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Komunikato užkulisiai 
Prez. Eisenhower ir premjero Churchill pasitarimai baigėsi, 

tačiau Dulles ir Eden vakar ryte sudarė aparatą tiems pasitari
mams toliau tęsti, nes principiniai nutarimai reikalingi ir tech
niško bei formalaus apipavidalinimo. Ekspertų darbas vyks Wa-
shingtone valstybės departamente. 

Konferencija buvo baigta pa 

Pietryčių Azija ir Locarno 

Jei dėl Europos būta pilno su
tarimo ir metoduose, tai Azijos 

^reikaluose, sakoma, būta nesu
tapimo diplomatinėse plonybėse 
ar^aike. Abidvi pusės padarė 
nuolaidų sąvokas beaiškinant, 
ypač daug baimės sukėlusią ,,Lo 
carno" sąvoką. 

Pirma, deklaruota, kad eina
ma prie kolektyvinio saugumo 
pietryčių Azijoje organizavimo. 
Tai anglų nuolaida JAV tezei. 
Bet rengiami planai dviem at
vejams: Indokinijoje paliaubas 
padarius ir nepadarius. Faktiš
kai naudingai bus galima tą dar 
bą pradėti dirbti tik Genevos 
konferencijos rezultatams pa
aiškėjus. Išeina tat, kad būsimie 
ji pakto partneriai angažuosis 
tik Genevos konferenciją pabai
gus, ko anglai norėjo ir ką gavo. 

Antra, raudoniesiems pasaky
ta, kad pasaulio padėtis pasida
rys itin pavojinga, jei jų sąly
gos paliaubas Indokinijoje pa
darys negalimas. Tai yra įsipa
reigojimas kariauti Indokinijoje 

skelbiant trumpą' komunikatą 
Europos, Azijos ir atominės ener 
gijos klausimais; už paros buvo 
paskelbtas ir kitas dokumentas, 
kuriuo pakartotinai pabrėžia
mas JAV — Anglijos solidaru
mas ir politikos tikslų sutapi
mas — tai lyg atšildymas At
lanto chartos, kurioje Roosevelt 
ir Churchill deklaravo sąjungi
ninkų II Pasaulio karo tikslus. 

Kiekvienas bendrasis komuni
katas turi savo užkulisi, tai yra 
smulkų susitarimą kas konkre
čiai manoma daryti tuo ar kitu 
klausimu. Pirmajam konferenci
jos komunikatui suprasti žino
tina bent šie faktai. 

Europa, Prancūzija, Vokietija 

Eisenhower — Churchill šį 
kartą nieko nepagailėjo, kad/ 
Prancūzija suprastų, jog rimtaį 
kalbama, kai sakoma, jog V. Vo 
kietijai reikia tuojau grąžinti 
suverenines teises ir leisti atsi-
ginkluoti vadinamos Europos ar 
m i jos rėmuose. 

Pirma, Prancūzija dabar žino, 
kad paktą reikia ratifikuoti iki 
parlamento paleidimo vasaros 
atostogoms. Jį reikia priimti to
kį, koks yra pasirašytas prieš 25 
mėnesius — JAV ir Anglija at
sisako pradėti naujas derybas 
dėl jo pertvarkymo. Tai»perbrau 
Irimas planų Mendes - France, 
kuris dar užvakar yra pareiškęs, 
kad turi naują Europos armijų 
suvienijimo koncepciją. Tuo jis 
norėjo pasakyti, kad nedės pa
stangų dėl senosios, prancūzų 
sugalvotos ir visų priimtos, kon
cepcijos įgyvendinimo. 

Antra, jei Prancūzija iki nu
statyto laiko su Europos armi
jos jpaktu ir laikinąja Vokietijos 
taikos sutartimi nieko nepada
rys, Anglija ir JAV grąžins V. 
Vokietijai suverenumą kad ir be 
Prarifeųzijos sutikimo. 

Trečia^ JAV ir Anglija į?er-
svarstys Prancūzijai duotą pa
žadą laikyti savo karines pajė
gas Europos kontinente ir žiū
rėti į Atlaito paktą kaip santy
kių pagrindą neribotą laiką. Tas 
pažadas formaliai duotas šių me 
tų pradžioje, bet duotas ta są
lyga, kad Prancūzija ratifikuos 
Europos armijos paktą ir laiki
nąją Vokietijos taikos sutartį. 
Komunikatas pabrėžia, kad At
lanto bendruomenės solidaru
mas atsidurs pavojuje, jei Pran 
cūzija atsiims savo parašą nuo 
minėtų dviejų dokumentų atsi
sakydama juos įteisinti. 

ir rizikuoti karu visur kitur, jei 
komunistai panorės plėsti savo 
erdvę Azijoje. 

Trečia, išsiaiškinta Eden pa-
naudota-Azijos „Locarno" sąvo
ka. Ji išaiškinta nuodugniai 
konferencijoje, ją populiariai iš
aiškino W. Churchill pokalbyje 
su spaudos atstovais. J is pasa
kė", kad pagrindinė Eden mintis 
yra labai paprasta — tai reiškia, 
jog kiekvienas padeda sudrausti 
agresorių ir padėti aukai, dide
lei ar mažai. Tai yra tas pats, 
ką turi daryti Jungt. Tautos, kas 
padaryta Korėjoje. Locarno su
tartis, jei atsimename, buvo su
daryta 1925 m., Anglijai, Itali
jai ir Belgijai įsipareigojant pa
dėti Vokietijai ar Prancūzijai, 
žiūrint kuri būtų antrosios už
puolimo auka. Anglai užtikrinę 
Washingtoną, kad Azija Locar
no reikia laikyti tolima svajone 
— daug pasikeitimų geron pu
sėn turi įvykti, kol panašią su
tartį ir Kinijai dalyvaujant bū
tų galima sudaryti. 

Spaudos atstovams į klausi
mus atsakydamas, Churchill ypa 
tingai pabrėžė mintį, jog reikia 
stipriai dirbti, kad nereikėtų 
kariauti su Rusija, nes karas 
,,mus nugalėjusius paliks ant 
griuvėsių krūvos". 

Komunistui rožėmis 
kelią nuklojo 

RANGOON, birž. 30. — I Bur-
mos sostinę atvykusį raud. Kini
jos premjerą Chou En - lai kinų 
mokyklų vaikai ir komunistų 
simpatikai apmėtė rožių žiedų 
lapeliais, o Burmos vyriausybė 
neslėpė nė draugiškumo nė šil
tumo. 

Prie Hallam Nebraskoje nuėjo nuo bėgių greitojo traukinio 11 keleivinių vagonų, 
viai, iš kurių 16 sunkiai. Nelaimės priežastis buvo lietaus paplautas kelias. 

Sužeisti 75 kdei-
(INS) 

Guatemaloje virto Diaz režimas; 

apsaugos Europą? 
JUOZAS LINGĮ S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Birželio pirmomis dienomis Luebečke buvo suvažiavę šiaurės 
kraštų mokyti vyrai. Tame istoriškai išmuštrintų vyru tarpo 
buvo ir vienas žymiausių dabartinių Norvegijos poetų, kekis kar
tus net siūlytas Nobelio premijai, Arnulf Oeverland. 

Tai nerami, deganti ir dienos 
pulsą pajuntanti siela. Vokie
čiams okupavus Norvegiją, jis 
tuoj prisidėjo prie pasipriešini
mo sąjūdžio, buvo nacių suim
tas ir pasodintas į koncentraci
jos stovyklą. Oeverlandas yra 
puikus kalbėtojas. Daug važinė
ja ir savo paskaitose, daugiau
sia politinėse, paliečia dienos 
aktualijas. Savo laiku, tuoj po 
antrojo pasaulinio karo, kada 
sovietai buvo visų favorizuoja-
mi, Oeverlandas gausioje audito
rijoje Stockholme išdrįso palies
ti ir Pabaltijo valstybių klausi
mą. „Kalbėsiu apie pavergtas 
Pabaltijo valstybes, o kalbėsiu 
dėlto, kad niekas šiandien ne

riui propagandą dar vienu tašku 
padidino, tai kas c a tokio — 
Vokietijoje juk demokratija ir 
tarti gali, ką nori. 

Šis Oeverlando šių dienų Eu
ropos politikai taip reikšmingas 
žodis lyg ir susprogdino rėmus 
Luebecko suvažiavimo, kuris tu
rėjo praeiti istorijos ženkle. Ta
čiau istorikai susitarė tyliai pra 
bėgti pro Oeverlandą ir grįžti 
prie dienotvarkės; pačiam pre
zidentui Heuss ir daugeliui kitų 
įžymenybių dalyvaujant, viena
me muzėjuje buvo suruoštos pro 
fesorinės diskusijos vadovau
jant Freiburgo profesoriui Au-
bin. Būrys profesorių, visi di
delio kalibro žinovai savose sri-

taika artėja Armas sąlygomis 
GUATEMALA, birž. 30. — Guatemalos sukilėliai nepanorėjo 

kalbėtis su prez. Arbenz pakeitusia trijų pulkininkų valdžia, kuri 
vakar pasitraukė užleisdama vietą kitai. 

Kai pulk. Diaz pirmininkauja
ma junta pakeitė prez. Arbenz, 
ji uždraudė veikti Darbo (komu
nistų) partijai, pašalino komu
nistus iš jautrių vietų ir juos gal 
internavo, tačiau pulk. Diaz pa
skelbė, kad gins socialunius-eko-
nominius pulk. Arbenz laimėji
mus ir nesumezgė ryšio su suki
lėlių vadu pulk. Armas jo nuro
dytu laiku. 

Sukilėlių laikinoji vyriausybė 
apšaukė pulk. Diaz Maskvos 
agentu ir pareikalavo besąlygi
nio pasidavimo. Žodžius sustip
rino pasiųsdama ant sostinės 
kelis lėktuvus ir paprašė JAV 

Pasikalbėjimams čia numaty-! vyriausybę laikyti ją teisėta 
ta tik viena diena, bet ir jos už-; Guatemalos vyriausybe. Pana-
teks -paraginti Burmą dėtis prie s*1"3 dalyko prašė ir pulk Diaz 
„Azija priklauso aziatams" poli- vyriausybė per JAV ambasado-
tinės linijos. Pirmiausia tai tai- rW> tačiau, matyt, priešingos jė-
koma Indokinijai, kurios visos &os buvo stipresnės, kad vakar 
trys valstybės turėtų būti nepri-1 J a u pranešta, jog jis pasitraukė 
klausomos, bet laisvos nuo sve
timos intervencijos ir nepanau-
dotinos agresijos tikslams. Taip 
viešai sakoma, o tyliai manoma, 
kad komunistų agentų apsukru
mas galės jas užkišti už bambu
kinės uždangos taip, kaip tai 
buvo padaryta su Čekoslovakija. 

• Saulės užtemimas matomas 
šiandien JAV, jei kas anksti lo
vą apleis ir jei dangus bus gied-
dras. - Apie 6 vai. ryto bus di
džiausias užtemimas Chicagos 
apylinkėse. Kas atsikels 7 vai., 
nieko nebematys. 

ir naujos valdžios priešakyje yra 
pulk. Elfego Monzon, Diaz jun-
tos narys, vidaus reikalų minis-
teris. 

Dar nebūta aiškumo kaip Mon 
zon santykiaus su sukilėlių va
du Armas, bet neatrodė vakar 
vakare, kad jis būtų linkęs pri
imti besąlyginę kapituliaciją. 
Jis sutiko kalbėtis dėl taikos at
statymo, panaikino spaudos cen
zūrą, atidarė sienas sugrįžti pa
bėgėliams į savo kraštą, arešta
vo komunistų vadus, >išėmė juos 
iš visų tarnybų ir sutiko bendra 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Iš Meksikos eina žinia, kad jau viskas parengta Guatema

los karui sustabdyti. Žiniai galima patikėti, nes nė viena pusė ne
bekalba apie kovas, o Amerikos V/ilstybių Organizacijos taikos 
komisija vakar atidėjo kelionę į Guatemalą su viltimi, kad jos mi
sija nebereikalinga. t 

— Buv. prez. Trumano liga pakrypusi gerojon pusėn — jau 
esą galima pasakyti, kad krizė praėjo. 

— Plieno streiko nebebus, nes CIO plieno darbininkų unija ir 
U. S. Steel susitarė -dėl naujos darbo sutarties. Senoji baigiasi 
šiandien vidurnaktį. 

— Prez. Eisenhower ir premjeras ChurchiU vakar dar kartą 
susitiko, kad patvirtintų principų deklaraciją ir atsisveikintų. De
klaracijoje norima nusiginklavimo, atominės energijos panaudoji
mo taikos reikalams ir taikos visoms tautoms. 

— Tarp JAV %r Chiang Kai - sheko vyriausybės būsianti su
daryta tarpusavinės apsaugos sutartis. Pasitarimus vedąs prez. 
Eisenhovoer pasiųstas gen. Van Fleet. 

— Vakarykštė Londono rytinė spauda giria Washingtori& 
konferencijos rezultatus, nes, jos manymu, didžiausi bendradar\ 
biavimo sunkumai esą nugalėti. 

— Ir atstovų rūmai vakar priėmė jau senato priimtą rezoliu
ciją, raginančią Amerikos Valstybių Organizaciją neleisti kištis 
komunistų sąjūdžiui į vakarinį pusrutulį. Liepos 7 d. Brazilijoje 
prasidedanti tos organizacijos užsienių reikalų ministerių konfe
rencija sutars priemones kaip išvengti naujų Guatemalų. 

darbiauti su AVO taikos komi
sija taiką atstatant. 

Buv. prez. Arbenz esąs išvy
kęs per San Salvador į Argenti
ną, o jo buvęs užsienio reikalų 
ministeris Toriello pasitraukęs 
į Argentinos atstovybę Guate
maloje. Visos atstovybės Guate
maloje esančios įrflnos žymių pa
bėgėlių. \ 

Kerstenas gavo 
gerą liudininkę 

MUENCHEN, birž. 30. — So
vietų MVD pasienio bataljono 
vadas Burlitski, jau metai Va
karuose, Kersteno komisijai čia 
papasakojo kaip buvo išvežti į 
jam nežinomas vietas Krimo to
toriai ir Kaukazo čečėnų - ingu-. 
šų autonominės srities gyvento
jai — viso apie milionas žmonių. 
Tai buvo bausmė už draugišką 
elgesį su vokiečiais karo metu ir 
parodytą neapykantą komuniz
mui. 

Čečėnų - ingušų masinė depor
tacija įvykusi 1944 m. rugsėjo 
23 d., pirmiau iškėlus vėliavas ir 
grojant orkestrams, kad gyven
tojai manytų, jog švenčiama ka
riuomenės diena ir iš anksto 
apie savo likimą sužinoję nesu
kiltų ir į Rainus partizanauti ne
išeitų. 

Nustatytą valandą specialiai 
parengtų dalinių vadai pakeitė 
šventiškas kalbas pranešimu 
apie paskirtą bausmę už drau
giškumą vokiečiams ir įspėjimu, 
kad besipriešiną bus šaudomi 
vietoje. Tik viena valanda laiko 
buvo duota pasiimti 200 svarų 
daiktų ir sulipti į sunkvežimius, 
kad nuvyktų į geležinkelių sto
tį ir niekad čia daugiau nesugrįž 

tų. 
1 

G. S. Burlitski, buv. MVD 
pulkininkas, šiemet peršo
kęs vakarų pusėn geležinę 
uždangą. (INS) 

Olandija — Indonezija 
rimtame pasitarime 
HAGA, birž. 30. — Tarp Olan

dijos ir Indonezijos vakar čia 
prasidėjo derybos 1949 m. palik
tam ryšiui tarp abiejų valstybių 
nutraukti. 

Netekusi savo buvusios kolo
nijos, Olandija tebeturi Indone
zijoje didžiules ūkines investi
cijas, už kurias norėtų kompen
sacijos, todėl ir pradėjo dery
bas dabar, nors buvo linkusi pa
laukti naujo Indonezijos parla
mento rinkimų. 

Dabartinė Indonezijos vyriau
sybė, margų kairiųjų elementų 
remiama, dėl tų pačių rinkimų 
norėjo derybų dabar, kad galėtų 
eiti į rinkimus besigirdama, jog 
nutraukė paskutinį ryšį su Va
karais. 

Vyriausybei sudaryti 
neberas araby 

TUNIS, birž. 30. — Tunise pa 
dėtis vėl tempiasi iki trūkimo, 
prancūzam nedarant nė vienoj 
žingsnio susitaikymo su nacio
nalistais kryptimi. Karinių pa-j 
jėgų stiprinimas susitaikinimai 
tik negalimu padarys. 

Jau pusė mėnesio Tunisas yra 
be vyriausybės, kurios nariai ne 
besutinka nešti atsakomybės už 
prancūzų politiką. Prancūzam 
spaudžiant, vyriausybė laikinai 
sutiko pareigas eiti, bet vakar 
pradėjo birti, atskiriems na
riams atsisakius betarnauti. Nu
jaučia padėtį teigia, kad pran
cūzai neberas arabų vyriausybei 
sudaryti. > 

Mendes patenkintas 
Vašingtono pabarimu 

PARIS, birž. 20. — Prancūzi
jos premjeras esąs patenkintas 
VVashingtono konferencijos re
zultatais, nors Prancūzija lir iš
barta už Europos armijos sabo-
tavimą. Mendes - France teigia, 
kad jis buvo gerai suprastas ir 
padarysiąs viską, kad parlamen
tas suderintų pažiūras dėl Eu
ropos armijos pakto. i 

Po Mendes - France pareiški-Į 
mo įvykęs kabineto posėdis nu
tarė duoti karių Indokinijai, Tu-
nisui ir Marokui ir pareiškė pa
sitikėjimą ambasadoriui Chau-
vel, kuris dabar veda derybas su 
komunistais Genevoje dėl pa
liaubų Indokinijoje. 

drįsta apie jas kalbėti", — tarė . 
tada Oeverlandas, pradėdamas t v f ; ^ e . t o l i a u

 v
i r t o h a u a ^ 

savo paskaitą apie Pabaltijį. « * * Vokiet.jos ir siaurės kras-
Ir šiame šiaurės kraštų šuva- t u henėr^ istoriją, 

žiavime jis metė degančią bom-• Tiek norvegai, tiek danai pa-
bą, įsileisdamas į pasaulinę po- reiškė daug vilties sugyventi su 
litiką. Jis priminė apie bejėges „antrąja" iš nacizmo išvaduota 
Daniją ir Norvegiją, prisidėju- Vokietija. Tonas buvo atviras 
šias prie Atlanto pakto. Tačiau, tarp skandinavų ir vokiečių; 
anot prelegento, klausimas ir tarp Vokietijos bei Skandinavi-
lieka atviras: kas mus apsau- jos esančios problemos nebuvo 
gos? Amerika per toli, anglams nutylėtos, nebuvo vengiama jas 
reikia laiko, rusai per vieną diskutuoti. Blogiau tik buvo su 
mėnesį gali išstatyti 400 divizi-' laiku: profesoriams neužteko 
jų, o Vakarai tuo tarpu "gal 40— skirto laiko diskusijoms suefek-
50, Europos kariuomenė tebėra tyvinti. Tačiau tokia proga pa-
dar popieriuje. Apie prancūzus sitaikė tą pačią dieną popiet — 
neverta nė kalbėti, nes šiandien prezidentas Heussas, pats profe-
prancūzad negali niekam nieku 
padėti, jie ir patys sau nepajė 

šorius ir mėgstąs mokyti bei pa
mokyti, surinko „Dania" laive 

gia padėti. Niekas kitas, o trk j apie save 25 pro taor ius disku-
vokiečiai gali padėti Europai. Be sijoms tęsti, 
stiprios Vokietijos Europa yra T J i * ** r _*. 
paskirta sovietams. I n d o k u U J O S f « M l t e 

Oeverlandas taip pat stipriai 
pabrėžė, kad apie kokį nors at-

HANOI, birž. 30. — Prancūzų, 
Vietnamo ir Vietminh karininkų 

pildą už padarytas skriaudas ne- s u s į t ikimas techniškiems paliau 
bereikia kalbėti, reikia būti la-j DU klausimams aptarti vėl atidė-
bai atsargiems. Prelegentas pri
minė ir apie tas nežmoniškas 
pasipriešinimo sąjūdžio kovoto
jų kančias vokiečių koncentraci
jos stovyklose, kur trečioji šu

tas, manoma, neribotam laikui. 
Antikomunistinės pajėgos vėl 

patyrė didelį smūgį centro Viet
name, k ar priešas užvaldė svar
bų Ankhe atramos tašką ir iš

imtųjų dalis buvo likviduota* Su ž u d ė beveik visą įgulą, bebėgan-
dideliu karteliu širdyje poetas j ž i ą j s augesnę vietą .Komunistai 
tarė : mūsų to laiko iškankintos teigia, kad žuvo daugiau kaip 
dvasios yra pasiryžusios atleisti -Į QQQ įgulos vyrų. Tai įvyko 
ir užmiršti. Žinoma, ir Vokietija t a r p Saigon ir Hanoi. Priešo vei-
turėjo daug neteisybės iškentėti, k l a l a b a i gyv a išilgai Hanoi — 
konstatavo Oeverlandas, nes ka- Haiphong kelią, 
ras yra visada neteisus. Dabar-j 
tiniam Vokietijos padalinimui 
Oeverlandas prisegė tą pačią eti j 
kete, kaip ir Versaliui: tai ne 
kas kita, tik karo tąsa prieš be
ginklę tautą, duodant liepsną 
naujam karui. 

Oeverlandas, žinoma, susilau
kė didžiausių ovacijų. Ir tie, ku
riems atrodė, kad Oeverlandas 
daug kur išsišoko, pripažino, kad Į Dalinai apsiniaukus, tempera-
jo kalba sugyvino visą Luebecko tūra apdie 80 laipsnių, 
suvažiavimą, Jeigu jis Adenaue-, Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30. 

• Čekoslovakijoje areštuota 
kaikuris skaičius buv. socialde
mokratų, kurie padėjo pasmaug
ti krašto laisvę. 

Kalendorius 
Birželio 30 d.: šv. Emilija. Lie
tuviškas: Tautginas ir Uogelė. 

Chicagoje 

Gyventojų išvežimo tvarka 
buvo lygiai tokįa, kokia buvo iš
vežant 1941 m^Dirželio mėn. lie
tuvius, latvius ir estus. Tas pats 
Sierovas parengė ir čečėnų - in
gušų bei Krimo totorių masi
nes deportacijas. 

Liudininkas dalyvavo ir so
vietų kovose su Lietuvos parti
zanais 1944 m. 

Prez. Eisenhotver išlydi Anglijos premjerą Churchill baigus 
Ą dienas užtrukusią konferenciją, kurios proga pakartotinai 
sustiprinta JAV'—Anglijos vienybė, (INS) 

\ 
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Skyrių veda SKTN ALFONSAS KEBELIS, 
3743 So. Damen Ave., Chicago 9..II1. Telefonas FRontier 6-5705. 

