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Turkija-patikimas draugas 
JONAS BRAZDŽIONIS, Chicago 

Viena tokių vietų, pro kurią komunistinės bacilos negali 
skverbtis į laisvąjį pasauli, yra Turkija, kuriai JAV suteikta ar 
teikiama karinė ir ekonominė pagalba labai daug padėjo saugo
jantis nuo raudonojo pavojaus. 

Turkija yra Nato narys. Jos 
vaidmuo Artimųjų Rytų erdvėje 
yra pirmaujantis. Maskvos val
dovai visą laiką spaudžia Turki
ją, kad ji atidarytų Dardanelų ir 
Bosforo sąsiaurių vartus ir leis
tų komunizmui plėstis į Art. Ry
tų ir Viduržemio jūros rajonus. 
Tačiau Turkija, kad ir būdama 
Rusijcs pašonėje, tvirtai stovi 
laisvojo pasaulio pusėje ir skai
to pirmuoju priešu rusą, su ku
riuo paskutinių 200 metų laiko
tarpyje teko kariauti net ^ . k a r 
tų. 

Šiuo laiku Turkija turi 400 
mylių ilgumo siena su raudonąja 
Bulgarija ir Sov. Rusija. Turkai 
ypač neapkenčia rusų. Net An
karos kapinėse ant paminklų 
randami tokie įrašai: ,,Jis mirė 
bekovodamas prieš rusus". 

Turkai yra vakarietiški, dina
miški ir žengia į ateitį dideliais 
progreso šuoliais. Jie yra karin
gi. Kartą vienas turkų pasienio 
kapitonas pareiškė užsieniečiui: 
,,Vienas turkas gali kovoti prieš 
dešimt rusų". O visi dalyvavę 
Korėjos kare pripažįsta, kad ir 
Korėjoje turkai kovėsi kaip tig
rai. 

Teritorija, gyventojai ir turtai 
Turkija turi 296,185 kv. mylių 

ploto teritorijos, kur gyvena 
20,934,600 gyventojų. Kraštas 
turtingas žemės tur tais : yra 
tungsteno, chromo, švino, cinko, 
vario, aliuminijaus ir kobalto. 
Yra naftos šaltinių ir dideli an
glies bei geležies ištekliai, kurie 
yra kartu sugulę ir t inka tiesiog 
plieno gamybai. Vienas trečda
lis žemės tedirbama. Kraštas 
gali išlaikyti 50 mil. žmonių. 
Turkija — turistinė šalis su Ara 
rato kalnais, kur Nojaus arka 
buvo sustojusi. 

JAV parama Turkijai 

Turkai laiko artimu draugu 
tą, kuris padeda Turkijai gintis 
nuo Rusijos. O visų draugų tar
pe pirmą vietą užima Jungt. 
Amerikos Valstybės. Skaitoma, 
kad nuo 1948 m. JAV suteikė 
(investavo) Turkijai arti pusan
tro biliono dolerių vertės para
mą, kurios trys ketvirtadaliai 
yra kaip karinė, o- likusieji — 
ekonominė parama. Kada Ame
rikoje kalbama, jog reikia su
mažinti pagalbos teikimą Vaka
rų Europos sąjungininkams, 
Turkijai kasmetinė parama dar
gi padidinama, kadangi kiekvie
nas suteiktas Turkijai doleris 
atneša didelę naudą. Turkijos 
laikysena komunizmo atžvilgiu 
yra aiški, jos strateginė padėtis 
yra svarbi, jai teikiama parama 
duoda bene geriausius rezulta
tus. Turkai mielai priima pagal
bą ir pamokymus. Štai vienas 
charakteringas turkų profeso
riaus pareiškimas amerikiečiui: 
,,Mes tikime į jūsų kraštą ir į 
kitus pasaulio kraštus, kurie ga
li daug mus pamokyti. Bet mes 
žinome, kad mokant ir padedant, 
jūs nebandysite mus suvalgyti". 

Stiprios karinės jėgos 

Prieš penkis metus Turkija ka 
riškai buvo silpna. Rusijos ko
munistai žiūrėjo į ją kaip į kraš
tą ,kuris negali apsiginti. Šian
dien kariškas vaizdas pasikeitė: 
krašte pravesti geri keliai, ka
riuomenėje seni ginklai pakeisti 
naujais ir moderniškais. Dingo 
rusų svajonės, kad vien raud. 
Bulgarijos jėgomis galima per
sikelti per sąsiaurius ir paversti 
Turkiją Maskvos satelitu. Šian
dien Turkijoj po ginklu stovi 
450,000 vyrų, kas sudaro 16 
pės t divizijų, 3 kavalerijos div.. 

6 artilerijos brigadas ir 4 oro 
pajėgų grupes. Sausumos kariuo 
menė paskirstyta į t r is lauko ar
mijas: 1-ji stovi vakaruose, 2-ji 
išdėstyta centre ir 3-ji saugo 
Kaukazo kalnų perėjimus. Pir
moji armija bendradarbiauja su 
Graikija ir Jugoslavija. 

Pavojui atėjus, Turkijos armi
jos gali būti padidintos dvi
gubai. Vyrai iki 47 m. amžiaus 
skaitomi rezerve. Vyresni suda
ro vadinamą šaulių korpusą — 
partizaniniam karui vesti. 

Didžiausios bombonešių bazės 
Art. Rytuose 

Įrengtos arba rengiamos avia 
cijos bazes Turkijos teritorijoje 
turi labai didelę reikšmę, nes iš 
tų bazių JAV lėktuvai gali per 
kelias minutes pasiekti pagrin
dinius Sovietų Sąjungos centrus-
Didžiausia bombonešių bazė yra 
prie Adana — Turkijos pietry
čių kampe. Keturios mažesnės 
bazės amerikiečių pastatytos — 
Turkijos aviacijos žinioje. Di-
yarbakir (300 mylių nuo rusų 
sienos) apylinkėje yra moderniš 
kų naikintuvų ir naikintuvų -
bombonešių bazė. Pagrindiniai 
turkų aviacijos mokymosi cen
trai yra vakarinėje dalyje prie 
Badirma ir Balkisier. Prie Juo
dosios jūros pakraščio numato
ma greitu laiku įrengti 11 aero
dromų. Dabar ten yra tik viena 
oro bazė prie Merzifon. 

Turkija laikoma stipriu są
jungininku laisvojo pasaulio pu
sėje. Nors komunistinės „taikos 
ofenzyvos" spaudimas kaikurio-
se Turkijos vietose šiek tiek jau 
čiamas, tačiau Turkijos apsi
sprendimas yra aiškus. Turkai 
gerai supranta komunizmo pa
vojų, todėl jų vyriausybei nesu
daro problemos, jei krašto gy
nybos reikalams skiriama kas
met pusė biudžeto. 

Demokrato žodis apie 
respublikonų darbus 

WASfflNGTON, rūgs. 3. — 
Demokratų sen. Gore atsakė per 
radiją į prez. Eisenhower kalbą 
apie jo administracijos atliktus 
darbus. Žinoma, demokratui jie 
neatrodė nė tokie dideli nė tokie 
geri, kaip juos pavaizdavo prez. 
Eisenhower. Jei ką gero prez. 
Eisenhower laimėjo iš kongreso, 
tai tik demokratų pagalba, nes 
savo partijos reikiamos daugu
mos jis dažnai neturėjo tiems 
įstatymams, kuriais dabar di
džiuojasi. 

Gore pareiškė, kad viešasis in
teresas reikalaująs išrinkti šį 
rudenį demokratų kongresą res
publikonų administracijai kon
troliuoti, nes ji pasirodžiusi esan 
ti neryžtinga ir be vairo tiek vi
daus, tiek užsienio politikoje. 

Žuvusieji grįžta pas savuosius. — JAV karininkai perima iš komunistų Panmunjome lavonus savo 
vyrų, kurie žuvo ir buvo palaidoti šiaurės Korėjoje karo metu. Komunistams atiduodami jų žuvusių
jų lavonai. Toji operacija dabar vyksta Panmunjome kasdien. (INS) 

" • ' — — • • - - - • 

Watkins komisija 
sparčiai dirba 

VVASfflNGTON, rūgs. 3. — 
Jei taip ir toliau vyks faktus 
apie sen. McCarthy elgesį ren
kančios senato komisijos darbai, 
tai visas darbas gali būti baig
tas per 10 dienų. 

Kas tikėjosi sensacijų ir sen-
McCarthy pastangų nukreipti 
komisiją į šunkelius, tas to ne
sulaukė, nes pirmininkas sen. 
Watkins tuojau pasipriešino sen. 
McCarthy, kai šis bandė pirma
jame ir antrajame posėdyje nu
sukti komisiją į pašalinius klau 
simus. 

Komisijos posėdžiai ikšiol la
bai sausi, nes visas laikas buvo 
skirtas skaityti į protokolą do
kumentams, kurie remia tai vie
ną tai kitą sen. McCarthy iškel
tą kaltinimą. Ikšiol trumpai liu
dijo tik du žurnalistai, pakviesti 
patvirtinti po priesaika jų su 
sen. McCarthy turėtus pasikal
bėjimus ir jų turinį. Toji medžią 
ga lietė kaltinimą, kad sen. Mc
Carthy įžeidinėjo netinkama kai 
ba kitus senatorius. 

Vakar buvo skaitoma toji me
džiaga, kuri liečia sen. McCar
thy pastangas skatinti valdinin
kus duoti jam medžiagą, kurios 
valdininkai niekam negali duoti 
be savo vyresniųjų žinios. 

Manoma, kad jau sutvarkyti 
kaip reikiant įrodymai paremti 
kaltinimams, jog sen. McCarthy 
įžeidė kongresą 1952 m. atsisa
kydamas liudyti senato komisi
jai, kuri tyrė jo finansinius ir 
kitus reikalus; kad sen. McCar
thy įžeidinėjo kitus senatorius ir 
kad jis pažemino gen. Zvvicker-

Oras Chicagoje 
Giedra, temperatūra apie 80 

laipsnių. 

Attlee per Mao patarė Rusijai 
grąžinti laisvę pavergtiesiems 

HONG KONG, rūgs. 3. — Iš Kinijos išlindęs darbiečių vadas 
Attlee čia papasakojo savo pasikalbėjimo su Mao turinį ir pasi
dalino kitais Kinijoje patirtais įspūdžiais. 

Ko prašė Mao, kad būtų ga-

Vietnamiete motina su vaiku skinasi kelią į amerikiečių laivą 
Haiphonge, iš kur ji nori patekti su kitais pabėgėliais į pietinį 
Vietnamą ir toliau nuo Ho Chi Minh komunistų. fINS) 

limas komunistų ir laisvųjų su
gyvenimas? Gi štai ko: kad jo 
Kinijai būtų grąžinta Pormoza, 
kad nebūtų ginkluojama nė Ja
ponija nė Vokietija. Attlee bu
vęs prašytas šias Peipingo nuo
mones perduoti Washingtonui. 

Attlee iš savo pusės pasiūlęs 
Mao Tze- tungui pasakyti Ma-
lenkovui ir rusams, kad jis ir vi
si laisvieji vakariečiai norėtų, 
jog Rusijos žmonės gulėtų lais
vai tvarkyti savo reikalus, kad 
Europos satelitai būtų išlaisvin
ti nuo komunistinės tvarkos, 
kad Maskva per savo agentus ir 
komunistų partijas nesimaišytų 
po kitų kraštų reikalus i r kad 
Rusija sumažintų apsiginklavi
mą. 

Attlee atsisakė daryti galuti
nes ir tvir tas išvadas apie Kini
ją, nes jis tiek neilgai ten buvo 
ir ne viską matė, bet jis gali tvir 
tinti, kad Kiniją valdo komunis
tai pagal tuos principus, su ku
riais mes sutikti negalime. Bet 
jis gali simpatingai žiūrėti į re
formas, kurias naujoji Kinija da 
ro švietimo, sanitarijos ir žmo
nių aprūpinimo pastoge reika
luose. Gautas įspūdis, kad val
džia tikrai siekia žmonių gero
vės. Kinijos pareigūnai nesigy
rė, kad viskas daroma tobulai ar 
gerai, kaip tai darė rusai, kurie 
visur jiems sakė, kad Rusijoje 
viskas geriau, negu visur kitur 
pasaulyje. 

Kinija stipriai priklauso nuo 
Rusijos tiekimo ir technikinės 
pagalbos, tačiau jis neturįs įro
dymų, kad rusai šeimininkautų 
Kinijoje. Jam atrodo, kad Kini
joje mažiau kreipiama dėmesio į 
Markso ideologiją, ypač tvar
kant žemės ūkį įr smulkius vers
lus-

Nixon viešosios ir 
privačios pastabos 

CINdNNATT, rūgs. 3. — Čia 
yykstąs respublikonų partijos 
centrinės vadovybės suvažiavi
mas išklausė ir viceprez. Nixon 
pastabas dėl rinkiminės propa
gandos taktikos ir laimėjimo vil
čių. 

Viešai su žurnalistais kalbėjęs 
Nixon pasakė, kad respublikonai 
kongresą lengvai laimės, nes de
mokratai neturi nė vieno didelio 

priekaišto respublikonų adminis 
tracijai. Didžiausias jų argumen 
tas, kad su respublikonais atei
na ir ūkinė krizė, esąs dingęs. 
Nixon pripažino, kad kaikur ne
darbas yra žymus, todėl tose vie
tose lauktina respublikonų kon-
gresmanų pralaimėjimo. Tas 
reiškinys negalėsiąs paliesti se
nato sudėties. Bet būsią vietų, 
kur respublikonai laimėsią nau
jų narių atstovų rūmams. 

Nixon tikisi, kad ir šiemet 
respublikonai surinks daug bal
sų visame krašte, tačiau neabe
jotina, kad jų bus žymiai ma
žiau negu 1952 m., nes tada daug 
demokratų ir nepartinių balsavo 
už prez. Eisenhower. 

Prez. Eisenhower pasakys ke
letą pozityvių kalbų iškeldamas 
savo administracijos darbus, ta
čiau neagituos nė už vieną asme
nį ir neužsiims neigiama kritika. 

Bet žurnalistai nugirdę ir t as 
Nixono pastabas, kurios buvo* 
pasakytos uždarame posėdyje ir 
tik partijos vadovybei girdėti-
Ten jos nebuvusios tokios opti
mistiškos nė dėl šio rudens rin
kimų nė dėl partijos ateities. 
Viceprez. Nixon prileidęs, kad 
partija šį rudenį gali prarasti 
daug atstovų ir kad iš viso par
tijos su dabartine programa li
kimas gali būti liūdnas, jei ji 
greit pralaimėtų valdžią, nes gy 
venimas pasisuktų stipriai į kai
rę — ties liberalinio ūkio ateiti
mi būtų pastatytas didelis klaus 
tukas. 

Maniloje pagautas 
šnipas su dokumentais 
MANILA, rūgs. 3. — Čia va

kar areštuotas korėjietis, pas 
kurį rasta daugybė JAV kom
promituojančios medžiagos ry
šium su pietryčių Azijos apsau
gos organizavimu ir JAV — Fi
lipinų savitarpinės apsaugos 
paktu- Areštuotas ir Filipinų už
sienio reikalų ministerijos val
dininkas. Juodu, turbūt, paleido 
į spaudą žinias apie projektuoja
mo pakto projektus. 

Pačiuptas jau gerai medžia
gos prisižye jojęs korėjietis yra 
atvykęs į Filipinus kaip P. Korė
jos diplomatinės misijos tarnau
tojas, bet ši pastaroji jo savu 
nelaiko. 

Anglija organizuoja pasitarimą 
Vokietijos ginklavimui aptarti 
LONDON, nigs. 3. — Anglijos vyriausybė nutarė pati savo 

vardu kviesti konferenciją V. Vokietijos apginklavimui svarstyti, 
o V. Vokietija nori tar t is su visais, išskyrus Prancūziją-

Konferencijos tikslas — su 
rasti pakaitalą prancūzų palai
dotai Europos Apsaugos Ben-
druomenei. 

Konferencijos dalyviai yra: 
JAV, Anglija, Prancūzija, V. Vo 
kietija, Italija, Belgija, Olandija 
ir Luksemburgas. 

Konferenciją manoma surink
ti Londone, kad Churchill galė
tų būti arti ir veikti taikinda
mas, ragindamas, kompromisus 
siūlydamas, kad Anglijos vy
riausybė galėtų greitai sprendi
mus daryti, nes į ją bus didelis 
Prancūzijos spaudimas daugiau 
angažuotis Europos kontinente. 

Kvietimai dalyvauti konferen 
ei joje esą išsiųsti per diplomati
nius atstovus. Jei atsakymai bus 
teigiami, konferencija gali įvyk
ti rugsėjo mėn. gale. Pageidau
jamas pačių užsienio reikalų 
ministerių dalyvavimas. 

Šis pasitarimas įvyks prieš At 
lanto pakto tarybos nepaprastą 
posėdį, kurio paprašė JAV vals
tybės sekretorius Foster Dulles. 
Šis posėdis galės įvykti, mano
ma, tik Jungtinių Tautų sesijai 
prasidėjus. Jei užtektų tik užsie
nio reikalų ministerių pasitari
mo, o nereikėtų finansų ir kraš
to apsaugos ministerių, tai posė
dis galėtų įvykti New Yorke, 
nes į Jungtinių Tautų sesijos 
pradžią susirinks dauguma At
lanto pakto valstybių užsienio 
reikalų ministerių. Prisimini
mui suminėtina, kad šios vals
tybes Jrra Atlanto pakto nariai: 
JAV, Kanada, Anglija, Prancū
zija, Portugalija, Italija, Graiki
ja, Turkija, Islandija, Norvegi
ja, Danija, Belgija, Olandija, 
Luksemburgas. 

Londonas siūlys V. Vokietiją 
priimti į Atlanto bendruomenę, 
bet atginklavimą siūlys apvar-
žyti tokiomis sąlygomis, kad vėl 
neišaugtų vokiečių militarizmas. 
Tik nė vienas nė kitas dalykas 
nebus lengva padaryti, nes Vo
kietijai priimti į Atlanto ben
druomenę riekia visų narių pri
tarimo, o Vokietija nebėra nu
siteikusi leisti riboti savo suve
renumą, jeigu ir kiti to nedarys. 

Anglijos augštasis komisaras 
Vokietijoje jau sugrįžo į Bonną 
su instrukcijomis pradėti dery
bas su Adenauer dėl suverenu
mo grąžinimo, nes nebetinka tie 
vadinamieji Bonnos susitarimai 
arba lakinoji taikos sutartis, ku 
ri buvo surišta su Europos Ap
saugos Bendruomenės paktu. 
Prie jo prisijungs ir JAV augš

tasis komisaras dr. Conant. Ne
aiški dar Prancūzijos komisaro 
padėtis, nes oficialus Vokietijos 
vyriausybės komunikatas igno
ravo Prancūziją, kai pasisakė už 
greitas derybas su JAV ir An
glija suverenumo klausimu. Vo
kietijai suverenumą grąžinti tu
ri kiekviena Vokietiją okupuo
janti valstybė atskirai savo zo
noje pagal savo konstitucijos 
nustatytą tvarką. 

V. Vokietijos vyriausybė jau 
pareikalavo pilno suverenumo ir 
teisės dalyvauti V. Europos ap
saugos sistemoje be jokios dis
kriminacijos. Tą reikalavimą pa 
skelbęs oficialus komunikatas 
įgalioja Adenauer tuojau pradė
ti derybas su Anglija ir JAV, ta
čiau nieko nesako apie Prancū
ziją. 

Nutarta ir toliau tęsti ikšioli
nę Adenauer užsienio politiką, 
nes t ik t a s kelias galįs privesti 
prie Vokietijos suvienijimo lais
vėje ir taikoje. Tos politikos du 
stulpai yra: Jungtinės Europos 
valstybės ir Vokietijos buvimas 
vakarų bloke. 

Be to, svetimų kariuomenių 
buvimas Vokietijos teritorijoje 
turės būti sutvarkytas naujomis 
sutartimis (žinoma, jei JAV, An 
glija ir Prancūzija sutiks galop 
baigti Vokietijos okupaciją). 

Armas paeme visę 
Guatemalos valdžią 

GUATEMALA, rūgs. 3. — 
Subiro Guatemalą po Arbenz re
žimo valdžiusi trijų karininkų 
junta ir visą valdžią, prezidentu 
pasivadinęs, perėmė juntos pir
mininkas ir sukilėlių vadas pulk. 
Armas. 

Prezidento pareigas perėmęs 
Armas priėmė kitų dviejų kari
ninkų pasitraukimą, padarytą 
„patriotiniais sumetimais", nes 
jie sutikę, kad krašto gerovei 
reikalinga vieninga vadovybė. 
Išeitų, kad tr ims valdant tos vie 
nybės nebuvo. • 

• Kolumbijoje esąs gimęs nau 
jas penketukas jau 11 vaikų tu
rinčiai šeimai. 

• Indijoje ir Kinijoje potvy
niai užpilia vis didesnius plotus, 
nes vėl pradėjo lyti tose vietose, 
kur yra upių ištekėjimo vers
mės. 

Kalendorių* 
Rugsėjo 3 d.: šv. Bronislava. 

Lietuviškas: Jaugailis ir Mirga. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Turkijos prezidentas CelaZ Bayar atvyko £ Jugoslaviją 8 

dienoms stiprinti neseniai pasirašytos Turkijos — Graikijos — 
Jugoslavijos karinės sąjungos. 

'•— Londone vakar patikimai paaiškinta, kad Prancūzijai bus 
duota pirmenybė pasiūlyti Vokietijos atginklavimo planą, tačiau 
jei jis nebus realus ir pozityvus, bus veikiama be Prancūzijos. 

