąjungos seimas 
26-tas dvimetinis Moterų są

jungos seimas įvyks šių metų 
žiuotojo Jėzaus, 10 Šv. Pranciš- rugpjūčio (August) 14 — 18 die 
kaus, 2 Šv. Kazimiero ir 2 Ne-! nomis 5-tos kuopos VVorcester, 
kalto Prasidėjimo). Mažiausia 
buvo atstovaujamos Šv. Kazi
miero Seserys dėl vykstančių 
įvairių kitų kursų. Paskaitas 
skaitė: Lietuvos istorijos klau
simais prof. Simas Sužiedėlis 
ir Pr. Pauliukonis, Lietuvių kal
bos klausimu dvi paskaitas prof. 
A. Salys, Lietuvos geografiją 
ponia V[. Kulbokienė, Lietuvių 
literatūrą — A. Sužiedėlienė ir 
A. Skrupskelienė, Lietuvos pro-
istorę — Dr. M. Gimbutienė, 

Massachusetts, ribose. Seimo 
rengimo komisija uoliai darbuo
jas gražiai priimti suvažiavu
sias seiman viešnias-atstoves. 

Jei mūsų miestas negali pa
sigirti prabanga ir. dideliais pa
togumais, tai tą spragą steng
simės užpildyti lietuvišku svetin-

vinimo veiškelius. 
Dainų ir šokių pynę labai gra-1 cagoje uol:ai dalyvavo visuome-

žiai parengė Stasys Ilgūnas iri nes veikloje ir daug rašydavo 
Andrius Ciemenis. Išpildė tauti-
nių šokių grupės ir choro daly- Democrat and Cronicle Lietu
viai. Labai gražiai tautinių š o - | v i ų d i e n Q S a p ^ y ^ p a p U ošė 
•kėrjiferupę papildė svečias is, i l i u & t r a c i j o m i s : tautiniuose rū-
Čiurlionio ansamblio Henr. Jon- b u o g e b e n e p a č i ų j a u n i a u s i ų L , 
šonas. Dainų ir šokių pynė vi-( D d a l y v i U t J o a n o s i r Reginos 
šiems labai patiko ir todėl rei- s t a n k a i t y č i u i r tautinių šokių 
kia tikėtis, kad ją dar kartą is- g r U D ė g g ^ ^ . N i j o l ė s A v i ž i e . 

nytės, Vidos Viliūnaitės ir Vy-vysime. 
Po to įvyko šokiai ir vaišės., tauto Grėbliūno. nuotrauka. 

Čia buvo progos susitikti su se- Lietuvių dieną rengė Balfo 
nai nematytais draugais bei pa- skyrius, kuriam vadovauja Pet-

Visi giminės, draugai ir pažįs
tami linki jaunam profesionalui 
Dr. Gordon G. Bložis, daug lai
mės ir pasekmės gyvenime bei 
jo pasirinktoj profesijoj. A. D. 

Racine, Wis. 
Metinė Alto gegužinė 

Šį sekmadienį rugpjūčio 7 d. 
Midway Parke, 6 mylios į šiau
rę nuo Racino, prie 32-jo kelio, 
įvyksta Amerikos Lietuvių Ta
rybos Racino skyriaus metinė 
gegužinė — piknikas. Visi raci-
niečiai, aplinkinių kolonijų lie

tuviai maloniai yra kviečiami 
ateinantį sekmadienį Midway 
Parkan. Kaip ir kiekvienais me

tais A. L. Tarybos skyrius ypa
tingai šią gegužinę stengiasi pa 
daryti įdomia tiek vaikams, tiek 
ir suaugusiems. Gegužinė įvyks 
esant ir nepalankiam orui 

Suvažiuokime ateinančio sek
madienio popietę visi į pikniką, 
kur kartu gražioje gamtoje pra 
leisime £aiką. Iki pasimiatymo 
Midway parke, kurį, nežinan
tiems kelio, parodys lietuviška 
trispalvė. 

Racino A. U T. skyrius 

Ar pareiga yra didele ar ma
ža, visuomet ji lieka pareiga; 
ji yra Dangaus įstatymas ir 
Dievo įsakymas mums. 

—Ch. Kingslcy 

žįstamais. 
Rytinis Rochesterio dienraš

tis Democrat and Cronicle ap
rašydamas Lietuvių dienos pa
sisekimą, labai teisingjai pažy
mėjo, jog Rochesterio mieste 

ras Norkeliūnas; jis daugiausia 
rūpinos ir Lietuvių dienos pa
rengimu. Pelnas yra skiriamas 
Vokietijoj likusiems lietuviams 
paremti. 

— Skautų stovykla prasidės 
esąs Schuetzen parkas uždary- rugpjūčio mėn. 6 d. ir truks 
tas s u iškilmėmis. Ištikrųjų gar
susis Schuetzen park, buvęs vo
kiečių nuosavybė, šiuo metu jau 
yra parduotas ir neužilgo prasi
dės medžių iškirtimas. Schuet-

apie 2 savaitės. Stovyklą rengia 
vietos skaučių ir skautų drau
govės. Manoma, kad stovyklaus 
apie 50 skaučių ir skautų. Jos 
pasisekimu daugiausia rūpinas 

^umu. 
Norime, kad seimas nebūtų 

atstovėms didelio nuovargio prie 
žast"m. To išvengimui, reikia 
atstovėms iš anksto seimui pa-

Lietuviską muziką — Iz. Vasiliū j siruošti. Tuomet seimo darbai 
nas, 2ymieji lietuviai — M. Avie eis sklandžiai ir susitaupys ne-
tėnaitė, Lietuvių menas — dail. I mažai laiko. 
J. Vizgirda, Mūsų tautiški rūbai Seimo programa 
— S. Mantautienė. Po pietų vyk! Seimo posėdžiai vyks Šv. Ka-
davo gyvos diskusijos paskaito- zimiero parapijos salėje, kam
šė iškeltais klaisimais. Ponios pas Providence ir Waverly Sts. 
I. E'tajvičfsnė ir S. Kucrnienė VVorcester, Mass. 
turėjo dvi valandas dainų ir šo- i Rugpjūčio 14 — 1955 m. sek-

zen parke, daugiau kaip 50 me- Stasys Ilgūnas, Vytenis Drau-
tų, gausios Rochesterio tauty- gelis, Dalė Podelytė ir R. Viliū-
bės vasaros metu rado puikią naitė. 
vietą savo piknikams ir kito- — Susituokė Zsoe Zaganavi-
kiems parengimams. Pasta ruo- čiūtė su Hamiltone gyvenančiu 
ju metu šis parkas buvo gero- Kaziu Kučinsku. Abu jaunieji 
kai apleistas. yra veiklūs ir susipratę lietuviai. 

Dr. Oordon G. Bložis 
"Drauge" apie dantų sveikatą. 
Jis taip pat buvo pirmas orga
nizatorius Dariaus ir Girėno 
skridimui per Atlantą ir stam
biai paaukavo šiai kelionei. Chi-
cagiečiai Dr. J. Bložį ir jo šei
mą gerai pažįsta, ne s jis, nors 
ir toli gyvendamas, nepamiršta 
aplankyti Chicagos, nes čia yra 
abiejų Bložių giminės. Mrs. Ma
ry Bložis turi dvi seseris gyve
nančias Chicagoje, tai Paulina 
Drangelienė — Dr. K. Drange^ 
lio žmona ir jos dvi ^dukterys: 
Mrs. Aldona Ott ir duktė Paulą 
ir Mrs. Virginia Vancura su duk 
terim Judith ir sūnum Jeffrey. 
Kita sesuo yra Helen Kai, advo
kato C. P. Kai žmona ir jos sū
nus Darwin, kuris neseniai su
silaukė sūnaus Mark P. Kai. 

CHERRIES 
L A R 6 E C A N N I N G | 
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Pick y our own, 10c per 1b. 
Bring your own container. 

Thomson and Marken 
Orchards 

KEM0SHA, WISC0N3IN 
U.S. Ilighway 41 to Kenosfaa 

county road "E", then east 
five (5) miles. 

Būtinai dalyvaukite mūsų karui vai e rugpjūčio (Aug.) 24-tą dieną! 
SAINT JOHN OF GOD RO&lAN CATHOLIC CHUBCU 

51st and Elizabeth Street, Ctiicago, Illinois 
Pelnas skiriamas pastatymui "SociaJ Center" prie bažnyčios. 

Bus daug pryzų ir laimėjimas naujo CHEVROLET automobilio. 
Rev. Henry Jagodzinski. Klebonas 

Charles Gryzik, Karnivalo Manager 

Ê Ufc K J J t y ' * l w l ^ ^ * ^ ' ^ 

kių pavaizdavimui. Buvo sureng 
tas laužas, kurio programą pra
vedė ir kalbą pasakė prof. Vit
kus. Be to, visos kursų dalyvės 
liepas 24 d. buvo atvykusios į 
N. P. Šv. Mergelės Seserų pik
niką pasižiūrėti ponos Marijo-
šienės pravestos lietuviškų dai
nų, žaidimų ir šokių programos, 
kurią, atliko stovyklautojos mer 
gaitės. 

Kursų šūkis buvo: "Kas nori
ma įvesti j gyvenimą, tą reikia 
pirmiau įvesti į mokyklą. Jei no
rime iškelti Tautos kultūrą, tu
rime pradėti nuo mokyklos". 
Čia tektų pridėti kursų organi
zatorės Sesers Imeldos žodžius, 
pasakytus Darbininko redakto
riui : "Jei pačios lietuviškos dva
sios neturėsime, negalėsime jos 
įkvėpti kitiems. O kad jos ture 
tum, reikia pirma ją pažinti". 

Visai teisingai suprasta min 

madjeny — Apšvietos diena. 
Atstovės ir dalyvės išklausys šv 
Mišias 9:45 ryte Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 2 valandą popiet po
sėdis ir kalbos salėje po bažny
čia. 7:30 vai. vakare, sekmadie
nį toj pačioj salėje atstovių pri
ėmimas. 

Rugpjūčio lSnflr, pirmadienį 
9 vai., ryte šv. Mišios Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Po šv. Mišių 
10:30 vai., salėje pusryčiai. 11 
vai. prasidės seimo sesijos. 

Pirmadienio vakare 8:30 vai. 
koncertas. Dainuos Lilija Mic 
kevičiutė ir sąjungiečių choras. 
Visi nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti. 

Rugpjūčio 16-tą išvažiavimas 
prie ežero. 

Rugpjūčio 17-tą 7 vai. vaka
ro Seimo banketas. Biletus pra
šome-įs : gyti iš anksto, nes sa
lėje nebus pardavinėjami 

J ū s ų 

A t e i t y j e 

Y r a 

N a m a i 

tis ir teisingas pasirinktas Seimui sveikinimus ar laiškus 
kelias. ,Per organizuojamus siųskite šiuo adresu: Mrs. M. 

with a Oown 
Payment 
Savings Account 

Jūsų Dabartyje ! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiii 
SENYVIEMS ŽMONĖMS MK *1UU 

J M i . M > | : 
NAUJAI ATIDARYTI NURSING 

BOARDING NAMAI 
Speciali priežiūra, geras maistas 

ir patogi aplinka! Si dviguba Jutat-
ga priima gulinčius ligonius ir tuos, 
kurie gali vaikščioti — atskiruose 
namuose. Geros gailestingos seselės, 
rami atmosfera, prieinamos kainos. 
State licenced. D61 smulkių Infor
macijų rašykite — 

Mrs. Annie Good, 
si . Amu Nur&iug and Boardiug 

Homo, St. Aiuif, 1U. 
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TEISĖJO JOHN T. ZURIS \ 
G O L F O D I C N A 

E V E R G R E E N C 0 U M 7 R Y C L U B 
Olst Street ir South Westcra Gatvė, Ghicagoj 

Trečiadienį, rugpjūčio 10 d*, 1955 m. 

W 
W 
w 
w 
w 

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA 
Golfo turnyras nuo 8:00 valandos ryto iki vakaro. Pus 

užkandžiai, vakariene, įvairi programa ir daug gražių prizų bei 
kiti pasilinksminimai. 

Kviečiame visus Chicagos lietuvius dalyvauti šiame paren- ' 
gimė, o dėl rezervacijų skambinkite šiems asmenims: W 
AL O. KL MSKIS — H l 3-6958 ar PAUL SMITH — RA 6-0882 ? 

w 
w 
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Mūsų sistematiškas taupymo planas gali jums pagelbėti 
sutaupyti reikalingą sumą tam svarbiam įmokėjimui. 

Visi j B ALF'o Dideli Tradicinį Pikniką! 

S. 

Ateinaritj sekmadienį rugpjūčio mėinesio 7-tą dietnę 
Piknike su linksma programa pasirodys žinomieji jumoristai ALOYZAS 

BARONAS ir ALBINAS VALENTINAS. 
Programą praves žurnalistas VLADASf BUTĖNAS. 

Šokiams grcs K. SILICNO orkestras. Veiks bufetas ir valgykla. 
Atsilankiusieji \ mūsų pikniką turės progos laimėti daug vertingų dovanų. I 

Gražiajame BUČO darže, Witlow Springs, IJftnois 
Nuo autobuso sustojimo vietos — Archer Ave. ir 83-cio kelio, kursuos 4 

lengvos mašinos, kurios nuveš i pikniką nemokamai 
Kviečiame visą Chicagos ir apylinkes lietuviškąją visuomene piknike skait

lingai dalyvauti. BALF'o CHICAGOS APSKR. VALDYBA 

' M ' ' 
1 — - . - J ' -Jl.,J ' ' I . » . ^ T - • ¥~ • - . . ^ 



Šeštadienis, ruęp. 6 d., 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTOCAGO, ILLINOIS 

D R A U G A S 
THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

& Oakley Are., Cblcago 8. 111. Tel. Vlrglnia 7-6640; 7-6641; 7-6641 

Entered aa Second-Class Matter March II, 1816, at Chlcago, Illinois 
Under tbe Act of March I, 1879. 

Member of the Catbolic Press Aaa'n 
Publlshed daily, exept Sundays, 

by the 
Lithuanlan Catholic Press Soclety 
PRENUMEPvATA: Metams 
Chicagoj Ir CiceroJ 19.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outside of Chlcago 
$9.00 per year In Chicag-o A Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Porelgn $11.00 per year. 
H metų 1 men. 1 m6n 

(.00 $2.75 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $8.00 $1.86 

RIMTIES — 
* VALANDĖLĖ 

M I N T 
Adv. 