Girios ir ežerai visus kviečia 

r, J 

Dabar, kai dauguma lietuvių 
susispietė į didesnius miestus, 
išvykos į gamtą ir ten praleidi
mas ilgesnių ar trumpesnių va
landų pasidaro labai svarbios 
ir reikšmingos. Mokyklinio am
žiaus jaunimui vasaros stovyk 
lavimas pasidaro privaloma bū
tinybė. I r tikrai, kaikurie iš jų 
jaų stovyklauja, kiti jau ruošia
si vykti. Nebe to, kad yra dar 
ir neapsisprendusių, vykti į sto
vyklą a r ne. Kaikurie susilaiko 
nuo išvykų bei stovyklų priveng
dami nežinomų šio kraš to gam
tos sąlygų. 

Šios eilutės yra rašomos iš di
džiulių JAV pietinio rajono gi
rių, kur autoriui tenka su jauni
mu, studentais stovyklauti visą 
vasaros semestrą, apie pustre
čio mėnesio. "Tad ir šio kraš to 
girių gamta pasidaro gerai pa
žįstama. 

Lyginant šio kffSrsto girių gam 
tą su lietuviškųjų, yra kaikurių 
skirtumų. Lietuviškųjų girių 
gamta švelnesnė. Ten, Lietu
vos giriose, tikrai, kaip dainius Į 
Baranauskas sako: "minkštučiu 
kai samanų patalai ištiesti"... 
Amerikos gamta šiurkštesnė, 
daug dygliuotų vijoklių bei krū
mų. Keletas augalų yra nuodin
gų. Taip pat daugiau visokių 
šliužų, iš kurių kelios rūšys nuo
dingų gyvačių. Tačiau visa tai, I 
tolf gražu, nepadaro Amerikos 
girių "neįžengiamomis". Visos 
tos "baisenybes" žmonių kalbo- : 

se dažniausiai y ra labai perdė
tos. * \ fA 

Dėl nuodingų augalų pasaky
t i n a , kad jų pasitaiko t rys rū
šys, iš kurių dažnesnė y r a vie
tinėj kalboj vad. "poison ivy"y 
Tai vijoklinis, dažniausiai me-, 
džio stiebu lipantis,, trilapis au
galas. Kitas vad. "poison oak", 
1 — 2 pėdų augščio trilapis au
galėlis. J is rečiau sutinkamas. 
Trečias, "poison sumac", lietu
viško šermukšnio lapus prime
nančiais lapais, augštokas, apie^ 
8 — 10 pėdų augščio krūmas, 
gana retokai tesut inkamas. Sto-; 
vykių vedėjai galėtų išmokti 
tuos augalus pažinti nuo vieti
nių, arčiau miškų esančių gy-l 
ventojų. Tiesa, dauguma ir jų 
šių augalų nepažįsta. Iš to ga- | 
Įima spręsti, kiek jie tė ra pavo
jingi. Retesniais atvejais, kąi-
kieno oda yra jiems jautr i , pa
našiai kaip lietuviška dilgėlė pri
silietus. Tik niežėjimas, arba 
odos suerzinimas gaunasi aštrės j 
nė j formoj. Nuplovimas geltonu 
muilu šviežiai sudilgintos vie-i 
tos žymiai pagelbsti. 

Kas liečia šliužus bei gyvates, 
tai čia y ra nemaža visokių rū
šių nekaltų driežliukų, gyva-
čiūkščių ir kelios rūšys nuodingų 
gyvačių. Tačiau ir jos nesudaro 
pavojaus vykstantiems į miš
kus, nes ir čia nėra tokių, ku
rios pultų žmogų. Visos jos 
baigščios, pajutusios atėjantį 
žmojgų, vikriai bėga tolyn ir sle
piasi. Nebent jau užmintum ją 
su koja ir ji nebegalėtų išbėg
ti, t ada ir ji imtų gintis. An t ra 
vertus, juk nėra nei reikalo lan
džioti po tankumynus ar brūz
gynus. Visai klaidinga būtų bai 
mintis, kad gyvatė įšliaužtų į 
palapinę ir ką tik sutikusi kirs
tų. 

Miškų žvėrių atžvilgiu, t enka 
pasakyti , kas kralikų nebijo, ta i 
ir kitų žvėrių, kurie pultu žmo
gų, čia nėra. Tad vyks tan t į 
čionykščius, JĄV miškus, o taip 
pa t ir Kanados, kurios gamta 
labai ar t ima JAV, netenka ga
dinti sau malonumo, baiminan
t is t ikrumoje visai nebaisiomis 
baisenybėmis. Dėl to kam tik 

laiko ir lėšų sąlygos leidžia, ki
tų kliūčių išvykoms a r stovyk
lavimui nėra. O už praleistą 
laiką ir šio krašto gamta gausiai 
atlygina. 

Skautai turi visus pamokyti 
stovyklauti 

J Vaišnyt, kuris išbus visą sto- kairę ir važiuoti per Pevvaukee.. 
vyklavimo'laiką. "Aušros Vai*- Už trijų mylių pasukti į kairę 
tų" s tovykĮaf-vadovaus sktn. K. E. kelių kryžkelėje. Nuo čia 
švarienė sktn. A. Petukauskie-, iki stovyklos 1 mylia (<*ekli 
nė ir sktn. dr. J. Aglinskienė. i ženklus "į s tovyklą") . Bendras 

] a t s tumas nuo Chicagos 110 my-
I J j y 
1 Greyhound autobusai išeina iš 
1 Clark ir Randolph stoties (Tel. 

Kaip žinome, išvykos pasise
kimas ir nuotaika daug priklau
so nuo šeimininkės gerai pa
ruoštų sumuštinių ir kitų prie
dų, na, ir geros kompanijos. 
Stovyklos pasisekimas, šalia ge
ro maisto ir gero vietos parin
kimo, dar labai daug priklauso 
nuo stovyklos vadovų t inkamos 
programos sudarymo ir jos pra* 
vedimo. Tenka gfyėtis, ma tan t 
besiplečiantį liet. jaunuomenės 
stovyklavimo paprotį. Tačiau, 
kaikur tokių stovyklų žymi dalis 
programos p ravedama salėse, 
nebūtinai tik dėl blogo oro, taip 
pat jos užpildomos plačių filo
sofinių temų gvildenimais ar ki
lometrinėmis kalbomis bei ilgais 
pamokslais. Tokios stovyklos 
nebus patrauklios ir nebus na
šios. 

Pusėtinai geri stovyklavimo 
metodai y ra išsidirbę skautų or
ganizacijoj*. Tie metodai nėra 
kokie patentuoti , a r specialiai 
tik skautams pritaikomi. Jie 
gali būti, ir sakyčiau, tur i bū
ti taikomi ir kitose liet. jaunuo
menės stovyklose, kad ir su kai-
kuriais pakeitimais. Taip pa t 
nebūtų peiktina, jei ir ne skau
tų ruošiamoms stovykloms bū
tų pakviečiami skautiško sto
vyklavimo prakt ikos turį skau
tai. O skautai turėtų mielai pa
mokyti stovyklauti visą lietuviš
ką jaunimą, kokiai jis organiza
cijai bepriklausytų a r visai nie
kur nepriklausytų. 

Maža to. Kiek pamenam iš 
Lietuvos laikų, lietuviai, kad ir 
mieste gyveną, nėra labai linkę 
judėti, vykti į gamtą. Dėl t o 
skautų uždaviniu laikytina ne 
tik rengti patiems išvykas bei 
stovyklas, bet ir propaguoti, ska 
t i r t i i r padėti bei išmokyti sto
vyklauti visą liet. jaunimą, o 
taip pat veikti, kad ir suaugu
sius iš traukus iš miestų praleis
ti laisvalaikį gamtoje. Čia at
viroje erdvėje, pagiriuose, pae
žerėse, y ra gražiausios sąlygos 
ne tik sveikatai sustiprinti, bet 
ir lietuvišką dvasią atgaivinti. 

Vyr. sktoi. J . Kuprionis 

SK. VYČIŲ UŽSIMOJIMAI 

Skautai vyčiai užsibrėžto tiks
lo — išleisti "Skautybę Berniu
kams" — rodo daug gražių pa
stangų. 

Be abejo, šis darbas būtų sun 
kus be nuoširdžios, visuomeinės 
paramos. Dar yra laukiama gau 
sių aukų iš mūsų daktarų, pre
kybininkų ir. šiaip visų kitų. Vi
sų aukojusių pavardės bus skel
biamos spaudoje. Prisidėkime 
prie šio darbo visi pagal savo 
išgales, aukas siųsdami Chica-
goje: A. Orentas, 5313 So. Ma-
r y l a n d ^ v e . , Chicago 15,111. Tel. 
MI 3-1826. 

CHiCAtfO& T U N l A l 
STOVYKLAI JA 

Puaeito sešetdipnio rytą apie 
200 skautiško jaunimo pasitrau
kė iš dulkėtos Chicagos į Wis-
conain valstybę, kur jau įsikūrė 
prie Pewau,kee miestelio, Ameri
kos lietuvio Pr . 3*sčio vasar
vietėje — dviejose atskirose s ic 
vykiavietėse (berniukų ir mer
gaičių). "Lituanica" stovyklai 
vadovaus, pasikeičiant po sa
vaitę, sktn. B, Gurėnąs, vyr. 
sktn. B. Kliorė ir sktn. A. Ag
linskas. I stovyklą ta ip pa t iš-

. -

ATLIKO SKAUTIŠKA 
PAREIGA 

Baisiojo birželio minėjime 
(birželio 13 d.) New Yorko skau 
tės ir sk. vyčiai Town Hali salė
j e organizuotai ėjo sargybas 

prie vėliavų. 0 

KOKIOS VIETOVES JAI 
STOVYKLAUJA 

Gražioje vasaros gamtoje, pa
lapinių miestuose jau gyvena 
Clevelando "Neringa" ir skautų 
tuntas , Detroito "Gabija" ir 
"Baltija"/ Prie Atlanto pa
kraščio bostoniškiai, netjli to 
ruožo gyveną New Yorko skau
tai, Hartfordo, VYv^e^terio, 
Stamfordo ir Elizabetho sus-
skris į puikią stovyklavietę — 
Camp Child, prie Manomet> 
Mass. . 

MUSTEIKYTE GAVO 
STIPENDIJA 

Šiais metais išlaikiusi abitū
ros egzaminus Marijos aukštes
niojoje mokykloje "Baltijos' ' d-
vės vyresnioji skautė^G. Mustei
kytė už gerą mokymąsi susi
laukė gražaus įvertinimo. Ja i 
St. Xavier College paskyrė sti
pendiją. 

F I 6-5000) 8:30 vai. Chicagos 
laiku, važiuoja per Milvvaukee. 
Į Pewaukctf atvažiuoja 12:08 
vai. Iš Pewaukee pėsčiom arba 

(Nukelta į 4 psĮ,) 

M. M* ahtifim* 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaiki) it mota*!} l igos 
5150 South Uyfoen Aveoue 

Pirmad., tresiad. 10—4; antrad. ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo 6—9 v. v 

Šeštadieniais 10—12 \<J»1 nietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namų tel. — TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2800 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., šest. susitarus 

Ofiso tel. PRospect 6-17S* 
Namu tel. TKiaiurle 4-1766 

TeL ofiso HE. 4-66M, re*. PR. 6-7SS3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR dHIRURGAS 

1057 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

NORINTIEMS ATLANKYTI 
STOVYKLAS 

Stovyklaujama P. Basčio va
sarvietėje, Lakeside Resor t on 
Pevvaukee Lake, Pewaukee, Wir.. 
(Roy Scouts Camp) . Stovykla 
bus iki liepos 17 d. 

Automobiliais važiuoti iš Chi
cagos 41 keliu iki Wiscons :n 100 
kelio. Pasukt i į kaire ir važiuc 

HXX>OOOO0O00OOOOO00O' OO 
AR JUMS REIKALINGU AKINIAI? 

Teiraukitės apie 
MAXIMUK OPTICAL PLANĄ 

Jūs nustebsite ir būsite patenkinti 
5 N. Waba.Hh A v a Suite 807 

Valandos 9 iki 5:30 kasdien 
šeštadieniais 9 iki 2. 

Tol. STate 2-5753 
oooo<>o<>oooo<KK>ooo<>ooo<>oo<>a 
— — • — « — — — — — — — — _ - * _ — _ _ _ a m _ s 
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GU2AUSKŲ 
B E V E R L Y H1LLS GiLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, 

banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

CMl SO. WKNT\VORTII AVE. 
Telef.: ST 3-2454 ir HU 3-2234 

<HNMIIIIIIIIIIIIIIlUIIWIIIIHiMUII!IUlUllllhlillUIIIIIUIUIU!l;lUUIIIIIUIIU>IIIUIIUUHUIItU>iU.<aillll< 

Tel. bato liRaceUno 2-9203 
2338 H est Chicago Aveoue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWE8T MEDICAL. CENTER 

TeL ARmitage 6-0161 
Vai. 1—3. 7—8 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p.» trečiad. 

12—4 v. p. p. šeštad. 

PIGIAI IR SAUGIU 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR 1S BOLIAI' 

K. K1DUKONIS 
Toriu nauja dideli sunkvežimi 

Ir apdraudaa 
6330 S. Talman. Ohlcago 29, 111. 

Tel. Gltrovebtll 3-7093 

3241 So. Halsted St. 
Tel. CAlumct 5-7237 

A t i d a r ą p i r m a d i e n i o i r 
k e t v i r t a d i e n i o v a k . 

Prekės geriausių Amerikos išdirbjsčiu. 
42 metų prekyboje patyrimas. Pirkėjai 
sutaupo daug pinigų ir gauna geras, pre
kes lengvais dalinai* išmokėjimais. 

JUNE BAIDE PROGA 
Pirkėjai gaus premijas su kočnu pir

kimu. Perkant 4 kambariams rakandus už 
$495.00, dykai atostogos j Miaini Beach, 
Floridą. Pirmos rūšies holelis ir valgis 
dykai vieną savaitę. 

Perkant deimantinį žiedą, laikrodėli, 
televiziją, šaldytuvą, skalbiamą mašiną, 
dulkių valytuvą, pečių, karpetą, air con-
ditioning duodamos premijos. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumct 5-7237 
Budriko Radio Valanda leidžiama 25 

metai iš VVHFG stoties, 1450 kil., ketvir
tadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. Orkes
tras, dainininkai, rekordai. 

DR. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniais Ir penktadieniais. Tre-
ciadien. Ir sekmad. ofisas uždarytas 

Itcztd. S241 W. (ii-lli I ' lACi: 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 

šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
IVIef. ofiso LAfayette 3-604M 

Re*. FRontier 6-0814 
^ — ^ — i II i •• 

Tel. ofiso HE. 4-58^,9, rea. HE. 4-2324 

DR. PETER f. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-t 
Antr. 1-5, treč. ir aešt. pagal sutarti 

Tel ofiso WA. 8-3060. rez. CO. 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

10748 So. Mlchigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . ; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Rtaid.: 10**8 So. Wabaub Ave. 

Ofiso valandoms skarab. Y A. 7-3526 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

8PEC. REUMATINES IR 
SĄNARIŲ U G O S 

Ligonius priima antrad. 6:80—8:10 ir 
seštadien. nuo " 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. ClJiffside 4-5654 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

'Trečiadieniais papai sutarti 
Ofiso tel.: VIrgfinia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-064Mr, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
Fl l lmdre 3-8614 (Maywood, I1L) 

DR S. 6EŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir vaikų ligos 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West Soth Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rez. Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

Vai 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad ir šeštad pagal sutartį 

• <-l ofiso PR 6-3838. rez. RE. 7-«tl9»| 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 West 63rd Street 
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir .7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

M . IRENA KURAS 
SUDC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Ave. 
(MEDICAL B l l L D I N O ) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 8—6 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nao 6—8 v. • . ; šeštad. 10—12 v, p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. . 

Ofloe tel*f. HrpubUo 7-1 Mtg 
Namo t< lef. \ \ Albrodk 5.3TB* 

Trečiadienis, birželio 30, 1954 

T. 
TeL oflao HK. 4-3111, rea P R . 4-84*4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

Rppr čbinirfr'na* H«o# 
6253 So«tb Western Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-5667. rez. RE. 7-4966 

DR. FRAU K C. KWINN 
(KVIKČTNSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
yal. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad vak, 

Tel. 

. vaky 

-47*2 ofiso GR. 6-5369. PR. 6 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street ' 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 * vak. 
šeštad. iki Labor Day uždaryta 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

VAL kasdien 2—4 p. p. ir 6— 
fceštad. 2—4 p. p. Trečiad. 

sekmadieniai* uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VAUS-LAD0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 1 ikt 4 v. p. p. ir 6 

Šeštadieniais 1—4 v. 
- 8 v. 
». P. 

Telefonas PUllman 5-8277 

DR< I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 Sotfth Parnell Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. i . 

išskyrus trečiadienius 

YArds 7-3528 YArd* 7-7410 
DR. G. J. BYLAFnS 

, Nervų, vidaus ir vaiku figos 
Vai.: penktad. 7 p. *m. iki 8:30 n. m. 

Kitomis dienomis tik susitarus 
DR. i . G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A I 
Vai.: kasdien 6:30—8:30. šešt. 4—• 

4038 So. Archer Ave. 
Tel. ofiso PRospect 6-9400 

Rezid. HEmlock 4-38 51 

DR. O M VAŠKEVIČIUS 
i \ i-ke\n iūtf ) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. We8tes^ Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 4—8 
v. vak. fiešt. 1—4 p. p.- Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarus.' 

Dr. Edvrard B, MŪRAS KAS * * otteo_vl.2^hr^"ri a-°74* 
G Y D Y T J D A S IR CHIRURGAS 

West 71st Street 
Llg5niu8 priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. į -1321 . 
jei neatsiliepia — Vlncennes 6-3900 

Ofisp ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t , 
penktad. 6:30^—8:30 v. vak, Antrad. 
10—1 2 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku patai susitarimą. 

DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3259 South Halsted St. 
Vai. kasdien: 10-12 vai. ryte ir 3-6 
vai. vak. šeštad. nuo 1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. V i e t o n 2-1484. Neatsil iepus 

saukti MUbcrry 5-4000, Ext. 326 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525 

DR. AL RAcKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
- Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halsted ir 31 -mos gatvių 

Priėmimo valapdos: 2—4 p. p. ir 
6-^-8 v. v. SeštaSl^ž—4 v. po pietų. 

I -I «.f i-o 1'lt. 6-0440, rez. H K. 4-31&0 

DR. F. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 i k i . 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti 

TeL ofiso CA. 6-0257. re*. PR. 6-6651 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 6600 8. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KKpublic 7-2200 
Spec. Orthopedija — kaulų ir 

sąnarių llgoa 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 6—8 v. vak.. Šeštad 
10—12 vai. Kitu laiku susitarua 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: prilaiko akinius, 

kek'-ia stiklus ir renius. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, 111. 

gaukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

t(r 

BENLKOVB VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 
N 

P A S K O L A S 
AHT PIRMŲ MORGIC1Ų DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJA 

KREIPKITĖS | 

•%! 

GRovehill 6-15 95 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

PK1TA1KO AKINIUS 
valandos: i»—l'J ir 7—9 v. v. pagal 

susiturima išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

3 

MUTUAL ŽeJerJmm 
AND L0AM ASS0GIATI0N 

2202 W. C h i a i A K BOAD TEL. Vlrginia 7-7747 
f 

MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI VISOM BIRŽELIO 
MĖNESIO NUOTAKOM ! 

IIIIWnUIIWHI«IIIMM»IIHIIilH««!UllMIMUMJIfflHmil!miUTOUIHIMIItU!U!IIIIUimillllHiW«lllllin«lllUIIIUI» 

MŪ5M Vestuvini Dovana Jums: 
\]7 $119.00 spyruoklinis matrasas ir 
4,bQx" spyruokliai kuomet pirksite bet 
kurj miegamąji komplektą iš mūsų 
puikaus rinkinio geros kokybės moder
niškų, tradicinių "French Provincial" 
arba klevo medžio bald* u£ kainas, ko
kias jūs norite mokėti. 
liiigiiHiiniuiiuMiiiiiHiiiiniiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiuiiiiiiuuiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiutitiiiiniiiuM 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 So. Western Ave. (Priešais Sears) 

Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct„ Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir B—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. r. Ir 4—6 v. • . 

Butas 1832 So. 49th Ct. 

Tel. ofiso OL 4*0253, re*. Y A 7-6388 
DR. A. Z. ŠAULYS 

GYDYTOJA TR CHIRURGfi 
4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 

.Pirmad., antr., ketv. ir penkt. 
6:30—8:30 vai. vakare. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Koz. 4420 So. Tulmaa A\enue 

Tel. ofiso YA. 7-0554, rez. MI 3-2SS0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras a nirštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki '4 v. p.p.; nuo 7 iki 8;30 v. v. 

DR. L L SIMOMAim 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Oriso Ui. KEliance 5-4410 

Rezitl. telef. GRoveliUl ft-0617 
. Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir sestad. pairai sutarti 

Ortliopedas-ProteiLstas 

P A Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom įtvarą 
P o l i o-Cerebral Palšy ii 
Įvairioms vaikų bei auau 
gūsių jų deformacijoms 4>a 
•ai iati s p e c aparatai. Am-

put kojoms ir rankoms visų sistemų 
Protesai. Orthop. p * d o s Plokštelė* 
(Arch Sui>port>). Moterims, .yrami 
ir vaikams įvairių tipų m<d. Banda 
ia l '.r t t 

VAL.: 9—4 Ir f—8 SeStad f—1 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LABORATORIJA 

t»11 W. 5»Ui St.. O i k a g o 36. IU|aot» 
TeL PKospect 6-50M 

DR. G. ŠERNU 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimą? 
v ^ P ^ ^ T.l. YArds T-18M 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dtrbtuv? 
956 YYtfst Soth Street 

V A L nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre 
Ciad nuo 1 0 - 1 2 seStad 10—S p p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 S o . A s h l a n d A v e n u e 
0 

VAL. pirmad.. antrad., ketvirtad. 
penktad. &:30—;12; 1:30—* v. v 
trečiad. uždaryta, Šeštad. 9:30 ik» 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0523 Piatt Mdg 

[. S iM 

Telefonas REliance 6-1811 r 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and'SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2»25 West 59th Street 

VAL. (—4< popiot. 6:30—8:30 vak. 
UždarytJr—trečiad ir Šeštad. vakarais 

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakarą. 

Šeštadieniais 12—2 v. ir S—5 v. v. 
Butas 1«04 So. 40th Ava 

Ofiso tel. TR 4-6000. rez. R E 7-2780 

v DR. J. STARKUS 
dYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

653 West 79th Street 
Vai. pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 

1—4 ir 7—8:30 vai. vak. 
Treč. ir šeštad. 9—12. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

V A L nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tol. ofiso YA. 7-4787, r ea PR. ft-1930 

Jei neatsilieps viršminčti telefonai, 
šaukite Mldm-ay S-OOOi 

LAfayette 1-3210, Jei 
šaukite KEdzte S-2868 

t Į ^ * * * # 

Ofiso telef 
n e a t s i l i e p i a 

DR. EMILY Y. KAUKAS 
G Y D Y T O J A I R C H I R U R G f i 

4 1 4 6 S. A r c h e r A v a . 
V A L Kasdien popiet nuo 12-2:30 
Vak. pirm., antr., ketvirt 6-8:10 

Trečiadienį tik susitarus 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko ofisas: Fordon 

Medical Arta Bldgr. 2656 W. 6»rd £t. 
(kampas Waahtenaw ir 6Srd). Vai. 
kasdien S—6 itekyrus antrad. ir Itetv. 
ir kasdien nuo 6—8:80 išskyrus trec. 
ir Šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero ofisas:, 5002 West lOth St. 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv. 
3 ir Šeštad. 11—1 vai. p. p. 