— JAV diplomatinės ir karinės strategijos ekspertai esą gavę 
uždavinį suplanuoti JAV nutolimą nuo Prancūzijos ir suartėjimą 
su V. Vokietija ir Ispanija Europos apsaugą iš naujo pertvarkant. 

— Savo užsienio politikos rezoliucijoje Amerikos Legiono 
konvencija vakar pareiškė baimės, kad administracija nesuminkš
tėtų komunistų atžvilgiu ir reikalavo paskelbti Rusijai ir Kinijai, 
kad kekvienas jų pajudėjimas už savo sienų bus sutiktas karu. 
Patarta vyriausybei tokiu atveju karo nebijoti net ir tada, jeigu 
sąjungininkai nepritartų. 

— JA V senato užsienio komisijos pirmininkas Wiley po pasi
kalbėjimo su kancleriu Adenauer vakar Bonnoje pareiškė, kad V. 
Vokietija turi atgauti pilną suverenumą- Tuo reikalu jis vyksta 
kalbėtis į Londoną. 

— Adenauer patikėtinis pareiškė, kad V. Vokietija priims 
pakvietimą būti Atlanto pakto nariu, tačiau pati nesisiulys. Pa
siūlymą Vokietiją priimti turi padaryti JAV ar Anglija. Tai turi 
reikšti, kad Prancūzijos pasiūlymas yra menkavertis. 

— Peipingo radijas pranešė, kad prieš savaitę Chiang Kai-
sheko lėktuvai padarę nemalonumų penkiolikos Kinijos miestų gy
ventojams, Nemalonumą rūši$ nenurodytai 

- • - • - • • — -
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Redaguoja : J O N A S ŠOLICNAS, 6536 So. Bell Ave., 

Chlcago 36, 111. Telefonas HEmlock 4-9052 

Visus mūsų sporto šventes dalyvius Toronte: akty
vius sportininkus, sporto darbuotojus, sporto entuzias
tus ir sporto šventes žiūrovus, IV Š. Amerikos lietuvių 
sporto šventes proga susirinkusius šventiškai išmėginti 
savo jėgas sporto aikštėse, Toronte, sveikiname ir Įlin
kime kiekvienam sėkmes. "Sp. Apžv " Redakcija 

I T o r o n t ą ! 
J . ŠOLIiyNAS E m i l i r D a n a Zatopek iŠ Čeko 

Slovakijos abu laimėjo šveicarijo-
Vėl po vienų ilgų metų t a rpo Kad šventė nukentės, jau dabar [ j e -uronires varžvbss. E-nil nutė 

mų dėl Lituanicos išsilaikymo Tel. ofiro WA. 8-3060, rez. 00. 4-11*7 
pirmavime. Ne tenka abejoti, DR. Z . DANILEVIČIUS 
kad šįmet iš užsiregistravusiųjų GYDYTOJAS U I C H I R U R G A S 
8 krepšinio komandų, nė viena;. I l 0 7 4 8 S o- Michigan Ava 
^^«L-o+nL-«»a *,^u«,^, i««rr»r« Jk,jt*ka VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad. 
penketukas nebus lengva duona, j n U o 2 iki 4 v. p. p. • 7—9 v. vak. 
T o r o n t o V y t i s — ChicagOS Šven- L iS°n iua priima III pairai susitarime 
+A„ „ „ „ „ I A * • T\ *. ••». rr Rezid.: 10838 So. YYabash Ave. 
tes nugalėtojas, Detroito Kovas 
ir Chicagos Perkūnas — ta i ko
mandos, kurios k 'ekvienam prie
šininkui bus kietas r iešutas . 
Tad krepšinyje laukt ina įdomių 
kovų ir augštog klasės žaidimo. 

mūsų sportinės šeimos aktyvie- aišku. 
ji, nar iai renkasi savo metinei 
spor to šventei. Šios šventės 
daug kas laukia su nekant rumu j 
ir džiaugiasi, pagalvoję apie nuo! 

Dana nulii-i- 32.91 me i. 

Lengvoji at let ika priklauso 
Cevelandui 

Jeigu krepšinio meisteris ga
li paaiškėt i tik paskut inę baig-

(Nukel ta j 7 psl.) 

DR. JUZE A8LINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

\ a i l«u Ir moterį: ligo* 
5159 South Damen Avenue 

Pirmad., treSiad. 10—4; a*trad. Ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo I—9 v.v 

Šeštndifnialp m—12 vai. pietų 
Otiso tel. — PI? « 7800 
Namų tel. - TR 4-1765 

Nesinaudojama praeitic3 

pamoka pažadėta, kad bus imtasi prie-
An t ra s svarbus dalykas, kuris m 0 n i ų teisėjų kadrui padidinti, 

širdų pabendravimą sporto aikš- kelia rūpesčių, kuris buvo paste-
tėse. Tačiau negalima visiems t a s buvusiose sporto šventėse ir 
džiaugsmingai vykti šįmet j To- dėl kurio mūsų spor to vadovy-
rcntą, kadangi mes besid^aug-j bė galėjo daugiau pasirūpinti , 
darni galime labai lengvai pa-! y ra dvilypės sporto šventės vyk 

dymas per t rumpa dviejų dienų 
laikotarpi. 

Jau ne šiandien y r a siūloma 
perskelti s p c r t 0 šventę į dvi da
lis: žiemos ir vasaros , tačiau 

mirštį svarbius, su šia švente 
susijusius, dalykus. 

Rūpesčiai dėl šventės pasisekimo 

Pirma, negu žvilgterėsime į 
Torontan vykstančiųjų sporti- ' apie tai tylima. Kadangi iš bu-
nįr.kų pajėgumą, pažiūrėkime vnsių sporto švenčių pravedimo 
bent t rumpai , kokios kliūtys ir žinome, kad visur ir visada nu-
problemos yra ant kelio, vedan-; kentėjo dėl skuboto šventės pro-
čią į IV Š. Amerikos lietuvių j gramos vykdymo ne tik pa tys 
sporto šventę. Kadangi žincme, j sportininkai, bet i r visa visuo-
kad sporto šventės pasisekimas \ menė, dalyvavusi kaip žiūrovai, 
priklauso ne vien tik nuo tech- todėl šis vietos sąlygų padiktuo-
nišku jų šios šventės organizato-, t a s reiškinys, kuris nebuvo įvyk 
rių, šiuo atveju Toronto Vyties, j dytas , a r nenorėtas supras t i mū-
bet taip p£ t ir n u 0 pačių spor- į sų sporto vadovybės, y r a visiš-
tininkų pasiruošimo bei spor to , kai nesupran tamas . Tai vengti-
vadovybės. 

Kongreso šešėlyje 

Viena didžiausių problemų, 
kuri mūsų sporto vadovybės ne
buvo išspręsta, ta i šios šventės 
ruošimas tuo pačiu metu, kai 
Chlcagoje vyks ta pirmasis Ame 
rikoje Ateitininkų Federacijos 
kongresas . Fak tų nenubrauksi
me, jų nenutr insime ir jie ilgai 
da r bus, a r mes norėsime to, a r 
ne, tačiau, visdėlto, reikėjo ras
ti išejtį, kuri būtų buvusi palan
kiausia atei t ininkiškajam spor
tuojančiam jaunimui. Žinant, 
kad mūsų sportinėje šeimoje 
y r a daug ateitininkų, nesupran
t a m a s kai kieno tuščias kalbė
j imas apie progas, kurios suda-
ry t inos jaunimui susiburti ir 
pulikioje nuotaikoje sporto akiš-
tėje pabendraut i . Kadangi šis 
dalykas paliečia daugiau spor
tuojant į jaunimą ir, kadangi jau 
n imas tiesioginiai nukenčia, to
dėl mūsų sporto vadovybė tu

nas reiškinys mūsų gyvenime. 
Kcdėl sportiniįnkai ir visuomenė 
nukenčia, tu rbūt , aiškinti nerei
kia. Kiekvienas mūsų žino, kad 
nė krepšininkas, nė tinklininkas, 
nė stalo tenisininkas vasaros me 
tu dėl gyvenimo sąlygų savo ša
koje t reniruot is negali, tiek, kiek 
žiemos metu. Reiškia, nukenčia 
sporto lygis. Kiekvienas, daly
vavęs buvusiose šventėse, ta ip 
pa t žino, kad y ra daug sporti
ninkų, kurie reiškiasi keliose 
sporto šakose. Sporto šventės 
metu bėgioti ne t^k bėgimo ta
ku a r krepšinio aikštėje, be t ir 
iš stadiono į krepšinio salę, y ra 
beveik neįmanoma. Klausimas 
svarbus ir problemos išsprendi
mas — neatidėliotinas dalykas. 

Kur teisėjai? 

Paskutinipjo suvažiavimo me
tu Chicagoje buvo siūlyta ir 
daugumos pr i t a r ta , kad mums 
reikia lietuviškų, patyrusių tei
sėjų. Kadangi lietuviškasis tei-

rėjo išspręsti šį reikalą jaunimo, j sėjų kad ra s įvairiems varžy-
bet ne paskirų individų naudai . ' boms yra labai mažas, t a i buvo 

organizuojant teisėjų kursus . 
Kur teisėjai? Atrodo, kad To
ronte vėl turėsime t ik lietuviš
kai kalbančius teisiamuosius, be t 
ne teisėjus. Pažadas liko paža
du. Gyvenimu mažai rūpinamės 
ir esame patenkint i vienkart ine 
spor to švente metuose. A r t a i 
t ikras is mūsų sport inės šeimos 
uždavinys emigracijoje — te
sprendžia kiekvienas mūsų. 

Tai tįk kelios mintys dėl mū
sų spor to šventės pasisekimo, 
vyks tan t į Torontą. 

Naujos jėgos 

Kaip pastebėjome, kiekvienais 
metais spor to švenčių dalyvių 
skaičius didėja. Šįmet mano-
noma, kad pirmą kar tą dalyvaus 
ir New Yorko apygardos sport i
ninkai. Ta i naujos, nežinomos 
sport inės jėgos, kurios suteiks 
daugiau smalsumo ir žiūrovui, 
ir aktyviam sportininkui. Per 
paskutininiuosius t r is metus , kai 
sporto aikštėse pasirodydavo 
vis tie pa tys veidai, t a i kiekvie
nas sportininko judesys, jo sti-

fiR. KĘSTUTIS ASUaSItftf 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10'—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., Šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospec t 6-1795 
Namu tel. TRtangie 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-6609, rez. P R , 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

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

Tel trato GBacelano 2-9208 
2356 West Chlcago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
NORTHWEST MEDICAL C E N T E R 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečlad. 

12—4 v. p. p. šeštad. 

Tel. ofiso P R . 8-1717, re*. R E . 7-7**' 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
tfiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rezid. 3241 W. 66th P L A C E 

DR. YL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ims buvo m a t y t a s ir zmomas. T e l e f o f i s o I l A f a y e t t e SUCMS 
Dabar gi matys ime ir naujų j ė - ' R**. FRontier e-osi* 
m-

A r Li tuanica išlaikys 
p i rmavimą? 

Sportininkai ir spor to entu
ziastai, lydintieji sport ininkus į 
Torontą iš Chicagos apylinkių, 
susirūpinę klausia apie mūsų 
šios žiemos krepšinio aikštės dei j Rūpestingai ir pigiai taisau 
mančiuką — ASK Lituanica, T E L E V I Z I J O S 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. H E •-2S?" 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS? 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr 1-5. trer\ ir BeSt. papai sutarti 

kurie savo aktyvumu^ ir žaidi
mu stebino visas lietuvių vie
toves Amerikoje. Aišku, kad 
s tudentai ir v a s a r o s ' me tu ne

s n a u d ė , tačiau netekimas ko
mandos kapitono Dirvianskio ir 
New Yorko lietuvių krepšinin
kų pas i rodymas keiia abejoji-

rf : ^ s 

INSURE0 
- UP T0 -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
R E K O R D A S . , . . 
* Įs te igta Chicagoje 1905 metais . 

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus , 
ekonomines depresijas, panikas i r krizes ir savo 
taupyto jams išmokėjo kiekvieną su taupytą dolerį 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be 
perstojimo 

# Par t r auks ime jūsų pinigus iš ki tur , jei a tneši te 
savo banko knygutę . 

N E L A U K I T — P R A D Ė K I T E TAUPYTI Š IANDIEN! 

FEDERRL 
5AVINGS 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po 
pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. 
vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

A P A R A T U S 
Garantuoja darną ir dalis 

J. M I G L I N A S 
TeLHUmbodt 6-1038 

s 

AND LOAN A S S O C I A T I O N 
Okortercd artd Supervised by the United States Government 

2202 W. Cermak RdM Chicago 8, III, 

Phone VI. 7-7747 J o h n J . Kazanauskas , P res . 

muR.it. 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, I tAPIO, P A T E F O N Ų 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Teievision, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FRont ie r 6-1998 
Pa* lietuti — Ir geriau ir pigiau! 

M O V I N G 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

CONRAD'AS—F0T0GRAEAS 
(Lietuvis) 

= • ' • , " n 1 • • s i - • Ji 

Moderniškai jrengta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuvSs. Jau
navedžiams duoda
m a puiki Ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
Ir gražiai at« s'^as 
darbas. 

414 WEST 68rd S T R E E T 
Tel. E N g . 4-5883 arba ENg. 4-5840 

Ofiso valandoms akam b. YA. 7-3526 

DR. AUKA DCMANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel.: Cllffside 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 pagal sutarti 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-3244 

Tel. ofiso V I . 7-0000, rez. V L 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
k a m p o s Archer ir California Ave. 

V A L : 2—4 ir 6—S v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijoj' 
P l l lmore 3-8614 (Maywood, 111.> 

DR S. GFŠTAUTAS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

širdie*, vidaus ir vaikų ligotą 
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 3-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( k a m p o Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 5-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette B d . 

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

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

% 2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo 9 ik i .12 , 3 iki 5„ 6:30 iki 9 
vai. vak. šeštad.: nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sekmad. 

GRovehil l 6-1 596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
\El\j LIGŲ SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINIUS 
alandoa: 9—12 ir 7—9 v. v. paga 
susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marquette Bd, 

Ofiso Ir buto tel. OI.. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 3 3 6 S o . 4 9 t h Ct . . C i c e r o 
Kasdien .10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 V. v. 

BuUvs 1832 SO. 49th Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 5frth Street 

VAL,. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 

Tet ofiso ir buto Olvympic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—f» v. v. 
Butas 19M So. iotii AVO. 

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer 4 ve 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 • . 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 * 

Trečiadienį tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Av* 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., afetrad., ketv. Ir penktad 
nuo 3—6 t>. P. Ir 6—8 v. • . ; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 T. p. 
ir nuo 1̂ —3 v. p. p. 

Ofice telef. REpublic T-l 16* 
Namu telef. WAlbrook 5-87A5 

-» ,n ' 
Tel. ofiso YA. 7-656T. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LTOONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 r. Iki 8:8«> 
v • Išskyrus trečiad. ir Šeštad vak 

T>o1 otteo OR 6-5899. P R 6-«7t? 

DR, A. MACIŪNAS 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*PEC CHIRURGINES LTOOP 

2423 VVest 63rd Street 
i 'amoac 6* ir <trtA*ianv 

VAal. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
iki Labor Day uždaryta 

uždaryta 
Šeštad. 

Trečiad. ir sekmad. 

Telefonas P U l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
ai kasdien 2—4 popiet Ir 6—8 v v 

išskyrus trečiadieniu* 

Dt. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1821, 
Jei neatsil iepia — VIucennes 6-8900 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 3—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku papai susitarimą 

Telef. VIetory 2-1484. Reskl . 2231 \V. 
2:\ PI. Telef. FK. 6-3941. 

Ofiso te lefonas — BIshop 7-i«>23 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarn* 

DR. VYT. TAURAS 
TUKIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moter. lig. 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave.) 
Ofiso ir reiid. telef. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v Antr. 
Treč ir Penkt. 6—9 v. v. Ir Ketv. ir 
šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 334 W. HZ S*, Tel. W E . 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt. nuo 12—1 p.p. 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINES LIGOS 
6 2 5 5 S o u t h V V e s t e m A v e o o e 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. Šeštadieniai.* 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Tei. ofiso: DAnube 6-1126 

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

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

Šeštadieniais 1—4 v. s . p. 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
D R . G. S. B Y L A I T I S 

Nervų, vidaus ir vaiku ligoa 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
šešt. 12:30—1:30 popiet. Kitomis die
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.- kasdien 6:30—8.S0. Sešt. 4— 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-3851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškeviciūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE • 
6560 So. Western Ave. 

Vsl. kasdien 1—8 p. p. Ir nuo 6-
v. vak. gest. 1—4 p. p. Trečiad ii 
kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVfčiUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Be thaay Mcthodist T>iponin§je) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

Telef. REpubl i c T-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina ak i s : pritaiko akinius, 

keičia st iklus ir r ė m ą . 
4701 S. Damen Ave., Chicago, HL 

Šaukite — VA. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. of iso CL 4-0253, rez. YA 7-ft38* 
DR. A. Z. ŠAULYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 

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

Šeštadieniais 2—4 vai r»opl»t 
Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tel ofiso YA. 7-0554, rez. MI S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augš tas ) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ntaujas adresas: 4255 W. 6Srd SL 
Ofiso Ul. Rr . l ia inv 5-4410 

Rezid. telef. GRovehi l l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart i 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez, PR.G-1930 
Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai, 

saukite Mldwa> 3-0001 

Ofiso tel. CMffsIde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
Kampas 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek 

DR. FL TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALLATKELPSJ 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette Parko ofisas; Fordoi 

Medical Arts Bldff. 2656 W. 63rd St 
(kampas Washtenaw ir 6Srd). Vai 
kasdien 3—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 Išskyrus treč 
Ir Šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero of isas: 5002 West 16th St 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TO\vnhail 8-0950; namu telef 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

Tel. of iso VI 2-1581, re*. VI 2-0743 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest 31st Street 
Kampas Halsted ir 81-mos gatvių 

Prigmimo valandos: 2—4 p. p. lt 
6—8 v. v. geštad 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. H E . 4-31W 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Vest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pasai sutartį 
I 

Tel. ofiso CA. 6-0257. rez. PR..6-.665» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hafeted Street 
Rezid. 6G00 S. Artesian Ave 

v AL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v 

Ort< »i>cdas-1 'roteziskis 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom įtvarai. 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa
šalinti spec. aimratai. Am-

put. Kojoms ir rankoms visu s istemų 
rių**—t Opthop. p ė d o s Ploik^eie* 
(Arch •u |ųw)rts) . Moterims, vyrams 
Ir va ikams įvairių tipų med Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

OKTHOPEDUOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 \V. 59th St., Chicago 36, I l l inois 
Tel. P R o s p e c t 0-5084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 
Tel. YArds 7-1821 

Pritaiko a k i n i u . 
Kreivai aki* 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuv? 
756 West 35th Street 

VAU nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr« 
eiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S o P 

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtao 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, £eStad. 9:30 iV 

12: 1:30 iki 6 vai. vak 
C Anai 6-0523 Platt B Ida 
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SKELBKITfiS " D R A U G E " . 

\ 

a 

^ SA V I N G Č 

liimtiiiiHiimiiiiiiHiimimmiiiiiiiiiiiiif 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai •kaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų, 
kaina yra prieinama visiem*. 
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Penktadienis, fugsėjo 3, 1954 flONRAiflB 0RAOOAB, CHICAGO, ffiLWOffl a 

D R A U G A S 
ITIP UTHUANIAN D ATL Y FRIEN1 

i*M *%t mcago a, I1L TeL Vlrgtnla 7-M40; 1-M41; 7-6«« 
t* ^ I)TIQ 01a« Matter March II , 1916, at Chicago, IUlnoif 

bder the Aet of Maroh t, 1879. 

Ismbtr of U»e Cathollc Preas Aaa'n 
"*MhUata«rf ially ezoept Sundaya 

PRENUMERATA: VIetam» 
OfcloafoJ Ir Cicero) |9.00 
Cttur JAV Ir Kanadoj* $8.00 

CTŽBienyJe |11.0( 
Redakcija «tralpsniu« taiso savo nuožlOra. Nesunaudotų straipsnių ne-

*ugo, juos grąžina tik Ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

SUB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year ln Chicago & Cicero 
•8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų S mfin. 

$6.00 $2.75 
94 60 $2.50 
$6.60 $8.00 

1 mfn 
$1.25 

$1.00 
$1.85 

"Didžiosios kanuoles" paruoštos 
Ypatingai didelis dėmesys yra kreipiamas į šių metų kon-

gresnius rinkimus. Partijų vadovai jau sudarė kampanijos pla
nus, pasiruošė juos vykdyti. Rinkiminėj kampanijoj, kaip at
rodo, bus "šaudoma" iš pačių didžiųjų "kanuolių". Respubli
konai nori, kad pats prezidentas Eisenhoweris bent kartot į 
mėnesį prabiltų į visuomenę per radiją ir televiziją i r ją in
formuotų apie dabartinę valstybės padėtį, apie vyriausybės ir 
Kongreso nudirbtus darbus ir ateities planus. Be to, pats Pre
zidentas yra pavedęs viceprezidentui Nbconui aktyviai dalyvauti 
kampanijoje, kad padėtų respublikonams kandidatams laimėti. 
Jisai tuo reikalu aplankysiąs bent trisdešimt valstybių. Į šj 
darbą būsią įkinkyti ir kiti stambieji respublikonų politikai. 

