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Klaipėda okupantų valdžioje 
l š i a u r i n e s Rusi jos s r i t i s n e s e n i a i i š g a b e n t a d a u g i a u 

paba l t i eč ių 
Šiuo metu V. Vokietijoj esą Klaipėdos krašto vokiečiai mini 

Klaipėdos miesto, pastatyto lietuviams pavergti vietoj senosios 
lietuviškosios Klaipėdos, 700 m. sukaktuves. Ne vienam įdomu 
žinoti, kaip šiuo metu viskas atrodo Klaipėdoje prie dabartinių oku* 
pantų. 

Pasiekusių Vakarus žmonių 
teigimu, daugiau kaip pusė visų sėkmingai. Pvz., vieno lietuvio 
Klaipėdos miesto gyventojų yra diplomato giminaitė, gydytoja, 
jau svetimieji. Ypač daug ka- s u S a u t a *• l e i d i m o b ė S a n t i « V o " 
riuomenės, tikrų aziatų. Prie k i e t iJ a> P e r n a i nusinuodijo. Jos 
Nemerzatės yra rusų karinė sto S i m i n ė s P a s k i a u b u v o PaSalinti 
vykia. Neringa paversta karo i š tarnybų. Todėl nenuostabu, 
medžiagų ir įrankių sandėliais k a d i r klaipėdiečiai, kaip ir visi 
— ten rodytis negali net komu-1 ^ tuv ia i , per kiekvieną maldą 
nistai be specialaus Vilniaus P r a š o ' k a d t i k Smičiau būtų ii-

RENKASI I PACIFIKO KONFERENCIJA 

MVD leidimo. 
Paprastai Klaipėdoj dienos 

metu eina pareigas apie 500 mi
licininkų ir sargybinių. Lietu
viai milicininkais gali būti tik 
iki vyr. leitenanto laipsnio, uni
forma — mėlyna su sidabriniais 
ženkleliais — (Vilniuje — mė
lyna su raudonais apvadais). Be 
to, yra dar kriminalinė policija, 
susisiekimo, politinė, kovai su 

laisvinti. 
Šiemet, kaip prisipažįsta ir 

pati „Sov. Litva" Nr. 87/52, 
Klaipėdos mokytojų institute bu
vo suvaryti pasisakyti apie pa
sirodžiusį rinkinį „Amerikos im
perialistų nusikaltimai Lietuvos 
žemėje4' apie 200 asmenų, kai ku 
rie iš jų ten „asmeniškai pažinę 
1918—1923 m. amerikiečių - an
glų valdymo priemones". Mitin-

Sudaužė priešo štabo būstinę? 
Geltonojoje jūroje kinai apšaudė sąjungininkų lėktuvą 

SEOULAS, rugp. 5. — Betęsdami savo karinio spaudimo po
litiką Korėjoje, sąjungininkai vakar sudaužė svarbius karinius tai
kinius prie Š. Korėjos sostinės. 

Taikinys aptariamas kaip „la
bai svarbus", bet tiksliai nepa
sakyta, kas užpulta. Manoma, 
kad užpultas ir sudaužytas sos
tinės apylinkėse užmaskuotas 
priešo generalinis štabas 

Asmeniniai šarvai 
pasirodė naudingi 
SEOULAS, rugp. 5. — Po 4 

mėnesių bandymo Korėjos fron-
Taikfnys pultas anksti rytą ir j te naujų nylono šarvų, intendan 

. . . __, , . , , , gą atidarė instituto dir. pav. Za-spekuhantais etc. Klaipėdos de-.f ... , u «, , T̂  , i- . «.i_ karevicius, o vyr. lėkt. Skeivys putatai yra Paleckis ir Cibers. i .x1 . . , , , 1, T., r . , . * , . pareiškė, kar „atsakymai Į dar-
Bet Klaipėdos srities tarybos £ - . , , , . , „ t. , ,„ 

; . . .. .. . / , . bo žmonių klausimus (tokiu 
pirmininkai kaitaliojami labai , ... . . . 1X ., . . 
j -_ . J .vardu išleistas bolševikinis me-
daznai. 

Kompartijos nariai, iš bet kur lų rinkinys) aiškiai nušviečia jų 
„kruvinus nusikaltimus". Pana-

atkeliavę, turi teisę į gerą butą, [jįų „n u s ikalt imų" ir melų, kur 
darbą, o jei jo negauna, tai ge- baisiausiai dergiami Vakarai, 
rai aprūpinami ir be darbo, ga-( p r i r a š y t a ir čekisto A. Guzevi-
li eiti į savas krautuves, kur yra; č i a u s n a u j ame romane „Broliai", 
visko ir prekės gaunamos pigiau. k u r i s s u d a r o „Kalvio Ignoto tei-
Tuo tarpu lietuvis krautuvės ve s y b ė s " t ę s i n j . J a m e t i e k p a t t j e -
dejas, jei trūktų nors ir vieno j s o s > k i e k i r bolševikų pasigyri-

Tiria Faruko turtą, 
sūnui mažiau algos 

KAIRAS, rugp. 5. — Maža
mečiui Egipto karaliui Fuadui 
II, kuris paliktas buv. karaliaus 
Faruko globoje, paskirta 100,-
000 dol. metinės algos (Farukas 
gaudavo iš valstybės iždo 280,-
000 dol. per metus). 

Specialiai paskirti valdininkai 
tiria buv. karaliaus Faruko mo
kesčių bylas — norima sužinoti 
ar jis nėra hite* skolingas-vals
tybei mokesčių už savo privatų 
turtą ir ar nėra apgaudinėjęs 
iždą, nusukdamas mokesčius. 

Keršto sprendimas 
TEHERANAS, rugp. 5. — Per 

sijos parlamento žemieji rūmai 
konfiskavo buv. premjero (Ja
vam turtą, palikdami žmonai ir 
10 metų sūnui apie 160,000 dol. 
Qavam turtas siekiąs apie 16 

rakuose po 12 šeimų. Barakai: mil. dol. Paties Qavam buvimo 
vis plečiami — matyti, bus atga-1 vieta nežinoma — jis kažkur 

no> veikalus"" Net i r v a i k ų d a r - ' b e n t a d a r d a u S i a u ..darbo sava-j slepiasi pabėgęs nuo riaušinin-
želiuose mokoma: Stalinas, L e - i n o r i u " * P a č i a s šiauriąsias Ko- kų, grąžinusių Mossadegh atgal 
ninas - mūsų vadai, piautuvas| m i ^ p u b l i k o s sritis. į valdžią, 
ir kūjis — mūsų ženklai. Iš laivų 
kapitonų lietuvių nėra nė vieno; 
seniau buvo du, bet vienas buvo 
suimtas už „sabotažą", o kitas 
(L. Kublickas) vis tiek būtų ne
išvengęs tokio pat likimo, tad 

kg cukraus, areštuojamas. Tarp 
lietuvių kaime partinių bus gal 
kokie 2—3 procentai, miaato — 
apie 10 procentų, nors ir tai dau 
gumas yra įsirašę greičiau dėl 
akių ar šiaip įvairiais sumeti
mais, kad būtų palikti ramybėje. 
Okupantams priešingi ne ma
žiau kaip 97 proc. visų gyvento
jų. Partinių galia labai didelė, 
jie vaikšto apsiginklavę, kaime 
— su šautuvais, su ginklu nei 
dieną, nei naktį nesiskirdami. 

Jau ir kolchozininkai su žve 

muose, kad pvz. „1951 m. filmas 
matė Lietuvoje 2 milionai kolū-
kinink^f1"* "*»***•*« •̂ .«**nw«*piSy 

— Į Komi sritį tik nuo parei
tų metų lapkričio mėnesio iki š. 
m. vasario 1 d. buvo perkelta 
15,000 iš Pabaltijo kraštų „dar
bo savanorių". Atvežti taip pat 
nauji savanorių transportai va
sario, kovo ir birželio mėnesiais. 
Lietuviai daugiausia apgyven
dinti Pečioros pakrantėmis, taip 

[ pat Uchtos srity, o ypač Košvos 

ti rusų kalbos, kad galėtų „iš ori 
ginalų skaityti Lenino ir Stali-

šia savaite Havajų sostinėje tfonolulu JAV, An*Hjoa, Prancūzijos, Kanados ir įWįfa**££ 
t ?skkaiD nadėti išlyginti Japonijai prekybos nuo atoliue, patiriamus d>l rinkų nustojimo Kinijoje ir 
^ J J i " t ? S ^ « J r t i E ? T A t f i ^ i K t l c i ir N Zelandijoe atstovai tarsis apie Pac fico gynybos 
S S S 3 U B U S T ^ t X t ^ V ^ % ^ ^ ^ U reikalų ministrai. Cia matoma 
užsienio reikalų ministro Casey sutikimas Honolulu aerodrome. KUiU) 

Persija bandys gilias reformas 
Mossadegh gavo 6 mėnesiams diktatoriaus teises 

TEHERANAS, rugp. 5. — Antiamerikietiškų jausmų nuotai-
pabėgo į Švediją. Jūros žvejų! k<>je Persijos parlamentas suteikė premjerui ypatingas teises pra-

' dėti dideles vidaus reformas, kurios turėtų pastatyti Persijos ūkį 
ant savo krašto išteklių pagrindų. 

Mossadegh gaVo teisę valdy 

"Mažoji Formoza" tebėra Burmoj 
Apie ją visi mažai kalba, nes niekas nendri judinti 

bombos, kurios dagtis jau dega 
RANGOON, rugp. 5. — „Mažoji Formoza" šiaurės rytų Bur-

mos kalnuose ir tropikų miškuose ne tik nemano likviduotis, bet 
vis geriau susiorganizuoja nežinomos ateities įvykiams. 

Apie 10,000 iš Kinijos pasi- ,, • • 
traukusių nacnonalistų karių T ^ n ^ n , , : r f r t l S e e n 
įkūrė savo „valstybę" toj vietoj, Į j a p O I K U y « i e 5 > » u 

Kinija prekiauti 
WASHINGTONAS, rugp. 5. 

— Tarp JAV ir Japonijos pada
rytas susitarimas Japonijos — 
Kinijos prekybos suvaržymams 
sušvelninti. Japonijai leidžiama 
eksportuoti į Kiniją ir eventua
liai į Rusiją dažus, verpimo ma
šinas, popierį ir vilnones medžia
gas. Išbraukus šiuos gaminius 
iš eksportuoti už geležinės už
dangos draudžiamų gaminių są
rašo, Japonija tikisi gauti iš Ki
nijos anglies ir plieno, kuriuos 
dabar įsiveža iš JAV daug bran
gesne kaina, nes reikia daugiau 
mokėti už pervežimą. Medvilnės 
gaminiai palikti draudžiamųjų 
eksportuoti sąraše, matyt, dėl 

kur suseina Burmos, Kinijos, 
Indokinijos ir Siamo sienos. Nie 
kas apie juos nenori kalbėti, nie
kas „nežino", kad jie ten gali 
būti, ir niekas jų „neaprūpina" 
ginklais, maistu ir rūbais* nors 
jie ikšiol badu neišmirė ir turi 
būtiniausių ginklų bei maisto. 
Dalį maisto jie perka Burmoje, 
svarbesnių dalykų jiems kažkas 
pristato per Indokiniją ir Siamą, 
o Pekinas teigia, kad viskas pri
statoma iš Formozos per Indo
kiniją. 

Britai kaltina amerikiečius už 
„Mažosios Formozos" Burmoje 
palaikymą, amerikiečiai griež
čiausiai ginasi ,kad nieko neduo
dą ir darą viską, kad tą „Mažąją 

vakar pietų metu. Sąjungininkų 
bombonešius dengė sprausminiai 
naikintuvai, kurie susikovė su 
taikinius gynusiais priešo Mi-
gais. Priešo priešlėktuvinė artile 
rija buvo labai veikli, bet dalis 
patrankų ir kulkosvaidžių lizdų 
buvo pulta pirmiau, negu bom
bos pasipylė ant taikinių. Nu
mesta stiprios sprogstamos me
džiagos, šaldyto gazolino ir ap
šaudyta raketomis bei kulkosvai 
džiais. Rezultatai esą puikūs. 

Užpuolimą tuojau komentavo 
Pyongyang radijas, pažymėda
mas, kad žuvo daug kaimiečių, 
nes priešas bombardavo atvirus 
kaimus sostinės apylinkėse. Žu
vę 6 sąjungininkų bombonešiai. 

Geltonojoje jūroje tarp Korė
jos ir Kinijos pereitą ketvirta
dienį Kinijos lėktuvai apšaudė 
sąjungininkų patrulinį lėktuvą, 
kurio 2 įgulos nariai žuvo, du su
žeisti, bet lėktuvą galėjo nutup
dyti P. Korėjoje. 

Formoza" likviduotų, nes dėl jos | anglų pasipriešinimo, nes jie ir 
buvimo yra visai susiraizgę Ame taip jau daro didelę konkuren-
rikos santykiai su Burma. La- jCiją anglų gaminiams. 

mokykloj paruošiami kapitonai 
ir jūrininkai veik vieni rusai. 
Klaipėdos uoste žvejybai naudo
jamų laivų priskaitoma apie 70, 
tolimajai žvejybai („logeriai") 
— paimti iš vokiečių, reparacijų 
sąskaita. Jie karo metu ir vėl 
gali būti paversti kariniais lai-

ti kraštą 6 mėn. savo dekretais, nuotaikos dar labiau išryškėjo. 
nereikalingais'" parlamento "pa- Į " " ^ ^ _ . ™ k a l a T O , i š , n e 8 t ! 
tvirtinimo. Po 6 mėn. jo dekre 

vais. Dabar — pagal planą —.|sirodys naudingos ir vedančios 
iš laivo reikalaujama sugauti po 
35 tonas žuviį per mėnesį. Žve
jo vidutinis uždarbis po 250 — 
400 rublių, o paskoloms turi ati
duoti ne mažiau kaip vieno mė
nesio atlyginimą. 

Kaip visoj Lietuvoj, taip ir 
Klaipėdos krašte turgams die 

tai galės būti paversti įstaty
mais, jei pradėtos reformos pa-

biausiai jaudinasi pati Burmos 
vyriausybė, nes pati negali tų 
ginkluotų vyrų susemti, o kiti 
vis dar neranda būdų kaip tą 
„Mažąją Formoza" likviduoti, 
nes niekas nuoširdžiai nenori 
tuo reikalu užsiimti, kadangi 
Chiang Kai-shekas vis prašo ne
siskubinti. 

Yra sumanymas juos išvežti iš JAV karinę misiją, nes kariniai 
patarėjai Persijai ne tik nerei-! Burmos per Siamą, bet vis kaž-

prie numatyto tikslo — ūkio sta
bilizavimo,. 

Premjeras numato įvesti di
delius turto mokesčius, kontro
liuoti bankus, sumažinti kariuo
menės išlaidas (gal ir pertvar
kyti kariuomenę), įvesti viešuo-llą — girdi, jos kasančios žemės 
sius darbus nedarbui sumažinti i drėkinimo šulinius ten, kur karo 

kalingi, bet dar pavojingi, nes 
Sov. Rusija irgi gali pareikšti 
Persijai nenaudingų reikalavi
mų (Wa3hingtonas gavęs žinių, 
kad Mossadegh JAV karo misi-
jos neišmes). 

Atstovai kritikavo ir JAV 
technikinės pagalbos misijų veik 

kur reikalai užkliūva. 

Eisenhowerį rems 
dvi organizacijos 

DENVER, rugp. 5. — D. Ei-
senhowerio propagandinę kam
paniją vykdys dvi organizaci
jos: normali respublikonų parti
jos organizacija ir prieš konven 
ciją susidarę vadinami Eisenho-
werio klubai, kurie populiarino 
Eisenhowerio kandidatūrą pir
miniuose rinkimuose ir, galima 
sakyti, nulėmė Eisenhowerio no
minaciją. 

Partijos centro komitetas no
rėjo tą organizaciją panaikinti 
ar bent savo kontrolei pajungti, 
bet po kelių dienų slaptų pasita
rimų Eisenhowerio štabe pasiek 
tas šioks toks kompromisas: or-

nor 'nusTaty tos^ tST sekmadie-! ir krašto ūkiJ šaltiniams"plėsti, \atveju bus reikalingas vanduo; į*ų K o m a r a s , kurio būstinė yra 
niais. Pritrūkus cukraus, kar- 'padėti pagrindus ūkio ir finansų! JAV kariuomenei. Iš pažadėtų 
tais Klaipėdoj veikiantis saldai-! reformoms, kurių apimtį tačiau'20 mil. dol. žemės ūkiui kelti Per 
nių fabrikas uždaromas net ke- šiuo metu dar sunku nuspėti, sija dar negavusi nė vieno cen-
lias savaites. Traukiniai ruožu nes parlamentui apie tai nieko to, o Afganistanas jau gavęs 70 
Klaipėda — Telšiai — Šiauliai nepranešta. Spėjama, kad Mos-'mil. dol. JAV užsiimančios Per* 
— Kaunas kursuoja tik vieną sadegh turi galvoje ir žemės re-
kartą per parą. Dr. Trukanas formą, bet apie tai nekalba, kad 
tikrai buvo nuteistas 15 metų, j šiuo metu nesukeltų didelių gin-
taip pat prof. Užpurvis. Išvežta j čų. Apie gilesnes ūkines - socia-
ir Borcherto žmona su sūnumi. > lines reformas jis pradės kalbė-
1948 m. buvo iškilmingai sutik-j ti tik tada, kada kraštas bus iš-
tas transportas grįžusių iš Vo-, gelbėtas nuo bankroto, kuriame 
kieti jos, Trakys kalbėjo net per j atsidūrė staiga netekus pajamų 
radiją, bet dabar apie grįžusius iš naftos koncesijų. 
daugiau nieko negirdėti. Ir lie
tuviai mėgina kartais su vokie-

Besvarstant diktatūrinių tei
sių suteikimo įstatymą paskuti-

čiais pasiekti Vakarus, bet ne-iniu skaitymu, antiamerikietinės 

sijoje tik propaganda, bet realiai 
neduodančios jokios pagalbos. 

Persijos šacho artimiausi gi
minaičiai vienas po kito aplei
džia kraštą, bet tuo tarpu neskel 
biamos tų kelionių priežastys. 

Oras Chlcagoje 

Giedras, malonus oras. Tem
peratūra apie 83 laipsnius. 

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:05. 

Šveicarijoje. Pinigai skirti ne pa 
bėgėliams tiesioginiai šelpti, bet 
surasti naujas apsigyvenimo vie 
tas dar neįsikūrusiems pabėgė
liams ir padėti integruoti į nau
jas gyvenimo sąlygas tuos, ku
rie jau yra įsikūrę kitur. Fondo 
administratorius Hoffman pa
reiškė, kad dovanos tikslas yra 
padėti nors dalinai atitaisyti in
telektualinius ir moralinius nuos 
tolius railionams laisvę mylin
čių žmonių. 

• Armijos sekretorius Pace 
išvyko į Europą ir Grenlandiją 
bazių vizituoti. Jį lydi grupė spe 
cialistų. 

Fordo auka tirti 
pabėgėlių reikalą 

NEW YORKAS, rugp. — For
do Fondas paskyrė Jungt. Tau
toms 2,900,000 dol. pabėgėlių 
ploblemai galutinai išspręsti. Pi 
nigus administruos JT Pabėgė-1 ganizacija veikia atskirai ir sa-

vystoviai, tik paskirtas vienas 
centro komiteto pareigūnas abie 
jų organizacijų veiklai derinti. 
Eisenhowerio klubai tikisi pasi
telkti savo darbui net žymių de
mokratų, ypač iš pietinių valsty
bių. 

• Egipto valdininkams už
drausta dalyvauti azartiniuose 
lošimuose tais reikalais užsii
mančiuose klubuose. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 5 d.: švč. P. Mari

jos Snieginės. Senovės: Rimtas 
ir Neminga. 

Rugpjūčio 6 d>: Jėzaus Kris
taus atsimainymas. Senovės: 
Alaušas ir Anortė. 

Užblokavo rusus 
britų zonoje 

BERLYNAS, rugp. 5. — Bri
tai vėl užblokavo sovietų kon
trolėje esančios radijo studijos 
pastatus savo zonoje vakarų 
Berlyne. Tai yra atsilyginimas 
už sovietų sunkvežimio šoferio 
bandymą užvažiuoti ant britų 
karo policininko, saugojančio 
studijos pastatus, ir už sovietų 
užgrobimą mažo V. Vokietijos 
teritorijos gabaliuko britų zo
noje. Sovietai daugumą savo per 
sonalo iš studijos iškėlė, bet pa
status atsisakė perduoti bri
tams. 

Autobusų nelaime 
WACO, rugp. 5. — Texas vals

tybėje netoli Waco njiestelio va
kar anksti rytą susidūrė du vie
nas prieš kitą einą autobusai ir 
užsidegė. Vakar apie pietus bu
vo ištraukti 28 visai sudegę la
vonai, virš 30 asmenų skaudžiai 
apdegę guli ligoninėse. Ši katas
trofa yra skaudesnė už pereitais 
metais įvykusią Chicagoje, kada 
užsidegė su gazolino sunkveži
miu susidūręs gatvėkaris. 