TOunhal l 3-0959; namų telef. 
~ 4-7080. Kitu laiku susitarus 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

5842 South Kedzie Avenue 
Tel. P l lospect 6-2U35 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta . 

• 

TU IR ]I 
knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J. Išversta ku*h. 
Ant. Bieliūno, S. J. Buvo išleista 
Kaune 1932 m. ir iš to leidinio 
perspausdinta Čikagoje 1953. me
tais. Toje knygoje įdomiai kalba
ma apie jaunuolio santykius su 
mergaite. Nors ši knyga*yra ski
riama berniukams, bet ji gali tik
ti ir mergaitėms pasiskaityti. Kai
na $2. Gaunama "Drauge^, 2334 
So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. 

NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIUIIIIIIIIlMHIIIIUIIr 
Skelbtis "DRAUGE" apaimok*. 

nes jis yra plačiausiai akai tomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
iaina yra prieinama viaiema, 
Illlllllllllllllltlllllllll||ltlllllttlllllllllll0 

Perskai tę "Draugą", duokite 
j į k i t i e r i . [ |1 

A 

-
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PREN1TMERATA: Metami 
Chicagoj Ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATFS 
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago Sc Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Foretgn $11.00 per year. 
H metų 3 m*n. 1 m§n 

$6.00 .. $2.7S $1.25 
$4.60 $2.50 $1.0" 
$5.60 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ne-
aaugo, juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. . 
S 3 S • • • m ... 

Ar komunistai prieis prie Italijos valdžios? 
Komunistų partija, dėka itališko temperamento ir specifiškų 

vietosj3alygų, labai veikli, sakyčiau, nuostabiai veikli, tai dali
nai ir yra jos pasisekimo raktas. Jos celiulės suformuotos visose 
srityse: pradedant valdžios įstaigomis, baigiant fabrikais ir že
mės ūkio darbininkais, visur neša savo fermentą, sėja nepasi
tenkinimą, kritiką; neša užuojautą "skriaudžiamiesiems"; skelbia 
kovą "išųalidotojams", tarpininkauja jų reikaluose. Absoliutirjė 
demokratinė laisvė garantuoja jiems jų revoliucinei veiklai pui
kiausias sąlygas. s 

VEIKIA PER SINDIKATUS 
Šiandien sindikatai yra didžiausia jėga, su kuriais turi skai

tytis vyriausybė, o RoĮįtįnis partijos turi jieškoti juose atramos. 
Togliati ir Neni be de Vittorio (kom. sindikatų galva) paramos 
būtų bejėgiai, vncs iš tikrųjų, kai kalbama ne bendromis frazė
mis, bet specialiais kurios nors grupės reikalais, daug lengviau 
pasiekiama norimi tikslai. Italijoj tuojau po karo sindikatai per
ėjo visiškai kairiųjų žinion, nors juos steigiant dalyvavo ir kr. 
dem. Tai pastebėjus buvo imtasi priemonių. Nepajėgiant jų pa
veikti, buvo steigiami laisvieji sindikatai: CSIL — kr. dem., 
UIL — socialistų ir respublikonų ir CISNAL — krašt. dešiniųjų. 
Jei jie būtų vieningi, galėtų būti tvirta jėga ir raudonąjį sindika
tą CGIL neutralizuotų, tačiau savo susiskaldymu dažnai būna 
tik jrankiu raudonajam sindikatui. Savo sindikatų dėka komunis
tai organizuoja nenutrūkstamą streikų grandinę visuose ekono
minio gyvenimo sektoriuose, dėdamiesi darbininkų gynėjais, vi
sur rasdami vyriausybės ir darbdavių daromas skriaudas ir netei
sybes ir darbininko išnaudojimą, visai neatsižvelgdami ar .krašto 
ūkis pajėgia jų norimus pagerinimus pakelti, ta ar kita industri
jos šaka gali visiškai gerai aprūpinti darbininkus, visai neatsi
žvelgiant ar surandama tiems gaminiams rinkos ir t.t. Komu
nistams, iš tikrųjų, nerūpi darbininkų gerovė, o tik savi poli
tiniai tikslai, kurių jie siekia pagal bendrą jiems padikutotą planą. 

RAUDONŲJŲ VEIKLA M O K Y K I J O S E 
Komunistai laisvai veikia ir mokyklose sudarydami ten sa

vo lizdus. Platinama spauda. Tiesiog nuostabu, kaip kaikurie mo
kytojai net pamokų metu veda bolševikinę propagandą, kas ypač 
darbininkijos jaunomenėje turi labai dkįelėsl reikšmės. Ypač ko
munistai stengiasi būti populiarūs darbininkijoj ir miestų var
guomenėje: ruošiamos populiarios šventėsteu propagandine pro
grama. Visomis priemonėmis nustatoma prieš kiek pasiturinčią 
visuomenės dalį. skelbiama neapykanta, klasinė kova, žadami 
netolimi pergalės * komunistinio rojaus laikai. Taip veikiant sa
vo pasiekiama. Vyriausybė šiuo metu^vykdo dalinę žemės re-
ormą. Nusavintą nedirbamą žemę, pravedus irigaciją ir kitus 

reikalingus pagerinimus ,sklypus su pastatytais namais dalina 
bežemiams nuosavybėn. Tačiau ir čia komunistinė propaganda 
padaro savo. Jie aiškina, kad tas viskas buvo galima daug geriau 
atlikti, kad namai per maži, kad didelės sumos pagerinimams 
buvo nuvogtos. Žodžiu, jų propaganda viską apverčia augstyn 
kojomis, ir sudaro įspūdį, kad tas naujakuris ne tik nėra aprūpin
tas, bet yra nuskriaustas. Rezultate per savivaldybinius rinkimus 
veik visi naujakuriai balsuoja už savo'"geradarius ir užtarėjus". 
-e 

JIE IR "PATRIOTAI 
Be savo tiesioginės veiklos jie dedasi dideliais patriotais. 

Šiais metais buvo švenčiamas respublikos dešimtmetis. Jie visur 
skelbiasi, kad veik tik jie vieninteliai kovojo prieš fašizmą ir vo-

, s k i e č i ų okupaciją, kad respublika yra iškovota ^komunistinių-par
tizanų, kai iš tikrųjų jų partizanai vedė barbariškiausią pilietinį 
karą, žudydami kalėjimuose ir be teismo. Tokie jų herojai dabar 
parlamentarai ir naudojasi imunitetinėmis teisėmis, ir jei kuris 
iš tokių neperrenkamas, tuoj ̂ smunka už geležinės uždangos. Pa
galiau keletai tokių parlamentas atėmė imunitetą ir jie bus tei
siami kaip kriminalistai. 

IŠNAUDOJAJKATALIKŲ NEVIENINGUMĄ 
Katalikų tarpe susidarė vadinama kairioji srovė, sąmonin

gai ar nesąmoningai pradėjusi vartoti viešumoje komunistiškai 
skambančius išsireiškimus, pabrėžiant reikalą didesnio socialinio 
teisingumo, pasmerkdama kaikuriuos darbininkų nenaudai eko
nominio gyvenimo pasireiškimus, šitai duoda progos komunis
tams tvirtinti, kad jie turi visur įtakos. Šiuo metu jie išvystė 
stiprią akciją; kad katalikai turi dėtis drauge su jais į vieną 
frontą, nes ir jie nieko kito nesiekia, kaip evangelijos realizavimo. 

/ 

Pirmasis ušefo" aktas 
Į K. TAUČIUS 

Šiandieninė Lietuvos kančia, 
lietuvių fizinis ir dvasmis naiki
nimas, reikalauja iš laisvuose 
kraštuose esančių lietuvių vie
ningumo, susiklausymo, darbų, 
aukų ir pasiaukojimo. Mažiau
sias mūsų tarpe nesutarimas di
dina tėvynėje likusių tragediją, 
sunkina laisvinimo darbus, su
daro malonumą pavergėjui. Jei
gu eilinis lietuvis laisvinimo rei
kalą supranta, jį remia, jam ski
ria sunkiai uždirbtą auką ir dar
bą, tai tą reikalą dar geriau tu
rėtų ^suprasti laisvinimo kovai 
vadovaują asmenys. Deja, šio
mis dienomis Vokietijos vyriau
sybei padarytas "diplomatinio 
šefo" žygis yra staigmena, sun
kiai suprantama, kuri prašosi ne 
vien pasiaiškinimo, bet nuodug-
dugnaus, rimto, pagrindinio ir 
g a l u t i n o išsiaiškinimo.* 

Krašto laisvė svarbiau už 
ambiciją 

Kas buvo praeityje — gerai 
žinome. Buvusių klaidų nekar
tosime. Iš kančios prisikėlusi 
Lietuva pasirinks pati sau val-
dymosi santvarką, kur bus priim 
tina visiems lietuviams. Lietu
vos kraštui vadovaus ne "šefai", 
Vliko vadovai ar kiti vadai, bet 
tie lietuviai, kuriuos patys žmo
nės išrinks. Vadinasi, kas sten-' 
giasi susikrauti sau didesnį krai-1 
tį, kad juo pasinaudodamas ga
lėtų atgavusioje laisvę Lietuvo
je vėl pasidaryti "šefu" ar "va
du", tas klysta, jis tuo nepa
sinaudos. Daug greičiau gali bū
ti įvertintas tas lietuvis, kuris 
širdingai aukojasi, dirba, kovo
j a savo gimtojo krašto išlais
vinimui. Krašto laisvė, žmonių! 
kančios sutrumpinimas yra svar, 
biau už šerines ambicijas, augš-
tuoy,ius autoritetus, savo "aš" 
įvertinimus. 

"Šefo" darbų nesimatė 

Iki šiol "diplomatinio šefo" 
darbų nesimatė. Iš spaudos, ku
ri "bešališkai" rašydavo, susida
rydavo įspūdis, kad "šefo" dar
bus trukdo Vlikas, kad Lozorai
tis nori rasti susitarimą su juov 
Vliko komunikatai iš konferen 

POTVYNIS NEI72MTOO IUSETNO 
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijoa, keičiamos dalys. 
Atb'ekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbą*. 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 CANALPORT TeL Dirbtuves SEeley 3-2146 

Namn KEnwood 8-3092 

M O V 1 N O M O V I N O 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

UKU metų patyrimą* — Pigus sąžininga* patarnavimą*, 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai, 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

J. NAUJOKAITIS 
2 0 2 2 W . 6 9 t h S L , C h i c a g o , I l l ino is 

T e l e t VVAIbrook 5 -9209 

r ^ 

Plaukymo baseinas prie Correction, Ia., išvengė potvynio, kuris 
palietė tą valstybe. Iš visų pusių baseinas yra apsemtas, bet ka
dangi jo krantai yra padaryti augštesni, tai vanduo jo neužtvinde. 

-Kaikoks žmogus užsimanė pasimaudyti, priplaukęs laive iu prie 
irtseino. Strėlė rodo vieta, iš kuries jis pradeda maudvtis. (INS) 

cijų sakydavo priešingai, kad 
"šefas" nenori susitarti, nors 
jam buvo padarytos visos nuo
laidos. Nesigilinjjami į smulk
menas, neminėdami "didžiųjų" 
kliūčių, kurios net Lietuvos tra
gedijos akivaizdoje atrodo kai-
kam svarbesnės, galime tik tiek 
pasakyti, kad vieno ar kito as
mens didybės manija viską mai
šo ir trukdo pasiekti vienybę. 
Kai kam yaidenasi praeities di
dybė ir savo asmens pranašu
mas prieš-visuomenę, organizaci-
jasysąjungas ir partijas. Ar tai 
nėra aidybės manija (ir dar ko
kia!), kada Lozoraitis lankėsi 
Amerikoje ir buvo susitikęs su 
ALT vadovais, bet nieko nekal
bėjo, pareikšdamas "esu priva
čiai atvykęs į Ameriką pasižiū-1 

rėti kaip gyvenate". Ar "šefo"i 
pasielgimas su Amerikos Kong-j 
reso sudaryto Pabaltijo komite
to atstovais Romoje buvo patei-, 
sinamas darbas, jeigu jis nesi-j 
teikė priimti Kersteno Romoje? 

Išlindo yla iš maišo 

Po visų "garbingų" Lietuvos 
laisvinimo kovų ir darbų, paga
liau "šefas" padarė niekuomet 
neužmirštamą savo "diplomati
nį" aktą, užprotestuodamas Vli
ko iškovotą prie Vokietijos vy
riausybės Lietuvos respublikos 
atstovavimą. Kokie išminčiai 
dabar pagirs "šefo" pasielgimą 
ir priskirs jam garbingą kovą 
už laisvinimą mūsų pavergtos tė 
vynės ?! 

Šis dirbąs prašoko viską, ko 
buvo tikėtasi. Tikriausiai nė! 

"Kybartų aktas" to padaryti 
neįgalioja ir jis šiam darbui 
prieštarauja. Aišku, kad "šefo" 
šalininkai pasakys, kad tas žmo 
gelis susirgo isterikos ligą, su
ras "svarių" pasiteisinimų ir t.t. 
Kaip nevadintų ir kaip besitei
sintų, bet šiuo žygiu padaryto 
blogio ir pasitarnavimo ne tam, 
kam reikia, niekuomet neišaiš
kins ir neatitaisys. Dabar aiš
ku, kas trukdo vieningą laisvi-! 
nimo darbą. 
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Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN,ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Ui Taupomus Pinigus Mokame 3' 2 Nuošimčio 

/, 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Meno kambario baldus arba viso namo. Kreipkite** 
pas mus. Turis daug metų patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

STASYS F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue TeL VIrginia 7-7097 

300 vaikų prašymas 
Vokietijoje yra bent 300 silp

nos sveikatos lietuvių vaikučių, 
kuriuos tutinai reikia išyežti 
poilsiui į vasaros stovyklas. 
Šiam tikslui reikia sutelkti apie 
$4,500, nes vieno vaiko stovyk
lavimas atsieis $15. 

Tačiau iki šiol Balfo Centras 
vaikų vasaros stovykloms Vo
kietijoje gavo tiktai $508, ku
riuos Balfas jau persiuntė į Vo
kietiją. 

• Reikalas yra labai skubus ir 
svarbus, nes vasara jau atėjo, o 
tie 300 vaikučių yra tikrai rei
kalingi poilsio, gryno oro, ge
resnio maiste* ir rūpestingos prie 
žiūros. Tad kreipiamės į visus 
lietuvius, prašydami aukų vasa
ros stovykloms Vokietijoje. Au- j 
kas siųskite: United Litįiianian^ 
Relief F u n i of America, Inc., 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York. 

TAUĘYK ATEIČIAI 
Kiekviena ateHle« lai m* priklaus* nuo te, kttk i ta 

•ut»up«, kada galėjo taupyti. Ką baplanuoal atsietai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Un i varsai Savinas »nd Laan bendrovėle, 
—gausite gera. dividende, užtikrinta saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nas indėliai vra apdrausti iki $10,000 kiek-
asmeniui, • vedusiu perai kombinuoti iki SMjOOflL 

sustojimas automobilistam*. •, 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8,11L 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nno • ryt* 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais 
k valstybės šventėmis uždaryta. Sėst nuo 9 vai ryto iki 3 vai. po pietų. 

MELE M A Z A L A I T Ė 

S A U L C S T A K A S 
ROMANAS 

Taip jos sėdėjo abi, viena ir kita kalbėjo, jog ne- motina. — Šitaip pavogti žmogų, kad jis neištartų nė 
nori miego, ir kai jos žvilgčiojo j laikrodį, jos abi slė- vieno žodžio. Kad negalėtum jo pabučiuoti. Ir numirė-

KOKIA ATEITIS? 
ivimo. 

Šiuo metu ruošiamas naujas rinkimų įstatymas. Komunistai, 
žinoma, deda visas pastangas, kad jis būtų jiems ko palankiausias. 
Jie jau dabar; reikalauja naujų rinkimų, tikėdamiesi padaryti pro
gresą. 

Taip tad raudonoji sala Europoje nuolat verda nenuistamai 
kurstoma iš savo centrinės. Internacionalinio komunizmo Roma 
ir Italija laikoma kaip svarbi tvirtovė, didžiausias ir stipriausias 
ideologinis priešas. Jos užkariavimas ne tik strategiškai ir mo
rališkai, bet ypač ideologiškai būtų didelis jų laimėjimas. Iš ki
tos pusės, Roma ir Italija ne tik laiko augštai iškėlusi savo misi
ją — katalikybės ir krikščioniškosios kultūros tvirtovę, bet gerai 
žino, kad, Italijai kritus, nuostoliai jai bus daug skaudesni negu 
kuriam kitam pasaulio kraštui, nes visos jos kultūrinės verty
bės, kuriomis ji pirmaują pasaulyje, yra perdėm persunktos re
ligine dvasia, kas komunistų be pasigailėjimo būtų sutrypta ir 
sunaikinta. Atskirta nuo laisvojo pasaulio ji nebetektų katali
kybės centro vaidmens is turizmo, kaip stipraus ekonominio pa
grindo. 

Bendrai, nors kova yra kieta, bet ne beviltišką. Blogiausiu 
atveju bus surasta bendra kalba visų antikomunistinių partijų ir 
legaliai komunistai niekad valdžios nepaims. J. Liausa, Roma 
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(Tęsinys) 
— Kad Viešpats mūs laikytų drauge visuomet 
Kad būtų taip, kartojo jie kiekvienas sau — ir ji 

juto, kad yra laimingesnė už brolį, jai nereikėjo išeiti 
ir grįžti, ji buvo visuomet. Ji buvo patenkinta, kad jau 
turėjo darbą, ir kad ji pati buvo ten pakviesta, ir kad 
darbas nieko neėmė iš jos dvasios, ne taip kaip būtų 
verčiant neapkenčiamas knygas. Cia buvo oficialūs raš
tai, kurie jai tiktai paliesdavo pirštus, ji juos tiek te
matė kiek vertė į ar#iš kitų kalbas. Tačiau, dabar nie
kur nebuvo tokio darbo, kad atlikai ir esi baigęs valan
das: kartais iki vėliausio vakaro jos nepaleido, kar
tais sulaikydavo ir dalį nakties — tokios pelėdų mados 
buvo šie žmones. Tokiais atvejais namie rūpinosi labai 
ir niekas nėjq miegoti iki ji grįždavo. Bet, vistiek, ma
nė ji — vistiek, aš galiu dirbti kad ir sunkiau, juk tai 
ne dėl manęs pačios. 

Buvo praėję porą savaičių toje tarnyboje ir vieną 
tokį vakarą kai jai prisiėjo grįžti vėlai, ji terado lau
kiant motiną vieną. O ta laukė dviejų: tuojau po pie
tų tėvas telefonu buvo iškviestas į Vidaus Reikalų ko
misariatą paaiškinti apie kažkokią savo buvusią sta
tybą, — taip sakė telefonu, ir sakė, jog tai užtruks va
landą, dvi. O dabar buvo po dešimtos ir jo nebuvo na
mie. Motina pasakojo ramiai — matė mergaitė, tačiau 
viduje ji visa drebėjo nerimu, ir duktė tarė : 

— Žinoma, jie niekuomet nenumato kiek užgaiš, 
negali suprasti, mama, kaip tie žmonės nesugeba tvar
kyti jokio darbo —- aš jau matau. — Ji taip kalbėjo, 
paprastai, tačiau ji turėjo prieiti prie lango ir atidaryti 
jį, nes staiga gerklė buvo užgniaužta. 

peši. Jos kalbėjo pergarsiai, jos kalbėjo perdaug kas
dienius dalykus. Tačiau kai buvo penkta valanda ryto 
ir tėvas nebuvo grįžęs, kai taip gražiai išaušo ir pate
kėjo saulė, mergaitė pamatė, kad jos motinos nebuvo 
— jos vieton buvo pasodinta kita moteris, sena ir la
bai ligota. — Ir dukters rodomas ramumas buvo sulū
žęs, kaip ramsčiai, ant kurių perdaug buvo uždėta. Ir 
vistiek ji valdėsi, ir tasai susilaikymas žlugdė ją~vMn 
duje, spaudė ir dusino. 

Prieš aštuonias ji paskambino į savo įstaigą, j i 
kalbėjo sausai ir piktai: 

— Prieš tai negu aš ateisiu dirbti, aš turiu atras
ti savo tėvą. 

lj gali bučiuoti, o gyvo ne, jo ne. Ar tu atsimeni ką jis 
buvo pasakęs per paskutinius pusryčius? Kaip baisu, 
kad negaliu atsiminti. Ar tu atsimeni? Sakyk, pasa
kyk man. 

Duktė taipgi neatsiminė. — O Dieve, — galvojo 
ji, — aš neatsimenu. Ir galvojo! — Mama teisi, kad jį 
būtų išvedę iš namų! Būtų baisiau, kad ištrauktų iš 
motinos rankų, kad svetimi kumščiai atstumtų motiną 
iš kelio, ji būtų kritusi apalpus — tačiau būtų kas nors 
tikra, ką amžinai gali atsiminti ir graudentis, kon
kretu. Dabar gi viskas liko vaiduokliška, užburta. Ne
buvo ko atsiminti neilhirtoti , nedegė veidas pabučia
vimu, kaip skundėsi motina. — išeidavo į kiemą ir 

Ji jieškojo, ir brolis darė tai, ir kiekvienas iš tų atsiklapdavo: ji jieškojo tėvo pėdų, ji pabučiuodavo 
kurie buvo patikimi jų namams, bičiuliai, ir buvę tėvo 
biznio pažįstami, kiekvienas norėjo padėti ir neprašy
tas. Taip, kiekvienas, kuris nebuvo pats dingęs ar 
kur pasitraukęs, atėjo talkon ir ji tiktai dabar pamatė 
koks buvo jos tėvas, kad ir šioje baimės tamsoje jie drį
so prisipažinti prie jo ir jieškoti. Ir ji taipgi pamatė 
kiek žmonių buvo kažkur padėti, kaip jos tėvas jie 
buvo paimti nakčia, arba dieną, — retai viešu areštu, 
dažniausia tokiais iškvietimais, net ir iš darbovietės. 
Nebuvo tokios vietos iš kurios negalėtų staigiai pra
žūti žmogus, ir daugiau niekas apie jį negirdėjo. 

Ir dėl tėvo buyo tiktai viena: jis uždarė paskui 
save namų duris, išeidamas, ir negrįžo — daugiau nie
ko, daugiau nieko. Niekas nepuvo girdėjęs, niekas iš 
viso nežinojo, ten, kur buvo pirautas i . Visos įstaigos 
stebėjosi mandagiai, Vidaus Reikalų komisariate pa
reiškė, jog jie klysta, šitokia pavarde draugas pilietis 
nebuvo kviestas čia — o milicija nežinojo, kad toks. 
Kaune buvo gyvenęs. 