Nesnaudžia ir demokratai. I r jie kampanijai duos popula-
riausius kalbėtojus ir žymiausius veikėjus politikoje. Pirmoje 
eilėje buvęs prezidentas Harry S. Trumanas yra apsiėmęs grįž
ti į politinį "karą". Jisai pasakysiąs tiek kalbų, kiek leis jo 
sveikatą. Kadangi jis kalba atvirai, "iš peites", todėl klau
sytojų yra mėgstamas. O be to, p. Trumanas turi labai daug 
patyrimo partinėje ir politinėje veikloje," todėl demokratai džiau
giasi, kad jis yra sutekęs jiems talkininkauti. Adlai Stevensoną, 
buvusį Illinois gubernatorių ir 1952 metų kandidatą į prezi
dentus, tenka vadinti geru kalbėtoju. Ir jisai dirbsiąs šioj kam
panijoj "rankoves pasiraitojęs". 

Šio mėnesio paskutinėje dalyje ir visą spalio mėnesį būkime 
pasiruošę klausytis "trenksmų" iš tų "didžiųjų kanuolių". Kal
bų klausytis reikia, nes jos padės geriau susipažinti su krašto 
padėtimi ir, pagaliau, su abiejų partijų planais ateities darbams, 
kad savo balsus galėtume atiduoti už geriausius ir labiausiai 
kvalifikuotus valstybės darbą dirbti kandidatus. Ypač neužmir
škime tų kandidatų, kurie jau praeityje lietuviams buvo drau
gingi ir parėmė Lietuvos nepriklausomybės bylą. 

NATOirSEATO 
Netrukus Maniloje, Filipinuose, įvyks konferencija Pietry

tinei Azijai ginti sutartį sudaryti. Apie tai jau nemažai kalba
ma ir parašoma. Jungtinių Amerikos Valstybių sekretorius John 
Foster Dulles, kuris, suprantama, konferencijoje vaidins patį 
svarbiausią vaidmenį, yra pasisakęs, kad jis sieks "lankstesnės" 
sutarties. NATO (North Atlantic Treaty Organization) Jungti
nes Amerikos Valstybes perdaug^ įpareigojanti, perdidelę at
sakomybę ant jų uždedanti. Su SEATO p. Dulles būsiąs žymiai 
atsargesnis. Bandysiąs perdaug JAV neužangažuoti. 

Jungtinių Amerikos Valstybių karo vyrai taip pat nenorį, 
kad jų rankos būtų perdaug stipriai surištos sutartimis Paci-
fike. Tuo tarpu dar sunku numatyti, kaip iš viso seksis susi
tarti dėl tokios organizacijos sudarymo Pietrytinėje Azij *)*.;. 

Naujasis Brazilijos prezidentas 
Brazilijos politinės krizės metu nusižudžiusio prezidento Var

gas vietą užėmė Joao Cafe Filho. Jis yra laikomas geru Jung
tinių Amerikos Valstybių draugu. Jisai sieksiąs, kad JAV tur
tuoliai ir finansinės įstaigos kiek galint daugiau turto inves
tuotų Brazilijoje. I r jis pats yra rimtas ekonomistas ir finansų 
ekspertas. Esąs šalininkas ekonominių ir socialinių reformų, 
kurioms ir nemaža patyrimo turįs. 

Prezidentas Cafe yra 55 metų amžiaus. Dar tik 19 metų 
teturėdamas, jis jau redagavo laikraštį. Kai 1930 metais Var
gas pradėjo revoliuciją, jis vadovavo vienam kariniam daliniui 
ir po revoliucijos buvo paskirtas Natai miesto policijos viršinin
ku. Vėliau buvo išrinktas į parlamentą. 1950 metais išrinktas 
krašto viceprezidentu. 

Brazilija yra kavos kraštas. Naujojo prezidento vardas kaip 
tik ir reiškia kavą — Cafe — Coffee (angliškai). Angliškai pilna 
jo pavardė būtų: John Coffee, Jr., nes Filho reiškia — jaunasis. 

Nors po Vargo mirties krašte dar nėra visai ramu, tačiau 
manoma, kad naujojo prezidento režimas tvarką visa pilnuma 
atstatys ir galės ilgesnį laiką išsilaikyti. 

Ir sovietai kraustysis 
Ne be susirūpinimo yra ir Sovietų Rusijos vadai. Pirmoj 

eilėj jiems rūpi, kad jų "draugai" pačiame Kremliuje jų nenu
dėtų, kaip jau yra atsitikę su daugybe jų "tavorščių", antra — 
jie pradeda galvoti, kad šiuo metu iš viso Kremliuje nebesaugu. 
Jei kas užsimanytų vienu ar kitu būdu "nuvežti" iš užsienio 
vienos ar kitos rūšies bombą į Maskvą, ji tikrai būtų taikoma 
sprogdinti ne kur kitur, bet tik Kremliuje. Čia, žinoma, turima 
galvoj karo metą. Todėl ne be reikalo augštieji komisarai jau 
planuoja valdžios biurus kraustyti iš Kremliaus kitur, kad ir 
patys galėtų būti saugesni. Žodžiu, ir sovietai sumanė kraustytis. 

Iš didelio debesio mažas lietus < 
Išeikvota daug laiko, išleista daug pinigų, tiek daug gin

čytasi sen. McCarthy — armijos byloje ir, paskaičius senato ko
miteto ginčui tirti pranešimą, tyrimo rezultatą, matome, kad tas 
visas triukšmas nebuvo vertas pinigus ir laiką eikvoti. Tegul abi 
pusės ir buvo šiek tiek pakaltintos, tačiau sen. McCarthy auto
ritetas, kaip didelio kovotojo prieš komunizmą, nebuvo suma
žintas, o gali būti dar kiek ir sustiprintas. Nėra abejonės, kad 
jis savo darbą tęs ir toliau. Jį tęs dar drąsiau, nes pats Kong
resas yra priėmęs įstatymą, kuriuo uždaroma JAV komunistų 
partija. Šis įstatymas, nors tiesioginiai jis nieko neturi su Mc
Carthy — armijos buvusią bylą, visvien jis bus savotišku pa
skatinimu McCarthy ir kitiems valyti valdžios įstaigas ir šiaip 
organizacijas nuo komunistinio elemento. 

^visuomenė, pasirinkusi obalsį nimo periferijoje iškilo melagin 
"Visa atnaujinti Kristuje", tąją1 gi centrai. Subordinuoto žmo-
krikščicniškąją ugnį kursto ir gaus gyvenimo organai, netekę 
jos šilumą jaučia kiti. Į organiškų santykių su tikruoju 

N. Eerdiajevas, išanalizavęs branduoliu, patys save psr.kel-
žmonijos kultūros istoriją, ( pa-( bė gyvybiniai-, centrais", 
daro tok<ą išvadą: "Kai žmogių j "Šakelės", atitrūkusios nuo 
atsisuko nuo dvasinio gyvenimo ( "vynmedžio", sudžiūsta, suren-
centro, jis buvo atplėštas nuo karnos ir sudeginamos. Natūra-
gilumos ir iškilo į paviršių. Jo lus žmogus, atplėštas nuo dvasi1, 
nutolimas nuo dvasinio centro' nio gyvenimo, netenka ncišse-
vis labiau jį padarė paviršutinis- mįamų kūrybos šaltinių: jis skir 
ku. Netekęs dvasinio centro, tuo tas pražuvimui. Tik dvasinis 

Kai pasiskaitai, kaikuriucs' paču neteko dvasinio branduo-\ žmogus gali būti tikruoju kū-
laikraščius, pasiklausai tūlų as-,lio. Tokia žmogaus esmės de- rėjų, ne s jo šaknys siekia amzi-
menų kalbų, susidaro liūdnas centralizacija tapo jo organiš-; nuosms ir dieviškuosius kury-
vaizdas. Atskiri individai ir iš-lkos konstitucijos griuvėsiais, bos šaltinius, kurie niekada ne-
tisi kolektyvai teisia, kaltina ir žmogus nustoja buvęs dvasiniu išsenka, kurie sudaro begalybę 

ATEITININKŲ IDEOIjOfiAS 

Nauja negirdėto dinamizmo 
istorija 

K. Br. 

šmeižia kits kitą, todėl nesu
tikimams, kerštui ir neapykan
tai nėra galo... Ir norint pakeis
ti šią klaikią tvarką, reikia įkū
nyti naują, Naujame Testamen
te paskelbtą, principą: "Neteis-

| k'de, kad nebūtumėt teisiami ir 
kokiu saiku seikėjate, tokiu bus 
ir jums atseikėta" (Mato 6, 
1 -2) . Ir kai niekas niekam ne-
bedovanoja, ar begalima kalbė
ti apie normalų žmogiškąjį gy
venimą? Tada lieka tik neapy
kanta, kerštas, šmeižtai ir kru
vinos skerdynės, nes prieš blo-
į negalima blogiu kovoti. Tik 
gerumu galima blogį nugalėti. 
Ir meilė nurodo: "Mylėkite kits 
kitą brolių meile. Pagerbimu 
kits kitą pralenkite... Taigi, jei 
tavo neprietelis alksta, papenėk 
jį, jei jis trokšta, duok jam at
sigerti. Nes taį darydamas tu 
krauni žarijas an t jo galvos. 
Nesiduok apgalėti savęs piktu
mui, bet apgalėk piktą geru
mu" (Rom. 12,9-21) . 

organizmu. Tada pačioje gyve-ir pilnatvę. 

Rusijos ir Kinijos valstybiniai interesai 
J. GOBLS, Las Angples, Calif. 

Kad ideologiniu atžvilgiu So- kaišeko pritarimo. 1950 metais 
vietų Sąjunga ir raudonoji Ki- po ilgų derybų su Mao-Tse-( 

nija yra aliantės, dėl to neraJTung atstovais Maskva sutiko 
jokio abejojimo, bet kad tą grąžinti tuos geležinkelius ir 
dviejų valstybių interesai toli j Port Artūrą raudonajai Kinijai 
gražu ne visur sutampa ir kar
tais labai pjaunasi, tai antra 

ne vėliau, kaip 1952 m. gale, ta
čiau šis pažadas iki šiol nėra 

tiesa. Istorija rodo, kad valsty- ištesėtas; priešingai, 1952 m. 
biniai interesai dažnai nustel- rūgs. mėn. Kinijos užsienio rei-
bia ideologines simpatijas. To-1, kalų minisferis "maloniai p.i-
limesne ir visai artima praeitis 
rodo, kad Rusijos ekspansiniai 
interesai mina Kinijos nuo
spaudas Mandžūrijoj, Mongoli
joje ir Sinkiange, o raudonoji 
Kinija užmynė Rusijai nuospau
dą Korėjoje. 

XIX šimtmečio gale caristinė 
Rusija privertė Kiniją leisti pa

čia atidengiami giliausi psi-i statyti geležinkelį per Mandžū-
chologiniai pikto nugalėjimo riją ir jį ekpluatuoti. Šis gele-
principai. I r iš tikrųjų, ištiesti | žinkelis įgalino Rusiją patogiau 
ranką, atiduoti savo paltą — | susirišti su jos svarbiausiu cent 
tai nuginkluoti egoizmą. Tuo pa j ̂  Tolimuose Rytuose — su VIa 
daromas galas ne vien išoriniam j divostoku. šis geležinkelis skau' 
blogiui, bet ir vidaus blogiui, j d ž i a i p a ž e idė Kinijos suvereni-
kuris graužia širdis. Gerumu ( t e t ą Mandžūrijoje. Kiniečiai ne
nugalėtas kaip jis neužsidegs j k e n t § t o ^gą k e l i o p e r j ų te_ 
taikiais jausmais, taip reikšmin , r i t o r i j ą i r r e n g ė s i jį nusavinti, 
gaiš visuomenei. O prieš blog* {bet s t a l i n a s š i u o a t ž v i l g i u buvo 
atstatyti blogį, tai jį pagilinti,; c a r i g t a g . j i g 1 9 2 Q m p a s i u n t e 
sustiprinti, prieš0 ir savo sielo
je sėti neapykantos sėklą. Blo
gis tik blogį gimdo. "Kas ves 
į nelaisvę, eis į nelaisvę; kas ka
laviju užmuš, reikia, kad jis bū
tų kalaviju užmuštas" (Apr. 13, 
10). 

Krikščioniškoji meilė sudina-
mino ir suintensyvino žmonijos 
istoriją. Jį sutriuškino istorinį 
determinizmą ir statizmą ir su
kūrė naują negirdėto dinamiz
mo istoriją. Ji atidengė žmogui 
begalinius horizontus. Ji jam 
patiekė nelygstamąjį idealą, ku
ris niekada nesiliaus jo viliojęs 
vis į augštesnes sritis. Ji žmo-
nry-i atnešė naują ugnį ir nori, 
kad. ji kūrentųsi. Lietuviškoji 

savo kariuomenės dalinius to ge 
ležinkelio saugoti, betgi 1931 m. 
į Mandžūriją įsiveržė japonai ir 
pakirto rusų įtaką, sudarydami 
Stalinui tokias sąlygas, jog jis 
buvo priverstas parduoti tą ge-
ležinkelį Japonijos marionetei 
Mandžuko valstybei. 

Kai 1944 m. Jaltoje F. D. Roo 
sevelt paprašė Stalino pagalbos 
kare su Japonija, tai šis už tai 
pareikalavo teisės administruo
ti ne tik Mandžūrijos, bet ir ry
tinės Kinijos geležinkeliams ir 
grąžinti caristinės Rusijos iš Ki 

prašė", kad sovietai pasiliktų 
Port Artūre, o. Sovietų vyriau- , 
sybė mandagiai "patenkino pra-1 
šymą". Mat, einant karui Ko
rėjoje, Maskva turėjo pretekstą 
nesiskubinti perduoti geležinke
lius kiniečių administracijai, bet 
Mao-Tse-Tungo vyriausybė sa
vo divizijas siuntė į šiaurės Ko
rėją Mandžūrijos geležinkeliais, 
o šis faktas sustiprino Pekingo 
vyriausybės autoritetą ant So
vietų agentų toje Kinijos pro
vincijoje. 

Mongolijos klausimas 

Antra vieta, kur pjaunasi ru
sų ir kiniečių interesai yra Mon 
golija. Kinija niekad nėra išsi
žadėjusi savo teisių į Išorinę 
Mongoliją, be atodairos į tai, 

Prof. Stasys Šalkauskis, sudaręs ateitininkų organizacijai veikimo 
gaires ir suformulavęs trijų sąjungų federaciją. Jis taip pat išdir
bo 4 ateitininkų principus: visuomeniškumą, moksliškumą, tautiš
kumą ir katalikiškumą. Ryšium su pirmuoju Ateitininkų Kongre
su Amerikoje rugsėjo 4 ir 5 dienomis Chicagoje a. a. prof. S. Šal
kauską prisimename kaipo ateitininkijos ideologą, mirusį su šven
tumo garsu. 

vo, kad Maskva padėtų Kinijos 
liaudžiai suorganizuoti savo so
vietus, bet Stalinas nesutiko: 
Stalinas tuomet palaikė Čiang-
kaišeką, nes jis visą laiką tuvo 
įsitikinęs, jog Rusiios interesai 
reikalauja ne stiprios raudono-

kad ji (Išorinė Mongolija) tapo šios Kinijos, o silpnos, demok-

interno archyve, sužymėtas ne, draugai sutiko su rusų draugų 
vienas jo nepaklusnumo aktas", ' pažiūromis, bet sugrįžę namo 
rašo Louis Fischer ("Seleccio- Į elgiasi kitaip. Vadinasi, dar 
nes" Setiembre de 1954, 66 p.) , j 1948 m. Stalinas nesitikėjo, 

Jau 1920 m. Trockis reikalą- j k a d M a 0 b u s v i s o s K i n i J 0 3 d i k " 
tatorium ir kad Maskva 

Maskvos satelitu. Kai 1941 m. 
Sov. Sąjunga ir Japonija pasira 
še paktą, k a i Maskva pripa
žįsta Japonijai teisės į Mandžū
riją, o Japonija Sovietų Sąjun 

turė3 
su juo skaitytis ne kaip su sa
telitu, o kaip su didžiu alian-
tu, kuris reikalauja mandagu
mo ir nepriima įsakymų iš So
vietų vyriausybės. 

Trečioji opi vieta 

Trečia vieta, kur 'pjaunasi 
Rusijos ir Kinijos interesai. 

gai — į Išorinę Mongoliją, tad į priemonė laikyti ją užminuota 
Pekingo vyriausybė griežtai pro \ Dar 1948 m. Stalinas 
testavo, skelbdama, jog abujmavo Georgą Dimitrovą, 

ratiškos, su komunistais koali
cijoje, nes komunistai koalici-, „, , 

u - . , • . yra Sinkiansr, vadinamas Kini-neje vyriausybėje — tai geriau-i J ° • v' *.- i ios Turkestanu, o rusams Sm-sia Kimios apsauga nuo antiso- J B * ^ *> , 
, - , ,.,., . . 1 kiane: nuo senų laikų vra Ry-

vietiskos politikos ir geriausia j 5 * , . „ .. 
r *-,, T„A f lafon9e" kurį Rusiji 

kraštai yra Kinijos provincijos. 
Išorinės Mongolijos atskyrimas 
nuo Kinijos visiems kiniečiams 
primena antikinišką rusų impe
rializmą, o kiniečiai komunistai 
yra ne vien revoliucionieriai, 

nijos išplėštus Port Artūro ir! be t . ir raudoni nacionalistai ir 
Daireno uostus. Toks sutikimas [ imperialistai. Mao-Tse-Tungo 
^ T s f d ^ b7ca"ng-' Urnyb"os h p e , l a i k o ™ Kom-j ž e i t i H o vyriausybę; kiniečiai 

karo pabaigoje kiniečiai drau
gai buvo pakviesti į Maskvą ir 
jiems aiškiai pasakyta, kad jų 
maskviniai draugai netiki į vi
suotinį liaudies sukilimą Kini
joje, todėl jiems buvo patar ta 
savo kariuomenę pavesti Čiang-
kaišeko komandai ir patiems 

tų Turkestanas", 
infor-' J a u c a r i * laikais stengėsi pri-

k a ^ ! jungti prie savo užkariauto va
karų Turkestano. Tai yra mil
žiniška ir mineralais turtinga 
teritorija. Ji šiuo metu fak
tiškai yra Sovietų kontrolėje, 
bet Mao pavydi Rusijai Sinkian 
go turtų ir nerodo palinkimo iš
sižadėti to krašto Rusijos nau-

I dai. Sudarytos dvi kiniečių - so-
I (Nukelta j 1 psl.> 
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ROMANAS 

12. 
(Tęsinys) 

Staiga saulė pasidaro nebekaršta, kelias nebedul-
kinas, ir kai į priešingą pusę lekia traukinys, jo atsi
lenkia iš tolo. Pasaulyje staiga kažkas apsisuko. Upė
je purvini laivai atrodo kaip švelnūs vaikiški laiveliai, 
ir pro šalį praeinantys žmonės laimingi ir lengvi. Na
muose, virš sulūžusių laiptų, kaip kregždės lizdas pa
lėpė šviesi miela ir artima, kaip savo paties kišenė. I r 
sena šeimininkė išpuvusiais dantimis atrodo kaip an
gelas. "Rytoj, rytoj", galvoja mažoj sofutėj augštiel-
ninkas gulėdamas Valinis, jausdamas nepaprastą pa
lengvėjimą kojose ir sieloj. "Rytoj arba darbas arba 
ponas leitenantas paskolins revolverį, nes jeigu niekur 
nepriima, tai niekam ir nereikalingas. Šitokios logikos 
dar galima ir su penkiom klasėm turėti. Kokiem vel
niam jieškoti ir valkiotis, jei gali gulėti. Ramiai. Ilgai. 
Nedaužydamas nei kojų, nei snukių, nei žvaigždžių, 
kažkur nepasiekiamai kabančių. 

i VI 
Savo kieme stovi senis Valinis ir laiko rankose 

viršininko mergaitę. Senis visada ją pakalbina ir pa-
nešioja, ir ši, prisiglaudusi šviesipm garbanėlėm ir 
smulkiu, baltu ir minkštu veideliu prie jo rečiuoto ir 
strazdanoto veido, baigia užmigti. Prie darželio tvoros 
pasirėmusi, žiūri į jurginus Jane ir kalbasi su prie var

tų stovinčiu Vaiciulioniu. Diena neskaisti, jis stovi su 
švarku, atlape blizga studentiškas ženkliukas, ant gal
vos graži kepurė. Galvai linksma, kad ji tokia graži. 
Ne kiekvienai tokia įsigyti. Prie Vaičiulionio atbėga 
mažas šuniukas ir loja. Kalba velniai žin kokia kalba. 
Tikriausia vokiškai. Taip trumpai ir kapotai. I r be abe
jo laužytai. Bet studentas nesupranta ir spiria koja. 
Šuo sutankina kalbą. Galbūt, jis dabar pradeda itališ
kai. Studentas dar mažiau supranta ir pasilenkia ak
mens. Šuo šitą judesį gerai pažįsta; užmiršęs pasikal
bėjimą, skuta šalin ir iš tolo rodo dantis, kuriais jis 
norėtų išplėšti iš studento kelnių vieną langelį. Paskui 
šuo pamato einant juodą katę, ir jos tamsi spalva bai
siai jį suerzina. Jis nori pradrėksti tos tingios ponios 
blizgantį kotiką, bet ši poniškais nagais dryksteli į 
uosį ir pakelia varnėnų tarpe triukšmą. Prie medžio 
sustoja šuo ir mąsto. Tada Vaičiulionis atsigręžia 
į Jane sakydamas: 

— Ką gi, taip jau yra. Aš šunį, šuo katę, katė 
varnėnus. Ėdamės, kad net dulka. Preciziškai kabina
mės į apikakles. Čia ir yra gyvenimas. I r gerai, kad 
yra į ką kabintis. Kitaip negalėtum išsilaikyti žmogus 
žemėje. Nugriūtum. .Todėl parsiras ir Aleksas. Valinis 
kietas. Nenorėkit, kad pirmą dieną atsiųstų laišką su 
direktoriaus titulu. 