• 
• Prez. Trumanas šiandien iš 

savo gimtinės grįžta atgal į Wa-
shingtoną ir laukia žodžio iš Ste-
vensono, kaip galėtų jam padėti 
rinkimus laimėti. 

tūros karininkai mano, kad bus 
galima sumažinti krūtinės ir pil
vo sužeidimus apie 60 proc. Tais 
naujais šarvais yra aprūpinti 
Korėjoje I-os marinų divizijos 
vyrai. Po pirmųjų bandymų šar
vai dar buvo patobulinti. Jie at
muša šovinių skeveldras ir su
laiko net šautuvo kulkas. 

Korėjoje pertvarkė 
administraciją 

SEOULAS, rugp. 4. — JAV 
karinių pajėgų Korėjoje admi
nistracija pertvarkyta ta pras
me, kad visus užfrontės reika
lus, tvarkys naujas štabas su 
būstine Taegu mieste. Šios šta
bo žinioje bus užnugario apsau
ga, fronto aprūpinimas, karo 
belaisviai ir civilinė pagalba 
gyventojams. 8-sios armijos va
do gen. van Fleet štabas rūpin
sis išimtinai tik fronto reika
lais. 

Derliai renkami 
ginklų apsaugoje 

VIENA, rugp. 5. — Už gele
žinės uždangos dabar derliaus 
nuėmimo metas, bet gautos tik
ros žinios praneša, kad šiais me
tais derliaus suėmimas Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje ir Rumuni
joje vyksta stiprių karinių da
linių apsaugoje. Saugojami ne 
tik kolchozai, bet ir dar į kolcho
zus nesuvaryti ūkininkai. Iš vie
nų ir kitų tuojau atimamos vals
tybei skirtos javų normos ir iš
vežamos į valstybinius sandėlius. 

Nieko nenustebino 
TORONTO, rugp. 4. — Tarpt. 

Raudonojo Kryžiaus Draugijų 
atstovų suvažiavimas nutarė iš
tirti skundus dėl bakterijų me
timo 'Korėjoje per tuo reikalu 
suinteresuotas vyriausybes. Ko
munistų bloko atstovai už rezo
liuciją nebalsavo ir todėl mano
ma, kad jos nebendradarbiaus. 

Prieš rezoliucijos priėmimą 
Sov. Rusija ir jos satelitai atšau 
kė pripažinimą Tarpt. Raudo
nojo Kryžiaus Komitetui, kuris 
veikia paprastai karo metu ir 
svarbiausias jo uždavinys yra 
prižiūrėti karo belaisvių globą 
ir daboti, kad kariaujančios ša
lys vykdytų tuo reikalu pasira
šytas tarptautines sutartis. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien P. Korėjos gyventojai renka prezidentą ir vice

prezidentą. Be Syngman Rhce kandidatuoja ir kitas senis, bet ne
abejojama, kad Syngman Rhee bus išrinktas naujam keturių me
tų terminui, nors nepasakė nė vienos priešrinkiminės kalbos. 

— Nuo Korėjos karo pradžios sąjungininkų aviacija numušo 
ir sužalojo 1,002 sodietiškus Migus Š. Korėjos padangėse. 

— Sekančią tarptautinę sporto olimpiadą po keturių metų 
nutarta surengti Australijoje Melbourne mieste. / * 

— Sov. Rusijos žinių agentūra Tass skelbia, kad ne JAV, bet 
Sov. Rusijos sportininkai laimėjo daugiausiai taškų Helsinkio 
olimpiadoje. Sovietų komanda taškus skaičiavdi pagal sava mąstą, 
o ne pagal tą, kuris yra priimtas olimpiados komiteto nuo seniau
sių laikų. 

— Japonijos premjeras pranešė krašto saugumo tarybai, kad 
policijos jėgos yra žymiai padidintos ir einama prie reguliarios 
kariudmenės sudarymo, ko nori JAV, nes jos nori galimai grei
čiau išvesti savo įgulas iš Japonijos. 

— Honoluhi šiandien prasidėjo pasitarimai dėl Pacifiko pakto 
įgyvendinimo, bet Filipinų ir Formozos spauda kritikuoja tą kon
ferenciją, nes tuos reikalus sprendžia JAV ir Australija su N. 
Zelandija be kitų Pacifiko erdvės valstybių dalyvavimo. Formo
zos laikraščiai paktą laiko perdaug siauru, o Filipinų nacionalistų 
partijos vadas konferencijai prikabino moderniško kolonializmo 
vardą. 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago, 

Putrefakciniai nuodai 
Vasaros metu mėsa ip žuvis 

greit genda, je isąlygos putre-
fakcijai yra palankios. Šiluma 
ir drėgmė sudaro palankias są
lygas putrefakciniams mikro
bams veistis maiste. Tūli che
mikalai, druska, šaltis ir t t . su
stabdo arba sulėtina putrefakci-
ją (puvimą). 

Taupumo bei sveikatos dėlei 

orui esant, tie plėmai dingsta, 
bet niežėjimas pasiliko. Ypa
tingai niežti kūną po išsimaudy-
mo. Esu 40 metų, ūgis 5 pėdos 
ir 7 inch., sveriu 178 svarus. 
Ką turi udaryt i , kad tą viską 
pašalinus ? 

Atsakymą* P. J . — D Van
dens gėrimas širdžiai negali pa
kenkti. Išbert i 3 galionus van
dens per dieną neprakaituojant, 
būtų perdaug (tai reikštų cuk-

šeimininkės laiko proteimnj ; ^ g m a r k i a i p r a k a i . 
maistą šaldytuvuose. Reikia ge ^ ^ t į e k v a n d e n g i š g e r t i 

rai įsidėmėti, kad ledas (šaltis) b e y e i k n o r m a l u < 2 ) Tams-
putref akcinių mikrobų neužmu- j ^ š y t i e j i ^oje i r i m a i 
ša, o tik sulėtina jų veisimąsi. j v e i k i a u s i a i y r a n u o perididelio 
Pasitaiko kartais, kad net le- j k a i t a v i m a Anglai tai vadi-
duose laikomas maistas per ilgą >' „ i c k l y h e a t r a s h « . P a m ė -
laiką sugenda supūva. apiplauti niežtančia* vie-

Valgyti sugedusią mėsą, ypa- ^ ^ a l k o h o ] i u a t sk ies tu per-
tingai sugedusią žuvj, yra labai 
pavojinga. Apipuvusioje mėso
je a r žuvyje atsiranda ptomai
no nuodai, labai st iprūs nuodai. 
Ptomaino nuodus nė didžiaus-
sias šaltis, nė karščiausias vi
rinimas nesunaikina. Ptomaino 
nuodus gamina mikrobai vadina 
mi "Bacillus botulinus". Pakan
ka mažiausio ptomaino nuodų 
kiekio susirgdinti žmogų. 

pus su vandeniu. Paskui sausai 
bei švelniai nušluosčius, pabars-* 
tyk tas vietas su sausu krak
molu. 

Atsakymas K. K. — Tai non
sensas. Jckie "švediški" a r "ha 
vajiški" masažai a r braukymai, 
ar ' turkiškos" karš tos vonios 
nesumažins kūno svorio. Tik 
dieta ir vaistai gydytojo prie-

įkandin. Išžvalge visur net nė 
dūmų kvapo neužtiko. Laimei, 
netoliese pasitaikė praeivis mo
kąs vengriškai, kuris ir išaiški
no visą reikalą. Gaisrininkai pa 
noro pamatyt i mažąjį kaltinin
ką, bet visų maloniam pasiten
kinimui, jis jau ramiai miegojo. 

Nė policija, nė gaisrininkai 
nereiškė prie Lang jokių pre
tenzijų, nors šiaip už netikro 
aliarmo paskelbimą gresia ne
maža piniginė pabauda. 

a n — _ _ _ _ _ _ _ ^ t 

Visur bruka tą poną Staliną 
„Vilniaus rusų dramos tea

tre įvyko bendras miesto susi
rinkimas, skir tas bolševikinės 
spaudos dienai pažymėti. Į mi
nėjimą atvyko partiniai ir tary
biniai darbuotojai, miesto pra
monės žymūnai, inteligentijos 
atstovai, laikraščių, žurnalų ir 
leidyklų darbuotojai, darbinin-
kai-korespondentai. 

„Susirinkimo prezidiumas — 
LKP (b) CK sekretorius y A. 
Sniečkus, Lietuvos TSR Augs-

ŽINIOS B KITUR nio Kolumbijos Kryžiaus žygio 
už taiką, kuriuo buvo meldžia-

— Neturi maisto. Amerikos m a s D i e v a s politinių kovų nu-
Vyskupų ats tovas Pietų Korė
joje Mons. Caroll paskutiniu 
laiku pradėjo Jungt . Am. Val
stybėse plačią akciją, organi-

, žiūroje padės žmogui suliesėsti. 
Suvalgius sugedusios mėsosj A t j i a k y m a s A . M . __ J o k i ų re

ceptų "ankt i rams" a r nuo kito
kių ligų laiškais, ar per laikraš
tį negalima teikti. Amerikoje 
tai draudžiama. 

a r žuvies, ptomaino nuodų 
veikimas pasireiškia šitaip: žmo 
gui pasidaro ledaka, vemia, vi
durius skaudžiai raižo (pana
šiai kaip apendicito a t aka ) , šal
tas prakai tas išpila, vidurius 
smarkiai paleidžia, ligonis silps
ta ir leipsta. Silpnesnieji neiš
tveria ir miršta. Ypatingai su
gedusios žuvies nuodai smarkiai 
veikia ir žmogus vienos valan
dos bėgyje gal inumirti. 

Kaip gelbėti sugedusiu mais
tu apsinuodijusį? 

1. Tuoj duoti gert i karčios 
druskos (Epsom Salt) skiedi
nio, kad vidurius kuogreičiau-
siai išvalytų. 

Duoti nuryti grūs tos medžio 
anglies šaukštelį .arba dešimtį 
medžio anglies (charcoal) tab
lečių. Medžio anglis sumažina 

Naujakurio patyrimai 
Detroite 

Gesa Lang, vengrų pabėgėlio 
šeima, vos prieš keletą savai
čių a tvyko į šį kraštą. Kaip ir 
daugumas naujakurių, nei pa ts 
Lang, nei jo žmona, nei, paga-

atvejais, kai žmonių pasipikti 
nimo ir protestų jau nebuvo ga 
Įima nepastebimai praleisti, kai 
tais prisipažinę jaunuoliai buvo 

čiausiosios Tarybos Prezidiumo nubausti palyginamai labai leng 
pirmininkas J. Paleckis, LKP vomis bausmėmis, 
(b) CK sekretoriai Av Trofimo 
vas, V. Niunka, A. Moskvino-
vas, F . Bieliauskas, L K P (b) 
Vilniaus miesto komiteto sekre

t o r i a i A. Paradauskas , M. Abe-
ciūnaitė, Vilniaus miesto vyk-

! domojo komiteto pirmininkas 
i P. Kareckas ir kiti. 

„Minėjimą at idaro LKP (b) 
| Vilniaus miesto komiteto sekre 
.torius A. Paradauskas . „Tary-
jbinės moters" žurnalo redakto-
irius I. Povilavičiūtė siūlo išrink 
ti j garbės prezidiumą VKP(b) 
CK Politinį biurą su draugu Sta 
linu priešakyje. Susirinkusieji 

vargintam kraštui ir visam pa 
šauliui ramybės. 

— Pagerbė Kristų Eucharis
tijoje. Pranešama, kad Dievo 

zuodamas pagalbą milionamsj Kūno šventė visoje Lenkijoje 
Korėjos gyventojų, kurie yra į buvo atšvęsta su visu iškilmin-
patekę j baisų skurdą. Kalbė-Įgumu, procesijose dalyvaujant 
damas apie juos, Mons. Caroll nepaprastai gausioms minioms 
kaip pavyzdį suminėjo Pusan tikinčiųjų, 
ligoninę, kurioje iš 50,000 ligo
nių 75 proc. neturi miriimalinio 
maisto. 

— Policija žiuri pro pirštus. 
Nusiskundžiama, kad daugely
je Lenkijos bažnyčių dažnai į-
vyksta šventvagystės, kurių 
kaltininkai dažniausiai yra ko
munistų mokyklose išauklėti 
jaunuoliai. Policija šioje sri ty
je laikosi labai rezervuotai, pa - . 
likdama plačią laisvę. Tik tais I J ( | \ Įl. | { | I | H { I K , l l l C . 

PAJIE8KOJIMAS 
Jie&komos trys tetos: fitrejolaltfis i 

— Mina, Ana, Berta, ifi Papušynių' 
kaimo, Tauragčs valsČ. ir apskr. Jos 
VIHOH gyvena Amerikoje. JteŠko Mar
ta Sejonienč (Strejelaite) iš Papu
šynių km., Tauragės valsč. ir apskr. i 
I'rašome Jas atsiliepti arba žinantieji 
pranešti šiuo adresu: Marta Sejonle-
ne, Bass Hlll, Clark St., Lot 124, 
Sydney, Australia. 
Tel. ofiso Iii: . 4-0009. rez. PR. fl-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1967 W. Garfield Blvd. 

VAL.: 1—4 Ir 6—1 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus kotvirtad. ir tekmad. 

Tel.: Ofiso VI.7-658S, rez.UE.7-7868 

DR. BIEZIS 

Dr. Edward B. MURASKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H U t U R G A f l 

2 7 5 0 Weat 71at S t 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo J 
Iki 4 Ir nuo 7 lkl t v.v. šeitad. nu<-
2 Iki 4 r. treč.—pagal ausi tarimą 

Susitarimui skamb. Gilo. 6-1321 
Jei neatsiliepia VInoennea 6-8600. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArdS 7-0778 

— Garbčs pirmininkas. Ži
nomas filmų ar t i s tas Spencer 
Treacy buvo pakviestas gar
siojo Tėvo Flanagan įsteigto 
„Berniukų miesto" Auklėtinių 
Sąjungos garbės pirmininku. 
Kaip žinoma, minėtasis ar t is
t a s y ra vaidinęs „Berniukų mie 
s to" jsteigėjo rolę dviejose šio3 , 
auklėjimo įstaigos gyvenimą 
vaizduojančiose filmose. 

— Atnaujino pasiaukojimą. 
Dalyvaujant bažnytinei, civili
nei ir karinei vyresnybei drau
ge su 50,000 žmonių, Bogotoj 

su dideliu entuziazmu pr i t a r i a , įvyko iškilmingas Kolumbijos 
pasiūlymui. pasiaukojimo švč. Jėzaus 6ir-

liau, keturių mėnesių amžiaus 
sūnus, nemokėjo anglų kalbos. 
Taipogi, jie neturėjo nė draugų 
nė pažystamų. Tuo būdu, pirmo 
šios kūrimosi dienos tai šeimai 
buvo t ikrai nelengvos. Atsitiko, 
kad vieną ankstų rytą kūdi
kis pradėjo ypač smarkiai šauk 
ti, verkti . Pasirodo, kad maža-

vidurių dieglius ir veikia kaip jam pabėgėliui pradėjo kaltis 
antiseptikas prieš mikromus. pirmasis dantukas , aišku, su-

3. Su pamuilėmis išplauti H J žadindamas daug skausmo... 
gonio grobus. Ką gi, kūdikis verkia toliau. Su-

4. Ant pilvo uždėti guminį jaudintas tėvas šokosi ir į vie-
maišelį su šiltu vandeniu. j ną, ir kitą pusę, ir iš niekur 

5. Prie kojų pridėti karšto j nesulaukdamas pagalbos išbė-
vandens bonką ir bendrai l a iky - ,g° gatvėn. Pastebėjęs skersgat
vį ligoni šiltai. • ! v v raudoną dėžutę su užrašu 

Čia suminėti gelbėjimo būdai j » P u l 1 " — patraukė. Cia t ikrai 
tai tik pirmajai pagalbai. Ne-1 Pagelbėjo. Minutės bėgyje kau-
delsiant reikia šaukti gydytoją.! kanč ios sirenos pranešė net 7 
Po kiekvieno apsinuodijimo su- j gaisrininkų mašinų su 27 vy

rais atvykimą, o iš paskos, dar 

„Pranešimą apie Bolševikinės džiai atnaujinimas. Pirmasis Ko 
spaudos dieną padarė „Soviete- lumbijos pasiaukojimas Dieviš

k ą j a Li tva" laikraščio redakto- kajai širdžiai y ra įvykęs prieš 
rius A. Anuškinas", — rašo ' 50 metų. Šiomis apeigomis bu-
„Tiesa". 

——— 
* * • 
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vo užbaigta pirmoji fazė tauti-
— 

SOTUS ALKANAM PADĖK! 
AII> OVDRSKAS, Inc., 3183 S. Ifalstod St., Chicago 8, tcl. DA 8-3850 
HendrovS siunčia maisto siuntinius } Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka aplo 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
iš Europos sandelių Pilnas draudimas. į te iksi , pilno Hiunt. sąrašo. 

^ . 

Siuntinys N r. 3 — $6.20 
4 sv. rūkytų lažiniu 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos m i s o s 

Siuntinys N r 12 — 90.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 s v. degintos ' s vos 
1 sv kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 10 — $0.05 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 H sv. cukraus " l 

2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 0-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kvlet. miltų $2.60 
9 sv. gryn. kiaul. taukų $5.25 

y/ 

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

C h i c a g o 8, I l l inois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėjimu. 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 P. M. 

Budriko Radio Valanda iš WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 

Eik Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė istorija apie žmo

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 jnisl. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenuo 
CHICAGO 8, ILL. 

Šios vasaros knyga 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti Šios vasaros knygą 
Ncnriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois. 

ir dvi policijos mašinos prisista 
te. Lang, ženklų pagalba, pra

sidaro visokiausių pavojingų 
komplikacijų. Taigi yra didelė 
klaida manyti , kad "viskas pra-
eis ir viskas bus gerai". Komp- d § J ° " ^ i I savo namą, o pa-
likaciju pasekmės gali būti la- ! reigingi tvarkos daly to ja i sekė 
bai liūdnos. „Draugo'- Bendradarbių Klu-

Kas jau sykj buvo sugedusiu 
maistu apsinuodijęs ir t inkamai 
ne-igyd'ė, tai to viduriai visą gy 
venimą bus pakrikę. Toks žmo
gus visą savo gyvenimą nesvei
kuos. Bloga gyventi be sveika
tos! Taigi, kad ir kažin kaip 
netur t ingas ir labiausiai alka
nas būtum, tai verčiau duonos 
gabalėlį suvalgyk, bet saugo
kis nevalgyk sugedusios mė
sos. Ypatingai suagokis valgy
ti sugedusią žuvj. 

bo leidinys, Chicago, 1952, pusi. 
221, kaina $2.00. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia P. J . — Vasaros me
tu, o ypač esant didesniam karš 
čiui, labai kankina troškulys ir 
tuo atveju išgeriu labai daug 
vandens. Gerdamas naudoju 
druskos piliules. Išgeriu per die 
ną 2Vz — 3 galionus vandens. 
Ar tas nekenkia širdžiai ir ben : 

drai. 2) Dirbdamas labai pra
kaituoju ir ant kūno ats iranda 
r a u d o n i s p u o g a i i r p l e m a i , k ū n ą 
pradeda niežėti. Saltesniam 

„Si knyga neturi sau pavyz
džio visoje mūsų paskutinėje 
l i teratūroje. Matyt , rašytojas 
ilgai ir atkakliai jau iŠ seniau 
darbavosi prie savo romano, 
kad galėjo taip staiga pasiro 
dyti su tokia individualia ir ge 
r a i p a r e n g t a ž o d i n e i š r a i š k a * 

Užsakymus su pinigais HlijRklte-

"Draugas" 
2 3 3 4 S o . O a k l e y A v e . 

CHICAGO 8, m. 

.—• 
• . . i • i — 

r 

TSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
1. Ji yra stipriausioji taupymo ištaiga. 
2. Dabar ji moka didesni dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška {staiga, 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. Bonds ir O. I. paskolų turi 

daugiau $20,000,000.00. 
6. Namai ir visi {rengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose ju vertS 
yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 metus ji visados visiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. I. Corp. 
andrausta iki $10,000.00. 

T U R T A S — 
$30,000,000.00. 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 
*V"V<W?7>»'-

Standard Federal Savings 
AND I M N ASS0C1ATI0N OF CHICAGO 

* 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 
JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas. • Telef#nas: VIrginia 7-1141 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 4 vai. po piety, Ketvirtadieniais nuo 9-tos v a i ryto iki 8 
vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad ir sekmad. ofiun.s uždarytas 

Sefetad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Re/Jd. 8241 W. 60TH PLACE 

Tel.: Ofiso IIF14-5849, rez.HIO.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDOTOJAS IR GHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: trečiad. ir Seštad., pagal PU-

susitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

Ofisas ir rezidencija—YArds 7-3626 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYD)YTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave, 
(prie California Ave., Siauryt.kamp.) 

Vai.: antrad. 2-4 ir 6-8; fieStad. 1-4. 
Kitomis dienomis tik susitarus. 

Ofiso teleffonas VIrginia 7-18*6 

OR. AL RA6KUS 
GYI}Y%0iAS IR CHIRURGAa 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 1:00 » 

trečiad. Ir sekmad. tik susitartu 

0r. Antanas Rudokas, 0. 0* 
Tikrina akis; pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus Ir rčmus. 
4701 S. Damen Ave, Chicago, m. 

ftauklte — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9. šestad. 
10 ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0654, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:80 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. diena. 

Tel.: Ofiso W A 8-3060, rez. 0O.4-H87 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šefitad. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Seštad. priima tik pagal susitarimą 

Kezld.: 10888 So. Wabash Ave. 