Po keturių dienų motiną ištiko širdies smūgis, o 
kai ji pakilo iš lovos buvo tokia silpna, Dieve mano, 
Mergaitė neįgalėjo žiūrėti į motinos akis, ji negalėjo 
klausytis kalbos: 

— Kodėl jie negalėjo paimti jo iš čia? — kalbėjo 

Kiekvieną durų rankeną, visų durų, pro kurias jis bu
vo išėjęs ir motinai ji kalbėjo: 

— Jį paleis. — Taip, jos kalbėjo apie suėmimą, tai 
jau savaime buvo raminimosi, kad jis suimtas, vadi
nas, kas nors turi jį, laiko ir saugo, kad jis iš viso yra. 
O suimtus juk gali paleisti. Ji kalbėjo taip motinai ir 
pati tikėjo, ji norėjo tikėti. 

Tačiau iki sulauks vistiek reikėjo gyventi ir dirb
ti, būtinai, ji turėjo gi tokią trapią brangenybę saugo
ti nuo vargo motiną. Jai reikėjo atnešti duoną ir nors 
tokią apsaugą, kad, štai iš tų namų viena taipgi dir
ba, yra naudingas daiktas. Ji dirbo ir* kiekvieną dieną 
grįždama atrasdavo motiną sėdinčią prie lango, kur 
matė gatvę :^ji žiūrėjo ir laukė vyro. 

Ir duktė atsistodavo už jos kėdės/ ir apkabinus 
motinos pečius tvirtino: — 

— Jis sugrįš. — Dabar buvo atėjęs laikas, kad 
ji turėję grąžinti motinai raminimus ir pažadus, kaip 

! motina tai darė prie vaikiško lopšio žadėdama nukel
t i žvaigždelę. Ir ji nuvesdavo ją su savim prie stalo, 
meluodama, kad tai j ^ pati yra silpna ir reikalinga pa
guodimo, kad ji negali valgyti jeigu mama drauge ne-, 
valgys. ~~^-

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICA INOIS 
/ \ . 

-

Trečiadienis, birželio 30, 1954 

# 

Per 42 metus parduoda geriausius baldus 1 
ik u a r i K a s 

3241 SOUTH HALSTED STREET 

I Š P A R D U O D A M O S : 
visos prekes baldų, elektrinių daiktų, televizijų, radijų ir bran
genybių. Nuo 30% iki 70% NUOLAIDŲ, kad padaryti vietos 
naujom prekėm. 

Žymiu vardų: Kroehler, Pullman, Simmons, fcloyds, Lees, 
Sealy, Universal, Hoover, General Electric, Philco, Zenith, RCA-
Victor, Admiral, Crosley, Kelvinator, Norge ir daugelis kitų. 

CASH ARBA IŠMOKĖJIMAIS! 
Teisingas pasiūlymas nebus atmestas! 

MIEGAMOJO SETAI: 
4 gitb. sllvor Mink on Murracco Sand, $399 vertės, už 9199.95 
5 gal), riešuto miegamojo setas, $219 vertės $125.00 
S gab. blond ir ąžuolo miegumojo setas, $189 vertes, u i . . . . $115.00 
4 gab. Seeling mieg. setas, Down Oak, modern., $895 vertės $595.00 
4 gab. \Vhite YVlnr mieg. setas su vanity, $369.50 vertės, u i $175.00 
4 gab. Alberta Gokleu Sand mieg. estas, $739 vertės, u i . . . . $380.00 
4 gab. Baalc Vk Jtz Impcrial setas. $675 vertės, u i $290.00 
3 gab. mieg. sctaL, $149 vertės, už $ 7 9 . 0 0 / 
4 gab. Cherry \Vood Mahogauy mieg. setas, $495 vertės, u i . . $200.(Kn 

LIEPOS KETVTOI 
(JAV 178-tajai NEPR. METINEI SUKAKČIAI PAMINĖTI^ 

PRANYS ALŠENAS 

vę bei saugų gyvenimą 
Tuo kartu, atlikus savo kilnią

ją misiją, Amerika vėl pasitrau
kė tolyn nuo Europos reikalų. 

Nuo gana senų laikų JAV he-Į 1815 m. iki 1914 m. į JAV vien Į D a b a r t į n į u metu Amerikai ir vėl 

dina, ėmėsi iniciatyvos grąžinti Sąžinė yra geriausia dorovės PATIKSLINIMAS 
pasauliui taiką, ramumą ir lais- mokslo knyga, kokią tik turime į»LSS vadų ir akademikų 

ir jos daugiausiai turime atsi- skautų laikraštyje Mūsų Vy-
k l a u s t i - ' - P a s c a l tis", 4 nr., 130 psl.', ^ a p a r > s y . 

= = *a« Organizacija plačia prasme 
yra tam tikra savitais įstaty-

iš Europos atkeliavo daugiau tenka l e m i a m a i p r i 8 idėti prie 
kaip 34 milionai žmonių. Vėliau 
imigracija į JAV vis labiau ir 
labjau buvo suvaržoma. Per vi
są X l k šimtmetį JAV daugiau-

Gi ypač šiuo metu, kada ne-lsia plėtėsi į neaprėpiamus ir ne- į l i a u nepasitraukti mm Europos 
gailestingasis likimas išplėšė I semiamų turtų kupinus to kon, ' s u tvarkymo demokratiniais pa-
tūkstančius lietuvių iš brangios' tinento vakarinius plotus. Jos grįnrjajg. 

tuvių buvo minimos su didelėmis 
simpatijomis ir neveltui toks di
delis skaičius mūsų tautiečių pa
suko savo gyvenimo laivą to 
krašto link. 

agresingų Europos aistrų nu
malšinimo, tačiau dabar jos in
tervencija skiriasi nuo pirmo-

i šios, kad JAV pasiryžo ir to-

$250. 
$300. 

gab. 
4 giib. \ \>s t Micliucan Falcon setas, $499 vertės, už 
4 gab. Albcrts Imperlal (iold mieg. setas, $599 vertės, u i . 
3 gab. Blond niahogany, ąžuolo ar riešuto miegamojo setas, 

vertės iki $250. jai , $89.00 
4 gab. F h w b Louis XIV riešuto custom setas, $950 vertės . . $345.00 

SEKLYČIOS SETAI: 
2 gab. Matlnise on Frieae įnUlma^ i&Urbystes w 

custom seklyčios setas, $689 Vertės, i i i $359.00 
2 gab. Kroehler frieze, įvairių spalvų, $229 vertės, u i $109.00 
2 gab. Frieze su springsais arba guma viduje, $369 vertės . . $175.00 
3 gab. Rosč o n Gold "metaile enrved section", $495 vertės . . $299.00 
2 gab. 1009f nylon, $375 tertės, u i $199 00 
2 gab. nylon, ftairiu s|ialvų t tiktai po $149.00 
2 gab. Diamond seklyčios setas, broeatellr. $350 vertės, u i . . $155.00 
2 gab. Slee|>er ir kėdė. Kroehler, $350 vertės, tež $239.00 
2 gab. Pullmati tdeeper ir kėde, $509 vertės, u i $305.00 
2 gabalu seklyčios setas, vertės $159, u i $79.00 

gabalų sectkmal, vertės $149. u i $69 00 
gab. plastika uždengtas scctional, $219 vertės, u i $79.50 
gali. Tradltional brocateUe uždengtas, $400 vertės, u i . . . . $195.00 
gab. Tradltional rrieze uždengtas, $299.95 vertės, u i . . . . $165.00 
gab. Nylon brocateUe uždengtas, $460 vertės, u i $219.00 
gab. Matlaise tradltional. $419 vertės, u i $209.00 

2 gab. Traditional seklyčios setas, $331 vertės, u i $149.00 

SOPOS: 
TradiUonal brocateilc sofa, $249 vertės, u i $109.00 
Traditional frieze uždengta sofa, $199 vertės, už $85.00 
Traditional sora. brocateUe uždengta, $109 vertės, už $75.00 
Frvueh t'aiuel back brocateUe sofa, $299 vertės, u i $09.00 

Tėvynės, daugeUui lietuvių is 
tiesė bene nuoširdžiausią pagal
bos ranką ta didžioji laisvės ša
lis — Amerika. 

Ir tai jau ne pirmas kartas 
mūsų istorijos bėgy. Tik prisi-

išsiplėtė iki pat Ramiojo Van
denyno. * 

Tenai jiems teko nugalėti mil-

Žinoma, nebe tč, kad Ameri
ka neturėtų pakankamai ir sa
vų reikalų bei riįpesčių. Tame 

žiniškusi atstumu, irįvairias k i - , l a i s v i ų i r demokratijos krašte! riu p o k y t i , kad tamsta 'esa-
tas sunkias kliūtis, tačiau ame- k u r į laiką ^vVashingtono vyriau 
rikiečiai tai atliko kantriai 

\ 
minkime 1918 m., savo nepri- ištvermingai, 
klausomos- valstybės atkūrimo T A . r f 
laikotarrf^ar nebuvo ir tuometi JAV*tariamai revoliucinis lai-
mums pagelbėta iš JAV pusės? p a r p i a 1 7 8 7 ™. buvo apvaini-

Pirmojo Pasaulinio karo me- į * * " demokratiškiausia pašau 
tu, tarytum šviesus laisvės žibin ***• konstitucija, kuri deklara- Į jDabar t in iu metu, visdėlto, rei-

sybė galėjo tik tą daryti, kas 
jai buvo konstitucijos arba kon 

LINKSMIAU 
Sakyk paprastai 

— Daktare, — sako pacien
tas, — jei kuo nors sergu, sa
kyk, po velnių aiškiai lietuviš
kai, nepasakodamas visokiausių 
lotyniškų terminų — tik labiau ,imonių grupe, kuri 
gązdini tuo mane. y įstatus ir plačiu mastu siekia 

— Taip, — atsakė daktaras, d v a s i n i o a r medžiaginio tikslo 
— norėdamas būti atviras, tu- ~ ž m o š a u s gyvenimo gerovės 

ir jos pažangos. 
Z. J. 

mais apjungta plotmė, kurioje 
sujungtomis jėgomis, plačiu 
mastu, yra siekiama kultūrinio 

i ar medžiaginio tiksjp — žmo
gaus gyvenimo gerovės bei jos 
pažangos. Turi būti: Organiza
cija yra laisvu noru susibūrusi 

te tik baisus tinginys. 

— Dėkui, daktare, — atsakė 
greso įstatymais pavesta. Visa pacientas, — bet dabar duok tą 
kita prįfckrusė atskirų sąjungi-^ ilg* lotynišką vardą, kurį gale-
nių valstybių vyriausybėms. čiau pasakyti savo namiškiams. 

us laisves ziDin *•' J~' .u. v *-< 
šėlstančioj jū- V o Pagrindinius dėsnius sudary-pia^pabrėžti, kad JAV-bėse yra B L J I J ; nrf l l ICiaJ 
vandenvnu su- tx t o D u l e s n e i Amerikos valsty-' nemažai salininkų duoti centro I l l I H I U l L M i n i . lMall£<J/ 

Pinigai sunaikino daug dau
giau sielų, karfc geležis — kūnu. 

— Anonimas 

tas audringoj ir 
roj, iš šios pusės vandenynų su 
švito pasauliui humaniškiausių!011* ^Jungai , įgyvendinti teisin-1 vyriausybei ko daugiau galios 
principų dik>tas —garsieji W i l f u m U 1 ' bendram gynimuisi ir 
šono punktai. laisvės garantijoms. 

Tos deklaracijos proga, 1918 N o r s kūrimosi laikotarpis, at 

Tokios galios nemaža ji yra ga- — ^ 
V U o l . 

0+mow+m0+o++00+* 

VALGOMOJO SETAI: 
9 gab Ihmcan IMijfe niahogany Imperlal valgomojo 

kambario setas, $095 vertės, u i $325.00 
9 gab. Koscvvood iruUiogafBr 4.Blowing Roek, $9A9 v e r t ė s už $600.00 
9 gah. Mahogany valgomojo'setas , $859 vertės, už $239.00 
9 «ah. blond ubl«m gfuss ehiiui" \itlg. setas, $699 vertės, už $125.00 
9 gab. Modern blond ar muIrCTguny \a lg . setas, $650 vertės . . $419.00 
7 Kfib. HŽIIOIO \a lg . setas su fF'pedal base" stalu, $405 vertės $199.00 
7 gab. Įmurau Pbyfe malio^hny valg. setas, $339 vertės, u i $229.03 
Dideles "blown glass credenxas"' |S359 vertės, už $19:1.00 
Mahogany credtiuĖBs, $399 vertes^ už $160.00 
l'la-tika uždengtas eredenzas. $29.50 vertcfc už $14.00 
Mabogany burfet, $199.95 vertės 7. $98.00 
Blond burfet, $99 vertės, už $69.00 

KAURAI: 
\ \ m i n s t e r 0 x 1 2 kauras. $79.50 vertės, už $49.50 
A \ n i i n x e r 0 x 1- kauras, vertės iki $69.50, u i $39.50 
"YVool faee" kaurai, 9-x »2, $59.00 vertės, u i $37.50 
YVilton kaurai, 9 x 1 2 , $IS9 vertės, už $119.00 
Vfilton kaurai, 9 x 1 2 , vertės $119, u i $69.50 
\Yilton kaurai 0 x ' - . vertės $109. u i $60.00 
9 x 0 ' j kaurai, Wilton. $119 vertės, u i $29.50 
9 X»Vi VVilton kaurai, vertes* $99. už $45.00 
9 x S \ iliioniui kaurai, vertes $99, už $29.50 
9 x 1 2 "\vool face" kaurai. Si>cc parduodami. Pas ir ink imas . . $HM*TT 
9 x 1 2 "Kug |iads. specialiai i»o $4.95 
9 x 1 2 Hnolcuni kaurai, vertės $9.00, ]H> $4.50 
12 x 15 W ii ton kaurai, $300 vertės; už $139.00 
12 x 15 kaurai, \ertė* $175, u i $79.00 
8.3 x 10.6 kaurai, vertės $125, už $05.00 
27 col. karis'tas, $3.95 jardas dabar |*i $2.25 už jardą 
27 col. kandėtas (runner), $2.95 jardas, dabar $1.25 už jardą. 
27 col. karpetas (ruimer), $4.95 jardas, dabar $3.50 už jardą 

GAZINIAI IK KLKKTR1NIAI PEČIAI 
Athens 6 degintuMj anglims ir metlžiu kūrenti pečius 

su karštam \andenlui tanku, $120 vertės, už $59.00 
Aiiartmentui 4 degintuvų ga/o rangettes, vertės iki $90, . . už $49.50 
Homestcad Deluve gaxinis peėltis, $249 vertės, u i $129.00 
RCA F.state pečiai, \ ertės iki $239. u i $149:00 
Modern rfaid I T Dcluxe peėlus, stiklo durys, $289 vertės, už $169.00 
l'njversal I»eluve ga/inis pečius, $229 vertės, už $139.00 
Magie ga/inis ir kombinaei.U>s pečius, $S29 vertės, už $219.00 
( i i : elektrinis. įiečius, $209r.50 vertės, už . . . ., $149.00 
G E elektrinis pečius, I>eluve, su giliu šuliniu, $369 vertės, už $249.00 
4 kambariu aliejaus š i ldytmas. Siiecialus, $69.50. Dabar . . . . $39.50 

GAZINIAI ŠILDYTUVAI: 
Comfortcr, 3 kambariu, 30.000 1VTI\ už $19.50 
Oakland, 3 kambariu dydžio, 35,000 BTU, už • $29.50 
Monogram. 3 kambariu dydžio, 35,000 I JT l , už $79.00 
Magie Cbief, 5 kamb. dydžio ga/.. šildytuvas, $135 vertės, už $89.50 
Florenee, 0 kamb. dydžio gaz. šildytuvas, $429 vertės, už $89.50 
Siegler, 5 kamb. eaz. šildytuvas, $259 vertės, už $169.00 

ELEKTRINIAI YftDIKMAl: 
10 coliu sukiolaml elektriniai vedikliai, specialiai $9.95 
12 coliu sūkio, aini elektriniai vedikliai, specialiai $12.95 
16 «-oluj sukiojanti elektirniai vedikliai, specialiai $19.95 
(.eneral l.lectrie ' ( l i e s t type freeaer", $299 vertės, už $225.00 
Homestcad šaldytuvas $395 vertės, už $199.95 
7 kub. pėdų šaldytuvas, $109.95 vertės, už $139.95 

AIR CONDITIONERS: 
Aiiiairul. '/3 arkliu Jėgos, Deluvc $165.00 
Philiio 14 tonos, vertės $299.95, už $225.00 
<.eneral Kle4-tric % arkliu jėgos, $399.95 vertės, už $269.50 
Homestcad lĄ arklio j ė g o s $299.95 vertės, už $175.00 

DULKIŲ VALYTUVAI: 
Hoover s|>ecialus už S15.0(1 
Apc% Canistcr Mod. Vertės $59.50, už $19.95 
Kureka t prlght, vertės $69.50, už $39.00 
Hoover "tank type". $79.95 vertės, už $49.00 
(ieneral F.lectric, vertės $69.95, už $39:00 
f .eneral fcleetrie, vertės $89.95, už $440,10 
llovalair "tank type", vertės $59.95, už $15.95 
Housc Makl upriglit valytuvas su priedais $24.95 

TELEVIZIJOS SETAI — 24% IKI 5 1 % NUOLAIDŲ 
17 col. TV s e t a s staki modelio, vertės $200, už $98.00 
17 colių TV setas, console, reg. $250, už $129.00 
2-1 eol. TV stalo modelio, mahogany, $250 vertės, už $139.06 
21 col. TV setas,. "3 vvay radio-pltonograpii comb.". už . . . . $225.00 
24 col. TV M-hiv eonsole, reg. vertė $425, už $199.00 
"3 vvay portabl$" .phonogruptuts, už -. $16.00 
AM and FM 7 lempu nultjai, už $29.00 
Elektrinės plovyklos, reg. vertė $129, u i *. $77.00 
Mažosios plovyklos, reg. kaina $49, irž $29.00 
Prosyjimui magriai, reg. kaina $89, už $49.00 

Ta kryptimi jau prez. Roose-
!m."vasa7i"o"T6~Z"neVu"vių\autalrod^ b u v o « a n a į l S a s ' tačiau i veltas padarė toli siekiančių žy-
paskelbė nepriklausomybės at
statymo aktą ir savo sūnų, — 
tartį, pripažino tų kolonijų ne-
aukomis apgynė jį. 

Iš pačių pirmųjų pasaulio ga
liūnų, kurie pripažino atsikūru
sią Lietuvos valstybę dte facto 
ir de jure — buvo JAV. 

Ir todėl, jausdami gilius sim
patijos jausmus JAV-bėms, to 

nusistatytoji JAV gyvenimo '• gių. Toliau — nrez. Trumanas, 
forma ir turinys labai pavykę, sprendžiant iš daugelio jo pasa-
Laisvė ir demokratija ten suku- kytų kalbų, /taipgi ryžosi sava-, 
rė tokias tradicijas, kurios gi-yrankiškiau tvarkytis, ypač ūkio 

ir socialekonominėse srityse. 
Savaime aišku, pasireiškusios 

" N I D A " 
Sav. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, IND. 
Tel. Michigan City 2-2711 

Lietuviškas maišias, alus ir 
nas. Gera maudymuisi vieta. vy 

kai glūdi tautos šaknyse. 
Tuo remdamosi Amerika su

darė tokias sąlygas, kad šiandie 
ji yra pirmoji pasaulyje valsty
bė, j kurią nukreipti visų tautų 
paramos bei pagalbos kupini 

krašto nepriklausomybės šven- žvilgsniai. 
tės proga, žvilgterėkime nors| pirmoje eilėje tenka pabrėžti, 
trumpais bruožais j jos istorinę j jog Amerika, pasiekusi tokį I laisvių aplinkumoj, dažnai yra 

pokarinių streikų bangos ir plin
tančios komunistinės idėjos darė 
tokią iniciatyvą no tik aktualią/ 
bet ir skubiai vykdytiną. 

Juk žinoma, kad Amerikos 
piliečiai, gyvendami neribotų 

raidą. I augštą gyvenimo standartą, ku-
JAV istorija, galima sakyti, i n s galėjo duoti pagrindq( įvai-

prasidėjo nuo Kolumbo laikų,! riausiems nukrypimams, pasili-
nes tik po jo prasidėjo intensy- Į ko ištikima, sakyčiau, net 
vesnis Amerikos kontinento ko-

linkę nors į pragaištingų paša 
linių įtakų sroves, norėdami į • • • 
praktiškai jas "išbandyti". Na, 
o vėliau — jeigu nepatiks — to-

«iiii'iitiiiN«ihitii.'iii".,li:ii:i>i,!iiMi«iidanaHMaMM 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

. Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio, 
Ine. 

KIU ARDAS J. rf tIS, SAV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

timentaliai ištikhna, jos krauki kią valdžią (nors ir komunisti-
loniaavimas. juje glūdintiems demokratijos ! "C) vėl nuversime — galvoja 

Pietuose ir vidurinėje Ameri- ir laisvės principams. Todėl j i ; amerikietis... 
ko dalyje tuomet įsikūrė ispa- (Amerika) ir toliau savo gyve-' Nors trumpai peržvelgę JAV 
nai, gi šiaurėje — olandai, ku- nimą grindžia tik tais principais istorinius bruožus ir jų užsienio 
riuos paskiau pakeitė anglai. Į ir yra pirmoji tautų tarpe, kuri politikos laikyseną, žvilgterėki-

riteriškai užstoja nuskriaustuo- me, ko mes nuskriaustieji gau
sius bei skriaudžiamuosius. me tikėtis iš JAV ir kokios mū

sų ateities perspektyvos. Kitiems į talką 
Mūsų dideliam džiaugsmui, 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

K 
ATDARA SEKMADIENI NUO U IKI 5 VAL. PO PIETŲ 

Pirraad. ir ketvirtad. nuo 9 ryto iki 9:30 vai. Kaetlten nuo 9—0 

Auga ir klesti 
Vėliau nepaprastai aštrūs gin 

čai dėl mokesčių sukėlė karą 
rp Anglijos ir jos kolonijų 1 9 1 4 _ l g m l a i k o t a r p y k a i . ; J A V Pabaltijo aneksijos nepri-
menkoje. Kolonijos karą lai- k u r i o s E u r o p o s v a lstybės, siek-i pažino ir nepripažįsta. I tai mes 
lV°A

ir \l m\. f ?^' p a S l " damos savo imperialistinių tiks-i dedame daug vilčių ir tikime, 
rašydama Versalio taikos su- l ų n e t i k ė m ė t r y p t i kareivišksis ! kad teisybė pasaulyje dar nėra 
klausomybės pradžioje, jau iki b a t a i s a t s k i r ų ž m o n i u t e i g e g f ^ j p a l a i d o t a < T o d ė l , m e s t v i r t a i t i -
priklausomybę. j gTc^ j r atskirai tautų egzis- ; kime nemirštamo teisingumo 

Gavusios lafsvę ir visišką ne- ta'cijai, demokratijai ir bend- nuostatais, kurie buvo išreikš-
pnklausomybę, JAV nepapras-J ^ s a u g u m u i . Amerika ,vien ti Atlanto Chartoje ir tikime, 
tai pasikeitė. Jos išaugo, issi-1 U k ž m o n i š k i l l n o i r demokratinių kad mūsų Tėvynė vėl sulauks 
plėtė, praturtėjo. Is t r y l i k o s { t a u t ų t e i g i ų g y n i m Q r d k a l ų v e . ' l a i s v ė s d i e n ų > 
pirmutinių jungtinių valstybių 
pasidarė 48 valstybių sąjunga. 
19C0 m ; pašoko iki 76 milionų, 
o 1923 m. jau siekė 123 mil. 

