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VOKIETIJA SVARSTOMA PIRMUOJU PUNKTU 
Žukovo duktė gavo 

Eisenhowerio dovanę 
GENEVA, liep. 20. — Prez. 

Eisenhoweris rodo tiek daug 
nuoširdumo sovietų maršalui 
Žukovui, kad kiti pradeda jau 
manyti, jog toji šiluma turėtų 
būti kiek vėsesnė, nes čia mano
ma, kad 2ukovas tik tam ir at
vežtas, kad prez. Eisenhovverio 
šiltus mostus išprovokuotų. Ki
tokio darbo Žukovui konferenci
joje nematyti. 

Pirmas Eisenhowerio — Žuko
vo susitikimas įvyko prieš kon
ferencijos atidarymą. Ir Chruš-
čevas tuojau pribėgęs Eisenho-
weriui pranešė, kad tai yra šei
mos šventės atsisakęs vyras, 
nes šią savaitę turi Įvykti Žuko
vo dukters vestuvės, o jis turėjo 
viską palikęs vykti Šveicarijon, 
nes labai norėjo prez. Eisehovve-
rį pamatyti. 

Dabar jau sučiupta, kad 
Chruščevas apsimelavo, nes ves
tuvės buvo šeštadieni, o Žukovas 
išvyko sekmadienį. 

Pirmadienio vakare prez. Ei-
senhoweris vaišino sovietų dele
gacijos penkiukę ir ta proga pa
rodė Žukovui kitą grąžų mostą 
— įteikė dukteriai dovaną — 
nešiojamą radi jo. aparatą ir ra
šomąjį kotelį su marmuriniu pa 
dėklu, aprūpintu tokiu įrašu: 
nuo JAV prezidento, 1955 m. 
liepos men. 

Maskva mandagi 
Peipingas koliojasi 

TOKIO, liep. 20. — Kai veik 
visi Europos laikraščiai ima Ke
turių konferenciją krikštyti 
Vilties vardu, kai net sovietų 
spauda tik gerais žodžiais ją mi
ni ir bent vakar nepuolė Ameri
kos "kapitalistų ir imperialis
tų", vienintelis Peipingo balsas 
tebėra piktas, kad Genevos kon
ferencijoje nėra Kinijos, kad ten 
nenorima svarstyti jos reikalų, 
kad JAV imperialistai nori su
griauti konferenciją reikalauda
mi panaikinti Europoje "liau
dies" režimus. 

Keturių konferencijos dalyviai prie potepių stalą — JAV delegacija HSdi prieš Anglijos delegaciją, jos dešinėje yra Sonetų delegacija, o prieš 
ią sėdi prancūzai. JAV delegacijos viduryje sėdi prez. Eisenhoweris, jo dešinėje Foster 0ulles, o kairėje — valstybes departamento patarėjas 
l)ouglas McArthur. Prie Anglijos premjero Edeno sėdi užsienio reikalų niinisteris Macmillanas. Su praneūzijos premjeru Faure sėdi tik užsie
nio reikalų niinisteris Pinay. Sovietų Bulganino pašonėje sėdi Chruščevas. Molotovas irgi turi vietą prie stalo. Kiti patarėjai sėdi delegacijų užpa 
kalyje. (1X8) 

Jau tinkle pirmoji 
atomine elektra 

WEST MILTON, liep. 20. — 
Čia jau paleista į komercinį tin
klą pirmoji atomine energija ga
minta elektra. Pirmoji ja pasi
naudojo New Yorko valstybės 
moteris vakarienei išvirti. 

Teigiama, kad keliolika tūks
tančių (nesakoma kiek tikrai) 
kilovatų energijos leidžiama į 
tinklą iš atominio reaktoriaus, 
kurio antras egzempliorius bus 
įdėtas į antrąjį atomine energi
ja varomą povandeninį laivą, 
ketvirtadienį nuleidžiamą į van
denį Grotono laivų statyklose. 

Vietnamo sęlygos 
rinkimams pravesti 

SAIGONAS, liep. 20. — P. 
Vietnamo premjeras Diemas pra 
dėjo antikomunistinę kampaniją 
numatytiems rinkimams lai
mėti. 

Kad jis sutiktų derėtis su ko
munistais dėl rinkimų organiza- J** nusakyti, bet jokių sprendi-

Plečia Brazilijos 
kataliku universitete 

RIO DE JANEIRO, liep. 20. 
— Brazilijos katalikai turi sos
tinėje ir pradžią savo universi
teto, kurį kuria ir administruoja 
Tėvai Jėzuitai. Sudarytas planas 
universitetą aprūpinti reikalin
gais pastatais ir pirmas to pla
no pastatas vakar pašventintas 
eucharistinio kongreso iškilmių 
savaitę pradedant. 

Dar trauks diviziją 
is TolimuJŲ Ryty 

QUANTTKO, liep. 20. — Bai
giant krašto apsaugos departa
mento augštųjų pareigūnų kon
ferencijas, čia krašto apsaugos 
sekr. VVilsonas spaudai pareiškė, 
kad metų bėgyje iš Tolim. Rytų 
bus ištraukta dar viena pėstinin 
kų divizija, bet nebus mažinamos 
aviacijos ir laivyno pajėgos, nes 
to neleidžia netikrumas Formo-
zos erdvėje. 

Divizija bus paimta iš Japoni
jos, nes ten patys japonai pa
sirengia karių savo apsaugai. 
Okinawa bus padaryta stipriau
siu JAV kariniu bastionu To
lim. Rytuose. 

Segni vyriausybe 
gavo pasitikėjime 

ROMA, liep. 20. — Italija 
jau tur i oficialią vyriausybę, nes 
parlamentas vakar pabalsavo pa
sitikėjimą Segni vyriausybei 
293 balsais prieš 265, 12 susi
laikius. 

Prieš balsuojant premjeras 
pareiškė, kad Atlanto pakto ta
ryba JAV, Anglijos ir Prancū
zijos atstovams Keturių konfe
rencijoje davė tik ribotus įgalio
jimus — tik problemas iškelti ir 

Pacifizmo epidemijai plintant... I***** Vietnamas 
įvabAmA*,*-* kratosi imkimy 

vimo, turi būti šios sąlygos: 
Vienminh sąjūdis turi atsisakyti 
tarnauti komunistų interesams 
ir pirmoje eilėje rūpintis Viet
namo reikalais; turi liautis lau
žę paliaubų sutartį, leisti laisvą 
gyventojų judėjimą per demar
kacijos liniją, atsisakyti totali-
stinių ir teroristinių metodų. 

• k JAV baptistų dvasininkai 
pakviesti atvykt pas Rusijos bap 
tistus. Galės kalbėti ką nori ir 
vykti kur nori. 

mų nedaryti. Sprendimai turės 
būti vėliau ir jų sutarime turės 
dalyvauti (oficialiai ar priva
čiai) visi Atlanto pakto nariai. 

Ar . "didžiųjų" konfsrf*»ija 
atneš pavergtiesiems kokių nors 
laisvės pragiedrulių — sunku 
pasakyti, bet... vargu bau, nes 
šiuo metu, paspaudus Maskvai 
pacifistinės propagandos myg
tuką, ypatingai daug didelių vy
rui apžiojo mestąjį masalą ir ėmė 
pūsti į Kremliaus dūdą: "Taikos, 
taikos, taikos!..." O pavergtųjų 
kančios — tuščia jų... 

Taigi, jau turime "taikos apaš 
talų". Gal svarbiausias jų yra 
Indijos premjeras Nehru ir jo 
pirmasis patarėjas Krišna Men-
non, kurio dažnas trynimasis 
apie Baltuosius Rūmus ir pirši
mas "taikos" su raudonaisiais 
yra tiek pageidaujamas, kiek 
smala košėje. Tuo keliu dar ban
do vaikščioti Burmos premje
ras U Nu ir eilė metų. 

Nehru "taikos" karščio susti
printi buvo nuvykęs pas Kinijos 
ir Rusijos komunistus. Ar ne li
kimo ironija: suklaidinti dideli 
vyrai vyksta "taikos mokslo" 
pamokų imti pas tuos, kurie šim
tus milionų žmonių jau pavergė 
i r ruošiasi pavergt i visą pasau
lį, k i ta ip sakant , pas didžiausius 
imperialistus... 

Ruošiasi Maskvon ir Kanados 
uis. reik. ministeris 

. 
Kanadiškis užsienio politikos 

vairuotojas Lester B. Pearson į 
komunistinę "Meką" vyksiąs 
apie spalio mėn. Dėl jo vykimo 
pasižiūrėti "kaip laisvai kvėpuo
ja" sovietų žmogus čia jokių 
komentarų rašantis šias eilutes 
nedės, tesusidaro juos skaityto
jai, tačiau, nors sutrumpinto ver
timo formoj, norisi paduoti Ka-

" > • ^"'Tiioa 
riausybę UN dešimtmečio šven
tėje San Francisco mieste, Ope
ros Rūmuose, skubėjo kažkur 
koridoriumi ir susidūrė akis į 
akį su Kanados užs. reik. min. 
Pearson. 

Molotovas, uždusęs ir diplo
matiškai mandagus: mielas Mi-
ster Pearson, mano vyriausybė 
turėtų didelę garbę užprašyti 
Jus su vizitu į mūsų sostinę Ma 
skvą, ir tai dar šią vasarą. Mes 
būtumėm labai ir labai nuošir
džiai dėkingi už atsilankymą. 
Sių dienų pasaulyje, kuris yra 
pilnas pilnutėlis įvairiausių pa
vojų, Jūsų atsilankymas, kaip 
Vakarų reprezentanto, daug ga
lėtų prisidėti prie taikos išlaiky
mo. Jūsų pasikalbėjimas su mū
sų garbingais lyderiais Bulgani-
nu ir Kruščiovu daug gero pa
sauliui atneštų... 

Mr. Pearson, lėtai pasitaisęs 
savo skersąjį "čižiką" (kakla
raištį), juokdamasis atsako: 
Ačiū labai už mielą kvietimą, 
Mr. Molotov. Iš tikrųjų, labai 
norėčiau aplankyti Jūsų kraštą, 
tačiau, nelaimei, negalėsiu kvie 
timu pasinaudoti labai greitai. 
Gal šį reikalą paliksime atviru 
ir kvietimu bus galima pasinau
doti kiek vėliau. 

"— Visuomet, visuomet, Mr. 
Pearson. Mes būtumėm labai pa
tenkinti sulaukę tokio garbingo 
svečio, nežiūrint kokiu laiku — 
čiulbėjo Molotovas. — Ai norė
čiau Tamstai palikti visiškai 
laisvas rankas dėl Jums tinka
mesnės datos pasirinkimo. 

Na, toliau to pasikalbėjimo 
netesiu. Pagaliau, tas esmės ne
pakeis. Juk matome, Molotovas 
užprašė Kanados užs. reik. mi 

naudos parlamento specialaus ko n i s t e r i P e a r s o n ą a t v y k t i į M a s k . 
respondento Peter Dempson ra 
šinį, atspaustą "The Telegram" I 
dienrašty, kur minėtas laikrašti- ' t d a m a s d a t o s 

vą su vizitu, o pastarasis užpra-
šymą priėmė, nors dar nenusta-

ninkas draminiame stiliuje Tačiau grįžus Pearsonui į Ot-

Kalendorius 
Liepos 20 d.: šv. Margarita. Co Operos Rūmai, Kalifornija. 

perduoda Pearsono pasikalbėji- t a w ą t u o j a u parlamente iškėlė 
mą su Molotovu. Taigi pasiskai- gj k l a u s i m ą a b u opozicijos par-
tykim. 

Vaidinimo vieta: San Francis 

SAIGONAS, liep. 20. Pas
kutinį sekmadienį provyriausy-
binės orgaiiizacf jos čia organiza
vo masines demonstracijas 
prieš Šiaurinio Vietnamo režimą 
ir jo dabar Maskvoje sėdintį pre 
zidentą Ho Chi Minh. 

Demonstracijos vyko prie 
tarpt, paliaubų priežiūros komi
sijos būstinės ryšium su greit tu 
rinčiais įvykti abiejų pusių at
stovų pasitarimais dėl rinkimų 
visame Vietname organizavimo. 
Pietiečiai tų rinkimų nenori, 
nes netiki, kad šiauriniame Viet 
name žmonės galės lasvai bal
suoti net ir tuo atveju, jei jų 
balsavimą stebės tarptautiniai 
atstovai. Kadangi šiaurės Viet
name yra daugiau gyventojų ne 
gu pietiniame, tai komunistai 
gali rinkimus laimėti ir teisėtu 
keliu visą Vietnamą pasiimti. 

Europai tvarkyti 
GENEVA, liep. 20. — Prem

jeras Edenas savo pirmoje kal
boje buvo gausus konkrečiais pa 
siūlymais po to, kai pasisakė už 
suvienytą Vokietiją, laisvą dary
ti ką nori draugus pasirenkant. 

Europos saugumą jis pasiūlė 
taip patikrinti: sudaryti JAV, 
Anglijos, Sov. Rusijos, Prancū
zijos ir Vokietijos saugumo pak
tą Europos taikai saugoti; su
mažinti JAV, Anglijos, Prancū
zijos ir Rusijos karines pajėgas 
Voiketijoje ir jos kaimynuose, 
sumažinimo įvykdymą kontro
liuojant; sudaryti demilitarizuo
tą zoną tarp Rusijos ir Vak. 
Europos. Vietos nenurodė. 

Tokią sistemą siūlydamas, 
Edenas-turėjo galvoje suvieny
ta Vokietiją, įjungtą į Atlanto 
paktą ir Europos Uniją. Jei ji 
pabandytų Rusijai grasinti, vi
sų hutų sudrausta. 

Lietuviškas: Tautginais. 
Oras Chicagoje 

Giedra, temperatūra be žy
mesnių pasikeitimų. 

Saulė teka 5:34, leidžiasi 
8:20. 

Veikėjai: V. M. Molotovas, So 
vietų. užs. reik. ministeris ir L. 
B. Pearson, Kanados užs. reik. 
ministeris. 

Ministeris Molotovas, repre
zentuodamas Sovietų Rusijos vy 

būtų buvę šitaip suprasta. Koks 
tijų vadai: konservatorių Geor- jautrumas ir susirūpinimas, kad 
ge Drew ir CCF (socialistų) I Maskva neįsižeistų! Taigi pade-
M. J. Coldwel. Ar negalima bū-jbatavus visi pritarė, kad Kana-
tų.esą, to "atsisakymo" vykti dos užs. reik. min. Pearson turi 
į Maskvą persvarstyti. Vadina-
si, pritarimas visapusiškas, nors 
Pearson toli gražu Maskvos už 
kvietimo dar nebuvo atmetęs. 
Bet čia jau rūpinamasi, kad ne

vykti į Maskvą apie spalio mėn 
"taikos jieškoti". 

Gaila, kad siunčiami valstybių 
vyrai taikos jieškoti ten, kur jos 
niekad neras. 

Pavergtųjų klausimas Genevos 
konf erencijon nebus patekęs 

GENEVA, liep. 20. — Užsienio reikalų ministeriai vakar ryte 
turėjo pirmą posėdį ir savo Šefams sutarė tokią darbotvarkę: Vo
kietijos suvienijimas, Europos saugumas, nusiginklavimas, Rytų 
-̂ - Vakarų kontaktų palengvinimas. 

Ką dar galėtų konferencija T7 . ... ... „ 
svarstyti, nutars patys šefai, ~tų ate,U tik Europos saugumo 
kurie vakar popiet susirinko apie : 

Vokietijos suvienijimą kalbėti. 
Dabar pirmiausias užsienio 

reikalų ministerių darbas būsiąs 
surašyti tuos klausimus, kuriais 
visi sutaria ir kuriais sutarimo 
dar jieškotina. 

Belaukiant žinių Vokietijos 
klausimu, būtina susipažinti su 
Bulganino pirmąja deklaracija. 
Prez. Eisenhovverio pareiškimo 
plati santrauka vakar paduota. 

Kad rusai atvyko nusistatę 
būti mandagūs, žmoniški ir eu-
ropietiški, liudija ir Bulganino 
kalbos tonas — nebuvo svaidoma 
žaibais į Vakarų "imperialis
tus", kaip tai būdavo daroma 
praeityje kiekvieno susitikimo 
proga. Nors ruso pasiūlymai tai
kai atstatyti daug kur labai sky
rėsi nuo vakariečių, tačiau Va
karų diplomatai beveik tikri, kad 
savaitės gale bus sutarta palikti 
daug darbo užsienio reikalų mi-
nisteriams, kurie jį pradės ru
denį New Yorke Jungt Tautų i^r j i e dabaVyrm, Y ^ č jie a^ 

Bulganinas siūlė, kad jau Ge
nevos konferencija pritartų, jog 
JAV, Rusijos ir Kinijos kariuo
menės sumažinamos iki pusant
ro miiiono vyrų kiekviena, An
glijos ir Prancūzijos iki 650,000 
vyrų, o kitų kraštų—iki 150,000 
ar 200,000. 

Jis pranešė, kad Rusija nuta
rusi demobilizuoti savo Austri
joje laikomą įgulą, tą pat kvie
tė padaryti ir JAV, Angliją bei 
Prancūziją. 

Kiti Bulganino kalbos punk
tai dar yra šie: Rytų ir Vakarų 
blokai deklaruoja, kad nepuls 
vienas kito; Formoza turėtų bū
ti grąžinta kom. Kinijai ir ši 
priimta į Jungt Tautas; panai
kinami Rytų — Vakarų preky
bos suvaržymai 

Iš Bulganino kalbos vakarie
čiai padarę išvadą, kad Sovietai 
dar nėra pasirengę sumažinti sa
vo dominaciją Europoje ten, 

sesijai vykstant. 
Mums įdomu, nors nenuosta

bu, kad Bulganinas nesutiko 
svarstyti satelitų problemos, nes 
tai būsiąs kišimasis į kitų val
stybių vidaus reikalus. 

Nesutinka rusai svarstyti ir 
tarptautinio komunizmo veiklos 
šioje konferencijoje, nes ji skir
ta ne kurios partijos veiklai, 
bet tarpvalstybiniams santy
kiams svarstyti. 

Europos saugumui patikrinti 
Bulganinas pasiūlė dviejų stadi
jų planą. 

Pirmoje stadijoje valstybės 
pasižadėtų nesigriebti karo gin
čams spręsti. Kol bus sutarta 
nusiginkluoti, atominių ginklų 
vartojimą uždrausti ir svetimas 
kariuomenes iš Europos valsty
bių teritorijų išvesti, susitarian
tieji pasižada nedidinti savo sve 
timose teritorijose laikomų kari
nių pajėgų. 

Antroje stadijoje Bulganinas 
siūlo panaikinti Nato, V. Eu
ropos Uniją ir Varšuvos paktu 
sudarytą komunistinių kraštų 
karinę sąjungą, o visas Europos 
valstybes sujungti vienu bend
ru saugumo paktu, kurio pagrin 
dinių bruožų jis pirmoje kalbo
je neatidengė. 

Vokietijos suvienijimas Rusi
jai dabar neaktualus, nes jis tu-

nori trauktis $ R. Vokietijos. 
Pirmasis užsienio reikalų mi

nisterių posėdis buvęs draugiš
kas. Dienotvarkė sutarta per ne 
pilną valandą. Nebuvimas joje 
Tolim. Rytų klausimų ir Vokie
tijos reikalo įrašymas pirmon 
vieton rodąs, kad rusai pasida
rė lankstūs — vieną sako, o ki
ta daro, jei to reikia. 

Faure ilgai kalbėjo, 
mažai tepasakė 

GENEVA, liep. 20. — Pran
cūzijos premjeras Faure kalbėjo 
ilgiausiai, pasakė mažiausiai. 
Kitiems nepatiko jo nerealūs 
pasiūlymai dėl nusiginklavimo 
būdo (nustatyti karinių biu
džetų dydį) ir linkimas panai
kinti dabartines sąjungas (bent 
taip buvo suprasta) vieną sau
gumo paktą visai Europai nau
dojant. 

• Anglija pardavė Izraeliui 
du laivus naikintojus ir padare 
jo laivyną stipriausią po Turki
jos toje erdvėje. 

• Rinkiminė propaganda Iz
raelyje yra labai triukšminga. 
Bombos yra dažnas argumentas. 
Kovojama ryšium su parlamento 
rinkimais. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vliko stebėtoju prie Keturių konferencijos Genevoje 

yra dr. Karvelis, URT valdytojas. Prieš konferenciją įvyko 
pasitarimas Paryžiuje, bet prašytas pasitariman atvykti 
St. Lozoraitis atvykęs nebuvo. 

— Sov. Rusijos spauda vedamaisiais atžymi Keturių konferen
ciją ir teigia, kad jau vien tokios konferencijos sušaukimas su
mažino įsitempimą. Sovietų spaudoje sakoma, kad bendradarbia
vimo dvasia įsigali. 

— Kom. Kinijos Raud. Kryžius pranešė Chicagoje gyvenančiai 
Peipingo katalikų universiteto rektoriaus kun. Rigney motinai, 
kad ji gali aplankyti savo sūnų Kinijoje. Jis seniai kalinamas ir 
toks pakvietimas sakytų, kad dar tebėra gyvas. 

— Iš Genevos atėjo vakar vakare Žinios, kad Bulganinas pasa
kęs, jog Vokietijos suvienijimo taikąs dar nesąs atėjęs. Tada 
prez. Eisenhotoeris kreipęsis į maršalą Žukovą su prašymu pritar
ti Vokietijos suvienijimui be Nato sąjungos sugriovimo. 

— Laiveliais per Adrijos jurą Italijon atbėgo dvidešimt vienas 
jugoslavas ir visi pasiprašė politinių pabėgėlų globos. 

— Vokietijos sovietų zonos radijas pranešė, kad urano kasyk
lose prie Čekoslovakijos sienos kilo gaisras ir žuvo t± darbinin
kai, o 96 sužeisti. Kasyklos eksploatuojamos Sov. Rusijos naudai 
ir jos pareigūnų priežiūroje bei apsaugoje. 
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Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St.. 

Chicago 32, 01. Telefonas LAfayette 8-0547 

Po 1 dol. užjūrio sesių stovyklai paremti 
Mielos vadovės ir visos sesės 'HU 8-3065, komendantas — 

skautės, dauguma jau baigėte į pskt. E. Vengianskas, dvasios 
šios vasaros malonų stovykla- ! vadovas tėvas K. Pečkys S.J., 
virną ir kupinos prisiminimų gydytojas — jūrų skautininkas 
grįžote namo, tačiau mūsų var- j dr. K. Aglinskas. 