I E S G £ L 

V. J. Budrikas 

e s 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

KAD NESKAMBĖTŲ KAIP IŠ GRABO... 
TURI DUOTI NAUJ£ GYVYBĘ 

Šiandien nėra reikalo būti Heraklitu, kad apie pasaulį ir 
gyvenimą tartum "pantą rei" — viskas juda. Juda amžiais ne
pajudintos valstybių sienos, juda mokslo nejudomi pagrindai, 
juda meno šventovės stulpai, juda filosofijos principai nuolati
niame vertybių pervertinime, juda ir sacialinis žmonijos medis 
nuo viršūnės iki šaknų. Viskas juda, viskas didžiausiuose pasi
sukimuose, lūžtvėje. 

Pasaulis juda nuo viršaus iki apačios. Ir tokio judėjimo 
metu Evangelžja turi būti skelb|ama kiekvienos tautos ir to 
laiko kalba. Tai nereiškia, kad čia užtenka tiktai išorinio prisi-
taikinimo. Svarbiausias dalykas yra gerai suprasti tai, kas vyks*' 
ta žmonių sielose, kokie siekimai ir jėgos, kokios viltys ir nu
sivylimai jose viešpatauja. Amžinąjį Apreiškimo turinį reikia 
sugebėti perduoti taip, kad jis būtų našus, iš vidaus sutapęs su 
laiko srovėmis. Tik tuomet žmones į Evangeliją žiūrės kaip į 
laisvės įstatymą, tik tuomet jie ją mylės, kai pastebės savo sva
jones ir ilgesius su ja sutampant. Dėl to Bažnyčios atstovai 
ir apaštalai turi atviromis akimis įžiūrėti į tikrovę, kad jų žodis 
būtų gyvas, kad neskambėtų jis kaip iš grabo ar sauso vadovė
lio. Kadangi laikai nuolat keičiasi, reikia ir paveldėtąją krikš
čionybę iš naujo formuoti kiekvienai naujai kartai (generacijai). 
Ne Bažnyčios uždavinys išrasti visiškai naujus dalykus, — se
noms formoms ji turi duoti naują gyvybę ir tuo būdu sekti die
viškosios kūrybos pavyzdžiu, nes Dievo tvariniai tebėra tokie 
pat puikūs, kaip pradžioje. 

TAUTOS TURI NUSIUENKTI TIESAI 

vTENTJOLIKfi, PAKELIUI Į NAMUS 

Kada rože yra graži, ji pa
daro daržą gražų; kada siela 
graži, jos grožiu visi gali da
lintis. 

Mūsų mintys teka upes va
gomis, kurias mūsų papročiai 
sudarė. 

Bandyti įgyti pažinimą t e ti
kėjimo ir jautimo, kad Dievas 
gyvena viduj savo universo, 
kad gamta yra Jo rūbai ir tu 
pats esi viso žmonijos organiz
mo naTys,—tai eiti taku, kurs 
veda į neviltingą abejojimą, 
intelektualinį nusivylimą. 

Dievas yra pryšaky visų, vi
duj visų, viršum visų — amži
nas, transcendentus. 

Juo gilesnis ir tyresnis žmo- Tikras švietimas yra tas, T R Y S V A D O V Ė L I A I U E T U V I Ų K A L B A 
gaus tikėjimas, tuo augštesnis kuris veda į Dievo palaimą ir 

Visa vienuolika paleistų lakūnų grįžta į namns. Kaip žinome, lakūnai buvo paimti j nelaisvę Šiaurės Ko
rėjoj kai jų bombonešis B-29 buvo numuštas. Bolševikai lakūnus buvo apšaukę šnipais. ( I^S) 

ir turtingesnis jo moralinis gy
venimas. 

Tikėjimas 
sielos gyvenimas. 

Gyvenk savo siela ir rask 
Dievą, ir tau nereikės 
stebuklų. 

Savęs žinojimas yra Dievo 
egzistencijos išpažinimas. 

Gyvenimo upelis teka ne iš 
dabarties į ateitį, bet iš dabar
ties į amžinybę. 

Mokykis gyventi dieviškame 
pasauly ir tavo gyvenimas taps 
dieviškas. 

Savęs tobulinimas yra, pa
grinde, moralais tobulėjimas, 
charakterio ugdymas, nes tai 

dorovę, į tiesą ir dvasinio gro 
žio meilę, nes tai kuria tobulą 

Dievo meile yra žmogų. 
Kultūra nėra tik gabumų 

vystymas. Ji yra sielos pabu-
melsti! dimas iš pojūčių miego" į Dievo 

K. MOCKUS, Boston, Mass. 

yra menkavertis dalykas. 
Kiekvienas žmogus privalo 

būti švietėjas, savęs paties auk 
lėto jas. 

Bažnyčia, kuri paiso tikrovės, kuri daug nauja ir gera at
skleidžia tautiniame gyvenime, gali vidiniais ryšiais susyti su 
atskiromis tautomis ir pasidaryti joms sava. Aišku, tautos tu
ri nusilenkti tiesai, o ne tiesa tautoms. Bet kadangi Bažnyčia 
yra atsiradusi iš tiesos, dėlto ji gali atitikti kiekvieną tautos j p a d a r o z m 0gų~ ir be to — inte-
charakterį. Dievas yra gamtinių ir antgamtinių dalykų leidėju, \ 1 M a i i m i r ' e s t e t i n § k u l t ū r a 
vadinasi — tarp tų dviejų sričių negali būti prieštaravimo. Baž
nyčia nesilaiko kurio vienos tautos masto — krikščionių bend
ruomenėje visos tautos yra lygios. 

Kristus, vadinasi, ir Bažnyčia yra pastatyti kaip ženklai, 
kuriems nuo pradžios iki pabaigos pasaulio bus prieštaraujama. 
Bažnyčios priešai priklauso taip pat prie Bažnyčios istorijos; | Be intelekto ir fizinės jėgos, 
jie yra Apvaizdos vadovaujami. Jie yra priešybė, dėl kurios, mes turime vaizduotę ir sąži-
Bažnyčia turi augti ir stiprėti. ' nę ; ir visa tai turi būti kulty-

Šv. Raštas labai dažnai pastebi, kad krikščionys, siekdami vuojama, jei mes formuojam 
užsibrėžtų idealų, turi nuolat kovoti su nesutvarkytos prigim
ties palinkimais. Kristus ragina nuolat budėti, o šv. Povilas 
plačiai aprašo Kristaus kario ginklus. Bet ir krikščionys turi 
nemaža silpnybų, jų bendrumas nėra visuomet toks, kokio rei
kalauja Evangelija. £fvo, Bažnyčiai Dievas davė, tiesa, nema
lonią, bet užtat nuolatinę kontrolę. Eretikai plačiausia prasme 
nuolat skatina Bažnyčią nepamiršti savo pareigų. Tai turi did
žiausios reikšmes, kurią savo raštuose nuolat pažymi ir Bažny
čios tėvai. 

KAI UOLUMAS SUMAŽĖJA 
Nedrumsčiamja ramybė ir Bažnyčioje išaugina "bažnytinę 

biurokratiją'* ir savimi besigėrinčia kabinetinę teologiją. Kai 
danguje jokio debesėlio nematyti, sumažėja uolumas pastora
cijos srityje, kova su negerovėmis aprimsta. Mostas tuomet pa
sidaro siauras, formos sustingta, o teologai su malonumu meta 
esminius teologijos klausimus, pereidami į periferinius savo 
luomo dalykus. Kai Bažnyčios saugotojai ir gynėjai pasidaro 
nebejudrūs, Dievas, jei taip galima pasakyti, sumobilizuoja 
prieš juos eretikus. Priešas turi labai aštrias akis ir pastebi 
paslėptas, žaizdotas vietas. Jis paprastai aštriau klausimus sta
to ir ne tai greitai pasitenkina atsakymu, kaip draugas. Tokiu 
būdu jie priverčia daryti reformas, kurių veltui pageidauja išti
kimieji. Net Bažnyčios mokslo plėtojimui eretikai turi nemaža 
reikšmės. Daugis, kaip yra pasakęs šv. Augustinas, yra perdaug 
t 'ngūs; kol eretikai savo priekaištais ir paniekinimais jų nepa
žadina ir nesugėdina, tol jie savo nenusimanymo pavojų nema
to. Dėl priešų priekaištų tikėjimo klausimai stropiau tyrinėjami 
ir aiškiau perteik :ami tikintiesiems. Kovos laikais Bažnyčia ma
žiau dėmesio kreipia į tuos, kurie jokio nuraminimo nėra rei
kalingi, tuomet ji pirmiausia stengiasi atsakyti eretikų kelia
mus klausimus ir patenkinti intelektualų reikalavimus. Nauda 
Bažnyčiai iš to yra juo didesnė, juo žymesni ir gabesni yra jos 
priešai ir juo kilniau kovoja Bažnyčios gynėjai. 

Svarbiausia šiandien yra gerai ir giliai suprasti Evangeliją. 
Įprastinės Bažnyčios veiklos formos šiandien įra; jieškoma nau
jų kelių į ateitį. Bažnyčios priešininkai ir klaidatikiai vėl spau
džia Bažnyčią; jie daro priekaištus ir radikaliai kelia klausimus. 
Kova šiandien eina labai plačiu frontu, ir visos pozicijos labai 
smarkiai puolamos. I r toje kovoje pasauliečiai katalikai negali 
būti pasyvūs. 

PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMAS 

Šiais laikais, kai socialinė sąmonė yra'žymiai gyvesnė, ne
gu ankstybesniais amžiais, pasauliečiai negali pasilikti kurčiai 
ir nebyliai visam tam, kas vyksta Bažnyčioje. Iš esmės čia su
taria ir kunigai ir - pasauliečiai. ICunigams trūksta pasauliečių 
paramos, kad galėtų visus visuomenės sluogsnius ir visas gyve
nimo sritis prisunkti krikščionybės dvasios. Pasauliečiai jaučia, 
kad jų vaidmuo Bažnyčioje yra perdaug pasyvus ir perdaug 
menkas; jie ir patys nori įgyti daugiau žinių iš Bažnyčios isto
rijos, moralės, daugiau nusimanyti dogmų klausimais, kad ga
lėtų savarankiškai spręsti. Net jaunoj kartoj jaučiama sąjū 

akivaizdos sąmonę 
Tiesa yra mokslo sieki

mas; grožis — meno tikslas; 
meile — religijos viršūne, ir 

— tiesa, grožis ir meile yra 
trejybė. 

Mene Dievas atskleidžia sa
ve Patį kaip grožį; filosofijoj 
ir moksle — kaip tiesą; elgesy 
ir religijoj — kaip teisingumą 
ir meilę. 

Kentėjimas ir liūdesys, ku
rie atrodo esą mūsų priešai, 
yra dangiški pasiuntiniai, at
siųsti pamokyti mus kaip mes 
galėtume pasiekti augštesnį ir 
tyresnį gyvenimą. 

Tik šviesa, savo skaistybe ir 
grožybe, teprasilaužia per be-
dugnines erdvės gilumas; ir 
todėl tie, kurie žiūri pro amži
nybės langą, gali matyti Dievo 
visatoje tik meilės ir tiesos 
šviesa, 

tikrąii žmogų. 
Principas turi augštesne ve** 

te, negu pažinimas, ir mylinti Ne ką. žmogus žino, bet ko 
širdis yra geresne už krūvą jis nori, nusako jo vertę arba 
aukso. I menkystę, jo jėgą arba bejė-

Išbandyk savo mintį darbais, giškumą, jo laimę arba nelai-
savo darbus mintimis. ' mę. —Lindauer 

nyčios gyvenime. Visa tai yra graži pradžia, kuria Bažnyčia ga
lėtų tik pasidžiaugti. Katalikiškoji akcija kaip tik nori, kad pa
sauliečiai aktingiau dalyvautų Dievo karalystės žemėje įgyven
dinime ir jaustų atsakomybę už Bažnyčios likimą. Tai praktinis 
bandymas pašalinti pastebėtas negeroves. Ar šis bandymas pa
siseks, ar pasauliečiai pasidarys dar ak tingesni Bažnyčios gy
venime, parodys ateitis. 

Kai prieš keletą metų rinko
mės į šį kraštą daugiau tokių 
lietuvių šeimų, kurios buvo gi
mę ir augę Lietuvoje, kurių vi
si nariai mylėjo savo tėvų kal
bą ir norėjo ją perduoti nau
jajam prieaugliui, greitai susi
dūrėme su klausimais, kaip tai 
padaryti. Kiekvienoje vietoje 
klausimas buvo sprendžiamas 
pagal vietos aplinkybes ir vie
naip ar kitaip buvo tam kartui 
išspręstas, fimė veikti šeštadie
ninės ir kitokios lietuviškos mo 
kyklos. Vos toms mokykloms 
pradėjus darbą, tuoj pajutome, 
kad stokojame mokslo priemo
nių, pirmoj eilėj vadovėlių. At
sivežtiniai iš Europos vadovė
liai, gaminti dar nepriklauso
mybes metais ir skirti pirmoj 
eilėj kaime augančiam vaikui, 
negalėjo tikti miestuose apsi
gyvenusių lietuvių emigrantų 
vaikams. Reikėjo rengti nau
jus vadovėlius, o centrinio or
gano, kuris tuo pasirūpintų, 
nei tada neturėjome, nei turime 
dabar. Taigi teko imtis inicia
tyvos atskirų vietovių švietimo 
darbuotojams. 

Įsikūrė Liet. Enciklopedijos 
spaustuve 

Kai J. Kapočius konkrečiai 
ėmė vykdyti savo sumanymą 
leisti Liet. Enciklopediją, kai 
atidarė Bostone savo spaustu
vę, savaime atsirado tarp jo ir 
bostoniškių lietuvių mokytojų 
bendradarbiavimas leidžiant va 
dovėlius. Pradžiai buvo gauta 
nedidelė visuomenės parama, 

didesnę dalį J. Kapočius sutiko 
kredituoti. To kredito ir dafcar 
dar nemaža esama. Pirmai pra 
džiai, kol nebuvo parengta nie
ko nauja, buvo nusistatyta su 
tam tikrais pataisymais ir pa
pildymais išleisti J. Ambrazevi 
čiaus, A. Skrupskelienes ir A. 
Vaičiulaičio dar Lietuvoje pa
rengtų "Naujųjų Skaityme" I 
dalį. Toje knygoje telpa mūsų 
tautosakos pavyzdžiai ir eilės 
žymiųjų mūsų autorių kūrybos 
ištraukos su pačių autorių fo
tografijomis bei biografijomis. 
P. A. Skrupskelienė dar paren
gė sunkiau suprantamų žodžių 
žodyną. Išleidus tą knygą, bu
vo užkišta didelė spraga, nes 
ligi tol neturėjome jokios skai
tymų knygos paūgėjusiems 
moksleiviams. 