Reikėtų pastebėti, jog nuo 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ v RCftiv 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 

LUMBER CO. 
STASYS LTTWINAS. Prez 
30S9 S<x HALSTED ST 

TelJ Vlctorj 9-117S 
APKAINAVIBIĄ IR PREKIV PR1 

STATYMĄ TEIKIAME \ 
NEMOKAMAI 

RASTI N B ATIDARYTA kasdien nu. 
i yto Iki 6 vai vakaro Ii 

Iki 1 vai vakaro 

NUC UŽSISENrMUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS IJGŲ 

n«, kurie kenčia nuo SENU, AT-
rTRŲ tr S K A r i ) 2 I V 2AJZOŲ, Jl« 
lecal l ramtat sftdCtl ir naktlmta 
n1*»s:otl. o«« hj ai*taen*Ju«1ofi »al«<1ai 

įtūžti Ir skauda Kad DaAaltrrt *Ą 
*»l«»*«1Trft» \r •kaud*1tma ••tlil atvl-
ru^la-^skaudžlŲ iaisd?. uldėklte 
^EOU1A"> Olntment. Ju I f d o n o i 
,-patybie p a l e n r v i * ^ 1flwM #V»u^»11-
tn% Ir Valėalte ramiai m1«irotl nak-
*) Vartokite jtut taipgi nuo •kau-

' | Ų nudegimų. Jos taipgi palaima 
>»r«-jlTTia tlgodHradinamofl P80R1A-

'IS Taipgi paAallna peršėjimą Ugoe 
^dinamos ATHLrETE'S FOOT, su-
'»rMlr. ittlovtnlma odos Ir perplyslma 

•arplrfClU Tra t inkamas vartoti nuo 
•tinstančios, suskilusios odos dedlr-
'Inlu, odos rtblrlmų Ir tX. taVpgf 
•lnkamas trartoti vaikučiam kada pa-
•lrodo skaudus tibjsrimas nuo 
klų. Jte yra gar* gyduol l mtĘ 
rlritnlų odos Ilgų I * -
f-ulo Ointment yra 
parduodamas po XI 
at. f l . l l tr f l . M 
Pirkit •a l s t ln l sa Ck 
oagoja Ir apylingas -
MUwaukos, Wlsc., O* 
n. I n d. Ir Detrolt, M' 
ohlgan arba rašyk 
U Ir atsiųskite Mo 
i«9 order į: 

LKGl LO, Department B. 
5618 W. Ekldy SU Chicago 14. DL 

i vai 
ftestad kėniais 

i S O P H I E B&RCUS 
RRDIO PROGRAMA 

U WG1S stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sckniad, i:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 I 

Skautybes kelias 
(Atkelta iš 2 psl.; 

yą" •»»i» • • * • I S l « . i t i i l M h • • «J • m • * 

"taxi" 4 mylios. Sekantis auto
busas iš Chicagos išeina 1:45 
vai. p. p. BUeto kaina ten ir at
gal 4.40 dol. 

Norintiems praleisti savaitga
lį vasarvietės viešbutyje dviejų 
lovų kambarys parai $7 — 10, 
pavažiavus link Pewaukee atski
ruose nameliuose (cabin) kam
barys su viena lova $3. Maisto 
kainos vasarvietės restorane nė 
kiek nesiskiria nuo Chicagos vai 
gyklų, bet skautai mielai vaiši
na svečius savo virtuvės gami
niais. 

Svečiai stovyklose laukiami 
SUtflTSffv'aitgaliais. 

Skautų-čių tėvų komitetas ma 
loniai prašo visus skautų tėvus, 
važiuojančius į stovyklas savo 
automobiliais, pavėžėti ir kitus 
neturinčius automobilių, jei yra į 
laisvų vietų. Yra labai daug j 
norinčių aplankyti savo vaikus 
ir pamatyti stovyklavimą. Vi
sų prašome kreiptis — pranešti 
žemiau nurodytais telefonais, 
tarpininkausime. Brighton Par
ko rajonas: FRontier 6-1914, 
nuo 7 vai. vak.; Bridgeporto — 
FRontier 6-2670, nuo 12 — 3 
vai.; Cicero — OLympic 2-3864, 
nuo 6 vai. vak.; Marquette Par
ko — PRospect 6-9001, nuo 7 
vai. vakaro. 

Skip's Liguors 
5511 South Damen Avenue 

At\ Phones — WAlbrook 5-8202 

GKA1N ALCOHOL 
190 Proof U. S. P. 

$4.99 
Fifth 

IMPOKTKD FRKNCH FRAP1N 
FINE rHAMPAGNE COGNAC 

$5-49 
SJ Fifth 

NAUJI IR VARTOTI AUTOMOBILIAI 
Prieinamos kainos, geras patarnavimas, garantijos ir vi

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIU AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

HARMONY MOTORS, INC. 
Kviečiame visus savo klijentus bei automobiliais važinė

jančius lietuvius atsilankyti j naujai pastatytą taisymo dirb
tuvę. Turime moderniškiausias elektroninius aparatus nure-
guliuoti metorus bei hidrolinius įrankius atlikimui visų ka-
roserijos darbų. Pritytę ir sąžiningi mechanikai, vadovau
jant Albertui Rutka^kui sutvarkys jūsų sugedusi motorą 
arba sudaužytą mašiną greitai ir nebrangiai. Taip pat nori
me pranešti, kad Harmony Motors, Inc. įsigijo autom b.lių 
vilkiką (tow-truck) ir jei jūsų automobilis sustotų ar ištik
tų nelaimė telefonu«kite j Harmcny Motors ir mes tuojau 
at vyksime ir pagel besime jums visose jūsų bėdose. 

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. 
5805-07 S. VVESTERN AVL RKfHiblle 7 6480 

TOIJUS 6LUTA8, pres. 

SJ 

CAiHOCA 
RUM, Lite or Gold 

$2-89 
Fifth 

IIAVIM s, PABST OR SCHLITZ 
C A N I5FFK 1 » M ' of 24 c a n s 

$389 

D i r JRTICD FRENCH 
BISQUIT COGNAC 

$5-19 
Fifth 

BANANĄ LIQUEUK 

"KRUPNIK" 
HONEY PCN€H 

$3.59 
Fifth 

$3.59 
Fifth 

vVtHTK Bi;AR, BLLIE or RJ3) $ 2 - ^ 9 
BEER, 4̂ % fMKL €at*e of U — 12 ©a. bottks 

SPECIALUS N U P I G I N I M A S ! 

ROOSEVELT FURNJTURE COMPAHY, INC 
2310 HTCST ROOSEVELT ROAB Telcf. SEeloy S-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite^ kad šį skelbimą 

matėtp "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $149-00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

^ 

CINZANO, Bry or Sweet 
VFRMCHJ'ttl / 

$1.49 
Fifth 

1MPORTED 20 years old 
FRENCH ARMAGNAC BRANDV 

$4.69 
Fifth 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 
lmwmmm^wmimmmmmmmmwmmmmmmm 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite: 

ANTANAS VILIMAS* 
1841 SO. CALIFORNIA AVE., OIUCAGO, ILL. 

ROckweU 2-2282 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Meirose Park, 111 

Išvažiavimas 

Buvo svarstytą daug organizaci- tai, ką jie yra darę ir praeityje, dalinimo lietuvių vaikučiams va-1 
jos reikalų ir buvo nu ta r t a pa- ' Šis vasaros vaikų stovyklų ren- ' 

J e i
 s i »i s t i ^ l e g a t ą į ateitininkų kon- gimo į r pravedimo susiskaldy-

ant to kalno nebūtų dar kalnų: g^esąChicagoje. ^Taip pat buvo m a s įvyko be mano, kaip Balfo 
ir jei ežero nesiaustų daugybė ! n U * a r t a r U

+
0 S t l .Pasilinksminimo atstovo, žinios ir šitą faktą no-

l i i- 4. j - i vakarą artimoje ateityje. Va- r į „ visuomenei konstatuoti 
ALB vietos apylinkes valdy-| motoix,nių^laivehų, tad^ žmogus k a r o ^ ^ ^ J ^ ^ j ™ visuomenei konstatuoti . 

t a rė aukoti mokyklos skolos mo] S u t i k ę s »u Balfo pirmininku 
kėjimui. Vakaro rengėjais bu- P r o f • k a n A d r - J - B* Končium, 
vo išrinkti Juozas Jonyka, Pet- k ur i s d a b a r y 1 * Europoje, vai
ras Mikalauskas ir Alfonsas kų stovyklavimo reikalą jam iš-

ba š. m. liepos 18 d. ruošia šei- ; užsimirštum, kad esi labai, labai 
myninj išvažiavimą prie ežero, j toli nuo Lietuvos girių. 
Visi lietuviai, kaip bendruome-j Prie ežero pušyne radome lie-
nės nariai, taip ir kiti, kviečia-1 tuvių skautų stovyklą, vadovau-
mi išvažiavime dalyvauti. Kas: jamą Stepo Makacevičiaus ir 
norės išvažiavimį/lalyvaufi, pasi j Rimtato Dabšio. Stovyklos pa
maudyti ir pameškerioti ežere, lapinėse apie 20 berniukų 
prašomi užsiregistruoti pas se
kančius asmenis: Maywoode pas 

Kontveinis. 

Malr.mis 
Birželio 20 d. 

svočias 
netikėtai pasi-Reikia pasakyti , kad stovyklai 

parinkta geriausia vieta Los An I rodė pas mus kun. J. Jonaitis 
K. Tautkų, 126 So. 9tb/Ave., te l . 'gėles apygardoje, nes joje vai-, iš Tuscon, Ariz. Jis atlaikė šv. 
Fillmore 4-2507, Meirose Par- kai gauna pakvėpuoti grynu kai j Mišias. Niekas nežinojo apie jo 
ke pas Petrą Metrikį, 152 19 nų ir pušų oru ir pasimaudyti j atvykimą ir dėlto neturėjo pro? 
Ave., tel. Fillmore 4-0754. Re- tyrame, skaidr iame vandenyje. I gos jį matyti . Prieš daug me-
gistracijas priima ir A. Ja ras , Stovykloje leido savo atostogas | tų jis yra čia buvęs klebonu, tu-
133 N. 14 Str., Fillmore 3-4610, "Draugo" skaitytojams gerai pa1 ri daug draugų lietuvių ir kita-
dr. K. Jablonskis, 154 19 Str. žįstamas parašiutininkas R. Mi- Į taučių, net nekatalikų tarpe. J is 
FiUmore 3-2007 ir A. Markaus- šauskas. R. Mišauskas yra kie- yra labai populiarus Omahoje j Balfo organizacija, pagal jos 
kas, 818 N. 14 Str., Fillmore 4- tas lietuvis skautas ir todėl sa-. i r yra žmonių, kurie rengia j am pirmininko jau seniai padarytą 
7581. * I vo atostogas praleido lietuvių. pobūvius. Jei Dievas duos svei- griežtą patvarkymą, kaip pra-

Reigstruojasi visi, kas turi ma skautų stovykloje. i ka tos susilaukti 50 metų kuni- eityje taip ir dabar jokių diskri-
šiną nuvažiuoti a r ne, iki lienos ; Klebonas savo parapijos skau- < gystės jubilėjų, kun. Jonaitis m į n ac i jų dėl t ikybos nedaro. To 

tams nuvežė 4 galonus "aiskry- žadėjo pas mus švęsti. Trūks ta 
mo", o šie savo ruožtu pavaišino: tik 6 metų. 

dėsčiau. Nutarėme, kad visos 
Balfo aukos vasaros vaikų sto
vykloms bus dal'narnos visoms 
stovykloms be skirtumo a r ka
talikų, ar protestantų, a r skau
tų griežtai proporcingai vaiku
čių skaičiui. (Kurioje stovyklo
je vaikų bus daugiau, tie g a u s ' 
daugiau pašalpos, stovyklos su 
mažiau vaikų, ati t inkamai ma
žiau). 

saros stovyklose. 
Pabrėžiu faktą, kad praėjusių 

metų vasaros vaikų stovyklos, 
kuriose lankiausi, darė labai 
gražaus įspūdžio auklėjimo ir 
sveikatos požiūriais ir džiau
giuosi, kad ir šiais metais Ame
rikos lietuvių visuomenė siunčia 
per Balfą aukų taip reikalingų 
mūsų vaikučių pagalbai. 

I. Rugienius, 
Balfo Įgaliotinis Vokietijoj 

deralines valdžios bei pirtfo, urmo kainomis įvertintos $269,-
457,168 svarus maisto, rūbų bei 958.18. Tame pačiame laikotar-
avalynes, visas tas gerybes pri- pyje Balfo Centro vadovybe 
s ta tė į Europą ir j a s išdalino! tremtinių šalpai bei tremties 
vargstant iems lietuviams Vokie mokyklų a išlaikymui išsiuntė į 
tijoje, Austrijoje, Prancūzijoje Europą grynais pinigais $ 6 V 
ir Italijoje. Visos tos gerybės 593.67. 

.'•;;••/•:•»,;,>•' •\«Į/:;vt':'>»' ; i tA ' • ' . ; ( V 

14 d. Smulkiau bus paaiškinta 
užsiregistruojant. 

Išvažiavimo Komisija 

Puse miliojio svarų gerybių 
tremtiniams 

Nuo paskutinio Balfo Seimo 
Bostone, įvykusio 1953 m. sau
sio 8 d., Balfo Centro vadovybė 
per 18 mėnesių surinko iš visuo
menes, išrūpino iš Amerikos Fe 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 74278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvait — 
Geležinkeliais — Autobusais — laivais, K 

T** I." 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
ATVAŽIUOSIM • POPIET" 

TELEVIZIJOS. UAIUO. PATEFONV 
TAISYMAS 

jį ir jo bendrakeleivius skautiš
kais pietumis. Popietis praleis
tas su skautais prie ežero. Gs. 

Pardavė už 24 tūkstančius 

Los Angeles, Calif. 
Gražiausioj Calif orui jos vietoj O l I l C l l l G * N e b r . 

Birželio 24 d. Los Angeles lie
tuvių parapijos klebonas kun. J . 
Kučingis susisodino į savo auto-
mobrlj prof. M. Biržišką, dr. jur. 
Pr. V. Raulinaitj ir J. Gobį ir 
nuvežė juos į gražiausią Ame
rikos vieotvę, būtent, į Arrow-
head Lake, prie ežero, esančio 
augštame kalne už San Bernar
dino miesto. Arrowhead ežeras 

JONAS GRADINSKAS 
dėl be reikalo kai kas, a r tai g i l Į J- G- Television, 944 W. J f t l M * 
bloga valia, a r neįsigiline, mėgi
na drumsti ir kelti spaudoj ne
r imtus klausimus dėl aukų iš-

Telefonas FRontier 6-1998 

M O V I N G 
Aleksandras Pratkelis jau 

daug namų pasta tė ir pardavė 
Omahoje. Bet turbūt dar pir
mutinį namą pardavė už 24 tūks A . BENIULIS atlieka įvairius per 

Minėjome išvežimus tančius. Namas yra naujoje kraustymus ir pervežimus iš toli 
Birželio 13 d. minėjome lietu- miesto dalyje, su visais patogu- a m u i r a r t imų atstumi*. 

Telef. SE. 8-2146 vių išvežimus į Sibiro kalėjimus, mais ir labai gražiai atrodo. An 
Pirmiausia buvo užprašytos šv. t anas Dubauskas irgi s ta to na-
Mišios ir pasimelsta už tuos, ku- rną toje apylinkėje. Vietinis 

arba BI. 7-7075 
1835 CANALPORT 

Pas Hctin| — Ir geriau Ir pigiau! 
Mi 

Taiptf parūpiname bUtotua, Ttešbodfns tr somj-kouM i i — su ke
lione buriatus djUrlcus. TIKIME LlETVVru 8KYRIV PUflome 
afldevlt us. KeMofces. planuokite Ii aakato kJtiean n i f f i — * • * • 
ėlau ofertMUiyklfe i>ileti** kaip lėktuvais taip tr Įnirai*, tai bdaite 
tikri, icad tikrai icausite vietas. Pirkdami biletas pas mus mmdk>-
keaite braučiau tr išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikia 
kytis nei i ffeUkeUo stoti ar aerodromą, nes viaa tai 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

v 

'f\.v*\:r»\:;(»\7(£\' « • ; ̂ y i rv^ iYi « • '• • . 
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Pradek Taupyti S ianto , Tarėsi JĮjjjj 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

U jstaigoje. BRIGHTON SAVINGS lt LOMI moka 8 % 
pelno ant jūsų sotaupu. 

iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiimii"v>i"iili 
Rūpestingai ii pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

AP A RATU S 
Garantuoja darbą ir dalis 

& U J . 1 . 1 . f.?, 1 B«CHT«N SAVIN6S AND IMN ASSK. 
Kiekvieno tnnpytojo Indeliai apdrausti iki $10,000.00 

Balfo aukos stovykloms 
Praėjusiais metais lietuvių 

va<kučiams Vokietijoje buvo su-

rie yra kankinami komunistų ir 
jau žuvo kalėjimuose. Tuojau 
po pamaldų visi perėjo į mo
kyklos mažesnę salę, kur buvo 
pats minėjimas. Juozas Saka-

y ra iš tiesų augštai, apie 5,000 l a s b u v ę s L i e { u v o s karininkas, rengta bendros stovyklos. Liku-
pėdų nuo jūros paviršiaus, ir pa s k a i t ė l a b a i g r a ž i ą p a s k a i t ą i k u_ šiųjų Vokietijoje lietuvių pabš-
sižymi savo nepaprastu vandens r i c j e b u v o m a t y t i prelegento gėiiuf tarpe yra tik dvi dideles 
skaidrumu. Pa ts užvažiavimas n e p a p r a f ; t ą Lietuvos meilę ir grupes ,tikybos atžvilgiu: kata-
j tą kalną, tikriau sakant, į kai- t i k r ą t r o šk imą greičiau Lietuvai liku ir protestantų. Jų vieni ir 
nyną, yra įdomus: kalnynas pra l a i a tgaut i 
siderf* Pietų Califnrniisii inr**- T AtcHtatokti veikia 

Vietos ateitininkai turėjo su
sirinkimą birželio 20 d. Beveik 

<? 

sideda Pietų Californijai ipras 
tais plikais, kietais kalnais; juo 
vingiuotas plentas užveda ugš-
čiau, juo kalnai darosi panašes
ni į Europos kalnus: pusiauke-
tyje jau plikų akmens kalnų ne
bematyti, o vien, lyg žaliu kili
mu pridengti, žaliuoją milžiniški 
kalnai, kuriuos viens nuo kito 
skiria baisios bedugnės. Paga
liau privažiuojama zona, kur 
smulkius žalius krūmus pakei
čia dideli medžiai, daugiausia pu 

kiti nori, kad vaikučiai t ū t ų au
klėjami savos religjios dvasioje 
ir stovyklose būtų savų dvasiš
kių priežiūroje. Šiais metais jie 

PRANEŠIMAS 
Pranešame gerb. klijentų dė

mesiui, kad nuo liepos mėn. 2 d. 
iki 19 d. išvažiuoju atostogų. 
Kontora bus a t idaryta ir veiks 
normaliomis darbo valandomis. 
Jonas Kirvaitis, In ters ta te In-

šys, ir žmogus jautiesi, lyg po ' Insurance Ageney, 59')0 South 
3 valandų greito važiavimo au- Ashland Ave., Chicago 36, 111., 
tomobiliu būtum atsiradęs kva- Tel. WAlbrook 5 - 5671. 

visi nariai dalyvavo susirinkime, pareiškė, kad norėtų vaikams 
stovyklas atskirai rengti . Sky- ^ : 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL STANČIAUSKAS ir AL LAPKBS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos'fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(fuialaces). X 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (guttere). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintuvus — Automaticaliy 
"Victor" Room Air CondTtioners. / 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 S U. LAKAMI E ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-84*2 

4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiomia Ave, 
CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOST 
Ptrraad., antrud. penktad Ir TrečlMi. 9 ryto -fld l t V. d. 

Mttad. 9 • . rrto lkl 4:10 p. p. Kvtrirtad. • ryto Iki I rmk. 

J 

a—r-
y/ 

rium stovyklą dar rengia skau -W = % 

RADIO PROGRAMA 
I-iet. Radio Programa U Btotlea 

WBMS. 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus: M«t. muzika 
dainos. Ir Magdutgs Paraka. Hizn?*' 
reikalai^ kteiptis į Ste|Hinsi MIUKŲ 
Baltic Florists, Gčliv] Ir Dovanų Krau
tuvę, E )2 K. Hroadway, So Bostoi 
27,/MaOT Te). Ko. 8-04S9. Ten pw 
(raunama laik ..T>rausra«" 

f 
KO KAM REIKIA 

(apmušalų, dažų, "namų ruošos reikmenų, indų, vestuvėms 
pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JURJON4L, 3524 So. Halsted, EIKI . 
NfcAPSIVILSI! 

Krautuvė adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p . p. 
^ 

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LAIKYKIT St | 
ERDVI4 IR PATOGIA 

BKl SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ p E N D B e V f i S 

K B A U T C V Ę J 

^ . 

4181-83 ARCHER AVE. 
Te*. LAfa^ette 1-S171 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ C1A RASITE 

DldžIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikame rakandų ii vi«ų 
kitų namams reikmenų. • 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS j 
CHICAGO SAVINGS and LOAN ASS'N 

MINI SO METU SUKAKTI 
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finans.nio gy

venimo 30 metų sukaktį. Sia proga Chicago Savings p e r ateinančius šešis 
mėnesius, pradedant Liepos-July 1 diena, apdovanos puik.a Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinu
sį savo indėlius. Gaus ir kitokių dovanų. Be to, kiekvienas taupytojas d a r 
gaus t i kė t ą , kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 
Rogors Silver setų 34 gabalų 8 asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių 
stainless steel setų po 24 gabalus 6 asmenims. Kiekvienas gaus puikią 
progą laimėti vertingą dovaną. 

Chicago Sav ngs and Loan Association per 30 metų f inans ine gyvenimo 
visada išmokėjo taupytojams pilną taupomą sumą, mokėdama aukštesni 
dividendą, negu dauguma kitų finansin.ų įstaigų. Už praei tus šešis mėne
sius mes ir vėl išmokame 3 % u i visus indėlius (3 r r per annum) . 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo sutaupytus pinigus į šią 
saugią ir tvirtą 14 i r^jenu^jstaigą. Mūsų 30 metų saugaus i r pelningo pa
tarnavimo lietuviam." t-» ordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį divi
dendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai y ra apdraust i iki $10,-
000 by an Agency of the United Statos Government. Nėra saugesnės vie
tos taupomiems p in igams laikyti. Par t rauks ime jūsų pinigus iš kitur, jei 
atsinešite savo B&foo knygute. 