— Bet galėjo parašyti, — pakelia liūdną galvą 
mergina. , 

— Jau mėnuo. Jei badu nenumirė, tai kur nors 
dirba. Viktoras skaitai laikraščius. Neradai parašyta, 
kad mirė Aleksas Valinis? — sako senis artyn nešda
mas mergaitę. — Matai, varia užmigo. I r sunki, kad 
tu sukliurktum. 

— Taigi, neradau. Reiškia viskas tvarkoj. Laikas 
eina kaip geras ubagas. Su to pat talpumo krepšiais, 
tik kitais kiemais ir pėdsakais. Palaukit, pareis, — 
ramina Vaičiulionis. Paskui jis žiūri į miegančią mer

gaitę prie negražaus senio veido ir pamąsto: "Žmo
gaus prigimtis gera. Ji teskiria tik sielcs negražumą. 
Vaikui tas geras seuis gražesnis už artistę. O man jei 
reiktų taip prisiglaust, bloga pasidarytų". 

Šuo nusivijo dviratininką. Katė išlipo iš medžio 
ir eina tvora, atsargiai dėliodama lakuotus nagus. Var
nėnai atgavo galvas. Ačiū Dievui. Užkimo bekeikda
mi. 

— Tai ką, nešk vaiką namo, — sako senis, — te
gu miega. 

— Kaipgi jį miegantį parnešiu? — pakelia nuo 
darželio akis ir nuo tvorelės rankas Jane, — jūs, dėde, 
pameskit. 

— Ė, ponia rėks. Kaip aš čia pono vaiką per mies
telį vilksiu. 

— Ponios nėra. Vėl išvažiavo. 
Vaičiulionis pasisuka. Lyg jį vėl pultų šuo. Gi se

nis vėl tar ia : 
— Tai ponas nuovada irgi rėks. 
— Aš parnešiu, — prieina artyn Vaičiulionis. 
— O studentas — tai ir mergaitei linksmiau ir tė

vui, — duoda mergaitę Valinis. 
"Kažin kaip būtų, jei j-i pabustų?" pagalvoja Vai

čiulionis ir paima ją visais sąnarėliais sudribusią. 
— Labai ačiū, — šypsos Jane, — visada eidavo 

gulti vėliau. 
— Nesirūpink, dėde, gerai, kad sūnus veržiasi. 

Čia sugrįžti visada bus laiko, — tar ia iš kiemo išei
damas Vaičiulionis, vos beišgirsdamas tėvo murmte-
lėjimą: 

— Sudegtum, veržias, veržias. Vieni nagines, ki
ti diržus ant storo pilvo. 

— Man smagiau, kai su jumis pasikalbu, — sa
ko greta smulkiais žingsneliais eidama Jane. Mama 
manęs nesupranta, niekas nesupranta. 

(Bus daugiau) 

• • 
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Priešas yra labai šakotas — tu aštriai kirvi 
išsigalask 

Ko nereikia kvepteisi — ir ligos pumo takams susirgus. Dažna: 
visam amžiui užteks šlapinimasis, deginimas, šla

pumo nesulaikymas, netvarkin
gos mėnesines moterims bei 
bendras lyties organų sujaudi
nimas žmones kamuoti ima. 

Alergiją gali gauti Įkvėpęs 
dulkes, dūmus, žieiadulkes bei 
pelėsius (inhalant alergy). Tai 
nosies ir bronchų alergija. Bron 
chų alergija kitaip dar astma Ir prisilietęs kur ir ko nereikia 
vadinasi. Tai pasikartojančios tu gali sunegaleti 
apsunkinto alsavimo atakos. Su S v a r b i ^ tuv i ams , fabrikuose 
sirgęs šniokščiančiai alsuoja, k:> d i r b a n t į e m s , taip vadinamoji, 
sti ir smaugimą jaučia. Neretai p a l i e t o s alergija (contact der-

sezoninę ar m a t i t i s ) < T a i r ū b ų > kosmetikos, 
namų va'ymo bei industrijoje 

bronchų vartojamų medžiagų prisilietus 
atsiradu- įgijama liga. Kaip pavyzdį ga-
Bronchų lime paminėti 60 metų amžiaus 

laikino moterį, kuriai rankas išbere po 

NAUJAS VIRŠININKAS 

nuolatinę slogą turi. 

Visa tai del dalino 
susiaurėjimo ir juose 
sių gleivių atsitinka, 
spindis sumažėja del 

Kapitonas Frank Leamy (kairėje) raportuoja pirmą kartą savo 
naujam viršininkui admirolui Roy L. Raney, Clevelando Coast 
Guaid devintajame distrikte. (INS) 

bronchinių raumenų susitrau
kimo, kitaip dar smulkių bron
chų spazmu vadinamo. Toks 
priepuolis gali tęstis kelias va
landas arba net ir dienas. 

Kita dažna alergijos forma, 
del įkvėptų alergenų (retai del 
suvalgyto maisto) gaunama yra 
nosies alergija (nasal alergy). 
Ji pasitaiko dviem pavidalais. 
Tai nuolatine sloga (perennial 
nasal alergy) ir sezoninė sloga, 
dar kitaip šieno šiltine (hay fe-
ver) vadinama. 

Kiekvienas p a sikartojančiu 
nosies daubų uždegimu (s'nusi-
tis, "sinus") sergąs arba kuris 
chronišku, nuo jaunystes dienų 
prasidėjusiu, nešies tekėjimu 
skundžiasi, turi tū t i del paslėp
tos nosies alergijos tir'ar.ias. 

Alergiškas nosies tekėjimas 
bei jos užgulimas, paprastai, vi
sus metus be pertraukos tęsias. 
Tik jis tai pagerėja, tai, orui 
keičiantis ar sezonui mainantis, 
vel blogėja. Tas ligos pasikeiti
mas visai nepriklausomai nuo! 
vartojami; vaistų esti. Ncsukly-' 
skim ir vaistų bei daktaro be rei 
kalo nei peikim, nei girkim. 

Tik reikalingus tyrmius at
likus ir atitinkamai gydymą 
pravedus, tokia metų metus be
sitęsianti sloga bei vienos, tai 
kitos jos puses užgulimas pra
eina. 

to, kai ji ilgesnį laiką juodai 
dažytas medžiagas čiupinėjo — 
iš jų gorsetėlius siuvo. Ji da
žams jautri buvo. Čia dar pa
minėtinas vyras, kuriam bron-

Rusija ir Kinija 
(Tęsinys iš 3 pusi ) 

vietų bendrovės bendrai Sin-
chinę astmą dantų plokštelė iš-' kiango žaliavems eksluatuoti. 
šaukė. Ji, mat, buvo padaryta ' Nominališkai Sinkiangą v a d a 
iš Karaya gumos, o pastarajai • pekingo paskirtas gubernato-
žmogus jautrus buvo. j r į u s Bur Han Shahidi ir kari-

O kiek žmones prikamuoja j n § s apygardos viršininkas gen. 
alerginis sąnarių uždegimas W a n g C h i e n g > fcet faktiškai tą 

Kartais mes susergi m "ligą 
nurydami" 

Dar yra tokia alergijos for
ma gaunama nurijus maistą, gė 
rimus bei vaistus. Tai maistui 
(food a.) te*, vaistams (drir? 

(allergic arthrit is) . Žmogus nuo 
vieno daktaro bėga pas kitą 
tol, kol anie jam paskutinius 
marškinius nenumauna. O žmo
gus vis tiek pagerėjimo nesu
laukia, nes liga neretai gaudo
ma esti ne tame kambaryje, ku
riame ji pasislėpus būna. 

Dar minėtina anafilaksija ir 
serumo liga, apie kurias vėliau 
išsitarsim. Pagaliau paminėtina 
protiška alergija (mental a.). 
Žmogus jautrus pasidaro neku-
rioms medžiagoms po susijau
dinimo. Ypač šiam krašte ši 
alergija daug žalos pridaro. 
Čia, juk, kiekvienas, tarsi ant 
adatų sėdi — dėl reik :amo ir 
nereikiamo dalyko jaudinąs ir 
taip save tiesiog pusiau piela-
voja. Tokie žmonės savą sveika 
tą, lyg lietuvišką drūtą ąžuo 
lą, į šipulius patys skaldo. 

kraštą valdo Sovietų generali-
j nis konsulas ir MVD viršinin
kas Ogolin. Bemaž visi atsakin
gi valdžios postai užimti azia-
tiškos kilmės Sovietų piliečių: 
kiniečių komunistai ten yra subj 
ordinuoti sovietiniams komuni
stams taip, kaip lietuviai komu 
nistai tarybinėj Lietuvoje. 

Kitokia situacija yra Korėjo-I 
j e : Sovietų Sąjunga pas tūmšj 
Šiaurės Korėją į karą su Pietų 
Korėja, tikėdamasi tuo žygiu 
laimėti Korėją, kaip savo sate
litą. Jei tas žygis būtų pavykęs, 
t a i Maskva būtų pakenkusi ne 
vien JAV, bet ir Kinijos intere
sams: Mandžūrija būtų iš trijų 
pusių atsidūrusi Rusijos replė
se, ir Mao galėjo laukti, kad 
Maskva paseks Japonijos pavyz 
džiu ir kurs sau satelitą iš Man 
džūrijos, turinčios per 40 mil. 

Būkim gudrūs kJ>ip žale ai ir I g y v e n t o j ų ir esančios labiausiai 
protingi kaip lietuviams privalu | į n d u s tr ia i izuota Kinijos provin

cija, bet šioje vietoje Maskva Taigi, matom kaip sudėtingos 
yra jautrų kūną turinčio žmo
gaus ligos. Būkim gudrūs* kaip 
žalčiai ir protingi kaip norma
liam lietuviui pridera būti. Vai 

pralaimėjo: Šiaurinė Korėja ta
po ne Maskvos, o Pekingo sate
litu; joje atsirado ne vien šim
tai tūkstančių kinieč'ų kariuo-

gykim, renkimės, dirbkime ir ! menės, bet ir daugybė kiniečių 
puoškimės protingai — tikrai 

a 7 7 l e " r į į j a ^ ^ ^ " į j į k i a u s e k a m o s bei pagydomos 
;sto, nei kitokio galo be reikalo Į i i g o s m u s kamuoja, šios dar v.daus sekrecijos hau-, , , , J . . ir be saiko nelieskim. Sunega 

kų alergija (endoerine a.) pn-! , _. 
, , r į lavęs ne su pirmu gatvėj su 

Žmogus esti jautrus 
sulčių ištraukai-insulinui 

negi dar 

i sitikęs tarkis, ne vaistinėn lėk, kasos i 
, — ten jau 250 vaistų rusių 

."! mums alergiją galinčių sukelti reas extract), kepenų sultims • , f \ r ,,. , . .. . ,. I randas, — bet pirmiausia su sa-(liver e.) bei antinkstu.ių hau-1 7 7 , .*• i mn u-, . i_- ^ vu daktaru pasitark. TIK abiem kų sunkai — epmcnhinui. Dar ,. . . . , , , , ,. * . i—hgoniui su daktaru oendra-
galimas jautrumas seksualinių , 77 . ,. , .-, ,. f, . ' . . J darbiaujant ganma alergišką h-liaukų ištraukoms: žmogus gali 
būti jautrus vyriškom lyties 
liaukoms (androgenic substan-
ces) arba moteriškos'oras (est-
rogenic subst.). Čia priskiria
mas, žmogaus jautrumas vienai 
svarbiausiai žmogaus kūno \idi-
nės sekrecijos liaukai — sme
genų priedeliui (pituitary ext-
rac). 

Dar ir daugiau alergijos rū
šių yra žinoma. Žmogus gali 
būti jautrus nekurioms io kūne, 
pvz. kiauram dantyje, esamoms 
bakterijoms. Tai bakteriška 
alergija. Yra dar tokia fiziška 
fphysical a.) alergija. Tai di
delis jautrumas, kitam žmogui 
lengvai pakeliamam, karščiui, 
šalčiui, šviesai, užgavimui bei 
patrinimui. 

Dar minėtina vabzdžių įkan
dimo alergija (entomogenous 
a.). Žinoma taip pat šlapumo t i 
kų (grnitourinary a.) tokiu pati 
liga. Atsiranda nusiskundimai, 
kaip ir dėl kitų priežasčių šla-

gą nugalėti. 
— O kiek kainuoja pas dak

tarą, ar tamsta žinai? — ne vie 
nas užklaus. Gaila, kad mes tu
rim vėl tą patį, daug jau sykių 
patartą patarimą pakartoti: ne-
apgaudinėkim savęs! K a i ir 
kaip tau doleris yra brangus, 
vis vien jis nėra už tavo Svei
katą brangesnis. Žmogus pats 
save gydydamas ar iš vaistinin
ko gydymuisi patarimo prašy
damas, visada pro šalį prašau
na. Tokiuo keliu pasinešęs jis 
visada save apgauna. Jam nie
kada pigiau neišeina. Pinigų 
šmotą išleidęs, daug brangaus 
laiko sugaišęs, jis besiranda toj 
pat vietoj, iš kur kelionę pra
dėjo. Tik jo liga jau toli toli 
būna pažengus. 

Tad, kartą ant visados liau
kimės save apgaudinėję ir kitus 
nuo apsigaudinėjamo atkalbę 
kim! Būkim1 broliai vienas ki
tam. Gana jau lengviau ar sun-

r ^ = 
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[ėjimas veltui. Staliukus užsisakyti Lietuviu Auditorijoje — 
telefoauokite VIctory 2-6173. 

protingas savu apsileidirnu bei 
nežinojimu dar labiau savų pe
čių naštą sunkins?! 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir BKAUDŽTTT ŽAIZDI/, JI" 
neguli ramiai sedeli ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiscnėjusios žaizdosi 
nie/.ti ir skauda. Ka.d pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senti atvi- Į 
vų ii- skaudžią žaizdą. uždek i t ; ' 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudoji- : 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
t). Vartokite jas taipgi nuo skau- Į 
cl/.iu nudegimi.i. Jos taipgi pašal ina, 
niežėjimą ligos vadinamos l'SOHIA- j 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligosi 

'vadinamos ATHUSTET3 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perpl> šunį. 
trupi račių. Yra t inkamas \a r to t i nuo , 
džiūstanėios. suskilusios odos dedir-

i viniii, odos išbėrimų ir t. t., t a ipgi ' 
j t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-
Isirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klu. J is yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligi} L!>-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, ir $lk5(). 
Pirkite vaistinėse Chi 
rago j ir apylinkėse — 
Mihvaukee. Wisc. Ga 
ry. Ind. ir l>otroit, JVli 
chiįjan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order j : 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III. 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

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

ŠESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO va k. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:5C v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kiJ. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Ciuicago 29, lll. HEuilock 4-2413 

= ' • ' 

civilinių tarnautojų, o perdaug 
karšti rusofiliško nusistatymo 
korėjiečiai komunistai buvo ty
liai "išvalyti". Mao-Tse-Tung 
laimėjo sau antrą satelitą šiau
rinėje Indokinijoje, bet šiuo at- rejęs nemažiau simpatijų azi 
žvilgiu jis neužmynė Maskvai atų tarpe, kaip Mao-Tsa-Tung. 

nuospaudos, nes Sovietų Sąjun
ga jokių valstybinių interesų 
Indokinijoje neturi. 

Indoki ii jo je Maskva remia 
komunistus tik iš ideologinių 
simpatijv, o Kinijai turėti sau 
antrą satelitą maistu turtingoje 
šiaurės Indokinijoje yra gyny
binės reikšmės valstybinis in
teresas: šis satelitas patieks 
daug ryžių kiniečiams maitinti. 

Baltoji rasė Azijoje nėra po
puliari; aziatai gerai žino, kad 
rusai yra baltaodžiai imperia
listai, turį pavergę d ug azia-
tų ir jų žemią, todėl vadinamie
ji neutralistai, ka'p Indija, Bur-
ma, Indonezija, Ceilon, yra dau
giau Mao-Tse-Tungo, negu Sta
lino ar Malenkovo politikos sim 
patikai. Jie džiaugiasi ne tiek 
Mao - Tse - Tungo komunizmu, 
kiek jo sugebėjimu sukurti stip
rią Kiniją. Jei Čiangkaišekui 
pavyktų ar būtų pavykę pasta
tyti Kiniją ant stiprių valstybi
nių kojų, jis turėtų ar būtų tu-

JARABAK DRUGS 
13Sth and Main Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

REGISTRUOTI VAISTININKAI IŠPILDO JCSŲ GYDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI — IR Iš GEROS KOKYBES VAISTŲ. 

KAl .FAVF LENKIŠKA! 
Taip pat turime brilianty, perfumu ir kvepalu 

<* 

DIL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LAIKYKIT $14 
ERDVIA IR PATOGI4 

BEI SENIAI SIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A F T r V Ę 

4181-83 ARCHER AVE 
Tel. LAfajette S-3171 

Brighton Pa rko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

t>S 

L 

Just for Solving thiš 
tas y Crossword Puzzle! 

DOWN 
l.To totol 
2.Turn righ* 
3.Poviessej 
4.Aicende<t 
5.Slalkofgrou» 
6 . ln Ihot cos* 
7.Colleae cho* 
8.Learned 
9 .G iv«# / 

lO.Slice < 
11. Ibsea cKorocl* 
12.For eack 
18.Morol . 
20.Thona - 1 

Zl.Scold [ 

22.Severity 
?4.LeftoveJ did» 
25. E uropean no> i ©n 
26.Hackneyed 
27.Alpine worbl« 
29.Wind oround 
32. Be succeitftll 
36.Specimea 
38.Hoggard 
3?.Artic beor 
42.Ki lnforb(p 
43.Snak* 
44.Hoo» \ 
45,Fishcgg»' 
46. Attempt • 
48.W!ne chaUe* 

4?.SmaU bed 
50. One or mon» 

ACR055 
I .Horrtfied 
7.Sio»ion porttr 

13.Scarcity 
14.St,rin»0 0C»»00 
15.WUh 
tč.Sportsmaa 
17.Sensibl« 
19.Suffice 
20.TKieodednoM 
23.Croving d/ink 
28.tean 
29.Friendly tolV 
30.Colftcoch«r 

31.EquIp 
32.Seff-poues*Son 
33.Help 
34. Buitie 
35.Weolthy 
36.Locatio* 
37,Arbof 
39.Jury memb«r» 
40.For initonce 
41. Weav \aą nochine 
43.Curt 
47.Sheepl!k« onimal 
5I.Earl<er 
52.Food f i * 
53.VerM 
54.Pact 

HERE'S ALL 
YOU H AVE 
^ TO DOl 
71 

}SA 

\ NOTHING 
JTO BUY! 

Costs Nothing to Enter! 

FOLIOVV THESE FASY RULES! 
L Jusi wlv« tlM obovi puula «nd oltodk ft te • sbMt of 

poper M «hkH ywt hn* dMrty prial»4 ym MM 
and oddreiL 

t Mark tnvilop* "U0SSW0lt0 fUIM CONTEST" emt ««il 
it v hmį U I i MT d m «Uhte tM Mtk (ra* 4ti* 
•t taus psper. -

X ThU conteJ U. »pta U — f — Mtapt empUrMi ei 
tkit tlort and l i m i i n ef i M r foauiMt mi pmom 
•iidar U ytort «f oge. 

L Subm.t enly M* Mtry h} M i «•>«• m r»e »m U 
disqu«lifi«d. 

5. Prii« viiį U tmiti m hmh d teortory ond 
neotntn. 

MAIL YOUR ENTRYiOR BRING ITJTO 

Jos. F. Sudrik, Ine 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlianet 5-7287 
CHICAGO" 8, ILLINOIS 

i . 1 1 ui • Ai 1 « ' 11 ••»« n i>į ~ r f ' s c : 

^ 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS ft L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvteoo taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASSN. 
107) Archer Ave., i vakaras nuo Caliioraia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Pirmad. antrad., p«nktad ir Trečlad. t 
•e*tad • » ryto iki 4: to p v KetvJrtad 

ryto Iki 12 » d 
• ryto iki 8 rak. 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloky 

arba kelias dešimt myliy 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metų patyrimo perk r aus tymo 
darbe. ,' 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2140 So. Hoyne fivenue Tel. VIrginia 7-7097 

| SEGHETT1 T R A V E L BUREAU 
I 2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
| MES PAROPIMME KELIONES: Lėktuvais -

Geležinkeliais Autobusais — Laivais. R 
I ' 

raipgl iMtrūptitaine biltetns. viešbučius ir >u« vr.rt.onie vteus ftu ke 
liooe umH0*m «faJyku«. T l R I M K UfSIfJVItJ SKYKIl. K d Q « t 
Kfideyttua. •\riioiit- planuoki -e tš anksto kitiems metams. Auk* 
< lau užsisakykite blietus ka ip lėktuvais, taip ir laivais, tai busite 
tikri, itad t ikrai gausite %ieta.-. r*irk<lanii bili tus nas mu«^ nerao 
kesite . r a i i nu i ir išvengsite laiko sutrukdymo, ne* nervike> lan
kytis nei i eelikelio stotj a r aerodromą, nes visa tai atliksite 
vienojo vietoję — PAS MlT8. I 

* * •*m* s 

WELC0i»E, S AVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš- , 
kus žmones, pasiruošu.sius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus j metus. 