Tuo pačiu metu pasirodė gra 
ži iniciatyva Kanadoje. Vienas 
iš nedaugelio emigracijoje esan 
čių vadovėlių autorius pedago
gas Ant. Rinkūnas parengė ir 
išspausdino Toronto pirmąją 
dalį "Kregždutės". Tai buvo vi
sai sėkmingas bandymas pa
rengti elementorių liet. emi
grantų vaikams, išbarstytiems 
po visą pasaulį. Tos knygos 
pirmoji laida jau baigiama iš
parduoti ir galvojama apie ant 
rają laidą. Visais Kregždutės 
I dalies reikalais garb. tėvai, 
knygų platintojai ir visi švieti
mo darbuotojai prašomi ir to
liau tartis su "Žiburių" bsndro 
ve Toronto, Ont., Canada. 

Bostoniškiams mokytojams 
fcejieškant autorių vadovė
liams, laimingai pasisekė susi
tarti su A. Rinkūnu, kuris ka-
nadiškėmis sąlygomis daug sun 
kiau būtų galėjęs tolimesnes 
vadovėlio dalis leisti Toronte. 
To susitarimo rezultate buvo 
parašytos ir Bostone išleistos 
kitos dvi "Kregždutes" dalys. 
Antroji dalis skirta tuoj po ele 
mente.iaus, o trečioji supež n-
dtaa su Lietuva jau kišk pa
augusius pradžios mokyklos 
mokinius. Tų vadovėlių auto
rius turi didelį pedagoginį pa
tyrimą Lietuvoje ir tremty. Jis 
yra lituanistas, tremty buvęs 
liet. gimnazijos, o Lietuvoje 
mokytojų seminarijos direkto
rius* Yra savo laiku baigęs Si-
mano Daukanto mokytojų se
minariją Kaune ir eilę metų d ir 
bes pradžios mokyklose. Atvy
kęs į Kanadą, nuo pirmos die
nos įsijungė į to krašto lietu
vių švietimo darbą ir jį tebe
dirba ligi šiol. Panaudojęs Ka
nadoje ir JAV liet. mokytojų 
parengtas programas, jis štai 
jau yra parengęs tris vadovė
lius, kurie šiuo metu ir yra vie
ninteliai emigranto švirtėjo 
pagelbininkai šalia bendrinio 
pobūdžio lietuviškos knygos ir 
šalia vaikų laikraštėlių. A. Rin 
kūnui į talką atėjo ten pat To
ronte gyvenąs įžymus mūsų dai 
lininkas T. Valius. Jis nupiešė 
viršelius ir iliustravo knygas 
tikrai meniškai ir labai lietuvis 
kai. Šalia dailininko iliustraci
jų buvo panaudota daug Lietu
vos vaizdų klišių paskolintų iš 
Liet. Enciklopedijos ar gautų 
kokiu kitu būdu. Tokiu būdu. 
"Kregždutės" antroji dalis ir 
ypač trečioji yra la>bai gausiai 
ir labai gražiai iliustruotos ir 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Įsteiki! Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose I 

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų Jūsų namus. ttstatykite Jo buvi
mo ženklą, savo namuose. Mums Die
vo serumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėles Marijos paveiks
las. Marijos Metais save namuose 
įsteikite Marijos šventove. 

Mums lietuviams Dievo Motinėle* 
Itin artima. Mūsų žeme" rausi Mari
jos tventovSms, mūsg tauta pavesta 
jos Nekalčiausios Širdies globai Tai
gi steigdami Marijos metų šventove 
savo namuose, padarykite ją kartu 
ir LIETUVIŠKA. 

Isigyklme AnSros Vartoj Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose. 

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 13*4x17 \k colių ga
lite įsigyti šiam tikslui u i $1.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

aaaflBBaaBBB JURGIS GLIAUDĄ marnaamam 

RAID2ILJ 
PASĖLIAI 

JOUKMeK**? R O M A N A I 

54 tęsinys 

— Kada bus tam galas, kada, pasakyk tėve, — 
vos ne verkdamas ištarė Antanas- — Gaudo, šaudo, 
jieško. Į sielą pirštus kiša. Kada bus tam galas? Ar 
tai bus taip amžinai ? 

— Tu žinai, Antanai, aš kaip iš sapno apie tą re
gėjimą pagavau. O kada pradėjau kalbėti, iš tikro 
regėjimą praregėjau. Lyg tos krosnies vietoje didelė 
kudlota meška šoka. Tingiai sau kojas kilnoja. Ir dar 
girdžiu, gervės klykia, knygas, kaip knygnešiai po Lie
tuvą skleidžia. Meta iš augštybių. Galvoju, reiškia mes 
ne vieni, ko man Nikita baimintis. Tokios mintys nu-
švokštė. Kaip tikras regėjimas. Taip ir susikūrė man 
žemaitiškas tikėjimas. Mintis atklydo ir drėbtelėjau. 

— Jis tau keršyti žadėjo. 
, — Caru ciesorium gąsdino! Aš turiu carą cieso

rių — knygnešystę! Sibirijon išvarys. Iš ten grįšiu. 
Kaip Pan Gintowt. 

Tėvas ir sūnus jau šaipėsi iš žandaro. Dėl to 
jiems buvo lengviau. Atrodė, visa trobelė persisunkė 
žandaro grasinimais. 

Urnuži8 atsisuko į langą, lyg kad Nikita girdėtų, 
pagrasino: 

— Pranešiu, kad tu man knygas vežti padėjai, ta
ve patj Siberijon ištrems. 

J is pradėjo misininko atlankymo nutrauktą dar-
džių, kurie iš pasauliečių reikalauja daugiau aktingumo Baž- bą, — prakurti užgesusius šatriukus. 

P(*s knygnešį Kubilių 
I 

— Jeigu per šviežią sniegą, kunigėli, kitas ir ke
lias būtų, — kalbėjo Fortūnatas kunigui Sakalauskui. 
— Kelias būtų minkštas. Dabar purvas per naktį ap
šąla,, eina ratai kaip per kočėlą. 

Kunigas Sakalauskas ruošėsi važiuoti pas peršau
tą knygnešį. Jį kvietė atlikti paskutini patepimą. 

— Aš jo krikštatėvis, — su ašarojančiomis aki
mis dėstė senas Fortūnatas. — Lyg tai vakar būtų bu
vę; matau jį ant vienos mano rankos laikomą, čia, prie 
delno kojūkštės, o galva sutilpo prie alkūnės. Lyg va
kar tarta, girdžiu, klausia: ar atsižadi velnio, jo dar
bų ir puikybės? Tada jį aliejumi patepė. Nemaniau 
sulaukti šito patepimo. 

Knygnešio Kubiliaus istoriją žinojo visas vals
čius, o gal ir plačiau. Peršautą žmogų stražnikai no
rėjo vilkti į žandarų skyrių, pakely pabūgo — mirs — 
pagavo vežimą ir liepė nuvežti, kur gyvena. Felčeris 
atsirado daug vėliau. 

Fortūnatas verkė: 
— Jis miestelin nuėjo jieškodamas dviejų mal

daknygių. Pas Vėtrą buvo — negavo. Abiem berniu
kams pirmai komunijai dovanos jieškojo. J is dabar 
kitan pasaulin ruošiasi ir verkia: paliksiu vaikus be 
maldaknygės palaimos. Noriu, sako, taip padaryti, 
kaip tėvas darė. 

— Jis savą perduotų, bent senąją, — pasakė vi
karas. 

— Atėmė šį sekmadienį. Visoj šeimoj dabar nė 
vienos knygos. Maldaknygių jieškoti išėjo, o kitą spau-

,dinėlį sugavo. Aną nešė — taip ir peršovė. Pas Vėtrą 
buvo, pas skalbėją buvo. Juodašimčiai kelius uždarė. 
Nebėra knygų. 

Fortūnatas bejėgiškai išskėtė rankas. 
Kunigas Sakalauskas, sustojęs prieš seną ir že

mutį Fortūnatą, pasakė: 

• 

— Fortūnatai, aš duosiu Kubiliui du „Aukso alto
rius". Jo valią mes šventai išpildysim. 

— Ale kaip gi ? Dabar, kunigėli ? 
— Kaip tik dabar Kad galėtų savo rankomis vai

kams įduoti. 
Iš slėptuvės sienoje kunigas išėmė dvi storas, auk

siniais kraštais maldaknyges. Jis suvyniojo jas skaron 
ir, išėjęs prie Fortūnato, padavė jam ryšulėlį. Sis 
puolė dėkoti, šluostydamas ašarojančias akis. 

Pasiėmęs iš zakristijos kas reikalinga, vikaras iš
ėjo prie jo laukiančio vežimo. Tudj jie išvažiavo pro 
špitolės vartus. Varpeliui skambant — jį laikė rankoj 
Fortūnatas — du sėdį prie špitolės durų krito ant 
kelių. 

Vežimas važiavo kelio gruodu; netirpdamos snie
go kruopos gulėjo kelio provėžose ir žemės daubelė
se. Tos, per naktį prisibarsčiusios kruopos, neišlygino 
kelio, ratai daužėsi ir šokinėjo. 

Fortūnatas atsisuko į vikarą, mintis blykstelėjo 
jo sename veide, bet tuoj atsiminė — vikaras su Šven
čiausiuoju — ir suspaudė lūpas. 

Lapkritis jau ryškiai įsigalėjo gamtoj. Dangus 
buvo balsvas; ir saulės rutuliukas vis vėlėsi tame bals-
vume, nepajėgdamas visu savo spindėjimu praregėti 
šąlančios, stingstančios žemės. Vėjas, kad ir labai 
lengvas, atsiliepdamas šerkšnu, linksmai erzino veidą. 
Nuo sustingusios žemės, nuo peršalusių žolių, o pel
kėje nuo nendrių, įbridusių į ledą, nuo pilkų krūmų ir 
medžių — dvelkė graudus liūdesys Atrodė, pabirs snie
gas, užklos viską baltu ir jaukiu patalu: bus tada i r 
šilta, ir skaistu — gamtoj ir dvasioj. Kaimiškas lap
kritis dvelkė nejaukumu, beviltiškumu, ledėjančiu stin
gimui. Dūmeliai iš dūmtraukių, tupinčių ant šiaudinių 
stogų, viliojo ugniakuro palaima ir kambario šiluma. 

(Bus daugiau) 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
s 

Seitadienis, rugp. 6 d., 1955 

Operos sol. V. Jonuškaite 
Australijoje. Tai yra ne Jonu-
kaitė Australijoje, bet jos 
plokštelių albumai iškeliavo. 
Paskubėkite įsigyti; kaina tik 
$8. J. KARVELIS, 3322 South 
Halsted st., Chicago, 111. 

DĖMESIO 
I R E N A GELEŽIENE skubiai at

siliepk. Esu gavęs iš Vokiečių teis
mo Starnberg keletą laiškų, kurie 
liečia mirusio Vlado pensiją, kurią 

falite gauti tamsta ir tamstos vai-
ai. Vincas Geležūnas, 7005 Suther-

land Ave. , St. Louis 9, Mo. 

Padėtis Čekoslovakijoje 
Tremtinys kunigas Liudv. 

Nemec paraše knygą "Church 
and State in Czekoslovakia". 
kur panaudoja daug faktų ir 
dokumentų apie raudonojo re
žimo siautėjimą Čekoslovaki
joje. 

»<Pl<i»«(F*<Q3rf(7*<Qs*c<F*«Ci=*«C^^ . • » • • • « • • • • • i. • • • • • • . . . — • • 
B l ' I L D I N O & R R M O D E I J N O 

NAMŲ STATYBA 

telefonu: VIrginia 7-6640. 

PAJJE6KOJIMAS 
L E O N A S N O R K E V I Č I U S , sū 

nus J u o z a p o ir A l e k s a n d r o , ki lęs 
i š Te lš ių , Žarėnų g - v ė s paj i e ško 
s a v o g iminių . K r e i p t i s : L . N o r k e -
čius , M e e l b e r g 8 3 b, Paa l ( L ) , 
B e l g i u m . 

Illllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Visi perka Ir skaito Liudo Zelkau* 

romaną 

LAIPTAI I TOLUMAS 
241 puil. Kaina S2.M 

t'žiakymus kartu su ptniirals siuskit* 

" D R A U G A S " 

2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII l t lI lIMIl ini lKI' l l 

oooooooooooooooooooooooooo 
SAINT ROCH 

PATRON IX A F F L l C r i O N 

Perpetual Novena Every Monday 
> " H M N NOVENA 

August 8 to 16, (Feast) 
Free Booklet upon request 

Fictorlal History of Shrine 75c 
Address Petitiona to 

NATIONAL SHRINE OF ST. ROCH 
721 St. Ferdinand Street 

New Orleane 17, Ijouisiana 
Inųuire How To Become A 

Promoter 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems. 

M turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
• Į . , . j . i. a L a l u » . — i*** M H k B M I J T a l r Ū 8 .^taisymai Ir pardavimas skyr iu je . Ske lb imą ga l i t e pero i io t | j e i „orite pirkti ar užsakyti nams. 

kuris būtų r e m i išplanuotas, pato-
*us. grafus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti laukit REltance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

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

A d r e s a s : 4 6 4 0 So . K e a t i n g A v e . , 
CHICAGO 22, ILL. 

PROGOS OPORTUNITIES 

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

VALGYKLOJ REIKALINGA vir
tuvėj pad6J6ja nuo 7 v. r. iki S vai. 
popiet. Taip pat reikia vyresnio am
žiaus Indu pi o v§ jo ar plovėjos. 

S475 Archer Ave. 
BIshop 7-9S01 

"DRAUGAS" AGENCY 
66 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-2434 

R E A L 
• • • m*m~m-m • • » » » • 

4L 

Wx\'štW? 

PARDUODAMA TAVERNA su 
visais įrengimais. Gersi einąs 
biznis, įsteigtas prie* 12 metu.1 KONTRAKTORIUS 
Parduodama del silpnos sveika- STANDARD BUILDERS, INC. 
tos. Kreiptis: !T2« W. 18th St. Cicago 16 

3 1 4 7 S O . H A L S T E D S T R . j A. C.intnerte, pirmininkas 
f Vx Petrauskas, statybos vedėjas. 

SKUBIAI parduodama-išnuo-j « " 
mojama TAVERNA. 