TeL ofiso V I . 7-0600, rez. VT. 7-7303 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Hpec moterų Ilgos Ir ukuserlja) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.I>A.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 \Vest 35th Street 
( kampus Halsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
I :«•/.. 3247 8. E a o a B A L P AVE. 

Of. GKovehill ((-4020. r. Hilltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. ir št-štad. pugal sutart} 

Tel.- Ofiso PIl.H-3838, re/ . 1110.7-0109 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTU VIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. Trečiad. ir įe i t . uždaryta 

r.llovetiill «-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO; AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimo išskyrus trečiadienius 
2422 VVcst Marquette Rd. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso Tcl. RlCUance 5-4410 
Ilezld. telef. GKovehill 6-0617 

Valandos: 1-1 P. M. — 6-8 P. M 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Ofiso ir Imto tel. <>!.. &-18S1 
Neatsiliepus tel. KKVzie 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 491 h Ct> Cicero 
Kasdion 10—12. Be to. antrad. ir 
kotvirtad. 6:30—9 v. v. ««>Stad. 10—2 
ir 4—6. Butas 18;t2 So. 10th Ot. 

Telefonas: KHliaiioe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVcst 591h Sireet 

VAL.: 2—4 popiot. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. paKal Butart}. 

• <m •' • i — ^ ^ ^ — n i • mmi— •• • • - • ! • • m !• II • ' i ' i ! • • > • — 

o i . s o tej<:f.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsUicpia saukite Kl>lzlc 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V4L.I Kasdien popiot nuo 12-2:S0 v. 
Vak.: pirm., antr., kotvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 
^ — — m m m m ^ » — — M — — M — • • i • • • • • n w « w > M W f c ^ i — 

TeL: Ofisą VA.7-5557, re*.llE-74»«6 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIKČINSKAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1651 VVcst 4 7 t h S t r e e t 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir ftestad. vak. 

TeL Ofiso (JK 6-5SM PR. 6-4781 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVCST 63rd Street 
(kampas 68 tr Artesian) 

| VAL: 2 - -4 p. p. tr nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir ftefit. 2—4 p. p. Sekm. UŽdar. 

>Nuo liep. 12 d. iki ruRp. 18 d. Sefitad. 
I uždaryta 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAU: nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., Sei 

tad. ir sekmad. tik pagal sutart) 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez. PR.6-1030 
Jei neatsilieps virsmlneli telefoną* 

saukite: Mlduay 3-0001 

Tcl.: Ofiso III .1-2123, roz.PR.6-6484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestera Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniai? uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6481 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL: Ofiso PK.6-0446 rcz.HE.4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 lkl 8 vak. 
Trečiad. ir še&tad. Daeal sutarti 

— • . i Į _ 

TeL Ofiso VA 6-0257, rca. 1»R 6-6H59 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Kczkl. 0600 S. Artesslan Ave, 

VAL.: 11 v. r. Iki 8 p.p.: 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 merų patyrimas 

l e L YArds 7-1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akla 
Ištaiso 

Ofisas Ir akiniu dirbtuve 
756 Hest S5th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10—12.; šeštad. 10—8 p.p. 

l .u/aniiiuioju 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR, J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L : pirmad. antrad. ketvlrtad-
ponktad. 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12; 1.80 iki 6 vai. vak. 
C Anai 6-0523. Platt Bldg. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTLSTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., ŠeSt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarub 

4003 Archer Avenue 
Truputi 1 rytus nuo California 

TeL YArds 7-777* 

DR. A. P STULbA 
DANTISTAS 

. 2728 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gflovehlll 6-6785 

DR, ANTN0NY WILLIAM,i 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South We*tern Avenue 
Prl6mimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovehill 6-5643 

, « • 
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Ko laukta ir ko tepasiekta? 

Politikos laukuose 
K ili* • • * • • 

Atmeta kvietimą 

George F. Kennan, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
rius Sovietų Rusijai, praeitą sa
vaitę išėjo pasivaikščioti Mask
vos gatvėmis ir jis buvo sustab
dytas didelių plakatų, kurie 
skelbė Rusijos oro jėgų metinę 

LONDONO PASITARIMAS 

"Eltos" žiniomis Lietuvos Pasiuntinybe Londone liepos 7 
d. paskelbė tokio turinio komunikatą: 

"LDŠ S. Lozoraitis ir Lietuvos Pasiuntiniai ministeris Lon- | šventę. Didingi plakatai rodė 
done B. K. Balutis ir ministeris Vašingtone P. Žadeikis tarėsi j sovietų lėktuvus, kurie puola 
Londone 1952 m. nuo birželio 26 d. ligi liepos 7 d. aktualiai- Jungtinių Amerikos Valstybių 
šiais klausimais, liečiančiais Lietuvos diplomatinę tarnybą. Pa- ; lėktuvus. Greičiausiai, kad tie 
sitarimų metu buvo apsvarstyta padėtis sovietų okupuotoje lėktuvų vaizdai paimti iš tikrojo 
Lietuvoje, tarpt. įvykių raida, kiek ji liečia Lietuvos išlaisvini- gyvenimo. Vienas nupieštas 
mą, ir su tuo susiję užsienio lietuvių veiklos klausimai. Lygiu 
būdu buvo apsvarstyti Lietuvos diplomatijos uždaviniai, liečia 
Lietuves bei jos piliečių interesų apsaugojimą užsieny ir Lie
tuvos suvereninių teisių vykdymo atstatymą. 

numuštas JAV laivyno lėktu
vas Baltijos juroje 1950 me
tais; kitas, Neptūne tipo bom-

"Susirinkusieji konstatavo, kad vieningumas, kuris visa
dos buvo mūsų diplomatinės veiklos pagrinde, ypačiai sujungė 
diplomatinių bei konsuliarinių atstovybių narius Sovietų Sąjun
gai užpuolus Lietuvą, palieka toks pat gilus ir taip pat reiškia
si Lietuvos valstybinio tęstinumo reikalu. Susirinkusieji ap- I 
svarstė visus jiems patiektus kitų pasiuntinių, konsulų ir vi
suomenės organizacijų klausimus, tarp kurių paminėtini: pla
čioji lietuvių konferencija, Mažosios Lietuvos Tarybos reikalai, 
dalykai, liečia Europini Sąjūdi, bendradabiavimas su sovietų 
pavergtų tautų atstovais, Diepholzo gimnazija, Lietuvos atsto
vavimo užsieniuose praplėtimas, informacijos patobulinimas, pi
lietybes bei pasų reikalai ir tt. Savo suvažiavimo proga susi
rinkusieji sutarė su kitais tuo laiku esančiais Londone Baltijos 
valstybių diplomatais susitikti bendroje konferencijoie ir joje 
dalyvavo, aptardami liečiančius visas tris valstybes klausimus. 
Jie su dėkingumu įvertino D. Britanijos, Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir kitų Vakarų kraštų palankumą, rodomą Lietuvai 
jos sunkioje kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. 

"Lietuvos Ministeriai širdingai sveikina tautą okupuotame 
krašte ir visus tuos, kurie aukojasi ir dirba Lietuvos laisvei 
atstatyti ir lietuvių dvasiai palaikyti. Jie taip pat pagarbiai 
mini visus tuos tautiečius, kurie sovietų deportuoti į koncent-

BARBARAI SIAUČIA 
Raudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 

PR. TERVYDIS 

(Tęsinys) 
5. Donelaičio kontrarevoliucija 

Spaudos priežiūra susiglobė visas, dar laisvės dienomis pra
dėtas spausdinti, knygas ir jas marino savo stalčiuose, neleisda
ma jų spausdinti ar išspausdintųjų platinti. Tačiau nuostabiu bū
du ten nepateko karingai prieš svetimuosius nusiteikęs Kristijo
nas Donelaitis. Jo METAI buvo ir toliau renkami, ir apie tokią 
"kontrarevoliucija" niekas nepranešė nei drg. P. Kežinaičiui, nei 
visų cenzorių cenzoriui drg. G. Zimanui, kuris mėgdavo girtis, jog 
net visus kontrarevoliucinius uodus praskrendant girdįs. 

Donelaičio METAI tik grynu "nesusipratimu" toliau buvo 
renkami, nes Švietimo Ministerija, rodos, ar ne 1937 m. visus 
spaudos rūpesčius ir darbo priežiūrą su nepaprastais įgaliojimais 
buvo pavedusi dail. V. K. Jonynui. "Spindulys" turėjo šį švietimo 
Ministerijos raštą ir su naujais spaudos patvarkymais dėl pa
ties Donelaičio nesikvaršino daug galvos. Spaustuvė tuo metu 
daug darbo neturėjo, todėl pats Donelaitis buvo greit surinktas, 
o pirmieji lankai ir išspausdinti. 

Vieną liepos ar rugpjūčio mėn. popietę po "Spindulio" spaus
tuvę kažko trynėsi "Tiesos" vyriausiasis redaktorius drg. G. Zi
manas. Jis visai netikėtai užklupo nespausdinant Kr. Donelaičio 

J. GOBIS, Cleveland, Ohio METUS. Tuojau pat įsakė visus darbus sustabdyti, nes jam ne
iš laikraščių ir radijo pra- praeityje buvo daug geresni,' patiko, kad buvo pažymėta "Švietimo Ministerijos...leidinys". Jis 

nešimų krinta į akis, kad Japo-

Yoski Oyakowa iš Honolulu (kairėje), kuris yra JAV oi m-
pinės komdndos narys, Helsinkyje vykusioje olimpiadoje laimėjo 
pirmą vietą 100 metrų plaukime ant nugaros. JAV plaukikai to 
pat ilgio ir stiliaus plaukime laimėjo ir antrą bei ketvirtą vietą. 
Trečią vietą laimėjo prancūzas. 

ŽVILGSNIS ! JAPONIJOS ATEITI 

bonešis, nušautas Korėjos pa- nijoj komunistų veikla suinten 
krantėse praeitais metais. Tre- įsyVėjo, kai tik amerikiečiai nu-
čias JAV lėktuvas buvo raudo- ėmė okupacinį režimą ir Japo-
nųjų kovos lėktuvų priverstas nija atgavo suverenitetą. Iš vie 
nusileisti Vengrijoje praeitą žie nos pusės aišku, kad Maskva 
mą. Kremlius tiesioginiai nie- nori Japonijoj bent tokio ne-
kada nepripažino, kad numušė 
lėktuvus. 

Ambasadorius Kennan parašė 
griežtą protestą, pridėdamas 
kaikuriuos davinius apie dabar
tinę Rusijos neapykantos pro
pagandą prieš Ameriką, ir už-
aliarmavo dėl to dalyko Sovietų 
Rusijos Užsienio Raikalų Mi
nisteriją. Vėliau tą pačią dieną 
atvyko sovietų pasiuntinys į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadą su kvietimu į oro jė
gų paradą. Kennan nepriėmė iš 
pasiuntinio pakvietimo, pasiūlė 

racijos stovyklas, kenčia už Lietuvą, įrodydami tuo mūsų tau- I ;_*. ,. . „ f . ? , l r . ~ , m * 
tos valią nusikratyti svetimu jungu ir gyventi laisvai bei de- ' Kremliui Palaikydami solidaru 
mokratiškai. Pasitarimo dalyviai kriepia nuoširdaus sveikinimo "J* *J Amerikos Jungtinėmis 

Valstybėmis, D. Britanijos am 
basadorius ir Prancūzijos char-
ge d'affaires taip pat boikota
vo paradą. Kaipo praktiški vy
rai, visi trys pasiuntė į oro jėgų 
paradą savo oro jėgų attaches. 

Taigi, dar kartą Kremlius pa-

žodžius į užsienio lietuvius ir jų organizacijas, kurios remia 
tautos siekimą atgauti laisvę ir dirba visuomeninį bei kultūros 
darbą. Jie tiksi, kad užsienio lietuviai, eidami tradiciniais ke
liais, kuriais tauta visados sunkiomis valandomis žengė, ir da
bar ras būdų sutartinai bei darniai apjungti patriotinei veik
lai visas savo jėgas, kai to reikalauia gresiantis Lietuvai pa
vojus. Pagaliau, Lietuvos Ministeriai, imdami dėmesin tarp
tautinės padėties plėtojimąsi, reiškia įsitikinimą, kad lietuvių 
tauta įvykdys savo teisę bei pasiryžimą atkurti Lietuvos Res
publikos nepriklausomybę". 

KODftL J IE BtJVO APLENKTI? 

Iš šio komunikato atrodo, kad t rys lietuviai dipl6matai, 
susirinkę Londone, tarėsi tikrai svarbiais Lietuvos laisvinimo 
ir kitais klausimais. Kalbėtasi ir apie vienybės reikalus, ta
čiau, kaip jau esame rašė, šis svarbusis klausimas pasiliko pa
kibęs ore. Po Londono konferenciios susitikę su Vliko atsto
vais Parvžiuje nematė reikalo kalbėtis pačiais pagrindiniais klau
simais, kaip sudaryti bendrą lietuvių tautos frontą kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. 

Mums vis dar nesuprantama, kodėl Londone susirinko tik
tai "trys didieii". Jei tai buvo buvusių ir tebesančių Lietuvos 
diplomatų konferencija, joje turėio dalyvauti min. Girdvainis, 
kuris vra pilnateisis Lietuvos pasiuntinys prie Vatikano, tarp-
tautinėįo politikoj turinčio labai daug įtakos ir visu griežtumu 
stovinčio už Lietuvos nenriklausomybės atsteigimą; dr. Grau
žinis, pilanteisis pasiuntinys Pietų Amerikoje. Pagaliau, jei 
konferenciioi dalyvavo buvęs pasiuntinys prie Kvirinalo (Ita-
lijoįe). kodėl negalėio būti pakviesti kiti buvę pasiuntiniai — 
pulk. Škirpa, dr. Ed. Turauskas ir kiti. Pagaliau, kodėl buvo 
aplenktas e. pasiuntinio pareigas dr. S. Bačkys? 

MTsv LINKĖJIMAS 
Jei čia suminėtieji pasiuntiniai ir buvę pasiuntiniai būtų 

dalyvavę konferencijoje, jei jon ir Vliko atstovai būtu buvę pa
kviesti, jos rezultatų vaizdas būtų buvęs kitoks. Konferenci
jos komunikatas būtų įgavęs rimtą, svarbų ir efektingą turini. 
J is būtų teigiamai paveikęs į pavergtosios Lietuvos žmones ir 
J visu laisvųjų kraštų lietuvių bendruomenę. Tuo būtų paties
tas rimtas pagrindas tolimesniems darbams apjungti visus lietu
vių veiksnius į bendrą kovos fronto vadovybę. 

18 Londono pasitarimo buvo laukta, kad Lietuvos diploma
tai, pagaliau, sutiks įeiti į bendrą Vliko užsienių tarnybą, kad 
paralelizmų išvengtų, kad turėtų tos tarnybos tik vieną stiprų 
ir autoritetingą centrą. Ligšiol Šioj tarnyboj buvo daug ne
tikslumų ir net bandymų už akių vieni kitiems užbėgti. Toks 
lenktyniavimas nėra naudingas, o kaikuriais atvejais jis gali 
būti ir pavojingas. 

Atsižvelgdami į tai, mes linkime, kad Vliko pirmininkui ir 
p. Lozoraičiui pavestoji sušaukti platesnė Lietuvių Konferen
cija bus visų Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencija ir kad ji v e n s o n o alternatas, balsavo ne 
visa pilnuma pasieks to, ko nepasiekė ar nenorėjo pasiekti Lon- u ž Stevensoną, bet už Harima-
dono ir Paryžiaus pasitarimai. ' *4< Jij» taip pasielgė pagal Ste-

vensono nurodymus. 
Kaip keičiasi laikai 

ramumų židinio, kokį huk (rau 
donieji maištininkai partiza
nai) sudaro Filipinuose; iš ant
ros pusės Japonija turi rimtų 
ekonominių sunkumų dėl rinkų 
trūkumo jos pramonės gami
niams ir d'ėl to turi daug be
darbių, kuriuos bolševikai su
maniai panaudoja savo tiks
lams. Rusai dar iš 1904—5 me
tų karo su japonais gerai atsi
mena, kad japonai yra puikūs 
kareiviai ir "kepurėmis negali 
būti įveikti", kaip kad caristi-
niai rusai tikėjosi karo pra
džioje. Japonų ir rusų intere
sai Tolimuose Rytuose visada 
pjausis ir Rusijos saugumas 
ten negali būti kitaip laimėtas, 
kaip tik Japonijos susatelitini-
mu Lenkijos ar Rumunijos pa
vyzdžiu, todėl Maskva rimtai 
globos negausingą japonų kom 
partiją ir negailės jai pinigi
nių subsidijų subversyviai veik 

negu rusų, anglų ar net vo- i tuojau pat paskambino spaudos priežiūrai, kieno sutikimu ši kny-
kiečiu Per rusu iapomi karą ' &a spausdinti leista. Ten nieko nežinojo. Nežinojo kas spausdinti 
1904-05 m. amerikiečių visuo- juoš leido nė komunistinis CK. "švietimo Komisaras" drg. A. 
menės ir spaudos" sentimentai ' V e n c , o v a a P i e Donelaičio METŲ spausdinimą tik dabar iš drg. G. 
, -r, • • T -• | Zimano tesužinojo. Vienu žodžiu tikra "kontrarevoliucija". Pagal buvo aiškiai Japonijos pusėje. , 1X .. . , z . . , _ , .v. tlJJ , ?. ^ Ji . , bolševikinę tvarką tuojau turėjo būti iškviestas didysis kalti-

rodė savo įžūlumą; iš jo k i t k o ' l a i organizuoti ir plėsti. Krem 
ir negali laukti. 

Įdomus straipsnis 

The Saturday Evening Post 
savaitinis žurnalas įsidėjo Š. m. 
rugpjūčio 2 d. laidoje įdomų 
straipsnį Vokietijos klausimu. 
Straipsnis pavadintas: "Our Sec 
ret Deal Over Germany". To 
straipsnio autorius yra Albert 
L. VVarner. Tame straipsnyje 
nuorodoma kodėl 1945 m. Jung
tinių Amerikos Valstybių ka
riuomenė atsitraukė 150 mylių 
atgal Europos teritorijoje, ku
rią jie buvo paėmę savo gink
lais ir krauju ir leido ten įženg
ti rusams? Tai yra viena iš di
džiausių JAV istorijoje poka
rinių klaidų. 

Albert L. VVarner savo straip 
snyje nagrinėja kaip 'ėjo dery
bos dėl Vokietijos suskaldymo. 
Daug ten yra įdomios medžią-
gos. 

Nesiklausk 

Gubernatorius A. Stevenson 
pasirinko sen. Sparkman į vice
prezidentus, nesitardamas su 
Russel, Pietinių valstybių vadu. 
Russel norėjo rekomenduoti se
natorių Lyndon Johnson, iš Te-
xas, ar sen. VVilliam Fulbright, 
iš Arkansas. Russel pats buvo 
nusistatęs nepriimti kandidatū
ros i viceprezidentus. 

Illinois delegatas rferbert Pa-
scen, iš Glencoe, kuris buvo Ste-

lius viską darys, kad Japonija 
neatsirastų Pacifiko gynimo or 
ganizacijoje. 

Amerikiečiai ir jos nugalėtieji 
Rusų filosofas Nikolai Ber-

diajev knygoj "Filosofija nėra-
venstva" sako, kad karas—tai 
blogio ir gėrio mišinys ir kad 
vienas iš karo teigiamų reiški
nių — tai dažnas antagonisti
nių tautų susibroliavimas per 
kruvinas grumtynes. Vokiečių 
tautai gal šis principas ir ne 
visai pritaikomas; vienas veng
ras politikos analitikas yra pa
sakęs, kad vokiečiai savo drau
gus greit paverčia savo prie
dais, kai tik okupuoja jų 
kraštą, bet amerikiečiai per 
visus karus susibroliauja su sa 
vo buvusiais priešais. Ameri
kiečių santykiai su japonais 

Yra pagrindo manyti, kad jei 
kada tolimoje ateityje Japoni
ja susikibs su Rusija, tad ame 
rikiečių simpatijos bus japonų 
pusėje. 

Japonija turi per 70 milionų 
gyventojų savo salose ir meti
nis jų gyventojų prieauglis sie
kia milioną. Prof. Frank Ab
bott Magruder savo knygoje 
"National Governments and 
International Relations" sako, 
kad Japonija teturi 15% dir
bamos žemės, kurios kvadrati
nėje mylioje gyvena 2570 žmo
nių, kai tuo tarpu JAV tokia
me pat dirbamos žemės plote 
tegyvena 229 žmonės. Japoni
ja turi maža geležies ir anglių, 
o vilnų ir bovelnos visai netu
ri, tad aišku, kad japonų tau
tai skaudžiai trūksta gyvybi
nės erdvės, ir ji negalės tilpti j dinį. 
toje erdvėje, kurią jai paliko j 
laimėtojai. Ne! Kurilų salos nei 
Pietų Sachalinas Rusijai netu
ri gyvybinės reikšmės. Stalinas 
atėmė iš japonų tuos žemės 
plotus tam, kad pasunkintų ja
ponų ekonominį gyvenimą ir 
ypač žuvų gaudymą ir kad per 
tai padaugintų komunistų skai
čių Japonijoje. 

ninkas" dail. V. K. Jonynas. Tačiau jo Kaune tuo metu nebuvo, 
kažkur buvo išvažiavęs kultūros paminklų apsaugos reikalais. 