U N I V E 3 S A L S A V I N G S 
& L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

1800 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO t, ILLINOtS 

Te lt f.: HAymarktt 1-2028 
Tirmad . antrad. ir penklad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 

Ketvirtad. nuo 9 ryto 'iki 8 vak. Trcčiad. uždaryta, 
ladicniais nuo 9 va!, ryto iki 3 valandos po pietų. 

• 

Biznieriams apsimoka skelbtis. "DniHge". 
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Penktadienis , rugsėjo 3, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

BAITIMORES ŽINIOS 
VISŲ TAUTŲ D I E N A | LAIŠKAS PARAPIECIAMS 

Baltimorėje j au t re t i metai iš Rugpjūčio 30 d. prel. Mende-

Worcester, Mass. 
I š ateit ininkų gyvenimo 

Teologijos kursa i pasauliečiams k c : "Nesvarbu.. . kokiai grupei 
Vyskupo John Wr igh t ir kun. 

-t 
a r parapijai jis priklauso. Svar- f= 

E. Bushey, diecezijos pasaulie- bu, kad jis y r a lietuvis. Mes,' 
Kun. V. Mar t inkaus suorga- ' č ių apaštalavimo d i rek tor iaus , 'ka ip lietuviai, tu rė tume jį rem 

trejopas. 

Tautiniai šokiai ir dainos 

nizuotoje ateitininkų moksleivi!1 j y ra organizuojami pasauliečių 
stovykloje, tėvų marijonų sody- j teologijos kursai , kurie prasi-

eilės ruošiama "Visų t au tų die- lis, mūsų klebonas, išsiuntė pa-j beje, Marianapolyje, iš Worces- dės rugsėjo 21 d. ir baigsis ko-
na" . Sumanytojų mintis buvo rapijos nar iams platų laišką, kuĮ terio ateitininkų kuopos stovyk-l vo 29 d. Paska i tos vyks an t ra -
š i : parodyti , kad visų pasaulio r iame nraneša apie ateinančių lavo Auš ra Vedeckaitė, E lvyra dienių vakara i s 7:30 vai. š v 
k raš tų žmonės, Amerikos de- ( dviejų mėnesių numatomus dvie 1 Štara i tė , J ū r a t ė Pauliukonytė, Juozapo salėje, 52 High gatve 
mokrat i jos globoje, gali šiame dviejų mėnesių numatomus pa- Živilė Pauliukonytė, Rimantas! r»~ • „• ._ i,,i^,,™ ^ i • 
k raš t e puikiai d rauge gyvent i . ' rapi jos darbus . j Pauliukonis, Jonas Pauliukonis, , r o P l c r u ? i r s K l w u n * " lu i l iava 
Ši šventė kas meta i daro pažan- | Algis Garsys , Rimvidas Mikšys: Worcesterio diecezijos didž ;oi 
gą: 1951 metais, kada sumany-, P A R A P I J O S MOKYKLA f i r savaitgaliais a tvykdavo Dai-; r inkliava katalikų labdarybė/ 
m a s iškeltas, pasižadėjo daly- naujų mokslo metų darbą pra- va Kuodytė ir Vida Matusaity-j reikalams vyks iš eilės t r is sek 
vaut i t r y s t au t ' a ė s grupės, be t deda rugsėjo 7 dieną. Tą dieną tė. Galėjo stovyklautoju skai- ' madienius: Hi^sėjo 26, spalio ' 
1952 metais iš t ikrųjų dalyva- parapijos bažnyčioje bus moki- čius būti žymiai didesnis, tu r in t ir 10 d. Sunkvežimiai važinė' 
vo 16 t au tų ; šiais metais taut i - nių pamaldos. Prel. Mendelis ! mintyje, kad Marianapolis n u o ' g a t v ė s e ir r inks a n t šaligatvių 
nių grupių išaugo ligi 36. Šven- kviečia visas lietuviškąsias šei-« VVorcesterio y r a art i . Bet gaila, sudėtus popierių bei skudurų 
t ė įvyko rugpjūčio 29 d. Gwynn m a s a ts iųst i savo vaikučius į, kad kaikurie tėvą* dėl grynai į pundus. Paskut inė balandžio 
Pa rke . Tautų pasi rodymas buvo savo lietuviškąją mokyklą. Yra asmeniškų ambicijų savo vaikus mėnesio rinkliava y ra davusi 

žinoma, kad lietuvių šeimų da- n u 0 s tovyklos sulaikė, 
lis, nors visai nežymi, savo vai-i Iškilmingas ateitinVikų posėdis 
kučius leidžia į ki tataučių mo- Vykstančio ateitininkų kon-

Šioje programos dalyje daly- kyklas. Tai, y r a skr iauda ma- greso (rugsėjo 4 — 5 d.) Chi-
vavo 11 tautinių grupių. Jų tar- žiesiems ir mūsų tautai . cagoje proga, visi VVorcesterio 
pe ir lietuviai. Ju rg i s Galkasj . ateitininkai moksleiviai, s taden-
(bosas — bar i tonas) padainavo: j KALĖDOJIMAS I ta i ir sendraugiai rugsėjo 5 d. 
E r a , m a n o brangi — iš operos, šv . Alfonso parapijoje praside-į 8:30 vai. Šv. Kazimiero bažny-
"Cigonai" ir Oi, kas — iš S t . j d a rugsėjo 15 dieną. Parapie- ' č io je dalyvauja šv. Mišiose už 
Šimkaus "Išeivis". Akompona-į čius lankys visi t rys vikarai . Vi- ' mirusius a t -kus ir eina prie šv. 

sos ta proga surinktos aukos Komunijos. Po pusryčių visi, 
skiriamos parapijos mokyklos kas gali, vyksta į Bostoną, kur 
išlaikymui. i 2:30 vai. Šv. Pe t ro parapijos 

Į salėje įvyks iškilmingas posėdis. 
40 VALANDŲ ATLAIDAI ' Paska i t a s skai tys kun. V. Pau-

ne rankų darbus, bet fabriko! mūsų parapiįjos bažnyčioje bus lauskas ir K. Mockus. Vakare 
dirbinius. J o m s rūpėjo ne susą - j spalio 17, 18 ir 19 d. Visus at- į v y k s linksmoji dalis, 
vo taut iniu menu supažindinti į laidų pamokslus pasakys kun. I Bronė Vedeckienė, 
t ik anų kraš tų kaikurias prekes i Kazimieras Pugevičius, čia gi- atlikusi kursus New Yorke, grį-
pareklamuoti . Kaikurios tau- | męs ir baigęs Šv. Alfonso para- žc ir vėl pradėjo darbą savo mo 

ti. Tai mūsų y ra šventa pareiga 
tą at l ikt i" . 

f. A. V-biŲ pilietis turi 

urmenybę darbą gaut 

SPECIALUS NUPIGINIMAS I 
• ^ 

vo L. Bekerskienė (Baker ) . 

Tautinio meno paroda 

Savo skyrius turė jo 35 tau
tos. Tačiau daugumas išs tatė 

g r y n 0 pelno 9,500 dolerių 

Bendruomenės piknikas 
Rugpjūčio 21 d. Maironio par

ke įvyko Worcesterio lietuvių 
bendruomenės piknikas. Pikni
ko metu buvo surengtos plauky
mo rungtynės . 

Vyčių 25 kucpos piknikas 

Rugpjūčio 22 d. Maironio par
ke buvo su reng tas Šv. Kazimie-

Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I 
I.A.V. P I L I E T Y B E I ! 

Jei neturite, pasiskubinkite įsigy-j 
ti, nes jau baigiaina parduoti laida. Į 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse, 
F. Wells. Spaudai parengė Pr. bu
laitis. Anglų ir lietuvių kalbomis i 
patiekti klausimai ir atsakymai, 

R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 
2310 W E S T BOOSEVELT ROAD Tfelef. SEeley S-4711 

Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad iį skelbimą 
matėte "Drauge" 

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $ 1 4 9 0 0 

Pasinaudoki te šia r e t a proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps t a tymą į ska i tan t 
ma t racus ir spyruokles. 

i 

^ 

Užeikite | 
L IETUVIŲ K R A U T U V Ę 

yP 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransminijos, keičiamos dalys. 
Atl iekami lyginimo ir dažymo darbai . Garan tuo ta s darbas . 

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T T e l . D i r b t u v e s S E e l e y 3-2148 

N a m e K E n w o o d 8-3092 

ir no

tos iškabino tik reklaminius la-Į pi jos mokyklą. 
pus. Lietuviai pasirinko tinka-j 
mą kelįą: buvo išs ta tyt i įvairia-, MEDICINOS MISIJŲ 
spalviai siuvimo darbeliai, mez-' . SESERYS, 
giniai audiniai, ypač juostos,! M e n d e l i u i s u t i n k a n t L _ 
i r medžio drožimai. Dalj jų j au m Kmi j Q č i o 1 5 d i r ! 
buvo m a t ę praei ta is metais . Sj d y į s e k a n č i a s n o v d i e n a s g v 

kar tą mūsų parodą p ra tu r t ino A ] f c n s o b a ž a o j e r i n k a u . 

! ^ ° _ f ? . Z ™ f : L ^ r x C a . S , i Z ! S ; k a s . Sur inkta $1,400. Rinkėjų 
ta rpe buvo ir viena lietuvaitė se
suo Antonia (Pre ibytė) , kilusi 
iš Chieagos. Šios seserys y r a 

terų grožio salione. Dabar ji li
ko viena viso saliono savininkė. 
Jo s salionas y r a moderniškai 
įrengtas, klientės puikiai ap ta r 
naujamos ir tur i gerą pasiseki-

Salione dirba 8 darbinin
kės. 

nysis) i r Petronėlė Laukait ienė 
J i parodė keliolika t ikrai gražiai 
išsiuvinėtų pagalvėlių, Vytau to 
portretą, Lietuvos himno tekstą . -, , . ; . . . 

„ ,. . . , , _ ^ i a r b a gydytojos, a rba išėjusios 
ir Gedimino stulpus. Mūsų paro . . . . . j . . , , ., 

., , . 5 - .- * . : Kitokį medicinos mokslą, reika-
susilauke daug žiūrėtojų, i , . v , T . 
. r> t ^ I L i E j L . ^**JZ * « h g ° m u gydymui. Jos tei-

da 

44 ki tataučiai VVorcesterio 
kolegijoje 

Kasmet Woresterio kolegijo
se studijuodavo keletas svetim
šalių, dažniausiai iš užjūrio a t 
vykusių studentų. Bet šiemet 
ypatingai didelis skaičius, net 
44 s tudentai iš 20 svetimų kraš-1 

ro parapijos vyčių 26 kuopos1, kuriuos klausinėja teisėjai per pi-
piknikas. Į pikniką buvo prisi- l i ? t y b § s g a m i n u s . Toliau seka 

I plati informacija kur reikia kreip
tis, ir kiek mokėti norint įsigyti 

r inkę iš įvairių apylinkių sve
čių. Garbės svečiais buvo kun. 
A. Pet ra i t i s ir kun. M. Tamu
levičius. Piknikui vadovavo kuo 
pos pirmininkas A. Daniels. 

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

Ilgų metą patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai. 

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

J. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th S t , Chicago, Illinois 

Teftef. WAlbrook 5-8209 

J o n a s Pigaga kandidatuoja į 
vals tybės a t s tovus 

VVorcesterio lietuviams gerai 
žinomas lietuvių visuomenin :n-
kas, priklausąs prie daugelio lie 

JAV pilietybes dokumentus, nu- ] 
rodyti Natūralizacijos įstaigų ad '< 
resai ir kitos reikalingos žinios.! 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakvmais siusti 
"Drauga3" 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8. Iii. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 

tuvių organizacijų, k:andidatuo-| VISOKIŲ RCSIŲ 

j a į vals tybės a ts tovus nuo 51 M E D Ž I A G Ą 
vvardo. VVorcesteryje y ra didelė 
lietuvių kolonija, ir jei ji vienin
gai palaikytų savo lietuvį kandi
datą, tai , be abejonės, j is būtų 
išr inktas. Teisingai "Amerikos 
L." tu© klausimu rašydamas , sa-

MEMŠKI PORTRETAI PADAROMI 
PA l L STUDIJOJE 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVVTNAS. Prer. 
3039 S<K HAI£TED ST. 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 
5AFETY OF YOUR 
SAVINOS 

ETKIEWICZ PRti 
ūiĖ3?-:-?.i, 

Dalis P. Laukait ienės siuvinėlių; fe medicinom naealba mm T ! Z l Z ~I ZT1ZZ "~~~ \MŪ»* ******** M N I 
nupirkta . Ne vienas klausinėjo,: K i a u š o m a m s medicinos pagalbą t ų y r a } S l r a š ę ateinančiais me- Į Š E I M Y N I N I U 
kur galima įsigyti Buračo dro- t u o s e k r a s t u o s e , kuriuose toji tais studijuoti VVorcesterio kcle-
žinių. Mūsų skyrių įrengė ir pagalba nėra pakankama. J . M. gijose. 
tva rkė Jonas Kairys, Juli ja R a s I Z Z I I I I I Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z I ^ 
tenienė ir P. Laukat ienė, ta ip 
pa t paeglbėjo ir K. Dūlys 

ORI'PII ' T R VAIKŲ 
NUOTRAUKOS 

T H E P A U L S T U D I O 
3213 Scuth Morgan Street 

Telefonas — V Artis 7-5858 

Valgiai ir gėrimai 

Savo kranto labiaus'ai įpras
tus valgius bei gėrimus stengė
si parodyt i 10 tau tų atstovai . 
Neatsiliko ir lietuviai. Šį daly
ką organizavo ir svečiams pa
ta rnavo Alber tas Juškevičius ir 
Kęstut is Laskauskas su savo" 
žmenomis. Reikia stebėtis šių 
žmonių darbštumu, nes reikėjo 
mitriai sukinėtis apie 11 valan
dų. 

i 
Lietuviai gausiai dalyvavo ir 

bendrosiose šios šventės komisi
jose : A. Juškevičius — genera
linis iždininkas ir vykdomajame 
bei propagandos komitete, L. 
Bekerskienė — dainų ir šekių 
komiteto pirmininkė, J. Kai-
rys — tarp taut in iame komitete, į 
Vincaa.Velžys — tvarkomajame i 
komitete . 

Į 

Reikia atkreipt i akį ir į tai , ! 

kad prie organizavimo darbo šį 
kar tą neprisidėjo nė viena mūsų i 
draugija . Visą darbą savo pa- j 
sišventimu atliko augščiįau pa- j 
sakyt i tautiečiai. Nesimatė prie 
organizacinio darbo mūsų jau- j 
nimo. Nepasirodė ir vyrų cho
ras , kuris po vieno savo pasi
rodymo ligi W tyli. Labai gai
la, kad taip yra, nes "Visų tau
tų diena" yra puiki proga pri
minti ki t iems mūsų tau tą ir jos 
kančias. 

STEPHENS LIQU0RS 
4134-36 Archer Avemie, Chicago, I1L 

(kampas Francteco gaives) 
L A F A Y E T T E 3-1933 

Choro vedėjas K. STEPONAVIČIUS — savininl;as 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 
Prwi« PMMI Ntiidio 

•uit 
H1V/VRDAK .1 ITMS. RA\ 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

T«I. Vlctory 2-1273 
APKATNAVIMA IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai. ryto tkt 6 vai. vakaro Ii 
Šeštadieniais Iki 8 vai. vakaro 

PIKIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJK IR I š TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
t u n u m*ujw didelt sunkvežimi 

ir apdraudas 
fl»30 S. I'aiman. Chicago 2 t , m . 

Tel. GRrovebiU «-70»6 

<? 

I 

V 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai y r a apdraus t i iki $10,000 

Pradėk taupyt i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MIDLAND SAV1NGS & LOAN ASS'N. 
4G33 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3' 2 Nuošimčio 

tf 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai . Iš ar t imų 

ii tolimų distancijų. Šauki te : 

ANTANAS VILIMAS 
t841 SU. C A U F O R N I A AVE., CHICAGO, ILL. 

ROckvvell 2-2282 

^ ^ 

niumptm^ 
MARTEL — B1SQU1T — French Cognac, 5th $5.29 

GRAIN ALCOHOL - - 190 Proof, 5th $^.89 

COINTREAU BYench Liąucr, 5tii %ĄM 

KRUPNIKAS, 5th $3.29 

ZUBROVVKA, gaminta su importuota žole, 5th $ 3 8 9 

ASBACH URALT, 8 ycars old, fa pt. $ | .79^ 3 puspantes $5 00 

VODKA - Bidzoff, 5th $2-98 

IMPORTUOTO ITALIŠKO VERMOUTH, kvorta $|.*:9 

BONAPARTINE (vietinis benediktinas), 5Lh , . . . $4-29 

EMBASSY CLUB BEER, 5 qts 95'~-

BALTA MEŠKA, GINTARAS ALUS, dčžč iš 24 butelių . $ | .$5 

NLPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS VIETINIŲ LIKERIŲ 

CREME Dc GACAO, Cr. Menthe, Rock and Rye, Cherry, 
Peach, Apricot, Blackberry Brandy, 5th $2«98 

30 METŲ SUKAKTIS 
Chicago '•avings and Loan Associatirn mini pasek 

Chivago Savings per ateinančius Š3Šis mėnesius, prade 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel 

Chicago Savings per 30 metų fin?nsinio gyvenimo 
kėdama aukštesni dividendą, negu dauguma kitų finan 
mokėjome 3% (£% per annum). 

Chicago Savings kviečia lietuvius pas;deti savo su 
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo liet 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios įstaigos puikiai įrengto j raštinėj teikiami pek 

mingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį. Šia proga 
dant Liepos-Juiy 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 

vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
setų 6 asmenims. » 
visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą,_ mo-
sinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš-

taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai-
uviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 

antieji patarnavimai: 

1 

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

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

-5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Moncy 

Orderiai. 

Be to, kiekvienas taupytojas 
dar gali išs.mcinyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
už šiucs patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

L 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN 
6234 So. Western Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 

\'A O A-S*> vęm< 
Ateitininku Federacija š, m. rugsė'o mėnesio 4-ta dieną (šeštadieni) 

MARIJOS AUGŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 
(Califomia Ave. ir Marquette Rd. gatvių kampas) ruošia vfcsą 

K O N C E R T Ą 

Koncerto programą atliks: 
1. ATEITININKU CHOMS, diriguoja

mas VL. BALTRUŠAIČIO. 
2. Solistai: P. BIČKIENE ir I. VAZ 

NELIS. 
3. Smuikininkas P. MATIUKAS. 

Akomponuos proi. VL. JAKUBENAS. į kurį visus maloniai kviečia atsilankyti. 

Kone 2 r to pradžia — 8 tą vai, vakare. 
Biletų kainos — $2.00, $1.50 ir $1.00: 

VIETOS NUMERUOTOS. 

Bilotus iš anksto galima įsigyti (taip 
pat užsisakyti laišku arba telefonu 
"Draugas" administracijoje, o koncer
to dieną — prie įėjimo. 

i 



\ 
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vVorcester, Mass, 
Apskrities išvažiavimas 

Rugsėjo 5 d. Maironio darže, 
prie gražaus Quinsigamond eže
ro, ruošiamas Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir N. H. apskri t ies 
išvažiavimas. Mūsų 5 kuopa uo
liai ruošiasi, kad t inkamai priim 
tų ir pavaišintų atsilankiusius, j 

Užkandžių komisija praneša, 
kad kugelio, dešrų ir visokių' 
skanių užkandžių užteks vi
siems. Komisijon įeina M. Pik-
telienė, M. Giraitienė, M. Delio-
nienė ir O. Sidabrienė. 

Sporto komisija, kurią sudaro 
M. Laslie, M. Law ir A. L. Pali-
vickas, uoliai darbuojasi ruoš
dama Įvairią žaidimo programą, 
o viską vairuoja išvažiavimo ko
misija su savo pirmininke M. 
Puzariene ir jos pagelbininke M. 
\Vatkins. 

Visur ir visame nuoširdžiai 
talkininkauja priėmimo komisi
jos narės J. Thompson, M. Ur
monas, V. Liutkus ir R. Pinkus. 

Kadangi tai apskri t ies išva
žiavimas, visos kucpos, kurios 
da r neprisidėjo, maloniai yra 
kviečiamos dalyvauti ir prisidė
t i darbu ir a».:kcmis. 

Išleistuvės 
Buvusiame 5 kuopos susirin

kime, po reikalų aptar imo, įvy
ko graži išleistuvių pramogėlė 
su užkandžiais, atsisveikinant 
su viena veikliausia kuopos na
re Brone Kuodiene. 

Kuodienė a tžymima ir tuo, 
kad a tvykus iš t remties , nedels- j 
dama įstojo į Moterų Sąjungą, 
įs i t raukė į jos darbuote, neatsi
sakydama betkokio darbo. 

Simpat inga ir t ak t inga su vi-, 
sais, savo pavyzdžiu pa t raukė , 
i r ki tas naująsias ateives įstoti 
Moterų Sąjungon, o savo nuošir 
durnu įgijo esančių narių narių 
pagarbą ir pasitikėjimą. 

- " • r • • • ' * ' - • , — - — • - — « — » * » ̂ *m 
Penktadienis , rugfcėjo 3 . 