Tel. YA. 7-0677 

HELP VV ANTED — V YB Al 

Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pasai užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

IŠNUOMUOJAMA 

I inclose $ 

FOR SHRINE OF ST. ROCH 
I 

Name . 
Address 
City . . State 

A A. 

VLADAS S VIDKKSKIS 
Mirė 1955 m. rugpjūčio 5 d. 

7 v. ryto, sulaukęs 74 m. amž. 

Gini6 Lietuvoje ir gyveno 
Jurbarke. 

Taliko nuliūdę: žmona Ma
rijona, dukterys, sūnus, žen
tai, marti ir anūkai. 

Priklausė iv . Vardo D-jai. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje 6812 So. Wes-
tern Ave. 

Bus laidojamas pirmadieni, 
rugpjūčio m€n. 8 d. Kūnas 
bus lydimas i* koplyčios J ftv. 
Paneles Gimimo bažnyčią 8:30 
vai. ir po pamaldų į šv. Kazi
miero kapines. 

GiminCs, draugai ir pažjsta-
ml kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Žmona, dukterys, sfinu* 
kiti gimines. 

ir 

oooooooooooooooooooooooooc 

I Š N U O M O J A M A S M I E G A M A 
S I S kambarys. 

itKptihltc ft-0617 

IŠNUOM. didelis šviesus kamba
rys. 

7137 S. Campbell Ave . 

IŠNUOM. didelis kambarys ap
statytas naujais baldais. 6207 So. 
Maplewood Ave. PRospect 6 9274. 

IŠNUOM. kamb. su atskiru joji
mu. Galima naudotis virtuve. 

6811 S. Maplewood Ave . 

P A R D A V I M U I 

P A R D A V I M U I gazinė plyta — 
kainavo $147, dabar $80. Mažai 
naudota. Valgomasis stalas, $40. 
Kreipt is iki 2 vai. popiet — 

6414 S. Lowe Ave. 
ENglewood 4-8101 

MISCELLANEOl S 
Įvairūs Dalykai 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !: 
LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE = 

M Ū R A S i 
BUILDERS, INC. E 

Stato gyvenamuosius na- jį 
= mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
= gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus, j= 
= įvairūs patarimai statty- g 
= bos bei finansavimo reika- s 
E lais, skiciniai planai ir na- S 
E mų įkainavimas nemokamai. S 
r Statybos reikalais kreiptis s 
x i reikalų vedėją Šiuo adresu: = 

Į J 0 N A S S T A N K U S I 
5 kasdien nuo 4 vai. popiet į 
= TeL PRospect 8-2013 arba f 
E LUdlow 5-3580. e 
| 6800 SO. CAMPBELL AVE., B 
r Chicago 29, Illinois = 
=7i •• 11111111111 • 1111111 f 1111111111111111111 ri f 1111 i= 

1 Mirus 
1 A. f A. 

J O N U I K U Č I N S K U I 
] jo liūdintiems giminėms: 
I žmonai EMILIJAI, dukteriai ir žentui E. ir V. MES-

3 0 . 

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEralock 4-5881 

REIKALINGA 
MII J. MEN 

PRESS MEN 
ir 

BENDRAM DARBUI 
DARBININKŲ 

GUMOS FABRIKE 

Kreiptis šeštad. rytą 

ABC RUBBER CO. 
1451 So. Sangamon St. 

Maintcnance Men 
SOLTH 

Some Carpentry Experience. 
Mušt have own tools. $1.47 per 
hour to start. Steady work — 
Many Ėmployee benefits. Mušt 
be able to speak and under-
stand English. 

1015 EXCANOE AVE. 
UNION STOCKYARDS 

Ilci kalingas 
N A K T I M S SARGAS. 

Ofisas Ciceroje. Reikės atlikti 
lengva dženitoriaus darbą. Nuola
tinis darbas atsakingam vyrui. 

Rašyti — 
DRAUGAS, Rox 150t , 
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 

2334 Sootta Oakley 

TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

Didelis 
t^^sjęifva 
morgičiua 

• P I * 
fclam« t»-

Ir patarimus. Teirautis 

Z. UMBRAŽŪNA8 
9. H. HALTORSEH CO. 

siu w. H M 

Jeigu iefikote pirkti namų, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par-

Daugiausia sutaupysite pinigų Jnot^atsiminkit, jog mielai ir 
pirkdami mūsų ištaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Cbicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D B E C I A S 
REALTT 

1839 W. 47 S t TeL LAI. 3-3384 
(Ir sekmadienisisj 

žiningai patarnauja 

P. L E 0 i A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71i*. St, WAlbrook S-SOlft 

M A R Q U E T T E P A R K E 
Įmokėti $2,500. Medinis namas. 

1 butas 4 k. ir 1 butas 3 k. Cent
rinis apšildymas. 

B. R. P I E T K I E W I C Z 
2555 W . 47th St. 
LAfaye t t e 3-1083 

R E A L E S T A T E 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir Garantuota* Darbcu 
m* R . u K i i e AKI t R M u „ r Kt. Savininkas - statybininkas panluo . 
M. RIMKUS, 4517 S, tewyer St. ,,H - k m h i n Q r _ . . c a p p c o d „ J m 

T e L V I 7 - 0 0 8 7 — V I 7 - 3 0 8 1 "i*- 3 miegam., Į H plytelių vonio«; 
svečių kmb. ir prieškarnb. — kyli-

i p f f r — n t a o " ' •'» » ^ « e t t o m a l - Pušinių lentų sienos. Televtzi-
jos kambary. Alumin. "storm" tlnk-

D'AMORE YOU EAT — D'AMORE loliai. 37% pSdų sklyoas. Privažlav. 

KAUSKAMS, sūnui ir marčiai A. ir E. KUČIŪNAMS 
gilią užuojautą reiškia 

Juze ir Steponas Nasvyčiai, A. ir i. Augustinavičiai, 
A. ir B. NaKvyciai, P. S. Nasvytis ir B. ir S. Smetonai 

t r % } 

K N Y G A , 

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais . 

. . P R E M I J U O T A S I S DRAUGO . . 

R O M A N A S 

Didelė Lietuviškos buities knyjęa, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes. 

Aplankas dail. J. Paukšt ienės 
Lietuviškos Knyjjos Klubo leidinys. 
434 psl . Kaina $ 4 0 0 . 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

2S31 So. Oakley Av©., > 
Chicago 8, HL 

YOU WANT 
Dabar atdaras 

D'AMORE RESTORANAS 
6821 Roosevelt Road 

GUnderson 4-5419 
Amerikoniški Ir itališki valgiai. 

Pizza, Ravioli. Lasagna, Mostaceloli. 
Jautienos ir dešros sandvičiai. Ham-
burgers su prancūziškai keptom bul
vėm. 
- , - ! • ! • • • • • II I — ^ — — i ^ — • 1 ^ ^ — ^ ^ — — i ^ ^ ^ — ••— 

ADAMS STANDARD SERVICE 
STATION 

SUTAUPYKITE $ $ $ UŽ AUTO
MOBILIO A P T A R N A V I M Ą 1H 
REIKMENIS. TURIME PILNĄ PA
SIRINKIMĄ STANDARD BATERI
JŲ IR P R I E D Ų — ACCESSORIES. 

U3rd & MA.HU; A V E N U E 
Tel. — PO 7-7927 

iS šono. Aptvertas. Papuoštas žalu
mynais. Autom. alyv. apšild. Prie 67 
ir Pulaskl Rd. 

Susitarti d61 apžiūrėjimo. Tel. R E -
liance 5-1089. 

2 metų senumo modernus mūr. 
"ranch" bungalow. Netoli Mar-
quette Parko — $14.750.00. Z. UM-
BRAŽŪNAS, PO. 7-2009 arba HE. 
4-4300. 

5 butų mūr. namas Bridgeportc. 
Kaina $20,000. 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

II 
Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 

Lengvomis Sęlygomis 

LIETUVIŠKA APDRAUDU 
AGENTŪRA 

Gyvybgs. llgoninfis, automobiliu, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudo* 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio jstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Sraulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
:>0OO S. Ashland Ave.. CThicago 30, Iii 

Tel. WAlbrook 5-5671 
Agentų Ir brokeriu dėmesiui! 

Prleft drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
piausi komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS 
A. StanriauHkas ir A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaee8), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1337 So. Laramie, 
Cicero, 111. 

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

Gražus mūr. bungalow Gage Par
ke. Kaina $17,500. 

K. M A L O N I S 
Tel. VVAlbrook 5-7246 

HELP WANTED - MOTERYS 

I R G E M L Y M I Dl l»: 

REGISTERED NURSES 
P O U S SHIFTS 

3 P. M. to 11 P. M. 
7 A. M. to S P. M. 
11 P. M. to 7 A. M. 

In very modern ncw Hospital. — 
Permanent posltions. 

Apply in fperson 

COMMUNITY 
MEMORIAL 

GENERAL 
HOSPITAL 

Wlllow Springs Road at 51st St. 
LA GRANCiE, UI. 

P H O N E : 
I 'I ivitt<NNl 2-12O0 
Mr. J. G. SMITH 
Bet\veen 9 and 4 

BT. IiEO'S PARISH 
2—S blocks school — High School 

— Church. 
2 FLAT, 6—7 ROOMS 

3 bedrooms up & 2 down. Hot 
water oil heat. Full basemeni t 
cab. kit. Vicinity 81st & Peoria. 
123.500. 

Call Owner — 
VX 6-1978 

2jū butų po € kamb. medinis na
mas. Naujai atremontuotas ir deko
ruotas. Centrinis apšildymas alyva 
pirmam augšte. 2 autom, garažas. 
Kreiptis po 4 vai. popiet — 6436 S. 
Justine St. GRovehlll 6-10«2. 

ST. SYMPHOROSA'S PARISH 
5 k. mūrinis bungalow. 3 mleg. 

kamb. 2 m. senumo. Atskiras apšUd. 
kamb. rūsy. 2 autom, medinis gar. 
"Chain link" tvora. Karštu oru-aly-
va apšild. Arti mokyklos, bažnyčios, 
transportacljos, krautuvės. Nori sku
biai parduoti, nebrangiai. Tuojau 
gal ima užimti. Kreiptis pas sav. 

6040 S. Moody 

Prie! pirkdami mr parduodami 
namus, bisnuis, sklypas ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
R E A L ESTATE-INSTJIIANCE 

8406 W e s t 51 St. 
W Albrook 5-6030 

PRospect S-3576 (i 

Kas. perkant arba parduodant 
mus. norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitia | 

VENTA REAL ESTATS 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. S-S881 
Vai. Kasdien nuo t—12 Ir 4—T wL 
vak. Seštad. nuo t • . r. iki t T. T. 

Trečladineials uždaryta 

P. STANKOVIC^US 
REAL EST. ir IN6UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted S t 

Pu. DAnnbe 6-2798 
Padeda pirkitl - parduoti namus. 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vert imua Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

2 aukštų, S butų, geram stovyj tr 
geros išvaiedos namas su dviem gre
timais sklypais. Aut. š i ldymas aly
va. Žemi taksai. Arti 81st Ir a Ar-
tesian. $28,500. šaukite Mr. A. R€k-
laltĮ. 

Marquette Parke 2 aukštu mūri
nis namas ( 2 x 5 ) , rinktinėje vietoje 

Savininkas parduoda M*rquette i *r K«rame stovyje. Pi lnas rūsys. 
Parke 6 km octmron fronto mūr. ! a u k s t * s stogas. Parduodamas drau-
r a r s e o Km. ociagon ironio mur. ge g u ^ . e t i m u t u M | u 8 k l y p u T i k t a l 
*'bungalow". Gazu karstu vand. ap- $28.000. Mr. Kaz. juknis . š i ldomas. Plyte l ių vonia, 2 autom, 
garažas. Ir daug kitų priedų. 

7221 So. Francisco 

REAL ESTATE 

BY O W X E R 
Hardware and Paint Store 

$10,000 includes flxtures, VVall paper 
steamer, floor sandersš pipc threa-

j ding machinery, and new paint con-
MARQUETTE P A R K E išnuom. dltioner. 

"lease" gazolino stotis ir taisymų ' W e l 1 estabhshed.^—Good business 

CHICAGO i SAVINGS t L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicago 36,111. 

CRANE SAVINOS A L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32,111. 

P L U M B I N O 
Licenscd, bonded plumbcrs 

Joks darbas nėra didelis ar malas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehffl 6-6708 arba 
WAIbrook 5-3451 

DISTRICT SAVINCS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111. 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

dirbtuve, plius 18 sunkvežimių ga
ražas. Gera proga vienam ar dviem 
vyram, č ia yra tikrai pelninga vie- . 

ta. 
Arti Maria High School mūrinis 

pajamų bungalow. Alyva apšildy
mą*. Garažas. Savininkas išvyksta j 
California. 
MITCHELL REAL ESTATE 

2501 W. 68th St. 
\VAlbrook 5-5431 

MARQUCTTE P A R K E 

Parduodama LIQUOR STORE IK 
TAVERNA. Daroma didel© apyvar
ta. Įsteigta prieš 20 metų. 

2555* \V. 7 l s t St. 

Gražus mūr. namas. $13,000. Arti 
26th ir Springfield. 6 kamb. Karštu 
oru apšild. Pastogč ir rūsys. 2 au
tom. #ar. 8VOHODA, 3739 W. 26th 
U. L,Awndale 1-7038. 

$12,900. "Shingle" namas su pa
jamom. Arti 24th Ir Klldare. 5 
kamb. Ir 3 kamb. pastogėje. Karš
tu oru apšildymas. Pajamų 180 į 
mėn. 2 autom. gar. Rūsys. SVO-
BODA. 3739 W. 2tith « t . EAwndale 
1-7038. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
Bekmad. nuo 1 iki 6 vai, Mūrinis 
bungalovv—5 kamb., 2 ekstra mieg. 
k. viršuj. Koklių virtuvė ir vonia. 2 
autom. gar. 5837 \V. lotu st . 

L \ X » ' S . Mūrinis namas, švarus. 
3 kamb. 30x175 sklypas. Gerame 
Btovy. $6,900. SVOBODA. 6013 W. 
Cermak Rd. OLympic 2-6710. 

and near schools for children. 
Call 

PUl lman 5-512S 

2 butai po 6 k. ir 1 butas rūsy. 
Dideli Ir šviesūs kambariai, tile vo
nios ir virtuvės. Karštu vandeniu 
šildoma. Didelis sklypas, sodelis Ir 
2 mašinų garažas. Puikus mūras, 
išorėje ir viduje be priekaištų. Po
ra blokų nuo Marquette Parko. Z. 
IMBRAŽt^NAS, PO 7-2009 arba 
HK 4-4300. 