KEIKIA POETUS TREMTINIUS Tai. ofiso P B 8-1717, rea. R E 7-78M | 

DR. BIEŽIS > 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West 68 Street 
Pavergtosios Lietuvos raudo-1 Tad šį kartą dešinioji nežino, 

nieji rašytojai jau nebe pirmas ką daro kairioji. Ir gerai, nes 
kartas pasako tai, ką okupan- j komunistai tuo būdu patys sa- j JJJJJ*?.*1-8- v»**rais 7—8, tiktai 

&H& tas iš tikrųjų galvoja. Tiesą pa- ve demaskuoja. Ar už tai oku-j eiandten. £ . e k ^ o ^ ^ ^ ; 
sakius, pataikaudami okupan- pantas Bronjui Macevič iui Be»*i as4i w. ssth PLAGE . 
tui jie neriasi iš kailio pakan-1 ki€s į kaulus, ar ne, visiškai ""—•**- -

mums neįdomu. Pabėgėliai ir 

go sesės Vokietijoje dar tebe-
svajoja apie stovyklą ir tą lai
me jon patekti. 

Neseniai gautas is Vokietijos 
rajono pusktn. Aid. Gasnerie-
nes laiškas, kuriame ji rašo. 
"Esame numatę stovyklauti rug 
pjūčio mėn. pradžioje. Kiek są
lygos leis stengsimės kuo dau
giau jaunimo suburti vasaros 
stovykloje. Daugeliu atžvilgių 
būsime pajėgios. Jei bus sun
kumų su pinigais tai teks šauk
ti mažesnis skaičius stovyklau
tojų. Iki šiandien aukų stovyk
lai dar visai nesu gavus. 

Pasiųsdama Detroito visuo
menės auką 107 dol. 50 et. pra
šiau sesę vadeivę visas norin
čias stovyklauti mergaites sto-
vyklon paimti ir patikrinau, kad 
tikrai gaus daugiau aukų. 

Pavasarį, dar prieš stovyklos 
laiką, kreipiausi aplinkraščiu į 
jus, sesės vadovės, ir į tėvelius, 

Stovyklos programų vedėjas 
psktn. E. Zabarskas, buriavimo 
instruktoriai: sktn. L. Knopf-
mileris, psktn. E. Jasiukaitis, 
psktn. A. Levanas. 

Laužvedys — jūrų budys R. 
Slėnys. • # 

Uosto komendantas jūrų bu
dys V. Valt. J. Merkelis. 

Tiekimą tvarko jūrų budys 
Snarskis, o stovyklos ūkio dalį | bėlis poetas atkirto 

karnai taisyklingai keikasi ru
siškai ir akių nesudėdami mo
kosi marksizmo-leninizmo, ta
čiau kartais ima ir sugadina 
Maskvos 'biznį. Ir ne tik jie, bet 
ir patikimiausieji redaktoriai— 
šimtaprocentiniai, kaip sakoma. 

"Švyturio" žurnalo Nr. 10 
Bronius Mackevičius eilėrašty
je "Žmogus be tėvynės" juo
džiausiomis spalvomis vaizduo
ja lietuvį poetą pabėgusį nuo 
raudonojo teroro. Jis negailes
tingai smerkia m tik jį patį už 
rašymą nebolševikiškų dalykų, 
bet ir jo likimą aprauda kroko
dilo ašaromis. Pasigyręs, kad 
pavergtame krašte jau seniai 
užmirštas vargelis, Mackevičius 
teisia, kad, girdi, purvinom eilu
tėm, parduotais posmeliais pa

savę nuo 

be Mackevičiaus ir be generolo 
Michailovo puikiai ž no, kas 
juos dabar laukia tėvynėje. Jie 
nesuglemba smauglio hipnoti
zuojami. 

Grasinimas ir meilinimasis 
tuo pačiu metu parado šlykštų 
komunistų veidą ir klastingus 
jų tikslus — kaip galima dau
giau prisiviliotų aukų. Deja, 
okupanto kėslai mums gerai ži
nomi. 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 4Y-tos ir Damen Av«.) 
Vai. kasdien nuo f—8 vai. vak. 

Šeštadieniai* 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

WAlbrook 5-SOU 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja ir Chlrurgl ) 

RCDER1V I R TAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĄ 

7156 South Hestern Avenne 
(MEDICAL BUIL.DINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 T. p. p. Ir nuo 
6 • . — 8 vai. vakare. Trediad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v p. p. Soitad. 11 
vai. ryto lkl t vai. popiet. 

Ofise teL R E . 7-1166 
lUm. to*. WAlbmnlt &-S7S* 

maloniai sutiko paremti ir tvar
kyti "Baltijos Jūros" tunto 
tėvų komitetas. 

Kviečiame visus jūrų skau
tus, bei kandidatus, užsiregist
ruoti ir atvykti į "Baltijos Jū
ros" tunto jūrų skautų sto
vyklą. Iki pasimatymo Jūrų 
Skautų stovykloje. 

Stovyklos Vadovybė 

KRONIKA 
— Tautinaini menui pažinti 

kad nuo~ kiekvienos stovyklau-| ^ ^ ^ R™!*- "Neringos skau
čių tuntas Clevelande, pagal 
"Skautybė Mergaitėms" prog
ramą, pradeda tautini auklėji-

jančios skautės būtų paprašy
ta 1 dol. auka Vokietijos skau
čių stovyklos naudai. Tas 1 dol. 
mums nedidelė išlaidą, o Vokie
tijos skaučių stovyklai labai 
svarbi ir didelė parama. 

Jau dauguma vienetų baigė 
arba baigia stovyklauti ir tikiu, 
kad tą auką po 1 dol. nuo sto
vyklavusios skautės surinkote. 
Prašau sesių vadovių nedelsiant 
surinktas aukas Vokietijos sto-

laisvos tėvynės. Būdinga kad 
eilėraščio pabaigoje Mackevi
čius nusiima kaukę, parodo iltis 
ir nedviprasmiškai graso: "Ir 
tegu jis žino: niekas jo nelau
kia tam krašte, kur teka Ne
munėlis tykiai. Ir tegu jis žino: 
negalės nuplauti niekados nuo 
veido vardo — išdavikas". 

Visų pirma tas Mackvečius 
meluoja kalbėdamas apie laisvą 
tėvynę. Lietuva šiandien yra pa 
vergta, kaip ji buvo pavergta ir 
prieš pirmąjį pasaulini karą — 
tų pačių maskolių imperialistų. 
Antra, Mackevičiaus rūstybė ne 
siderina su Berlyne sėdinčio ge
nerolo Michailovo saldžiais pos
tringavimais apie tėvynės mo
tinos gailestingumą, apie am
nestiją, apie namiškių pasiilgi-

T mą ir literatūros pažinimą bei vykios reikalams pasiųsti. Jei;. . _ r , 
įscenizavimą mūsų tautosakos 

! (mįslių, pasakų, padavimų, pa-nors kuris vienetas dėl kurių 
priežasčių aukų visai nepann ,. .. . « . . « . » j A. , 
, , , r* i i tarnų, prezodzm) ugdyti skau-ko, tai gal dar galite kur sku- L . *' f . . , . *' ? J .. ° ' tese prisirisimą prie lietuvių 

mą. 
Tautinio auklėjimo programa 

yra labai plati ir, praktikoje 
pastebėta, kad vien sueigos jos 
negali apimti ir išsemti. T a m j m ^ a P i e garantuotą darbą ir 
tikslui atsiekti įsteigta tauti- į sovietines linksmybes, 
niam menui pažinti skaučių gru- . . i 
pė. Norima per lietuvišką die-' "Gražinos" draugovės (Clevę-
ną, tautinį šokį, gražųjį skaity- landė) skautės: G. Mariūnai-

tė, G. Maculevičiūtė ir V. Ste
ponavičiūtė visos draugovės 

O Tu, Meilės židiny, jei nebū
tumei Dievu, mūsų šaltumas 
būtų tave seniai užgesinęs. 

Lucie Chrostine 

Ž E M A I Č I Ų T A R M E 
A P Y S A K O S 

Neseniai išėjo iŠ spaudos 
G. PAULAUSKAITĖS REDAGUOTI, 

B u t k ų J uz ė s r a i t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybe. 154 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

2334 8. Oakley Ava, 
Cnicago 8, UI. 

IVI. ofiso H E . 4-5849, res H E . 4.2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71si Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-L 
antr. 1-6, treč. ir sėst. pagal sutarti. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenne 

Chicago 29, I1L 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8191 

UR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avesue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir muo 6-8:10 ral. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso Ui. VIrginia 7-OOS6 

Rezidencijos teL BEverly 8-6*44 

TeL ofiso VIrginia 7-0600. 
rea. REpubl ic 7-IMT 

DR. DR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c motorų i lgos ir akušerija) 

4055 Archer Avenne 
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

V A L : 2—4 ir i—S • . p. p. 
dieniais 2—7 vai. p. pu. 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso YA. 7-5557, rea. R E . f 

OR. FRAHK C. KWINN 
(KTIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Went 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 

šeštadieniais uždaryta iki I^abor Dajr 

T«l. ofiso GR. 6-5366, PR. 6-4731 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 West 63rd Street 

(Kampas 63rd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6 - 8 v. vak. 

šeštad. 2—4 popiet 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

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

I t t l W e » t Garf ie ld B l v d . 
Rab. (ei. P R 8-3116, rea. P R 8-0914 
Kabineto vai.: Darbo dienomis nuo 
5 iki 8 v. p.p. Penki , ir šeštad. nuo 
10 iki 2 v. p.p. ir nuo 5 iki 8 v. p.p. 

Kita laika tik susitarus. 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA I * CHIRURGE 

19748 Sootn Micaigan Avenve 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Oflsa — PI'U man 5-6764 
Buto — EXglewond 4-497S 

Ofiso Ir buto teL HKmlc*-\ 4-5815 

DR. A. MaRBUTAS 
PliAUCtV I R VIDAUS ^ 

- 6757 South YVostern Avenue 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

5003 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8. šeštad. 1-1 

Te4ef. TOwnn*U M M I 

8654 W e s t 68th Street 
Vai.: tik M anksto susitarus 

Tesef. HEmlocfc 4-7086, 'neatsakius 
skambinti CEntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir s p e c Bfotern U*. 
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st 8*. 
ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 

IKI LIEPOS 25 D. 
14 

Tel. ofiso H E 4-2123, rez. P R 6-S4M 

DR. V. P. T0MAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Wt»tern Avenne 

A T O S T O G O S E 
nuo birželio 30 iki liepos SI d, 

TeL ofiso: DAnnoe 6-1135 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
5267 South Hnteted Street 

VaL _ _ 
p. p 

1 iki 4 v. p. p. Ir 6 
Šeštadieniais 1—4 • 

bini aukų gauti, ar savo stovyk
los likutį pasiunti. Darykime 
visa, kad neapviltume savo se
sių, o padėtume, kad ir jos ga
lėtų pagyventi mums taip ge
rai pažįstamu stovyklos džiaug 
smu. 

Tenelieka ne vieno vieneto, 
kuris nors ir kukliausia auka 
nebūtų parėmęs savo vargo se
sių Vokietijoje. 

Pinigus siųsti Vokietijos ra
jono vadeivės A. Aldonos Gas-
nerienės vardu. (23) Diepholz, 
Am Flugpktz B. 1/4, W. Ger
many. 

Apie pasiųstus pinigus pra
šau pranešti, o taip pat visais 
kitais socialinio skyr. reikalais 
rašyti nauju adresu: 16228 Ha-
viland Beach, Rd., Linden R. 1, 
Mich. 

v. s K. Kodaitienė, 
Skaučių Seserijos Vadi jos j 

Socialinio Skyr. Vedėja.' 

SEKTINAS PAVYZDYS 
Chicagos Jūrų Skautų "Balti
jos Jūra" tuntas dėkoja už au
kas sekantiems asmenims: 

Po $10. Dr. K. Aglinskas, dr. 
Tauras, J. Tumas. 

Po $7. O. Mikelevičienė. 
Po $5. Balskus, Didžpinigai-

tienė, Gaižutis, Kriščiūnas, N a -
kutis, Panaras, Butka, Šimkus, 
Šleniene, Vilipaitė. 

L. S. "Ramovė" Chicagos sky 
riau3 valdyba taip pat paauko
jo $5. 

CHICAGOS JŪRŲ SKAUTŲ 
TUNTO 

"Baltijos Jūra" stovyklos pra
džia nu orugpjūčio 13 — 28 d. 
Stovyklos mokestis pirmai sa
vaitei 15. — dol. Antrai savai
tei 15. — dol. Registracijos mo
kestis 2. — dol. Registruojama-
si jas savo laivų vadus. 

Stovyklai vadovaus jūrų 
skautininkas A. Aglinskas. Tel. 

kalbos, kūrybos, ir pačios tau
tos. 

Darbas prasidėjo gegužės 25. 
Grupėje privalo dalyvauti skau
tės nuo 10 metų iki vyresniųjų 
skaučių amžiaus, t.y. 60 nerin-
giečių. Sueigos ir repeticijos 
vyksta kas trečadien] 5 vai. 
lietuvių salėje. 

Chorui vadovauja sktn. S. 
Radzevičiūtė, dailiajam skaity
mui ir literatūrai dr. sktn. M. 
Žilinskienė, tautiniams šokiams 
ir baletui vyr. skautė A. Rau-
linaitiene, inscenizavimui—vyr. 
sktn. I. Jonaitienė ir pasktn. 
G. Modestavičienė, o pagelbi-
niams grupės darbams visos 
vyresnės skautės. 

Tikimasi, kad skaučių tėve
liai šiam darbui pritars ir rei
kalui esant padės. 

— Laikraštėlis Skautėms. 
Clevelando vyresniųjų skau-

č:ų iniciatyva, vadovaujant vyr 
skautei L. Janulevičiūtei, ren 
karna medžiaga neperiodiniam j 
laikraštėliui skautėms. Į šį dar
bą norima jtraukti net ir pa- • 
čias mažąsias skautes skatinant 
jas mokintis lietuviškai rašyti 
ir kurti. O vyr; leisti kuo dau
giausia jų kūrybinėms galioms 
pasireikšti, išmokyti laisviau 
mintis reikšti lietuvių kalba ir 
paruošti darbininkes mūsų pe
riodiniams le'dinėiiams. Taip, 
kad šis laikraštėlis, pririnkus 
medžiagos, laiks nuo la'ko ap
lankys Clevelando skautes. 

— Išplatinta > Skautų Akins 
"Birutės" draugovės skautės* 
su draugininke vyr. skaute D. 
Koklyte Clevelande surinko a-
pie 50 "Skautų Aido" prenume
ratų ir 4 garbės prenumeratas. 
Garbės prenumeratos priklauso: 
dr. V. Ramanauskui, dr. K. Pau 
tieniui, sktn. A. Augustinavi-
čienei ir "Neringos" skaučių 
tuntui. 

— Siuntiniai J Vokietiją.: 

vardu surinko iš skaučių 100 
svarų maisto produktų ir tiek 
pat drabužių. Viskas yra pasių
sta Vokietijon džiovininkams ir 
Vasario 16 gimnazijos skau
tėms. Naujoji šios draugovės 
draugininke vyr. skautė Aldo
na Malcamaitė visą draugoves 
darbą praveda labai energingai. 

— skUtitiiiikiu kursai. Vy
resnėms skautėms, drauginin-
kėms ir skiltininkėms įsteigti 
skiltninkių kursai. Kursams 
vadovauja vyr. sktn. N. Bar-
niškaitė. Kursų tikslas: duoti 
kuo daugiausia medžiagos iš li
tuanistinių dalykų parodant 
kaip tai įdomiau pravesti sue i -
go se. Paskaitos vyksta skau

čių būklėje, sekmadieniais, tuoj 
po šv. Mišių. 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
IS ARTI IR TOLI 

Naujas 1955 .specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
druiKia. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas, 
saukite: 

R. S E R f i N A S ( 
4546 S. Wood St., Chicago ą 

Iii. TeL VI. 7-2972 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. šulaitis 

ANGLIŠKU ftODtfU BEI ISSIREIŠ-
. KIMU PAAIŠKINIMAI 

I Siame ZODYNRLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei iSslreiakfmai, 

j kurie yra Jgavę specialine reikšme; 
- kai kurie paimti iš veikiančių jsia-
I tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
Į kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 

lietuvių kalba. 
I 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS" 
9834 S. Oakley A ve., 

Chicago 8, 111. 

rea. TeL ofiso ir 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2624 \V 71*t St. 
Kampas 71st Ir Ta I man A ve. 

Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Valandos: pirmad., trečiad., ke tv i t t , 
_ _ ^ _ _ _ P*«*kt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 

—L-.— ! l 0 — 1 2 vai. ryto šeštad. 2—4 p. p. 
WAlhrook V33*8 K U u laikot pagal susitarimą. 

Ofiso velef. LNterocean S-7EM . . 
B o t o fcicf. INtcrocean 8-87SJ 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 1075« So. Michifian A ve. 
Vai.: Kasdien t — t J4 t a i . ryto, 1—i 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienį. 
Seštad. 10 — 1 v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Re/tdomšjos — STcwart 3-4*11 

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

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted Ir' S5-ta gatv6) 

O F I S A S U Ž D A R Y T A S IKI 
TOLIMESNIO P R A N E Š I M O . 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Res . Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 2 3 \ V e s t M a r q u e t t « Rd. 

Vai. 2-—4 p. p. h- nuo 'T—• T. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

DR. JUZt ir KĘSTUTIS 
A 6 L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 Street 

VaL — pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto; 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 4 Iki 9 popiet; šešt. 
10 iki 2 popie t 

Ofiso tel. PRospeot 6-1765 
Rea. tel. GRovenJU 6-5601 

— 1 ^ • f ^ - I M • II !!•!!••! I — • • • I I 

Tel. ofiso H K. 4-6669. rez. PR. 6-73SS 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bhd. 
VAL.: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai p. p . 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

DR. ANKA lALIdNAS 
Aklų, ausų, nosies ir gerklės ligos 

— Pritaiko akinius —. 
6322 South Western Avenoo 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Šeštad. 
nuo 10 Ilgi 12 ir nuo 1 ligi i v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3226 
Res . telef. \VAlbrook 5-5076 

TeL ofiso AR 6-0161; rez. GR 2-9203 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHVVEST MEDICAL. CENTER 
2336 W. Obicago Ave., Chicago 22, 111. ' Kasdien 10-12 ryto ir 5-8 vai. vak 

TeL Ofiso PR. 6-3838, rez. R E. 7-6190 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 6Srd Stroet 

VAJU kasdien nuo 2—4 p. p. ir T: 16 
Iki 9 vai. Trečiad. ir -šešt. uždaryta 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
4 K I Ų L I G Ų S P E C I A L I S T Ą 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. • . 
susitarimą, išskyrus trečiadienius. 

2422 W68t Marąuetto B<t 

DR. J. VAfTAITIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

1407 S. 49th Court, Cicero 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKISv 

GYDYTOJAI IR < H IKI i;i. .\J 
S259 South Halsted St. 

Kasdien S—4 vai. vak. & štad. nuo 
1-—6 vai. vak. 

Kitu laiku pairai susitarimą 
TeJef. Vlctory 9-1484. Re^i<l. 2257 W. 
23rd PL&CE, teL FRontier 6-5941 

Ofiso telefonas — Bl shop 7-9596 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4S42 Archer Acenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Ofiso Ir Kuto tel. AKdmore 1-1493 

DR. VUICAS RASLAVI6IUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5015 — 5025 N. Paulina Street 

(Bethany M«*hodist Ligoninėje) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

FeL Ofiso CI.. 4-0253, rvz. GR. 6-8876 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 S. Ashland Ave. (karab. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir peną. 

6:30—S:30 vai. vakare 
š e š t nuo 2 iki 4 popiet. 

Rea, 6053 S. CainpbeU Ave. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashlnnd Ave., Chicngo 
VAL. nuo 2—4 ir €—8; trečiad., i e i -
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, res. P R 6-1696 
Jeigu neatsilieps virsmineti telefonai, 

saukite Mldway S-OOOl 

VArds 7-3526 YArds 7-7416 

DR. J. i . VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, Sešt. 4—f 

TeL ofiso PRospeot 6-9466 
RezkL PRospeot 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaškPvieiūtS) 

GYl>YTOJA I R CHIRURGĄ 
6248 Soutb k e d z i e A I I S . Į 

VaL kasdien 1—3 p. p. ir nuo 
v. vak. Sestad. 1—4 p. p. Trečiad. te 
kitu laiku tik susitarus. 

TeL ofiso Vlctory 2-1581, 
res. Vle«ory 9-0749 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

802 We»t 31st Street 
Kampas Halted ir 11 -mos gatvių 
ATOSTOGOSE KUO LIEPOS 10 

IKI LIEPOS 24 DIENOS. 
TeL ofiso PR 6-6444, rea. H E 4-9166 

DR. F. & WINSKUMAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marnonttn 
VAL. nuo 2 iki 4 p. 

Treč. ir ie*tad. 
P-: 6 iki 8 

pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, res. P R 6-6656 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
BnfBVnuU, D v « o t!9* ĵ 9*â nsBe43UsJB jBkY'B* 

VAL. 11 v. r. iki I f. p.; « — t v. v. 

P. ŠILEIKIS, 6 . 9 . 
Ortbopedaa • Protesistas 

Aparatai-Protezai. Med.Ban
dažai Spec. pagalba Kojoms 

(Arcn Supports) ir Lt. 
VAL.: t -4 ir 4-8. šeštadieni* is 9-1 
ORTHOPfcDIJOS TECHNIKOS LAR. 
1611 W. 594M SL. Cliioago 36, 

Tel.: PRoepect 

f 
DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted SL, Chicago. m. 
Ir 

144C So. 49th Court, Cicero, HL 
Susitarti teL — OLympic 2-4276 

DR. G. SERHER 
UJLTl VIS AKI V «Yl>YTOJAJ 

95 metų patyrimas 
TeL YArds 7-1839 
Pritaiko akinius 

Ofisas ir akinio dirbtuve 
756 W66t 36th Street 

Vai. nuo 10 iki J, nuo 4 iki 8, tre
čiad. nuo 1 0 — I I ; penktadieni 16—91 
Sestad. 10—2 p. p. 