• • • ~ i 
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SO. BOSTONO ŽINIOS EVEiiNA M. fcf^itefcvtfe, 

BALFO DIDŽIOJI 
RINKLIAVA ; ty res tokių dalykų 

Bostono miesto gatvėse jau ar- ' r ius kun. J. Žuromskis. 
tėja — ji bus rugsėjo 11 d., Seš- tė te dalyvauja ats tovai 

veikli amerikietė lietuvaitė, vy-
Ju ras . Komitetui vadovauja pa čių veikėja, praeitų mokslo me

tų pabaigoje gars ia jame Mass. 
Komi- j technologijos inst i tute įgijo ma-

So. Į temat ikos dak ta r G faipsnį. Ligi 

!»<£P<Q=*<?=<i»*čP<!s^^ 

organizato-

• " D R A U G A S " AGENGY * 
55 E a s t Washington S t ree t 

Tel. DEarborn 2-2434 

CIASSIMD AND I I P WANt!I) ADS 

1S 

šomi iš anks to registruot is liet 
tadieni. Aukų rinkėjai y ra pra- Bostono, Cambridge, Norvvood, j šiol buvusi to paties inst i tuto 

Lowell, Brockton ir Lawrence. mokomojo personalo nare , da-J — 
b•>r ji pakviesta ir išsikelia dirb 
ti kaip mokomojo personalo na 
rė — matemat ikos ins t ruk to 
rė — Cornell Universi ty, I tha 
ca, N. Y. 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

parapijos klebonijoje, Ivaškų, Visų lietuvių pareiga y r a pasi-
Vakauzų, Minkų krautuvėse ir rūpinti to koncerto pasisekimu. 
"Keleivio" redakcijoje. 

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
MOKINIAMS IR J Ų T Ė V A M S 

Mokyklos vedėjas skelbia, 
kad pamokos prasidės rugsėjo 
18 d. 9 vai. ry to parapijos mo
kykloje prie bažnyčios. Moki
niai y r a prašomi r inkt is tiesiai 
į pamokas tose pačiose klasėse, 
kuriose mokėsi praeitais metais. 
Taip pa t prašoma tą dieną at
vesti mokinius, norinčius įstoti 
j pirmą ir ki tus skyrius. 

SO. B 3 S T 3 N O LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJA 

ir kitos panašios aplink Bostoną 
esančios lietuvių organizacijos 
nu ta rė ateinančių rinkimų me
tu remti Byrne į distriet a t tor -
ney vietą. 

ATEITININKAI RENGIA 
IŠKIT31ES 

HELP \VANTED — VYRAI 

ST. VAITKEVIČIUS, Kaip žinome, šios savaitės pa 
baigoje Chicagoje įvyksta di
džiulis ateitininkų kongresas . I įžymus Lietuvos teisininkas, ak . 

UOLIAI RENGIAMASI 
DIDŽIAJAM KONCERTUI 
Kaip jau žinome, spalio 3 d. 

John Hancock namų salėje Bos
tono arkivyskupijos lietuvių ka
talikų parapijos rengia didžiuli 
koncertą, kurio pelnas skiria
mas arkivyskupijos labdarybės 
fondui. To koncerto metu svar
bią Lietuvos reikalu kalbą pasa
kys pats arkivyskupas R. J. 
Cushing. Programoje dalyvauja 
pagrindinės mūsų meno jėgos. 
To koncerto rengimo komiteto 
garbės pirmininkai! y ra kleb. 
kun. Pr . Virmauskis ir prel. Pr . 

Tačiau dėl didelių a ts tumų ne vi
si ateitininkai gali į tą kongre
są nuvykti . Pagal vyr. valdy
bos planą visi negalintieji nu
vykti daro tą pačią dieną pana
šias iškilmes atskirose vietose. 
Bostono ateit ininkai rugsėjo 5 
d. tokias iškilmes rengia So. 
Bostone i r kviečia į j a s ateiti
ninkus ir visus kitus, kurie to
mis iškilmėmis domisi, iš Bosto
no ir jo apylinkių, iš Brocktono, 
Norwoodo, Lawrence, Har t ford 
ir kitų vietovių. 

Programoje n u m a t y t a : iš va
karo konferencija ir išpažintis, 
o sekmadienį, rugsėjo 5 d.. 10 

tyvus Bostono liet. bendruome
nės narys , serga širdies liga ir 
gydosi savo bute, 30 S tory S t , 
So. Boston, Mass. 

REIKALINGI sunkvežimio šo
feris j r pagelbininkas dirbti pri3 
pe rk raus tymo krautuvių įrengi
mų — fixtures. 

Kreiptis — 
4841 S. Chicago Ave. 

6 kamb. mūrinis bungalow 
1 užbaigtas kamb. pastogėje. Taip 
pat yra virtuve rūsy. Aliejum 
karštu vandeniu apšilti. 

GRovehill 6-1305 

HELP WANTED — MOTERYS 

BUILDING & REMODELING 

~ U A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORITTS 

uato naujus namus pagal kontraktą 
dideli? planu pasirinkimas. Atliekam 

jvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
Tel. I i i J i anc* 5-8202 

vai. 
vai. 
jos 
vak 

Detroit, Mich. 
Praneš imas 

Detroito lietuvių šeštadieninę 
mokyklą rugpjūčio 28 d. perėmė 
Liet. B-r.ės Detroito Apylinkė. 
Mokykla pradeda mokslo metus 
rugsėjo 11 d. 9:30 vai. Šv. An
tano parapijos mokykloje. Mo
kyklai vadovaus Alber tas Misiū
nas, mokytojaus kun. K. Simo-
navieius, O. Balzarytė, K. Gri
cius ir P. Zaranka. 

Visus Detroi to lietuvius, ku
rie tur i mokyklinio amžiaus vai
kų, kviečiame atvežti a r a ts iųs
t i savo vaikus augščiau minėtu 
laiku mckyklon. 

Lietuviu B-nės Valdyba 

row. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti g811ų kapu 
papuošimams sodintų ir skintų įvai
riausių rūšių ir g§lių korsažams. 

l l l t h St. & Pulaski Ave. 
(Priešais Šv. Kazimiero kapines) 

Tclef. GArden 4-0087 i r 
GAi-den 2-1052 

iškilmingos pamaldos; 2:30 
iškilmingas posėdis parapi-
salėje po bažnyčia, 7 vai. 

jaunimo pasilinksminimas 
su t rumpa menine, p rograma 
Sandaros salėje. 

T E L E V I Z I J O S 
j?*m.TO APARATAT 

TftDTNTUVAl — VĖSINTUVAI 
fcJiKKTriOfl UF1KMFNYS 
I V n F I RADIJO LKMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

A P A R A T Ų SUTAISYMAS 
lirbtuvese ir namuose atliekama* 
oatyrusių inžinierių. Sąžiningas ii 
*eras patarnavimas garantuotas. 

di-DAiim 
IOTCLCVISLOD 

les-
3130 S. Halsted. 

rvi 
n Vnube 6-6887 

j-
VARNAS COMPANY, INC. 

: ^ 

2509 Wesf 63rd Street Tel. WA. 5 2278 

Pi t t sburgho lietuviai \ LSI 
K L A U S O IR R E M I A 

Pittsburgh'e Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— va.i o va u ja m a — 
Lietuvos Vyčių P i t t sburąhe 

JT TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmariien1 nuo 

1:;U> iki 2:00 vai. p. p . 
IS STIPK TOS T R GALINGOS 

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės PHM adre
su: LITHUANIAN CATHOTJC HOUF. 
RnHio Station WLOA. Rraddock. Pa. 

LTETUVSŲ^RADIO- KLUBAS 
Cleveland, Ohio 

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
iki 8:15. 

per WDOK, banga 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

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

Programos vedėjas — Balys 
Anginas, 1359 E. 94 St., telef. 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikūnas 
7205 Linwood Avenue, telefonai | 
EN. 1-1082 

Specialus nupiginimas del per
sikėlimo l ikitas patalpas. Vi
soms prekėms duodama 20 
ir neimama taksu TIK. I K I 
R l (iSKJO 15 D. 
ImiK>i'tuoti ih Vokietijos pie
tums servizai 8 asm. (57 gab.) 
t iktai $29.45 

Gauta nauja siunta iš Prancūzi
jos. Pietų servizai 8 asm. (57 gab.) 

tiktai $27.45 
Virš 30 įvairiausiu, servizų rū-

v* 
sių. 
Moca servizai 12 asm $13.99 
Kavos servizai 8 asm $13.25 

Vaikams servizai $ 3.56 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W . 18 S t . C h i c a g o 16 

C H 3-1535 
.Lietuvių Statybos Bendrove stato na 

mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

ĮSIGYKITE DABAR" T-

Psalmynas - psalmių 
knyga 

Vertimas lies.wvlų katbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t ą * 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

T U I R I I ~ 
knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J. Išversta kun. 
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. 

SKUBIAI REIKALINGA vyresnio 
amžiaus Seimininke prižiūr-r-ti I vai
kus (nuo 2% iki C m. amž.) . Motina 
sunkiai sorg-a ligoninėje. 

Prabom tuojau rašyti Šiuo adresu: 
JONAS BALSYS, 

1101 E. Alcott A^P., 
Kalamazoo, Miehigan. 

Jauna pora, abudu dirba, 
IEŠKO ŠEIMINI N K ES. 

kuri yra viena be šoimos Ir kuri ga
lėtu kar tu gyventi ir šeimininkauti. 
Gaus visą, išlaikymą, gražų kambarj , 
labai mažai darbo. t ;era proga del 
t inkamos moteriškes. 

Rašykite DRAUGAS, Rov 7959 
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 

REIKALINGA ŠEIMININKE, 
vidutinio amžiaus moteris. Kam
barys, maistas ir atlyginimas. Šau
kite 

FOrest 9-5371 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNUOM. 3 kamb. namukas kie
me. Dviem viengungiams arba ve
dusių porai. Jei pageidaujama' su 
maistu. Garažas. Tel. HUdson 3-
5842. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Groserne, mėsos, šaldyto n i t a t o ir 
kepyklos guminiu k rau tu \P . 

Gražus 4 kamb. butas užpakaly. 
Gerai einąs biznis, įsigyvenęs. Ideali 
vieta porai. Nuoma $C0. Teisingai 
jkainuota, nori skubiai parduoti del 
kitų užsiėmimų. Apylinkėje 18-th ir 
Halsted St. Turite pamatyti , kad 
jvertinus pirkinį. 

CHesapeake 3-4799. 

Groserne — Šviežia mėsa — Paukš
tiena — šaldytas .maistas. 

Gerai einąs biznis, jokios konku
rencijos. Gražus didelis 3 kamb. bu
tas užpakaly. Nuoma $75, gera sutar
tis. Ideali vieta porai, vienas neglUi 
apsieiti, nori skubiai parduoti. $3,500. 
Pamatę įvertinsite, kad tai geras pir
kinys. 

8318 Muskegan, 
skambinti prieš 7 v. v. KSsex 5-7337. 

ORįOSERNE IR MOKYKLOS REIK-
MRNŲ KKAUTUVR 

skersai gatves nuo mokyklos. Gerai 
einąs biznis. Ideali vieta porai, gera 
sutartis. Vienas negali apseiti, nori 
skubiai parduoti, t 

Apžiūrėję įvertinsite g^ra pirkinį. 
4350 S. Saoramenlo 
Vlrginia 7-9o:<3 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ". 

Galimybe $100 j menesj pajamų 
Tiosiai iŠ savininko, jokių komisu. 

3-jų batų mūr. narnas m sklypu. 2 
'uitai po (J k., 1—4 kamb. Aliejum 
ap.šild. 2-JŲ autom, gara/.as. 1 butas 
tuŠčfaa. Naujas plumbingas. Uždari 
jioriiai. Žieminiai langai, siotolia.. 2 
nauji sandeliai kieme. Geras invest-
nn ntas. CKauford 7-8892. 

.SAVININKAS PARDUODA 
TIKTAI $12,000 

Tuojau galima užimti 5 kamb. nau
jai dekoruota, aliejum šildomą na
rna.. Kantile virtuve, didelis šaldytu
vas, peeius ir "play poreh'", didelis 
rūsys ir paj-tog«", daržas, vaismedžiai. 
Arti I. C. ir CTA ir arti krautuvių. 

SM E. 91st P!. 
VIneennes G-2969 

SAVININKAS PARDUODA gražų, 
6 m. senumo, Gedrgia stiliaus namą 
ant 35 pėdų sklypo. Arti Kvergreen 
krautuvių rajono, 5 labai dideli kam
bariai tu veneeiškom užuolaidom, žie
miais langais, sieteliais b»>i šietrele-
mis. Garažas. Sausas, pilnas rūsys. 
Arti mokyklos, krautuvės, transport. 
Autom, gazu šildomas. Savininko že
ma kaina, $16,800. 

9047 S. Peorla Ave. 
Hllttop :.-3473. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

GROSERNft IR MRSOS KRAUTU
VE. Ilgą, laika, gerai veikianti krau
tuve. Modernus įrengimai su j vidų 
įeinamu šaldytuvus. Nuoma $55.00. 
Apšildoma. Gera sutartis. Ideali vie
ta porai. Dėl ligos priverstas parduo
ti skubiai už $4,850.00. Reikalinga 
pamatyti, kad įvertintumėte. Tikrai 
geras pirkinys. 3702 South Wood St. 
Telef. HIshop 7-777S. 

GROSE RN 8 — DELIKATESAI — 
UŽŠALDYTAS MAISTAS. Nėra di
džiųjų krautuvių konkurencijos. Ge
rai įsikūręs ir parduoda didelius kie
kius. Modernūs įrengimai. Gražus 3 
kamb. butas užpakalyje krautuvės. 
Nuoma $70.00; ilga sutartis. Savi
ninkas apleidžia miestą ir įkainavęs 
skubiam pardavimui. Reikalinga pa
matyti, kad įvertintumėt. Tikrai pui
kus pirkinys. 1715 So. Dūmon Ave. 
Telef. EAfayette 3-7675. 

P. STANKOVICIUS 
RRAIi KST. Ir INSUR. B R O K E R I S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted SU 

Ph . DAmibe 6-S7M 
namų YArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namus, 
ūkius, bizniui. Pa rūp ina paskolas, 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas a tda
ras 9—12 Ir 4—7. 

_ _ — — ^ _ — 
NORrNTLKMS PARDUOTI A R 
P I R K T I fiYVKNAMUS NAMUS, 

biznius a r darant jvairių rūAių drau
dimus mielai padedame. Išrūpiname 
morgio i us. 

K. JUKNIS 
SHTXMTSTRAS * COMPANY 

4004 So. Archer Avenue 
l-Afajrette 3-6300 

PARDAVIMl'I 6 KAMB. MKDINIS 
NAMAS. 3 kamb. viršuj, 3 apačioj . 
Ekstra didelis salionas. Puikns ga-
zinLs apšildymas. Moderniška vonia; 
Ir virtuvė su indams plauti masina. 
Pilnas rūsys, 2-jų autom, garažas. 
Arti mokyklų, bažnyčių, t ranspor ta-
eijos. Apylinkėje Spauldlng ir l rving 
Park. 4041 X. Spauldlng. Telefonas 
ROdney 3-1460. 

Tarpininkaujame pv^rkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visi] 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRospect 6-7238, 
vakarais WAlbrook 5-5699 

rreit 
• po 
ma-

PRIDGRPORTE turi būt 
parduotas 5 butų — 3 po :» k., 
4 k. Gera vieta." Kaina $22.000. 
tai įmokėti. 
81-oje gatvėje — Taverna ir namas. 
Geras biznis. Du butai po 4 k., b e 
vartos virš $200 į dieną. J mokėt i 
$3.000. 

Valgykla Bridgeporte darant i apy
vartos virš $20(i j dieną. Jmokant 
$5.000. likusius iSsimokėjimui. 

TAVERNA IR NAMAS. Galima 
pirkti ar nuomuoti. 

GROSERNft — DELIKATESAI — 
SMULKMENOS — SALDAINIAI ir 
kt. prekės. Gražus 4 kamb. butas už 
pakalyje krautuvės. Gerai išvystytas 
biznis ir gauna geras pajamas. Su
silpnėjus sveikatai nriverstas skubiai 
parduoti už $500.00. Reikalinga pa
matyti, kad įvertintumėt. Tikrai ge
ras pirkinys. 1510 West North Ave. 
BRuns\viek 8-47S5. 

PARDUODAMA DELIKATESU/ 
K RAUTU VR. 

-
Geras biznis. Prieinama kaina. 

1402 So. 50tli Vt., Cicero, 111. 

GROSERNE IR MRSOS KRAUTUVE 
su gražiu 4 kamb. butų užpakaly. 
Nuoma $40. Seniai įsteigta, mod r-
niški įrengimai. Ideali vieta porai. 
Dėl ligos būtinai tur i parduoti . Kai
na $2,750. Apžiūrėję, įvertinsite gerą 
pirkinį. 

3429 Iiituanioa, 
FRont ier 6-2S53. 

PAUL M. SMITH C0, 
2935 W. 71st St. 

INC. 

Hl.mloi k 4-0680 

Geriausios rūšies importuotas kristalas iš Vokietijos nuo $0.60 ir aukš
čiau. Virš 80 rūšių kristalo. 

Kristalo vazos, grafinai ąsočiai, peleninės įvairiausi stiklai. Didžiausias 
pasirinkimas dovanų. 
Krautuve atidaryta kasdien Nuo 9:00 iki 9:30 Šeštadieniais nuo 9:00 iki 6:00 

Pirkdami pas VARNAS C0. sutaupysite daug pinigu. 

Nariai Lietuviu Taup. ir Skolinimo B-vių 
m K U R I O S E 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
, Lengvomis Sąlygomis 

OROCKRY—DELIKATESŲ 
KRAUTUVĄ 

Ir 2-jų butų mūr. namas. 1-as 3 
kamb. butas užpakaly ir 1-as 5 
kamb. butas viršuj. Dabartinis savi-1 ninkas po 25 m. išeina į pensiją. Ne
paprasta proga mėsininkui. Jkainuo
ta skubiam pardavimui. Pamatę įver
tinsite gr^rą pro&a. 

7305 Dorchester Ave., 
DOrchester 3-7180. 

H A M B U R G E R SHOP & GRILL 
Vietos del 20. J steigta pr i t š 6 m. La
bai pelninga vieta. Ideali vieta porai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Vie
nas negali apseiti. nori skubiai par
duoti, nebrangiai už $4,500. Pamatę 
i vertinsite t ikrą progą. 

3940 \Y. 2«tll St. 
ARmitage 6-1G63. 

Pirma negu pirksite, pamatykite 
šitą naują 

MODERNIŠKĄ 5 DIDELIŲ 
KAMBARIŲ REZIDENCIJĄ 

3 5 x ' - " ' sklvpas. Gatava ui.imti. Prie
šais Marquette Park. Galima matyti 
kasdiena. 

2846 \V. M a t a i I I i Road 

IMKITE $55 J URS. PAJAMŲ 
Tiesiai IS savininko, sutaupysite 

komisą. Moderniškas 2-jų butų me
dinis, ant 125x^5 sklypo, 2 po 4 
kamb. Geram stovy- Pilnas, sausas 
rūsys, aliejum apšild., didelis por
inius. Galima lengvai padidinti paja
mas. j : i)gc\vator 4-5781. 

$55.00 J IfftNESI PAJAMŲ turėsite, 
gyvendami dideliame liuksusiniam 5 
kamb. bute. 2 augštų apkal tas len
tomis, medinis namas, ypatingai ge
rame stovyje. Automatinis karš tu 
vandeniu apšildymas. Ištisas rūsys 
su virtuve . (galima išnuomuoti) . Pul
kus susisiekimas apsipirkimams. Mo
kykla skersai gatves. Mokesčių tik 
$138.00 metams. 

4409 So. Sacramento Ave. 

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 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. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

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

PARDUODAMAS 2 augštu pajamų 
namas: krautuvė ir 4 kamb. butas 
1-me augi te ir 6 kamb. butas 2-me 
augšte. Krautuve pilnai aprūpin ta 
prekėmis ir veikianti lietuvių rajone. 

Tel. 
4540 So. Wood St. 

BIshop 7-94C3. 

RCBU VALYMO IR TAISYMO 
KRAUTUVĄ 

su gražiu 3 kamb. butu ir vonia už
pakaly. Su baldais a r be. Puiki pro
ga siuvėjui. Nuoma $60. Gazu apšild. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par
duoti, nebrangiai $1.500. P a m a t -
įvertinsite perą pirkinį. 

1800 X. Moluuvk. 
Mlchigan 2-o 116. 

nuoma. 

MKSOS KRAUTUVE. 
Gerai einąs biznis, įsigyvenęs, 

dernūs įrengimai, prieinama 
gera sutartis. 

Dėl blogos 
parduoti . 

Įvertinimui turi te pamatyti . 
3112 H. Cicero Ave. 

pAlisade 5-5454 a rba 
HUmboldt 9-2416. 

sveikatos nori skubiai 

Brighton Parke 
2-Jų butų medinis ant cemento 

pamatų. 4 kamb.. ir 6 kamb. (3 mie
gamieji . 46tl» Ir S. Riockwell St.. Ne
brangiai. — Kaina $10,750. 

4 butų medinis prie kampo. 2 cen
trai inio apšildymo boileriai. Namas 
t inka dviem savininkam. 57th St. ir 
Kcdzie Ave. Kaina $20,000. 