Po kelių dienų, dail. V. K. Jonynui iš kelionės sugrįžus, jis 
buvo skubiai iškviestas drg. A. Venclovos pasiaiškinti su visa 
"nusikaltimo" medžiaga. Drg. A. Venclova dėl Donelaičio jau vi
sa buvo aptaręs su drg. Zimanu ir kt. vietiniais komunistų CK 
nariais, o galbūt ir su Sovietų pasiuntinybės "priežiūra", kitaip 
pasakius visas triukšmas jau buvo visiškai aprimęs. Donelaičio 
METUS drg. A. Venclova sutiko gana palankiai. Jis tik įsakė iš
mesti J. Ambrazevičiaus, tuo metu jau atleisto iš uždarytojo Teo
logijos — Filosofijos fakulteto lietuvių literatūros katedros ve
dėjo pareigų ir mokomojo personalo, parašytą įvadą apie Prūsų 
lietuvių socialinius santykius Donelaičio laikais, kuriam buvo 
panaudota daug įvairių šaltinių iš Karaliaučiaus archyvų, tačiau 
paliko kitą jo straipsnį — įvadą į METUS ir jo sudarytąjį žody
nėlį. Taip pat įsakė dar išmesti paskutinę teksto iliustraciją, kur 
"Dievas laimina žemę". Šios iliustracijos vieton V. K. Jonynas 
padarė vėliau kitą, daugiau užsklandinio pobūdžio "rankas". Taip, 
nors ir gerokai aplamdytas, Kr. Donelaitis didžiąją "kontrarevo
liucija" laimėjo. Jis pasirodė mūsų knygų rinkoje ir visuomenės 
buvo gana greit išpirktas, nežiūrint augštos kainos. Vieni jį pir
kosi kaip Donelaitį, nors turėjo ir kitus lengvai dar gaunamus 
leidinius, o kiti — kaip grynai paskutini laisvosios Lietuvos lei-

Bc sovietinės cenzūros 

Iš Detroito gauname žinių, kad ten lietuviai veikėjai stro
piai ruošiasi Lietuvių R. K. Federacijos Kongresui, kuris įvyks 
rugsėjo 26 — 28 dienomis. Jie laukia daug svečių iš visų JAV 
vietų ir taip pat iš Kanados. 

Kai Egipto karalius Farukas 
atsisakė nuo sosto ir išvydo iš 

savo krašto, egiptiečiai juokėsi 
ir džiaugėsi, Aleksandrija dar 
tokio džiaugsmo nėra mačiusi. 
Tiesa, prieš 16 metų Egiptą "bu
vo apsiautęs džiaugsmas, kai 
karalius Farukas grįžo iš Ang
lijos mokyklos užimti mirusio 
tėvo sostą. . 

Tada New York Times kores
pondentas rašė: "Farouk laimė
jo žmonių širdis dėl demokratiš
ko elgesio. O praeitą savaitę 
nepriklausomas laikraštis EI 
Akhbar, išeinantis Kairo mies
te, parašė; "išandien istorija 
užrašo neteisingjo ir priespau
dos karaliaus vardą... Kara
liaus, kuris atnešė kraštan skur 
dą ir vergiją ir vertė kraštą jo 
tiraniją vadinti teisingumu, jo 
korupciją — reforma ir jo ne
moralumą — maldingumu". Ma
tai, kaip keičiasi laikai. 

Mėgsta meną ir grožj 

Japonas yra kantrus, drą
sus, drausmingas, mokąs pasi
tenkinti kukliu maistu — ry
žiais ir žuvimis. Japonas la
bai myli meną ir gamtos gro
žį; japono siela — tikrai me
niška, todėl jai bolševizmas 
yra svetimas, nes tikro bolševi
ko siela yra priešinga gyveni
mo grožiui, jaukumui, manda-
gumi. Bolševikai pavergtų tau
tų sielą kreipia į "komunizmo Demokratijos Klausimas 
pastatų didingumą" iv jų sis- | K f t . p p ( > l i t i n i a i ) ^ i r e k o . 

nominiai japonų sunkumai iš-

Baigiant Sovietų Sąjungai suvaidinti "laisvanoriško įsijun
gimo" komediją mūsų kraštui, kai kuriems jauniems žmonėms pa
rūpo be sovietinės cenzūros išleisti visus šio laikotarpio doku
mentus ir tuo pačiu demaskuoti komedijas. Pradžioje buvo ma
nyta visa išspausdinti spaustuvėje, tačiau pasirodė, kad darbi
ninkų išnešto šrifto dar neužtenka nė padoriam puslapiui. Lauk
ti jau nebebuvo galima, todėl visi reikšmingi dokumentai susi
telkę į mūsų Užsienių reikalų ministeriją tuojau buvo nurašydin-
ti ir atspausti rotatoriumi. Ir šiame, apie 100 psl. leidinyje, buvo 
sukaupta visi mūsų pasiuntinių raštai ir protestai išsiųsti prof. 
V. Krėvės — Mickevičiaus vardu, įvairūs pasiuntinių memoran
dumai dėl susidariusios krašte padėties ir prašymai vyriausybėms, 
prie kurių jie paskirti, nepripažinti Lietuvos okupacijos ir visa 
kita tais reikalais medžiaga. Leidinys buvo paruoštas ir beveik 
visi 457 egz. paskleisti tautai. 

(Bus daugiau) 

nę kovą dėl savo tautiško gy
venimo stiliaus, o japonai tik
rai prisirišę prie savo tradicijų, 
prie jaukių savo butų, prie sa
vo gyvenimo stiliaus. 

tema užmuša grožį ir namų jau 
kurną. 

Kai komunistai savo veiklą 
sustiprino ir em'e provokuoti 
riaušes prieš US karius Japo
nijoj, to krašto vyriausybe ėmė 
si griežtų priemonių, kurios, 
lyg netiesioginiu būdu, paliečia 
ne vien kompartiją, bet ir lega
lias ir savo kraštui lojalias 
darbininkų organizacijas. Kai 
kam atrodo, kad griežtose an
tikomunistinėse priemonėse pa 
sireiškianti totalitarinių elemen 
tų įtaka. Sunku tiksliai žinoti, 
ar militaristai bei totalitastai 
jau pradėjo veržtis į viešpata
vimą Japonijoj, ar dar ne, bet 
nėra abejojimo, jog demokrati
ja turės konfliktų ir su deši
niaisiais totalitaristais, nes kai 
tik atsiranda demokratijos grio 
vėjų iš kairės, iš komunistų 
pusės, tai bemaž automatiškai 
iškyla ir dešinysis elementas, 
kuris, kaip ir amerikiečių pat
riotai, pasiryžta stoti į žūtbūti-

kyla visų pirma iš to, kad de
mokratinis pasaulis nenori pri
pažinti, jog normalus demokra
tiškas gyvenimas esamomis są
lygomis yra negalimas, ne3 an
tidemokratinė komunistų veik
la apima visas gyvenimo sri
tis ir verčia ne tik japonus, bet 
ir visas laisvąsias tautas im
tis radikalių savisaugos prie
monių, kurios daugiau ar ma
žiau pažeidžia demokratybės 
principus. 

Lenkų publicistas dr. W. Gaw 
ronski teisingai rašo, kad "po
karinė įvykių eiga Japonijoj 
parodė, kad tas kraštas gali 
būti demokratizuotas, bet yra 
pasaulinio pobūdžio sąlygų, ku
rios gali ne vien Japonijos de
mokratėjimą suvėlinti, bet net 
padaryti jį negalimą". Japonų 
ir rusų charakteriai labai skir
tingi. f 

Japonai atgavę laisvę nežiū

rės abejingai į komunistų riau
šes, kaip kad rusai darė ir 
nesileis jiems pavergiami sve
timos ir nedraugiškos valsty
bės naudai. Lenino revoliucija 
turėjo pačioje rusų tautoje 
eilę teoretiškų ir praktiškų 
pirmtakų, žiaurių ir herojiškų 
revoliucionierių, kurie dalies 
rusų sąmonę buvo parengę Le
nino doktrinai priimti ir už ją 
kovoti. Japonų imperatoriai nie 
kuomet neturėjo giliai įsitiki
nusių priešų, revoliucionierių, 
savo tautoje. Jei bolševizmas; 
kaipo anticaristinė revoliucija, 
turėjo šaknį rusų tautos kultū
ros ir socialinio gyvenimo isto
rijoj, tai apie japonus to pasa
kyti negalima; japonams komu 
nizmas yra iš priešo krašto im 
portuota ideologija, kuri im
ponuoja tik tokiam elementui 
kuris yra arba atsidūręs nežmo 
niškame skurde, arba yra mo-J 
rališkai išsigimęs ir netekęs 
savo tautos charakterio bruo
žų, o tokių japonų skaičius yra 
nedidelis. 

Moters širdis težino tik vie
ną laimę žemėje: mylėti ir bū
ti mylimai. —M. Beer 
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šaukė: "Nedirbsime, nedarykite 
tokiomis sąlygomis sutarties". 
Susirinkimą nebaigę uždare. Po 
savaites vėl mitingas. Unijos 
atstovas skelbia, kad ir dol virš 

Amsterdam, N* Y. 
Ką streikininkai laimi? 

Šią vasarą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse vyksta streikų! valandžių susitarCa darbininkų 
gadyne. Vieni streikai baigia- ruuidai. Dabar tik reikia gauti 
si, kiti prasideda. Streikų p ra -^ų aprobatą sutarčiai pasirašy-
džia entuziastiška, pabaiga daž- ti. Ir vel triukšmas, 
niausiai miglota. j —Kai streiką pradėjote, tai 

JAV darbininkas įsitikinęs, darbininkų neklausėte. Streika-
kad gerbūvį gali pagerinti tik v o m e 7 savaites ir tik po vieną 
streikuodamas. Todėl darbinin- centą į savaitę uždirbome — 
kai darbovietėse nuolat garbina saukė streikininkai, 
streiką ir juo didžiuojasi. Jų Unija dėl sutarties tvirtinimo 
supratimu, streikuojant galima leido kalbėti lenkiškai, itališkai 
sudaryti geresnes darbo sąlygas j r lietuviškai. O pamatę, kad 
ir iškovoti didesnį atlyginimą. įr tas negelbės, tai paskelbė, 

2inom, kad didesnių fabrikų j ka(j p C r dvi dienas bus slaptas 
darbininkai priklauso unijoms, balsavimas, t. y. kas už kon-

TARIASI SU NAUJAIS PAGELBININKAIS 

Kiekivenas darbininkas moka 
unijai privalomą mokestį. Mo
kestis ne visur vienodas. Pa
vyzdžiui, Amsterdame viename 

trakto sudarymą ir kas prieš. 
Balsavimo rezultatai toki: 22rh 
už, 78 ' ; prieš. 

Kuo tas streikas baigsis šian-
fabrike iš kiekvieno darbininko dien sunku pasakyti. Jau 9 sa-
savaitinio atlyginimo atskaito i vaitės, kai streikas tęsiasi. Dau 
po 50 centų. 

Unija atstovauja ir gina dar
bininkų reikalus; metų gale su
daro su fabrikantais sutartis, 
stengaisi darbininkams sudaryti 
tinkamas darbovietėse sąlygas, 
prižiūri, kad sutarties sąlygos 
būtų tinkamai pildomos ir tt. 

gelis darbininkų, ypač tremti
nių, atsidūrė labai sunkiose są
lygose. Streikininkas 

So. Boston, Mass. 
Rašytojų klubo veikla 

Prieš dvejus metus įkurtas 

Didžiule sanatorija 
Protestantai ir katalikai 

Shrevporte, La., pradėjo didelį 
vajų, stengdamiesi sukelti pu
santro miliono dolerių naujai 
sanatorijai, kuriai vadovaus ša 
ritės vienuolės. Visas pasta
tas kaštuos apie 4 milionus do
lerių. Tikimasi paramos ir iš 
vyriausybės. 

šiandien 3 yra koncentracijos 
stovykloje, visi kiti yra mirę 
arba kenčia kalėjimuose. 

— Vasaros rezidencijoje. Šv. 
Tėvas šeštadienio vakare iš Va
tikano Rūmų privačia forma 
persikėlė į savo vasaros rezi
denciją Castelgandolfo, kur bu
vo entuziastingai sutiktas pla
čios apylinkės gyventojų. 

Kanados protestantai 
Quebecke labai gerai susior

ganizavę katalikai ir Bažnyčios 
įtaka ten didelė. Įdomu, kad 
Quebecko protestantai, kur jų 
tik neįtakinga mažuma, savo 
mokyklų statybai gavo tris mi
lionus dolerių. Tai gražus tole
rancijos pavyzdys. 

Arthur E. Summcrfield (antras iš kairės), nauja* Respublikonų partijos vedėjas, tariasi su naujais 
savo pagelbininkais VVashingtone. Su juo yra iš kairės į dešinę: Robert; Humphrcys, \Vashington, 
D C. propagandos komiteto direktorius, Wayne J. Hood, La Crosse, Wfcc., GOP National Com-
taittee vykdomasis direktorius ir Stanley R. Pratt, Sault Ste. Marie, Mich., Summerfield s asmeniš
kas atstovas pas Dwight D. Eisenhowerį. (INS) 

Darbininkai, t e o r e t i š kai j Bostono Rašytojų Klubas subū-
imant. jaučiasi už unijos pečių | re gražų skaičių Bostone ir apy-
stiprūs ir veningi. Jie įsitikinę, I linkėse gyvenančių intelektualų 
kad unija visus darbininkų rei- ir meno kūryba besidominčių 
kalus vienodai gina ir neleidžia \ asmenų. Be rašytojų, klubo 

Tėvas Bružikas rašo 

fabrikantams jų skriausti bei 
išnaudoti. 

Vieno lietuvio įspūdžiai 

Gyvenu nedideliam Amster-

veikloje aktyviai reiškiasi ir vi
sa eilė kitų menų atstovų: dai
lininkai, muzikai ,aktoriai. Dur
niai prie bendro darbo priside
da ir savo žymią dalį įneša ir 

danty N. Y. mieste. Cia veikia kitų profesijų asmenys, ku-
tik du didesni audimo fabrikai.' riems literatūra ar menas, toli-
Juose dirba virš 7,000 darbinin
kų. Šiemet metų pradžioje dar-

mi jų darbo sričiai, yra tačiau 
nepavaduojama kultūros dalis; į 

bovietėse plito gandai, kad dar- į čia lygiagrečiai tat matysi ir ; 

bininkai eisią streikuoti. Sky- j girdėsi tokius "nieko bendra" 1 
rių atstovai vis dažniau ėmė su literatūra neturinčių profesi- | 
lankytis į unijos posėdžius. Su-' jų asmenis, kaip gydytojai, tei-
grįžę girdavosi, kad jie reika- | sininkai, inžinieriai, nekalbant • 
lauja fabrikantus padidinti 25 ! jau apie mokytojus humanita-
ct. į valandą atlyginimo. Dar- rus, kuriems lietratūra Lietuvo- , 
bininkai džiaugėsi. Bet tai bu- je yra buvusi "kasdienine duo-
vo tik svajonės. Slinko savai- na". 
tės, mėnesiai, o atlyginimo fab- | Klube šalia literatūrinės da-
rikas nepadidino. Galop atėjo .lies programose buvo keliamos 
ir darbo sutarties pabaiga. Fab j ir nagrinėtos įvairios kultūri-
rike unijes skelbimų lentoje pa- I nes, visuomeninės, istorinės, net \ 
sirodė fiktyvūs skelbimai. Tarp specifiškai architektūrines (iš-
kitko buvo sakoma, kad fabri-1 einant iš Lietuvos atstatymo 
kantai senos sutarties neatnau- ' problemų) temos. Klubo susi-
jins. Atlyginimą mažins. Ne- : rinkimai, vykdomi kiekvieną 
mokės už oficialias šventes ir Į pirmą mėnesio šeštadienį, dau-
atostogas etc. I geliui inteligentų būna tikras 

Darbininkai nerimauja. Vie- ' dvasios atsigaivinimas. Tenka 
ša> ima kalbėti eisią streikuoti. ' pasidžiaugti, \ a d susirinkimuo-

Mudviem su tėvu Vladu Miką 
lausku, SJ, teko labai sunki pa
reiga: grąžinti 5,000 sukomunis 
tėjusių mūsų brolių lietuvių, čia 
Urugvajuj, Montevideo mieste. 
Atvykę nusiminėm, manėm nie
ko nebus, kadangi 90 nuošimčių 
priklauso komunistams. Bet po 
metų įtempto darbo laimėjome 
500, o kai turėsime savo bažny
čią (jie čia nei nuolatinio lietu
vio kunigo, nei bažnyčios netu
rėjo) tai, Dievui padedant, grįš 
ir kiti. 

2emės sklypą jau užpirkc.me, 
vyskupo leidimą turime, tik sun 
ku su lėšomis. Iš vietinių daug 
nesitikime, nes daugumoj ne
turtingi ir atšalę. Dėl to bū
kite tokie geri, atsiųskite šiam 
dideliam tikslui pagalbos, nors 
ir mažą aukelę, bet jeigu dides
nę, tai dar geriau. Cia 1560 
plytų kainuoja $100. O kaip 
būtų gerai, jeigu tai galėtumė
te padaryti dalimis ar išsyk, o 
tuomet jau taptumėte tikras 
bažnyčios FUNDATORIUS ir 
kartu jėzuitų vienuolyno amži-

1 I I I . 1 1 1 

tai nuoširdžiai pritaria. Šiuo 
metu režisorė komplektuoja vai 
dintojus, įtraukdama ne tik jau
nimą, bet ir vyresniuosius, ku
rie po vienokia ar kitokia pro
fesija slepia "užkastus" scenos 
talentus. K. 

nas NARYS — RĖMĖJAS, ku
ris gyvas ir miręs dalyvauja 
daugybėje per visą vienuolyną 
atlaikomų šv. Mišių ir kitų mal
dų. Pagalvokite. Ga l ' i r kitus 
kad ir nelietuvius pakalbinkite, 
nes visur yra gerų žmonių, o at
liksite didelį apaštališką darbą 
ir artimo meilės patarnavimą. 
Labiausiai dėkoju p. Jonui Ke-
ruliui, kuris jau antrą tūkstan
tį dolerių baigia rinkti. Ak kad 
tokių daugiau atsirastų pasišven 
tėlių! Kad mes užsidegtume 
tokiu uolumu bažnyčias statyti 
kaip komunistai griauti, tai bū
tų gerai. 

Visas aukas malonėkite siųs
ti ne per paštą, bet paprastu 
banko čekiu, nes paštas daug 
atskaito. Tai nekantraudmi 
lauksime, skaičiuodami d'enas 
ir valandas... 

Misijonierius 
Rev. J. Bružik#8, SJ, 

Caigua 3711, Montevideo, 
URUGUAY, 8. A. 

Padėka "Draugui". Labai šir 
dingai dėkoju dienraščiui "Drau 
gui", kad teikėsi įdėti anuo kar
tu mano prašymą, jau iš poros 
asmenų gavau aukų. Ačiū, 
ačiū... J. Bružikas, SJ 

, .rrr Prisiminė rumunus. Die
vo Motinos apsireiškimo šven
tovėje Beauring, Belgijoje, ne
seniai buvo atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios šv. Jono Chri-
zostomo apeigomis, už persekio
jamus Rumunijos katalikus. Iš 
10 buvusių Rumunijos vyskupų 

P E L N Y K I T E D I D E L I U S 
P I N I G U S 

pašvęsdami V2 valandos i diemį 
AUGINKITE CHINCHILLAS 

_— 

Fabrikas paskelbė, kad tai tik 
unijos prasimanymas ir blogos 
valios darbininkų savotiška agi
tacija. Tai va, iš šio punkto 
ir prasidėjo tarp vienų ir kitų 

se aktyviai reiškiasi ir ne vie
nas senųjų Amerikos lietuvių, 
iš kurių paminėtini garbės kon
sulas Šalna. dr. Galinis ir kt. 

Dvejus metus sėkmingai klu-
intrygos. Kai kurie darbinin- ibą tvarkiusiai "valdžiai" su pir
kai dėl numatomo streiko džiū- mininku F. Kirša pavasarį at
gavo. Daugelis susirūpino, kad ^statydinus, išrinkta nauja vai-
srteikas atimsiąs iš jų pasku- dyba, į kurią įeina: Bern. Braz-

džiomis (pirm.), V. Kulbokienė, 
A. Gustaitis, Pr. Lembertas, 

iimiiitmiKiHtiMiiiiiitminniitMimiiiiii 
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tinį duonos kąsnį. 

Streikas 

Birželio mėn. 1 dieną renka
mės į fabriką ir randame pla-

dail. V. Vizgirda. 
Vasaros metu klubas atosto

gauja. Tačiau naujoji valdyba 
katais užbarikaduotus vartus, j jau ima rengtis naujiems dar-
Plakatų miškas su šūkiais "No \ bams. Salia eilinių susirinkimų, 
contract no work". n a rb i - j į kuriuos ir šiais metais, pagal j 
n inkai į fabriką neįledziami. tradiciją, numatoma kviestis 
Kiek pažioplinėję, išsiskirstėme ' svečių rašytojų ir kultūrininkų 
! namus. 