* * ~ * ^ * ^ ~ ~ •fi6j9»a^a9s^n>^^ 

Vai. 1 2 : 8 0 - 8 : 3 0 , 6 - 9 p.p pirmad., 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 v. 
pyto iki 2 vai. p.p. Šeštad. Tik susi
tarus trečiadieniaia 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai, tt artimų ir 

tolimų distancijų. Saukits sekančiai: 

ANTANAS VILIMAS 
S415 SL LITUAN1CA AVh,, CHICAGO, ULL 

Telelonas — FEontier G-1882 

šeštadieniais 10-2. 
Ofiso ir buto teL OLyrapic 9-1X61 

Telefonas RElianoe 5-1811 

DR. WALTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 4:80—8:80 rak. 
Uždaryta trečiad. ir Šeštad. vakarais 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. REHae^e 5-4416 

Re/ id . teleL GRovebil 6-0617 
Valandos: 1—8 p. m. 7—S p. m. 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pasai autartį 

MOVINC M0VINC 

NAUJI OmUI TROKAI-NAUJAU* KMUSTYMO (fiANK/AI 
UG4{ MSrų *ATr*/*AS-į>i*US l*SĄŽMM6AS A*7ARNAWMA% 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 6 $ S t CHICAGO 3G, ILt. Tel. WAIbn>ok 5-9209 

TeL ofiso Ir buto OLympio 9-4166 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15tk St., Cicero 
ATOSTOGOSE NUO 
LIEPOS 17 DIENOS 

Ofiso teL CLifttde 4-9666 
Bes*£enctjas: LAfayette S*-1179 

DR. P. STRIMAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1 7 3 4 W e s t 4 7 t h S t r e e t 
Kampas l"th ir Herntitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir I iki 9 v. vak. 
Šešlad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek. 

3S 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. Jot 
neatsiliepia, Saukite KEdzie t-2848 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 T. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Perskaitė "Draugą", duokite 

ji kitiems. 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiinuiiiuiiiiuiuiuuiu 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
"ii i i i i i i i i i i i i i i i i i t l i i iui l f t i i i i i i i i i i i i l l l i i i i i 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems. 

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus šventoves, 
istoriją bei padavimus, 

— Maironio, P. Vaičiūno, A. 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M. 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kny
gutėje "Aušros Vartai". 

r t sakytnus su pinigais s iuskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave, 

Chicago S, UI. 

Renkite dien. Drau^! 
-

Pirkit Apsaugos Bonus! 
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Mcmber of the Catholic Press Ass'n 
Publlshed daily, esept Sundays, 

by th© 
LtthUHnlan Catholic Presą Soclety 
PRENUMERATA: Metami 
ChieaffoJ Ir CiceroJ |9 .00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užulėnyje f 11.00 

SUBSCRIPTION RATES 
88.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year i n Chlcago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Poreign $11.00 per year. 
tt metų 8 mėn. 1 men. 

K.00 $2.76 $1.25 
$4.60 $2.50 $1.00 
$6.60 $3.00 $1.35 

MŪSŲ bal&as turi svorį 
AL. GIMANTAS 

Šiomis politinio aktyvumo die-
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- n o m i S y p a č į d o m u S e k t i dldZlO-

aauiro, juos grąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinj j q i o g a n a i l d o s k o m e n t a r u s D3Sta -
neutsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. I * ^ ' . 

Gi visam vaizdui padėtas užra
šas: "Good spot for a bird's eye 
view". Ir čia, kaip matome, pir
moji vieta skirta Pabaltijui, net 
ir nes'varginant išvardinti visas 
satelitines valstybes. 

| takos veikia 
Taip pat jūsų bendradarbio dė 

mesį anądien atkreipė ir kitas 
rašinys tame pačiame dienrašty
je, kurio autorius Jay G. Hay-
den, laikrašč o nuolatin's bendra 
darbis Washingtone. Jo mintys 
mums turėtų būti itin jsidėmėti-

SENA KOMUNISTŲ GIESME 
BULGANINO KALBA 

Tikrai nedaug buvo politikų, kurie būtų nejspėję, kokias 
sąlygas statys Kremlius, kad sumažintų ar sušvelnintų tarptau
tinės politikos didžiąją įtampą. Jau pačią pirmąją vršūnių ' estai. Neretas galvojame, jog 
suvažiavimo Genevoje dieną išryškėjo Maskvos sąlygos ir rei
kalavimai. 

Jungtines Amerikos Valstybės pasiūlė svarstyti visa tai, 

bas ir nuomones. Neretai pasi- n o s j r svarios, nes savo straips-
gendame konkretesnio Pabaltijo, n y j e §j s amerikietis žurnalistas, 
tautų vardijamo ir visiškai vie-.gyvendamas krašto sostinėje, 
toje rodome didelį rūpestį tuo aį§k :ai sako, jog pavergtųjų bal 
klausimu. Jaud i narnės, jog var
dijant pavergtųjų problemas lyg 

sas, amerikiečių etninių grupių 
spaudimas yra svarbus ir žy-

ir išskiriami lietuviai, latviai ir m u s # 

J. G. Hayden, komehtuoda-
tai sąmoningas Vakarų spaudos j m a s McCarthy ir Knowlando re-
nus!statymas. Bet bent kiek ii- j zoliucijas Senate, nedviprasmiš-
giau ir rūpestingiau šį reikalą kai primena, jog nors Senatas 

kas tikrai galėtų atnešti pasauliui taiką, teisingą ir pastovią' bestebint, atrodo, galima prieiti j r atmetė McCarthy rezoliucijos 
taiką, atstatant visų laisvės siekiančių tautų nepriklausomą gy-jir kiek švelninančių išvadų. [projektą, bet faktas lieka ir to-
venimą. Kremlius visai kitą giesmę užgiedojo. Jis pareikalavo*,, Norėtųsi galvoti, jog iš ame-, i j a u > kad stiprios amerikiečių 
kad jiems, komunistams, visos durys koplačiausiai būtų praver- rikiečių spaudos pusės gal ir nė- balsuotojų grupės, kaip lenkai 

ra sąmoningo Pabaltijo boikoto. lr pabaltiečiai — lietuviai, estai 

TRYS DIDŽIOSIOS 

Išvis redakcijų nariai, bendrdar-
biai ar komentatoriai nelabai no 

tos į tolimesnę agresiją, į viso laisvojo pasaulio pavergimą. 
Reikia tik įsivaizduoti, kur'atsidurtų pasaulis, jei būtų lik 

viduotos visos Europos gynybos organizacijos, jei JAV kariuo 
menė būtų atitraukta iš Vakarų Europos ir kitur, kaip yra pa- ri vargintis smulkmeniškiausiai 
re kalavęs Bulganinas užvakar pasakytoje kalboje prie keturių išššaukdami visus iki vieno pa-
didžiųjų konferencijos stalo. Visiems turi būti aišku, kad ne- vergtuosius, dažniausiai pasiten-
trukus visa Europa patektų Sovietų Rusijos dominacijon. Tas kinama pateik :ant tik grynai sa-
pats atsitiktų ir su likusiomis la:svėje Azijos valstybėmis, jei telitinių valstybių vardus. Reikė 
Amerika panaikintų kaikuriuose strateginiuose punktuose įreng- • tų galvoti, kad ir dažnu atveju 

nevardijami Pabaltijo kraštai 
lygiagrečiai turi tokį patį dėmesį 

tas karo aviacijos bazes. Maskva ir to yra pareikalavusi. 
JT IR KOMUNISTINE KINUA 

ir latviai — spontaniškai tega
lėjo remti tik VVisconsino sena
toriaus sumanymą. Kitoje vie
toje, kalbėdamas apie sateliti
nių valstybių statusą, skaityto
jui paaiškina, jog L'etuvos, Es
tijos ir Latvijos padėtis yra 
kiek kitokia. Tie kraštai dar! 
prieš pirmąjį karą daugiau šim 

Prancūzų ministerio pirmininko viloje Genevoje kalbasi trys didžiųjų 
žmonos: Mis. Kisenho\ver (kairėj) , Mrs. Eden ir prancūzų niinisterio pir
mininko Faure žmona. 

NERAMUMAI LAOSE 
GEDIMINAS GALVA 

ir supratimą, kaip ir kiti paverg 
tieji. Kremlius žino, ką jis daro, statydamas griežtą sąlygą, kad 

komunistinė Kinija būtų įleista į Jungtines Tautas, kad For-
mozos klausimas būtų sprendžiamas kinų komunistų ir JAV 
netarpiškai. 

Būtų didelė klaida pripažinti komunistinį režimą Kinijoje 
ir jį įleisti į Jungtines Tautas. Tasai režimas, kaip visiems gerai kaip tik minimi lietuviai, latviai 
žinoma, nėra teisėtas. Jis prievarta primestas Kinijos žmonėms ir estai, o nutylimos kitos tau 

Spaudos balsai 

Kita vertus, jau teko keletą 
kartų užtikti rašinių, kuriuose 

to metų buvo caristinės Rusijos Azijoje yra daugelis progų. kelia nugąstavimą laisvajame-
priespaudoje, gi antrajam karui; pradėti naujus neramumus. To 

ir todėl jis jų neatstovauja. Jo atstovų įsileidimas nusmukdy
tų šios tarptautinės organizacijos vardą. Be to prie dabartinio 
komunistų režimų (Sovietų Rusijos su trimis balsais ir sate
litų) prisidėjęs dar vienas Jungtines Tautas iš vidaus imtų skal
dyti ir su laiku bandytų ir visą jų kontrolę g savo rankas per
imti. Nereikia užmiršti, kad ir tokia Indija, ir kaikurios kitos 
valstybės jau dabar labai dažnai paremia komunistinį frontą 
Jungtinėse Tautose. 

Jungtinės Tautos, siekiančios palaikyti pastovią taiką pa-

tybės. Štai Genevos konferen
cijos išvakarėse įtakingasis 
"The Detroit News" dienraštis 
vedamųjų puslapyje talpina di
delę politinę karikatūrą, kurioje 
vaizduojami ant augšto kalno 
bestovį keturi didieji, prie ku
rių kojų pridėtas parašas "Sum-

ir vėl kie neramumai dabar vyksta 
Laoso karalystėje. Komunistai, 
pasivadinę Laisvojo Laoso ka
rinėmis pajėgomis, pradėjo už
puolimus Fong Sali ir Sam Nua 
srityse. Minėti kariniai daliniai 

paskutiniųjų įvykių apžvalga ir š t i yietmino komunisti-
pavergtųjų išlaisvinimo klausi 

baigiantis sovietai juos 
pasiglemžė. 

Svarbu principas 

Kitame Detroito laikraštyje 
"The Free Press" taipgi tilpo 

mai. Ir čia prisimenami tarp ki
tų tautų ir mūsų kaimynai lat
viai, tuo pat laiku nutylint apie 
lietuv:us ir estus. Bet iš to gal 
ir nederėtų daryti didelės trage
dijos, nes visų straipsnių auto
riai, kaip teko įsitikinti, per-

mit talks", o aplink tą kalvą daug nesismulkina ir nesisten-
saulyje ir kiekvienai tautai, mažai ar didelei, duoti teisę gyventi i aiškiai matomi keli aptverti ka- gia preciziniu būdu kalbėti 
laisvui ir nepriklausomu gyvenimu, jokiu būdu nebeturi daryti j Įėjimų kiemai su iškeltomis vė- apie visus iki vieno prispaus-
viso to, kas stiprina komunistinį frontą ir jo vedamą agresiją i liavomis: Lietuva, Rumunija, tuosius. Svarbu, * jog toji pati 
prieš visą laisvąjį pasaulį. Daug kas mano, ir visai teisingai, 
kad net Sovietų Rusija su visais savo satelitais būtų išmesta 
iš tos organizacijos, nes dirba trukdymo darbą ir ją panau
doja kaip vietovę, iš kurios nuolat veda pragaištingąją komu-
nstinę propagandą. 

Reikia manyti, kad trys vakariečiai didieji tikrai nepadarys 
klaidos ir į šiuos, kaip ir visus kitus, Kremliaus reikalavimus 
nekreips jokio dėmesio. 

SOVIETAI IR RYTŲ EUROPA 

Prez. Eisenhoweris, kalbėdamas apie keturių konferencijos 
darbotvarkę, pabrėžė, kad satelitinėms valstybėms būtų duotos 
teisės laisvais rinkimais išsirinkti sau vyriausybes, ir geležinė 
uždanga būtų atkelta. Tai labai aktualus ir taikos atstatymo 
reikalui labai svarbus dalykas. 

Bet, žinote, ir sovietų premjeras Bulganinas "nepasidavė" 
mūsų Prezidentui tuo atžvilgiu. Ir jis užsiminė satelitus. Bet kaip ? 

"Čia buvo paliestas Rytų Europos kraštų, žmonių demokra
tijos kraštų, klausimas. Iškelti šį klausimą šioje konferencijoje, 
reiškia įvelti mus į tų valstybių vidujinius reikalus", kalbėjo 
Bulganinas. 

Matot, koks "geras" Bulganinas, kokia "gera" Sovietų Ru
sija. Ji "saugoja", kad keturi didieji nesikištų į kitų tautų vi
daus reikalus. Ar ne taip? 

Bet kodėl Bulganinas nenorėjo grįžti į netolimą praeitį, ku
ri būtų priminusi jam, kaip Sovietų Rusija ne tik šiaip jau savo 
įtaka, bet ir ginkluotomis jėgomis įsikišo į visų Pabaltijo vals
tybių vidaus reikalus ir į taip vadinamų satelitų politinį gyveni
mą ir visus tuos kraštus pavergė, atimdama jų žmonėms visas 
teises į la'svą gyvenimą. 

VIENI U2 LAISVĘ, KITI PRIEŠ JĄ 

Gal tuo klausimu Genevoje kils diskusijos ir jose vakarie
čiai sovietams primins, kad jie ne tik savo pavergtuose kraš
tuose žmonėms laisvės neduoda, juos persekioja ir kankina, bet 
savo propaganda ir k :tomis priemonėmis kišasi ir į kitų dar 
laisvėje tebesančių valstybių vidaus reikalus, ir todėl prez. Eisen-
howeris ne be reikalo pareikalavo, kad būtų padaryta žygių su
laikyti tarptautinį komunizmą, kuris griauna valstybių san
tvarkas iš vidaus. 

Ylos maiše nepaslėpsi. Komunistai taip pat negalėjo ir ne
gali paslėpti savo kėslų. Berods ir nebandė. Genevoje jie atvi
rai išėjo prieš tautų teises į laisvę. Jie gina tik tai, kas padi-
didintų agresiją, jų komunistinį imperializmą, kas dar plačiau 
galėtų praverti duris jų ekspansijai. 

Tad ir matome, kad Genevoje Amerika griežtai ir tiesiai 
stovi už visų valstybių, tautų ir visų žmonių laisvą, nepriklau
somą ir demokrat'nį gyvenimą, kuomet Sovietų Rusija tebesie
kia ir toliau laikyti pavergtais šimtus milionų žmonių ir tebe-
planuoja komun'stinę vergiją užrioglinti viso pasaulio kraštams. 

Vadinas, amerikiečiai ir jų sąjungininkai už laisvę, o ko-< 
munistai už verg'ją. Taip buvo ir taip bus. Genevos konferen 
cija šitų dviejų frontų skirtingo nusistatymo tikrai nepajėgs 
pakeisti. 

Latvija, Lenkija, Estija, Čekija, spauda principe stoja už išlais-
Bulgarija. Į tą vaizdą žvelgda- ( vinimą ir tas jau gali mus ga
mas Ike ir kreipiasi į savo t r i snė t ina i guosti. Tuo labiau, jog 
kaimynus: "From here, on a mes, pabaltiečiai, turime gana 
clear day, you can see the slav-j konkrečius Vasltybės Departa-
es in tre concentration camps"... mento patikinimus, jog svars-

nės valstybės, kuri praėjusiais 
metais Genevos konferencijoje 
buvo pripažinta. Šiais metais 
prieš pat keturių valstybių pir
mūnų pasitarimą toje pat Ge
nevoje pradėti žygiai, kurie 

tant pavergtųjų reikalus jokiu 
būdu nebus paliktos nuošaliai 
irf Pabaltijo vasltybės. Turime 
tik dar kartą įsidėmėti ir pati
kėti amerikiečio laikraštin'nko 
žodžiams. jo» mūsų balsas turi 
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pasaulyje. 

Komunistų veržlumas 

Laoso karalystė anksčiau 
buvo prancūzų apsaugoje, Pa
ryžiaus įtaka sumažėjo ne tik 
Laose, 'bet ir visoje Indokini
joje, kai per aštuonerių metų 
pilietinį karą palaipsniui turėjo 
komunistams užleisti Vietnamo 
sritis. Tragiškasis Dienbienfu 
pilyje prancūzų apsupimas ver 
te Paryžių peržiūrėti savo nu
sistatymą dėl tolimesnės įta
kos išlaikymo Indokinijoje. Pra 
ėjusiais metais Genevoje suda
ryta sutartis ir kcmunisthro 
Vietnamo pripažinimas buvo 
nepaprastas smūgis prancū
zams. Tačiau tik trumparegis 
galėjo prileisti, kad komunistai 
tenkinsis Vietnamo valstybes 
suskaldymu. Netrukus prasidė-ir svorį, ir reikšmę. Tereikia 

tuo tik dar labiau naudotis i r | j ę neramumai pietiniame Viet 
veikti. name ir riaušės Siamo valsty

bėje parodė jų tikruosius tiks
lus. Pietiniame Vietname šian
dieną padėtis tiesiog tragiška. 
Gyventojai atsidūrė tokioje be
viltiškoje padėtyje, jog nerėk
tų stebėtis, jei jų nemaža dalis, 
rinkTnų metu pasisakytų už 
komunistus. Siame riaušės š a n 
dieną pristabdytos, nes komu
nistinei Kinijai ir VietmnuK 
sunku teikti paramą kražtui 
esančiam už 1,500 mylių. 

Strateginė pozicija 

Nauji neramumai pradėti 
komunistinio Vietmino pasieny 
je, kuris nepertoliausia nuo ko
munistinė- Kinijos. Jau anks
čiau Vietminas buvo beprade
dąs kelti neramumus Laose. 
Jie buvo sustabdyti, nes, ma
tyti, Maskva laikė peranksty-
viais. Nūdienis komunistų pra 
dėtas karas Laose vyksta ypa
tingose sąlygose. Ties Formo-
zor, sąsiauriu komunistinė Ki
nija jau baigė paruošiamuosius 
žygius. Kemoj ir Matsu salų 
užpuolimą? ten gali prasidėti 
kiekvienu metu. Siamo neramu
mai gali atgyti, kai reikalingą 
paramą bus galima teikti be
tarpiškai. Tam tikslui pirmiau
siai reikia užkariauti Laoso 
valstybę. Sąlygos dabar ypač 
palankios. Komun'stinis Viet-
minas jau paruošė reikalingus 
karinius dalinius. Jie yra ap
ginkluoti ir aprengti, kad nebū 
tų primestas bet kuris pakalti-
nimas Vietnamui. Esama žinių, 
jog sukilėliai neretai pritampa 
prie komunistinės Kinijos dali
nių, kurių uždavinys neva ap
saugoti Laoso valstybę nuo bet 
kurio užpuolimo. 

Skurdas Laose 

Trijose Laoso srityse badas 
siaučia. Ten gyventojai maiti
nasi įvairiomis augalų šakni
mis. Sausra sunaikino ryžių 
derlių. Arkliu skaičius nepap
rastai sumažėjęs. Amerikiečiai 
netrukus ėmėsi šelpti badau
jančių sričių gyventojus. Ta
čiau kaikurios siuntos jau spėjo 
patekti į komunistų rankas. 
Laoso riaušininkai naudojasi 
tais pat fcūdais, kaip ir savo 
metu Vietnamo sukilėliai. Ge
rai išmankštinti, kariškai pa
ruošti ir apginkluoti vyrai ne-

(Nukelta J 4 o*I.) 
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39 tęsinys 

suriko Urnužis. — Duok — Rublis ne pinigas, 
man kad ir rublį. 

Džiūsna Jonas ėjo į namus, pasiėmė ten pinigą ir 
išnešė Urnužiui čiužintį pirštuose oranžinį popierinį 
pinigą. 

Urnužis ir dar kažin ką norėjo sakyti kudliškiui, 
bet Nikita nekantriai nutraukė jį. Abu keleiviai išėjo 
į kelią, Kudlių gatvės pradžią. 

Kažin koks nešvankėlis brisius, išsikišęs iš po tvo
ros, nekreipdamas dėmesio į žandaro uniformą, aplojo 
jį, o podraug ir Urnužį. 

Žandaras ir knygnešys nuėjo Kudlių gatve. Čia, 
kaip ir Lioliūnuose, kas namas buvo iškabėlė: kirvis, 
kopėčios, kibiras. Tačiau Kudliai buvo platesni už Lio-
liūnus. Turgavietė oresnė. Balti bažnyčios bokštai bu
vo matyti iš tolo. Tik šiaudinių stogų ir čia buvo toks 
pat gelsvas pilkumas, kaip ir Lioliūnuose. 

išskustos. Kvepėjo čia tomis grindimis ir barščiais. 
— Ir tu išgerk> gaspador, — paragino šeiminin

kas sustojusį prie kambario slenksčio Urnužį. 
— Kaip negerti, Kačkeli, — atsiliepė Urnužis. — 

Pakaštavosiu tavo brudo. 

Tučtuojau Kačkelis padavė jiems degtinės, silkę, 
piklevotos duonos, raugintų agurkų. 

Nikita nedavė jam ženklo pasilikti, ir Kačkelis va
landėlę bergždžiai pasitrynęs prie durų, atsitraukė. 

— Kad viskas gerai išeitų, — pasakė Nikita, 
Urnužis tuoj papildė pageidavimą: 
— Kad su Glaša žiedais sukeistumėt. 
Nikita noriai sudavė stikliuku. Kas stikliukas Ur

nužis įkibo vis aršiau aiškinti numatomo Nikitos ir Gla-
šos vedybinio gyvenimo džiaugsmus. Jis gyrėsi galįs 
tuoj išpiršti Glašą žandarui. Urnužis taip unkšdamas 
nusijuokdavo, kad žandaras jau dabar galėtų justi savo 
būsimą vedybinę laimę. 

Ištuštinę degtinę, kaip atlikę savo pareigą, jeigu 
išėjo. Kačkelis atsisakė nuo mokesčio, kartodamas, 
kad tokios laimės — matyti tokį svečią — jis dar netu
rėjęs savo gyvenime. Nikitai tai nebuvo naujiena: žan
darai niekad nemokėjo už vaišes gėrimo namuose. 