B, R. Pietkiewicz 
2555 W. 47th Street 

LAfayette 3-1083 
SCHILLER PARKE. Savininkas 

parduoda už $ 13,000. Išvažiuoja į 
Arizoną, turi parduoti 6 kamb. Cape 
Cod med. namą. 3 mieg., -den", ko
klių virtuvė ir vonia, spintos virtu
vėje. Gazu apšild., 1 % automb. gar. 
Pilnai apsodintas, aptvertas, "barbe-
que pit, cool vent awning", kilimai, 
veneciškos užuolaidos, komb. langai 
— sieteliai. Daug priedų. 482.» N. 
Forester, 1 4 bloko į vak. nuo River 
Road, \t blk. į šiaurę nuo Lavvrence 
Ave. GLadstone 5-3292. 

Perskai tę "Draugą", duokite 

ki t iems! 

NUOSAVYBE 
namas — 4 po 

PAJAMŲ 
6 butų mūr. 

kamb., 2 po 3. 2 autom. gar. 
tinęs pajamos apie $3,050.00. 
pilnesnių informacijų šaukite 

NOrmal 7-0615 

4 
Me-
Dėl 

BALZEKAS MOTOR 
" U W I L L L I K E U S " 

4030 So. Archer Avenue 

SALES, INC. 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI — AUTOMOBIL Į 
Naujas 1954 CHRYSLER £2,495, PLYMOUTH — £1,595 

300 vartotų automobilių nuo £25 ir augščiau 

Tel Vlre i l t ia 7 . 1 5 1 5 Did&msia remontu dlrbtnvB. Teisingas nemokamas pa ta rnav imas . Lengvos išsimokeflmo sąlygos 
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Penktadienis , rugsėjo 3, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILLINOIS 

SPORTAS 
(Atkelta Iš 2 psl . j 

minių rungtynių minutę, ta i to 
negalima sakyt i apie lengvąją 
atletiką. Ka:,p ir iki šiol leng
voji a t le t ika y r a Clevelando duo 
na. Zaibiečiai, kelių pasišventė
lių dėka, šiandien sudaro mūsų 
sport inės šeimos lengvosios at
letikos elitą. Ta i jie įrodė prieš 
keliolika dienų apygardos pirme 
nybėse Chicagoje, nedalyvau
j a n t jų pažibai E. š ikšniūtei ir 
kit iems iškiliems iengvatletams, 
lengvai sur inko 100 taškų, tuo 
t a rpu kai Chicagos Perkūnas , 
dalyvavęs su stipriausiomis sa-j 
vo jėgomis, prašoko Clevelan-
dą vos 12 taškų. 

Iš mūsų jaunųjų l e n g v a t l e t ų Į J f į J * 2 2 5 * w 
paskirų pasirodymų reikia ma-Į 
nyti , kad ir Toronte keletas jų 
neapvils. Tokie naujai vardai 
kaip chicagiečiai Pūdymait is , | 
Paukšteles, Vygantas , clevelan-
dietis Motiejūnas nustebins ^o 
vieną savo pasekmėmis. 

ma per 23 e tapus y ra 128 vai 
19 min. 43 sek. Ant rą vietą už
ėmė šveicaras Kuebler, 15 min 
49 sek. už Bobet. Komandiniai-
pirmą vietą laimėjo Šveicarija, 
an t rą — Prancūzi ja ir trečią — 
Belgija. A. Grina 

43 m. amžiaus, iš 
=>ands Point, N. Y., laimėjo Na-
:ional Amateur golfo čempionatą. 

I 

Tenisas a n t s ta lo ir aikštėje 

Abu tenisai — stalo ir lau-

čiau žaidimo lygis žemas ne
bus. Favori ta is tenka laikyti 
Chicagos Perkūną ir Clevelando 
Žaibą. 

Dar liūdniau gali būti su mo
terų tinkliniu dėl augščiau mi
nėtų priežasčių, nes nė Clevelan-

Nevok lėktuvo 
Nežinomas asmuo pavogė ma

žą lėktuvą Denham aerodrome, 
Londone, ir su juo pakilo. Ta
čiau po poros .minučių nukr i to 
ir mirt inai užsimušė. Ta rp su
degusio lėktuvo likučių r a s t a s 
lavonas, kurio policijai dar ne
pavykę atpažinti . 

Tikrai jūsų pasaulio l i teratūros ži
nojimas bus iitp.inas, jei jūs neper-
Bkaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną 

NUSIKALTIMAS IR 

BAUSME 
Jau pasirodė knygų rinkoje visos 

6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja šiurpią žmo
gaus tragediją. Silpnas doroves jaus
mas, sumieseionejusi siela, didysis 

A. A. 

JUOZAPAS GRICIŪNAS 
Gyveno 1115 W. 19th St. 

Tel. TChvnhall 3-1263. 
Mirė rūgs. 1 d. 

ryto, su 'aukęs (i 7 
Gimė Lietuvoje. 

žų apskr. Ir par., 

1954, 11 v. 
m. amžiaus. 
Kilo iš Bir-
Varnelių k. 

meiles llgeeyi ir pasiaukojimas. 
Gilus vidinio žmogaus p iū\ is ir ne-

ko - šioje šventėje ta ip pa t i d o ž a i b a s > n ė Chicagos Perku- į tūstantis sapnes ££™£ j — a t" 
1 nas negali važiuoti pilname sa-

Čia kova dėl nu
bus sekami su susidomėjimu dėl 
savo dalyvių gausumo. Stalo te vo pajėgume. 
niso varžyboms užsiregistravo galėtojo v a r d 0 bus sprendžiama 

skleis didžiąsias žmogaus 
slaptis. 

sielos pa-

apie 40, o lauko — 20 dalyvių. 
Stalo teniso komandinėse var
žybose favoritais laikomi Cle
velando Žaibas, ASK Lituanica 
ir Toronto Vytis. Chicagos Gin-
a t ro — paskutiniųjų trijų šven
čių nugalėtojo — dalyvavimas 
d a r neaiškus. 

Individualinėse v a r ž y bose 

t a rp Chicagos ir Clevelando še 
šetukų. 

Naujas , bet labai visus domi
nąs, bus pirmasis mūsų moterų 
krepšininkių pasirodymas. Ži
noma tiek, kad moterys dirbo 
ir todėl lauktina, jog futbolinių 
krepšių įmetimo skaičių nema
tysime. 

Baigiant, norisi pasakyti , kad 

Visuomet Sis l i teratūros veikalas 
puoš jūsų bibliotika ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus a rba adresuokite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

lauktina daug įdomių susitiki- š j šventė — vienintelis mūsų ak | 
mų. č i a vyrų grupėje, be abejo, • tyviausiųjų sportinės šeimos n a - ! 

daug kas seks šiuos va rdus : j r i ų suvažiavimas — bus t i k r a i 
Gvildys, Nasvytis , Ignatavičius, iškilus ir prisimintinas reiški-
Grybauskas , VI. Šoliūnas, Avi-j n y s s p 0 r t o padangėje. Reikia 
žienius, Sipskis, Žemaitis, Mi-I tikėti, kad faktinasis šių žaidy-
siūnas ir kt . Moterų grupėje j n i ų organizatorius — Toronto 
su apgailestavimu reikia pasą- ggg Vytfe — j a m uždėtą pareigą 
kyti , kad ir vėl nieko naujo ne-: atl iks. Taip pa t tur ime tikėti, 
matysime. Netenka abejoti, kad k a d m u s ų sport ininkai y ra pa-
baigmėje vėl žais Rūtelionienė d a r į pažangą ne t ik sporto aikš-
ir Laikūnienė. Ta ;gi, girdėti va r 
dai. Naujų jėgų neturime, kas 
kelia susirūpinimą. 

Su džiaugsmu reikia pasaky
ti, kad lauko t en i s 0 varžybų 

tėję, bet ir už jos ribų. 

Dviračių lenktynes 
Šiomis dienomis Paryžiuje už-

dalyviai daugumoje bus nauji sibaigė vienas iš spalvingiausių 
veidai. Teniso aikštės per pas 

G e r i a u s i a d o v a n a a t m i n č i a i 

M A L D A K N Y G E 

"JAUNUOLIU MALDOS* 
Kurią paruoš? 

K u n . P . K i r v e l a i t i s 
Ka ina : $1.50 ir $2.50 

Tlžsakymus au pinigais siuskite 

"DMŪGAS" 
2334 S. OAKLEY AVENUF 

Chicago 8. Tllinou 

kutiniuosius metus pagyvėjo ir 
čia mūsų jaunimas pradeda iš
s tumt i savo vyresniuosius Pa
žanga lauko teniso aikštėje, tiek 
vyrų, tiek moterų grapėse, bus 
ryškiai pastebima. 

Kitos varžybos 
Be augščiau suminėtų, šven

tėje bus dar vyrų tinklinis, kur 
komandų skaičius negausus, ta -

VĖL NAUJAUSIOS 
88 ženklų kelionines rašomosios 

mašinėles. Raidynas normaliu — 
ir svarbiausių įvykių Prancuzi- P i c a _ a r susmulkintu — Elite — 

Vadovėliai lietuvių 
mokykloms 

KREGŽDUTĖ II dalis, peda
gogo A. Rinkūno gražiai pa
reng tas vadovėlis su labai daug 
iliustracijų, pr i ta ikintas lietu
vių emigraqtų vaikams pagal 
JAV ir Kanados liet. mokyklų 
programas . Tinka vadovėliu 
tuoj po elementoriaus. Kaina 
$2.75. 

Naujieji Skai tymai, J . Am
brazevičiaus, A. Skrupskelienės, 
A. Vaičiulaičio parengtas skai
tymų vadovėlis vyr. pradžios 
mokyklos skyr iams a r pirmo
sioms gimnazijos klasėms. Dau 
gelio žinomų liet. autorių kū 
rybos iš t raukos. P la tus tau to
sakos s k y r • .:•. Yra sunkiau 
suprantam 1 žodžių žodynėlis. 
Kaina $2.50. 

AJBU vadovėliu išleido Bosto-
no lietuviai mokytojai . Užsaky
mus siųsti ad resu : Li thuanian 
Encyclopei ia Press , 330 E St., 
So. Boston, Mass. 

Kanadoje šiuos vadovėlius 
pla t ina "Žiburių" leidykla, 941 
Dundas St., YVest, Toronto, 
O n t , Gai*ada. Visi Kanados lie
tuviai y ra prašomi siųsti ten 
užsakymus. Ten reikia užsisa
kyti ir to paties au tor iaus 
Kregždutes" I dali. 

joje — 41 Tour de France . 
Šiais metais Tour de France pa
sižymėjo dalyvių gausumu. Lenk 
tynių sąs ta te matės i 
prancūzų ekipos; šveicarai, bel
gai, olandai, ispanai 
taip pa t kaip atskiros koman
dos, tuo ta rpu kiti k raš ta i buvo 
reprezentuojami paskirų asme
nų. 

Lenktynių nugalėtoju tapo 
prancūzas Lcuis Bobet, kuris 
pirmuosiuose etapuose, po t ru
putį pajėgdamas atsiplėšti nuo 
savo didžiausio priešininko švei
care Kuebler, finale turėjo už
dirbęs 15 minučių. Jo laiko su-

ir Šriftais, patogiausiai išdėstytas 
tinka rašyti 3 kalbomis iš kart . 

Geriausia dovana artimiesiems, o 
'ypačiai studentams. Vienintelė pa-
i šauly mašinėle su sensąeiškiaus.aLs 

kellOS išradimais. Jau 3-ji šimtinė mašinė
lių siuntinėjama užsisakantiems. 

VHtui smulkiausias informacijas 
d a l y v a v o gausite per 

.1. h. Giedraitis, 1«:S2 Broad St., 
Hartford <», Oonn., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

Jr 
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TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S . . . . $46,000,000.03 
ATSARGOS FONDAS . . , $3,700,000.00 

J U S T I N MACKIEWICH, President a n d Manager 

ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAV1NGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-11.41 

fc SS 

< i 

KO KAM REIKIA 
(apmušalų, dažų, namų ruoses reikmenų, indų, vestuvėms 

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

P A S D. J U K J O N 4 , 3524 So. Halsted, E IKI . 

NE APSIVILSI! 
Krautuve adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 

į , . , • • • • • ••;• • , • • • - , • • • ' • • • • • - • ' v i ' • • : • " , - T 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdim i 

sesuo Katr ina Uogelicne, jo-; 
duktė Florence, kiti giminjs, 
draugai Ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas X. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 5(»th Ave., 

.Cicero. Laidotuves įvyks šeš
tad., rūgs.' 4 d., iš koplyčios 
S: 30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies su lą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

>' ii 1 iūdus: Sesuo. 

Laidotuvių 
nas Petkus. 

direktorius Anta-
Tel. TO. 3-2109. 

l i l 
ONA LASSAS (LIESIS) 

(MASKOLUNAITĖ) 
Gyveno 4552 S. Francisco Ave. 

Mirė rūgs. 1 d., 1954, 10:30 
vai. vale., sulaukus pusčs aniž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no ap.->kr., S'ies.škių parapijos, 
šešnių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Pranas, švogerka Liudvi-
na Maskoiūnas. jos sūnus Ben-
ny su šeima, pussesere Barba
ra Hutvill su šeima, pusbrolis 
Mykolas Kolūnas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas 7 vai. 
vak. Jurgio F. Rudmino koply
čioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuves jvyks antrad., 
rūgs. 7 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydyta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdęs vynus. 

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. Y A. 7-113S. 

I H I I B J I I I I M I I I M D M — B — 

• m mtmt m m 
Dabar išėjo iš spaudos 

BAKU2AINIO EILĖRAŠČIAI 

A U D R O S E 
Pusi. 117. Kaina $1.50 

Gaunama Karvelio knygyne 

3322 So. Halsted St. 

CHICAGO 43, ILLINOIS 

Fcr top ąuality \vorkmanship 

Call PETER AMERK) 
Concrcte cont actoi*. plastering and 

repairs. ExpeHenced reliable ivork 
Chicago and suburbs. No obligation 
call for free estimates. 

Radcliff 3-6017 
RIUBIUUI 

I 
STEPONAS 

ZALANDAUSKAS 
Gyv. 404G S. Francisfco Ave. 

Tel. LAfayette 3-2988 

Mirė rugpjūčio 31 d., 1954, 
11 v. vak., sulaukęs puses am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių parap., 
Vaišviliškių vienkiemio. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Cicenaitė), sūnus 
Chester. mart i Irene, 3 anūkai : 
Steve, Chester, Jr., ir Kenneth, 
posūnis William Rakauskas, 
brolis Jonas Zalandauskas, 2 
seserys: Stelia Jucius su šeima 
ir Michalina Jurkšas, jos vyras 
Ignacas ir jų šeima, švogoris 
Frank Cicėnas, jo žmona Beni
ta, kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Alese Gaidamaviolt no su šeima 
ir brolio vaikai.. 

Pi ikluasė SLA 121 kp., Liet. 
Pilicčiiji Klubui ir Šv. Vardo 
Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Liulevičiaus kopljfčioje, §848 S. 
California Av. Laidotuves įvyks 
šeštad., rūgs. 4 <įk iš koplyčios 
8:30 "vai. ryto ^tftis-atlydPtas į 
Nekalto Prasidėjimo Paneles 
švč. parapijoj bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Celių prašome iiesiusti. 
Nuliūdę: žmona, sūnus, mar

ti ir anūkai . 
Laidotuvių direktorius Julius 

Liulevičius. Tel. LAfayette 3-
3572. 

A. A. 
PETRAS LEGECKIS 

Gyveno 22 49 West 2 4th St. 

Mirė rugsėjo 1 d., 1954, 
11:20 vai. ryto, sulaukęs 44 m. 

Gimė Chicagoje, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Veronika (Goštautaitė), 
patėvis Mykolas Legeckis, du 
broliai: Jonas, broliene Julia ir 
Mykolas. broliene Olga, sesuo 
Stanislava Balaban, švogeris 
Eduard , pussesere Ldna 13er-
ley, te ta Buračiene. kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. 

Lietuvoje liko 3 broliai: Sta
nislavas. Marcelinas ir Pranciš
kus bei jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackauirz koplyčioj*, 2314 W. 
23rd Plaee. Laidotuves jvyks 
češtad. rūgs. 4 d., iš koplyčios 
,8:3o vai. ryto bus atlydėtas i 
fAuš*oy Vart̂ p paraą)i>«s bažny-
velionies sielavT O e . , as ko 
čia, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio^ stela. 1*0 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Motina. imtčvis, 
broliai ir sesuo. 

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Laeka\vicz. Tel. VI. 7-6672 

GU2AUSKŲ 
BEVKRLY B3L.LS GtUNTCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, 

banketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

6901 SO. WENTWORTH AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir HU S-2224 

WMi!iuitiiuiiitU!iiiiii!UinwiuiiiiiiiiiiiiiiinHii!iiniinTiuiiuiiiiiiuuiiiii:uuiniiiuiiuiuiu=^ 

SVEČIAI IŠ KITŲ MIESTŲ 

Atsi lankę J. Karvelio preky
boje, 3322 S. Hals ted S t , Chi
cago, Iii., tel. Y A r d s 7-0677 y r a 
apdovanojami gražiais tau t i š 
kais ženkleliais. Šia p roga jūs 
pamatys i te įvairių naujenybių, 
kurių ne visur galite ras t i , bū
t e n t : lietuviškų odos, medžio 
dirbinių, rankdarpių ir kitokiu 
dalykų, kurie pr imena Lietuvą. 
Be to, didelis pas i r inkimas švei
cariškų laikrodžių Omega, Cy-
ma, T i s so t rašomų mašinėlių 
su lietuviškais raidynais , radi 
jo apara tų , su kuriais gi rdima 
Europa, ir re to gražumo vai
kams vežimėlių, taipgi gau t i iš 
Europos . Viską suminėti sunku, 
nes prekių begales rūšių. Apsi
lankę t ikrai būsi te patenkint i . 

Remkite dien. Draugą! 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
REpublic 2424 W. 69th St 

2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

1213 
Vlrginia 7-6672 
PUiiman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

68I2S0. VYESTERNAVL 1410 S0. 50th Avt 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvmhaU 3-2109 

JOHNF.EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Aven»e 
Tei. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

mmč& 

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

A. 

ONA TALKEVIdNE (TllCKER) 
(PO TĖVAIS MURALIS) 

Gyveno 833 \V. 33rd St, Tel. YArds 7-8472 
vai. p. p. Gimė L4ėt«VoJe; kilo 

Citčnų km. Amerikoje isgyve-
M i re r ugsejo 1 d., 1964, 12:15 

iš Btrtq apskr., Vabalninke parap., 
no 4"> metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Juozapas, marti Marie, 
Jonas, marti Josrphine. Benediktas, Stanislovas, mart i Floreneo. 
duktė l-;izhieta Sniias, žentas VValt'cr; 7 anūkai ir vienas proanūkas. 
Mirusio brolio ^1 ui alio šeima, mirusios sesers Bre\vers ?einva, kiti 
giininTs. draugfil ir paž)stami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Tliillips koplyėio,i<\ ooU7 Souta 
Lituanica Ave. Laidotuvės jvyks šeštadieni, rugsėjo 4 d., iš koply
čios !> vai. ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapim s. 

Nuoširdžiai kvieėiarae visus gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti .šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, arnikai ir pmauūkas 

Laidotuvių direktorius Antanas AI. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

J j >I 
UODĖSIO VALANDOJ 

itotote 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6945 So. Wester« Ave. Air Condltioned koplyčia 
BEpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlem», kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIT 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i AmbulannB, patarnavl- ^ - ^ J ^ ^ Mes tarime koplyčia* 
y r a telktama* fi^ ^ W T l 8 0 ( i e Chicagos lr| 

dieną ir n a k t į . Reri- l S ^ J& Roselaudo dai»*« 

kale šankiu « ^ ^ ^ P ^ t a « ^ u , ^ojsns patar 
taujsm, 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 74401 

,EPtrm 

PIRKITE TIESIOG NŪ0 
MR. NELS0N 
— saviniiLko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Dldžiansias paminklams plaiia 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdaiciest 3-6335 

PETRAS P. GURSKIS 
«59 West 18th STREET Tel. SEelej 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5245 

POVILAS I. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET Telepbone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E TeL COmmodor* 4-22*8 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. UTVANICA AVB. TeL YArds 7-1188—118! 

"JULIUS LIULEVItlUŠ 
4848 & CALIFORNIA AVE. TeL LAfsyette 8-3575 

~~ LEONARDAS A. EŽERSKIS 
,1646 WEST 46tb STREET TeL YArds 747811 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE, CICERO 50, ILL. TeL OLfmplc 2-1003 

file:///vorkmanship
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DIENRAŠTIS 0RAŪGA&, ėŠtCAOO, ILUfrOIS 
- — 

Penktadienis, rugsėjo 3, 19o4 

i mus 

X M. Kaudis, 4604 S. Roek-
! well St., 'D'raugo" pikniko pro
ga, dienraščio reikalams paau-

j kavo 6 doL 
Susipažinimo ateitininku. 

I vakaras jvylcn šiandien šv. An-
| tano parapijos salėje, 1515 So. 
| 50 Ave., Cicero, IU. Pradžia 8 
vai. va k. 

X Pamaldos šeštadienio ryte X "Draugo" pikrike, kuris 
įvyks šį pirmadienį, rugsėjo 6 J b a s 9;30 ™l šv* P e t r o i r P o v i 

d., Justice Parke, šokiams gros 
puikus Broniaus Jonuko vado
vaujamas orkestras. 

X Kun. V. Dmik i s iš Pator-
sono ir kun. K. Dobrovolskis iš 
Romos, Italijoje, jau yra Chica-
goje ir dalyvaus Ateitininkų 
Kongrese. 

lo bažnyčioje, 110 W. Madison 
St. 