I'o dviejų savaičių unijos at
stovai su fabrikantai* susirinkę 
pasiginčijo ir nieko nenutarę iš
siskirstė. Pašalpų streikinin
kams niekas nemoka. O unija 
į tai visai nekreipia dėmesio. 

p o šešių savaičių unija šaukė 
vimj darbininkų susirinkimą. 
Darbininkams pranešė, kad jau 
baigiama su fabrikantais susi-

iš toliau. Numatoma du minėji
mai: 1. Maironio 20 metų mir
ties minč-jimas ir 2. K. Binkio 
10 metų mirties minėjimas. Mai 
ronio minėjimo akademijos pro
gramai kviečiamas prelegntas 
su paskaita ir šv. Petro parapi
jos choras, vad. muz. J. Kačins
ko. K. Binkio minėjimui stato
ma pjesė "Atžalynas". Reži
suoti pakviesta ir sutiko bu v. 

Jžsisak.vkite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuvės 

l'iis muf Ku-lito nuaiptr'Kti jvatrlų rO 
AIJĮ baldus, lamu reikmenis: Saldy 
ftių baldus, namų reikmenim Balio u> 
aetus, miegamųjų setus ir kitus ha> 
du*. 

AKCHEK AVENUB 
FUKNITURK CO. 

H»v. JUOZAS KAZIKAIT'fe 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351' 
Prtal jHlKydaml baldus patikrinkite 
pa* mm, K»I JUIIIH hiis ekonomlAklai 
ųtyutakyt) tiesiai Įs mūsų dirbtu*fe 
Jol pageidaujate. *aiasinv> duoti i 
Ureditan 
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PIETŲ AMERIKOS 
CHINCHILLAS 

Jūsų ateičiai 
GoriausloH kokybčs voislčs 

ti iki '1 savaičių senumo 
I i 00.00 u i pora 

Kiti nuo $1 .000 , ik i l l . foD porai 
Alos išlaikysimo juos už nebrangių 

inCneslne kalnų 

RUDY JOHNSON 
CHINCHILLA R A N C H 

30th Ave. and 53rd St. 
Konusini, Wiso. Tel. Kcnoslta 2-U216 

Klftkvlena dienų ir sekmadieniais 

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie knnčm nuo SENŲ AT
VIRŲ tr 8KAI ;D£1Ų ŽAIZD'T, Jie 
nugali ramiai sPdčtl tr naktimis mle-
coti, nuo |ų užsi&enijusios žaizdos 
niežti ir bkauda Kad pasalinti tą 
nleftejirną. ir skaudėjimą seny at
virų Ir Skaudančiu žaizdų, uždėkite 
LEOl'T.O Ointmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvint* Jusu skaudėji
mą Ir Kalėsite ramiai miegoti nak-

,t| . Vartokite jj taipgi nuo skaudžiu 
nudeginu;. Ji« taipgi pasalina niežė
jimą Ilgos vadinamos l'HIOUIASIS. 
Ta'PKl paftallna perftojimą ligos vadi
na noH ATHI-KTK'S FOOT, sustabdo 

(džiovinimą odop Ir perplystnią tarp-
pirščiu. J ^ yra tinkamas vartoti nuo 
džiostančios ir suskilusios odos Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. LEGULO 

1 Ointmont sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų t r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Ointmont yra par
duodamas p o 7 6 c, 
$1.86 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkSso Ir Mil-
waukc;t, a r b a a t -
siųskite nioiiry orde 
rj 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, UI. 

MUlbcrry 5-8694 

Parengė JUOZAS ŠVAISTAS 

Rinktinčs mūsų žmonių patakos 
Čia surinktos vienos iš gražiau

sių ir {domiausių mūsų žmonių 
pasakų. Tos pasakos tai tikrieji 
jūros gilumos perlai, kurie nie
kad nepraranda savo vertes, gro
žio; tai nuostabaus žėrėjimo ir 
gyvų spalvų žaismo brangakme
niai; tai gryniausi tyro vandens 
šaltiniai, kuriuose visu ryškumu 
atsispindi turtinga, Švari kaip 
krikštolas lietuvio siela. Pasakose 
jaučiama jo širdis — jautri, ku
pina žmoniškumo ir pasireiškia 
pats būdas. 

224 pusi. Kaina $2.50 
Užsakymus su pinigais siųckite: 

„DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave., > 

Chicago 8, III. 

Knyga perskaitęs pažinsi )domia, 
paslaptingą., 40 milijonų garbinamų 
dievaičių, 400 kastų, fakirų, Jogų, 
neliečiamųjų (parijų), raupsuotųjų, 
mahuradžių, garsiosios didžiosios dva 
šios — Mahatmos Gandi, baltųjų 
dramblių, plčSriųjų tigrų bei leo
pardų, nuodingiausiųjų gyvačių — 
kobra, garbinamųjų beždžionių, *• pa>-
sakiAki; J moterj pažiūrų sal | —-
INDIJĄ.. He to, autorius Joje yra 
patiekęs gausius savo 20 motų mi-
sijonlerlAko darbo Išgyvenimus ir js-
pūdžius ls jvairtų Europos Ir Pietų 
Amerikos krafttų. 

ICaina $2.50 
Ją galima gauti "Draugo" ad

ministracijoje. 

DRAUGAS, 
23S4 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Iii. 
Autoriaus pastaba: Su šios kny

gos leidykla Vokietijoje yra sudary-
t;i sutartis, PAgal kurią Amerikos 
(šiaurės, VUtų ir Kanadoje) konti
nente knygos pardavimo teisę 16-
i/ntinai turi tik auotrlus ir jo JKI-
Iiotlniai („Draugas" Ir B. Dambraus
kas) . Visi užsakymai, daromi kitur 
j.» eina autoriaus s;jskaiton, atseit, jo 
vodamų misijų naudai. 
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L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 
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LIETUVIH 
P P O S ANTOLOGIJA 

"Žiūrėkite, tai tūkstančio metų lietu
viško genijaus kūrinys!" 

Dr. .?. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

į kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio Žodžiais. Ta« mūsų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vait-hilaitls, Antol. prakalbojo 
83? puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2331 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH AKC1UCK AVENUB, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir KASOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 10 (/r įmokant. Skambinkite 
BJshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

tarti. Fabrikas sutinka pridėti j Lietuvos Valstybinio Teatro ak-
sunkiai dirbantiems po 7 et., o j tore A. fjustaitienė, tremtyje 
specialistams po 5 et. Bet už pasireiškusi kaip gabi režisorė 
viršvalandžius nebus taip moka
ma, kaip anksčiau. Kilo triukš
mas, švilpimai, daugelis ia kar-

ir pastačiusi 7 veikalus. Dra
mos parengimų Bostone ypač pa 
sjgendama, ir "Atžalyno" pa

to norėjo kalbėti, o moterys Į statymui visuomenė nepapras 

DĖMESIO! PAGALIAU! 
NAUJAS IŠRADIMAS, AMBRPOL TABLftTfiS NUO SKAUSMŲ 

RHEUMATIZMO bei ARTHRITO 
Ale sensacingi nanJJ vaisini AMHRPOL palengvins Hluiusmus tuojau raudonuose ir su
tinusiuose sąnariuose, kojų riešuose, keliuose, nirštuose ir pečiuose. Atleidžia rau
menų skausmus arthrite, rheumatizme ir suteikia ilgalaVvį palengvinimą. A I I E R P J I ; 
lahletes, pagal Ugn klinikos |r laboratorijos bandymu (rodymus, y fa vis'Skai sauglrs ir 
ntp i iomntanios . G y d y t o j i jas rekomenduoja. Tad nesvarbu kaip ilgai Jils ©aate ken
tėję, nusipirkite A M L U P O I J Šliuidien ir laukite malonaus palengvinimą teikiančio ry
tojaus. 100 tablečių už tiktai $3.50. Pirkite jas jūsų vatstlaSje arba rašykite — 
A M Ę R P O L , 957 N. Ashland Ave., Chleago 25, 111 *«**»* 
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Gaukit du gerus uidarbiua kasmfet 
Uitikrinkit taupymui apsaugą , 

& ^ Turėkit pinigų kai reikia ^ 

Praaekit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
. kada aonU / 

. ..U , . . . . i ii i i • • « • • 

m AND L0AN ASS0CIATI0N m 
W 0 SOL HALSTED STREET CHICAGO S, gJUNOIS 

l t Telefaaaą; HAjmarkei 1-2021 ^ 
•blandos: Pirmadieniai!, antradienlaia ir penktadieniais nuo t ryta 

ta iki t vai vakarą. 
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Antradienis, ugpjūčio 5, 1952 

Visiems lietuviams tremtiniams Vokietijoje GRĄŽINO VOKIETIJAI LAISVĘ 

Lankydamas per keturis pas
kutinius mėnesius lietuvių t rem 
tinių stovyklas ir ki tas gyven
vietes Įvairiose vietovėse paty
riau, kad Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo, vadina
mo BALF, gėrybių išdalinimas 
vyksta nesklandžiai. Dažnai tos 
aukos nepasiekia labiausiai rei
kalingų ir įvyksta visokių ne
susipratimų ir ginčų gerybes 
ir aukas išdalinant. Todėl bū
tinai reikalinga suteikti čia že
miau pažymėtų nurodymų bei 
būdų, kuria tva rka privalo bū
ti Balfo gerybės dalinamos lie
tuviams tremtiniams Vokietijo
j e : 

1. Balfo Centro Raštine Vo
kietijoje sudaro sąrašą lietuvių 
gyvenamų vietovių bei apylin
kių ir praneša į Bremen Centra-
linei Labdaros Organizacijai, 
kad atėjusias iš Amerikos Bal
fo gėrybes išsiuntinėtų j nuro
dytas vietas ir kiekivenai vie
tovei pasiųstų. Šį sąrašą su
darydamas Balfo Įgaliotinis pa
sitaria su dviem patarėjais, ku
riuos paskiria Balfo pirminin
kas. 

sų religijai, ta i a r kitai srovei, 
parti jai ar draugijai. Visus rei
kia lygiai t raktuot i , atsižvel
giant tik ar y ra reikalingas pa
šalpos. 

5. Jeigu kurioje vietovėje a r 
stovykloje nesugebama išsirink
ti sau pirmininko ir šalpos ko
misijos, tai Balfo Įgaliotinis Vo 
kietijoj paskiria vieną t inkamą 
asmenj, kuris iš savo pusės pa
sirenka porą pagelbininkų ir to
kiu būdu sudaro komisiją. 

6. Jei kuris komisijos narių 
išvyksta a rba rezignuoja, tai pir 
mininkas jo vietoje paskiria ki
tą asmenj. Jei pirmininkas ap-
serga ar išvyksta, tai jo vietą 
užima vienas komisijos narių ir 
apie tai tuojau praneša Balfo 
Įgaliotiniui Vokietijoje, kad ga
lėtų su juo užmegzti kontaktus 
ir jo vardu gėrybes siųsti. 

7. Vietos šalpos komisija da
ro pasi tarimus bei posėdžius ne 
rečiau, kaip vieną kar tą į mė
nesį arba taip dažnai, kaip at
siranda reikalo. Visus savo nu
tar imus praneša ir apie visos 
stovyklos bei apylinkės lietu
vių gyvenimą .apylinkės gyven
tojų skaičių ir ypač gyventojų 

Kariuomenes virėjas 
Vėjas pradėjo nešti smėlį ir 

jau prezidentaujant Madisonui, torą, įrodė šio lėktuvo tinkamu-
Gallatinas paskelbė pirmąją "ka-' mą skraidymui. Šis "aerodromas" 
ro bonų" seriją. Būdamas plataus l šiuo metu yra išstatytas Smith-
akiračo valstybininkas, planavo \ sonian Institute, VVashington, D.C. 
valstybėje pravesti plačią kanalų 
ir kelių statybos akciją. Kongre
sui užsispyrus, šią programą vyk
do kiekviena valstybė atskirai, 
kurios pasisamdė privačias kom-, 
panijas. Tada atsistatydinę iš mi-, naujokas priėjęs prie virėjo JJ 
nisterio pareigų, Gallatin daly va-1 perspėjo: 
vo su britais paliaubų derybose ir j __ , . .- ar,dem?tu.mėte 
pasirašė Ghento sutartį, kuria for-1 J e i g u J u s apaengiumeie 
maliai karas su britais buvo baig-1 puodus, mažiau dulkių prikris
tas, nežiūrint to, kad dar kaikur tų. 
buvo kovojama. Užbaigus šią mi-. Klausyk iaunuoli nesi-
siją, jis buvo pasiųstas kaip Ame-' ruausyK jaunuoli, nes i -
rikos pasiuntinys Prancūzijai. Se- j kišk į ne savo reikalus. Tavo 
natvėje, kurią jis praleido New, uždavinys — tarnaut i savo že-
Yorke, buvo plačiai respektuoja
mas ir prezidentai laikė jį savo 

vo galva ir tyliai palydovams 
kalbėjo: 

— Blogai. Nuo tos ligos ar
ba miršta, a rba lieka silpnas-
megeniu. 2inau, aš pats j a sir
gau. 

Prez. Trumanaš pasirašo V. Vokietijos taikos sutartį tvirtinan
čius dokumentus. (INS) 

ŽYMOS AMERIKIEČIAI 
Pennsylvanijos įkūrėjas 

2. Balfo gėrybėms ir pini
gams skirstyt i vietose renka
ma susirinkusiųjų balsų daugu
ma vieneriems metams komisi
j a ir jos pirmininkas (komisija 
toliau bus vadinama šalpos ko
misija). Apie susirinkimo šal
pos komisijai rinkti vietą ir lai
ką pranešama visiems apylinkės 
lietuviams. 

3. Atsiųstos į stovyklas a r 
apylinkes gėrybės ar pinigai yra 
išdalinamos žmonėms jau minė
tų, pačių tremtinių išsirinktų, 
komisijų iš trijų, o didesnėse 
vietovėse iš penkių asmenų. Vie 
nas komisijos narių eina pirmi
ninko pareigas. Jo vardu yra 
siunčiamos gėrybės ir Balfo 
Įgaliotinis su juo susirašinėja 
visais šalpą liečiančiais reika
lais. Pavieniai žmones prašymų 
nei įgaliotiniui, nei Balfo Cent- , j u m s visiems ir pagarba 
rui neprivalo siusti, o visus sa- Į j # R . Končius 
vo reikalus tur i perduoti Bal- Balfo Pirmininkas 
fui per vietos šalpos komisijos , 
pirmininką. Jei yra reikalo, pir 
mininkas pasitaria su komisijj 
atskirų žmonių ar grupės rei- Pasibaigus sezonui, nors dau-
kalais ir informuoja Balfo Įga- guma lietuvių išvažinėjo į šiau-
liotinį Vokietijoje. Vietos šal- r c , bet pasilikusieji lietuviai ne-
pos komisija, suprantama, ge- nuleido rankų, ryždamiesi palai-
riausiai žino šeimų bei pavienių laikyti bendrą kontaktą su sa-
asmenų būklę ir reikalus bei jų | viskiais ir ryžtingai talkininkau 
gyvenimo sąlygas, todėl ji tei- ( t i lietuvių tau tos likimo budėji-

VVilliam Penn, Pennsylvanijos 
įkūrėjas Amerikos istorijoje už
ima reikšmingą vietą, tačiau nėra 
visai tikslu jį vadinti "amerikie
čiu", nes, įkūręs koloniją, jis grįžo 
atgal į savo gimtąją Angliją. 
Tėvui mirus, paveldėjo ne tik di
delius turtus, bet ir tam tikrą 
skolą Anglijos karaliui. Norėda 

pasikeitimą, įvykius bei proble- 'mas surasti savo bendratikiams 

darželiu, kad atrodytų kaip kai
me. Jis mirė 74 metų amžiaus. 

Apgynė teisę ir spaudos laisvę 
Kolonialinio laikotarpio teisinin

kas, Amlrt'u Hamilton (nesumai
šyti su žymiuoju federalistu Alex-
ander Hamilton), pagarsėjo, kai 
tūlo vokiečio John Peter Zenger 
advokatas, gynęs pastarąjį nuo 
kaltinimų, savo laikraštyje apra-

mas informuoja Balfo Įgaliotinį 
Vokietijoje. 

8. Balfo Pirmininkas, pasita
ręs su Centro Valdyba, skiria 
iš tr i j ųasmenų Revizijos Komi
siją, kuri kas šešis mėnesius pa 
tikrina visą Balfo veiklą Vokie
tijoje. 

Cia pažymėti mano nurody
mai bei patar imai y r a demokra
tiški ir mūsų organizacijos t roš
kimas yra, kad teikiant šalpą 
nebūtų jokių nesusipratimų, be
reikalingų ginčių ir kad Jūs , 
Brangūs Lietuviai, nesantieji 
sunkią t remties naštą, vieni ki
tus užjaustumėte, vieni kitiems maža kolonistų. Per tą keletą me-j kas jiems tik būtų nepatogu. Jury 

neoficialiu patarėju. 
Lėktuvų planuotojas 

Samuelis Fierpoint Langley bų3 
amžiais primenamas už savo ty
rinėjimus aviacijos srityje. Kaip 
astronomas ir fizikas, jis jau bu
vo plačiai pagarsėjęs, iki 1890 
metais visiškai atsidavė fantasti
nei, kaip kad tada atrodė, idėjai 
— pastatyti motoru varomą, sun
kesnį kaip oras, aparatą, kuris 
pats skristų. Įsitikinęs galimumu, 
1896 metais Langley sulipdė 
"skraidančios mašinos" didelį mo
delį, kuris nusklendė 3,000 pėdų. 
Vėlesnis modelis — 4,200 pėdų. 
Tai buvo pirmieji motoru varomi 
skridimai, sunkesnė, kaip oras, 
mašina. Nors Langley tikėjosi, 
kad kiti tęs jo pradėtus bandy
mus ir sukonstruos normalaus 
dydžio mašiną, kurioje tilptų pi
lotas, tačiau jam teko ir toliau 
tuos bandymus pačiam tęsti. 

Kongresas šiems bandymams 
buvo paskyręs $5,000. Tačiau šis 
lėktuvas, jo vadintas ,.aerodrome" 
vilčių nepateisino; priežastis — 

Ši nelaimė ji 

mei ir viskas. 
— Tai tiesa, t a rnau t i 

žemei, bet ne ją valgyti. 

Perdėtos linksmybės pavir
s ta kentėjimais. —Bertuch 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

savo 

šė, jog vietinis gubernatorius ki 
ramią vietą, jis paprašė, jog ka- ' šasi į teismų veiklą. Kada teis-
ralius, vieton skolos, jam duotų mas ir gubernatorius prigrasino 
žemės naujajame pasaulyje. 1681 Į vietinius teisininkus nesikišti į šią ' netikslus startas, 
m. sutartis buvo pasirašyta ir i bylą, Zengerio draugai nuvyko į taip paveikė, kad jis atsisakęs vi
jau sekančiais metais VVilliam Philadelphiją ir slaptai prisikal- s ų tolimesnių bandymų. Bet kaip 
Penn persikėlė per Atlantą, kad I bino šiai bylai vesti Andrew p a - j i s tikėjosi, netrukus kiti žmonės 
"krikščionims surastų kraštą, milton, buvusį Pennsylvanijos pro- ėmėsi jo pradėtą darbą tęsti — 
kur jie galėtų atsiduoti taikai, vincijos gynėją. tai buvo broliai VVright, pirmojo 
laisvei ir teisingumui". Hamiltonas žinojo, kad jei teis- sėkmingo motoru varomo lėktuvo 

Apsistojęs dabartinėje Penn- mui pasisektų įrodyti, kad Zenge- išradėjai. Praslinkus aštuoniems 
sylvanijoje jis parašė statutą, pa- rio straipsnis buvo šmeižtas, gi- metams po Langley mirties, ir 
remtą principu, jog "teisei re- bamasis skaudžiai nukentėtų. To- trims po sėkmingo VVright skridi-
miantis kiekviena vyriausybė yra dėl Hamiltonas pareikalavo, kad m o Kitty Hawk, North Carolina, 
laisva, gi šiuos įstatymus ruošia butų sunviestas Grand Jury teis- žinomas lėktuvų konstruktorius 
pati tauta", joks krikščionis ne- mas, kuris nuspręstų kuris yra Glenn H. Curti^s, į Langley ori-
galįs būti persekiojamas dėl savo falsifikatorius. Teismui nesutikus, gįnalų lėktuvą įdėjęs geresnį mo-
religinių įsitikinimų. Su indėnais j jis kreipėsi tiesiai į Jury komisi-
jis draugiškai susitarė, tardamas ' ją savystoviai šią bylą ištirti: jei. 
"visi mes esame tokio sudėjimo ir Zengeris yra teisus, jis turi būt i ' 
kraujo." Koloniją jis išgarsino | išteisintas, jei jis būtų nuteistas 
Europoje olandų, prancūzų ir vo- už šmeižimą, tai tokiu atveju val-
kiečių kalbomis ir sutraukė ne- j dininkai galėtų nustelbti vhką, 

pagalbą teiktumėte ir būtumėt 
aktyvūs dalyviai Balfo veikloj 
Vokietijoje. 