Urnužis ėjo lengva, kiek svirduliuojančia eisena. 

. . J — ' . — . - . • . 

maušinė, o čia, prie turgaus aikštės jų buvo kelios. I r 
taip išėjo, taip atsitiko, kad valandėlę vėliau, pereidami 
turgavietę, Urnužis ir Nikita jau sustojo ties vienos 
tokios maušinės prieangiu. Ties durimis kabojo aprū
dijusi geležies lapo iškaba: gėrimo namai. 

Tuoj iš namų išbėgo stiprus, raupuoto veido žyde
lis, apvyniojęs kaklą žalia, vilnone skara. 

— Ponas viršininke, — pradėjo jis šnekučiuoti, 
linkčioti, pasinešęs nelauktus svečius nešte įnešti į savo 
„gėrimo namus". — Ir kodėl man šiandieną tokia lai
mė?- I r kodėl man šiandieną tokia garbė? Pats ponas 
viršininkas prie mano namelių. Meldžiu, meldžiu ženg
ti laipteliais, tik trys laipteliai,.. 

Jis nulydėjo augštuosius svečius toliau. 
— Čia nešvaru. Tokiems svečiams toliau... 
Nekreipdamas dėmesio į linksmą, trypsenantį Ur-

įnužį, šeimininkas iš tolo paliesdamas Nikitos alkūnę 

lydėjo jį koridoriuku, stebėdamasis šiandieną* jam nu- Jis pridūrė dar kelis žodelius, kad linksmoji šven-
kritusia laime. tikienė pasijuoktų. I r ji tuoj parodė savo puikius dan-

Jis įvedė Nikitą ir Urnužį į šaltą, baltytųNienų tis, sužavėjusi ne tik Nikitą, bet ir prie durų stovintį 
kambarį, kur buvo stalas ir suolai. Grindys išplautos ir Urnužį. 

Pasirodė tėvas Vasilijus. 
— Štai žmogus, iškilmingai paskelbė Nikita, dur

damas pieštu į Urnužį. — Nori priimti pravoslavų tikė
jimą. Aš, nors ne dvasiškis, o misijas vedu. 

Urnužis stovėjo, laikydamas rankoj kepurę; jis 
smalsiai žiūrėjo į tėvą Vasilijų. 

— Tu kodėl nori mūsų tikėjimą priimti? — lyg 
nepasitikėdamas, paklausė tėvas Vasilijus. 

— Taip, — atsakė Urnužis linksmai. 
— Taip, žmogau, tiktai varnos skraido, — moky

to ji škai pasakė šventikas. — Turi būti rimtos prie
žastys. 

— Jis nori būti cerkvės sargas, — atsakė už Urnu
žį Nikita. 

Urnužis pridūrė: 
— Aš, dvasiškas tėveli, toks esu žmogus, kuris 

dažnai noriu tikėjimu keisti. Vieni man liuterinį siūlė, 
dabar, va. rusišką. AŠ tik žydiško bijau, 

— Tu, mielasis, esi drūčiai išgėręs, — sudraudė jį 
šventikas. 

— Dėl drąsos! Pas Kačkelį. Bet aš žodžio laikau
si, jeigu ir girtas duodu. 

Šventiko žmona staiga linksmai susijuokė. I r tuoj 
susijuokė Urnužis, lyg norėdamas ponią užkalbinti. 

— Tu, Urnuži, tikrai girtas kaip šiaučius, — su
riko suerzintas nevykusiu pasikalbėjimu Nikita. 

• 
— Ne šiaučius, bet bitininkas. AŠ, dvasiškas te

veli, jums mano medaus atvešiu, tik įsakykite kur? 
Pirmas medus Kauno gubernijoje. 

— AČiū tau, mielasis. Tu tada ir užeik, kai nebūsi 
po laipsniais. Tada rimtai apie tavo sielą pakalbėsime, 
— pasiūlė tėvas Vasilijus. 

— Dėkui jums už patarimą, — ir Urnužis pasisu
ko eiti iš kambario. 

— Palauk, — sukomandavo Nikita. — Tėve Va
silijau, pakrikštykite jį dabar. Taip sakant, skubos 

Urnužis stovėjo prie durų, pozoj žmogaus pasiren
gusio šokti pro duris. 

— Jis gi girtas, — pasakė šventikas nenorinčio tu
rėti reikalo su ta istorija tonu, — Yra gi kanonai. 

(Bus daugiau) 

Jis ir šiaip lengvutis, lyg norėtų kaip paukštis pakilti 
Skirtumas buvo dar toks: Lioliūnuose buvo viena virš Kudlių. 

— Tu... kur eini? — suriko Nikita, nes Urnužis 
pasikėsino eiti pirmuoju. 

— Prie arkliuko, — atsakė knygnešys. 
— Ne prie arklio, prie šventiko! Suk atgal! 
— Eik, Urnuži, krikštytis, — sukomandavo pats 

sau Urnužis, sukdamas pagal žandaro nurodymą. — 
Neisi į peklą, būsi šventas. 

Pagaliau jie priėjo namą, kur buvo sustojęs tėvas 
Vasilijus. J pasibeldimą iššoko ta pati ružavoji šventi
ko žmona, kuri visus sužavėjo Lioliūnuose per cerkvės 
vietos pašventinimą. 

— Koks siurprizas! — suriko ji, pamačiusi išdai
lintus Nikitos ūsiukusir sudėdama lūpas, kaip pabučia
vimui. — Jūs pas mus! 

— Pas tėvą Vasilijų, — pareiškė Nikita, tempda-
masis prieš ponią, kaip prieš isprauninką, ir griebda
masis už ūsiukų. 

i 
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Neramumai Laose 

(Atkelta iš 3 psL) 

dideliais būriais pasisklaido 
krašte ir užima iš anksto numa 
ty tas svarbesniąsias vietoves. 
Kryžkelėse, upių santakose pa
mažu ruošia įsitvirtinimus. Už
puolimo atveju numatomas pa
si traukimas į kalnuotas vietas. 
Vietiniams gyventojams, k u r e 
iandieną badauja, telieka prie 

riaušininkų prisidėti a r pasi
t raukt i iš gyvenamosios vieto
vės. Savo ruožtu atl iekamas ko 
munistinis apmokymas ir aiški
nimas ko siekia sukilėliai. Jie 
suranda eilę priežasčių vieti
niams gyventojams nuteikti 
prieš valdžią ir samprotavimų 
juos palenkti prie komunistų. 

Pirmieji susidūrimai 

Laisvojo Laoso komunisti
niai daliniai tuo tarpu nėra gau 
sūs. Jų skaičius vargu prašo
ka 10,000. Pirmieji susidūrimai 
buvo labai aš t rūs ir užsitęsė 
ištisas 24 valandas. Mūšiai vyks 
ta tik 70 mylių nuo komunisti-

. . . . . . . . ..-žvaigždes siunčia miegančiam 
nio Vietmino, kuriame seimmin m i š k u i paskutinius šelmiškus mirk 
kauja Maskvos patikėtinis Ho- sėjimus ir lyg pavargusios šokėjos 

pasislepia aušros nušvie.itoje pa
dangėje. Kažkur virš Michigan'o 

sio stovyklautojo vardą. Pakelia 
"dirigento" lazdelę ir staiga kon
statuoja faktą, kad pamiršo dai
nos melodiją Brolis Algis iš Bos
tono organizuoja skambiausius 
šūkius ir nuo jo šaukimo aidi vi
sos apylinkės miškas. 

Laužas blėsta. Nuskamba va
karinės giesmės melodija. Sesių 
vorelė užrištomis akimis slenka 
miško link vyresnės skautes įžo
džiui, o likusieji tęsia dainavimą 
toliau iki trimito garsai pakvie
čia miegui. 

— Įdomu ,kur tie urbaniškiai, 
—prie prigesusios laužavietės ne
drąsiai žvalgosi sesė -Dalia iš De
troito, ir mėnuliui demonstruoja 
naujai gautą senjorės juostą. Ži
noma, urbaniškių brolių ilgai ieš
koti nereikia ir sesių stovyklos 
sargyba skaitlingai "sustiprina-

% ma" s u "admirolu '" p r iešakyje . 

Iki pasimatymo! 
i 

K o r p ! " V y t i s " kape l ionas kun . 
J. Peškys, S. J., atnašauja mišių 
auką prie stovyklinio altoriaus. 
Aidi giesmės žodžiai ir būrys se-

Anna Malinsky, buvusi kolehozininkč prie Smolensko, bara viena, iš Rusijos kolchozų viršininkų, besilankau- sių stiprinasi Dangaus duona. Su 

sese iš New Yorko. 
— Sudiev clevelandietiai! Pui

kią davėte stovyklą. Minėsim jus 
iki kitos vasaros! — atsisveikina 
pavienių mašinų įgulos ir įprasta 
tyla vėl apgaubia nebe kimsynę, 
bet dabar jau lygią pievą prie •* lanko 61 s tudentas is JAV 

Celevendo pasilikusiame Brudžių 
lauke. 

Br. Juodelis 

Fr iburgo (Šveicarijoje) ka
talikų universiteto vasaros kur-

—-

eiu Amerikos tanuose. (INS) 

PALAPINIŲ PAVĖSYJE 
Reportažas iš Penktosios A. S. S. stovyklos 

nė iš Bostono, ir pskt. Vyt. Čer
nius iš Čikagos. A.S.S veiklos me
tinę apyskaitą davė A.S.S. pirmi
ninkė, dr. skt. Milda Budriene d . u o d a ''naujagimius įvirtoms se-

pevėsuoja naujai pašventintos stu 
denčių skaučių draugovės ir j 
Korp! "Vytis" vėliavos. Krikšto , 
tėvai dr. vyr. sktn. N. Kesiūnai-
tė ir prof. sktn. Ig Končius ati 

sunin. 

Pažymėtina, kad riaušes pra- e ž e r o žaibai ž ^ i d ž i i ? . Juodame de-

'•Lenkiasi gėlės ir skamba garuoja virtuvėje, o broliai cle-; nuosirdaai dėkodama tiems, kūne 
miškai, velandiečiai - stovyklos šeiminiu £* P a d eJ° **?*£* ^ C j . ų m e t U 

Kai skautai stovykJoj .j kai, bando išaiškinti, kad, pagal 
dainuoja linksmai", senelių pasakas, visi galėsimo 

maudytis ne pieno U]>ėje, bet la
bai panašiam ežere. 

Pakyla ryto sauiė iš be tolstan
čio debesio, pradžiūsta kimsynė 
ir stovykla sujunda, kaip indėnų 

su-
kaimas prieš rudens puotą. 

Laužų šviesoje 
Laužas — dienos darbo užbaig-

tuvės, yra viena iš smagiausių 
stovyklautojo valandėlių. 

— Tą palapinę pastatyk Cleve-
lando sesėms! 

— Ja? O kur tu manai čikagie 
tes dėsim? 

— Kur neši mano kastuvėlį Ar 
nežinai veterano sentimentų? 

— Ei. kampinę virvę patempk 
daugiau! 

— Nelipk per tą žolę, kriene' 

-,-• . . . . , ,. _ besies aksome ir veja? tingiai 
sidejo j am grjzus is keliones p a s i m e d ž i o v^to*^ 
j komunistinę Rusiją ir Kiniją. | M i e g a a a r m i š k a s r f i k n 1JŽ. 
Raudonosios Kinijos vynausy- siklojes miega paežere; slėnis, ra-
bė j j ypač gausiai apdovanojo. s o s išmaudyti miega pakelės žle-
irAm..n;c«-;«-^ —AH ± * „ <*ai- Tik autostrada nemiega Iš-
Komunistines radijo s totys g i t i e s U s i n u o c i k a g o s J ^ ^ 
Azijoje plačiai aiškino susitari-; ną, Michigcn, Ohio, išsiraičiitsi 
mus t a rp Maoceturrgo ir Hoši- n u o Bostono, Detroito, Toronto ir 

ir Montreallo, kartkartėmis pasi-
m i n * puošusi baltu ar geltonu kaspinu 

Pirmiausiai pasisakoma, kad per vidurį, autostrada dunda Cle-
abu kraštai turi glaudžiau ūkis velando link; Automobilių švie-
, . , , .. _ ~ . . . . . sos raižo ankstaus r / t o rūką, glos 
kai bendrauti. Prekybiniai san- t o k e l i o v i n g i u s , ž a d i n a p a ] c e l ė s 
tykiai numatomi spartinti . To- medžiuose miegančius j •aukščius ir liau aptariama, kad Rusijos 'į****** ^iA" }*S™*\ ****-\ko. Gal būsit iš muzėjau atve .. . *f . . . . . field, Ohio, to bnedz.ų liuko, ku-L_? J 

Jtaka Azijoje turi būti palaips- r i a m e i š a u g S akademijų skautų, ^ 
niui sutvirt inama, o rinkimams palapinių miestas ir vakarais iš 

... Laužų liepsnos šoka ugnies 
šokį per abu vakarus, lenktyniau
damas su Detroito "raganų" ba
letu. Brolis Raulas iš Clevelancb 

sių ir brolių rankomis ir palinki 
juos panešti į Lietuvą. 

Clevelando sesės perima nuo 
pernai metų bekeliaujančią sim
bolinę A.S.S stovyklos liepsnelę, 
kuri keliaus į kitų metų A.S.S. 
stovyklą. 

"Pašvaistės" stovykla sveikina
ma žodžiu dviejų didžiųjų svečių, 
vyriausios skautninkės O. Zails-
kienės ir vyriausio skautininko 
Step. Kairio. Paštu sveikina prof. 
sktn. St. Kolupaila, vyr. sktn. P. 

Juozo Budriko Krautuvė 
Duoda didelę nuolaidą ant gėry rakandų ! 
S kambarių visi rakanda i : pečius, Šaldytuvas, karp tai, 5 
šmotu Dinette, 2 šmotų Par lor setai, 5 šmotų miegamojo 
kambario setai ver tės $595, parduodama už $399. 

VERSATILE HARDVVOOD 

CAMP 

bando atkurti Vilniaus Tautine! j u r gėla , pora A.S.S. filisterių ir 
Ansamblį j>ats vienas ir siunčia \Uet stud. Sataros vardu — Vyt. j 
ošką riešutų parnešti. Pasirodo j Kavolis. Stovyklą žodžiu sveiki-
ir Jurgis Zanavykas. Brolių sto- ^ i r L i e tu . Stud. Sąjungos JAV. 
vykios viršininkas su bendradar-; pį r m p r joga 
biais bando visus vaišinti nauju | y į ^ ' k e tv,rtosios savaitg&M* 
"Iškeptiniu" ir ežeras kartoja baigiasi. Trečioji stovyklavimo nuo laužo sklindanti skambų juo- | « įpusėja ir stovykoje mf 

Matai kad p j a u n u ! - k e r t a _ bro- ka -Atvyks ta ir Keturių Didžių- g a u n a m o s palapinės. 
lis Rytas žolę, kaip kirviu i ak- jų. Užsienio Ministrų Konferenci- , _ *, į m k ž ^ ^ R a d to. 
men*- I J°« S e f a l l š S a n Franeisco. Bro- , p e r _ k r ū m u s ! Š 5 £ į i a vienas bro-

j kos ir Kanados kampų skuba pa-

Vyručiai ateikit j talką 
čikagietėms cirką padėti pastaty
ti! — šaukia užkimęs nuo šauki
mo pienierių vadas iš Čikagos. 

— Tegyvuoja Detroitas! — rė
kia urbaniškiai, penkiese pastatę 

nys kaip akmens amžiaus kirvu-' na sesė vis dar negali pamiršti 
brolio prisipažinimo pernykštėje — Ar nematėt mūsų šoferio : 
A.S G stovykloje. Vei roišklasi, susirūpinusiai* Veidais teiraujasi 
detroitietės. P ° r a • f 8 ^- . - . c . . . , 

i — Broleliai užsuKit Į virtuvę. 
Trys laužavedžiai laksto net Skanių dešrų užkąskit prieš ke 

suprakaitavę ir stengiasi praves- į lįonę, — šypsodamosi kviečia vi-
- ti rimčiausios s -̂sės "rinkimus", sus vaišingoji sesė Roma iš Cle-

Buick'a i L,_ ^ZZZftVnf? ^ i .Yl t t 0 ' *_*_ — Pasistengsiu pabūti bent iki velando. Ach, valgyt visai nesi-

pietiniame Vietname tur i būti kVf ^ a r b o m i s pasipuošę laužu 
_. . , , . . , , . pašvaistes net iki plunsnmių de-

ruosiamasi, k a i juos Įvykdžius ^ ^ 
ateinančiais metais. Pažymėti-. , Lincoln'ai, Ford'ai, Buick'ai 
na, kad prieS pradedant r^-^T^Ž^JIJ^IJT^. *£y** ^r^uTSL [^.J^SST'u ^2S l„ , ^ : 2 * ^ ^ J S L A ^ J S U S ^ rimtąja sesyte iš Detroito ir no- n U o taip malonaus kvietimo?. 
šes Laose Hošimin pasirašyta-.) sveikinti saulę naujoje stovykla- j P ą į a u l ė k v l a z e n i t a ir Drakaita I ****^Primušti netoliese besikvai- Dar keli entusiastai taškosi e-
me raš te nurodama: "Nors tai-! vietėje. Vienėms pavyksta, — ki- •«*»«+! u*mH hrnii R^micni *««« t»«»nu 

For picnict, outingt, tpec* 
lotor tportf, vvherever ex-
fra ssating i s oeeded. 
Sturdy hordwood frofnst, 

'd ura b i s water-repellent 
ttrtped canvas. 

$ 1 . 2 5 i 

k a daugelyje kraštų įsigali, ta- tiems ne. nubraukiant išsirikiuoja dvi sto
vyklos. Cia pat. Greta viena ki-

čiau karo grėsmė nėra pašaliu- i b o j u s ^ r t k i * £ ? T ^ a S ° k a U ^ T a i P ' k & i P b r ° H a m S i r S e S ' m i 

tojantj ilgąjį brolį Remigijį. sero bangose. 
— Dabar užtrauksime "Augo Į Sudiev, Gražina, ndenvje 

girioj klevelis"! — brolis iš Cika*- ' nuvažiuosime jūsų "prieauglio" 
U 1 U U I V H C U 1 I O 11 O ^ O V l l l O O *M ~T i M l A — « A l l * " 1 * . . . 

masinos an- pridera visada laikytis greta, i gos bando išlaikyti gautą rimčiau j>asiziureti! — atsisveikiname su 
ta" . Čia dar kar tą įrodyta, kad gą apsimėgojęs balsas prie ke- n e vien lauže ir po laužo... Kim*y-komunistai vadina taika tuos l i o r a u d o n U šviesų. — agare tę nės žolėje geltonoja išrikiuotos fa I JT-
karus kuriuos iio oradeda tau- ^ - ° k « a freičiau Sabu, užpešiu Į epinės ir virtuvėje ūžia gazinis i T Karus, Kuriuos jie praaeaa tau- durną, kad kelias but trumpesnis \ 
toms pavergti. 

Ženevos konferencija 

!pečius, švilpia švilpukai, rikiuoja-
Nekelk trukšmo, Mike, čia Įsi gretos. Nors visa naktis nemie-

tau ne Urbanos jazbutvakaris. j gota bekeliaujant, bet visų vei-
Tik ką prisnūdo, Aldona, o tu čia jdai šviečia. 

_, . . . . , . mauro ji, kaip dramblys! Gal nori į Atvyksta ir vyriausias slovyk-1 
rseacejotma, Kad Komunis- j lenkt>-nes su tuo džionku? — ! lautojas prof. sktis. Ig. Končius i 

tai, pradėję r iaušes Laose, sie- piktas traukia cigaretes Leonas ir iš Bostono, lydimas brolio A. Sa
kia tam tikrų tikslų Vienas jų ^>er l a n S$ aprūpina antros maši- nevičiaus. Stovyklautojų gretos 

. . . . ' nos bendrakeleivius. išsitiesia vėliavų aikštėje. Him-1 
priversti vakariečius ta r t i s su P r i e š a k i s d u n k s o b u v u s i ų k a . | ̂  s k a m b a n t pakyla žvaigždėta 
komunistine Kinija. Neramu-; s yklų duobės, dirbtiniai ežerai, o ( i r trispalvė vėliavos. Stovyklos i 
mai Laose gali būti priežastimi mašinos, vienos su vis dar tebe- i adjutantas skaito penktosios ASSi 
* i w w * ; A~i*~. b l f ^ . n i ^ įdainuojančiais broliais ir sesėmis, ! styvklos atidarymo aktą ir sto-
mikvie^ti Azijos konferenci ja k i t o s įu HU p r i s n ū d u s i a i S t s k r o . Įvykiai vadovauti pakviečia korp! 
kurioje būtų paliesti ir kiti to džia Berlyn rezervuaro orą sto- "Vytis" garbės narį prof. skiu Ig 
žemyno klausimai. Vietname ! vykios link. čia pat netoliese tran Končių. 

1 kosi senovės lietuvių dievas ir at- ; Pašvaistės Stovykla 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 
• * • • . • • f t* A U n i O V U U V V f l i L L U V i l i U 1 L V U O 1 1 ttL 

ateinančiais metais tur i įvykti. rod0p ^ s t o r a s d e b e s y s l i e j a tf 
rinkimai. Dėl jų liepos 20 die-' džiūvusiai žemei tiesiai už api- Stovyklos viršininkas, save va 
ną prasideda pasitarimai t a rp kaklės! dinas ne tik lietuviu, bet svarbiau 
, . _.. . : j . . . šiai — žemaičiu, kalba tikra, kaip , ^ 
komunistinio Vietmino ir pieti-| \ darbą, broliai!... i vyriausias brolis. Jo žodžiai sklin 
\\o 'Vii tnamo. į Komunistiniai Stovyklavietė jau čia. Mašinos |da kaip mūsų bočių kanklinin-
kraš ta ' i a r o spaudimą, kad rin sustoja žvyrėtoje aikštėje. Nau- i *ų daina. Jis kviečia čia suskri 

' kimai kuo veikiausiai ivvktu Ja i P r i l y t a k i m s y n ė ir aukšta dusj skautiškosios studentijos v i ^ 
kimai kuo veikiausiai įvyktų. d ž i u n g l i š k a ž o l ė s u l i n k a iš maši- ^įmtinj būrį l didesnį susiklausy-
Pietinis Vietnamas, kaip ir va- nų išlipančias seses su rūžavomis m^» i t i k r*l broliškumą, į aktyves nę lietuviškąją darbuotę. 