X Ateitininku Kongresas į-
vyksta Sherman viešbutyje, ku
ris yra N. Clark ir W. Rahdolph 
gatvių kampe šeštadienio rytą. 
Pirmasis pesėdis prasideda 
1C:30 vai. 

X Vincentas Liufrvi&us Tau-
Prof. Vladas Jakubenas tos šventės proga ruošiamame 

akomponuor, solistams Ateiti- j minėjime skaitys tai dienai pri-
ninkų koncerte, kuris įvyksta! taikintą paskaitą. Minėjimas 
rytoj 8 vai. vak. Marijos Augš-| jVyks Lietuvių auditorijoje 2 
tesniosios mokyklos salėje. vai. popiet rugsėjo 12 d. Jį ruo-

. . - -« .. -i . Sia LB*Chicagos apygardos val-
X Jonas VaznHis, žinomasis ą " « v " 

lietuvių kartos solistas, dainuos * 
ateitininkų kongreso 'konscrteJ X "Draugo" radijo progra-
Be kitų kūrinių, jis išpildys ir moję pradedamos literatūrinės 
Čaikovskio Germino ariją iš op. valandėles, kurias praves Chi-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. Ai VALSTYBĖSE ~ M**ac far Kotrina Kamias-

'kai , 312 Maple\vood Rd„ River-
- Lietuviu Rašytoją Metras- ^ ^ ^ j v e r t i n d a m i v i s U f J 

So medžiaga jau atiduota r&k- "fcmigo" le dejų darbus, lietu
ti. Redakcija šiuo metu talkia^ d i e n r a & 0 uSkikymiii pa-
pasižadėjusiu dalyvauti, bet dar1

 B f l | | t ¥ f > 5 jj0j 
savo raštų neprisiuntusių ra-, _ ^ VI^CAS A. Janavičius, 
šytojų. šiuo tarpu raštai ren- k u r i g d J r U R e q e a r c h H o s o i t a : > 

kami jau penkiasdešimt aštuo- G a l e s l u r g > 1:1 « D r a u g 0 » d i e n . 
mų kūrėjų. 

Jų tarpe yra: J. Aistis, L. 
Andnekus, Vyt. Alantas, V. 
Ališas, O. Audronė, B. Auginąs, 
M. Aukštaitė, P. Babickas, K. 
Barėnas, A. Baronas, Med. Ba-
varskas, K. Bradūnas, B. Braz
džionis, St. Būdavas, J. Gailius, 
B. Gražulis, K. Grigaitytė, Č. 
Grincevičius, J. Grinius, Ant. 
Gustaitis, A. J. Jokūbaitis, Kl. 
Jurgelionis, J. Jankus, A. Kai
rys, V. Kazokas, Vincas Krėvė, Į žarą lietuvių namuose. 236 Os-
J. Kėkštas, A. Landsbergis, St. jsington Ave. Rugsėjo 4 d. bazi-
Laucius, Nelė Mazalaitė, A. j ras atidarytas nuo 10 vai. ryto 
Merkelis, J. Mikucks, J. Mikš-1 iki 12 vai. vakaro. Rugsėjo 6 d. 
tas, H. Nagys, A. Nyka-Niliū- nuo 10 vai. iki 10 vai. vakaro, 
nas, F. Neveravičius, K Os- Šiam turtingam bazarui bū-

raščio palaikymui prisiuntė 5 
dol. auką. 

— Klemensas šliažas, R 3, 
Box 152, Phillips, II . , aukavo 
"Draugo" aJaikvnv.n 5 dol. 

KANADH 
— Didžiulis 1 m žaras Toronte. 

Toronto Liet. Prisikėlimo pirą-
pijos bažnyčios fondo moterų 
rėmėjų būrelis rangia rugsėjo 
mėn. 4 ir 6 dienomis didžiu'} ba-

Kur važiuoti šventėms? I Prasidės kursai slaugėms 
Trys dienos švenčių iškvies 

nuo 700,000 iki 725,000 moto-i . , ,. . , _. . 
. . . . . . , ,. ~. . fiia dahnj kursą slaugėms ( 

ristu J plačiuosius kelius Ouea-l ' „ ., . ° 
^ į, , - . sėfiu] nuo 17 iki 55 metų 

gos apylinkėje. 
Cook County plačiųjų kelii' 

departamentas turi patyrimo iš 
Memoriai day ir Iudependence 
fotyt }°S trijų dienų švenčių 
metu daugiausia važiuojančių 
yra penkta dien j tarp 3 vai. p. p. 
ir 8 vai. vak. 

Chicago Motor Club spėja, 
jog Illinois valstybėje bus 25 
susisiekimo mirtinos nelaimės; 
keturios — Cook County ir dv; 
— Chicagoje šios savaitės p i -
baigoje, atseit švenčių proga. 

Chicago Motor Club pataria 
važiuoti j šias vietas: Nauvoo, \rnold Palmer, 24 m. amžiaus, iš ' _ * ,. * - . 

3leve'ando, Ohio, laimėjo golfo j m - . ^52 mylios nuo Chicagos; 
žaidynėse pirmą vietą. (CP) i New Glarus, VVisc, 14G mylios 

* nuo Chicagos, Rock Island, 111. 

(musėms) 
oard of Education ruo-

nur-
am-

/iaus. Mokslas prasidės ateinan
tį antra Jitnj Plower Technieat 
High School, 3545 W. FultotL 
Mokslą;; tesis 10 mėnesių. Pa
mokos bu3 nuo 11:15 vsl. iki 
2:3 J vai. p. p. pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais, kec 
virtadieniais ir penktadieniais. 
Kursas yra patikrintas ir bai
gusi šiuos kursus gail tapti dip
lomuota nurse. 

Eugenijus Onicginas. 

X Prel. Ignas Alhavičius, Ci
cero Šv. Antano lietuvių para
pijos klebonas, Kunigų Vieny
bės seime Pittsburghe, paskir
tas LRK Vargonininkų Sąjun
gos dvasios vadu. 

X Alfas Brinką, Jonas K kie
čius ir Vacys Petrauskas "Drau 
go" išvažiavime rugsėjo 6 d. 
Justice Parke prajuokins visus 
susirinkusius komišku vaidini
mu apie DP kelione į menui}. 

cagos Ateitininkų Korp! "Šat
rija". Pirmoji literatūrinė va
landėlė skiriama tautos šven
tės paminėjimui ir ją pirmą 
kartą girdėsime rugsėjo 8 d. 
8:30 vai. vak. 

X Kun. P. Totorai ts , Ne-
warko ateitininkų dvasios va
das, ir du tos pačios ateitininkų 
kuopos atstovai — Ona Savei-
kytė ir Marijus Ambrozėjus — 
atvyko Chicagon dalyvauti 
Ateitininku Kongrese, kuris 
bus Sherman viešbutyje rugsė

j o 4 ir 5 dienomis. 
"Draugo išvažiavimas J 

įvyksta šį pirmadienį, rugsėjo I X Smuikninikas P . Matiukas 
6 d., Justice Parke, prie Kean3' ateitininkų kongreso koncerne 

trauskas, H. Radauskas, B 
Rukša, J. Rūtenis, B. Rutkū- \ puse metų. Bazarui 
nas,-R. Spalis, St. Santvaras, daiktai yra pačių moterų lietu-
P. Stelingis, Ign. Šeinius, J. ivių rankdarb'ai ir šiaip nauji 
Švaistas, J. Šliburis, A. Tyruo- namų apyvokos daiktai. 
lis, J. Tysliava, Gr. Tulauskai- čia matomos puikios juostos, 
te, Ant. Tulys, S. Tomarienė, raštuotos staltiesės, pagalvės, 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, M. lietuviškos lėlės, megztos vilno 

KAS, KA IR KUR 
— Chicagos šaulių žiniai, šį 

šeštadienį, rugsėjo 4 d., 7 vai. 
vakare, Lietuvių auditorijom 
trečiame augšte, šaukiamas 

169 mylios nuo Chicagcs Ir To-j svarbus Lietuvos Šaulių Sąjun-
ronto, Canada. į gos Chicagos Klubo narių susi-
Svartiaus'a, nepamirškite La- ' rinkimas, 

bor day (rugsėjo 6 d.) atva- Kviečiami atvykti ir visi tks 
Rugsėjo 8 d. 8 vai. Soldier žiuoti į "Draugo" pikniką Jus- šauliai ir šaulės, kurie nori įsto-

Ficld įvyks nepaprastos reikš-1 tice Park, prie Keane ir Archer :tį į šį klubą nariais. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Iškilmes Soldior Field 

mes iškilmes.- Marijos metų prc-l ave. "Trys laimingieji (Alfas rehs rūpestingai rengėsi pnes . „ . J. / / _ - . . T „ ,-. . x r „ „ , r , . >ga viešai pagerbsime švč. P. [Bnnka. Jon is Kelcuis ir Vacys 
Mariją. Bus taipgi paminėta (Petrauskas) visus linksmins 
Nekaltojo Prasidėjimo dogmos ! veikalėliu "DP kelionė i mCnu-

Vaitkus, Vydūnas, Stp. Zobars- nės ir šilkinės skaros, skaro-
kas, L. Žitkevičius ir J. Žmui- įr kitos įvairios dovanelės, 
džinas. Iš prekybininkų gauta gražių 

I indų ir vertingų servyzų bei 
— St. Pilka, dramos aktorius; įvairių aparatų, 

ir režisorius iš Chicagos, lankė 

ir Archer gatvių. Autobusai iš 
visų lietuviškųjų vietovių iš
vyks tokia tvarka, ka :p skel
biama skelbime. Bus dovanų, 
vaišių ir visokių įvairumų per 
visą dieną. 

išpildys Massanet ir Paganini -
jamas muz. VI. Baltrušaičio, pir
mą kartą apsirodys su savo kon 
certu šį šeštadienį Marijos augš-
tesniosios mokyklos salėje 8 
vai. vak. Be kitų dainų, išpil
dys ir Šimkaus "Tu pasakyki 

X Ateitininkai, kurie norės man, saulužėle". 
gauti betkokių informacijų kon-

si didžiajame New Yorke savo 
r< 
nacho reikalais. Buvo apsisto
jęs pas dramos aktorių Vitali 
ir Mariją Žukauskus Brooklyne. 
Redakcinėje komisijoje daly
vauja Vitalis Žukauskas ir Vyt. 
Valiukas. Leidinys žada pasi
rodyti šį rudenį. 

STATY& NAMUS 

— Daug marginiu. Prisikėli-
, uiu*»ja.iiC *^w — m o p a r a p i j 0 S b a z a r m - vadovau-
edaeuoiamo liet. teatro alma- . v* ., . . . - . 

ja žinoma puiki organizatore ir 
visuomenininke Jieva Monku-
vienė. Bazaro reikalais rūpina
si Tamulaitienė, Sapijonienė ir 
Rimavičienė. 

Šis didžiulis ir vertingas ba
zaras yra moterų rėmėjų būre
lio pirma didelė staigmena mū
sų, visuomenei. 

Tomis dienomis atėjęs į Lie-1 
tuvių namus pasijus kaip mar- . 

paskelbimo 100 metų sukaktis. |lį' 
Šiose iškilmėse dalyvaus per 
150,000 asmenų, jų tarpe ma
tysime ir lietuvius. 

Važiavo degančiame troke 
James Lysaught, 40 metų, 

F. Fry išrinktas WCC 
galva 

Praeitąjį trečiadienį baigėsi atsivesti. 

Chicagoj; šaulin Klubo V-ba 

— To\vn of Lake Moterų Są
jungos 21 kuopos svarbus mė
nesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 5 d. 1 vai. popiet Šv. Kry
žiaus parapijos susirinkimų 
kambaryje. Visos narės malonė 
kitę atsilankyti ir naujų narių 

— Valdyba 
The YVorld Council of Churches Rėmėju susirinkimas. Šv. 
suvažiavimas, kuris vyko Evan- K a z i m i e r o S e s e r ų mmž\ų D-jo 

4526 Wallace str., vienas iš S j stone, 111. W. C. C. galva i š r ink- s k y r i u s Marąuette Parke ture? 
ir L aliejaus kompanijos savi- tas dr. Franklin Clark Fry iš s u s į r įn icima rugsėjo 5 d. para-

New York City, jungtinės liu
teronų bažnyčios Amerikoje 
prezidentas. 

X Teodoros Žadeikytės, dan-
greso reikalais arba šiaip bet \ g y d y t o j o 3 i r J o n o Tamulio 
kurių patarimų, gali kreiptis, s u t u o k t u v i ų ' a p e i g o s į v y k o š v . 

I « r i g ° w. 'f*0™^1™ 7" JP. N. Prasid. bažnyčioje praė-
^ . • S ? ^ . * 1 ® ^ ] ! 0 " J o 4 « * « * d l e i 4 Vaišės vyko piet ir šeštadienį iki 12 vai. die-" 
nos. Registracijos mokestis 
2 dol. sendraugiams ir po 1 dol. 
studentams ir moksleiviams. 

X Vladas Baltrušaitis, žino
masis lietuvių operos solistas, 
baigės Kauno konservatorijoje 
dainavimo ir chorvedybos kla
ses, diriguos Ateitininkų cho
rui rytoj Marijos Augštesnio-
sios mokyklos salėje įvykstan
čiam? koncerte. Koncerto pra
džia lygiai 8 vai. vak. 

Vitkauskų bute, 4938 W. 15 St., 
Cicero, kur malonių šeimininkų 
globoje svečiai buvo skaniai 
vaišinami. Tarp kitų matėsi dr. 
J. Valaitis su žmona, prekybi
ninkas Budrikas su žmona, A. 
Šleževičius su žmona, A. Palta
rokaitė, Kubilius, J. Cinkus, inž 
Jurgaitis su žmona ir kiti. 

X Dail. Jonas Pilipauskas, 
savo metu buvęs "Draugo" re
daktorius, nupiešė Ateitininkų 
Federacijos Kongreso progra-

X Ateitininku spaudos paro^jmos viršelį. Programa atrado 
dos komisija jau baigia suvežti .labai skoningai ir patraukliai 
eksponatus | vieną vietą. Šešta-1 sutvarkyta. Joje telpa ne tik 
dienį, rugsėjo 4 d., Sherman |visa kongreso eiga, kongresinio 
viešbutyje, lankytojai jau ga-: koncerto programa, bet ir eilė 
ILS parodą pamatyti. Menine sveikinimų mūsų žinomųjų pro-
parodos dalimi rūpinasi komi- Įfesionalų, verslininkų, prekybi-
sijos narys Vytautas Rūkas, 'ninku. Ji ir gausiai iliustruota. 

ninku, praeitąjį antradienį va
žiavo iš 36th str. ir Caiifornia 
av. iki 36th str. ir Kedzie av. 
degančiame aliejaus troke. Jis 
sustojo Kedzie av. ir pašaukė 
gaisrininkus, kurie pašalino ug
nį. Jis pareiškęs gaisrininkams, 
nenorėjęs sustoti dėl didelio su
sigrūdimo važiuojančių. Jis nu
degė tik ranką, bet nepavojin
gai. 

Chicaga tobulėja 
Chicagos miestas jaučiasi ginių krautuvėje. Už visai ne-1 

augštą kainą, mėgindami s a v o l d a u 5 Jaukiau, kai ^ praeitą]! 

pijos salėje 2 vai. popiet. Pra
šome visas gausiai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap
svarstyti. 

— Tėvų žiniai. Moksleiviai 
ateitininkai iš savo stovyklos 

gos gražuolės vainikas nuimtas - p r i e cievelando grįžta šiandien 
nuo Jeannie Johnson galvos ir v a k a r e > ^ p 7 i r g v a L j^ek. 

Kas atstovaus Chicagą? 
Praeitąjį trečiadienį Chica-

American Federation of Labor 
vadovai prakasą žemę naujiem* 
namams VVashingtone, kurie kai
nuos 3,500,000 dol. 

laimę, galės įsigyti labai ver
tingų daiktų, kurių negalima 
gauti krautuvėse. 

Toronto lietuvių visuomenė 
ir visi tolimosios Kanados ir 
JAV svečiai, atvykę į Lietuvių 
dieną ir Šiaurės Amerikos spor
tines žaidynes, prašomi ateiti ir 
išmėginti savo laimę ir prisimi
nimui įsigyti suvenyrų. 

Laimėję turės malonų prisi
minimą ir tuo pačiu parems la
bai kilnų tikslą — Prisikėlimo 
bažnyčios statymo fondą. 

Pigųjį Iraygų .mėnesį nuo rug
sėjo 1 ikį 30 d. paskelbė leidyk
la Gabija. Per šį mėnesį, knygas 
išrašant tiesiog iš leidyklos, jos 
gaunamos su 25 rr iki 70% nuo
laida. Atpigintų knygų sąrašas 

trečiadienį atidarė požeminį ga
ražą, kuris yra po Michigan av. 
ir Grant Park. Ten telpa 2,359 
automobiliai. Vadinasi, Chicaga I Amerikoje 21-mą metinį suva-

suteiktas Reggie Dombeck. Dėl 
to Miss Dombeck atstovaus 
Chicagą metiniame Miss Ame
rica gražuolių konteste Atlantic 
City, N. J. 

Ukrainiečių jaunirno 
suvažiavimas 

Ukrainiečių jaunimo lyga Š. 

tobulėja. 

Trys išgelbijo keturis 
Trys, 14 metų jaunuoliai, sa

vo laiveliu išgelbėjo keturis vy
rus Michigan ežere. Tų vyru 
jūrinis laivas buvo apsivertęs. 

žiavimą turės Labor Day Chi-
cagoje. Suvažiavimas bus La 
Salle viešbutyje. 

Auksinis jubilejus 

senj. Mindaugą Jazbutį, 6717 S. 
Campbell Ave., Chicago, Ilinois. 
GRovehill 6-1706. 

Arbiter E. 

— Remia, dienrašt). A. Šepu
tis, 865 Southworth St., S. Wel-
land, Ont , "Draugo" palaiky-

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos auksinis jubilejus bus mini
mas spalio1 24 d. Pasiruošimas 

Švč. P. Marijos bažnyčios kie
me, Brighton Parke, tėvai ga
lės sutikti grįžtančiuosius. 

— Korp! Vytts pranešimas. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyriaus iškyla įvyks 
rugsėjo 11—12 dd. Kadangi šio 
pobūdžio iškyla paskutinė šiais 

j metais, kviečiame seses ir bro
lius gausiai joje dalyvauti. Re
gistruotis ir informacijos reika
lais kreiptis iki rugsėjo 4 d. į 

RYTŲ PASAKOS 
Puikus stilius, didelis pasakoji

mo taelnt&s, gili mintis ir didelis 
humanizmas išskiria knygą iš vi-

1 su kitų knygų, rytiečių gyvenimo 
eina pilnu tempu. Iškilmėse da- \ e į o t i k \ papročiai, fatalizmas ir 
lj^vaus kard. Samuel Stritch, j paslaptingumas daro ją reto įdo-
Chicagos arkivyskupas. j mumo knyga. 

"Rytų pasakos — vienas gra-
Keturi pašauti 

Praeitojo trečiadienio vakaro 
vyko paslaptingas šaudymas 

mo reikalams paaukavo 4 dol. ! tarp Lawrence av. ir Irving 
— šv. Kazimiero Seserų R ė - | p a r k rd. ir tarp Ashland av. ir 

mejų susirinkimas įvyks rugsė- j Leavitt str. Keturi 
šiuo adresu: Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

asmenys pa-
jo 3 d., 8 vai. vak. šv. Jurgio gauti. Tai darbas kokių vaikė-

t . T , . . f Į t . _', , _*, parapijos klebonijos patalpos?. zų. 

žiausių žiedų Vinco Krėves kūry
boje, tai lyg įvadas į jo didyjį 
veikalą "Dangus ir žeme sūnūs". 

Neįrišta — 2.50 dol. 
Įrišta — 3.00 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

" D R A U G A S ' 1 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

XKšaaaaBKXXxK^^ 

METIN DIENR. " D R A U G O " I Š V A Ž I A V I M A S ! ! 
LABOR DAY — RUGSĖJO MEN. 6 D., 1954 M., JUSTICE PARK GARDENS DARŽE, prie Keane ir Archer Gatvių, Justice, Illinois 

Programa prasideda 4:00 vai. popiet. Bušai iš visy kolonijų vyks į darže. 

AUTOBUSŲ IŠVAŽIAVIMO TVARKRAŠTIS: 
Nuo Dievo Apvaizdos bažnyčios 11.00 
Nuo Aušros Vartų bažnyčios 11.30 
reuo Šv. Antano bažnyčios 12.00 
nuo Šv. Jurgio bažnyčios 11.30 
nuo Gimimo P. Švč. bažnyčios 11.30 

nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios 11.09 
nuo nekalto Prasidėjimo bažnyčios 11.30 
nuo Dievo Apvaizdos bažnyčios 2.00 
nuo Aušros Vartų bažnyčios 2.00 
nuo Šv. Antano bažnyčios 2.30 

nuo šv. Jurgio bažnyčios 2.00 
nuo Gimimo P. švč. bažnyčios 2.00 
nuo Nekalto Prasidėjimo bažnyčios . 2.00 
nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios 2.30 
BUetus bus galima nusipirkti prie bu su. Biletų kaina tik $1.00. 

Bus dovanos, vaisęs, paįvairinimai bei programa per visą dieną. 

"TRYS LAIMINGIEJI" (Alfas Brinką, Jonas Kelečius ir Vacys Petrauskas) 

prajuokins visus dalyvius juokingu perstatymu: 

i i DP KELIONE Į MĖNULĮ 99 

r ^ | : RAAAW^I^AW^W^W^AJ p j f e f vU 

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti — RENGĖJAI 
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