Su geriausiais linkėjimais 

l Miami, Fla. 

singiausiai ir geriausiai gali iš- m e . 
spręsti kokia proporcija atėju- p a aulio Lietuviu Iirndrifom. j belių, t a rp kurių girdėjosi lp )ilą~"iKJtl~^itttvmHČC Eaid ."lCpe^įftę^ 

tų, kol jis buvo Pennsylvanijos j nedelsdama išaiškino, jog kaltini 
valstybės gubernatoriumi, įkūrė mai prieš Zengerį buvo neparem-
Philadelphijos miestą — "brolis-1 ti. Jų nuosprendis, Hamiltono su
kos meiles miestą". Ten kiek vie- Į manumo dėka, vėliau tapo įstaty-
nas namas turėjo būti supamas mu. New York miestas išreiškė 

Į savo dėkingumą Hamiltonui "už 
jo pastangas apginti žmonijos tei-

Aušrienei ir Anitai Karns. Taip Į ses ir spaudos laisvę". 
pat didelė padėka priklauso p. | Nusipelnę ekon<,mi tai 
Clarence Meshkun ir poniai i Albertas Gallaiin, naturalizuo-
Onai 'Meshkun iš Hartfordo t a s amerikietis, prezidento Jeffer-una i Mesnkun, iš n a r u o r a o , , TOno f i n a n s ų m i n i s t e r i s , taip pat 
Conn., kurie atostogų metu da- j tarnavęs tose pareigose ir prie 
bar atvyko iš Los Angeles, Ca- '• Piez.d^nto Madiscnj, nepaprastai 
lif ir nežiūrint k-id natvs bu-1 d ? u g P r i s i d ė J° P r i e respublikos lit., ir nežiūrint, Kaa pa tys DU- ; ekonomiško sutvirtinimo. Gimęs 
vo svečiai, bet mielai .talkinin-i Ženevoje, Šveicarijoje, Gallatin į 
kavo svečių priėmime. Gi p. \3mfr> Valstybes persikėlė 1780 
r. T^-I • x- J - - • n • i metais. 1786 m. jis buvo išrinktas 
Pe t ras Bukis nuoširdžiai talki- Pennsylvanijos atstovų rūmų na-
ninkavo visų svečių puikios nuo riu, o netrukus tapo išrinktas ir į 
taikos palaikyme. Pat* kongresą, kur iškilo Jeffcr-

T, - . ,. , ,L . i i įsono pnrtijoje. Tapęs Jeffersono 
Butą naudingų kalbų ir k a i - | f i n a n 8 U m i n j s t erm, jis taip garai 

sių gėrybių reikia skirti . pobūvis 'gerb . kun. A. Tamoliūno*išreikš ; t a i ? valstybės biudžetas buvo per-

Marijos apsireiškimu PaUraoj* 
1917 metais aprašyme 
128 pusi. Kaina $1.00 

« Z.-H. K \ M I - ' M t t l l 1- I U j . i l \S H l V i ^ ' l * " 

"DRAUGAS" 

% Z3S4 So. Oakley A ve,, 
t h'.v-Agu H, 111. 

Vietos šaljos komisijoms čia š ta i Pasaulio Lietuvių Bend- t as nuoširdus pri tarimas. d S 2 £ 3 į * d f i i °felJ & S 3 * 8 r a E 1 tUKkrt* knygos •luntlftmo, pa*tu 
teikiu sekančių patar imų: j ruomenčs, Miami apylinkės, 8-

a) Nei maisto, nei pinigų ne- j 0 skyriaus iniciatyva liepos'27 
teikti tiems, kurie dirba. 

b) Pinigų neduoti tiems, ku
rie prageria. 

Iš šio pobūvio pajamų nutar
ta pirkti vieną serą naudai Mia-

gražų ir atmintiną lietuvišką 
tautinį sekmadienį. 

Pastebėjau, kad šiame pra-

c) Duoti žymiai didesnę pro
porciją našiems moterims su 
mažais vaikučiais ir skaitlin
goms šeimoms, ypač jei jų tar
pe yra dar ligonių. Labiausiai Smatniame lietuviškame pobu-
turėtų būti atsižiūrima į džio- \ vyje gausingiausia reprezenta-
vininkus, privačiai bedgydan- clją sudarė lietuviai iš Holly-
£ i u 8 wcod, Fla. Taip pat buvo ma-

d) Komisija, dalindama gėry- tanių ir netikėtų svečių iš Chi-
bes, neprivalo atsižvelgti a r lie- cago, UI , p-l« Melvina Stankus, 

d. apie 50 lietuvių susitelkė po- mi Lietuvių Piliečių Klubo, ku-
nios Onos Navickienės viloje, ris pasiryžęs netrukus s ta ty t i 
1777 Meridian A ve., Miami Lietuvių Piliečių Namą Miami 
Beach, ir įspūdingai praleido mieste. 

Pasaulio Lietuviu, Bendruo
menės Miami apylinkės 8-jo sk. 
valdyba y ra : Anita Navickaitė 
— Karns, pirmininkė; Zigmas 
Kaulakis, sekretorius; Edvar
das Lapinskas, iždininkas. 

Bendruomenes valdybos pir
mininkė Anita Navickaitė ir eek 
re tor iu i Zigmas Kaulakk- taria 

kuri šeimininkėms padėjo pri- I nuoširdžios padėkos žodžius vi-
kios a r kitokios organizacijos i m t i "' sužavėti svečius. Dvi ki- j šiems svečiams dalyviams, ku-

Val. Ru- į r i e uoliu darbu ir dosnia auka 

i jm i i t p f — 

tuvis t remt inys priklauso vieno-

ir a r jis užsimokėjęs organizaci- t o s gracingos p-lėa 
jų reikalaujamus mokesčius, ' cizinkaaiti su Charlenc Grubcr 
M* Balfo g i ryMp negali bū t i : i« M ^ o s e Park, 111., šauniai pa 

prisidėjo. Sąmata 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekviena* žmntois •urM-v ątlietamu* nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti ka* savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų n.)k*)ul, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėmis, krik** t rtnm* ir Uitiems reikalams 
Kas turi Mu^ltaupes pinigu. *»» isnelasi mumini* ir laimingesnis. 
t'ra<i*k tanpvll Šiandien' 

MUTUAL .3X«/$AVINGS 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pr«i. • Tel. VI rginla 7-7747 
Sa vingi Insured to $10,000 b y F.S.L.I .C. 

jntnkiu mokesčių iškolektavi-
nuii. 

e) Pa tar t ina , kad šalpos komi 
sija visada praneštų visiems, 
jei y ra būdų, kiek ir kokių gėry 
bių y ra ats iųsta . 

f) Pageidautina, kad į komi
siją įeitų vyrų ir moterų. 

4. GSrybes dalinant, gink Die 
ve, nevalia daryt i jokių diskri
minacijų ir nevalia atsižvelgti 
į žmogaus tikybinius įsitikini
mus boi jo pasauležiuras, t. y. 
a r j is priklauso katalikų, liute
ronų — prote&tantų, ar ortodok 

sireiske šiame linksmame lietu
viškame pobūvyje. 

Be lietuvių, malonu buvo ma
tyti gerb. estų ir latvių veikė
jų, kaip p. Mik, p-nią Sepp ir 
Rarriaat šeimą iš Estų Klubo, ir 
kitus bendradarbius iš Latvių 
Klubo. 

Apie vakarą, išdalinus laimė
jimo dovaneles, svečiai buvo pa
vaišinti lietuviška dešra ir ska
niu lietuvišku pyragu. Už sev-
tingą šeimynišką rūpestį didžio
ji padėka priklauso gerb. po
nioms Onai Navickienei, Agotai 

m^smm^^m smmmr 

Goodyear Tires.Tubes 
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TURIME IR KITŲ ISDIRBYSaV PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANC0S 

AUTOMOBILIO IR SPAKNŲ ( F E N D E R ) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Bftlzekas Motor Sales^ Ine. 
4030 AKCHF.R AVKNUE. Chrysler —Plymouth pardavėjas. Tel. VIrginia 7-1515 

t1 

i1 

I 

1 
i 
I 

Prasitarė 
Maršalas Mac Mahon aplan

kęs ligonines a t rado karį, ser
gantį tropikų drugiu. Palinga-

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

^ 

BUDRIKO SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS 
#100,000 Vertes Baldų Kainų Numažinimo 

Išpardavimas 
3241 SO. HALSTED STREET 

Budriks didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti 
puikiausiais baldais. Kaina visada žemesne, nes mūsų renda yra 
žemesne, ir.es dabar dar nukirtome šisis kainas iki pat kaulo grei
tam ištuštinimui. Dabar jus gausite platų pasirinkimą mūsų kaina 
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu mums kai
nuoja, štai yra jūsų gyvenimo proga Rauti pirmutini pasirinkimų, 
geriausių prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitų tik po kelis, dar kitų tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jūs norite beveik jūsų pačių kainomis. 

REGULIARIAI $27.50 
INNERSPKING MATRACAI AR BOX SPRING 

Mos numažinome kainas, kad duoti jums progą pirkti šiuos mat-
racus n l.os springs, Kun. yra „out "t this \vorld" C ^ CfrSfl 
dfil patogumo ir \ert6s * I %&**** 

HOLLYWOOD LOVOS GRUPft 

: ^ 

$5950 {skaitant Plautie Ht.adboard, innorspring mairacas 
ir box spring, sa kojemis, kompletas 

lloliywocu Lo\*i su minkštu galu, plastic, plieniniais frėnuiiH, ant 
ratukų. idueioH ir mažos mioros, su springsais, spring- ti* jm f\T\*\ 
siniu matracu. Viskas vejtCs $72.00, už w f t § i J ^ V v 

IŠTUŠTINIMAS MUŠU REGULIARIAI 
$79.00 IKI $99.00 VERTES SOFA LOVŲ 

Mes sudėjome j daiktą kelias sot'a-lovas, kiekviena dviem asmenim 
mtegou ii nukirtome Kainą greitam JIJ išpardavimui. S C ^ C k B D 
Kai kurios jos yra su pla&tika apdungtom ,,rankom" * 0 » J 

R E G U L I A R I A I $ 1 4 9 . 0 0 V E R T Ė S K R O E H L E R 
3 8 M O T Ų M O D E R N I Š K A S E C T I O N A L S O F A * 

Dvi lo\\'-arm sekcijos, viena vidurine sekcija — sudSti ir išskirstyti 
jus .savo patogumui Ir jusi; kambario reikalingumui S C ^ C ^ 5 Q 
Moderniškos U/;danKOs. l'ripildyta springi-ais visur, tik Wįp^£W 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T f i S K R O E H L E R 
2 Š M O T Ų S E T A S P U I K I O S M O H A I R F R I E Z E 

Smagus, malonus sčdčti, su pilnais coil-sp. ingsais ir apverčiamomis 
sedynig paduškomis (uvigubai ilgiau dev»si). S " 1 * 3 0 5 0 
atorai pripildyta užpakalyje srMlej.mo patogumui. Tik * I i&%2%* 

DVliAI IHastikos Ižilangos su kiekvienu l'ail.ir Setu, 
.SIceper arba i<ouuge be primokejiniu! 

R E G U L I A R I A I $ 2 5 . 0 0 G Y V E N A M O J O K A M B . S T A L A I 
L 1 M E O A K , V V A L N U T , M A H O G A N Y , B L O N D E 

Jūs.ų pasirinkimas iš ,,step, cocktail" arba lempos C -4 Jjį ft7) 
ir reguliariai gab- i>ustatytl staliuku, l 'asirinklmas po ' ' I " • • ' * " 
tlegultariai $4*j.oo vertes (Irindg Lempos S ' ^ ' ^ O O 
Kembl-andts specialiai nupi/;iniai iki ^^ fc^ fc* '* ' 
s i M.l i I i MI'OS — Itegulinrial $25.00 \e i tes S O Ū O 
l/aii" nuillatllta ir <lidtli.s jums siisitaupyma.s! <rjyWW 
MUO SH.NOS IKI SIENAI KAIHAS — <,i-> IUII vilnonis S * ^ 7 5 
li<Kuliarinl ijtN.OO ketv. jardas. l»uitlavimo ka n ». . . . yard v O 1 * ' 

$ 8 9 . 0 0 \ V O O L - F A C E K A U R A S 
Jūs norčslte tokj kaurą kiekviename Jūsų namo kamlmryje. .Tū; 
galčsitc pasirinki! daugelio spalvų ir pavidalų. £ f v C ^ 5 0 
Puikiausia atiodaniicji ir tikrai žema kaina ' ^ ^ * ^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 2 9 . 0 0 3 Š M . G R Y N A I K L E V O S E T A S 
Stipraus Klevo su ,,\vear resistant hard-glaze" užbaigimo. C Q Q C { ] 
Komodfi su veidrodžiu, skrvnia, pilno dvdžio lova tik už ™ J # 5 ^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T E S 7 Š M O T Ų 
V A L G O M O J O K A M B . S E T A S D A I L A U S L I M E D O A K 

Stebuklas moderniškos pirklybos! Didellį „estension style". storų 
lentų viršus, ..eurved |)ed«slal base" sia.^s, su 6 kr&slais, uždengti 
gražiausia, moderniškiausia suktų vilnų meužiaga C - | O C l 5 0 
kur jfis kada matėte. Dabai- tiktai už 9 I 0 * y ' ' V 

8 Š M O T Ų 1 8 - t o A M Ž I A U S M A H O G A N Y S E T A S 
Dvigubu Kotnodf, ..Chest-on-Chest", Poster IA>VS $ # ^ O •< i\7\ $231|l 

$420.9 
Darduodama ux $8(9.001 Specialiai oabur tik . . . 
I'HKKZEH — (iručiai FJoctrio 11 kub. I)Č(1Ų $420.95 
MUM /I : iv 20 kub. JHMII, stačias, /enm kaina $749.50 
IKi;i;/>i;K — 15 kub. nfidų. Tetllnga kaina, tik už $439.50 

M O $100.00 IKI S300.00 IMk.M MAISTO CKMO KAINA 
DVII.IV •>« "D KI I KK.I K M O l l ir IT i i : ! Zl U 
20 kub. ptdų Staiiiless Steel viduje $595.0» 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS 
l>l UITA IŠSTOS Ti:i,IAI/,I.K>.S (iAItANTlOJAMOS KAIP NAUJOS 
KCA VKTOlt Tk:l,l.VI/.l,/A — 10 uolių $68.50 
STKOMlil.UCi IVuil.SON — !2Vi colių, tlkUii $08.50 
rMOTOKOLA 7 % colių $38.50 
i,Ml<:KSON i'i % OOiilV OJNSOLE $08.50 
T I I A N S - Y i r , 20 OpLdC $108.50 
TKAV1J U Ti:i.i;V|/J.»A — 10 COUU $89.50 
RAYTHEON 18 COLiV OONSOLE $128.50 
/ j ; .MTII — 10 (X>MV |K> $118.50 
PHJLOO —- 10 OOUV IH> $118.50 
ADM1UAL TELEVIZIJA, IIADIO ir PlIONOt^HAPH C'O.MH. $168.50 
N A U J I E J I I : L I ; K T H I M A I VACHJUM C ^ L E A N E K S nuo $10.00 
NA1 JOS I I I KTU. SKALIHAMOS Į.M Š I M I S — Re«. $109, $69.00 
NAUJAS 1 KUB. PI). ltUPUH.KKATOR — Rog. $209.00 $199.00 
Nauja Sin\ara>.i Masiua — l l i k t r i n^ Console — R. g. $150.00, $99.03 
5 SMOIV CHROME UI N E I T E SITAI — Rog. $v>0.00 $49.1)0 
METALINES VASARAI KŪPAMOS KLUftS — Rcg. $8.00, . . $4.01 
KUUIKIAMS \ I .y.lMP.1.1 Al — PUno dydžio — Reg. $42.00 $29.00 
Pas Budriks jūs rasite didžiausią baldy vertas pasirinkimą, kur 
jūs kada nors matele po vienu stogu. Trys aukštai rakandų, na
minių reikmenų ir brangenybių. Milžiniški pirkimai kiekvienam 
kambariui naujomis ir žemiausiomis sąlygomis. 

JOS. F. BUDRIKJnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA I'lKMAl). IR KETVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:80 P.M. 
Nauja. Budrlko Radio Valanda 1S WHFC, 1450 kll. Radlo Stoties 
ketvirtadienio vakaiaitf nuo 6 vai. iki 7 vai. su orkestru Ir dainomis. 
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Modernus mergaičių 
vienuolynas 

R E A L E8TATE 

par tamente buvę įsistiprinę ko
munistų agentai . I r jei šian
dien yra 113,000 amerikiečių 

Kaip Prancūzijoje fabrikuose žuvusių ar sužeistų Korėjos ka-
apaštalauja ten dirbantieji ku- re ta i tik dėl to, kad VVashing-
nigai, ta ip įsikūrė ir moterų tonas laiku neapsivalė nuo k o - j ^ , ^ f ^ ^ r ^ X 
vienuolynas, vadinamas "Mažo- munistų į takos ir pralaimėjo Georgian namy arba bun*alows Hickory 
šios Charles de FoucauldM sese- Kiniją Stalino patikėtiniams. 
rys (Ch. Foucauld — garsus 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Pamėgtas pašto ženklas prancūzų šventasis, apaštalavęs 
t a rp Afrikos žmonių). To vie
nuolyno narės pasišventusios j Prancūzijoje, švenčiant 300 
apaštalavimui fabrikuose. N e - , m - sukaktj nuo gimimo šv. Jo-
seniai jos įsisteigė viename no Krikštytojo de la Salle, bu-
Luetticho miesto (Belgijoje) vo pernai metais išleistas spe-
priemiestyje. Jos ten dirbs į-,cialus pašto ženklas. J is susi 
vairiuose miesto fabrikuose. 

H;Ils, Oaklavvn apylinkėj; arti automo
bilio susisiekimo. $1,800 ir virš; lengvi iš-
M I I I < l k ( i i l l l , l l . 

Saukite: Oaklawn 1693 

Savininkas parduoda — arti 62-tros 
ir So. Mayflold 2 miegam, kamb. 
mttrtnj Ocorgian namą. I^abal dideli 
kamb. Didelis rūsys; automatiškas 
aliejinis apAild. ir karstas vanduo. 
Koklių vonia; kabinetu vlrtuvC: pul
kus susisiekimas; arti bažnyčių i' 

laukė tokio susidomėjimo, kad J * 0 * * k l s L J £ £ " 2 S Jk«!K2m p a r d a " 
i ** vi m ui. POrtMinoutlt 7-8IOH 

LeŠOS k u l t ū r o s r e i k a l a m s I JI išpirko 4 milionus ir turėjo 
Rockefellerio fondas antrą būti išleista nauja jo laida. 

i 

šiu motu kstvirt į tyrimu i r ' " * 
mokslo reikalams paskyrė dau-1 N u o s t a b i k a u l ų o p e r a c i j a giau kaip septynis milionus do
lerių. 

Invalidų Vaikų Shriner 's li
goninėje Chicagoje padaryta 
ypatingų operacijų- vaikų krei-

K o m u n i s t a i i i t r a p i s t a i i vi rankų ir kojų kaulai išimti, 
Iš Kinijos ištrūkęs trapistų supjaustyti į mažus gabalus, 

broliukas knygoje "Trapistas, suverti ant metalinio virbalo 
the Reds and You" nupasako- ir Vėl įstatyti į vaikų kūną. 
ja likimą trapistų bendruome- Taip ištiesinti kaulai ?erai su
neš, įsteigtos 1883 m. netoli auga ir vaikas gali ge-iau nau

dotis rankomis ir kojomis. Ši
tokios operacijos padarš, kad 
kaikurie vaikai, nusmelkt i vi
są amžių gulėti lovoje, galėjo 
pradėti vaikščioti. 

Peipingo. Toje abatijoje dirbu
sį kunigą Serafimą ir Chrizcs-
tomą komunistai apkaltino pa
dėjus priešams Bokserių sukili
mo metu, nors jie tada dar ne
buvo ne gimę. Juos mušė, kai 
jie paneigė tą kaltinimą. Kai 
moteris liudininke, pašaukta 
paliudyti, kad kitas t rapistas 
bendravęs su japonais, pasakė, 
kad jis tebuvo nuvykęs į japo
nų valdomą kaimą sakramen
tų teikti, ji buvo primušta iki 
sąmones netekimo, ir tai pada
ryta pačiame teisme. 

Taip žiauriai vare t rapistus 
iš vieno teismo kalnų keliu į 
kitą, kad senesnieji išmirė ke
lyje. Likusius, surištomis už
pakaly rankomis, suvarė į kiau 
lių tvartą. | kunigus Serafimą 
ir Chrizostomą metė taip sun
kias uolas, kad jų galvos buvo 
nukirstos jomis. Kitus du ku
nigus komunistai nunuodijo, 
kai augštesnis teismas nepalai
kė pirmojo teismo sprendimo. 
Iš 75 trapistų bendruomenes 
narių 31 mirė žiauria mirtimi, 
jų tarpe ir visi kunigai. Liku
sieji broliai buvo pasiųsti pas Ašaros užmuša bakterijas 

gimines. Prieš kiek metų I Žmogaus akių ašaros, nors ir 

Savininkas parduoda arti 59-tos ir Ham-
lin Ave. 5 kamb. mūrinį namą su 1 rxtra 
kamb. palžpžj. Htisas rūsys; centralinia 
apSildymas — stokeriu; koklių vonia, žie
miniai langai, sieteliai ir veneciškos už
uolaidos; 2 autom, garažas; arti moky
klų, bažnyčių ir puikaus susisiekimo. Ga
lite tuojaus užimti. Jkainuota skubiam 
pardavimui. REHance 5-7042 

SAVININKAS parduoda — 2 butų 
mūrlnf Ootogon priekiu namą: 5 ir 
B kamb.! insulluotas; uždarytos ve
randos; stokeriu garais apftlld.; au-

įtomatiskas karsto vandens Sild.: 2 
autom, garažas; Kalite tuojaus užim
ti navininko butą. Arti 79-tos ir 
Damen. Arti prie mokyklų, bažnyčių 
Ir susisiekimo. STevvart 3-G597. 