— Ugnis, liepsnelė, šviesa yia 
lietuvio branginama nuo senovės 
dienų. ... Tamstoj ugnelė išduoda 
gražią pašvaistę. Mes kartais ma-

kariečiai, rinkimus būtų linkę kurpaitėmis 
atidėti ne- dabartinėse salveo- " K a i p g a I i s t o v >" k l a u t i - t o k i ° -at iaeu, ner. aaDartinese sąiygo ^e pelk^e _ stebisi viena sesy-
se nesama vilčių laimėti. Azi- tė, ieškodama sausesnio tako. 
jos konferencijoje turėtų būti — Nagi gi va, šitaip! — šyp-
JU*> numei juje tu u g Q s . ^ ^ ^ ^ i k i k e U ų u ž s i . tome ir Siaurės pašvaistę. Ugne-
ap tanami ir Formozos saugu- m o v ę s g u m į n į u s bucus. 'ės, Lietuvoje berusenančios šian-
mo klausimai, nors jais nesama Cia pat žvilga "Geltonoji jūra" ' dien mes nebmatome, bet mes vi-
iokio na^rindo prileisti kad - stovyklos gaivintojas ežeras ir sada matykime jos pašvaistę. Ai 
JOKIO pagnnao prueisu, Kaa ^ ^ cievelandietės lengvai ga-: siūlyčiau šią stovyklą pavadinti 
komunistai darytų r imtas nuo- l č t ų p a s i u i y t i jo vandens puoduką i Pašvaistės vardu, — baigė savo 
laidas. Nereikia pamiršti , jog užsimėgojusiems čikagiečiams vie žodį profesorius, palydėtas didelio 
krvmnniptinp Rusiia v ra i«?a- toje silpnai užbaltintos kavos. De-i sesių ir brolių plojimo komunistine Rusija yra isga J c l e v į l a n d i e č i ų i š v i r t a k a v a j a u . ...Skubiai bėgo dvi karštos die-
vusi Jugoslavijos, Indijos ir ei- ! nos su maudyklėmis, posėdžiais, 
lės kitų Maskvai palankių valą- ===== j sueigomis ir pranešimaias iš įvai-
tybių pasisakymą - Formoza jam pasauliui^ Reikia būti pa- f ^ į ^ J f t * ^ 
tur i priklausyti komunistinsi siruosus, kad Azijos ziemynu n a v o n a u j u s barus, kiti didžiavo-
Kiniini Am^rikn*; Tunetūiiu gali nuriedėti raudonosios ban- si narių gausumu, treti, kartu su 
Kinijai. AmeriKos j u n g i m ų & H ^oinan t i viminti- New Yorko sesėmis, tikėjosi, kad 
Valstybių vyriausybė y ra suda , gos dar pnes ateinanti visuoti- p r i e a u g l i s p a p i l d y s e i l e s > G r a ž i u s 

riusi sutart į su Čcnkaišeku ir Į nį karą. pašnekesius patiekė sktn. Barmie-
pasižadėjusi minėtą salą g i r t i . ! " ^ 

Azijos klausimų painiava ! £~ 
dar padidinama pradėjus riau
šes Laose. Pradžia y ra ištiesų 
kukli. Bet tokia pat pilietinio 
karo pradžia buvo Kinijoje ir 
Vietname, šiandieną patapu 
fciais groboniško komunizmo, 
tvirtovėmis. I r jei kas prilei
džia, kad šios tvirtovės tesie
kia tik išsilaikyti neabejotinai j 
klysta, kaip ir tvirtinę, jog ko- j 
munistinė Rusija nėkuomet ne-1 
sudarysianti pavojaus laisva- - ^ 

SPECIALUS NUPIGDSUMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPAMY, INC. 
2310 Wfft Roosevelt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ j 0 J 00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ 1 6 9 ° ° 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ 1 4 9 0° 
Pasinaudokite šiais nupiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

Stovyklavimui kėde, be atramos 98c. 
Piknikams pintines 1.39 

Sandeliui išvalyti išpardavimas 
Reg. Dafoarp. 

Sukiojama kėdė $10 $ & 
Piknikams pintinės $2 % 1 
Vilnonės antklodės $10 $ 5 
9x12 linoleumai, kaina sumažinta $ 5 
9x12 vilnoniu pavirsiu karpetai $ 12 
9x12 visi vilnoniai kilimai, nupiginti $ 39 
27" laiptams karpetai, vilnoniai, nupiginti $1.00 pėda 
Maži kilimėliai, nupig. . . . . . . . . v $1.00 
Simmons sofos lovos $ 5 9 
Simmons paslepiamos lovos (Hide-a beds) $179 
Kroehler miegoti sofa (Sleep-o lounge) $149 
Kabinetams sofos, nupigintos $ S9 
Spiruokliniai matracai visų dydžių $ 14 
Spiruokliniai matracai $69 $ S9 
Hollywood lova $59 $ S9 
2 šm. Pullman seklyč. setas $495 $225 
2 šm. Kroehler seklyčios setai $ 99 
2 šm. National setas . $ 79 
3 šm. miegamojo setas $169 $ 98 
4 Šm. miegamojo setai $399 $845 
Gariniai pečiai, nupiginti $ 6 9 
Universal gaz. pečius, nupigintas $119 
Elektriniai pečiai $200 $ 99 
Vartoti elektriniai pečiai, garantuoti $ 45 
100 General Electric šaldytuvų $139 ir aukščiau 
5 kub. pėdų ledainė (Freezer) . . • • $119 
6 kub. pėdų ledinė, G. E., nupiginta $168 
12 kub. pėdų G. E. ledainė $199 
16 kub. pėdų Jordan ledainė •- $250 
7 arba 8 p. šaldytuvai $139 
Oro reguliuotojas, y2 a. j . (H. P) $109 
Admiral arba Philco oro reguliuotojai V? a. j . (H. P.), nupig. $149 

LENGVI ISSIMOK£JIMAI 

; JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 

C H I C A G O , I L L I N O I S 
Pasiklausykite Budriko Radijo Valandos iš stoties WHFC, 1450 
kil. Ketvirtad. vakarais nuo 6 iki 7 v. su orkestru ir dainininkais. 

# 

MIDLAND 
i c dnd l o< ru„ 4 

Assocldtior 

« * 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA K 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Avenuc T . I . LA3-671? 
AUGUST SALDOKAS Pr»zi<fer*<» 

i 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd St., tel. PR 8-1331 

W% Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vSkariais ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime djdžiausį pasirinkimą įvairių rūšių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui. miegamajam ir kt. kambariams. PrieS pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. . 

GAMINAME SALIONO BALDUS PAGAL U2SAKYMU8. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus. JUOZAS IK KAZIMIERA KAZTKArfgAI 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

jstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and L0AH! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraus t i iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į Takams nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto lkl I I T., • 
iest. 9 v. ryto iki 4:80 p. p. Ketvirtad. 9 vai. lkl 8 vak. 

SUTVARKYKITE LAIKO SAVO AUTOMOBILĮ 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Western Ave. TcL CLif. 4-0079? 
Sar. Stasys Dapkus, pri tyręs m e d u m t-
kas, turįs ntodernlauslus fren^imu.'V g<e-
ral ir aebran^tei pataiso karu6*Yi|« Ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotu benzln* ir alyva. 
Jis iioje srityje dirba nuo l»3« metu, 
taip kad jo darbu bosite patenkinti . Na
mų telef. UAlbrook 6-7580. 

Norėdami pirkti , keisti a r parduot i automobilį visuomet 
kreipkitės 1 Lietuvišką automobiliu prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTF.RN AVE. WAlbrook 5-8200 

• 
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PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ 
SUSIRINKIMAS 

S. m. liepos 12 d. 8 vai. vak.jgu nebus leisti efektyvi tarp-
modernioje Detroito Veternas tautinė kontrolė, tai komunistų 
Memorial salėje įvyko pavergtų- žodžiais pasitikėti negalima, ką 
jų Europos tautų susirinkimas,, mes labai gerai matome Korėjo-
ryšium su dabar vykstančia ke-1 je, kur komunistai jau beveik 
tūrių didžiųjų konferencija. Ja-1 visus susitarimus sulaužė. Iš vi-
me dalyvavo bulgarų, čekų, kro- i so rusų kariuomenę mums vaka-
atų, latvių, lenkų, lietuvių, ru- riečiams sunku kontroliuoti, to-
munų ir serbų atstovai. Viso dėl mes turime re:kalauti, kad 
buvp apie 600 žmonių, daugiau- jie atitrauktų kariuomenę iš už-
sijų valdybų nariai, kurie atsto- t imtų kraštų, o jei to nepadarys, 
vavo 600,000 Detroito gyvento- tai turime daugiau ginkluotis, 
jų. nes tol nebus taikos pasaulyje, 

Susirinkimą atidarė Michiga- kol 100 milionų žmonių bus už 
no lenkų kongreso vadas Bruno geležinės uždangos. 
M. Stachura, pakviesdaams susi- j Mes turime reikalauti, kad 
rinkimui pirmininkauti Mitchell; i . būtų atstatytos nepriklau-
S. Jachimski ir sekretoriauti — somybės pavergtuose kraštuose 
rumunų tautinio komiteto visai tarptautinės kontrolės priežiūro-
Amerikai pirmininką Michael A. j e ; 2. būtų išlaisvinti visi kali-

TRAUKIA Iš LAUŽO 

Bida. niai; 3. būtų sugrąžinti visi trem 

Gatvių valytojai — 
viršininkai 

Iš sekmadienį sudužusio Branitt linijos lėktuvo traukiami sužeistieji . 

. Okupuotos Lietuvos miestų 
gyventojai turi savotiškus tie
sioginius viršininkus. Kiekvie
nai gatvei yra skirtas v e n a s va
lytojas. Tasai valytojas turi bū 
ti komunistų partijos narys ir 
todėl jis kartu yra tarsi visų 
toje gatvėje gyvenančių savo-

j tiškas komendantas. Gatvės gy
ventojai į savo valytoją turi 
kreiptis ne tik švaros palaiky
mo klausimais, bet ir kitais rei
kalą s. Pavyzdžiui, reikia tos 
gatvės gyventojui kuro — jo be 
tos gatvės valytojo rekomenda
cijos negaus. Be to gatvių va-
lytojais skiriami labai patikimi 
komunistai, nes jiems pavedama 
stebėti, ar kartais nėra gyven
tojų slepiamas koks nors nežino
mas asmuo. 

Sugiedojus JAV himną, visuo- tiniai; 4. valdžia būtų visų žmo-
menei buvo pristatyti visų tautų nių išrinkta, 
atsovai, o kunigas Stanley Bo- Jei Genevos konferencijoj tai 
rucki, "Michigan Catholic" re- bus sutarta, tai bus taika. 
daktorius sukalbėjo invokaciją.' . ^ _ . 

» J J Miehigano Circuit Court pirm. 
Jos. A. Moynehan kalba Detroito burmistro Albert 

E. Cobo žodis Po knogresmano labai ugnin 
_. - . , . nMAmMttJ. kalbą kalbą pasakė teisėjas Jos 
Pirmutinis zod} tarė Detroito "* , : u • «•• 

miesto burmistras Albert E. Co- A. Moynetan, pirmininkaujantis pročių ir tradicijų". 
Michigan apygardos teismui. 
Jis sakė, kad Amerika yra kraš-

bo, pasidžiaugdamas, kad viena
me iš Detroito "Civic Center" 

. . . , . m , ^ tas, kuriame telpa visos tautos 
pastatų vyksta susirinkimas, ko . M . 

Bolševikų slepiamieji vardai ir darbai 
Bolševikiniame literatūros va ir liūtas", "Aitvarai", "Arklys 

dovėlyje "Skaitiniai VII klasei" ir lokys". Jo parašyta ir popu-
8 puslapyje yra tokie žodžiai: liarioji Birutės daina. 

Minėtini Lietuvos bajorų su
kilimai 1831 ir 1863 metais. Iš 
jų net viena moteris, Emilija 
Pliaterytė, vade, pasiekusi ka
pitono laipsnio ir žuvusi kovose 

"Dar baudžiavos laikais dvari
ninkai ir kunigai nutraukė bet-
kokius ryšius su lietuvių tauta, 
išsižadėjo liaudies kalbos, pa-

Netiesa. Dar aštuonioliktaja
me šimtmetyje, kada bolševikų 
giriamojoje Rusijoje nebuvo jo-

Fluoriduos vandenį 
Chicagos meras Daley pa

tvarkė, kad Finansų komiteto 
pirmininkas sudarytų kontrak
tą nupirkti 5,000 tonų fluorido, 
kurs bus ištirpintas miesto 
naudojamame vandenyje. Su
sekta, kad vandens fluoridavi-
mas padeda apsaugoti dantis 
nuo gedimo. Augščiau minėto 

S U D E G I M Ą 
šiukšles Lauke 
S A U G I A I 
Ir Lengvai! 

,Ds taae — ftfukilly ragintojas 
Naujas technikinis traukimas duo

da dideliu kaitra — gal ima sudeginti 
drėgnas, žalias ir sausas ŠIUKŠLES, 
ATMATAS, lapus, žurnalus, popu
riu* kuomet oras yra lietingas, snleg-
U, vSjuotas arba giedras. Tik pakelk 
dangtį, suversk Šiukšles, užkurk Ir 

,PO VISŲ "VARGU". Neskraidys ia -
rijos, pelenai ar deganti popieriai su 

'darydami gaisro pavojų. N€ra dide
liu dunu* nei kvapo. NEREIKIA 
SAUGOT AR RŪPINTIS VAIKAIS. 
Pats užsimoka. Tvers daugel) metų. 
gražiai atrodantis AMCO aluminiuo-

| to , rūdim atsparaus plieno. Vartoto-
IJal visur patenkinti. Viri 4 BUŠELIŲ 
ĮTALPOS, tik 18x18 colių ir 36 colių 
augsčio. Tik $19.95 su HEAYV DU-
TY GRATK8. Prisiunčiamas apmo
kėtu prisiunttmu rytuose u i Rockies. 
Pristatymui kitur reikia primokėti 
$2 daugiau. NEMOKAMAI cirkulia
ras — rašykite šiandien (pažymėda
mi dylerio vardą) arba užsisakykite 
tiesiai is mūsų. Garantuojame, kad 
bfistte patenkinti arba po 10 dienų 
išbandymo gražinsime pinigus. Al 
m, Siame biznyje 

W. P. JOHNSON COMPAN V 
Dept. AP, 331 S. W. 9th St. 

DES MOINES 9, IOWA 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

APARATUS 
Garantuoja darbą Ir dalis. 
I. M I G L I N A S 

Telef. — Hūmbold 6-1038 

ir savo tarpe gražiai sugyvena, | kio socialistinio atbudimo, jau 
Amerikoje, kur n o r s P 3 8 * " ^ . d a b * r v7kst& k o k u n i ^ a s Kristijonas Donelaitis 

tiek daug tautinių grupių susi- J» U r P "nkscionybes ir pagony P r Ū £ u o s e lietuviškai kaitėjo ir 
bes. Jis kvietė būti Kristaus r agg poeziją, užtarė iir gynė bau 
Karaliaus kariais. | džiauninkus, sake lietuviškus 

tų sugyvenimu ir pirmavimu, ly- Teisėjas džiaugėsi, kad JAV pamokslus, palaikė lietuviškus 
giai kaip ir Detroito miesto pir- niekad neko nenorėjo užkariau- papročius ir — nemėgo caro 
mavimu, statant gražųjį "Civic ti, tik laisvę visiems nešė ir ki- valdžios. 
Center." 

k o dar nebuvo nė Detroite, o 

burtų į vieną vietą, siekdami ben 
dro tikslo. Džiaugėsi jis tų tau-

su rusų kariuomene 1831 me-i kiekio fluorido pirkimas parei 
toi8- (kalaus apie $150,000. Fluoridas 

Lietuvos didikas, v icekanele- ' b u s n e t i k &kagiečių naudoja-
ris Chreptavičius, kanauninkas m a s vandenyje, bet jo gaus ir 
Bžostauskas, Vilniaus vyskupas priemiesčiai. Iš viso tuo pasi-
Masalskis dar pačioje 19 šimt- naudos 4,300,000 asmenų. 
mečio pradžioje patys savo su- Ę===^=^===:==::^===^^== 

pratimu ir laisva savo valia at- Mašinos vairuotojas Fred Vid-
leido savo dvarų valstiečius nuo r a n» 1 9 m - amžiaus, patrauk-

Vf&lfeTV VAI-VEDI NTCVAI 
• TELEVIZIJOS • 

FM lr NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augštos kokyb€fl fonografai 
— DULKIASIURBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV I R RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

CONRAO'AS FOTOGRAFAS 
. (LIETUVIS) 

Modemiškai įreng
ia vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — veatuvea, 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
g i dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbam. 

> 414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840. 

Sveikinimai singas. 

baudžiavos. 
Taigi anas bolševikiškojo va-tiems padėjo uz ją kovoti ne Kan. Mikalojus Daukša, Be- ° . J 

j«. • r. i .,.„1 . i i * . . i VTTT v. Jdoveho teigimas-grynai netei-tik medziagme parama, bet ir tygalos klebonas, dar XVI simt . 
jaunimo krauju. Jis smerkė dik mečio pabaigoje išleido dvi dva-

Po to sekretorius Michael A. tatorius ir džiaugėsi JAV demo- sinio turinio knygas parašyta? 
Bida perskaitė šiam susirinki- kratine respublika. Taip pat vi- gražia ano meto lietuvių kalba, 
mui siunčiamas telegramas bei sus kvietė melstis už taiką, ir o vienoje prakalboje ragino my 
la'škus iš Michigan gubernato- kad trečiasis JAV prezidentas, lėti ir branginti lietuvių kalbą. 
riaus G. Mennen Williams, se- kuris vyksta į konferenciją, ne- Kunigas jėzuitas Konstanti-
natorių Pat McNamara ir Char- pakartotų Jaltos, Potsdamo ir nas Sirvydas, Vilniaus Akade-
les E. Potters bei kongresmanų kitų konferencijų. į mijos profesorius, XVII šimtme 

tas teisman. 

Suvažinėjo 6 melų 
mergaitę 

Rebecca Flores, 6 metų mer
gaitė, buvo mirtinai suvažin3-

BOKITE MALDININKAI ! 
Vykite su Tėvais Marijonais 
f šventos Onos šventovę 
per šventos Onos šventę. 

Konppvsniano Thaddeus M. 
Machrowicz kalba 

Buffalo, Chicagoje. Motina pa
sakojo, kad mergaite grįžo iš 
artimiausios maisto krautuvės. 

Juozapo šventovę, Montreale, kur 

Maldininkai išvyksta penktadie 
nį, liepos 22 d., 1955 m.; daly
vaus Šv. Onos pamaldose liepos 

ta automobilio, kai ji ėjo sker-J25 ir 26 dd., de Beaupre mieste, 

Charles C. Diggs ir John Lesins Užsiminęs apie savo keliones čio" pirmojoje pusėje išleido dviį Į ĮĮĮJ1 J>**yę j j f " ^ " U ^ 8 ? 4 8 Ic™ ^ ^ a d e ^ ^ s v t n t o J ę ^ S v 8 

ki. ! šį pavasarį į Jugoslaviją ir Ispa- pamokslų knygas ii lietuvių lo-
niją, jis mano, kad pirmojoj yra^ t y n ų ^ i l e n k ų k a l b o s žodyną. 
plyšys tarp valdžios ir visuome-i Paskutiniais baudžiavos de-
nės, o Ispanją tiesiog garbino š i m t niečiais gyvenęs ir vaikęs 

Pirmininkaujančio pristatytas už tai, kad ji yra vienintelė, ku- g a r s u s i s žemaičių vyskupas Mo P . & J . J O K U B K A 
kongresmanas T. M. Machro- ri sumušė komunizmą savo kraš- t į e į u s Valančiu* - " 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos •emlaiiain* 

iL-Dflinfl. OTCLCvision 
Csailes - serviceJ 
3130 So. Hafeted — DA 6-6887 

S 0 P H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

TP WOR8 stotis* — Banga H M 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:45 iki 9:10 vai. ryt* 
BESTA D 8:80 iki 9:10 ryt* 

PIRMADIENIO rak. nuo 7—I T. 
SEKMAD. S:SO—»:SO T. r* iš stotie* 

WOPA — 1490 ML 
Calcaco 29, 111. UEmlock 4-S411 

7111 BO. ROCKWELL 8T. 

- kiek tas pa-
wicz pagyrė, kad mes sekame te. Jis tik stebėjosi, kodėl va- r a š ė k n y g U j k i e k i š p l a t i n o į v a i . 
politinius įvykius ir artėjant Ge kariečiai taip šaltai laikosi jos r i o g u d o g k u n i k į e k 

nevos konferencijai norime pa- atžvilgiu nors ispanai yra mūsų l i e t u v i š k m o k k l i s t e i -
reikšti savo valią JAV preziden-; geriausi draugai ir ten mūsų ba- fciek t_ t a m s i o S j ^ 
t u , J i s s a k e j o g s i k o n f e r e n c i - . z e s ^ ^ 'diios slopinamos liaudies! šio 
ja stiprina viltis, kad įtempimas Savo kalbą baigė prisiminęs . , • ,• i r . . v i . 7 T T . . m vuskupo nuopelnai lietuvių tau-
bus sumažintas, bet taipgi nesą senovės romėnų laikus, kada pa- . . ,. . . . ,. . .7 « . . . , n n l ,. <<A. . „ , tai ir lietuvių haudiai nsikaino-baimę, nes komunistais, kūne sakyti As romėnas buvo gar- . • ' J 

dabar pakeitė tik savo taktiką,! bė ir pasididžiavimas, tačaiu su ^am*' 
O kur dar šimtai kitų kunigų, 

vyskupų ir vienuolių, anais lai
kais gyvenusių ir dirbusių lie
tuvių tautos ir lietuvių llau-ies 
gerovei — jų visų trumpam pra 
nešime neįmanoma suminėti. 