Gražus pajamų bungalow, 5 Ir 1 
kamb. Arti Marquette Pk. 2 auto 
mūrinis garažas. Geras mūras ir 
stipri konstrukcija $20,000. Teirau
tis pas E. Kurilų. 

——— 114 aukšto murinta 3 m. namas. 
S A V I K I X K A S parduoda mūrinį Viršuj 2 kamb., tualetas Ir prau-

nama su 4 miee. kamb. Puikiame >>kla — patogu išnuomoti. Rūsy 

s tovy. Y n j < * * « - . J T ^ - T ' S S S r ^ ^ m S ^ l S J S : Z 
i n g s " . 2 blokai iki katalikiškos ir v i n m k a l n o r i p ^ u a i parduoti. $ l f , -
v iešos mokvkios b<>i transi>ortaci- 600. Mr. A. Rėklaitis, 
jos . $16,800. 1426 N . Central Park Smagioj Bridgeporto vietoj I bn-
' L tų po 5 kamb. geras med. namas. 
AY9' Dvigubas sklypas. Tik $13,500. 

Klauskite Mr. A. SlrutJ. 
ALT. SAINTS PARISH Bungalow ant 2 sklypų. Apačioj 

Savininkas parduoda 6 kamb. mū- *. vlrSuj 2 kamb. Virtuvė Ir vonia 
rlnę rezidenciją, didelis sklypas, ga- i modemiškai Įrengta. 2 garažai, 
zu apšildvmas. Youngstown virtuvė, j Daug vertingų priedų. Arti Albany 
pllnas rūšys, keramikos koklių vo- tr 63rd. $18,000. Mr. A. Rėklaitis , 
nia kombinuoti a lumlnum žieminiai Marquette Pk. 8 kamb. bungalow. 
langai ir sieteliai, 2 autom, garą- Pi lnas rūsys. Geras pirkinys didelei 
žas. Arti mokyklos. krautuvės l r ,§e imai . $17,000. Mr. K. Juknis. 
tranBportacijoe. Pri imsime rimta Į Tikrai puikus 2 butų mūrinis na-
pasiūlvmą. 1OH08 S. Rhodc*. CX>m- mas Brlghton Parke. Virtuvė išklo-
imulore 4-758S. t a P a t e l ė m . Pllila pastogė. Dvigubas 