Turime 
namą 

lftVYKSTAMK f KAMFOKMJ.V 

parduoti mušu 1 M augito 

r>809 s. Oarpenterj 
r> kamb. Uždari porčlal abiejuose 

| butuose; stokeris; asbestOS „slriing"; 
Dr. Konstant inai Regelis, 2 auto. gar. 

\Vl .ntwortb 0-22(11 Kauno Botanikos sodo steigė
jas ir buvęs direktorius, gyve
nąs Irake ir dėstąs gamtos mok 
sius Bagdado universitete, va
žiuodamas j Ispaniją, kur yra 
pakviestas skaityti kelias pa
skaitas, buvo sustojęs Romoje. 
Jis aplanke Lietuvos Pasiunti
nybę prie Vatikano. Profeso
rius Regelis, kad ir būdamas 
šveicaras, gražiai kalba lietu
viškai ir laukia momento, kada 
galės grįžti į laisvąją Lietuvą 

S butų mūrinis namas su 4-f>-(> kam-
bar. karfitu vandeniu apšildomas. Au
tomatiškai karstus vanduo. ,,Storiu'" 
langai Ir „seroens". Gražus pečiai. 
Koklių virtuvas Ir vonios 2 auto. 
mūrinis Karužas. Pulk'os sąlygos. Ga
lima tuojau užimti savininko butas. 
Greitam pardavimui, 2789 s. Kedvale 

Tel. LAumdale 1.8544 

B U S I N E S S S E R V I C E 

Perskyros—prieš įstatymus 
Brazilijos parlamentan buvo 

įneštas įs tatymo projektas pa
naikinti konstitucijos 163 pa
ragrafą, kuriuo moteryste 
skelbiama esant neišardomo. 
Tas projektas didele balsų dau 
guma buvo a tmestas . 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

trapistai , kurie patys tevalgo j praskiestos 6,000 kartų, įsten-
tik kartą dienoje, badui siau
čiant artimiausio kaimo gyven
tojus maitino dukar t per die
ną. Dėkingi šie įdėjo įrašą sie
noje: "Pagalba, kurią jūs 
mums atnešėte, yra svari kaip 
sunkieji kalnai". 

Jurininkai vargšams 
JAV katalikai jūrininkai su

aukojo $700 Neapolio vargšam, 
tą sumą pavesdami išdalinti ka 
talikų labdaros organizacijai. 

Kodėl Kiniją užgrobi 
raudonieji? 

Buvęs komunistų dienraščio 
redaktorius, o dabar ats iver tęs 
į katalikybę, Louis Budenz, pa
sinaudodamas t a medžiaga, ku
rią surinko speciali senato ko
misija, vadovaujama sen. P . 
McCarran, la ikraš ty ' T h e Tab-
let" rašo, kad Kiniją t ik todėl 

gia užmušti bakteri jas, įvairius 
mikrobus. Tą padaro ašarose 
esanti lysozyma. 

Moderniškai Įrengta 
victH | \a ir iom nu i 
ti aukom. Specialybe 
—- vestuves. •Jnuiuivc-
d/.iaiiis duodamu pul
ki ir brauni dovana. 
Sąžiningus Ir gražiui 
atliktus tlarlMis. 

414 W. 63rd St. 
Tvl. ENg. 4-588* ar 

ENg. 1-5840. 

iiiiiiiniiiiillililiiiJiiifiiiiiiiiiimiiiiiiiJiii 
" D R A U G A S " A G E N C Y 

55 E. Wa8hington St. 
Tel. DEarborn 2-2434 

2884 So. Oakley A ve. 
T e t Vlrglnla 7-<MMU—1-0*41 
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HELP WANTED VYRAI 

AUTO PAINTER 

Needed for small busy shop. 
Good vvorking conditions. Stea-
dy work for good man. Good 
vvages. 

WALTERS AUTO BODY 
SHOP 

3808 W. Belmont 

ME N 
21 to 30 

To learn Glass fabricating tech-
niąue. Experience unnecessary. 
Prefer men Draft exempt. Plant 
located near 

Archer and Halsted. 

Phone Danube G-4712 

between 10 and 4 P. M. 

Nuolatiniai darbai. Daug bend
roves priedų." Reikalingi 

PUNCH P R E S S 
OPERATORIAI 

& 
PLATER H E L P E R S 

Nemokamai gyvybes draudi
mas. Puiki ligonines draudimo 
programa. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720 

Remia Kristaus 
kančių vaidinimus 

Floridos valstybe iš savo iž
do paskyrė $25,000 įrengimui 
patalpų Kristaus Kančios vai
dinimams Lake Wales, Fla vie
tovėje. Pa tys to miestelio gy
ventojai irgi paskyrė $60,000. 

TADO BALČICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St . ; YA. 7-0841 

i .uki u.i/i.ii elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

75 metus rūpinasi kalėjimu 
Šiemet sueina 75 metai , kaip 

tėvai pranciškonai aprūpina dva 
sinius reikalus Joliet kalėjime 
esančiųjų. 

P A J I K & K O J I M A S 
Pajieško Sofijos Ambrazevičie

nei, gyvenusios Vokietijoje prie 
Miuncheno ir atvykusios Ameri
kon 1951 metais sausio mėnesyje. 
Žinantieji jos adresą prašomi pra-

VESTU VIN R8 NUOTRAUK OS — 

AukStos Rūšies Fotografijos 
M t S U 8Pl'Xn*:/VBft 

PrecinPhotoSturJio, Ine-' 
Edvardas J. r lis. aav. 

4068 Archer Ave. 
Tel. VIrginia "-9481 

nešti: Walter Ninkiewiczr c/o Mrs. galėjo užgrobti raudonieji, kad L o j k o 3 3 5 4 S o „amilton Str., 
j iems talkino Valstybės De- Chicago 8. 111. 

Jr~ • ^ 

V I E N I N T 1 L 1 LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ RCBIU APDRAUDOSEt 

Mis atstovaujame ntsakoniinga.s apdraudos kompanijas, Unlčl kiekvie
nas mušu klljentas visados apsaugotas, jei kam Įvyksta kokia nelaime. 

FIRI i>-AUTOMiOBILK—UABILITIE*—PBEVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

ALBINAS BENIULIS 
A T L I E K A P E R K R A U S T Y M U S 
ir {vairių daikty pervežimus 

Taip pat persiunčiame j užslenj 
paktettllui Jvairaui maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

MOTOROLA 
Has openings on the l s t 

and 2nd shifts for 

ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 
INSPECTORS (Electrical) 
CABINET INSPECTORS and 
PATCHERS 

Earn highes vvages with auto-
matic raišos. F r e e insurance. 
Liberal paid vacation. Low cost 
meals and all recreational facil-
ities. Work with cheerful, satis-
fied people and build your future 
of financial security through one 
of the best profit sharing plants 
in the country. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Reikia 
PUNCH P R E S S OPERATORIŲ 

ARC Welders Pagalbininku 
Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygos. 

SUNDSTROM P R E S S E D 
S T E E L CO. 

8030 S. Chicago Ave. 

Jei turite parduoti ar iSnuomo-
11, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnla 7-6640. 

HELP VVANTED — MOTERYS 

* 

MOTOROLA 
has openings for 

SOLDERERS 

VVIRERS 

Be at your best earning highest 
vvages with automatic raises. Free 
insurance and many other bone-
fits. Work with cheerful, eatisfied 
people and build your future of 
financial security through one of 
the best profit sharing plants in 
the country. 

Employment office open daily 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

. » » » • . » » » * » • • ' 
REIKALINGAS BUTAS 

Dėmesio savininkai! Koledžo abituriente, 
žmona ir 2 vaikai skubiai jieiko su 2 
mieg. neapstatytą, Šildoma būtą. Pietva-
karuose arba vakariniame priemiesty. 
Gali mokėti iki $75. Geriausi paliudiji
mai. Skambinkite dienomis nuo 8:30 ry
to iki 5 vai. vakaro. OLympic 2-7(KX) 
Prašykite Bill Jezevvski. 

I 6 N U O M U O J A M A 

P A R D A V I M U I 

• TELEVIZIJA • R A D I O • <̂ AL-
DYTUVAI f SKALBIAMOS M A 
SINOS • LVGINTUVAI ( iRON 

ERS) O PLOKŠTELES (RE-
CORDS) O NAMŲ REIKMENYS 

WHSS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 So'ith Archer Avence 

Tel. YArds 7-8666, Chicago 32, III., 

Nonena' IfiSJusi Kun. P. 
Kirveln»<?.to paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal-
dakjiygv jaunimui. 

Kaina pagal JrlSImą: 
91.00; $1.30 Ir «1.50 

Užsiikymii8 su pinlgaiH slų.sklte: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O M O T I N O S 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis spal
vomis a tspaust i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J i s gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Var tus . 
Paveikslo kaina labai ietna — 

t i k 1 do le r i s 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

„ D R A U G Ą SM 

2334 So. Oakley Ave. 
'Chicago 8, 111. 

Rami katalikų ftelma Bkubial Jlfftko 
f> ar 0 kamb. ntrapstatyto buto ar 
namo; patogiai J parapijinę mokyk
lą.. Pageidauja vak. ar ftiaurvak. 
miesto daly. 14 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Išvaromi, naujas savininkas 
nori pats Užlipti. Geros rekomond. 

Skambinkite MKrrirrme 7-1800 

DfiMESIO, savininkai — Jauna po
ra su 2 iri. amž. valkuč" U skubia' 
nori Kauti 2 miegam, kamb. neap
statytą hutą bot kuriam vakariniam 
priemiestyje. "Publto Hervice" darbi
ninkas. Mokčs iki $85. Prižiūrės 
nuosavybę. Gali tuojaus užimti. Ge
riausios rekomenadeljos. Prašo sauk
ti: OLympic 2 -5U9. 

Jieško namo su 3-is a r 4-iais 
mieg. kambariais. Be baldų. Bet 
kurioje gražioje apylinkėje. Tu
ri puikias rekomendacijas. 

Skambinti WAlbrook 5-0082 

Personnel man, Continental Can Co., 
žmona ir 3 dukrdes, 2 mokyklos amž., 
neseniai perkelti j $j miestą, skubiai turi 
gauti 4 arba 5 kamb. neapstatytą butą. 
Vakariniuose priemiesčiuose. Geriausios 
rekomendacijos. Prašo šaukti Herbcrt 
Biack, ALbany 2-5800 Ext. 222 prieš 5 
vai.; po 5 vai. RIverside 7-1140 

Dr-meslo. savininkai. Atsakinga ftel
ma Is 3 suaugusių, 2 dirbantieji, bfl-
tinai reikalingi 5 ar G kamb. neap-
statyto buto, apšildomo ar ne. pie
tinėj, pletvak. ar pietrytinėj miesto 
daly. Nori tuojau užimti. Geros re-
komend. Prieinama nuoma. 

Skambinkit. KKnvvood 8-0128 

Rami pora be vaikų abu dirbantieji 
skubiai Jleftko 4 kamb. neapstatytą 
butą pietuose arba pietvakariuos1 . 
Piiikiaus'.'iH paliudijimas. Užtikrina, 
kad geriausiai prižiuręs butą. Gali 
mokSti Iki $65. Skambinkite Hllltop 
5-600(t, prašykite 4 rengiamojo 
kamb. Irenai nuo 7:30 ryto iki 3:30 
vai. vakaro, kasdien. 

Reikalingas geras savininkas — su
grįžęs veteranas, žmona Ir metų 
amž. vaikutis skubiai turi gauti 2 
miegam, kamb. neapstatytą butą toli 
vakaruose arba Vakarų priemiesčiuo
se. Turi išsikelti Is drėgno rūsio bu
to. Geriausios rekomendaeljo*. l'žsi-
ima dekoruoti. Prašo saukti: 

l l l . i k sb l i e 7-0359 

Savininkai, skubu! Kami vyresnio 
amž. pora jleftko 5 kamb. ap.šildom) 
buto, be baldų, arti krautuvių ir tran 
sportaeijos. Dabar dirba arti 47tb Ir 
s. Ashland Ave. Dabartiniame bute 
gyveno 7 m. Naujas savininkas uži
ma visą namą. . 

Skambinkite PRospOOt 0-0272 

Išnuomojamas did'-lis šviesus mieg. 
kamb. prie mažos ftelmos. Gallmybo 
naudotis virtuve. Kreiptis 3-e augfite. 

8901 K, < ..n,|.l). ii Ave. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

4 kambariai, dirbtuvėlė ir garažas. 
Dirbtuvėje yra tekintuvas ir „drill-
press". V/z akro žemes. Autobusu 
s u s i s i e k i m a s . Vz m y l i o s nuo A r g o 
Starch fabriko. 

Tel. Summit 886-W-2 

PARDUODAMA 
Mid\vest grosernC Ir mCsInČ: 4 kamb. 
namas; daro labai gera biznį: puiki 
proRa dideliai seimai. Pasiūlykite 
mums kainą. 

Kreipkitės: 

11732 So. Pulaski Rd. 

NAUDINGOS KNYGOS 

D Ė M E S I O 
Ar jau turi te įsigiję "Sūduvos 
išleistą visiems žinotiną, ypae 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJĄ APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKubčkit! 

»» 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! REMKITE "DRAUGĄ"! 

r ^ 

j T E L £ V I Z I J 3 3 BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

i' J, MĮ ipSffl ppfflfl 
:: ILU (gualif led englneers' servlce) 

»W C trntttoJ Street ntnube 6-6997 
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PAPER PRODUCTS 
CONVERTING 

LINING & PASTING MACHINES 
OPERATORS 8C HELPERS -

ALSO 

Seybold Cutting Machine Operators 
WILL TRAIN 

A well established, financially sound manufacturer . Steady 
work. Good pay. Prefer men over 30 years. Mušt be able 
to read and write English. 

A P P L Y : 

National Card, Mat 8C Board Co. 
4318 CARROLL A V E N U E 

^ 

Wesfern Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kuri kiek 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 {vairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavgjas 
Butoiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga g$dos nedaro. 

Prieš perkant automobili, nepa* 
tnirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SMITAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

REpublie 7-6400 

PARDUODAMAS 8 dalių valgomojo 
kambario komplektas. RieSuto medžio. 
Labai gerame stovyje už prieinamą kai
ną. Galima ir atskirai. Priedo trys len
tos ir (pads) stalo uždengimui. 

Telef. P E n s a c o l a 6-7646 

NAI DINCiOS KNYGOS 

Kiekvienam lietuviui reikalin
giausia knyga apie lietuvišką 
sostinę Amerikoje. 

Leidinys labai patogus, kiše
ninio formato. 

Šiame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, jvalrūs 
adresai * pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir k t , be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

š io leidinio kaina—40 centų. 

Užsakymus su pinigais sius
kite: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, UI. 

•AttoMti HtŠki*.i:< 

ilUBT 
AMAN KSAMK 

Tai n*p*pr*it* knyga. T*)' 

^ 

Skelbtis "DRAITGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 

"Tai tobuliausias iki šiol Chicagos Lietu
vių tos rūšies išspausdintas leidinys" 
Knyga turi 248 psl. ir gausiai iliustruota. 
Knygos gale pridėtas smulkus Chicagos 
miesto planas. 

K a i n a $1.50 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Itlbą. t 
iitm* rinkinyį* ttįpi JM 

kilai (tu. tu+oriųi Antino V0\ 
oiulilfiio, p. OrffftiMi^Mii 
lu+li, Vinco Krlvli, Joni & 
liūno, Viiiginti, p. M i U i V 
]i l , Ir Stipo Zobifiko. 

Nuiiplrkttt tivo tny^ymii. 
ovinoklt vliltiilimi Iny jy* 
imi. fiflul inajUkf! kitbiit* 
»)t tyilpiliiti tu Uttuvoi II-
iritOri. 
| Kilni t* vlinii 4oįbris. į 

Uilikymui ^fMNi 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 

DUOKITE J Į KITIEMS. 

dr~ ^ 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGKANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 60 e t 
Pinigus siuskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 

pasiunčiamos paltu. 
Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2384 South Oakley Aveaue Chicago š, Ollnota 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" ! 

»Mn i - — * - — — • . -
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Rusija Amerikos 
neprisivys 

Anglų mokslininkai įrodo, 
kad Sovietų Rusija neprisivy
sianti Amerikos atominių gin
klų produkcijoje, nes rusams 
trūksta tam tikros dervos, iš 
kurios gaminama atominė ener
gija. Amerika turi geresnius 
uranijaus klodus, negu Rusija 
ir be to, gauna uranijaus iš Bel
gų Kongo, kai tuo tarpu Rusija 
tos "dervos" neturi ir gauna 

dienas išgurę net 3,200 butelius 
amerikines gamybos "minkštų
jų" gėrimų. Visa laime, kad 
tie amerikiečiai tokie vaišingi! 

•i • • įvairios žinios 

Katalikai Formozoje 
Formozoje dabar ramus 

Vengrija ir laikrodžiai 
Vengrijoje išleistas potvar

kis, pagal kurį laikrodžiai skel
biami priklausimais karo garny 

įr | bos pramonei ir rankiniai bei! 

Susidomėjimas Eisen-
, hower'io geneologija 

Kai kurie opoziciniai ameri 
kiečių laikraščiai parašė, kad 
Ike esąs kilęs iš "švedų žydų" 
ir kad tai esą užfiksuota West 
Point karo akademijoj, kurioje 
jis yra mokęsis, bet pasirodė, 

tvarkingas gyvenimas, ir yra ' kišeniniai tebus parduodami kad tai netiesa: Ike yra kilęs iš 
sąlygos plėstis misijų darbui, tik kariams, policijai ir partie-
Cia įsikūrė nemažai iš pačios. čiams. 
Kinijos ištremtų ir pabėgusių . 
katalikų. Dabar Formozoje ka
talikų gyventojų skaičius paau-

Auganti spauda 
JAV-se ir Kanadoje šiuo me-

jos iš Augštutinės Silezijos :^° 4 0 ' f ' i r J i e t u r i P a k a n k a m a i j tu einantieji katalikų periodi-
kunigų. 

Kojinių praeitis 

(Lenkijoj) ir iš Čekijos, bet 
gaunamo kiekio toli gražu ne
užtenka. Atrodo, kad šios me
džiagos trūkumas privertė bol
ševikus stengtis pasigaminti Praeityje moterys kojinių 
hydrogeninių (vandenilio) bom- vietoje nešiojo ant kojų žvėrių 
bų. Manoma, kad Sovietų Rusi- kailine; Vėliau perėjo į odines 
ja turinti pasigaminusi 500 kojines. VII šimtmetyje pran-

ėmė gaminti audeklines cūzai 
kojines, kurios turtingoms po
nioms būdavo auksu pagraži-

mažesnio kalibro bombų 
"thorium" arba tokiu mišiniu, 
kurio sprogstamoji galia yra 
mažesnė, negu uranijaus, bet 
didesnė, negu dinamito. 

Rusijos būklė tuo geresnė, 
negu Amerikos, kad jai pigiai 
kaštuoja darbo jėga atominių! v a n o J ° Anglijos karalienei El-
ginklų produkcijoj; kai Amer i -1 z b i e t a i v i e n J* Po r a- SiUnnių ko
ka išleidžia stambias sumas a-'jinių h nuo to laiko karalienė 
tominės pramonės darbinin- neavėjo kitokių kojinių, kaip 
kams, tai Sovietų Sąjunga nau- šilkines ir tą madą per savo 
dojasi vergų darbu ir moka ge- dvariškes jvedė j visą Ang-
ras algas tik keliems užsienio liją. 
specialistams. 

Prie vienos tos "dervos" ka 
sykios yra keturios priverstinio; xy r įneS smegenų chemiją 
darbo stovyklos: stovykla kuni- | M c L e a n i i g 0ninė Massachu-
gams — blogiausia; po jos eina g e t t g v a i s t y bė je iš Rockefellerio 
jaunimo, politiškai nusikaltusių f o n d o g a v o $ 1 0 0 i 000 tyrinėji-
moterų ir kriminalistų; šie pas-] m a m s s m e g e n ų c h emijos. Ligo-
tarieji yra geriausiai traktuo
jami. Tas stovyklas saugo ka
riuomenė ir policija tokios sis
temos pagrindu, jog tas karei
vis ar policistas, kuris daugiau
sia nušauna bėgančių iš stovy
klos, greičiau pakeliamas į 
augštesnį tarnybos laipsnį, todėl 
sargybiniai šaudo ne tik į bė
gančius, bet ir nebėgančius, 
kad greičiau gautų augštesnį 
rangą. 

niai leidiniai pasiekė didžiausį 
tiražą, koks iki šiol kada yra 
buvęs: 17,251,449. Iš viso Šiau
rės Amerikoje katalikai leidžia 
549 laikraščius ir žurnalus. 