:^i 

Šios įstaigos puikiai įrengtoje raštinėje teikiami sekanti patarnavimai 

1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacafeion Savings Chib 
\ «.—-©įlodami Travelars Check* 

N ^ ^ d t t t r y Public 
8.—American Express Money 

6rdcr įaL 

J Paveiksle matome Chicago Savings and Loan Association Valdybąr Chicago Savings yra antra didžiausioji lietuvių vedama taupymo 
-direktorius, fuifetmiu. advokatus ir raštinės tarnautojus,' kurie, fr s k l i n i m / f i n a n s i n e i s l a i g a Chicagoje, o iš virš 500 taupymV 

Prezidento John Pakel Sr. vadovaujami* pasekmingai, saugiai ir \ / . ^ 
\ jielningai tvarko šią turtingą lietuvišką 14 mil. dol. finansinę įstaigą į t a i g ų visoje Illinois valstybėje, dydžio^atžvilgiu ji yra 29-oji. 

JOHN PAKEL, Prezidentas THRAM SAVIMiS AND LMN ASSOCIATION 

Be to, kiekvienas taupytojas dar gali išsimainyti čekius, apmokėti gazo 
ir elektros bllas, nemokėdamas nieko už šiuos patarnavimus. 
D ė m e s y * ! P i n i g a i p a d ė t i iki l i epos 15 d., g a u s 4?vidcnfta už v i s ą 
m e n a s i . ' 

\ 

i So. Western Ave. Telef.: GRovehffl 6*7575 

m e n e s j . 

4 ^ S 

X 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vaL vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo.9 iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ntto 9.«ci 8 vaĮ.\v»Haro, Tr^ladi«nia>'-trt^ryta v i ^ dieną. šešUdiemais ouo. 9 ryto iki A a l . po pietų. 
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Padėkos Amerikos 
letuvidms 

Austrijoje, Italijoje, Prancū
zijoje ir Vokietijoje vargstantys 
lietuviai parašo Balfui daug laiš 
kų, dėkodami už suteiktą pagal
bą. Jų laiškuose atspindi nuošir
di ir gili padėka dosniesiems 
Amerikos lietuviams už suteik
tą paramą rūbais, avalyne, ma:s I -

jtu ir pinigais, štai kelios ištrau Lenkų emigrantų profesine 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Gyvena vandenyje, bet 4 

negeria 
Nors atrodo, kad žuvis turė

tų daug vandens gerti, bet taip 
nėra: žuvis vandens negeria,— 
ji gauna vandens su maistu ir 
dalį per savo odos • poras. 

Popiežiui dedikuota knyga 
Žymus austrų rašytojas Kuit 

Friebergcr savo roman> "2-ve-
ijys Simonas Petras" dedikavo 
popiežiui. Šio romano vertimo 
teisės tuo tarpu parduotos Ame
rikai, Anglijai, Prancūzijai, Is
panijai ir Olandijai. / 

HELP WANTED — MOTERYS 

J 

kos: 
„Prieš kiek laiko gavau iš 

s u d ė t i s 1 
Lenkų emigrantų tarpe Ang-

T a m s t ų v i e n ą p o k i t o d u C a r e l i j o j e y r a \ 0 7 b u v ę g e n e r o l a i , 
pakietus. Nuoširdžiausia* Tams- Į 16,000 karininkų ir tiek pat 
toms už juos dėkoju... Pasauly- puskarininkių iš buv. aktyvio
je išblaškyta lietuvių solidaru-1 šios tarnybos; 3,000 policistų 
mo jausmai, kurie taip gražiai j *r 20,000 .buvusių valdininkų, 
pareiškiami materialine parami - . . . . _ _ w. 
varge esantiems ar nelaimės i š - ' Imigrac in ia i r ū p e s č i a i 
tiktiems, nastariesiems palen- 1 B a l f o C e n t r a s J a u 5™ u ž r e " 
gvina sunk% jų gyvenimo naš- i g a r a v ę s 1,547 Europoje liku-
tą ir teikia dideli moralinį p a - , s i u s "etuvius, kurie prašo ga-
sUprinimą, kurio jie nemažiau r a n t iJU a t v y k t i I Ameriką. Tiem 

Paukštis su "radaru" 
Pietų Amerikoje gyvena šikš 

nosparnių atmainos paukštis, 
vadinamas guacharo , kuris 
yra aprūpintas savotišku "ra
daru". Skrisdamas jis vadovau
jasi tik dalinai klausa; dau
giausia orientuojasi pagal savo 
"radaro" jautrumą. Guarcharo 
yra vištos didumo. Dienas me
tu jis ilsisi tamsiuose urvuose, 
o naktį išskrenda ieškoti mais
to, kurį jam sudaro tenykščiai 
džiunglių vaisiai. 

: ^ 
VICTOKY MEMORIAL HOSPITAL, STANLEY, WISCONSIN 

has unusually attractive vacancies for 
HKCHSTERED GRADITATE NURSES 

* FOR GENERAL DIJTY 
Excellent starting salary, 44 hour week, 2 week paid vacation 

Good working conditions — Pleasant location 
"YOU'LL ENJOY WORKING HĘRE" 

Applicants mušt be graduates of aceredited schools of nursing 
^Sand licensed or eligible fer license in the State of Wisconsin. 

Write full dėtai I s of education and experience 
including registration numbers to: 

ADMINISTRATOR, 
VICTORY MEMORIAlJHOSPITAL 

STANLEY, \V1SC0NSIN 
^ <? 

CIASSfflED AND "HELP WANTHT ADS 
«IELP WANTED — VYRAI 

yra reikalingi", rašo mums M. 
Jauniškis, Stuttgart, Vokietija. 

M. Bešys, L'Hopital, Prancū
zija: „Prancūzijos PLB L'Hopi
tal seniūnijos vardu dėkoju už 
gautus rūbus... Tremtyje esant 

tiečių yra didžiausia- paguoda, 
kuri neleidžia žūti vilčiai grįžti 
atgal į laisvą Tėvynę... Mes esa 
me dėkingi Jums už tą didelę 
paramą". 

lietuviam Balfas jieško kvietėjų, 
kurie sudarytų darbo ir buto 
garantijas. 

Pavojingiausia gatve 
Western Ave. yra Chicagos 

būtT7ep7mStiems "savųjų tau- | ™ i c s t o Pavojingiausia"gatvė._Ko 
vo, balandžio ir gegužes mene 
šiais šioje gatvėje įvyko 366 ju 
dėjimo nelaimes. Antroje vieto
je buvo Halsted gatve ir trečio
je — State gatve. 

Nepriima su begėdiškais 
ženklais 

• JAV laivynas atmeta tokius 
kandidatus į tarnybą, kurių kū 
ne yra ištatuiruoti bet kokie 
begėdiški ženklai. 

Mirė Rainer Maria Rilke 
žmona 

Clara Rilke-Westhoff mirė 
šiemet Fischerhudp, netoli Bre
meno, būdama 7frm. Ji buvo iš
tekėjusi už poeto 1901 m. 

Modern 81 bed hospital in beautiful Kentucky town 
has attractive vacancies for 

REGISTERED GRADUATE NURSES 
FOR O. R. and GENERAL DUTY 

Blue Cross — Pleasant associates — Good 
working conditions. Pleasant town of 8,000, 
17 miles frem Port Knox, 50 miles from 
Louisville. 
Write details of education and experience to 

DIRECTOR OF NURSES 
HARDIN MEMORIAL HOSPITAL 
ELlZABETHTOWN, KENTUCKY 

Jr 
Edaration for a rhanging world — Pre-
parr yaurself for life's serious adventure 
in the decply Catholic and friendly at-
mosphere of 

MADONNA COLLEGE 
3G800 Schoolcraft Livonia, Mich. 

(20 milrs from Detroit) 
Libcral Arts^Collcscc for \Vomen 

Conducted by the Frlician Sisters 
Arls and Sciences, Musir, Teachrr 
Trainin?, Home Economics, Art, Sočiai 
\Vork, Secretarial Science, Voice, Me-

dical Technolocy, Journalism 
For Catalo? VVrite to 

SISTER MARY PAULĄ IK 

DEAR FRIENDS AND NEIGHBORS 
You are cordially invited to attend 

ST. JOSEPH'S CARNIVAL 
Friday, Saturday and Sunday, July 9, 10, 11, 1954 

You will enjoy our Fish Fry Friday evening and Fam*y style 
Turkey and Ham Dinner cn Sunday d \ t o 3 D. S. T.) 

(No waiting in line for dinner) -
Gamės of all kinds 

LOCATION: U. S. Hwy. 12 & 111. 31, near junc. of 111—173 
CORDIALLY YOURS 

PARISHIONERS OF ST. JOSEPH 
REVEREND F. J. MILLER* PASTOR 

SUNDAY MASSES: 7, 8:30, 10, 11:30 CDayligk> savjng time) 

NATIONAL SHRINE OF ST. PEREG RINE 
"THE CANCER SAINT" ' 

Servite Fathers,-Str-Pominics Church -*- SHzwick and Locust Streets 
Nuolatine Novehą kiekvieną antradienį 5:30 vai. vakare. 

Kiekvieną sekmadienį 3:30 vai. p. p. 
Giedotines Mišios kiekvieną antradieni 8:00 vai. ryto atnašaujamos vėžio ligoniu 
intencijoms. Specialus asmeniškas palaiminimas vėžio ligonių su Šventojo re
likvija. Visuomet priimame pageidavimus. 

REV. JOHN G. BOSCO, O. S. M. PASTOR and DIRECTOR 

^ 

<P 
V I S I M A L O N I A I K V I E Č I A M I ! 

= ^ 

Aplankykite mūšy naujai pertvarkytas ir sumodernintas patalpas 

nuo liepos menfS dienos iki liepos 31 dienos. 

r* t Atvykę Jūs patys įsitikinsite, kad mes pertvarkėme ir patobulinome įstaigos patalpas, kad 
būtų patogiau ir lengviau tvarkyti piniginius reikalus: padedant pinigus, imant paskolas ar kitus 
patarnavimus gaunant. , ^ 

IŠMĖGINKITE SAVO LAIMĘ. Atsilankę tik į mūsų įstaigą galite laimėti $500.09 vertės 
Televizijos aparatą. Įeidami užsiregistruokite, kad galėtumėt dalyvauti laimėjime, kuris bus liepDS 
17 d. 1 vai. po pietų. 

Atidarę naujai taupomąją sąskaitą liepos 3 d. ;.ki liepos 31 d. laikotarpyje gaus sekančias 
dovanas: pasidėję į taui>omąją sąskaitą $25.00 ar daugiau gaus dovanų "Ball-point" plunksnakotį; 
pasidėję $200.00 ar daugiau gaus dovaną — me'.a line dokumentams sudėti dėžę su 2 raktais didu
mas: l i y 2 x 5 ^ ) ; pasidėję $500.00 ar daugiau gaus dovaną "PARKER 21" plunksnakočio ir pieš
tuko komplektą. v y • 

Kiekvieno taupytojo indelis yra apdraustas $10,000.00 per Federal Savings & Loan Insurance 
Corpcration. 3% dividentai yra išmokami du kart į metus: sausio 31 d. ir liepos 31 d. 

C R A N E S A V I N G S 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

LIETUVIŠKA DUONA. TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

S T A R B A K E R Y 
738 West 31 st Street Telef.: CAlnmet 5-2173 

(Tik pusė bloko j rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI IVAIROS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

s 
<f 

Dar šiandien užpildykite šią atkarpėlę ir prisiimkite 

NIDOS KNYGŲ KLUBUI, 
3 SOUTHERN ROW, LONDON, W. 10, ENGLAND 

X. 

Prašau mane įrašyt! j Nidos Knygų Klubo narių sąrašą ir 
prisiųsti knygą "Duonos iBejieškant". /* 
Pavardė, vardas A 

Adresas ..••.* , . . , . 

1954 m. (parašas 

2555 West 47th Street - - • Chicago 32, Illinois 

DARBO VALANDOS: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. rytoVikl 8 vai. vak. 
Antrad. ir penktad." tluo i* Vai. ryto iki G vai. vak. 

T«rcčiadien. ir šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieno* 
; i & 

FALŠE T E E T H 
Laisvi ar nepritaikyti? 

DANTŲ PLOKŠTELĖS 

pataisomos ir stipriai įstatomos. 
Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos 

— 1 valandos darbas — 

State Dental 
Plate Laboratory 

1635 W. 47th St. YArdt 7-4499 
944 W. 63rd. WAlbrook 5-2558 
639»/3 W> 63:d St. WE 6-2608 

FALŠE T E E T H Ii 
Laisvi ar nepritaikyti? 

— 1 valandos darbas — 

Cleveland Dental 
Plate Laboratory 

456 W. North Ave. MI 2-6221 
404 E. 47th Street AT 5-6880 
166 MuVaukee Ąve. HU 9-3242 

1 
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F A L Š E T E E T H 
Laisvi ar nepritaikyti? 
DANTŲ PLOKŠTELES 

pataisomos ir stipriai įstatomos. 
Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos. 
—•- valandos darbas — 

A - l Dental 
Plate Laboratory 

gjff ' ; '" 
22 VV. Madison, Room 223, 

DE 2-6804 V*1" 
587 W. Ogden Ave. MO 6-M3 
425 VVilson Ave. LO 1-9^8 
!003 VV. Lavvrence SU 4-721 

f 

3 
0 
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LIETUVIŠKA GASOLINO STOTAS 
I R ' AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

59 So. West»rn Ave. Tel. REpublic 7-95331 
Shell benzinas. Atliekami generaliniai remontai moto-

irams, stabdžiams, transmisijoms, keičiajftos dalys; be to j 

,visi lyginimo ir dažymo darbai. 
Įmonėje dirba ir patys savininkai. Visiems mechaniš- , 

kiems darbams vadovauja motorų specialistas Aleksand
ras šnelius. Įmonė įrengta pavyzdingai su paskutinės laidos j 
moderniškiausiais aparatais, kaip tai: tepimui, visai automo-| 

jbilio elektros sistemai ir karboracijai. Prityrę ir sąžiningi 
mechanikai atliks darbus greitai, sąžningai ir pigiau ne' 
bet kur kitur. 

Įmonės savininkai: A. Adomėnas, V. Kozica, V. PaaJksnisj 

UETUVIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KVK 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodatoos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAG0 SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicaqo 36, UI. 

ORANE SAVINGS t LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicaąo 32, 111. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49thCt. Cicero 50, M. 

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

REIKALINGI "karpenteriar 
prie remonto ir naujos staty
bos, saukti po 6 vai. vak. 

SEeley 3-5759 
Raltica Construction Co. 

IŠMOKITE AMATĄ 

Reikalinga mechaniškai 
sugebančiu vyru nuo 

25 iki 35 m. amž. išmokti 
specializuotą amatą 

2-rai ir 3-čiai pamainai 

Geras pradinis atlyginimas,-
puiki ateitis 

Turi kalbėti angliškai 

NATIQNAL LEAD CO. 

1710 So. Peoria St. 

CAnal 6-3710, 

extention 280 

• "DRAUGAS" AGENCY 
66 EMt Washlngton Street 

TeL DEarbom 2-2434 

2S34 Soolli Oaktay A\ 
TeL VTrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATH 

s u t a u p y s i t e pinigrj 
amu 

PROGOS — OPPORTUNITIE8 
» » » » » » • • • • » » » » » » » » • « • » » • • » 

Grocery and Dclioatcssrn, arti mokyklų. 
Gražus 4 kamb. butas užpakaly, su bal
dais arba br baldų. Grrai einąa biznis. 
"Walk-in" rooler. Grra nuomos sutar
ti., ideali vieta mėsininkui. Vienas ne
gali apseit, nori skubiai parduoti, ap
žiūrėję įvertinsite gera pirkinj. 

2744 N. MARSHFIELD AVE. 
LAkeview 5-8488 

D a u g i a u s i a 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA' 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

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

1839 W. 47 S t Tel. LAf. S-SS84 
. ( t r sekmadieniais) . 

BEAL ESTATE BBOKERS 
P. Staako^iclin b* K. Jakais 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t . 

Ph. DAmibe t - t 7 M ^ 
Padeda parduot l-pirkt i namus, fikiua, 
biznius. l \ a r k o imigracijos dokumen
tus ir daro svet imų kalbu vsrtlmua. 
Dirbama kasdien: 

BUILDING & REMODELING 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

i vairus remonto darbai. 

4645 South Keating Avenne 
Skambinti nuo C vai. vak. 

Tel . K Kita ne* &-S203 

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St Chicago 16 

CH 3-1535 
* 

. . Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

G E R I A U S I A S 
K O N T R A K T O R I U S 

Norint ie j i pa ta i sy t i gera i ir 
/ p i g i a i n a m u s 

Pašauk i t e te le fonu 
REpubl ic 7-0770 

jcas^ 

^tt lH^ 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes; Parūpiname paskolas, visų 
rūsių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klljentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
2405 VV. 51 S t 

PRospcct 6 7238, 
vakarais VVAlbrook 5-5699 

NASl.fi nori skubiai parduoti 2-jų 
augstų mūr. namą (butai — t , 4 Ir 
€ kamb.) , garu stokeriu šildoma, 2 
autom, garažas. Kartu 3 krosnys Ir 
2 Šaldytuvai. Arti 79th ir Emeratd 
Ave.. arti bažnyčios ir mokyklos. Ap
žiūrėti gal ima susitarus, Se&t&d. ar 
s f k m . arba kitom dienom. Kaina 
$16.000. Skambinti Cieero — 

TOunludl 3-3586 

FOR SALE BY OWNER 
Grooery and meat market, fully 

eąuipped*. modern. well established, 
exeellent business and location. Near 
schools. bus, churches. Ideal set up 
for buteher or any interested coupl*». 
Mušt snerifice due to health. Mušt 
see it to appreciate a real valuc. 
§7«I South Cottage Grtw*e, BAjTKKt 
1-7434. 

3-jų AIGfiTV M P M M S PAJAM V 
NAMAS. Parduoda savininkas, 2 bu
tai po 4 kamb. Naujas 10 pėdų plo
čio porčius. "bay front". Tuojau ga
l ima užimti S bntus. 

2433 S. St. I/ouls 
l tOckwell 2 - U M 

I&NUOMUOIAMA 

IŠNUOM. 3 kamb. butas 2-me 
augšte iš kiemo, suaugusiems. 
Kreiptis pas sav. 2-me augšte. 

27S2 VV. 39th S t 
« 

IŠNUOM. šviesus kamb. Galima 
naudotis virtuve; prie mažos šei
mos. Kreiptis: 
3961 S. Campbell Ave., S augštas 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių, skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VTrginia 7-6640. 

MR. EMPLOYER 
THE LARGEST SUPPLY OF UNEMPLOYED 

JOB SEEKERS ARE AVAILABLE 
THROUGH THE OFFICES OF THE 

ILLINOIS STATE EMPL0YMENT SERVICE 
Only ąualified applicants, prescreened to your job 

reąuirements are referred to you. 
• a • 

YOU make the finai choioe 
Chicago Firms — When you need 

C A L L 
FINANCIAL 6-3960 - & E J 1 2 U . 

sales and clerical 
employees. 

FRANKLIN 2-9384 — for service workers for 
hotels. restaurants, 
laundries, dry c'eaners. 
institutions & private homes. 

For Industrial Workers 
Northside 

Firms 
Callv-

M0hawk 
4-3500 

Westside 
Firms 
Call 

CAnal 
6-4411 

Southside 
, Firms 

Call 
HEmlock 
46200 

309,791 workers were hired by Illinois employers through the 
Illinois State Employment Service during 1953 

NO CHARGE TO YOU OR EMPLOYEE 
~ ILLINOIS STATE EMPLOYMENT SERVICE ^ 

DE 7-4100 

file:///V1SC0NSIN
file:///Vomen
file:///Vork
http://NASl.fi
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CHICAGOS ŽINIOS 
Meras gavo "tikėtą" 

Chicagos meras Martin Ken-
nelly rado prie savo automobilio 
prisegtą „parking ticket i ! sau
sio mėnesį. Pasirodo, kad tai 
padare ne policininkas, bet pri
vatus pilietis. Du mero asmeni
niai sargai te '^ia mate, kaip nuo 
savo automobilio tūlas vyras 
nuėmė prisegtą „tikėtą" ir pii-
kabino prie mero automobilio. 

Policija, patyrinėjusi visą rei 
kalą, rado, kad kaltUiamas as- I 1939 m. pasaulio p-bėse, ku 
muo yra Jack Keisnian, chica- rios įvyko taip pat Argentinoje, 
gietis. Jis pa t rauktas į teismą Kanadai nepavyko įeiti į p*bių 

I ŠACHMATAI j 
— P. Vaitonis į pasaulio pir

menybes. Kanados Šachmatų 
Federacija sudarė valstybinę ko 
mandą, kurią rugpjūčio pabai-
gdje siunčia į pasaulio p-bes, 
Buenos Aires: D. A. Yanofsky 
(VVinnipeg), F . Anderson (To
ronto) , P. Vaitonis (Hamilton), 
M. Fox (Montreal), Dr. Boha-
tyrchuk (Ottawa) ir Nathan 
Divinsky (VVinnipeg). 

t as (Chicago, 111.) — 2154. A 
klasėje — A. Zujus (Chicago, 
111.) — 2036 ir K. Merkis (So. 
Boston) — 2012. B klasėje — 
P. Kalvaitis (Chicago, UI.) — 
1850, V. Karpuška (Chicago, 
111.) — 1786 ir G. Bar tkus (Cle-
veland, Ohio) — 1732. C klasėj 2 
— L. Vichules (Northampton, 
Mass.) — 1500. 

— Merkis 

Ar papirkti policininkai? 
Šiuo metu vyksta Chicagoje 

didelis gemblinimo tardymas, 
kuriame 18 policininkų kaltina
mi, kad jie priėmė kyšius ir do
vanas iš'įvairių gembilinimo įs
taigų vedėjų, kad užmerktų 
akis ir nematytų jų nusikalti
mų. Manoma, kad valstybės pro 
kuroras turi savo žinioje šių 
gemblerių knygas, kuriose aiš
kiai pažymėta kas, kur ir kada 
gavęs kyšius ir dovanas. Sako
ma, ' kad tose knygose apsčiai 
yra" policininkų vardų su pažy
mėtomis kyšių sumomis. 

Iš kaltinamųjų, 7 policininkai, 
atsižadėję imuniteto, liudijo t a r 
dyme, kad jie nekalti ir nepri-
iminėję jokių kyšių. 

Tačiau yra ryšys t a rp krimi
nalinio elemento ir politikierių. 