garažas. $21.000. Skambinti Mra St. 
~~~~~ ~ Kuršienei BIshop 7-8837. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC* Marquette Pk. parduodami greta 
Kas Nori namų, farmų ir biznių vienas kito 2 sklypai. Atskirai ne

pirkti bei parduoti. kas nori gauti parduoda Teirautis pas Mr. A. Rek-
paekolas — morglčlua apdraudimus įaiij 
— inšuransus. kas nori biznių kny- J 
gas suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Telef. HUdson S-7828 

Namą tol. PRospect 8-2530 
COOK CX)UNTY BUSINESS 

BROKERS 
9016 S. Cottace Orove Ave^ 

Chicago 

DSl šeimos aplinkybių skubiai 
parduodamas 2 butų po 6 kamb. 
mūrinis namas Marą. Pk. u i ge
riausią pasiūlymą. Mr. E. Kuršius. 

Arti Marą. Pk. 2 augštų medinis 
pajamų namas su rūsiu. S ir T 
kamb. $15,000. Mr. Kaz. Juknis. 

Turime gerą pasirinkimą ir kito
kių {vairaus dydžio namų bei vi
sokių biznių, ūkių Ir šiaip dėmesio 
vertų pirkinių. 

O taip pat, jeigu turite ką išnuo
moti — tik paskambinkit mums: 
Miraąime gerus ir dėkingu* nuoml-

< > o o o o < K > o o o o o o o o o o o o o o o o o o < nlnkus. 
2 butai po 6 k. ir 1 butas rūsy. 

Didelį | r šviesūs kambariai, tile vo- i 
nlos Ir virtuvės. Karštu vandeniu 
šildoma. Didelis sklypas, sodelis ir 
2 m u š i m ; g a r a ž a s . P u i k u s mūras . 
IftorBJS ir vidUJe be priekaištų. Po
ra blokų nuo Marąuette Parko. Z. 
UMRA40NAS, PO. 7-2009 arba 
HE. 4-4300 

MŪRINIS — 2 po 6 kamb. Centr. 
šild. Brighton Parke, arti mokyklos. 
Kaina $28,000. 

MŪRINIS — 2 po 4 k. Centr. šlld. 
Garažas. Rami ir šviesi vieta. Brigli-
;on Parke. Kaina $22,000. 

SIMAIČIAI 
Realty-Builders-Insurance 

2737 W. 43rd. St. 
CLiffside 4-2S»0 

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI! 
Pirkite naują 5 ar 6 kam

barių "ranch" namą nuo 
$15,200 iki $20,000 —pa
gal "contract" sąlygų. 

P. L E O N A S 
i;i M ESTATE 

2735 1»". 71st Street 
Visi telefonai: Walbrook 6-S01i . 

Parduodamas 147 akru akis . La
bai gera žeme. 20 ro» l i iamy karvių. 

. 6 veisl ines kiaules, daug vištų ir 
daug kiaulių. Visi pastatai yra mo-

Atdara sekmad. nuo 1 iki 4 p.p. 
Brightcn Parke 4426 S. Albany 
Ave. 2-jų augštų mūrinis — 3 

S k n ] * m n l r A t Ir Al n n u o m a d e r n i S k a » įrengti. Ūkis yra i mylios 
dKOią moKei Kaip nuumą. , pietU8 nuo Con8Uintine Michigan. 

S t l f u t A r i m u i l a u k i t e fitatV- S t - J o s e P n County, 35 mylios nuo 
O U S i i a r u n U I M U U I C ***X1 Chicagos. Kaina $21.000 u i žeme Ir 
toją — TErrace 2-5999. 

žemę 
pastatus. Gyvuliai ir aklo mašinos 

.parduodamos atskirai. Dėl Informa
cijų kreiptis asmeniškai pirmadi<>n| 
po 10 v. r. pas savininko advokatą 
Charlea P. Kai. 6322 S. Weatėrn NAUJOJE PARAPIJOJE ! 

Atvykite šiandien apEiorėtt nau- Ave. 

! BRIGHTON P A R K E — 3-Jų bu-
OERIAUSIOg KOKYBfiS! tų medinis — 2 po 4 k., 1 - - 2-jų 

kamb. Vienas butas su baldais. $150 « ^ . * - j * a u ^ t * u t u i i u i i — • 2 i a l ž e m e s n 6 8 Kainos. - DU . " „ į . ' G r ^ a n a ^ u o d a m a a t t , i i a . 
butai. Naujas šiltu vandeniu' desm. - Graiūs. visos sienos tin- *?££; fuS*! 
alyva šildymas. $18,000. WAI-
brook 5-5030. 

i kuotos. Pilnas rtlsys. Visi kambariai 2220 W. 50th St. 2-ių butų mūrl-

CICERO. Mūrinis 2-jų butų šva- | —-——-——-—---—-—--— 
rus bungalow. Insuliuotas. 5 ir 5V BRIGHTON P A R K E . Marinis 

apšildy- 3 po 4 k. Švarūs butai. Geros pa-

DĖMESIO 

NAMŲ SAVININKAI! 

Statome namus pagal užsaky
mą. Visokių rūšių dailydės dar
bai. Pastogčse ir rūšyse įrengia
me butus. Garažus statome ir 
taisome. Nemokamai apskaičiuo 
jame. LAvvndale 6-3247. 

kamb. Karštu vand., alyva apšildy 
mas. 2 autom. gar. $ 16.500. SVO
BODA, 6013 W. Cermak Rd. OLym
pic 2-6710. 

• " » • " i m^**am0m 
RIVER&IDE. "Face brlck seml-

ranch" 5 4 kamb. namas. Daug 

janios. Kaina tik $18.500. 
MEDINIS. 7 kamb. rezidencija, 

ant 50 pčdu sklypo. Galima pada
ryti 2 butu. Rūsys. Centr. Šlld. Ga
ražas. Kaina tik $10.000. 

69-OS IR DAMEN APYLINKĖJE. 
priedų. 2 autom. gar. 50 p idų sk ly - Geras 2-jų augštų medinis 6 tr 7 k. 
pas. $20.900. SVOBODA, 6013 W.«' Rūsys. Apšildymas. Garažas. Kaina 
Cermak Rd. BIshop 2-2162. 

$2,500 į m o k a i . Mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. Apylinkėje 25th ir 
La\vndale 2 autom. mūr. gar. Sva
rus. Pajamų $82 į m£n. $13.500, 
skolą mokėti kaip nuomą. Svoboda. 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7088. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

$15.300. 
GAGE PARK. Mūrinis 2 po 5 

kamb. Ir 2 k. rllsy. C*ntr. Šild. \ i -
Ham namui. Garažas. 

CHICAGOS PIETVAKARIUOSE 
OAK P A R K E ant 2 akrų žemes 7 
k medinis namas su šildymu. Dide-
>e daržine. Gera transportaeija Ar
ti krautuvių Ir mokyklos. Kaina 
$15,500. 

VENTA FXAL ESTATE 
4409 &. Fairftald Ave. 

LAiavette $>M»1 

Atdari apžiūrėjimui kiekvieną die
ną Ir sekmad. Iki sutemstant. 

3911 WEST 71st STREET 

3923 WEST 71st STREET 
S miegamieji — 5 kamb.. 
5-H kamb. — 3 mleg. 
4 kamb. su galimybe padidinti 
4 H kamb. "ranches".* 

GUARAMTY BUILDING 
CORPORATION 

Ofisas 6247 S. Pulaski Rd. . 
TeL REkance 5-3700 

apšild. 
ekstra dideli. M o k y k l o j krautuvto. | ̂  $ 7 2 • n u o m < ^ * į ^ * 
CTA busai. I$U,300 . 

LEMONT apyl inkije 10 akrų far-
m ą su trobesiais, išdirbta žeme. 

•i $14,000. 
! P R I E 64-os Ir CALIFORNIA I 
kamb. bungalow. Gerai užlaikyta*. 

J$16.500. 
P R I E 66-os Ir DAMEN 2-jų aug

štų medinis — 2 po 6 k. Plytel ių 
virtuvas. 1-me augt t e centrinis a p . 

.šild. Puikiai išdekoruota. $17.000. 
! MARQUETTE P A R K E 6 H k. 

mūr. bungalow. octagon frontas. 
;
 4 ,Recreath>n" kamb. rūsy. Gasu ši l
domas. 2 autom. gar. $17.406. 

i GAGE PARKE 2 mediniai aamat 
.4 butai po 4 k. $200 mėnesinių pa
jamų. $18,100. 

MARQL'ETTE P A R K E . 4 butų 
mūr. 4 po 5 k. Šviesių plytų. Labai 

; gerai užlaikytaa 

« * » • 

PTUKJTE APSAUGOS BONUS. 
R l T R A - N O R K l S 
8404 W . U s * 64. 

VvAlbrook 5-50S0 arba 
t-ittt 

S 
-
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Laiškas iš Kanados 

NAUJA VANDENŲ KARALAITE 
PRANYS ALšfiN AS 

Labai teisingai lietuviškasis dų ir 36 min. Kanalo plotis — 
priežodis sako: "Ne šventieji 28 mylios. Ji yra jauniausia 
puodus lipdo". Iš tokio priežo-' Anglų Kanalo nugalėtoja plau-
džio reikėtų daryti išvadą, jog kimu. 
nebūtinai stebėjimosi vertus dar pQ 2rQ.Q ^ ^ w _ 
bus gali nuveikti kokie nors y-| ^ j i m o p l a u k i m o 8 p o r t e v ė l iš_ 

už pusę honoraro gydyti LK Kū- Į Man atrodo, kad didele dalimi pažįsta, kad nėra viskas tvar-
rėjų-Savanorių s-gos Toronto | mūsų išleisti vadovėliai padės! ko j Vilniuje, ypač daug trūku-
skyriui priklausančius narius ir joms surasti tikriausią me-jmų esą sunaudojant žaliavas ir 
kūrėjus-savanorius. Taip pat lie todinį kelią siekiant to paties pinigus, 
tuvis toront :etis vaistininkas, V.' tikslo, kaip ir mes. Artėjant 
J. Margis, kuris dosnia ranka mokslo metų pradžiai, dalyki-
ir praeityje yra parėmęs ne vie 
ną lietuvišką reikalą, pažadėjo 
kūrėjams-savanoriams už vais
tus padaryti ketvirtadalį nuo
laidos. 

Kaip jau antraštėje šio pra-
patingi žmonės. Daugeliu atve- ^ t r i u m f o ^ k a n a d i š k o j nešimo minėjau, tai yra gražus 
jų juos gali atlikti ir paprastu- v s u o m e n ė j > g i m t a i ^ e ik in imo ' i r • * * » • pavyzdys kitiems, 
ciai *4mirtjngieji\ t k reikalm-i . , Turiu galvoj - lietuviams gy-
ga pasiryžimo, valios ir pasiti-, h e b u v o ; W j \ dytojams ir vaistinmkams. Te
kėjimo savimi, nes Viešpats Die 
vas nei vienam žmogui neapri
bojo pasiekimo galimybių. 

mes ligšioline patirtimi ir 
siektais laimėjimais. 

pa-

Ir "Izvestija" pripažįsta 
trūkumus Vilniuje 

Statybos inžinierius I. Stat-
kevičius, rašydamas "Izvesti-
jų" Nr. 171, Lietuvos įjungimo 
į SSSR proga, pabėręs gausią 

dos min. pirm. 
Toronto bei Montrealio mėcų 

St. LaurentoJ r o n t e **• bendrai, visoj Kana-, s m i l k a l ų Maskvai, visdėlto pri-
doj — lietuvių gydytojų kabine-

b 7 kitų l y ^ i ^ e n ų tekgrm- j t u ^ a labai maža. Juos beveik 
štai, Kanadoje, Toronto mies mos. * n t « * * M f i ™ ™*k*fU> £ 

te gimusi ir augusi, taipogi čia' Kanadoje šiuo metu didelis' č i a u JAV-bese, kaip matome tik 
, rJf , - ? f T ! u J ^ . - 4 . iš "Drausro' duodamų skelbimų, 
ir besimokinanti septyniolikme-j sujudimas, ruošimasis icrasto *• 7\! J f r T , , • 3 
tė gimnazistė Marilyn Bell, per- heroję kuo iškilmingiau sutikti.I *> daugybe. Taigi, atrodytų, jog 
rmi, dar t^rt iėdama tfk pimų'Tačiau dar niekas nežino t i k r o s ' t u r § ^ P^ekt i torontiškių lietu-
šešiolika metų amžiaus, rugsė-j datos, kada ji grįš, nes po savo 
jo mėn. 9 d. perplaukė milžiniš- herojiško perplaukimo žiauraus 

Eikime per gyvenimą ne 
kaip pragaišties šešėliai, bet 
kaip amžinybės simboliai. 

—Vydūnas 

Aplinkybės kuria žmogų, bet 
ir žmogus kuria aplinkybes, sa 
vo valia jas palenkdamas. 

. —Pestalocci 

Rytojui taupyk duoną, o ne 
darbą. —Amerikiečy patarlė 

[JŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

vių gydytojų pavyzdžiu ir Ame
rikoj gyveną jų kolegos, nes ir 

kąjį Ontario ežerą, o šiemet kanalo,Tji i švykopavandravot i tame krašte yra apsigyvenusių 
plaukimu nugalėjo Anglų Kana-; p o Europą. Marilyn Bell lanky- 1 , e t u v n * kurėjų-savanonų. Sa
lą, liepos 31 d. jį perplaukdama | ' s kvotoj Europos yatatybių 
ir vėl savo jėgomis padarydama sostinių, taipogi ir Romoj, kur 
28 mylias kelio kanalo bango
mis... 

Tais savo žygiais Marilyn 
Bell užkariavo visų kanadiečių 
širdis ir tuo pasidarė jų herojė, 
"vandenų karalaitė"... 

Perplaukus jai pernai metais 
Ontario ežerą, Torontas tai mer 
gaitei padarė tokį priėmimą, ko
kį čia, Kanadoj, daro tik atvy
kus karalienei. Pernykščiam pa
gerbime dajyvavo apie 25,000 
žmonių, nor s tą dieną lietus li
jo nuo ryto iki vakaro. 

Ontario ežero nugalėjimas 
perplaukimu — jau buvo ypa
tingai didelis sportinis laimėji
mas ne tik Kanadoj, bet ir vi
soj Šiaurės Amerikoj. Šis eže
ras žmogaus jėgoms yra žiau
rus ir piktas. Jame vanduo vi
sada šaltas ir audringas. Per
plaukiant Ontario ežerą gimna
zistei Marilyn Bell teko padary
ti apie 40 mylių maratonišką 

norima jai išrūpinti audienciją 
pas Popiežių Pijų XII-tąjį. 

Toronto meras Phillips pasi
ryžęs suruošti tai mergaitei iš
kilmingumo pagerbimą. 

Be abejonės, sveikinti tenka 
visiems šį jaunos mergaitės ryž
tingą plaukimo sporto kultyva-
vimą ir atliktus didelius pasie
kimus šioj sporto šakoj. Tie pa
siekimai padarė ją Kanados he
roje, kas ypatingai gera kraštui, 
kaskart daugiau savarankišku
mo įgaunančiam. 

Toronto lietuvių gydytojų 
pavyzdys kitiems 

Kas lietuviams ir Lietuvai yra 
sava noriai-kūrėjai, manyčiau, vi 
siems pakankamai yra aišku ir 
bent koks platesnis aiškinimas 
— visiškai nereikalingas. 

Visi gerai žinome, kad tik kū 

vaime aišku, to krašto LK Kū
rė jų-Savanorių organizacijos va 
dovybė turėtų imtis iniciatyvos 
ir kreiptis su prašymu pas lie
tuvius gydytojus bei vaistinin
kus. Būtų gana gražu s mostas 
jeigu būtų pritaikintos panašios 
lengvatos ir lietuviams . politi
niams kaliniams, kurie taip pat 
daug kančių, vargo turėjo ir 
sveikatos netekę. 

TĘYS VADOVĖLIAI 
LIETUVIŲ KALBA 

(Atkelta iš 3 psl.) 

knygas miela paimti į rankas. 
Jos tinka ne tik vadovėliiais mo 
kykloms, bet ir kaip dovanos 
kiekviena proga ne tik mažie
siems, bet ir paūgėjusiems. 

Sukrautos Liet. Enciklopedijos 
namuose 

Knygų platintojai žino leidė
jų adresą. Kas nežinotų, visa-

. # , * 

A A 
A N T A N I N O S 

LEŠČINSKIENĖS 
Jau suėjo treji metai, kai 

negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą 
tetą. 

Netekome savo mylimos tetos 1952 m., rugp. mėn. 9 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. -***( 

Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis rugp. mėn. 9 dieną, 8 vai. ryto Švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šicse pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Antaninos sielą. Nuliūdę: Gimines. 

rėjų-savanorių ir jų gyvybių au- d a gali kreiptis Liet. E n r i k e 
plaukimą, nors to ežero plotis [komis buvo atkovota tėvynės pedijos adresu kampas C ir 3rd 
nuo krašto iki krašto yra 32 laisvė ir įprasmintas 1918 m. St> So. Boston. Iš ten mes kny-
mylios. Pasitaikęs vėjuotas lai- vasario 16 d. paskelbtasis Lie- gas ekspedi juo jame į visą pa
kas ir ežero bangos kelio ilgį tuvos Nepriklausomybės aktas. | šaulį. Artėjant mokslo metų 

Taigi j e , kūrėjai-savanoriai, i pradžiai, esame išsiuntinėję pra 
yra verti neeilinės mūsų visų i džiai žinomesniems platinto-
pagarbos, užjautimo ir, reikalui jams po keliolika egzempliorių 

padidino. Nežiūrint to, ryžtin
goji gimnaz'stė savo tikslą pa
siekė ir tuo padaiė visai Kana
dai sportinę garbę. 

Tiesa, Marilyn Bell, dar 
prieš perplaukiant Ontario eže
rą, dalyvavo plaukimo rungty
nėse JAV, New York City, kur 
buvo rungi amasi Atlante grei
čio srityje, 26 mylių tolyje. Ma
rilyn tose rungtynėse laimėjo, 
deja, tik septintą vietą, tačiau 
tai buvo geras debiutas į toli
mesnius plaukimo laimėjimus. 

Ontario ežero perplaukimas, 
be abejonės, nereikalavo jokio 
greitumo rekordo. To ežero per 
plaukimo pats faktas lėmė dide
lį laimėjimą. Marilyn Bell nuo 
vieno ežero krašto ligi kito at
plaukė per 20 valandų ir 55 mi
nutes. 

L jpos 31 d. Anglų Kanalą 
Marilyn perplaukė per 14 valan-

esant, visiškos paramos. Tie, ku 
rie sudėjo savo gyvybes ant tė
vynės laisvės aukuro, reikalingi 
pagarbaus atminimo, o nedidelė 
saujelė tų, kurie dar ir šiandien 
tebėra gyvi ir kurių nedidelė da
lis pasiekė laisvuosius Vakarus, 
reikalingi ne tik pagarbos, bet 
ir paramos, nes tai yra daugiau 
sia pagyvenę žmonės, silpnos 
sveikatos ir nebegalį imponuoti 
jokio darbdavio nei savo jaunat
ve, nei raumenų jėga. 

Ypatingai gražų pavyzdį pa
rodė kūrėjų-savanorių atžvilgiu 
Toronte, Kanadoj, gyvenantieji 
lietuviai gydytojai: Dr. J. Yčas, 