Dabar dirstelėkim į praeities 

T.V. and DIAMONDS, WATCHES 
, SALES AND SERVICE 

4102 Archer Ave., at Mozart 
Chicago 32, 111. — TeL LA 3-8617 

yra garsioji Brolio Andriejaus ka 
pas; nakvos geriausiose viešbu
čiuose Quebec, Montreal ir Lon 
don miestuose, Kanadoje; plauks 
la-/u iš Montreal j Quebec. Tai bus 
maldininkų kelionė ir tuo pačiu 
laiku atostogos. 

u u u i -* motaoi 

bet ne tikslus, negabma pasiti- nemažesn'u pasididžiavimu mes 
keti. Tą jis labai gerai pašte-1 dabar irgi galime sakyti "Aš a-
bėjęs dirbdamas Kersteno ko- merikietis" 
misijoj, kur buvo apklausinėti 

TELEVIZIJOS 
fr Radio Aparatu Taisymas 

SaUningas lr Garanraota* Darba* 
M. RIMKUS, 1511 a 6awyer SC 

TeL VI 7-0087 — VI 7-303'J 
o c a o i — , • oeaoiz——ssam* 

Tolimesnes informacijas galiu 
gauti, rašydami į 

P. P. CINIKAS, M.I.C. 
2334 S. Oakley Ave., CUcago, m 
arba telefonu: Vlrclnfa 7 - « 6 4 i . 

Vostuviu nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Preein Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS U U S , sav. 

4068 Archer Avenne 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Rezoliucija 
gyvi hudimnkai ir sunnkta daug 
dokumentuotos medžiagos, ku- Galiausiai pirmininkaujantis 
rią komitetas norėjęs perkelti į Jachimski perskaitė susirinki-
Jungtines Tautas, kad šios da- m u i rezoliuciją, kuria JAV pre-1 bajorus. 
rytų konkrečius žygius paverg- zidontas prašomas visų čia susi-j 19 šimtmečio pradžioje prasi-
toms tautoms išlaisvinti, tačiau rinkusių tautų vardu iškelti mū-j dėjo lietuviškasis Žemaičių ba
tam pasipriešino valstybės sek- *V klausimą Genevos konferen-Į jorų sąjūdis. Žemaičių tautinio 
retorius Dulles. i ei joje, reikalaujant, kad raudo-1 ir kultūrinio sąjūdžio centras 

Toliau T. M. Machrowicz kai-1 n o J į armija tuoj pasitrauktų iš tada tuvo vyskupo Arnulpo Gie 
bėjo prezidento žodžiais, pasą- v i s i i pavergtų Europos kraštų, draičio rezidencijoje Alsė:žiuo-
k y t a s birželio 29 d., kad paverg i r k a d j ' e ms būtų leista laisvais s e . Pats vyskupas buvo didelis 
tos Europos tautos turi gauti rinkimais išsirinkti sav 0 vyriau- žemaičių patriotas ir švietimo 
laisvę pagal Dievo ir žmogaus sybes. j rėmėjas. Apie jį susispietė ba-
įstatymus ir JAV turi joms pa- 600,000 detroitiečių vardu re- j o r a į [? kiti šviesūs žemaičiai, 
dėti tą laisvę atgauti, jei pačios zoliuciją pasirašė: bulgarų pir- pirmiausia jie rūpinosi lietuvių 
nori laisvos išlikti, nes tol nebus ^įin'nkaą Detroite Niek Evans, kalba, dėl to rašė lietuvišku3 
pasaulyje laisvės ir taikos, kol kroatų vardu Ivan A. Marohnic, eilėraščius, žodynus, vertė raš-
nors vienas iš šių kraštų bus pa- čekoslovakų tautinio komiteto t u s i š k i tų kalbų, 
vergtas. Amerikoje sekretorius Anton Be M i n et inas ano laiko Raseinių 

Jei konferencija dabar vyks- n e s z « ^V laisvės legiono pirm. b a j o r a s Dionizas Poška. Jis ei
ta, kalbėjo kongresmanas, tai ji Peeter Empaul, slovakų federa- 1 - m i g j a u t r i a i a p r a š e Lietuves 
jvykata ne iš komunistų geros c lJ°s pirmininkas Lado Demeter, b a u d ž i a l m i n k o v a r g u s i r n u o p e l 
valios, bet dėl to, kad išoriniai latvių bendruomenės Detroite di g d nupjauto di-] į , l ( „ 1 ( I I I I I i m „ „„„„„.„„„n,,,,,,,,,, 
ir vidiniai sunkumai juos dabar 'ektor.us Damis RudziUs, Det-; ^ ^ ą ž u o l o v i d u j e ^ t a i s e m u . ' *™™™*mMUMmmmmm»m* 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P S I S T A I P M E 
VISOKĮ V ROftiV 
MEDŽIAGĄ 

v , , , 

CARRMOODY 
LUMBERCa 

STASYS LrrWTNAS. Pre i . 
mm so, HALSTED M 
*> TtL Vlciory 1-1171 ^ 

A PICA WAVIMĄ IR P R E K I V FRI* 
STATYMĄ TEIKIAME 

NEMOKAMAI -4 
R A i T I N t ATIDARYTA kaadl«n n tu 

I vai. ryto Iki i vai 
leAtadleniats Iki 

V I K T O R O K O 2 I C 0 S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gasolino Shell stotis ir 
Auto taisymas. 5751 S. \Vost<*rn Ave. j < 
Tol. R £ 7-9533. Atliekami motorų I 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

PIGIAI IH S A f G I A I 

PERKRArSTAU 
B A L D U S 
VIKTOJL ih \> TOLIAU 

K. EIDLKOMS 
g^cv.' vzr-^-? v?.".gyg«' •jvsvy? 

Turte 

Pirkit Apsaugos Bonos! •930 8. 
TeL 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 

baldus saugiai kalet? bloku 
arba kelias dešimt mylty 

Vieno kambario baldos arba viso namo. Kreipkitės p u mos. Turįs daug 
metų patyrimo pefkraustymo 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 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

JUCJUi 

vakarą Ir 
vai. vakaro 

i iiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
\ BENIULIS atliek-: pair lus pat 
eranstymua ir pervežimus i i toli 
1 u ir artimų atstumų. 

Tefef. SE. 8 - t l t t 
arba BL 7-7075 

. 1885 C AN ALPOBT 
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JONAS GRADINSKAS 
ri:LLvnzuos, RADIO, PATKFOM 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPUBr 
J. O. Television, 944 W. S5th PI 

Telefonas FRontler 6 199S 

smarkiai spaudžia. roito Lietuvių Organizacijų Cen zejų Lietuvos praeities daiktam 
Tolau pranešė linksmą tfniąj t r o sekretorius Vytautas Kut- dJį . 

kad prezidentas šį rytą 20 se-'^us, Amerikos lenkų kongreso B g i m a n a s s t a n e v : č i u s , 
na torių ir kongresmanų grupei pirnv Michigane Bruno Stachu- y]]ni unįversitsto auklėtinis, 
pasakė, jog pavergtųjų tautų £ Amerikos rumunų tautinio pasakėčias iš ku-
klausimas Genevoje bus tikrai, komiteto pirmininkas Michael ^ 
iškeltas, jei ne kitų tautų, tai A - B d a » s e r b l * a t s t o v a s kun. M . ! l l ų u < 1 U 6 u g 
pačios JAV delegacijos. D. Mijatovich, vengrų atstovas 

kun. Fr. Androw P. Jacobs ir 
V i e n a s i š pagr ind in ių k o m u - s su i r ink imui p i r m i n i n k a v ę s Mit-

n s t ų tikslų Genevos konfefen-| c h e l l g j a c h i i n s k i . 
cijoj bus susilpninti vakariečius 
nusiginklavimo ar karinių pajė- Kongresmanas T. M. Machro-
gų žumažinžmo vardu, tačiau jei wicz sutikp šią rezoliuciją nuves 

ti į Washngtoną ir įteikti pre
zidentui Eisenhoweriui. 

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo Michigano liute
ronų vadas kun. Harry Wolf. 

MMMMM 

L I E T U V I Š K A J S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

v . Kutku& »'»H»wMwniuiiiuiHii,Hfflimiiiffliini»mffl 

DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
Skiriama tūkstantis (^1,000.00) dolerių premija 

1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui [teikti — 
1955 m. lapkričio men. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole
rių. Sių metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

3. Jury komisiją sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininkai: Ant. Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Pr. Ko-
zulis, Iz. Matusevičiūte ir Vyt. Tamulaitis. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, IU. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", {skaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 
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į v a i r i o s Ž i n i o s 
Daug meškeriotojų 

Tarp raupsuotųjų 
Sąryšy su Kersteno rezoliu

cija yra aktualu žinoti kuodau-
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje 

Raudonasis Siaubas 

Maryknoll misijų centras 
paskyrė savo kunigą Juozapą 

JAV-se per dieną sunaudo- Sweeney, M.M. dirbti Sv. Lo-
jama daugiau kaip 300 svarų' zoriaus raupsuotųjų kolonijoje 
plieno begaminant kabliukus Anyange, Korėjoje. Šis misio-
meškeriotojams. Daugiausiai. nierius yra plačiai pažįstamas 
vartojami kabliukai Nr. 6, ku- del savo darbo su raupsuotai- y,^ ryškiai pavaizduota sovietų 
riais gaudomi upėtakiai. Iš vie- šiais. Su jais išdirbo 20 metų klastingos politikos užkulisiai 
no svaro vielos tokių kabliukų iš savo kunigystės 35 metų. lajgyojo pasaulio atžvilgiu ir jų 

Tai buvo Kinijoje, kur jisai žįaUraus teroro darbai. Nedel-
įsteigė raupsuotųjų koloniją, j g i a n t įsigykite šį leidinį, kuris 
pavadintą Dangaus Vartai. Čia I gaunamas "Draugo" Administ-
jis turėjo apie 300 ligonių, kol 

Romoje, Marija Assunta in- % komunistai 1953 metais iš
trėmė. 

išeina apie 3,000. 

Dešimtos metines 

PO P U LA R 
UTHUANIAN RECIPES 

Surinko JVZt DAUŽVAUDIENE 

stitute, dalyvaujant kardino 
lams Giuseppe Pizzardo ir Be-
nedetto Aloisi Masella, buvo 
surengta iškilminga manifesta
cija, primenant liūdnas dešim
tas metines kaip buvo suimta 
Ukrainos hierarchija ir kunigai. 
Prof. Amadeo Giannini, italų 
-ukrainiečių kultūrinės draugi
jos pirmininkas, savo referate 
pavairavo bažnytinės unijos 
veiklą rusų žemėje ir dabarti
nę katalikų padėtį Ukrainoje, 
kenčiant komunizmo priespau
dą. Sv. Jozafato Pontifįkalinės 
Rusų kolegijos choras pagiedo
jo ukrainiečių religinių gies-j 
mių. 

Belgų kariai Liurde 
Apie 1,500 Belgijos karių, 

vadovaujami prel. P. Cam-
maert, buvo nuvykę kaip mal
dininkai į Liurdą. Prel. Cam-
maert yra vyriausias kariuo
menės kapelionas. Visi maldi
ninkai atvykę į Liurdą priėmė 
šv. Komuniją. 

racijoje, 
• • D R A U G A S • ' 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

Mano kūną galite užkasti 
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N6 kiek nedelsdamas įsigyk sau ar 
kitam dovanų nupirk 
JAUNOJO GALIONO KELIU 
šiais Marijos metais šventuoju pa
skelbtojo 

D0MINIK0 SAVIJAUS 
garsaus jaunuomenes mylStojo 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 r«. 
ceptų grynai lietuvišku valgiu gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dleng, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviam*. 

Raina — $2.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskit*: 

• D R A U G A S ' * 

2834 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

šv. 
ciir nnrifp trokš ' J o n o B o 8 k o auklėtinio gyvenimą. 

e» u» J lietuvių saleziečLų Italijoje meniškai mane nuolat 
prie Viešpaties altorių. 

— Šv. Monika 

a t s i m i n t u m ė t e ; išleistą 158 pusi. kietais virSeliaK su 
62 didelėmis spalvotomis iliustracijo
mis knygą. Kaina tik $2. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS, 2S84 S. Oakley Ave„ 

Chicago 8 UI. 

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

tested and approvod approach to emotional upsets, depressions, moodi-
ness an\l anxiety for which there is no organic or functional causes. 
Proven 90% effeetive. 

USE THIS COUPON" 
KALSAH VITAMIN CORP., DEPT. AT 
1090 East Walnut St., Pasadena, Cal. 
Please send your booklet, " A New Idea In Nutritional 
Thinking". 
Name 
Address 
Citv State 

AmrtptA 

«mniniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii!iuiiiniiitiiniiiiHiiiwiiuiniiiittiiiiiuii)!iutviiiiiiiiiiiiHitHHi!!iiiiiiiM 

BABY SHOP 
4075 Archer, tel. BI. 7-2889 

(Archer & Calif.) 

MISCELLANEOrs 
į v a i r ū s D a l y k a i 

LIETUVIŠKA APDRAUDTJ 
AGENTfRA 

Oyvybfs, ligoninis, automobUių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio įstaigoms Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos ruSies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonan KIRVAITIS 
INTHRSTATB INSURANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland A ve.. Cltlcago 3fl, 111. 

Tel. VtAlbrook 5-5671 
Agentų ir brokeriu dėmesiui! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
ciausl komisai. Savi pas savus! 

3 0 E 3 0 I 

Š I L D Y M A S 
A. Stančiauskas Ir A Lapkus 

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

1337 So, Laramie, 
Cicero, 111. 

TeleL: OLympic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADS 
JIELP VVANTED — VYBA1 

^ 

J. GLIAUDĄ 

OKA PRO 
KOBIC 

PREMIJUOTAS 
R O M A NJAS 

Įdomiausias romanas! 

Gyva intriga ir Šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
443 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

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

Chicago JB, Illinois 

: * 

Ar girdėjote ką nors apie 
A U K S O K I R V Į ? 

Ar matėt, ar skaitėt Šitą nuosta
bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą? 

Būtinai nuslpirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems. 
Knyga iliustruota, dailiai išleista Ir 

• pigi — tik $2.50. 
Platintojams didele nuolaida. Su

krauta: 

D R A U G A S 

2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

BUILDING A REMODELING 
NAMŲ STATYBA 

Jei rengiate "Baby showers" 
ar laukiates šeimos, lankykitės 
pas Racevįčių. Didžiausias pa
sirinkimas vaikų vežim. (vokiš
ki & amer.), lovytės, žaislai, 
dviračiai ir daug kt. dalykų. 
imiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiii 

NUO UŽSLSENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRA ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JtS 
negali ramiai sė.ifiti ir naktimis 

Gauta nauja siunta knygelių 

K A I P P A S I R U O s T I 
JAV P I L I E T Y B E I 

Jvairū.H Maišymai Ir pardavimas 
Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtu gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti Saukit REliance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Ave. , 
CHICAGO t i. ILL. 

KONTRAKTOMUS 
STANDARD BUILDERS, INC 
726 VV. 18111 S t Cicago 16 

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

CH S-15S& 
Lietuvių Statybos BendrovS stato na
mus pardavimui, *>agal užsakymus Ir 
atlieka remonto darbus. 

SĮIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC 

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

su mechaniškais gabumais 
gali išmokti 

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

atlyginimas. 
Antvalandžiai. 

Bendroves Priedai 
Gera Ateitis. 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Peoria St. 
CAnal 6-3710— Ext. 280 

HELP W A N T E D — MOTERYS 

Reikalinga vyresnio amž. ateinan
ti moteris valko prieiiūrai. & d. sav. 
Pageidaujama is Siaur. miesto dalies. 
SPring 4-4595. 

"DRAUGAS" AGENCY 
East Waabington Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2SS4 South Oaldey Aveaoe 

Tel. Vlrglnla 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

Didelis namų, blsnlų, 
tu, sklypu pasirinkimas. Sudaroms 
morg1(5iua paskolas, nuosavybių do
kumentus Nemokamai teikiame to 
formacijas Ir patarimus. Teirautis 

Z. VMBEAtŪNAS 
r. H. HALTOR«XN CO 

•14* W. t lrd St,. tel 
1. 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. YVells. Kaina 
60 centų. 

Pasiskubinkite įs igyti reikalin
gą knygele, kuri tikrai palengvina, 
įs igyti J A V pilietybę. 

Pinigus su užsakymais s iųst i : 
miegoti, nes jų užsisengjuslos žaizdos «ifn> *TT/I *o»» o««a c Daklpv ave niežti ir skauda. Kad pasalinti tą DKAUUA& , «W4 S. u a k i e j ave. 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- fiMoAvn 8 111 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Te!. YRrds 7 3273 
MES P AR r PINAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais 

_. . — Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti J Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

r IR 

Paskolos Duodamos Namu (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICACG0 SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, III. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, m. 

ST. ANTH0NY SAVINGS A LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8.111. 

rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LKGITLO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi padalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETES FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplysimą 
tarpirščių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džlūstančioB, suskilusios odos d- dir
vinių, odos iSberlmų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa-
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduole nuo Iš
viršiniu odos ligų.Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 7 5 
ct., $1.26, ir $8.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
MiLwaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind.ir Detroit, Ml-
ohigan arba rašyki-
U ir atsiųskit* MO
DOJ order į: 

LEGUIJO, Department D. 
5 6 1 8 W . E d d y S t . C h i c a g o 34.111 

Chicago 8, 111. 

T Ė V A S P I J U S 
istorijoje yra pirmasis kunigas, 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabus iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00. 

Galima gauti "DRAUGO" 
i 

Administracijoje 
2334 So. Oaklez Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 5 butų mūri
ni namą — 4 po 3 kamb. ir 1 — 4 
kamb. Pajamų $300 | m€n. Garu Ir 
aliejum apiild. Uždaras porčius. 2 
autom, garažas. $21,000. 6644 S. 
Union Ave. Susitarimui saukite 
WEntworth 6-4578. 

FOR SALE BY OV7NER 
S floor brlck apartment. 3 car 

brtek garage. oil heat, 60x205 ft. lot. 
Near schools, churches, and trans-
portatlon. 

Call — 
LAfayptte 3-6777 

By owner, SHELDON HEIGHTS, 
Burnside built, near 112th and 
Emerald. 6 rm. brlck resldence; 2 
bedrooms and full ceramic tile bath 
up; 1 bedroom and Vt tile bath 
down. Stove, refrigerator, automatic 
washer, disposal. storm window, 
other ejetras. Lot 35x125. 2 car 
garage. $23.500. \VAterfall 8-8«t0. 

5 KAMB. MEDINIS NAMAS. Ar
ti 51st ir S. Damen. Peniais apiild. 
Rflays. Reikia pataisymų. Bargenas. 

=| $7,250. 
= Stato gyvenamuosius na- §> CJCTAGON P R I E K I U 5 K A M B . 
= mus, Ofisus ir krautuves pa- g B U N G A L O V V . Arti 55st ir Racine. 
E gal Standartinius planus ar S Kaip naujas. Ekstra kamb. rūsy ir 
= individualinius pageidavimus. S ' Pastogėje. Karstu vandeniu apSild. 

I autom. gar. Kaina $16,000. 
51ST ARTI KEDZIE. Medinis — 

TuSčias 100 p3-
ora. Industrijai 

Kaina $18, 

2-JU BUT\T MŪRINIS. 2 butai po 
vandeniu apšild. 

Garažas, is šono. 
Bargenas skubiam 

18,500. Pletva-

BUILDERS, INC. 

pageidavimus. E 
Įvairus patarimai statty- s 

• *»«* finansavimo reika- a 

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

P. L E O N A S 
R E A L E S T A T E 

2735 W. 71st. St. WAlbrook 5-M15 

PrieS pirkdami ar parduodami 
namus, biznais, sklypus ar ūkias 
atlankykite mos. 

K U f R A - N O R K U S R E A L T Y 
EEAL ESTATE-INSURANOE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-S57S (vak. ir 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* \ 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo S—12 ir 4—7 v»L 
vak. fiestad. nuo 9 v. r. iki I v. v 

Trečiudineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

UETUVIŲ AUDITORUA 
S1SS So. Halsted SI. 

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

REIKIA NAMŲ! 
TURIME PIRKfiJU! Jei turite 

2 butų namą pardavimui BRIDGK-
PORTO kolonijoje, prašome pranešti 
JOSEPH MOZERIS, Real Estate 

3430 S. Halsted Street 
CLiffside 4-0104 

TOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimir? 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTR XČTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

ĮSIGYKITE DABAR 

Mr. Bušma ar-

2944 W. SSrd St. REpublfc 7 
Ka)bam« Lietuviškai. 

r520 

MODKRMSKAS SCTRIMS 
NAMAS — 

« Ir 4 kamb. Puiki virtuve, kokliu 
vonia, uždaras pusinis porčius, 2 au
tom, naujas garažas. 

2726 W. Oortes 
Tel. PEnsaoola 6-3964 

CICERO. 2-jų butų % mūr na
mas. 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 56th 
Ir 23rd St. 2 autom. gar. 80 p£dų 
sklypas. Mokesčiai tik $105. $15.999. 
SVOBODA, 601$ Cermak Road. 
Blsbop 1-2162. 

B R O A D V I E \ V 
GOOD LIVIXG AT LOW PR1CF 

2 bedroom brick town house. Tile 
I bath, full basement, garage, fenced 
Į yard, near school. 

3 bedrooms. 50 ft. lot. 2 car garage. By owner $10,800. 
6 RM. FRAME BUNGALOvV 

enclosed rear porch, automatic 
stoker heat, tile cab. kitehen and 
bath. Located near 63rd and Kedzie. 
Shown by appointment only. Owner 
PRoapect 6-8513. 

2003 S. 25th Ave. 
FlUmore 4-3467 

IftNUOMUOIAMA 
Naujausių knygų mėgėjas negali • • • • • • • • • • • • • • • . • 

Skelbkites "Drauge"! 'Pirkit Apsaugos Bonus! 
K N Y Q A, 

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais. 

. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 
. ROMANAS' 

Didele Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės. 

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

2881 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, DL 

likti neskaitęs gabaus laikrašti
ninko ir rašytojo Broniaus Dau
baro apysakos. 

MĖLYNA SUKNELE 
Cta nuostabiai vaizdilals Žodžiais 

nusakoma gyvenimas ir meili trem
tiniu hostelyje Anglijoje, sovietiniu 
žvalgybininkų {vykdyti pagrobimai 
lietuvaites ryžtingas laikymasis tar
dymo kamerose. Daug psichologiniu 
išgyvenimų ir gausi lntiguojanciu 
nuotykių pynS, mylinčios moters tra
gedija Ir jos nuotykingas išsiveržimas 
IS raudonųjų agentų. 
filos patrauklios) knygos kaina $1.60 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, BĮ. 

FATHER AND SON 
FREE ESTIMATE 

HUd. 3-5352 
30 days speeial on all exterior 
work. Scrape and wire brush all 
loose scales and red lead gutters, 
putty windows where needed. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Išnuom. 18-je kolonijoje 3 k. 
butas 4-me augšte. Kreiptis — 
CAnal 6-4663. 