* 

Rastas po 9 metų 
Fred Gregory, 17 metų jau

nuolis, gyvenąs 1128 N. Win-
chester gatvėje, Chicagoje, šio
mis dienomis nepaprastai apsi- | w F » S « » « * " « V « " « > " j ^ » P n - i o e 8 ^ u n ^ u j c «,uiCJv, ™ ~<~j j Chess Lea iiviziioie a 
džiaugė, nes j am buvo grąžintas r a k i n * P^e-rūsyje esančio kalė- vius. Lietuviai puikiai pasirodė. l y v a v o 1Q k ' MJįC, QC 

auksinis žiedas, kurį pametė ! > m o d u r u - š e r i f o pagelbrainkas j 1—2 v. ispanas Pomar ir L. g ] / __ I ; M a n h a t t a 

prieš 9 metus. Gregory gavęs tą fcus P a r a u k t a s teisman. Pabėg? j Steinmeyer po 6—1 taškų, 3 " 
žiedą Pirmosios Komunijos pri- kriminalistai y ra Gus Amedejo | Povilas Tautvaišas 5»/2 

išrikiuoja lietuvius tokioj eilė j : , dukar t laimėjusį Bostono čem 
Exper t s — P. Tautvaisas (Chi-jpiono vardą 
cago, 111.) — 2216; Kazys J a k š 

— Clevelando lietuviai turė
tų sudaryt i lietuvių komandą, 
kad dalyvautų amerikiečių pir
menybėse, pasekdami Bostono, 
Toronto, Chicagos, New Yorko 
ir Montrealio „Lithuanian" ko
mandas, kurios dalyvauja j au 
eilę metų viešose pirmenybėse. 
Clevelande žinome Algirdą Nas-
vytį, vienais metais laimėjusį 

T E L E V I Z I J O S 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir Garantuotas Oarbaa 

DAKBO VALANDOS: 6. v.V.—10 • .¥ 
Šeštadieniais: § v ryto — 10 v. vak 

M. R1MKIS, 4119 So. Irancisoo 
IVI. f. Y \rd> 7-lOM 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti gilių kapų 
papuošimams sodintu ir skintų įvai
riausių rūšių ir gėlių korsažams. 

l l l t n S t & Pulaski Ave. 
(Priešais Šv. Kazimiero kapines) 

C GArdcn 4-O0§; ir 
GArden S-IOM 

antrą vietą Ohio p-bese, Julių 
Rytų Amerikon | Staniškį, sužaidusį lygiom su 

Teisėjas Keismanui p r^f&e, 
kad jei bus įrodyta jo JsaTte, tai 
jam teksią sumokėti apie 100 
dol. bausme. 

Pabėgo du vagys 
Šerifo pagelbininkas prisipa

žino, kad už 5 dol. leido moterį 
su kūdikiu aplankyti vieną ka
linį kriminalinio teismo rūmuo
se. Tas kalinys kar tu su draugu 
po kiek laiko pabėgo, a ts ta tęs 
revolverį aplink esantiems šeri 

baigmę, bet dabar su naujom 
pajėgom tikisi geriau pasirody
ti. Lietuvos komanda tose pa
saulio p-bėse (Mikėnas, Vaito
nis, Luckis, Tautvaiša) iškovojo 
antrą vietą savo grupėje: 1. Ar
gentina, 2. Lietuva, 3. Olandija, 
4. Danija, 5. Islandija, 6. Airija 
ir 7. Eąuadoras ir baigmėje at
sistojo į 12 vietą iš 27 valsty 
bių. 

meisteris. „The Chess Corres-1 didmeisteriu Reshevskiu, jo si-
pondent" 1954 m. birželio mėn. \ raultane; Bartkų, Clevelando 
skelbia galutinę padėtį Eas tern į jaunių rinktinės dalyvį ir nėra 
divizijoje iš 18-jų Amerikos-tto^tltvejonės, kad susirastų eilė ki-

— Great Lakęs šachmatų p-

respondencinių šachmatų p-bių: 
„Completed Events . 18th (150) 
Grand National. Round Two. 
Eastern. K. Merkis 10-^1 , J. 
Heckman 9V2, H. B. Daly 9, R. 
C. Simpson 7 V-:—" ir toliau seka 
kiti su mažiau taškų. Čia turi
me vieną žymesnių lietuvio lai
mėjimų Amerikos koresponden
tiniame lošime. 

tų žaidėjų, tik reikia pradžios. 
K. M. 

— — — — — — • B B T 
Šiuo pranešu giminėms ir pa* 

žįstamiems, kad 

s — New Yorko lietuviai išl :o-
r ' iV- i • • • , - „ . . • -• na J I „ ^°)° trečią vietą Metropolitan 
fo pagelbininkams ir juos pn - bes Chicagoje turėjo 96 a a l y - | p T^Q f r ,1 0 ^ a Z L ^ A 

ir Anthony Gambino. 

Saules aptemimas 
Trečiadienį, birželio 30 d., chi 

cagiečiams teks matyt i vieną 
retą gamtos įvykį — saulės ap
temimą. Saulės aptemimas pra
sidės 5:1§ vai. iš ry to i r baig
sis 6:59. Pa t s augščiausias laips 
nis bus pasiektas 6:3. 

Liepsnos, kurios pakilo oran į Stebėtojams patar iama į sau-

siminimui. Keletą dienų vėliau, 
besisvečiuodamas pas gimines 
pametė žiedą smėlio krūvoje. 
Dabar darbininkai bekasdami 
toje vietoje rado žiedą su jo rai 
dėmis — FG. 2iedas gerame sto 
vyje. 

Didelis gaišias 

Pomar ir L. 
$kų, 3. 
Toliau 

Angelo Sandrin, J. Tums, Uhl-
man ir Kujoth po tiek pat taškų. 
Labai efektingoje partijoje Taut 
vaisa įveikė Michigano meisterį 

; L. Stolzenbergr (su valdovės au
k a ) . Aleksandras Zujus ir Ka
zys Jakš t a s surinko po 4 Vi; taš
kų, Ramašauskas 4 ir Vladas 
Karpuška 2l/j-

— Trans - Mississippi šach-

— V/2, Li thuanian 6—3 
26), Brooklyn CC 6—3 
28) . 

(37— 
(38— 

Našiausi taškų rinkėjai lietu
vių komandoje buvo Juozas Vil-
pišauskas 6, A. Šukys 5*6, B. 
Vasiljev ir E. Staknys po 5, ir 
M. Paškevičius 4 % . 

— Michigan Sta te p-bes bus 
liepos 3—5 ir 10^-11, Detroite. 
^Registruotis pas Dr. H. Gabe, 

ir kurios buvo matomos Chica- I lę žiūrėti tik pro tamsius stik- niatų pirmenybes, kurias pr. me i 17300 VVoodingham, Detroit 21, 
gos vidurmiestyje, sunaikino j lus ir tai neilgai, nes saulės spin , tais laimėjo mūsų Povilas Taut- į Mich. 

dūliai pakenks akims. | vaisa, šiemet laimėtojus skelbia | Derėtų į t raukti į šias pirme-
Tie, kuriems "neteks matyt i .kitoj eilėj: Nedved 5 Vis H. My- nybes Kazį Škėmą (Detroi t ) , 

šio nuostabaus įvykio, neturės , ers ir Henin po 5, Povilas Taut-
ry ta $50,000 nuostolio. Didelis progos kito matyt i Chicagos j vaisa 412- Viso 42 dalyviai. P -
gaisras sutraukė* apie 10,000 žiū Į apylinkėje iki 2017 metų, pagal j bes buvo Davenport, Iowa. Lo-1 

A. a. Helenos Indrulėnienės 

l-mų metų mirimo ir palaidoji
mo proga bus at laikytos pamal
dos Gimimo Panelės Švenč. pa
rapijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke ir Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero j e ; Mišios 
abiejose bažnyčiose bus liepos" 
mėn. 1 ir 6 d. d., 6 vai. 30 min. 

• Visus gimines ir pažįstamus 
prašau pamaldose dalyvauti . 

Nuliūdęs 

' VYRAS 

pradedamą griauti grūdų san
dėlį, kur seniau buvo džiovina
mi grūdai. Spėjama, kad pada-

rovų iš visų miesto dalių. mokslininkų apskaičiavimus. 

Statyba ir lietuviai 
Šimo sąlygos ,§untyos: PQ 3 par
tijas į dieną ir reikėjo padaryt i 
45 ėjimai per 1\U vai., kai pa
prastai lošiama: 40 ėjimų — 2 

A. Gintnerfc, Chicago, UL i valandai, kas vidutiniškai suda- vai. Paskut inėj Tautvaišos par-
Chicagos mieste ir apylinkėje I ro dienai 25—30, a rba savaitei tijoje su Myers, kri to laikrodžio 

namų s t a t y b a ^ a s m e t plečiasi ir j 125—150 dolerių. Viršlaikių nė- rodyklė, ir t aškas nelauktai ati-
didėja. Atrodo, kad šiemet ji pa ra, o jeigu būtų, tai reikėtų gau- teko Myers naudai. Laimėjimo 
siefcs rekordą, č ia kasmet buvo ' ti unijų leidimai ir mokėti dvi- atveju Tautvaiša tebėra pirmuo 
pas ta toma 30 tūkstančių naujų gubai. Tokius atlyginimus gau- ju, lygiųjų atveju — antruoju, 
namų, o šiemet jų skaičias gali na mūrninkai, karpenteriai, ce-j _ N a t t o n a i che** Rat ings 
pasiekti iki 40 tūkstančių. Tai mento liejikai, plumberiai, elek- ( C h e s s L i f e , June 5) , klasifikua 
rodo išduotų leidimų skaičius., t r ikai ir kiti. Namai, kurie prieš d a m a J A V šachmatų žaidėjus, 
Dabar statyboje vyksta toks di- 15 metų kainavo 5,000, dabar 
delis judėjimas, kokio dar ne- ; jau kainuoja 15,000 dolerių. Da 
buvo. Visi statybininkai turi dar bar darbas prašoka medžiagos | CONRAD'AS - F 0 T 0 G R 
bo ir negali apsidirbti. Tai žen-1 kainą ir namų kainos labai pa-
klas, kad ekonominė krašto pa-1 kilo. P a t s namų kainų pakilimas 
dėtis taisosi ir pa t s s ta tybos ! prasidėjo j au prieš 20 metų ir 
biznis apsimoka. Todėl šimtas vis kilo. Daugelis lietuvių, laukė 
tūkstančių darbininkų dirba ir! jų krit imo ir pasiliko visai be 
džiaugiasi.. Statybą mieste ir už- namų. Dabar j ų pinigo vertė 
miestyje vykdo daug firmų.: būtų triguba. Atrodo, kad na-
Tarp jų yra tokių didelių ir tur- j mų kainų kri t imas negalimas be 
tingų, jog s ta to ištisus blokus | stiprios ūkinės depresijos. 6ie-
namų, o kitos pasta to net atski- m e į atpigo namai senose kolo-

iMMHMiMIMiMHIIItlUtlUUUUlUlUUIUUtUMMlUIiilUmailIMUlIi.l iiuu?&uui!iiini>HiiNm 

;MFA< 
LTETUVHr 

i*us miestelius. iKtos bendrovės nijose, bet Marąuette Parke ir 
pasitenkina mažesnės apimties j Brighton Parke kainos laikosi 
s ta tyba. J o s dažnai s ta to pagal ' pastovios. Naujai atvykusieji lie 
užsakymą, o tik dalį pardavi 
mui. Žinoma, s ta ty t i pagal už
sakymą nėra jokios rizikos sii 
pardavimu. Tačiau retai pasitai
ko, kad namai nebūtų parduoti, 
jei tik pardavimo kaina y ra 
normali. S ta t an t namą pagal 
pirkėjo norą, jisai gali pasirink- Chicagoje daug lietuvių pra-
ti vietą, s ta ty t i an t nuosavo , gyvena iš s tatybos. Tuo darbu 
sklypo, duoti planą ir pasirinkti ; verčiasi senieji ir naujieji lietu-

tuviai perkasi namus su paja
momis, o senieji gyventojai, ku
rie turt ingesni ir kuriems jau 
nusibodo bėdos su nuominin
kais, keliasi iš miesto ir perkasi 
sau a tski ras rezidencijas. 

namo vidaus įrengimo smulkme
nas irjspalvas. 

Statybine medžiaga aprūpinti 
mieste y ra daug sandėlių. Turi
me ir lietuvišką bendrovę Brid-
^eporte. Sandėliai pr is tato me
džiagą vietoje. Yra ir tokių ben 
drovių, kurios pačios turi savo 
statybos medžiagų sandėlius. 
Taip pa t taupVmo ir skolinimo 
bendrovių, kurios pačias s ta to 
namus pardavimui. 

Kodėl nauji namai taip bran
giai kainuoja? Todėl, kad yra 
brangus darbas ir s tatybinė me
džiaga. Šiemet darbininkams 
dar pakeltas atlyginimas, kur 
jau. m\unk tar±> 3,2.0—3,75 tjoį. 

viai, kurie jau sudaro po lygų 
skaičių kontraktorių. Pažymėti
na, kad jie visi labai gražiai su 
gyvena, nes darbo visi turi pa
kankamai. 

Moderniškai įrengta vie 
te įvairiom* nuotraukom* 
Specialybe — vestuvė* 
Jaunavedžiam* duodam* 
puiki ir brangi dovana 
Sąžininga* ir gražiai a£ 
liktas darbą*. 

414 WEST 63rd STKEfiTl 
rel. KNg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 
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T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI ^ 

VfeDINTUVAL — VfiSlNTLVAl 
•^iiKKTHOS UKIKMKNYS 
TV B E I RADIJO L E M P 0 8 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 

lirbtuvėse ir namuose atliekamai-
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ii 
geras patarnavimas garantuotai. 

PTCUvision 
(sales- service) 
3130 S. llalsted, DAnube 6-688. 
•iw.MwihihiHiuiiuwiiiiiMmimiiuiiuuHiiiinuiMHUwiuiWiMiuuuiiiii«puiwiuuuuiui* 
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ONA ANTANAITIS 
\ " GIZILEVtfclOTE 
Gyveno H1NS*>ALK, l l .L. 

Ilgru laiku gyveno CiceroJ^ 
Mirė birželio 27 d. 1954, 8:20 

vai. vak., sulaukus puses amž. 
Gim§ Lietuvoje; kilo iš Šakių 
apskr. ir parapijos. AsmuCių 
km. Amerikoje iagyveno 44 m. 

l'a.siliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys: Sesuo Mary St. 
Gemina. Convent of the Good 
Shtspherd,. Mcmphis, Tenn., ir 
Berniee Bahnsen, Žentas Kr-
win, sūnus John. marti^Gene* 
vieve, penki anūkai, dvi sese
rys: Agota Balsienė, švo&eris 
Vv'illiam ir jų įe ima, Marcele. 
Kundrotas, švoReris Jonas ir jų 
šeima, sesers duktė Marijona 
Nebcrezienė ir jos šeima, kiti 
giminės, draugai *ir uažįstami. 

Priklausė Dievo Motinos So
pulingos Draugijai ir Sakių ap
skričio Klubui. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave.. Cicero. l a idotuvės 
įvyks ketvirtadienį, liepos 1 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j iv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
siela. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapim-s. 

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

NuhiuK . Dukterys, sūnus, 
žentas, nuirti ir arnikai. 

la idotuvių direktorius Antu 
Petkus. Tt-1. TDwnhall 3-2109. • 

STELLA RAGAUSKAS 
RAGAN 

LAURINAITfi ( l i AWrtENCi:) 

Gyveno 4725 S. Halsted S t 
Tel. LIvingston 8-5508 

Mirė birželio* 28 d., 1954, 
1:25 vai. ryto. Gimė Lietuvo

je; kilo, iš Panevėžio miesto. 
Amerikoje išgyveno virš 5o m. 

Pasiliko dideliame nuliūdinu' 
du sūnūs I^Nvrence, marti Re
gina, ir Gerald, marti * Kath-
leen, anūkės Janine Ir Kathy, 
dvi seserys: Motina M. Baptis
tą, šv. Pranciškaus Vienuolyne, 
Pittaburgh, Pa., ir Helen Wasil 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Thomas 
Mclnerney's S o n s Funeral 
Home, 46th Plaee & Vvallace 
dienį, l iepos 1 d., iš koplyčios 
dienį, liepos 1 d., iš kaplyčios 
S> vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Gabrieliaus parapijos bažnyčią, 
45th St. & Lo\ve Ave. . -kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stela. Po pamaldų bua 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Prašome gėlių ncBlųsti. 
Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir 

anūkės. 
Laidotuvių direkt. Thomas 

Mclnerney's Sons. Tel.- BOule-
vard 8-0703. 

• M 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

Casimir Moiumient 
Company 

114 West l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams plano 
paiirinkjm— mieste 

Telei. CEdarcrest 3 6335 

SkelDkitčs "Drauge" ' ̂ ^ A P ^ 0 S fa»«i 

S T E P O N A ^ ^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St REpublic 7.1213 
2314 W. 23rd PI Vlrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
T0wnhall 3-2109 

JOHNF.EUMIKIS 
, LMD0TŪVIŲ DffiEKTORroS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Aven»»e 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-94M 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

r 

J J < 
L I O D Ė S I O V A L A N D O J 

šsmkiU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Hestera Ave. Air CoodltkMeod koplyči* 
REpubUc 7^600 — 74601 Automobiliams vtote 

Tlema, kurl« c y v e n * kitoee miesto dalyse; gauatm* 
koplyčią arčiau Jūsų namu. 

£K%NT1KJ! VltA N AKI vi CH1CA0O8 U E T U \ H ) 
LAIDOTVVII OIREKTORU ASOCIAaJOS 

\mbulaas% pa|arnavi 
r r a teikianti. 
i t o i k t i H* 

%t*' t in ime koplfėin-
(hnratroj- * 

-CiiscUuMfc daly** • • 

- i > • 

aus. •STTlHili 

ANTANAS M. PHILLIPS 
<S07 S. LITIAMCA AVE. . TeL YArds 74401 

PttRiS P. GIRSKIS -
W W e s t I 8 t h S T R E E T TeL S E e l e > i - 5 7 1 * 

ALFREDAS VASAlfIS-YANCE 
6126 W. Roosevelt Road Tel. OLympic 2-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
<S54 S. HALSTED STREET Telephone Y Arda 7-1911 

LEONARBAS F. BUKAUSKAS 
•1821 & ftOClUOAN AVE TeL OOmmodore 4-2228 

JBMIS f. RUDMIN 
<319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188—1L»' 

iS48 S. CAUFORMA AVE. 
JULUiS LIUUVlčIUS 
N1A AVE. TeL 

H46 
LEONARDAS A. E2ERSKIS 

WEST 46tb STREET TeL 

LAfayette S-Sff72< 

Y Arde 74761 

• VASAITIS — MITKŪS T 
1446 SO. 50th AVE,, CICERO 50. UJU TeL OLympic 2-1008 

č - •• c • » • * • • 
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w t » * » » i TAUPYKITE = PASIDCKITE TAUPOMUS PINIGUS \ CHICAGO SA\TNQS AND LOAN ASSOCLAHOJL\ KUB 
A 8ANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $10,000 HT AM AQ«*CY OF THB U. & GOVKSIOCENT 

KUR vteada buyo Ir y ra l imokamaa a u U t a a d i r ide iu to . flįft K U R t & n U , t a ^ ^ ** a t U k t l T U m a M V 0 " mwo W m ° - flnaMlnlni I t t t a h , r 

KUR pinigai buvo ir y ra išmokami pagal reikalavimą. > V f t # KUR 30 metų patyrimafl u i t i k rma ,viaiema saugų ir teiaingą paUmmvima, 

Taupykite Hoj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finanainej |ataigoj. MŪSŲ TURTAS YBA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Dėl paakolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pastaatykiU su mumis. 

CHICAGO SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION * J O H N - P A K E L , Prezidentas • 6234 So . WeStern Ave . - ^ T e l . : GRovehill 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniai, nuo 12 iki 8 vaL vakaro. Antradieniais I r Penktadieniais nuo Q iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo »vin* 8. Trečiadisniais uida>*u viaą dieną, fiestad. nuo 0 ryto ikf* po Įastą. ^ 
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. %h DIENRAŠTIS DtUpGAS, CHICAGO, ILL 

i mus 
X Pr . M. ir S. Budriai pado

vanojo skautų stovyklai skautų 
sanitarijos reikalų komplektą. 

X Antanina Buivydiene pa
aukojo Gimimo švč. Pin . Mari
jos naujai statomai bažnyčiai 
50 dol. 

X Jįun. J. Vyšn*..*mska, Brigh 
ton Parko skautų-čių dvasios 
vadovą, jo vardinių proga pa
sveikino skautai-es. 

X Da?nų šventėje, kuri j vyko 
birželio 27 d.f Justice Parke, 
dainavo apie 200 choristų. Ji 
bus aprašyta vėliau. 

X Brlghton Parko anglų kal
bos kursų pirma grupe, kurioje 
yra teveik visi lietuviai, pažy
mėjimų išdalinimo proga, suren
gė arbatėlę, kurios metu moky
tojas išdalino pažymėjimus. Ne
sunaudotus arbatėles reikalams 
surinktus pinigU3 ($8) perdavė 
Vasario 16 gimnazija?. 

X Ponia A. Zekoniene, Auro
ra, 111., šiomis iženomis gavo 
laišką iš Marijampolės, Lietu
voj, kad josios tėvas, Tomas 
Krutulis, turėdamas. 90 metų 
amžiaus, mirė. Tai buvo pirma 
žinia iš tėvų per 7 metus. Šiuo 
metu daugiau laiškų atklysta iš 
Lietuvos. 

X Ktin. dr. K. Matulaitis at
vyksta į JAV atlikti kaikuriuos 
darbus ryšium su arkiv. Jurgio 
Matulevičiaus beatifikacijos by
la. Jam ypač svarbu surinkti 

. 

i • . . trečiadienis, birželio 30, 1954 
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IŠ ARTI IR TOLI ^ 
J. A. VALSTYBKE 

— Vaistininku kampeli*. Vais 
tininku sąrašuose, kurie išlaikė 
nustatytus Illinois valstybėje 
egzaminus, yra ir naujas var
das — Dagmara Puodžiūnas. Ki
tas vardas — John M. Cashonis 
— greičiausia lietuvis, išlaikė 
vaistininko padėjėjo egzaminus. 
D. Pųodžiūnaite yra Lietuvoje 
baigusi farmacijos mokslą. Č a 
dar kartą baigė mokyklą ir ga
vo visas vaistininkės teises 
JAV. 

Kanadoje trys lietuvaitės, 
tremtinės, išlaikė vaistininkų 
egzaminus. 

lladijoaktyvūs vaistai. D/e 
jus metus tuvo bandomi mdijo-
aktyvūs vaistai ir tik 1954 m. 
kovo mėnesyje tebuvo leisti 
juos pardavinėti žmonėms, ku faktai, kvalifikuotų liudininkų 

(pvz. gydytojų)>patvirtinti, kur ' į . i ų v i e n a k a p s u l ė kainuoja 1.23 
X Domininkas Matas, kilęs iš , lietuviai yra susilaukę kokių | d o l vaistai bus vartojami thy-

Žemaitijos\ Papilės 
apsigyveno seneliu 
Oak Forest, Ward 51 

X Skautu stovyklos atidary
mas įvyksta liepos mėn. 4 d. P. 
Basčio vasarvietėje. Skautai 
kviečia ir visą visuomene gau
siai dalyvauti. 

X Elena Vingendorfaite, bu
vusi šv. Jurgio parapijos choris
tė, lėktuvu išskrido į Europą ap 
lankyti savo tėvelius, pas ku-

parapijos,! ypatingų malonių per arkiv. Ma-| r o i d o n eg a lavimams gydyti, o 
namuose tulevičiaus užtarimą. Praneši- i k a i p v a į s t a s veiks, ir kokioje 

mus apie tokius įvykius kun. K. j k ū n 0 yietoje^psisto*. bus yali-
.Matulaieiui galima siųsti „Drau m a į§tirti su Geigerio aparatu. 
go" adresu. 

— Sulaukė 50 metu. Buv. pro 
gimnazijos direktoriusx tremty
je (RosenheimeK^IyUolas Biliū 
nas, Port Chester, neseniai at
šventė savo 50 metų arnž. su
kaktį. Susirinkęs būreHs buv. 
mokytojų bei šiaip bičiulių pa
linkėjo jam ir toliau pasilikti to. 

| kiu karštu patriotu, kokiu jis 
buvo iki šiol. 