Dr. A. Valadka ir Dr. A. Pace-
vičius. 

_. . , neįmanomas. 
Jie, s'ame mieste versdamiesi^ 

gydytojų praktika, pasižadėjo 

"Kregždutes" III dalies, kuri 
mūsų, leidėjų, manymu turi su 
kelti ypatingo susidomėjimo, 
nes yra tikrai uoliai parengta 
ir gražiai išspausdinta. Jos kai
na 3 dol. Jei kada susidarytų 
koks pelnas iš tų knygų spaus
dinimo, jis bus naudojamas ki
toms knygoms leisti. Tuo tar
pu yra tik skolos, kurias pa
dengti, tikimės, padės mums 
visi, kuriems rūpi lietuviškas 
mokymas ir auklėjimas. Kny
gų kainą gerokai pakelia iliu
stracijų gausumas, tačfau jas 
dėjome, nes vadovėlis vaikims 
apie Lietuvą, kurios jie neatsi
mena, be iliustracijų būtų visai 

14 Metu Mirties Sukaktis 

DOMININKAS BAUS 
Gyveno 6558 S. Morgan St. 

Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiaulių 
apskr.. Laižuvos parp., Purplių kaimo. 

Netekome savo mylimo 1941 m., 
rugp. men. 10 d. Palaidotas rugp. 13 
d., Sv. Kazimiero kapinėse. 

Jau suėjo keturiolika metų, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mū>ų tar
po mylimą vyrą ir tėvą. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias rugp. mėn. 11 dieną 
6:45 vai. ryto Dievo Apvaizdos parapijai bažnyčioje ir rugp. 12 d. 7 vai. 
ryto Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti ui a. a. Domininko 
Balio sielą. Nuliūdę: 2mona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 

If Y o u r e H a v i n g 

T R O U B L E 
GETTING 
AUTO 

INSURANCE 

MANAK'S 
. INSURANCE AGENCY 

1649 W. 47th St. Tel. LAf. 3-7844 

Del metodo 

Metodiniais klausimais auto
rius savo knygose yra jiėjęs 
paaiškinimus. Teko spaudoj 
pastebėti įvairių nuomonių me
todo klausimais. Kiekvienas au 
torius gali turėti savo metodą, 
lygiai kaip kiekvienas pedago
gas paėmęs naudoti vadovėlį 
panaudos jį saviškai. Svarbu, 
kad jau galime eiti į klases ne 
tuščiomis rankomis. Turime 
skaitymų knygas. J3e abejo, tai 
ne viskas. Reikią rašybos vado 
vėlio, reikia naujų literatūros 
chrestomatijų, reikia daugiau 
lektūros vaikams. Tikimės, kad 
ir kit vietose atsiras panašios 
iniciatyvos, kuri laikui bėgant 
įgalins mus patenkinti bent 
minimalius emigracinės mokyk 
los reikalavimus. 

Žodis seselėms 

Aš žinau, su kokiomis prob
lemomis susiduria mielosios 
mūsų lietuvaites seselės, moky 
damos lietuviškai ne tik nau
jųjų ateivių, bet ir šiame kraš
te išaugusių lietuvių vaikus. 

A. f A. 

DR. ANTANUI GARMUI 
mirus, liūdesio prislėgtai žmonai SOFIJAI ir dukte
rims IRENAI ir KUNF.GHNDAI širdingai užjaučiame 
ir kartu giliai liūdime. * 

Ku trina Garmiūtė Nasvytienė, 
Antanas, Donatas ir Mindaugas Nasvyoiai 

Gyvent 
Mirė r 

78 metų 
Gimė I 

Amcril 
Pasilik 

gimine J 
su šeima 

Lietuve 
Kūnas 

Hermitag 
Iš koplyč 
bažnyčią, 
Po pama 

Nuoairi 
dalyvauti 

Nulifid 
Laidoti 

VLAD 
> 4630 Sou 
ugpjūčio 4 
amžiaus. 
Jetuvoje. * 

Kata r 
coje išgyvei 
o dideliame 
onas Bartki 

ir kiti gur 
)je liko bro 
pašarvotas 

re Ave. La 
ios S:30 '''a 
kurioje įvj 

ldų bus nu 
ižiai kvieči 

šiose laid< 
p lieka sėsi 
ivių direktc 

SSsfi 
RvtSv^^.H 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

« * ' fe^A '< CJT* / 

>AS SKIRMANTAS 
th Paulina Street. Chicago, Ulinei, 
d., 1955 m., 6-tą valandą vakare,*. 

[ilo iš Raseinių apskr., Šiluvos p; 
Ina Garmiūtė Nasvytienė, 
10 44 metus. 
i nuliūdime sesuo Pranciška Ke 
is ir jo Šeima, pusseserė Felicija A 
Linės, draugai ir pajųstami. 
lis Ipolitas Skirmantas su šeima. 
John F. Eudeikio koplyčioje, 460 
dotuvės įvyks pirmadienį, rugpjū 
!. ryto bus atlydėtas i šv. Kryžiau 
ks gedulingos pamaldos už velior, 
\ dėtas į Šv. Kazimiero kapines, 
ame visus gimines, draugus ir pai 
3tuvėse. 
IO ir kiti giminės. 
irius John F. Eudeikis, tel. YArds 

5. 

sulaukęs 

irapijos, 
* 

i 
včnienė, 1 
largienė 

* 

5 South 
čio#8 d. 1 
s parap. ! 
113 SieiH. 

ijstamus 

7-1741. 

PETRONĖLE PETRONIS 
(J aminą Ite) 

raga i pirmą vyrą 
Gyveno 413 W. Indiana Ave., 

St. Charles, 111. 

Mirė fugp. 4 d.. 1355. 12:50 
vai. vak.. sulaukus pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas. 2 sūnūs: Joseph. 
marti Kleonor ir Anthony. S 
dukterys: Frances. žentas 
Andre\v, Alberta, fcentas Cllf-
ford ir Anna. >žeritas Kdward, 
$ anūkai, sesuo Sophie Ohappf 
su seimą, kiti gimines, drau
gai ir pažfstami. 

Priklaus? Garfield Park Mo
terų ir Vyrų Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 1410 8. 50th Ave., 
Cicero. 111. 

l a ido tuvės įvyks pirmad.. 
rugp. 8 d., iŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į 8v. 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks pamaldos už ve-
lionles sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nulifid v: Vyras, -ūnū<.. duk
terys, marti, žentai ir anūkai. 

la idotuv ių direktorius A. 
Petkus. Tel. TOwnhall 1-2101. 

ANTAKAh GUiGAT 
(GeidgMdM) 

Gyveno 4042 S. Brighton PI. 
Mirė rugp. 5 d.. 1955, 10:15 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
GimS Lietuvoje. Kilo iš Su

valkų g., Uftkirtulių parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Abromavičiūtė) , 
t dukterys: Frances, tentas 
John Henson, Anna Kozack ir 
Sylvia. žentas Ray Termenaa, 
sūnus Anthony, marti Catherl-
ne, 5 anūkai, brolis Pranciš
kus su seimą, Canadoje; 2 
ivogerlai: Mykolas ir Jonas 
Abromavičiai ir jų šeimos, 
brolio sūnus kun. Edvardas 
Abromavičius, pusbrolis Frank 
Barius su šeima, sesers vai
kai: John, Agnės ir Ann Ast
rauskai ir jų šeimos, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 4256 8. Mozart St. 

Laidotuvės įvyks antrad.. 
rugp. » ii.. U koplyčios 8:20 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Svenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j &v. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstam u t 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: fcmona. dukterys, 
sūnus, žentai, marti ir anūkai. 

la idotuvių direktorius Ma
žeika ir Evans. Tel. REpublte 
1-8600. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 
A. f A. 

ADV. LIONGINAS INDREIKA 
Jau sučjo ponkeri metai kaip staigi mirtis išskyrė iš mūsų 

tar]K> mylimą vyrą ir tėvą. 
Brangios atminties vel ionis adv. Lionginas Indreika mirė 

1950 m. rugp. mėn. 8 d., i šgyvenęs J A V vienerius metus. Pala i 
dotas Šv. Kryž iaus kapinėse Detroite. 

Mirt ies sukakčiai paminėti bus laikomos gedulingos pamaldos 
rugp. mėn. 8 d. (pirmad.) 8 vai . ryto Šv. Petro bažnyčioje, Det-
roit, ir 6 vai. ryto Švenč. Paneš Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marquc4te Parke, Chicagoje. 

Maloniai kviečiame visus gimines ir pažįstamus da lyvaut i pa
maldose. 

Tesuteikia jam Viešpats amžiną atsilsį . 
Nul iūdę: ŽMONA, D U K T f i IR S Ū N U S 

PADĖKA 
A.-J-A-

RICHARDAS M. LUKAS 
Mūsų mylimas sūnus ir brolis mirė 1955 m. l iepos mėn. 20 d. ir 

palaidotas liepos mėn. 23 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 
Mes reiškiame nuoširdų padėkos žodį visiems, kurie s u t e i k i 

jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą. 
N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e d i d i . g e r h . k a n . Jurg iu i A. Fa .škauskui , 

kuris atsi lankė šermenyse, ir pasakė pritaikintą pamokslą bažny
čioje, ir vis iems kunigams u i atlaikymą šv. Mišių. Dėkojame varg. 
Antanui Giedraičiui už gražų giedojimą. 

Ypatingą padėką reiškūjtaie Dariaus - Girėno Posto 271 nariams 
ir jų vadovams už įspūdingą militarišką pagarbą šermenyse ir atsi
sveikinimą laidotuvėse. 

Tariame padėkos žodį šv. Vardo Dr-jos nariams. Liet. R. K. 
Susivienijimo kp. 163 nariams, if Lietuvių Filatelistų Dr-jos nariams 
už užuojautą, dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. 

Ypač dėkojame ponioms Josephine Kiauše ir p. Rauba, kurių 
iniciatyva buvo prisiųsta velioniui gražus gėlių vainikas ir užprašy
tos šv. Mišios nuo visų velionio apylinkės kaimynų. 

Tariame padėkos žodį visiems kaimynams, g iminėms ir drau
gams, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. 
Dėkojame legionieriams - grabnešiams ir visiems, kurie pareiš

kė m u m s toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame ponioms Sopie Barčus Ir Lillian Vanagait is už gra ių 

pranešimą per radiją. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui S. Lackawicx, kuris maloniu 

patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo va
landose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse* d a l y v a v u s i ^ * , kuriems atskirai 
neturime gal imybės padėkoti. Visiems, vis iems nuoširdus dėkui. 

Tėveliai Vladas Ir Ona I š * * * , brolis Mykolas, sesutės Ieva, 
Stanislova, ir Aleksandra Jonikas, ir giminės. 

• • • — i 

ONA ENCHERIS - Kasbatyte 
Gyveno 5420 Hest 87 St, Stickney, 111. . 

Mirė rugpjūčio 5 d., 1955, 1:30 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Beugalos 
parap., Kejenų kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas; 4 dukterys: 
Ona Ferger ir jos vyras VVilliam, Elena VValters ir jos vyras 
Jurgis, Frances Robertson ir jos vyras Grant — gyveno 
Seattle, Vvashington, ir Stanislava Kovie ir jos vyras Ru-
dolph; 4 anūkai: Allen VVaJter, Billie ir Bonnie Robertson ir 
Keith Kovie; sesers duktė Ona PaukStis ir jos Šeima; svoge-
ris Petras Encheris ir jo šeima; brolienė Antanina Encherie-
nė ir jos šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz koplyčioje, 2424 
W. 69th St. Laidotuvės įvyks antradieni, rugp. 9 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiene kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių, direktorius Steponas Lackavricz. Tel. REpubhc 

7-1213. * 



6 DTENRA9TIS DRAUGAS CHICAGO, SLUNOIS Seitadienis, rugp. 6 d., 1955 
a s 

i mus. 
X Feliksas Genis, Town of 

Lake kolonijos gyventojas, per 
brolį Vladą, MIC, įsirašė į am
žinus Tėvų Marijonų bendra
darbių draugijos narius. Pa
gerbdamas savo mirusią žmo
ną Michaliną, taip pat ją įraše 
į amžinus Tėvų Marijonų ben
dradarbių draugijos narius, už 
kurių sielas yra atnašaujamos 
mišios. 

X S t Barzdukui ALB pir
mininkui dalyvaujant, šiandien 
Lietuvių auditorijoj, 6 v. va
karo, ALB Chicagos apygar
dos valdyba šaukia susirinki
mą, į kurį kviečia visuomeninin 
kus, kultūrininkus bei visus 
besidominčius lietuvybės, kul-

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Juozo Čepukaičio 35 
m. kunigystes sukaktį ir 30 
m. sukaktį kaip yra klebonu 
Philadelphijoje paminėjo "Lie
tuvių Naujienos", įdedamos K. 
Vidikausko eilėraštį. K. Vidi-
kausko lūpesčiu ši sukaktis 
paminėta ir ukrainiečių laik
raštyje "Šliach". 

— New England ateitininkai 
spalio 8—9 d. Hartford?, 
Conn., ruošia didžiulę šventę. 
Tos šventes pabaigoje bus ir 
milžiniška akademija-koncer-
tas Bushnell Memorial salėje. 
Visos Conn. organizacijos la
bai prašomos tą dieną didesnių 
parengimų nedaryti, kad vis' • 
galėtų nuvykti į Hartford, I 
Conn. , 

— Kultūrinių darželių šven
te, Cleveland, Ohio, šiemet 

DŽIAUGIASI SVEIKINIMAIS 

Hownnl Brown, vieno iš 11-kos paleistų lakūnų, šeima džiaugiasi 
Minnesotos senatorių sveikinimais. Nuotraukoj matyti Brown tėvai, 
broliai, seserys ir kiti artimieji. (INS) 

tūros fondo, lietuvių bendruo- j įvyksta rugpjūčio 7 d. jugosla-

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
— Spauda okup. Lietuvoj, bet kurį vilniškes "Tiesos" rtd-

Kaip praneša iš Maskvos, pa- merį ir žvilgterėkite į jo ket-
staraisiais porą metų Sovietų virtojo puslapio redakcijos te-
teritorijoje buvo sustabdyta, lefonus. štai jie: redaktorius, 
1,200 laikraščių. Kasmet vis po redaktoriaus pavaduotojas, at-

2uvo policininkas ir 
užpuolėjas 

Gary mieste buvo mirtinai 
peršautas policininkas John 

Žuvo 4 čikagiečiai ID- c- J i * • 1 9 1 0 m- ™&- 6 d-
American Airlines lėktuvo P a t i vien& P i r m * &«*% skraidė 

avarijoje ties Fort Leonard 
Wood, Mo., kur žuvo 30 žmo-

.. iirių, buvo užmušti ir keturi či-
™ 3 i ' - P n f S ? * . J i S d a r k a g i e ^ i : James Howe ir jo suspėjo nušauti piktadarį Ar-' 
thur VVright, 32 m. gis pasta
rasis, kai jo žmona buvo dar
be, smarkiai jgerė, uždare du 
vaikus į prausyklą ir pradėjo I į £ į į į J " ^ ^ugTaTnusl-
užpulti savo 15 metų gim na;- £-a+: v_f ^ ^ . J Z B T T L t -. „, a , . i leisti, bet nepas-sike: visi ke
te. Tuo metu suskambėjo tele-1, • . . - m «~ • w. .„ 
f
 J jleiviai žuvo. Tarp jų buvo ir 

123 m. amžiaus sūnus, VVilliam 
O'Neal ir Robert Zelans. Lėk
tuvas užsidegė ir vienas jo 
sparnas nukrito. Pilotas das-

fonas ir mergaitė suspėjo prie vienas katalikų kunigas — O. jo pribegtnr pašaukti pagalbos' „ ^ ^ ^ i r 
Tuoj buvo atsiųsta policija.I, ^ 
Ateinantį policininką piktada-1 

rys keliais šūviais sužeidė, bet Perka žemę iškeltam keliui 

menės ir kitais aktualiais klau
simais. 

X Vytautas Kadžius Dainų 
šventės komitete einąs vice
pirmininko pareigas, yra LB 
Chicagos apygardos valdybos 
pakviestas atstovauti apygar
dai tame komitete. LB apygar
dos valdyba nuoširdžiai remia 
Dainų šventę ir sielojasi jos 
reikalais. Neseniai paskyrė 500 
dol., o dabar finansavo ir šven
tės repertuaro išleidimą. 

X Chicagos Lietuvių Vynj 
choras ruošia savo išvyką į 
Lake Gensva rugpjūčio 13 ir 
14 dienomis su savo šeimų na
riais, artimiausiais ir drau
gais. Išvykos metu fcus atlikta 
ir speciali programa puikios 
vilos patalpose. 

X Kun. P. Urbaitis, s lezie-
tis, Kinijos misijonierius, ka
lintas Kinijos bolševikų kalėji
muose, neseniai atvykęs iš Eu
ropos, kalbės Balfo piknike, 
kuris įvyks rytoj Bučo darže 
Willow Springs, Dl. 

X Club Romaną, 
69th 
džiai 

vų daržely. Dėl vasaros atosto
gų neveikiant mūsų meno ir 
šokių vienetams, lietuviškos 
programos šiemet nebus. 

— Benita ir Algis Ąstašai-
čiai, detroitiškiai, džiaugiasi 
tik ką gimusia dukrele Daina-
Marija. Algis yra uolus "Drau
go" bendradarbis. 

— Šv. Jurgio parapijos, Phi-
ladelphia, Pa., piknikas įvyks 
rugpjūčio 14 d., Antano Bubu-
lo parke. Metinis parapijos 
bazaras įvyks rugpjūčio 24-27 