"" " ĮSIGYKITE DABAR ! 

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas 

• 

Vert* lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Aridvy» 
kapas Metropolitas. IV laida 1* 
leido "LU^r 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina f 1.50. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

PARDAVIMUI 2 augitų 8 kambarių 
medinis namas ir garažas; graži ir rami 
aplinkuma, tik 2 blokai iki autobuso; 
saugu ir maloni virta vaikams. Telrf. 
YVilkm Springs 905 YV. 

LINES BY SOGIOVV 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItti 
Vist perka Ir skaito Liudo Zelkaui 

romaną 

LUPTAI Į TOLUMAS 
t4t puM. Kaina IS.M 
Užsakymus kartu su pinigais sluskltf 

" D R A U G A S " 
2334 S. Oakley Ave, 
CfflCAGO 8. ILU 

1IIII1II1U1IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Is a fast • 
as a bnalneas partner. 
lend kim money, kc'U pay kaok 
•very oent, plas good Intrremt. Oa 
ska rayroū Savtags Plaa, a pari 

lncome goea InU UaUai 
Savlnsa Bonda eack pay 

period. In • yeara, t mantas, ūaels 
Bara paya yoo 14 for • very %i yom 
put ta. Hold your Bonds ten years 
norą—they retara tt% ever ta# 
ana yoo tnvestea. Tell jma em-

tkat y«a w ant te 

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

file:///VAterfall
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Trečiadienis, liepos 20, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Pa. 

V. Krėvės mirties metinės 

Liepos 9 d., didžiojo rašytojo 
Vinco Krėvės metinėse, Šv. And
riejaus parapijos bažnlyčioje bu 
vo atlaikytos gedulingos pamal
dos, dalyvaujant velionio šeimos 
nariams bei nedideliam būriui 

— Philedlphijos lietuvių me 
no ansamblis, vadovaujamas L. 
Kaulinio, praėjusiais metais su 
pasisekimu atlikęs Pennsylvani-
jos lietuvių angliakasių tradici
nėje lietuvių dienoje programą 
gavo kvietimą ir šįmet daly
vauti jų tradicinėje lietuvių die
noje Lake VVoode su dainomis 
ir tautinių šokių grupe. Lietuvių 

filadelfijiečių. Nevisus buvo pa- diena vyksta kiekvienais metais 
siekusi žinia apie gedulingų pa
maldų laiką, todėl j bažnyčią ne
suėjo didesnis būrys pasimelsti 
už mūsų tautos didįjį rašytoją. 

Šia proga prisimintina kiek
vieną liečianti pareiga, išplau
kianti iš lietuvių visuomenės no
ro pastatyti Vincui Krėvei pa
minklą. Jo kapas šiuo metu te
bėra pats kukliausias žemės 
kupstelis Philadelphijos Šv. Kry 
žiaus kapinėse, o kiti iki šiol pa
minklo statymo reikalui tėra su 
plaukę pusantro tūkstančio do-. 

rugpjūčio 15 d. Kadangi šįmet 
rugpjūčio 15 išpuola pirmadienį, 
vargiai galės ansamblis pilna 
sudėtimi vykti. 

— K. Daiinkevič.im (Dalinke-
vičienė,) naujakurė, yra viena 
stambiųjų Vasario 16 gimnazi
jos namų pirkimo rėmėjų pini
giniame vajuje, kurį vykdė Phi
ladelphijos ramovėnai. Ji pa
aukojo dešimt dolerių. 

— Salytė, Rimanauskaitė ir 

kaip dabar išnaudoja laisvojo TRUMPAS APSILANKYMAS 
KALIFORNIJOJE pasaulio nuolaidumą ir neran

gumą. Ji galėtų drąsiai ruošti 
kitur persversmus ir staigiais! Liepos 2 d. mudu su sūnumi 

U ž s i m u š ė m a ž a m e l ė k t u v e 
Joiieto gyventojas Stanley 

H. Roasow žuvo bebandydamas 
naują, mažą lėktuvą ties Man-

žygiais prisijunginėti, kad ir! Juliuku, atsisveikinę artimuo- | che&ter, la. Jis skrido vienvie-
mažesniais plotais, kitų teritori sius, išekridome padangėmis čiu lėktuvu, turinčiu 18 pėdų 
jas. Ir tap nuolat kartojant ji pietų tink. Nepajutome kaip pločio, 18 pėdų ūgio, kurio mo-
vig vien atsiektų savo tikslą, j atsidūrėme Los Angelas, kur, toras turėjo 85 arklio jėgas, 
net be -didesnių savų nuostolių, pasitiko mus seni iraugai, bu- j Pilotas tą lėktuvą pasuko į vie-
Ir kaip keistai atrodo, kad ke- \ Vę chicagiečiai: Frank Spee- tą, kur pikninkavo jo šeimos 
Ii milionai komunistų terorizuo- cher, Frank Žukauskas. Is- artimiejL Kai jis žemai 'besisuk 
ja kelis bilionus prieš komuniz- vykstant iš aerodromo kalbe- damas palenkė sparną pasvei-
mą nusistačiusių žmonių. Pa- jome apie "senus laikus" ChU kindinui, 'sugedo motoras, lėk-
saulis daug metų jieško ir ne- cagoje. Sustojome prie ponų tuvas sudužo Coffin upelyje, 
randa būdų tam nenormalumui Speecherių gražios rezidencir už nepilnos mylios nuo piknin-
pašalinti ir net leidžia tai blo-^og $12 N. Plymouth Btvd., kaujančių. Rossow buvo rastas 
gybei plisti ir stiprėti pasauly- jcUr p< Nansy Speecber laukė nebegyvas. 

j e . 

Atomas — nepaskutini* 
išradimas 

užtenka Vinco Krėvės vardo 
vertam antkapiui Paminklo sta 
tymo komitetas lėšas kaupia iš 
viso pasaulio lietuvių, tačiau fi-
ledlfijiečiai, kurių tarpe rašy
tojas paskutiniąsias dienas gy
veno .turėtų pasistengti šį rei
kalą paremti su nuoširdžiu dos
numu ir kiek galint didesnę au
ką įteikti paminklo statymo ko
mitetui, aukų rinkėjams arba 
tiesiog į lietuvių banką, 202 N. 
Broad gt. paminklo statymo ei
namo jon sąakaiton. Krėvės pa
minklo statymo komitetą suda
ro V. Maciūnas, V. Mykolaitis, 
A. Vasys, A. Jurskis, J. Puzi-
nas, K. Ostrauskas ir M. Kra
sauskaitė. 

su vakariene. Speecheriai se
kančią dieną šventė 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sukakties iškilmės pra
sidėjo Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, kur ponai Spee
cheriai, lydimi 25 porų pojau-
nių ir pomergių, atnaujino ve
dybinio gyvenimo pažadus. 

Buvo tikrai sunku atsisvei
kinti su senais draugais Kali-

ja seselių vedamo jo j Putnam, Taigi, * negali sulaikyti karų ir \ f ornijo je, k a i trečiadienį, 
Conn., stovykloje. [atomai. Reikia nepamiršti, kad liepos 6 d.f vėl išskridcm iš 

Jonas Skladaitfci, 7 metų,, a t o m a i ) ^ d a r ^^ galutiniai | Los Angeles į aerodromą, pa
lydėti Žukauskų ir Speecherių. 
Niekad neužmiršiu kalifornie-

Savo laiku šaunamo ' bei 
sprogstamo ginklo išradimas bu 
vo baisus ginklas. Dar baisesni 
ginklai buvo tankų ir lėktuvų 
išradimai. O dujos dar ir šian
dien prilygsta atominiams bei 

RaMgaitė, trys mažosios Phila-j v a ndenil io ginklams. Tačiau tos 
lerių. šios sumos toli gražu ne- delphijos lietuvaitės, s tovyklau- l v i s o 8 p r į e monės nesulaikė karų. 

Kiekvienas turi savo lietaus 
laiką, ir diena apsiniaukimo ir 
liūdesio. Henry W. Longfeliow 

Nerūpestingo žmogaus žmo
na yra beveik našlė. 

Vengrų priežodis 

DIENRAŠTIS MĖNESIO NEMOKAMAI! 
Didel i JOų dknv | tanpim», k a r ė k kitot gafinybli rerdk risut imtiem 

tekti kasdieniu* įvykius. Tam reikalui diearaitn darod būttnyk*. 
S-au mciaii sueina 50 uictu kaip įikovota spaude* laisve. Ta* įm-

bilejua tebūnie minimas sakiu: kiekvienuose sirtuviškuote tuouosf "sienivii. 
kas " laikrašti*, o Šiuo metu — lietuviškai dtearaitu. Dienraštis "Draugą*'*, 
pats Kfsdanias 40 m. sukaktį DUS įsikūrimo Chicagoje, daro ii savo pu*es 
auka: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesi laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi 

"Drangas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentu k nt-
tuuiuior. t, mm »m*+»tcių ouoHa BDokslo, meno, literatūros priedą, turi tpe-

aatttt .»• - iM «»MU-:. duoda f l j o O |m—spai frisiiiiiam lai i im 
1 t*.,**,, sT'j»« aa mktanisji karlsslm*. 

• «f*bg «• tuts s .*• bissiiaM.il 1 jsH aūtnadojc, Aotambijoje, Veasocaeloje, 
bianlijoje. Argiormc e, CilEje, Švedijoje, b>Hn,a#e V»kicajoje, aWcarij*>»€, 
l'an;o;f Fraocur>oj*, act Ir Aottrihioje 

«. — 1 • • Y n ^ ^ m - ^ - — * * • *_- - » - » »-_. ._ _ *SSWI*VM !• aasssssssl i 1 « i 

L A I M I U v»< uuoa~» v*ai Lftraapa. am .asas jaj* asotaso a4|MĮnr«e§a|ai^ * 
i.ireaitt tKo<v* tusip-iiati tu geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jd "Draugu" 
• ai neskaitort. atMysiite savo adresą, o taip pat adresu* avo pažįstamų, kauit 
jo dar ssasssuilB ir aaes per snoneai laiko ^Draugi" sšusasae be i 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHIC AGO 8, I L L I N O I S 
l W = 

už lagaminą dovanų dovane
lių, kurias parsivežėme. 

Julius Kuzas 

J J 

Algis Suopys, 12 metų ir Va-. į ^ ^ ^r bus tfeug išras-
lentinas Raugas, 15 metų, išvy 
ko mėnesiui į Tėvų Jėzuitų sto
vyklą prie Paw Paw ežero, Mi-
chigane. . 0 

— J. Čeaonia, vienas aktyves
nių Philadelphijos lietuvių, pa
kėlęs sunkesnę vidaus operaciją, 
palengva sveiksta ir atgauna jė
gas. 

— Bendruomenės Balso re
dakcinio kolektyvo reikalų ve
dėjas V. Muraškauskas su žmo
na ir dukrele lankėsi Kanadoje. 

B. R. 

ta baisesnių ginklų. 
Jeigu pasaulis nesivadovaus, čių širdingumo ir vaišingumo; j 

teisingumo ir teises pagrindais j nežinau kaip atsilyginsime ir j 
ir neturės gerai organizuotos 

DŽIOVAI NĖRA AMŽIAUS RIBOS 
Maža mergytė neteko regėji-, Jeigu ir toliau taip sėkmingai 

mo, kadangi jos senelis buvo įsi bus tobulinama kova prieš džio 
tikinęs, kad "seni žmones tuber 
kulioze nebeserga". 

vą, kaip paskutiniuose dešimt
mečiuose, tai neužilgo sulauksi-

Kai senelis buvo jaunas, jis m e dienos, kada dar mažiau au-
pažinojo keletą džiovininkų. Jie ! kH TB bepakirs. Tačiau viaiš-
buvo jauni ir daugumas iš jų \ k a i š i o s u gos grėsme nesibaigs, 
mirė. Augindamas savo vaikus k o 1 apsikrėtimo galimybėms ne 
jis dėjo visas pastangas, k a i D u s Užkirstas kelias, 
juos nuo tos baisios ligos ap
saugotų. Kaslink jo paties jis 
"žinojo", kad jau "laimingai 
praėjo pavojingąją amžiaus ri
bą", kai pasiekė 40 metų. 

Senelis klydo 

Savo asmeniška patirtimi se
nelis pilnai pasitenkino, nes jo 
žiniomis prieš 40 metų nuo džio 
vos mirę buvo jaunesni negu 35 
metų amžiaus. Jo tragiška klai
da buvo iš savo siauros aplin
kumos susidarytoje nuomonė
je, kad ržioVa tik jauniems žmo 
riėms tėra pavojinga. Tikrumo
je TB puola kiekvieno amžiaus, 
abiejų lyčių, visų rasių ir įvai
raus turtingumo laipsnio žmo
nes. Šiuo metu džiova daugiau 

Anūke apako 

Augščiau aprašytas senelis 
nei vienai akimirkai nesuabejo
jo, kad jis pats pavojingas džio 
vos bacilas platina. Jis nesijau
tė ligoniu, o dėl dažnų negala
vimų kaltino savo senatvę. Štai 
ga jo maža anūke, su kuria jis 
dažnai žaidė, susirgo TB menin 
gičiu. Jos gyvybė* buvo išgelbė
ta, bet ji niekad neberegės die
nos šviesos. 

Bejieškant ligos priežasties 
visa šeima buvo peršviesta: se
nelio liga paaiškėjo. Dabar jis 
TB sanatorijoje gydomas. Jei 
jis būtų tikrinęsis, jo liga būtų 
ankščiau atidengta, o mergytės 

sia aukų susiranda gaip tik tar a P k r § t i m o būtų išvengta. Sene-
pe vyrų virš 40 metų. Tačiau 
ne vien tik mirtis tuberkuliozės 
baisųjį pavojų išryškina. 

lis per vėlai sužinojo, kad seny 
vas amžius n'ėra kliūtis džiovai. 

A V. 

AR ATOMAI SULAIKYS KARUS? 

tarptautinės sankcijos arba 
kad ir turėtų tokią sankciją, 
bet jei ji nebūtų lanksti ir netoū 
tų visur ir visada panaudota, 
kur yra pažeista teisingumo pa 
grindai, tai karai kaip vyko 
taip ir vyks. Komunistai nepa
bijojo pradėti Korėjos, Kinijos 
ir kitų karų, kada atominius 
ginklus turėjo tik Vakarai ir 
net Vakarai, kad ir turėjo ato
minius ginktua, tuos karus pra
lošė. Taigi, kaip rodo patyrimas 
atomai karų nesulaikys. Ar tie 
ginklai būsimuose karuose bus 
naudojami, tai yra kitas klausi
mas. 

Kodėl nevartojo dujų? 
I ir II Pasauliniuose karuose 
nevartojo dtajų ir kitų įbaisesnių 
ginklų, net matydami, kad ka
rus pralaimės ir bus nubausti. 
Bet ar tų priemonių nevartojo 
vien dėl to, kad nenorėjo prie
šo pusėje padaryti didesnių 
nuostolių, tai yra iš pasigailė
jimo. Visai ne. Tam buvo kitos 
priežastys ir išskaičiavimai. Tų 
priemonių nevartojo dėl bai
mės. Taigi, tik baimė sulaikė tų 
priemonių pavartojimą. Žinojo, 
kad jeigu kas pavartos tokias 
priemones, tai ir prieš juos bus 
pavartota tokios pat priemonės 
ir jiems padarys didesnių nuos
tolių, kaip jie priešui gali pada
ryti. 

Atominių ginklų gamyboje 
abiejose pusėse vyksta lenkty
niavimas, kitaip sakant, Mask
va vejasi Vakaus. Ir kol ji dar 
neprisivijo Vakarų ginklavime, 
ji prisibijo leistis į didesnes vie
šas avantiūras, ypatingai Eu-

PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass. 

Atominiai bei vandenilio 
ginklai yra baisūs, jų naikina
moji jėga didelė. Bet k a i tokie 
ginklai galėtų sulaikyti karus 

ta vienintelė esanti efektyvi 
sankcija prieš nesilaikančias 
teisines santvarkos valstybes. 
Nesant jokios sankcijos, būtų 

ir juos ateity padarytų nebe-1 dar daugiau žalojama tąrptau-
gailmus, o tuo pažiu tarptauti-1 tinė ir net valstybinė teisė ir jų 
nė padėtis turėtų pasilikti to 
kia, kokia ji šiandiena yra, sun
ku tam patikėti. Nors karas 
kaip sankcija tarptautinei tvar 
kai palaikyti yra netinkama 
priemonė, nes dažnai agresin
gos valstybės karais suardo pa
saulyje tvarką, tačiau nesant 
kitos priemonės sudrausti nusi
kaltusią valstybę, tai noroms 
nenoroms reikia sutikti su tarp 
tautine sankcija karu. 

Jeigu karas pasidarytų nebe
galimas, o teisė ir teisingumas 
pasiliktų visame pasaulyje ne
įgyvendintas, tai būtų panaikin 

nuostatai nustotų reikšmės. Vi
si matome, kad tarptautinė ir 
valstybinė padėtis, toli gražu, 
ne visad ir visur tvarkoma tei
sės bei teisingumo pagrindais. 
Tačiau, žmonija vis dar turi vil
tį, kad tas nenormalumas bus 
pašalintas, kad iv karo priemo
ne. 

Taigi, pasidarius karui nebe
galimam, o kitos sankcijos ne
besant, Maskvai pasidarytų vi
siškai laisvos rankos veikti pas 
save viduj ir kitur netrukdama! 
(nors ir dabar mažai kas truk
do). Ji dar daugiau išnaudotų 

Vakarus prisivyti arba net pra
lenkti, tada jau ji nesakytų, 
kad karas prie atomo ginklų ne 
begalimas. Jeigu Vakarai, kad 
ir turėdami atominius ginklus, 
kada Rusija jų dar neturėjo, 
darė nuolaidą po nuolaidos, tai 
ką bekalbėti, kada Rusija jaus
tųsi lygi Vakarams. 

Išsigando savo išradimo 
Vakarai išrado atominę bom

bą ir patys jos išsigando ir jau 
jieškoma atomams tarptautinės 
kontrolės. Civilizaciniame gyve
nime atomo energija nėra rei
kalo kontroliuoti, ją gali pritai
kyti gyvenimui kaip kas suge
ba. Žmonijai dėl to pavojaus ne 
bus.' O kariškuose reikaluose, 

j kad ir būtų .tokia kontrolė, jos 
visvien Maskva nesilaikytų, o 
butų tik naujas tarptautinis ne
sibaigiantis, ginčas įvestas. 
Maskva kartais ir bando rodyti 
gerą varią, bet visada po ja yra 
paslėpta apgaulė. 

Reikia nepamiršti, kad Mask 
vai lygiai toks pat priešas Ame 

rrka, Anglija, Vokietija ir kt. 
kaip / i r jos okupuotų kraštų 
gyventojai, kurie nesutinka su 
jos rėžimu. Tik ji šiandien dar 
negali prie šių kraštų prieiti ir 
įvesti savo režimo, bet ji to sie
kia atkakliai. Lai ji įkeltų kur 
nors koją, tada nieks nepasitei
sintų, kad mes norėjome su ju
mis sugyventi. Tik tas galėtų 
sakyti norėjęs sugyventi, kuris 
varė kraštui pražūtingą darbą. 
Taigi, veltui kalhDs apie sugy
venimą ir bendradarbiavimą 
abiejų frontų, kol anapus už
dangos nebus paMpistas režimas 
ir tuo pačiu a t A t y t a paverg
tų valstybių nepriklausomybės. 

Jau pasirodė knygų rinkoj naują 
knygelS 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Šioj knygelėj telpa: I. S«iatv&i 

pensijos Ir palikuonių padalpoo, 
n . Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. Sulaitis 
Kaina 60 centų. 

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oakley Ave., 

Chicago S, 111. 

mUHNIlIllUlUIMIIUfllIHIMIIUIIIUIIllII 

G U Ž A U S K Ų 
BEVMBLT H1LLS GflLKNYCIA 

Geriausios g i l e s dtl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

3449 WKST 63RD STUEET 
re*. PRpspect 8-0833 U- P R 8-0814 

Reikalaukite 
visose 

maisto 
krautuvėse 

šios 
skaniausios 

duonos. 
Jeigu negausite, 

kreipkitės 
t kepyklą 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St. 
Telef. LA 5-1510 

ropoję, kaip Vakarų jautresnė j 1 aamM»"ilHr^yi!lJU""ii^»»M'iiillii' 
vietoj. Bet jeigu jai pasisektų 

m + • 

ALEXANDEĘ VENCRTJS 
Gyveno Rt. 5, Valparaiso. Ind. 

Mirė liepos 18 d., 1955 m., 
12:45 vai, po pietų, sulaukęs 
49 m r amCMms. GiriiC' Lietuvoj. 

Amerikoje išgyveno 6 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

m e žmona Ona — Kaminskai
te; 2 sūnūs: I^eonard, l \ S. A. 
kariuomenėj, Aliaskoj, ir F<r-
dinand. 

Kūnas pašarvotas Dykęs 
Funeral Home koplyčioje, 55 
Jefferson 8t., Valparaiso, Ind. 

Laidotuves Jvyks kttvirtad., 
l iepos 21 d., iš koplyčios 3 v. 
ryto bus atlydėtas } šv. Povilo 
(St. Paul's) parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielų. P o 
pamaldų bus nulydėtas į $v. 
Povilo (St. Paul's) kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona ir sūnūs. 
Laidotuvių direkt. Dykęs 

Funeral Home. TeL 38411, 
Valparaiso, Ind. 

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS 

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis išėjo iš spaudos Jurg o Blekai-
dio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaina 
w |1 .50 . 

Užsakymus ir pinigus siųskit* ' 
DRAUGAS. 2334 & Oakley Ave., 

Chicago 8, m . 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
Šv. Kryžiaus relikviją 

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2834 S. Oakley Ave.. 
Chicago 8, 111. 

/ . 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

S I U West mthStrast 
VienM bloku ••« kapinią. 

Didžiausias paminklam* planu 
pasirinkimai miestą. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
šsmkiU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAJDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

•845 S. We«torn Ave. 3 atskiro* alr-Cond. kootySofl 
7-8609 7-8601 
kurt* r>*«n* kltOM m!«afe» daly. 

koplyčią arčiaa J0«y namu. 

STEPONAS C. LACKAVKICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYČ0S: 
2424 W. 691h St. . . 
23.4W.23rdPI.. . . 
I07C6 S. Michigan Ave. 