VOKIETIJOJ 
— MirS. Ricklinge, nervų 

klinikoje rįirė po ilgos ir labai 
sunkios ligos rried. dr. Antanas 
Antanaitis. Karo laikais ir ne-
trukus^no karo jis^daug yra p i 
sidarbavęs savo tautiečių labui. 
Ligoninėj būdamas dažnai apsi
verkdavo, kad yra bejėgis dar
buotis. Paskutiniu laiku visiškai 
nusilpo ir nebegalėjo net saki
nio surišti. Juo nuolat su di
džiausiu pasišventimu rūpinosi 
jo žmona, gyvenanti JAV, Juli
ja Antanaitienė, 945 W. 32 St., 
Chicago 8, III. 

BRAZILIJOJ lėje kUn. dr. K. Matulaitis skai
tė paskaitą apie ark. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos bylą. Kar 
tu tą dieną buvo vakarienė kun. 
Antano Kazlausko vardinių die
nos proga. 

— Škotijos lietiniu auka. Sko 
tijos lietuviai Tautos Fondui pa
aukojo 150 svarų, kuriuos atsto
vybei perdavė kun. J. Gutaus
kas. Tai gražus senosios kartos 
lietuvių pavyzdys. T. F. atsto-

i vybė D. Britanijoje už auką Sko I kos kursai i r vaikų darželis, ku-
j tijos lietuviams viešai paiėko-ir j lanko apie 70 vaikų.. Progim-

jo. 

— Kiek lietuvių Brazilijoje. 
Brazifijoje senų lietuvių emi
grantu skaičius siekia apie 43,-
000, naujų lietuvių emigrantų 
bus apie 600—700. Pradžios mo
kyklų yra 5, jas lank^ apie 
1.200 vaikų. Jose dėstomi litua-

i 

nistikos dalykai. Be to, veikia 
viena vargo mokykla su 20 lan
kytojų,. 4 klasių progimnazija, 
mašinraščio kursai, lituanisti-

— A. Juchnevičius, elektros 
i fnatnrkrifi n . Juchnevičiaus ***"• 

ARGENTINOJ 
— Knygnešis J. Kindurys i § . i ^žios mokyklas ir lituanistikos 
ihcntas. Argentinos lietuviu 

knygnešis, senelis Justinas Kin 
gabentas. Argentinos lietuvių : k u r | u s i š l a i k o L i e t u v i 4 Sąjunga 

»lia J M H M . m « . Briiflijoje, o kitas 3 pradžios 
durys, uteniškis, virš 20 me'.ų ! m o k v k l a s . mašinraščio kursus ir 
nešęs lietuvišką spausdintąjį žo- P ^ ^ a z i j ą ra*1"^ P™n-
d> po lietuvių namų židinius Va 

X Vytautas Virkau, jaunas 
lietuvis grafikas, su tapytoju 
Denise Giraud birželio mėn. 27 
d. Tally - Ho of Evanston, 1513 
Chicago Ave., patalpose atidarė 
savo darbų parodą, kujri tęsis 
iki rugpjūčio 1 d. Parodą gali-

riuos planuoja išbūti gal apie ma lankyti kasdien (išskyrus 
metus laiko. 

X Algirdas Avižienis, studi
juojąs Urbanoje, šį^rudenį gau
na elektros inžinerijos ban; [^au-

antradienius) nuo 12 iki 8 vai. 
vak. 

Virkau studijuoja meną Chi
cago Art Institute ir už savo 

rato laipsnį. Vėliau planuoja stu g r a f i k o s d a r b u s šį pavasarį ga
vo garbės pažymėjimą. Savo 
darbais lietuvių grafikos paro
doje jis gražiai užsirekomenda
vo ir lietuvių visuomenei. 

dijuoti Bostone, gilindamas inži 
nerijos studija*?. 

X Jonas Stoiškus, teisėjo Jo
no T. Zurio bailifas, atostogauja 
Providence, R. L. iš kur kilusi 
jojo žmona Birutė; jiems sekasi 
atostogauti ir džiaugiasi, k id j įvyko birželio 26 d., 11 vai., su 

šv. Mišiomis, šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Jungtuvių apei 
gas ir šv. Mišias* atlaikė kun. D. 
Lengvinas, buvęs jaunosios kle-

oras ten daug vėsesnis, 
Chicago je. 

negu 

X Ona Antanaitiene, buvusi 
ilgametė Cicero gyventoja, da
bartiniu metu gyvenanti Hins-
dale, 111., gavo širdies ataką. Ji 
yra Michigan City, Ind., ligoni
nėje. Jei kas norėt4 daugiau ži
nių, tesikre'pia telefonu: To 3-
1964. 

X Apie 250 Jaunu lietuviškų 
veidų birželio mėn. 26 d. ryte, 
su skautiška šypsena išvyko į 
stovyklą. Juos išleido gražus tė-

Berods, kad Stella Kamradžius 
yra pirmoji lietuvaitė, pradėjusi 
studijuoti radijoaktyvius vais
tus. Ji mokosi Philadclphia Col-
Tege of Pharmacy ir gauna tos 
kolegijos stipendiją/ Šiuo metu 
9 didieji vaistų fabrikantai da
ro bandymus su tais vaistais. 

V. Petrauskas 

— Jonas Karys, neseniai išė
jusio veikalo „Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai" autorius, rašo 
senovės lietuvių numizmatiką. 
Jei kas apie tai būtų parašęs ar 
berašąs, malonėkite atsiliepti 
J. Kario adresu: 45 Park Tex-
race, Bridgeport 4, Conn. 

— Bridgeport, Conn., nese
niai įsteigta čia R. K, vyskupi
ja rodo daug gyvumo katalikiš
koje veikloje. Vyskupijai vado 
vauja J. E. vysk. Lawrence J. 
Shehan, atvykęs iš Baltimoręs. 

— Perkeltas kitur. Kun. Jur
gis Riauba iš Ludington, Mich., 
perkeltas į Reed City, Mich. Jo 

bonas Rebdorfo stovykloje. Jau I adresas: Rev. J. Riauba, St. Phi 
nuosius prie altoriaus palydėjo lipho Church, Reed City, Mich 
6 poros palydovų. Prie bažny
čios po jungtuvių jaunuosius pa 
sveikino Dainavos ansamblis, 
kaipo savo narius ir įteik? gėlių. 
Vakare* Lietuvių auditorijos di
džiojoje salėje įvyko šauni DUO-

X Danutes Stroputes ir Ka
zio Tellat - Kelpšos jungtuvės 

— Vytautas Rastas šiemet 
0 

baigė Philadelphijos universite
tą ir gavo veterinarijos daktaro 
laipsnį, šis energingas tremti
nys pradėjo studijas Hannove-

ta, dalyvaujant apie 300 žmo f* Vokietijoje, ^ r i keUs pasiū-
nių. Vaišių metu atitinkamas ^ u ž l m t l į t i n k a m a vietą 

J A. V. kalbas pasakė kun. D. Lengyi-
vų bei bičiulių būrys. Stovykla1

 n a s , kuris jaunąją stovykloje 
tęsis 3 savaites. Per tą laiką bus j m o k ė , taip pat ir jaunojo dėdė 
stengiamasi praeiti skautišką! a g r . Tallat - Kelpša. Buvęs | Mich. 
programą, prisiminti Lietuvą ir i Eichstaetto lietuvių gimnazijos 
pabuvoti gamtoje. j direktorius, kurioje mokėsi Da-

„ . mmm , nutė, Stasys Rudys, sveikino ir 
X Elena Blandvlė A, Stepo-i,. . . . . . . . . . .., . 

. . . . l linkėjo jauniesiems lietuviskoie 
" " d a , n a ! ! r a ^ ! _ , S t u d i j o s dvasioje laimingai gyventi. Vy-

tautas Radžius, buvęs jaunosios 
klasės auklėtojas gimnazijoje, 
savo žodyje palietęs jaunojo tė
viškę — Dyvytį ir prisiminęs 

— Kun. Jonas Burkus iš Mon 
tague, Mich., perkeltas į Custer, 

_ 

navicienės 
lankytojų koncerte išsiskyrė sa 
vo stipriu ir grjž?u balsu. Bal
sinė medžiaga, patraukli išraiš
ka ir kukliai bi.-jva laikysena 
jaunai solistei žada puikią ateitį. [ D a n u t f i ,_ : ffera m o k i n e 
Iki šiol E. BUndytė yra p a s i - i , _ . ' T'gff 1 

i s -
pasi 

reiškusi kaip gera deklamatorė. 
i. 

kėlė lietuviškos šeimos prasmę 
ir linkėjo sukurti laimingą šei-

IRKSA rezoliucija 
LRKSA Chicagos apskrities 

susirinkimas vienbalsiai priėma 
šią rezoliuciją: 

Sveikiname Vliko pirmininką 
M. Krupavičių ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininką K. Žalkaus 
ką, kurie atvyko į JAV padėko
ti JAV vyriausybei už teikiamą 
nepaprastai didelę, pilną vilties 
paramą kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę i r drauge dar la-

X Rūta Lukaitė (Lukaševi- m o s gyvenimą Dievui, sau ir 
čiūtė), šį pavasari pirmąja mo- tėvynei Lietuvai. Dainavos an-
kine baigusi augštesniaja litua- į samblio vardu sveikino Alb. 
nistikos .mokyki,, šiuos metus M r v o n a ą įtefkdamas dovaną ir ^ J ^ ^ ^ ^ ^ A 1 ^ 
taip pa t pirmąja baigė ir Ste- i linkėdamas nepamiršti lietuvis 
phens - Steponavičienės daina-' k ° s dainos. 

AZ. I 

žinta solistė Genovaitė Mačvtė. 

vimo studijos vyresniąją gi u- VI. Būtėnas puikiu humoro ei-
pc. Pernai Dirmąja buvo pripa- j lėraščiu, skirtu jauniesiems, nu

teikė linksmai visus puotos da
lyvius. Buvo sveikinimų telegra 

X KL Griauzdės „Sutems m o m i g i r r a š t u g s t Barzduko, 
tamsi naktužėle'* ir Juozo Ber-^ d r T u m a s o n į 0 , žvirzdžių šei-
tulio dainą „Pas Gediminą \ at- | m o s i r k i t ų Visą vakarą skam-
liekamas Argenthun lietuviu k ^ nerviškos dainos ir graži 

^ c h o r o , panų pritariant A. Kup- j n u o t a i k a lydėjo susirinkusius. 
revičiui bei Griego šokį girdėsi-1 s t a l o šeimininku buvo jaunosios 
eT Draugo radijo valandėlėje | b r o l i g V l a d a g s t r o p u s . J a u n a . 

vedžiai išvyko dviejų savaičių 
kelionėn Minesoton i r Wiscpn-
sino valstyben. 

šiandieną, trečiadieni, 8 vai. 30 
^>ąiin. iš stoties WOPA, banga 
. 1490 AM ir 102 FAT. 

Remkite dien. Draugą! t mo erdvės. Apie tai rašoma 

"Unesco Courier" žurnale. 

palaužiamas pastangas išvaduo
ti tėvų žemę. 

Vliko veikla siekia visus lietu
vius, išblaškytus pasaulyje. Pas 
kutiniu metu pasiektas didelis 
laimėjimas paskiriant delegatą 
dr. P. karvelį prie Vakaru Vo
kietijos Bonnos vyriausybės. 

Smerkiame vadistinių palinki
mų politinių partijų ir jų kai ku 
rių pavienių asmenų vedamą žar 
lingą akciją prieš Vliką ir Altą. 
Konstatuojame, kad ir Margu
tis Chicago je šioj akcijoj daly
vauja. 

Vliko, kai D ^^ynausio pasaulio 
lietuvių politinio organo, veiklą 
rėmėme, remiame ir remsime, 
kaip lygiai iv JAV lietuvių poli
tinio organo Alto. 

Chicagos apskritis 

, 

yf 

/" 

— Padėjo tautinius vainikus. 
Luebecket birželio 14-tos grau
džią sukaktį paminėjo labai so
lidariai visi pabaltiečiai, padė
dami prie savo žuvusiųjų, ir mi
rusiųjų kVpų paskirus tautinius 
vainikus. 

— Lietuviai sanatorijose. 
Huntloseno sanatorijoje yra šie 
lietuviai: K. Sakalauskas, Šeš
takauskas, J$r. Tumonis, Ant. 
Gavelis! Juos dažnai ir gana uo 
liai lanko Balfo atstovas îr kun. 
P. Girčius. 

Lietuviai Bremene. Breme
ne dar tebegyvena ir su gyve
nimo sunkumais tebesfgrumia 
med. dr. Sidagis', Vladas Norgė
la, Aleksandras Kaukorius, Ire
na Pakenyte. 

Vytautas Aucius tebesigy-
do Wintermoor, Solten, sanato
rijoje. 

DID. BRITANIJOJ 
I r 

— „Išeivių Draugas". Škoti
jos lietuviai jati bene 40 metų 
leidžia ir nuoširdžiai palaiko 
savo savaitraštį „Išeivių Drau
gą", kuris spausdina parapin2s 
ir* kitas lietuviams įdomias ži-

Savaitraščio kaina, sten-nias. 
w # . 

gianjtis padaryti ko mažiau iš
laidų, yra palyginti neaugšta: 
metams — 16 šil. Laikraščio re 
dakcija, norėdama skaitytojų 
tarpe turėti ir Škotijoje gimusį 
jaunimą, kuris jau beveik ne-
kalba lietuviškai, yra įvedusi 
anglų kl. skyrių — New Read 
era Column, kuriame bendradar 
biauja O. Petkevičiūtė, A. Knie 
zavičius, G. Kaduškiūtė ir k t 

lentin Alsina rajone ir Buenos 
Aires, visiškai neteko sveikatos 
Pasekmėje lietingų dienų ir brai fac!^ yr& 

dymo po priemiesčių pelkes jam 
tapo suparaližuotos strėnos. Ne 
gali atsitiesti. Keletą mėnesių 
išbuvo Buenos Aires ligoninėje 
Argerich. Po gydytojų pasita
rimo, Kindurys išgabentas į Itu-
zaingo miestelį, nepagydomų pa 
liegėlių kolonijon. 

Be Kindurio,-ten dabar vra 
šie lietuviai: D. Klimavičius, ma 
rijampolietis; Juozas šilinskas, 
uteniškis; Marija Stankūnienė, 
alytiškė; Ignas Užbalis, šiaulie
tis; Balys Marcinkevičius, šiau
lietis ir Vaclovas Višniauskas. 
ukmergiškis. 

— Posėdžiavo bendruomenė* 
taryba, 20 asmenų dalyvavo Ar 
gentinos Lietuvių Bendruome
nės Vykdomosios Tarybos posš 
dyje, įvykusiame Avellanedos 
Lietuvių parapijos salėje, Bue
nos Aires. Prezidiume buvo VT 
pirm. gen. T. Daukantas ir sekr. 
L. Sruoga, C. Valdybos pirm. I. 
Padvalskis ir sekr. agr. A. Šan-
taras. Pasitarime dalyvavo re
daktoriai K. Norkus ir Kun. Pr. 
Garšva. Kultūrininkų būrelį at
stovavo buvę gimnazijų moky-

. tojai O. L. Kairelienė ir J. Ve-
degys. Ansamblį Daina atstova
vo jo meno vadovas Al. Petra
vičius*. Bendruomenės apylinkių 
atstovai: V. Diminskas, J. Ka-
napinskas, J. Viliamas,. A Mi
šelis, agr. A. Mikelionis, A. R*3-
pečka, V. Veselauskas, inž. L. 
Stašaitis, J. Mačernis, Gliosas, 
Galeckas ir C. V. ižd. kun. Klei
va. 

Baigus dienotvarkėje sužymė 
tų klausimų svarstymą, buvo iš-
kelta daug naujų sumanymų lie
tuvybės gaivinimo reikalu* 

— Antanas Židelis, remda
mas jaunimo mokėjimą kalbėti 

inžinieriaus jucnneviciaus su
nūs, prieš pusmetį pradėjo dirb 
ti Singer atstovybėje. Dabar ga
vo paaukštinimą darbe ir yra 
paskirtas S atstovybės kontrolie
riumi visoje Kolumbijoje. 

— Kun. dr. Mankeliunas per
sikėlė is Bogotos į Medelliną. 
Lietuviai šią žinią sutiko su di
deliu susidomėjimu ir džiaugs
mu. 

PERI 
— Lietuvaitė misioniere. Ma

rijos Širdies Jėzaus, Peru misi
jose dirbanti lietuvė, atsiuntė 
mums porą nuotraukų. Vienoje 
iš jų — kaimo lūšnelės, kon3 
iki puses sienų apsemtos vande
niu. Tai būna per žiemoa- liūtis, 

ciškietės. Visos^jos, taip pat lie- b e t g y ^ ^ t o j r i iš jų v iŽek ne-
tuvių bažnyčia, choras ir kele,j i š s i k r a u s t 0 f 0 m i e g a p j f c į f a e . 

Gegužes mėnesyje Reąuenos 

nkzija ir visos pradžios mokyk
los tUri visas teises. Dvi pra-

tas svarbesnių lietuvių orgmi 
Sao Paulo mieste 

Leidžiami 2 lietuvių laikraščiai 
,,Mūsų Lietuva" ir „Žinios". 

KOLUMBIJOJ 
i 

mieste, kur mūsų misioniere 
darbuojasi, turėjo „Aušros ro
žančių". Kas ankstų rytą buvo 
procesija su Marijos statula gat 
vėmis, kalnais, pakalnėmis. Gy
ventojai, ypač mokyklos jauni-

£ Provokacija ar nesusipra-! ™as. gausiai rinkosi, nepaisant 
ankstyvo laiko. Misioniere dė
koja lietuviams, parėmusiems jų 
mįsiją aukomis. Jos adresas: 
Marija Širdies Jėzaus, Colegio 
Maria Immaculata, Reąuena, 
Peru. 

URUGVAJUJ 
— Urugvajaus ruskeliai rašo 

iš Lietuvos. Lietuvos okupan-
tams tarnaujantis Darbas pa-

timas. Paskutinių kelių savaičių 
bagyje Medellino lietuvių kolo
nija pergyveno didelę sensaciją. 
Tos sensacijos priežastis kilo iš 
vieno kolumbiečių laikraščio, 
kuris bevarydamas antikomu
nistinę kompaniją, kuri turėjo 
būti jau seniai pradėta, nežinia 
kokiais sumetimais paskelbė 
trijų lietuvių, kaip svarbių ko-
munisjtų veikėjų ir kartu sovie
tinių šnipų, pavardes. Kilo įvai-

dienų laikraštis vėl paskelbė pa 
rių versijų ir abejonių. Po keliu skelbė kelis laiškus,- privačių 
t- . i •• *x;_ _-i i I L I —-T n__»....i n nn( im T T«nton»a iiiiia niin asmenų gautus Urugvajuje nuo 
siaiškinimą, kad jis tame reika- ekupuoton Lietuvon išvykusių 
le nesąs kaltas, o žinias davusjy piliečių. Ne vienas neaprašo gy 
policija. Tačiau ir policija pa
reiškė, kad ji prieš paliestus lie 
tuvius jokių žinių neturi ir laik
raščiui nedavė. Tokiu būdu-rei
kalas paliestų lietuvių atžvilgiu 
pasidarė aiškus, kad čia glūdi 
kieno vnors provokacija^ o iš ki
tos pusės šis reikalas įgavo la
bai paslaptingą formą ir būtent, 
kokiu.ti|tslu ta provokacija pa
leista ir kas jos autorius. VisUj 
reikalas dabar aiškinamas, sten 
giamasi gauti iš visur formalūs 
įrodymai ir pasiaiškinimai ir tas 
reikalas atsidurs teisme kaip 
baudžiamoji ir civilinė byla. 

— Lietuviu ūkininku dėme
siui. Yra įsteigta \ a u j a , vokie
čio vadovaujama, žemės ūkio 
draugija, kuri gavo iš valdžios 
didelius ūkius. Šiai bendrovei 

venimo smulkmenų. Kas „ne 
košer", redakcija praleidžia tik 
„tarp kitko rašo". O, pav. A. 
Vaivutskas rašo: 

„Gyvenimas rieda nepapras
tai greitai. Praleidome šaltą žie 
mą. Dabar pradedam kvėpuoti 
žaliuoju Lietuvos pavasariu. Va 
sąrą Vilnių je. galima labai nau
dingai ir sveikai pasinaudoti 
gamta — yra gražių pušynų, 
žalių vejų paupėse". 

Vienu žodžiu, Vaivutskas at
rado Ameriką: Po žiemos būna 
pavasaris, o žiemą būna šalta. 
Jeigu ne, jis, tai nežinotume, 
kaS-včja yra žalia... 

STASIUS BŪDAVAI 

UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 
15 tremties dienų Vokietijoje. Šioje 
knvloje autorįps apraSo lietuvio pa
bėgėlio ir vokiete* moters — to ut-

linghame, Buenos Aires. Pirmie
ji mokiniai: gimnazijos mokslei
vė Rosita Židelyte, jos mokslo 
draugė Zuozaitė su savo broliu 

— Paskaita apie ark. Matu- į§ Caseros ir kt. Mokytojauja 
laitį. Birželio 13 d. parapijos sa- mokyt. Vytautas Jusaitis. 

reikalingi ūkininkai, ir įvairūs 
specialistai. Pirmoje eilėje rei-

lietuviškai, atidarė sekmadieni- k i a specialisto, kuris mokėtų 1 5 5 S " «t7bukio į į į į S ^ J V r f " 
nę mokyklą savo namuose, Hur . J " . . . . . . . 4 bičiulystę ir u jos kilusia. ..tuad-J sviesto, suno ir raugintų kopus- jas. . ^mA 

248 paL EahMi f t . t « 
tų gamimmą (paruošimą). Ne
būtinai tikri specialistai, gali bū 
ti ir geri ūkininkai, tik moką 
naminiu būdu šių produktų ga
mybą. 

Užsakymus siųskite: 
" D R A U G A S " 

23S4 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 
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SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 4 , 1954 
(F0URTH 0F JULY) 

M A R I A N A P O L I O KOLEGIJOS PARKE 
THOMPSON. CONNECTICŪT 

11:00 VALANDĄ IŠKILMINGOS S V. MIŠIOS 
PAMOKSLĄ SAKYS d. g. KUN. DR. K. MATU
LAITIS, MIC. V 
MARIJOS M E T Ų R E L I G I N I S P A M I N Ė J I M A S 
ŠV: JUOZAPO P A R A P . CHORAS iš W A T E R -
BURY, CONN. 
WORCESTERIO L I E T . DRUM and B U G L E 
<€ORPS 

SO. BOSTONO L I E T U V I Ų T A U T I N I Ų ŠOKIŲ 
G R U P E 

C H O R A S — D A I N O J — P A S I L I N K S M I N I M A I — 
LAIMĖJIMAI 
4:30-^8:30 ŠOKIAI — GROS BOB Z I N K U S 
O R K E S T R A S 

• Į f i J IMAS 25c — F R E E P A R K I N G • 

T 

Tėvai Mari jonai nuoširdžiai kviečia savo rėmėjus i r vi sus Lie tuv ius da lyvau t i š iame milž iniškame pa reng ime 
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