d. 

— Maryte Puodžiūnai 11* Vi-
dikauskienė, Philadelphia, Pa., 
susirgo ir paguldyta į Naza-
reth ligoninę, 8050 Holme A ve., 
Philadelphia. 

X Suvalkiečių draugijos cho
ras liepos 24 d. turėjo išvažia
vimą Spaičio darže. Buvo at
vykę svečių iš toliau: Juozas 
Valensa iš Melrose parko ir 
Jušinskaitės iš Elmhurst, 111. 

600, arba kasdien užsidarė be
maž du laikraščiai. 1954 m. už
sidarė net 700 soviet. laikraš
čių. Okup. Lietuvoje be kelių 
Vilniaus laikraščių,, merdi dar 
keliolika rajoninių laikraščių. 

sakomasis sekretorius, atsako
mojo sekretoriaus pavaduoto
jas; partijos skyrius, propa
gandos, vietinės spaudos, ta
rybinės statybos, žemės ūkio, 
pramones, kultūros-mokyklų, 

Kai kur vietiniai vykdomieji t informacijos, laiškų, korespon-
komitetai tų rajonų laikraštė- dentų tinklo, naktinės redak-
lių redaktorius išvarė į lau- cijos, leidyklos direktoriaus, jo 

I Antanas Markauskas pietų 
2656 W. m e t u linkėjo chorui gražios 

St., sav. A. ir R. Gruz-1 a t e i t ies ir džiaugėsi gražia Su-
paskyrė Balfo piknikui v a l k įečių draugijos veikla bei 

vertingą dovaną. Ji bus paskir- j p u i k i u išvažiavimu. Buvusio 
t a rugpjūč io 7 d. BUČO d a r ž i , i h mnlrvtnin R n r b o s s v e i k i - ' 

kus žemės ūkio darbų dirbti, 
dėl to paskiau kilo skandalas. 
Bet tie laikraštėliai, kurie Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 
ar kitur dar tebeina, tik atgro-
muliuoja, ką spausdina "Prav-
da" ar "Tiesa". Kas Lietuvoje 
turi radiją, girdi centro dik
tuojamus laikraštėliams ilgiau
sius straipsnius. 

Komunistai kiekviena proga 
mėgsta pasigirti, kad tik sovie
tinė sistema tesirūpinanti dar
bo žmogumi, kuris laisvose ša
lyse, komunistų vadinamose 
kapitalistinėmis, esąs išnaudo
jamas. Šiuo atveju paimkime 
tik vieną pavyzdį iš pavergto
sios Lietuvos, rodantį, jog yra 
priešingai. Štai vartome Vil
niuje leidžiamą "Tiesą". Jos 
kiekvieną dieną spausd ; narni 
keturi puslapiai. O kiek dirba 
redaktorių, jų pavaduotojų, 
sekretorių ir skyrių vedėjų, 
gaunančių riebias algas, kur 

kad uždir-
fca darbo žmogus! Atsiverskite 

ta rugpjūčio t a. JSUCO a a r z . v c h o r o m o k y t 0 j 0 Burbos sveiki , 
Willow Springs, 111. jnimus perdavė Ona Svirmic- ,kas didesnes, negu 

X Vito Butkis ir Anita Ri- k i e n e . 
tums susituoks rytoj 10 vai. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny-

šv 

pavaduotojo, buhalterijos ir 
skelbimų. Jei kiekviename sky
riuje tedirbtų tik po vieną žmo
gų, ir tuo atveju "Tiesos" per
sonalą sudarytų dvidešimt ge
ras algas gaunančių asmenų. 

Jų laikraščiai prievarta bru
kami darbo žmogui, kad tuo 
būdu galėtų iš dirbančiojo dau
giau išspausti pinigų milžiniš
kam propagandos aparatui ap
mokėti. Dirbantysis sunkiai 
uždirbto pinigo negali panau
doti tik savo būčiai pagerinti: 
jis privalo paklusti komunistų 
partijos direktyvoms ir uždar
bio dalį skirti sovietinei pro
pagandai. 

S. 
X Lietuvių Auditorija, 3133 
Halsted St., paskyrė Balfo 

čioje. Jų intencija šv. mišias j piknikui vertingą dovaną, šią 
atnašaus ir moterystės ryšius d o v a n ą D u s g a i j m a iaįm§ti 

rugpjūčio 7 d. Bučo darže, 
Willow Springs, 111. 

Balfo vadovybe pastebi, kad 

— Lietuviai tarybiniai rašy
tojai, apie 20 asmenų, išvyko į 
Estiją, kur kompartija jiems 
įsakė susitikti su kolchozinin-
kais, rašytojais, jūrininkais, 
darbininkais ir mokykliniu jau
nimu. Ten jie visi kalbės kas 
"pasiekta" per 15 tarybinės 
vergijos metų. 

palaimins kun. kleb. A. Linkus. 

X Kun. J. Budzeika, MIC, 
pirmadienį, rugpjūčio 8 d. 7:15 
vai. vak., per p. Sophie Barčus j už automobilių pastatymą pik 
radiją religinės valandėlės me
tu kalbės tema: Dievas ir 2mo-

imamas joks mo-

gus. 
X Teklė Mikolaitienė, buvu

si Cicero miesto prekybininke, 

nike nebus 
kestis. 

X Mczarto ir Strauso muzi
ka duodama šį savaitgalį 
Grant parko koncertuose. Po 

CHICAGOS ŽINIOS 
Rusai atvyksta į Chicagą 

vėl tapo močiute, jos duktė %Sa- MOZarto - i m f 0 O y 0 B i antroj pro 
bina Milbratz susilaukė pirma 
gimės dukrelės Ritos Marijos. | m u z i k a i š S t r a u s o operos Ro-

X Kun. Antanas Ignotas, 
Laivo redaktorius, rytoj iš
vyksta trims savaitėms atosto
gų. Pirmiausia vyks į VVater-
bury, Conn. 

X Moksleivių ateitininkų va
saros stovyklon dar galima už
siregistruoti šiuo adresu: A. 
Šatas, 1528 So. Ridgeway ave., 
Chicago 28, M., telefonas CR 
7-2002. 

X Kun. J. Pragulbickas, 
Elizabeth, N. J., atsiuntė 10 
dolerių už Draugo dovanų pa
skirstymo knygutę. 

X A. Kraujeiaite, MiJlo-
thian, DL, susirgo ir gydosi li
goninėje. 

Rusų žemės ūkio delegacija, 
vadovaujama 2emės ūkio vice-
ministerio Vladimiro Mackevič, 
lėktuvu iš Minneapolio atskris 
į Chicagą rugpj. 11 d. 8 vai. 35 
min. vakare. Chicagoje išbus 
iki rugpjūčio 16 dienos popie
čio, kada išskris į Kaliforniją, 
Chicagoje rusai rugp. 12 d. 
aplankys merą Daley, paskiau 
tą dieną lankysis Merchandise 

žių kavalierius. Dalyvauja ži-1 Mart ir De Kalb bendrovėje. 

gramos daly, bus duodama 

TeL ofiso HE 4-2123, rez. PR fl-8484 

DR. V. P. TUMASOMIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western A vena* 

Valandos: 2—4 Ir 7—• vai. popiet. 
Šeštadieniais, trečiadieniais Ir sek
madieniais Iki Labo* Dar nidartta. 

narnos operų solistės. 
X Muz. V y t a u t a s B a c e v i č i u s 

atsiuntė Draugo redakcijai 
sveikinimus iš Lakeside, Ohio, 
kur 3,000 vietų auditorijoj tu
rėjo sėkmingą piano rečitalį. 

X Emilija ir Benediktas Na-
vu-kiai, įvairių kilnių darbų rė
mėjai, Draugo spaudos reika
lams paaukojo $2. 

X Kazimieras Orinis, 6956 
S. Campbell Ave., Chicago, 111., 
atsiuntė $1 už Draugo kalen
dorių. 

Tos dienos vakare planuoja 
vykti į "Chicago Tribure" or
ganizuojamą futbolo žvaigž
džių žaidimą; taipgi tą vakarą 
aplankys vidaus patalpose 
įrengtoje čiuožykloje rodomą 
programą. Rugp. 13 d. rusai 
bus arkl ;ų lenktynėse Wash-
ington parke,, o vakare — ein 
kur panorės: į Grant Park* 
koncertą ar į Rav'nia konc?r-
tą, ar į Poweramą, kuri įren
giama ežero pakrantėje ties 
Soldiers Field. 

Sekmadienį, rugp. 14 d., ru
sai lankas Mokslo muzejų ir 
tada vyks į Lansing, Mich., kur 
rugpj. 15 d. lankysis parodoje, 
skirtoje paminėti farmų me
chanizacijos šimtmečiui. Paro
da yra Michigano universiteto. 
Rugp. 16 d. rusai lankysis Har-
vester bendroves traktorių 
fabrike, esančiame 2600 W. 

Skelbkites "Drauge"! j vyks ] Kaliforniją, kur apžiū-

X Jurgis Petrauskas, gyv. 
West Chicago, UI., atsiuntė $5 
už "Draugo" dovanų paskirsty
mo knygutę. 

X E. Petrauskas, 6824 So. 
Campbsll ave., Chicago, 111., 
atsiuntė Draugo reikalams $1. 

rės citrus vaisių ir vynuogių 
ūkius. 

Parduoda daug vėsintuvu 
Karščiai labai pakėlė vėsin

tuvų pardavimą Chicagoje: 
viena prekybos įstaiga jų per 
tris savaites pardavė net 20,-
000. 

Moterys mašinų vairavimo 
kursuose 

Northwestern universitetas 
Evanstone buvo suorganizavęs 
susisiekimo saugumo kursus, 
kuriuose dalyvavo 31 moteris, 
įvairių moterų organizacijų at
stovė. Joms čia buvo primin-
tina, kad praeitais metais buvo 
vairuotojams uždėta 20 milio-
nai pabaudų ar surašyta pro
tokolų. JAV-se praeitais m3-
tais susisiekimo nelaimėse bu
vo užmušta 36,000 asmenų ir 
padaryta nuostolių iš viso $4 
bihonai. 

Ilgiau matysime fontano 
spalvas 

Grant parke esantis Bucking-
ham fontanas vasarą, iki rug3. 
20 dienos, nuo 9 vai. iki 9 vai. 
30 min. vakaro paleidžia spal
vas į švirkščiantį vandenį. š:ą 
savaitę ir sekančią — spalvo
tą fontano vandenį bus galima 
matyti dar ir nuo 10 iki 10 v. 
30 min. tais vakarais, kai ta
me parke būna koncertai: tre
čiadieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 

šis paskutinėmis jėgomis dar 
įstengė paleisti šūvį, kurs pa
taikė piktadariui tarp akių ir 
jį paklojo. 

Gimtadienio balius mie
gančiai mergytei 

Vakar buvo trečias gimta
dienis mergaitės Debbie Hai -
field, gyvenančios Park Ridge 
priemiesty. Mergaitė nuo lap
kričio 13 dienos serga miego 
liga ir yra pusiau netekusi są
monės. Tačiau jos tėvai suren
gė jai mažą gimtadienio (balių, 
tikėdamiesi, kad gal susirinku
sios draugės, su kuriomis ji 
anksčiau žaisdavo, padės jai 
atgauti sąmonę. Buvo ir gim
tadienio tortas, tačiau ligonei 
jo nebuvo galima duoti, nes ji 
maisto nekramto. Jai tebuvo 
duota kiek ledų. 

Plėšikai, kurie apgrobdavo 
gemblerius 

Chicagos policija areštavo 
keturis plėšikus, kurie užpuldi
nėdavo apylinkės gembleriavi-
mo vietas. Jie buvo tikri, kad 
ge.mbleriai, bijodami įkliūti 
patys, policijai nepraneš. Jie 
tik bijojo pačių gemblerių 
keršto. Plėšikus sugavo kai po
licija tykojo vieną gembliavi-
mo vietą ir kai tie plėšikai jau 
dėjosi kaukes, norėdami įeiti 
ir apiplėšti. Moteris tai pama
čiusi užalarmavo ir atvykusi 
policija piktadarius suėmė. 

Moterys išprašė daugiau 
vandens 

Šešiolika moterų buvo atvy
kusių į Chicagos miesto rotu
šę ir nervingai protestavo, kad 
jų apylinkėje, Garfield Ridge 
priemiestyje, trūksta vandens, 
Miesto meras paskyrė ekstra 
policininkus, kuriems įsakyta 
normuoti pievelių laistymą ir 
budėti, kad be* reikalo nebūtų 
vanduo leidžiamas iš hidrantų 
gatvių pakraščiuose. 

Pensininkai galės 
mokytojauti 

Chicagoje trūksta mokytojų. 
Ypač. nėra kam pavaduoti su
sirgusių ar neatėjusių į klasę 
mokytojų. Vadovybė nutarė 
tam reikalui panaudoti į p?n-
siją išėjusius mokytojus: jiems 
bus leidžiama 40 dienų metuo
se dirbti mokyklose ir jie ne
praras teisės į pensiją. Tokį 
nuostatą savo parašu jau pa
tvirtino gubernatorius Strat-
ton. 

Namuose elektra nutrenki 
kūdikį 

Hometown miestelyje, arti 
Chicagos, savo namuose buvo 
rasta elektros nutrenkta Virgi-
nia Sahlin, 23 mėnesių margai
te. Ji gulėjo prie vielų, kurio
mis elektra ėjo į radiją ir lem
pą. 

Įlindo per stogą ir 
pavogė $1,000 

Plėšikai įlindo per stogą | 
Randolph Paper and Bag ben- sx»o«ttx*)re**xx* 
drovės krautuvę 909 Randolph 
ir pabėgo pagrobę $1,000. 

lėktuvu. 

Chicagos miestas jau išsiun
tė savo pasiūlymus žemės sa
vininkams, kad galėtų per jų 
nuosavybę išvesti iškeltąjį ke- žiai guli!" 
lią, kurs eitų nuo 62 gatvės ir 
State, iki miesto ir Ulinois ri
bų ties 106 ir Indianapolis bul
varo. 

LINKSMIAU 
Nupuolimas 

— Del dangaus meilės, — 
sušuko nusiminęs vyras, — tik 
man nepasakok, kad vėl nusi
pirkai naują suknelę. 

— Mane piktoji dvasia ir vėl 
sugundė, — atsakė modernioji 
Jieva. 

— O kodėl tu nepasakei: 
"Eik šalin, šėtone!" — barėsi 
vyras. 

— Aš pasakiau! — atsakė 
žmona. — Tačiau jis sukuždė
jo į ausį: "Suknelė labai gra-

,-

Prie mirštančio lovos 

Del karščių telefonistes 
nutraukė darbą 

Vakar Chicagoje "buvo vie
nuolikta diena iš eilės, kada 
temperatūra buvo 90 laipsnių 
ar daugiau. Cicero ir Gary 
miestų telefonistės dėl karščių 
porai valandų buvo pertrauku
sios darbą. 

Užsimušė iškritęs iš namo 
John E. Stark, 34 m. amž. 

pardavėjas iškrito iš viršutinio 
augšto namo 333 N. Michigan 
ir mirtinai užsimušė; neaišku, 
ar iškrito netyčia, ar savu no
ru. Liko jo žmona ir duktė, su 
kuriomis jis negyveno. 

Girtam vairuotojui — 
3 men. kalėjimo 

Chicagos teisėjas Butler pa
skyrė J. Broderickui, 21 m. 
amžiaus, bausmę 3 mėnesius 
kalėjimo už tai, kad jis girtas 
vairuodamas pravažiavo 16 
šviesų ir dar grasino jį sulai
kiusiam policininkui. 

Renka eksponatus aviacijos 
muzejams 

• 
Į Chicagą atvyko Blanche 

Stuart, viena iš pirmųjų mote
rų lakūnių. Ji dabar renka 
eksponatus aviacijos muzejams 
Dayton, Ohio ir Washingtcne, 

P A 1>£ K A 
Nuoširdžiai dėkoju Dr. Leonar

dui Plechavičiui (Yonkers, N . Y.) 
už taip sėkmingai padarctą man 
sunkią operaciją ir tokį rūpestin
gą gydymą bei priežiūrą. 

Aleksandra Eivaz 

Vyras sunkiai susirgo ir jau 
merdėja. Prie lovos žmona ir 
visa šeima. Mirštantis pasišau
kia žmoną. 

— Nepamiršk, kad Kiaulė-
nas liko man skolingas šimtą 
litų, — šnibžda mirštantis. 

— Na, matot, jis ir paskuti
nę akimirką nenustoja sąmo
nės, — ašarodama sako žmo
na. 

— Ir nepamiršk, kad aš pats 
lieku skolingas Pautieniui du 
šimtu, — prideda ligonis. 

— Dieve mano, jis vėl pra
dėjo kliedėti! — nusiminusį su 
sunka žmona. 

Nemokamai 
Škoto mažasis sūnelis labai 

norėtų pavažiuoti karosele. 
— Kodėl? — klausia tėvas. 
— Aš noriu irgi pasisukti! 
— Tu esi nemokamai suka

mas, sūnau, juk žemė pati su
kasi! 

Geriausia knyga vasaros atostogoms 
ALOYZO BARONO 

SODAS U i HORIZONTO 
Romanas 

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

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

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, DL 

lillllllllllllllllltllltllllllllllllllllllllltllllll 
Ar Marija apsireiški Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE 
Kaina 40 centu 

Ją galite gauti 
"D E A U G I T 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8 I L L 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimi! 

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas 

Vert* lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kupaa Metropolitas. IV laida. B 
leido "LUXH 1947 m. Štutgartą 
620 pusi Kaina 11.50. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii 

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES 

Surinko JTJZfi DAUŽVARDIENfi 

78 m. senute į Airiją 
Mary O'Malley, 78 m. am

žiaus senutė, išskrido lėktuvu 
į Airiją, kurią ji lanko pirmą 

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS 

Bernardo Brazdžionio poeajoo 
rinkinys Nedidelis skaičius iiot 
knygos gautas šiomis dienomis 
Drauge", 2334 So. Oakley Ave.. 

CHICAGO 8. ILL. Knygos kaina 
kartą po 60 metų, išgyventų ^ttuM viršeliais | 2 . 
JAV-sa. 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Dautvar-
dienS, kuri dainai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.0* 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2SS4 So. Oakley Avenoe, 

CHICAGO 8. ILL. 

iiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 