. REpubfic 7-1213 
. Vlrginia 7-6672 

. PUllmai 5-1270 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2 i i LA 3-9851 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

diena Ir n a k t į n e i -

kale iaoktta 

i l f o i e 

Ro*elando daira* I r 

tuojaua paAarnattJaama 

ANTANAS M. PHILLIPS 
'3M7 S. LTTUAMCA AVE. TeL T Arte 1-9M1 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W<»t 18th STREET TeL SEatoy S-5711 

• / 
177 WOODSIDE Rd., 

ALFREDAS VANCE 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. IIALSTED STREET Telephon© YAids 7-1911 

LEORARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE, TeL 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. HTCANICA AVE. Teia>YAnia 7 l lSS- l lJ i 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAiayette 3-3572 

VASAmS — BUTKUS 
(1446 South 50th AVE., CICERO, DLL. TeL OLymple 2-l*tS 

http://bissiiaM.il
http://23.4W.23rd
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, HAINOIS 

X Jfira GHažiutS, mokytojų 
i V. ir Br. Gelažių dukrele, bai
gė Kelly augšt. mokyklą to-

tkiais gerais pažymiais, kad ta
po įrašyta į augščiausią moki
nių garbes sąrašą. Dabar ji 
pasiryžusi studijuoti kurią 
nors medicinos šaką. J v. s tėve
liai surengė gražų užbaigimo 
pobūvį, kuriame dalyvavo di
delis besimokančio lietuviško 
jaunimo būrys. 

X Ateities sekėjai, turėję 
pasirodymą liepos 13 d. polkų 
karnavale, liepos 29 ir 31 die
nomis pasirodys televizijoj 12 
vai. vakaro. Michigan City 
tarptautinės bičiulystės drau
gija rengia šventę liepos 23 d. 
8 v. v., kurioj programą išpil
dys taip pat Ateities šokėjai. 

X Bruno Gediminas (Los 
Angeles, Calif.), Balys Raugas 

tain Steponas Darius and! (Philadelphia, Pa,) ir Alfcer-
Lieutenant Stasys Girėnas,! tas Juškevičiuj (Bali 
send you most cordial greet- Md.), vadovaujantieji 
ings and urgently appeal to 'nėms lietuvių radijo 
you to take firm stand for 'doms yra vėliausiai įsijungę į 
the cause of Eastern and Alice Stephens ansamblio 15 

t reč iadieni , liepos 20, 1955 

i mus 
X Julius Bronza, Metro

politan State banko prezi-len
tas, Chicagos lietuvių vardu 
prie Dariaus ir Girėno pamink
lo praėjusį sekmadienį per
skaitė rezoliuciją, kuri vienbal
siai buvo priimta ir pasiųsta į 
Genevą prez. Eisenhow?riui, 
dalyvaujančiam keturių didžių
jų konferencijoj: 

"Fifty thousand American 
citizens gathered in Chicago 
today to commemorate th3 
twenty second anniversary of 
the Trans-Atlantic flight of 
two Lithuanian youths Cap-

NAUJAS TEISMŲ VIRŠININKAS CHICAGOS ŽINIOS 
Dirbti, bet neužmiršti ir 

šeimos 
"Chicago Daily Tribūne' 

Apskrities prokuroras teisėjas Jonas Gutkneoht (kairčj) su jo pirmu vir
šininku Irwin Blook, išrinko Konstantą .1. Savickus miesto policijos teis
mų virSininku. Apie 15 prokuroro padėjėjų dirba tuose teismuose tardy
tojais kriminaliniuose nusikaltimuose. Naujas viršininkas Konstantas J. 
Savickus buvo prokuroro padėjėjas per dešimt motų, ir žinomas lietuvių 
veikėjas įvairiose komisijose, buvęs Vyties redaktorius ir valdybos narys 
Don Varnas American legiono poste. Liepos 19-tą dieną jis kalbėjo Gar-
t'ield Ridge Communitv Center apie jaunimą ir kriminalinius nusikalti 
mus. Kalba buvo labai* įspūdinga. Šiuo metu jis rašo knygą 
tardymas", kurią vartos prokuroro padėjėjai. 

Praktiškas 

bena namo, prikelia tėvus, nors 
tai būtų apie 2 — 3 vai. po 
vidurnakčio. Tėvai tokiems ge-

ap-.rai išperia kailį ir kitą kartą 
rašo, kaip vienas mūsų mieito: šie jaunuoliai būna drausmin-
berniukas pasidarė nepilname-, gesni. 
čiu nusikaltėliu. Jo tėvas buvo ; 

pardavėjas, gaudamas $10 000' D u P a g e a P s k r i t i e s kaikurios 
per metus, turėjo daug darbo, I J a u n i m o organizacijos net savo 
priklausė įvairiems klubam 3J P™"10** I*lną aukoja, kad tik 
užsiėmęs savo reikalais ir n S J b Ū t ų S U t e l k t a d a u ^ a u l ė š u k o " 
turėdavo laiko su savo sūnu- I V a i 8 U n e P i l n * m ^ nusikalti-
mi pabūti. Berniuko motina 
buvo nuolat užsiėmusi su vi-

mais. 

šokiais socialiniais reikalais, $90 centais 

vieti-
valan-

IŠ ARTI IR TOLI 

savo organizacijų ir klubų vei- n M r o s i n i i n i e r i u B R w a . 
kūnu. Maia. teturėdamas pro- l i a m s 3 5 m a m ž i . ^ 
gų tau ir bendraut, su savo ^ „ ^ n n U b mricUm 
tėvais, berniukas susidėjo su $ 9 0 ^ T a j j n d a i 8 . t . 
gatvės berniukų būriu. Kartą' 
jis pasigyrė savo naujiems 
draugams, kad jis labai leng-

A. J. VALSTYBĖSE 
— Susivienijimas lietuvių A-

Central European nations that metų sukakties minėjimo ko-j menkoje, Racine, Wis., liepo3 
had been seized a n i subjug- mitetą. Dabar šis komitetas, 24 d. 1 v. p. p. rengia pikniką 
ated by the Soviet Union. | jau turi narių, gyvenančių vi- pierce Woods parke 

vai galįs užvesti automobilį te 
raktų. Nuo to laiko ši berniu
kų gauja pradėjo vogti auto-

rodyti vargo mokyklos rezulta- m obiiius, pateko į teismą ir 
tus. Dėlto ta proga jis pats t a i p berniukas įkliuvo į teisin-

One of the first vietims of sose lietuvių kolonijose 
Soviet impsrialism and aggres-
sion was Lithuania, the count- C n i c a g o j e , p 3 r marijoną brolį 
ry of our fathers, wh;ch had j v l a d ą p a a u k o j 0 $5 Tėvų Mari-
been an independent Republc j o n ų bendradarbių draugijos 
a n d lived in peace wi th all i t s ^ 5 ^ ^ ^ k u r i s įvyks lie-
neighbors, including S o v i e t 2 4 d Hinsdale, 111. 

— Romas Leimonas, lankąs 
X Juozas Puplesis, gyvenąs j Tėvų Jėzuitų vedamą Bostone 

Russia. She is still being held 
under foreign rule against the 
will of her people. 

This amss-meeting of Ameri
can citizens reąuests you, Mr. 
President, to insist that the 
Government of the Soviet Union 
withdraw its armed forces to-
gether with its secret police 
and the other instruments of 
terror and coercion from the 
territory of Lithuania a n i to 
restore to her sovereign rights 
and self-government of which 
she has been deprived in viola-
tion of international treaties 

X Alice Stephens šio mė
nesio pradžioje lankėsi New 
Yorke ir jo apylinkėse. T211 ji 
buvo nuvykusi .savo ansamblio 
sukakties ir Dainų šventes rei
kalais. 

X Iškyla į gamtą yra ruo
šiama Don Varnas posto prie 
gražaus Genevos ežero Wis-
consin valstybėje, rugpjūčio 
men. 20—21 d. 

X Remigijus Buženas, gyv. 
6643 So. Sangamon St.f ati
tarnavęs JAV kariuomenėje ir 

kolegiją, šiais metais už pasi
žymėjimą moksle įtrauktas į 
dekano garbes sąrašą. 

— Vytautas Janonis, nese
niai baigės savo bakalaurines 
studijas, gavo iš General Elec
tric Co. stipendiją doktorizuo-
tis atomines energijos srityje. 

KANADOJ 
— Sol. V. Verikaitis, daina

vęs Toronte su simfoniniu or
kestru, buvo gražiai aprašy
tas Toronto laikraščių The Te-
legram ir Daily Star liepos 15 
d. laidose. Laikraščiai pažy
mėjo, kad lietuvis dainininkas 
yra nauja stipri meno pajėga, 
puikiai pasirodžiusi koncerte. 

— Chem. inž. K. Astravas, 
and the principle of national flp*4 la ik*- a b u v * » EuropoJ2,j dirbęs chlorinuotų phosphatų 
self-determination." 

X Dainų Šventei ruošti ko
mitetas jau pradeda spausdin-

vel yra matomas Chicagos (pramonėje ir įvedęs gamybos 
sportininkų tarpe. Nesant vie- proceso patobulinimus, vėl grį 
toje lietuvių futbolo koman
dos, jis pastoviai žaidžia už 

ti gaidas. Gaidų spausdinimas l e n k ų "Felcone" vienetą ir lau-
kaštuos apie 400 dolerių. J A V | k i a iįetUvių futbolininkų susi-
Liet. Bendruomenės Chicagos | or<ranizavimo. 
Apygardos valdyba pasižadėjo 
apmokėti gaidų spausdinimo 
išlaidas. 

X Antosei Sakalauskaitei-
Gintautienei, kilusiai iš Mari
jampolės apskrities, yra atėju
sių žinių iš Lietuvos. Kreiptis: 
Marytė Kačergytė-Mackevičie-
nė, 4228 S. VVestern ave., Chi
cago 9, 111. Tel. YArds 7-1775. 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

P. Subačius $5.00 
J. Balbatas 5.00 
M. Milašius 2.00 
V. Kaupas 2.00 
\V. Miškūnas 2.00 
O. Rudaitis 2.00 
J. Lietuviukas 2.00 
J. Liudv inaitis 2.00 
A. Dovydaitis 2.00 
M. Sabuti? 2.00 
G. Meslis 2.00 
K. Vilkinąs 1.00 
d. Arlauskas 1.00 
V. Gauzdys 1.00 
S. Rudnick 1.00 
Z. Liutkevičius 1.00 
J. Pleskūnas 1.00 
J. Urbanavičius # 1.00 
Z. Ptasickas 1.00 
E. Harkun 1.00 

"D r a u g o" Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys: 

X Kostantas Petrauskas, 
savanoris-kurėjas, karininkas, 
buvęs Lietuvoj augštas polici
jos pareigūnas, dabar priklau
sąs daugeliui kultūrinių orga
nizacijų, sunkiai serga. Yra 
dr. Jono Bakšio priežiūroje. 

X Paulina ir Juozas Mika
lauskai pasistatė dviejų augš-
tų mūro namą 4401 S. Talman 
Ave., Chicago, 111., į kurį jau 
persikėlė gyventi. 

X J. Račiūno farmoje liepos 
20 d. koncertuos šv. Juozapo 
augšt. mokyklos simfoninis or
kestras. Šis 35 asmenų orkest
ras koncertuos taip pat ir rug
pjūčio 3 ir 17 dieną. 

X Muz. Br. B u d r i ū n a s , L o s 
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas, at
vyksta atostogų į Chicagą. 
Kartu atvyksta ir kun. V. Ši-
l i auskas . 

X Grant Parke šiandien 
duodama Bethoveno septintoji 
simfonija. Simfoninis orkest
ras susideda iš 75 asmenų. 
Parke yra 10,000 sėdimų vie
tų ir aplink didelė pieva, kuri 
taip pat patogi sėdėti. Penk
tadienį t u s duodama Mendel-
sono kūryba. 

Taikos maldos 
Įvairių tikybų Chicagos baž

nyčiose sekmadienį buvo suor
ganizuotos maldos, kad Dangus 
padėtų suvažiavusiems Gen3-
von didžiųjų pasaulio kraštų 
vadovams sukurti pasaulyje tei 
singą taiką. 

žo atgal į Toronto universitetą 
kaip mokomojo personalo na
rys. Kartu tęs studijas siekda
mas magistro laipsnio. 

ITALIJOJE 
— Kun. K. Kėklaits, MIC, 

gyvenąs Romoje, buvO sunkiai 
susirgęs ir šiuo metu pasveiko. 
Jis yra generalinis pastulato-
rius ark. Matulevičiaus beati
fikacijos byloje. 

DID. BRITANIJOJ 
—Anglijos sportininkai. Lie

pos pradžioje VVolverhamp-
tono lietuvių krepšinio koman
dos "Vilties" žaidėjai aplankė 
Manchesterį, kur sužaidė dve
jas draugiškas rungtynes. Pir
miausia lietuviai susitiko su 
YMCA "Comets" koman'iia, 
kurioje žaidžia keturi "Kovo" 
žaidėjai. Pajutę gerai pasiruo
šusią komandą, svečiai pradė
jo nervuotis ir ligi pat žaidy
nių pabaigos nepajėgė kaip 
reikiant atsigauti. Rungtynės 
pasibaigė 54:31 YMCA "Co
mets" naudai. Vėliau viltiečiai 
susitiko su mūsų "Kovo" žai
dėjais. Jau pačioje pradžioje 
svečiai pradėjo vesti 10:2 savo 
naudai ir "Kovas" rutarė pa
siimti minutę apsvarstyti žai
dimo būdą. Pasirodo, pasiim
toji minute buvo naudinga, nes 
pirmasis kėlinys pasibaigė 
15:22 "Kovo" naudai.Įt2mptos 
rungtynės ėjo viso antrojo kė
linio metu, keičiantis abiejų 
komandų žaidėjų laimei. Paga
liau rungtynės buvo baigtos 
51:34 rezultatu "Kovo" nau
dai. 

—Darbštus mokytojas. Lon
dono lietuvių sekmadienio mo
kykloje pasišventęs dirba p. 
Motušis, kuris mokslo metų 

savo lėšomis surengė moki
niams ir jų tėvams pobūvį. 
Sekmadienio mokyklą mokslo 
metu lankė 10 vaikų. Mokyt. 
Motušiui už pasišventimą ir 
rūpestingą darbą mokykloje 
gražiai padėkojo švietimo va
dovas kun. A. Kazlauskas. 
Kartu su juo mokykloje su 
vyresniaisiais mokiniais dirbo 
ir j>. Grikinienė, kuri vasaros 
metu pasiėmė užsipelnytas ato
stogas. 

— Foto mėgėju premijos. 
Lietuvių Namų Bendrovė pir
mojo sąskrydžio Lietuvių So
dyboje proga buvo paskelbusi 
tris kuklias premijas už ge-
siausiai pavykusias sodybos 
nuotraukas. Geriausias nuo
traukas atrinko "E. Lietuvio" 
redaktorius ir Nidos spaustu
vės kolektyvo komisija. Minė
toji komisija pirmąsias nremi-
jas paskyrė V. Rudžiui už nuo
trauką — "Sodybos parke". 
V. Stabačinskūi už "Prie liep
to" ir A. Stakėnui už "Po iš
kilmių", šios premijuotos ir 
kitos vertingesnės nuotraukos 
įdėtos "E. Lietuvio" 36 nr. 

— Socialistų kongresas. Ket
virtasis Socialistų Internacio
nalo kongresas įvyko š :ais 
metais liepos 12—16 d. Lon
done. Jame dalyvavo ir Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
tremtyje delegacija. 

—• Organizacijų atstovų pa
sitarimas. Liepos 4 d. Londone 
įvyko DB Liet. Bendr. Krašto 
V-bos sukviestas lietuviškųjų 
organizacijų Londone atstovų 
pasitarimas, kuriame buvo pra
nešta apie Vokietijoje buvusį 
Vasario 16 Gimnazijos kurato-
rijos posėdį ir aptarti švieti
mo, švenčių parengimo ir kit\ 
reikalai. Dalyvavo 17 atstovų. 

gumo organų rankas. 

Gesintuvai pigiuose 
viešbučiuose 

Chicagos Miesto taryba nu
sprendė, kad tuose pigiuosiuo
se viešbučiuose, kur patalpos 
atitvertos tik žemomis pertva
romis, būtų įtaisyti tokie van
denį purškiantieji gesintuvai. 
Tai priemonė prieš gaisrus, 
dėl kurių netaip seniai žuvo 
nemažai žmonių. 

Dešimt gerų kiekvienam 
blogam 

Du Page apskrities šerifas, 
kurs atkakliai kovoja su nepil
namečių nusikaltimais vieške
liuose, miškuose, parkuose ir 
tavernose, pareiškė, kad daugu 
ma jaunimo yra geri. Kiekvie
nam jaunam nusikaltėliui atitik 
tų dešimtis gerų jaunuolių, ir 
šie padeda kovoti su savo fcend 
ramečių nusikaltimais. Svar
biausias policijos darbas šiuo 
metu — sulaikyti pergreit va
žiuojančius vieškeliuose, iš
sklaidyti girtaujančių būrius 
parkuose. Tokius sugavę jų — 
nepaleidžia, o daugumą nuga-

me-
tų dukrelės Lucijos naudai. 
Kai mergaite gimė, tėvas nu
tarė sulaikyti visus centus, ko
kius tik iš kur gaus ir juos įdė
ti į banką. 

Trys nauji susirgimai 
poliju 

Pirmadienį Chicagoje užre
gistruoti t rys nauji vaikų pa
ralyžiaus atvejai. Iš viso polijo 
liga šiemet Chicagoje jau su
sirgo 41 žmogus. Du jau mirė. 
Pernai šiuo metu susirgusių 
buvo 29 ir tik viena mirtis. 

Žuvo futbolininkas 
Tarp žuvusiųjų Baniff lėktu

vo avarijoje Chicagoje yra ir 
Chester A. Wynne, 21 m. am-
ėiaus, gyvenąs Oak Parke ir 
buvęs Notre Dame universite
to futbolininkų komandos na
rys. Nelaimėje žuvo taipgi la
kūnas Lawrence E. Stuart, 24 
m. amžiaus, iš Manteno, kurs 
grįžo į namus pirmą kartą pa
matyti savo 4 dienų amžiaus 
dukrelę. 

Atvyko Europos skautai 
Šešiolika Europos berniukų 

skautų trims dienoms vakar 
atvyko į Chicagą. Jų grupėje 
yra skautų iš Anglijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Suomijos, 
Turkijos, Graikijos, Vokietijos 
ir Italijos. Jie numatę Chica
goje išbūti tris dienas. 

Uždarys pervažą, kur 
įvyko nužudymas 

Chicagoe miesto ir parkų 
distrikto pareigūnai nutarė už
daryti pervažą 46-je gatvėje. 
jungiančią Normai ir Stewart 
gatves. Cia liepos 3 d. buvo 
rasta 8* metų mergaitė Mary 
Manzo nuskriausta ir nužudy
ta. Bus uždėtos metalines gro
tos ir įvestos specialios švie
sos. « 

Priesaika mokytojams 
Clųcagos mokytojų vadovy

be pranešė, kad šio miesto mo
kytojai paklus vadinamam 
Broyles įstatymui, kurį nese
niai pasirašė gubernatorius 
Stratton ir kuriuo iš mokyto
jų reikalaujama padaryti išti
kimybės piesaiką. Mokytojams 
bus išdalinti priesaikos blan
kai, kuriuos jie turės užpildyti 
rugsėjo mėnesyje. 

"Jis mane įžeidė; jis ėmė vir
šų; jis mane suerzino!" Jeigu 
tavo sielą neramina tos rūšies 
mintys, tai neapykanta joje ne
išnyks. Neleisk toms mintims 
bujoti ir būsi laisvas nuo ne
apykantos. Atmink nesensantį 
amžinybes dėsni: neapykanta 
ersta tik meilėje. —K. Noetzel 

Vasaros poilsis 
Miegoja i r a m i a i , b e s apnų , 
Rugiai vien šlamėjo šalia, 
Nuplauti šiltų vandenų 
Dirvonai kvepėjo žole. 

Tik sėkla pabudo dainų, 
Į sielą šaknis leisdama, 
Liūliavo palaimos tvanu 
Užmerkt om akim žaluma. 

K. Bradūnas 

Ar Marila apsireftk? Lfetuvoja 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

" D R A U G E " 

2S34 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, HX. 

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija 
K v i e č i a 

pabaigoje panoro ir tėvams pa-j ton paskyrė St. Nenortą. 

— Viešnios iš Clevelando. Lie 
pos pradžioje į Londoną atvyko 
dvi viešnios iš Clevelando: p, 
Čiurlionytė-Douvean ir p. Čiur-
honytė-Rome.i. Jos užsuko į 
Londoną, atlikdamos pusmečio 
kelionę Europos kraštuose. Ap
lankiusius Lietuvių sodybą, ža-
veiosi šiuo lietuvišku kampeliu, 
tvirtindamos, kad, "nepaisant 
ivairių pastangų, nė vienai di
desnei Amerikos lietuvių kolo
nijai nepavyko ko nors pana
šaus suorganizuoti. Abi vieš
nios savo aukomis prisidėjo 
prie vieno kambario apibald'ni-
mo ir pažadėjo grįžusios į Ame 
rlką pasiūlyti vietos lietuviams 
vykti vasaroti į Lietuvių sody
bą Anglijoje. 

— Pasikeit mai Tautos Fon
de. Iš Lietuvių Tautos Fondo 
Atstovybes D. Britanijoje pasi
traukė jos sekretorė p. O. Kai-
riūkštienė. Rekomendavus TF 
Atstovybės pirmininkui J. Vil-
čiuskui, Krašto valdyba jos vie-

Visus draugus ir prietelius 
Aplankyti 

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ 

Clarendon Hills, 111., 
* 

Vk A M 

p e r 

METINI IŠVAŽIAVIMĄ 
Liepos 24 d., 1955 m,, šv. Mišios 11-tf vaL 

* r • 

Mariau Hills Seminary—Clarendon Hills, I1L, 

(Prie kelio No. 83 ir 63-čios gatves) 

Atvykite ir aplankykite TT. Marijonų seminariją ir ūkj. Su
šelpkite šią įstaigą. 

Atvykite anksti, išklausykite Šv. Mišias 11-tą vai. ryto, pasi
rinkite pavėsį, suvalgykite pietus atvirame ore, pasigerėkite gra
žiuoju ūkiu ir jojo gyvuliais, praleiskite visą dieną gražioje Marian 
Hills aplinkumoje. 

Kviečia visus, 

TT. Marijony Seminarijos Vadovybe 
1 