Seniausia Prancūzijos 
bažnyčia 

Prancūzijoje, Mece, dar yra 
išlikusi bažnyčia, statyta 1562 
m. Gal nuo revoliucijos laikų ji 

narnos. 1565 m. anglas Rider j buvo paversta kariniu sandėliu, 
išgalvojo kojines iš vilnonių au t Dabar, tarpininkaujant minis-
dinių. Kiek vėliau italai pado- Į teriui Schumanui, joje vėl pra

dėtos laikyti pamaldos. 
• •—- - - - — 

ninė turi specialią gyvių chemi
jos (biochemijos) laboratoriją, 
kuriai vadovauja dr. J. Folch-
Pias. 

t 

JAV įgaliotinis Vokietijoje 
Vieton pasitraukusio J. Mc-

Cloy nauju JAV vyriausybės 
įgaliotiniu Vokietijoje paskir
tas W. Donnelly, diplomatinius 
mokslus išėjęs katalikų Geor-
geto\vn universitete. Anksčiau 
jis buvo JAV ministeris ir vy
riausybės įgaliotinis Austri
joje. 

Paminklas kard. 
Faulhaberiui 

Didžiam Vokietijos kalbėto
jui ir rašytojui kard. Faulhabe
riui pastatytas 'paminklas ant 
kapo. Paminklas vaizduoja kar
dinolą su mitra, pasilenkusį ant 
paskutinio Šv. Rašto puslapio. 

t A. I A. 
L I U D V I K A / . V k i : \ H U N f : 

is Mastausku. 
78 metų amžiaus, gyv. 561 
Str., Brooklyn, N. Y., mirė 
šių metų liepos men. 26 d. 

Gimė Lietuvoje, Barisų k., 
Vaškų valsč. 

Palaidota Gate of Heaven 
kapinėse, N. Y. 

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnus Jonas Žakevičius, mar
ti Marija, dvi dukterys Anas
tazija Brazauskiene, Elena 
GricevičienS, penki anūkai ir 
trys proanūkai. 

A. A. 
VINCENTAS MAŽEIKA 
Gyveno 3021 80. l 'nion Avc. 
Tel. DAnubc 6-4732 

Mlr6 1952 m., ruRHČJo 4 d.. 
4:10 vnl. ryto, sulaukęs 73 m. 

Glme Lietuvoje. Kilo 1S Aly
taus apskričio, Simno parapi
jos. Kavalačlukų kaimo. 

Amerikoje Iftgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona AnelC (tflvų pav. Vai-
nauflkaitfe); 8 laiiOs: Aleksand
ras, marti Kicna: Adomas, mar 
tl Nlzblotn: ivtras , marti Stol-
la; 4 anūkai; 4 broliai: Pra
nas su šeima (Seranton. Pa . ) , 
Jonas Ir Antanas su šeimom 
Ir JttllU>; ~ si-sorys: Afcnos Wet 
songr>ff, Julla \VeisonKoff su 
Siiinom (Haltimore, Md. ) | 2 
SvoRorkos: Aleksandra Martln-
kienė Ir Marijona Vainauskiene 
su šeimom Ir kiti giminės, drau 
gal brl pažjstaml. 

PrlklausC prie TelsybGs .My
lėtoju Draugijos. 

Kflnas pafcirvotaH Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. XA« 
tuantea Avc. 

I^aidotuvgs Jvyks ketvlrtadie-
nj, rugplflčio 7 d.. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už vellonies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j &v. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laldotuvCse. 

Prašome nesiųsti KCIIŲ. 
Nuliūdo: žmona, sūnfls, mar

čios, .'mukai, hi-oliai. seserys, 
s\ofc«'rkos ii* kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

vokiečių šeimos, gyvenusios 
Reinlande ir vadinusios "Eisen-
hauer". Jo sentėviai pabėgo nuo 
tikybinio persekiojimo į Ameri
ką ir apie 1700 m. pakeitė savo 
pavardę į "Eisenhower". 

Kai kuriems amerikiečiams 
įdomu ir tai, kad Eisenhower 
būtų pirmuoju U. S. preziden
tu, kurio pavardė turi keturius 
skiemenis; iki šiol U. S. prezi
dentų pavardės buvo vieno, dvie
jų ar trijų skiemenų; nė vienas 
prezidentas nebuvo gimęs 
Texas'e, nė vieno vardas ne
prasidėjo raide D (Dvvight). Iki 
šiol J. A. V. prezidentų tarpe bu
vo 11 generolų (jų tarpe pulki
ninkas Theodor Roosevelt). Ike 
būtų pirmuoju generolu tapusiu 
U. S. prezidentu XX šimtmety
je. 

* — * •" " ' > _ ^ — 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, 11.1.. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotus darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi | namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.— lO v.v. 
šeštadieniais. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 So. Frnnclsoo. 

Telef. Y A 7-10»» 

Keliones: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEUHKTTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, IRinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-8279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

. 

A. A, 
ONA ACZAS 

ACZAITft 
Gyveno 4626 S. Honorc St. 
Tel. YArds 7-8679. 

Mirt rufcp. 4 d., 1962. 10:65 
vai. ryto. sulaukus pusės aniž. 

Glme Lietuvoje. Kilo II Tau
ragės apskričio, Girdiškiu par. 

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, penkios dukterys: 
Dorothy Warren, žentas Kd-
ward, Ann Turuez, žentas Paul, 
Marion Mitchell, žentas 10d-
\vard, Aliee Humyak, žentas 
John, Ir l iertha Filas, žentas 
Jolin. Du sūnus: Anthony 
Ao/.as, marti Slt>phanie ir John 
Aezas, Jr., marti Kvelyn. De
vyni anūkai ir sėstos anūkės. 
Švogcrka Marcljona šveikaus-
kt«ne su fteima. SeseVs duktė 
Auna Itogera ir sosers sūnūs: 
Kazimieras Sukis JV Jonas šū
kis. Kiti giminCa, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotus John P. 
Kndeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hertnitage Ave. 

Laidotuves jvyks penktadieni, 
rugp. 8 d., 1S koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už veliones siela, p o pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
ąlminea, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Slose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnūs, žentai, Marčios, Arnikai, 
Anūkčs Ir kiti jAlmlnes. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudelkis. Tel. YArds 7-1741 

A. A. 
ZIGMUND JAMES 

BAGKNTOVICZ 
Gyveno 2466 N. Monltoro 

Avenue. 
JMirė rugp. 2 d., 1062 m., su

laukęs 6H metų amžiaus. 
Gim6 Lietuvoje. Kilo ig Aly

taus apskričio. 
Amerikoje Išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me dukterys, Josephine Lloyd 
ir Genevievjų, įstfa'c Kenzlo, bro
lis Charles Bagrentas ir kiti 
draugai bei pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Thompson 
and Oversat koplyčioje, 342 9 
W. Fullerton Ave. Laidotuvės 
jvyks trečladienj, rugp. 6 d. t l 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Sv, Mykolo parap. 
bažnyčia, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos u ž velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines. 

NuoSirdžial kviečiame visus 
Klminės, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliftrię Dukterys ir HrolK 
\AIUI. direktoriai '1 kompson 

and Oversat. 

<f 
I 

Sovietų troškulys 
Amerikiečių sportininkai vyk 

darni į Helsinkio Olimpinius žai 
(iimus pasiėmė su savim ne tik 
maisto, bet net ir vaisvande
nius. Dabar patirta, kad rusų 
sportininkai vos tik per šešias 

U L I H H : 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V i s o k į V Rl'ftIU 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3089 So. HALSTEt) ST. 

T*l. Vlctorjr 2-1218 
AFKAINAVIMA IR PtoBKIV F**1 

STUTYMĄ TEIKIAM K 
N K M O ^ M A I 

RAATINR ATlDAFnTTA kasdien nut 
8 vai. l y to iki * vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kamos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baidus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą. 

ISJ įsi M 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuve 

ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 

% 

Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarai* iki 9:80 
Uždaryta sekmadieniais 

' 

i utis 

mmtm 

PIRKITE TIESIOG NŪO 
MR. NELS0P 
— Navininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3814 West 11 Ith Streei 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Pianu PsHirlnklmaa Mest* 

Telei. CEdarcrest 3-63 3 5 

-P -%> 

r s s SS 

SOPHIE BARČUS 
IA u < . i s stoties - - Banga I80O 

PIRMAD. Jkl PENKTAD. 
8:45 Iki 0:30 vai. ryto 

AKOTAD. 8:»0 Iki 9:30 vai. ryto 
IJKTIVIAKOS VAKARl'ftKOK 

tš tos i » t stoties F a R M A P l E N l O 
vakare nuo . tkA S vai. 

RADIO PROGRAMA 
71 i i SO. R O C K W E I J L ST. 

HJ^nlocJc 4-2413 

Mes Radome 

TAUPYMUI/" 
TAIP BAKO suvirs 10.000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 
dividendą. 

District Savings' 
*' and Loan Asnociailort H-

323e % HdUted §t. ChieM • 

l 

Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
" ANTRAS TOMAS 

Mąptymai kiekvienai dienai 
nuo priešgavenio iki 2 eekm. 
po Velyktį. 

Kieti gražūs viršeliai, 
543 pusi., kaina 5 dol. 

Užsakymus šiiįškite: 
"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Nauja PetronelSs OrintaiteV 
knyga legenda 

" V I L I G A l L f t " 
Išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus medžio 
rėžiniais. Kaina $1.Ž0. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DR A U G A S 
2331 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, Iii. 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Gucagos Lietuvių Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVIMO KLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYK \ 

'už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuvei darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kiton Lietuvių 
baldų krautuves Chicagojc, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

^ 

4181-83 
Archer Ave, 

LAfayette 
3-3171 

Lengvi išsimokėjimai pritaikomi visiem** 
N V . S 

Jolin F. Eutleikfo 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TIIYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop T-9481 
4330-34 South Čalifornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMllULANCE DU N > IR NAKTĮ 

LAIDOTUVIŲ D U t E K T O R I U S 
SO. WESTERN AVE. 1410 8. 50i*» AVE 
CHICAGO, 1LL. CICERO. 1 I X . 

GRovehill 60142 

HEmiock 4-2644 

TOvmhali 3-2109 

- 1 — -f 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
Šsukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyCią arčiau jūsų namų. 

Ambulansij 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mos turime knplyčiaft 
v i H o s e Chicagbs ir 

ltosdanrio dalyse 1 r 

t nujaus patar

naujant. 

patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną Ir n a k t i. Rei
kalo gaukite 
mus. 

STEPONAS C. LACHAWIGZ 
2314 Wcnt 23rd M A C E TeU VlrgilnU l-«Slt 
10156 8. MICIHGAN AVK. PUHtaan 6-l*7» 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STKEJrr Tel. SE«ley * * I U 

A L F R EDAS VASAITIS-VANGE ~ I 
1416 South 50th AVK., C1CKRO, HAJ. Tel. OLymplc 2-10OS 

POVILAS J. RIDIKAS 
UM S. HALSTED StBKEt 710 W. 18th STKKKI' 

Trlcphono V Ardu 7-1II11 

4 

Skaitykite ir platinkite dienraštį 'Draugą' ! 
_ r , . , r . i • . ) i n i - • - i I I - '- T 

I 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIOAN AVE. Tel. COmmodere 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUAN1CA AVE. Tel. VArda 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
8310 S. UTTIANIf.A AVK. Tel. YArda 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIcIUS 
4 3 4 8 S. C A l . l I ' O R N l A A V K . Tol. L ,Alaye t t e 3 - 3 5 7 2 

1—>.» -i 1 ^ -

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WK8T 46th STREET T©1. YArds 7-07S1 
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i mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

X Jurgis Radvilavu ius ir Le 
vute Vasiliauskaite praeitą šeš
tadieni šv. Antano bažnyčioje, 
Ciceroje, priėmė moterystės sa
kramentą. Abu jaunieji yra ži
nomi veikėjai lietuviškame gy-l 
venime. Jurgis Lietuvoje ir Vo- 1 9 3 9 m - y r a Pakilusios ligi 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Pragyvenimas dabar bran

gesnis, negu buvo kada nors. 
Vašingtono valdinio darbo sta
tistikos biuro paskelbtais duo
menimis, pragyvenimo kainos 
liepos 15 d. pasiekusios aukštes 
nį lygj kaip kada nors anksčiau. 
Maisto, apdaro, nuomų ir kitų 
kasdieninių pragyvenimo reik
menų kainos, lyginant su 1935-

kietijoje buvo mokytojumi, da- 189.6%. Nuo Korėjos karo pra-
lyvaudavo įvairiuose choruose d ž i o s Jo s P a k i l ° 11-f*; P a ^ a l 

bei daug dirbdavo su jaunimu š i u o s duomenis apie 40,000 dar-
įvairiausiose srityse, o Levutė b i n i n k l * b u s P a k e l t i atlyginimai, 
taip pat gyvai reikšdavosi lietu- n e s & d a r b o į t a r t y s e numa-
viškoje meno dirvoje. ^ k a d *» atlyginimai turi 

Jungtuvių metu, kurias atli
ko kun. kleb. I. Albavičius, gie
dojo parapijos ch'oras. Solo la
bai įspūdingai pagiedojo Algir
das cupliuškąs — Gounod ,,Ave 
Maria", kuris ir puotos metu 

būti keliami, jei kyla kainos. 

— Inž. Kristaforas ir Halina 
Daugirdai ir Vanda Mačiulienė, 
buvę brocktoniečiai, atostogų 
proga aplankė Baltuosius Kal
nus, N. H. valstijoje. H. Dau 

dar savo sodriu basbaritonu at-',girdienė (Mačiulytė) yra sure
dagavusi „Taupioji Virėja". 

— Bronius Kulys, Rytinių 
JAV Lietuvių Mokytojų Sąjun-

tai". Sveikinimo kalbas pasakė g o s C e n t r o valdybos pirminin-
žurn. VI Būtėnas, jaunojo mok k a g > l i e p o s 2 1 _ 2 7 d i e n o m i s l a n . 

liko: Verdi „Tu užmiršai tėvų 
namus" ir ariją iš Kornevilio 
varpų „Buvo mūs penki šim-

są, taip pat drauge pasidžiaug
damas, kad vis daugiau pran
cūzų ir jų draugijų, kaip kad 
šį kartą Prancūzų L. E. Komi
tetas, įsijungia į talką. Tatai 
lietuviams, latviams ir estams 
teikia naujų vilčių ir padrąsi
nimų. 

— Tremtiniu reikalai. "La 
Nation Roumain" skelbia, kad 
Prancūzų-Europos Rytų Drau
gija, išklausiusi dr. S. Bačkio, 
Lietuvos atstovo Paryžiuje, pra 
nešimo, įteikė prancūzų vyriau
sybei memorandumą pabėgėlių 
ir apatridų juridinės, politinės 
ir darbo globos reikalu. Juo bu
vo išreikštas būtinas reikalas 
įsteigti specialią Rytų proble
momis rūpintis institucija. „Le 
Monde" liepos 5 d. laidoj skel
bia, kad Prancūzijos parlamen
tas iš tikro priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo numatoma įs
teigti specialią prancūzų insti
tuciją, turinčią rūpintis tremti
nių reikalais. 

ATSISAKĄ NUO SOSTO 

Egipto karalius Farouk pasirajSo atsistatydinimo raštą, kuriuo 
atsisako nuo Egipto karaliaus sosto ir išvyko į Capri salą, kur 

atvykęs gailiai apsiverkė. (INS) 

Kas dar gali į USA emigruoti? 

kiją paims visai į savo „mielą 
globą". 

— Nemėgiamas bolševikų. 
Brazilijos komunistai labiausiai 
nemėgsta Carlos Lacerda, Rios 
Tribūna da Imprensa laikraščio 
redaktoriaus, kuris aiškiais žo
džiais ir faktais nurodo raudo
nųjų pavojų Brazilijoje Nese
niai Lacerda nurodė, jog yra 
komunistų įlindusių į Brazili
jos užsienio reikalų ministeriją. 

Chicagoje 
-

Švenčia garbingą sukaktį 
Tėvas Juozas Venckus, S. J. 

rugpjūčio 3 dieną švenčia savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Te 
vas Venckus buvo labai popu
liarus Lietuvoje, kaip mokslei
vių ir inteligentų rekolekcijų ve
dėjas. Daugis jo buvusių klau
sytojų ir čia Amerikoje gyven
dami atsimena jo pasakytus pa 

Kaikurie iš jų iš ten buvo iš- .mokslus ir atskirus posakius, 
krapštyti. Tėvas Venckus yra mokslo žmo 

- Va kokia latevė pa. Tito. £ * * » ^ i j a v o ir mediciną. 
T . . J ,., biologiją, parašęs daug straips-
Jugoslavijos komunistinis dik
tatorius Tito nuteisė ilgiems 
metams kalėti penkis pranciško j 
nus kunigus už religinę veiklą. 

— Atskira knygute paskelbė 
melą. Dr. Hevvlet Johnson, Can 
terbury sukomunistėjęs angli

nių įvairiuose žurnaluose ir laik 
raščiuose, profesoriavęs Ispani
jos ir JAV universitetuose. Tai 
nepaprastos energijos ir jaunos 
dvasios žemaitis, šią vasarą jis 
pavaduoja lietuvius kunigus 
Grand Rapids, Mich. vyskupi-

konų dekanas, paskelbė savo l joje. Savo sukaktį švenčia Mus-

Naujo emigracijos tremti-

slo draugas Vyt. Kadžius ir 
daugelis kitų. 

kėši Putnamo N. Pr. Šv. Mari
jos Seserų vedamoje mergaičių 
stovykloje. Kaip jis parvykęs 

X Danguole Zumbakyte ir , x> * , , J% v 
n r, ,*« .. . sako, si stovykla yra tikras he-

Juozas Paškevičius ruošiasi ves i . . - , , , ., 
. ^ „ tuvybes ugdymo ir palaikymo 

tuvems, kurios įvyks rugsėjo 13 ž i d i n y s d. Rugpjūčio 2 d. pas jos tėvus, 
kurie gyvena 1710 W. 33 PI., 

— Prof. M. Biržiškos 70 me
tų sukakčiai paminėti Los An-

jvyko jauki „dovanų arbatėle , ,. . . . , - . 
, J * . . gėles lietuviai sudarė komite-

— „shower party . Danguolės L ,>,. . . . . 
, _ . . _ . , r .itą. Minėjimas numatomas su-
drauges, gimines ir pazjstami 
sunešė daug puikių ir vertingų 
dovanų. Abu atvykę iš trem
ties. 

X Jonas Baldauskis, 5620 S. 
Paulina, laidojamas šiandien šv. 

ruošti rugsėjo 28 — sukaktu
vininko vardinių proga. 

— Alg. ir Kol. Giedraičiai iš 

AUSTRALIJOJ 
— Laukiniai triušiai. Austra

lijoje su tam tikrais nuodais'*, 
kurie kitiems gyviams nepavo
jingi, pavyko užnuodytuose ra
jonuose išnaikinti laukinius triu 
sius. Laukiniai triušiai Austra
lijoje kasmet ūkininkams pada
ro milioninius nuostolius. 

— Geraširdis žmogus. Syd-
nėjaus universitetas gavo neži
nomo aukotojo čekį po $200 
svarų kiekvienas metais stipen
dijai vienam betkuriam vietiniui 
studentui t. y. aboriginui (pir-

niams įstatymo )nesusilaukėm. 
Ar po Naujų Metų naujas US 
Kongresas išleis kokį įstatymą, 
būtų sunku dabar spėlioti. 

Dabar tremtiniai dar gyve
nantieji Europoje gali gauti vi
zas pagal veikiantį DP Įstaty
mą vadinamą 3 C. Šis įstatymas 
dar galioja iki liepos 1, 1954 m. 
Pagal jį tremtiniai lietuviai gy
venantieji Danijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj, Ispanijoj, Portu
galijoj, Anglijoj, Šveicarijoj, 
Graikijoj, Olandijoj, Luxembur-
ge, Turkijoj gali US konsula
tuose be laukimo eilės gauti vi-, tieji pagal čia aprašytą įstaty 

New Britain, Conn., išbuvę Ii- m i e J į A m a l i j o s gyventojai), 
goninėje apie tris savaites, grį
žo namo. Jie buvo sužeisti au-

Kazimiero kapinėse. Už jo sielą j tomobilio nelaimėje liepos 6 d., 
pamaldos bus atlaikytos irgi grįžtant jiems iš ateitininkų sto-
šiandien šv. Kryžiaus parapijos vykios, prie Pittsburgho. 
bažnyčioje. Jis buvo suvažinė- Prof. J. Kaminskas, page-

utomobiho prie Ashland j r § j u s s v e i k a t a i > ruošiasi daly-
56 gatves. v a u t i v. m ė n e s į 3 0 i r 3 1 d l i e . 

Mykolas Lukoševičius da- < t u v i ų socialdemokratų suvažia-
bar guli Franklin ligoninėje, j v i m e B o s t o n e . 
kur jam buvo padaryta vidurių 
operacija. 

X Dr. V. P. Tumasonis stu
dijų tikslais buvo išvykęs į Bos 
toną, Mass. Ten hirurginėse kli 
nikose tobulinosi hirurgijoj ke
turias savaites. Dabar jau yra 
grįžęs Chicagon ir priima ligo
nius. 

X Vytautas Daugirdas, šiuo 
metu jau bebaigiąs tarnybą J. 
A. Valstybių kariuomenėje kai
po parašiutininkas, lankėsi Chi
cagoje pas savo draugus ir pa
žįstamus. " 

X Antanas Peškys, chieagiš-
kiams žinomas solistas tenoras, 
gavo tris žymius kvietimus dai
nuoti amerikiečių tarpe. Džiu
gu, kad lietuvių talentai yra ver 
tinami ir svetimtaučių aplinko
je-

X Alice Stephens, žinomoji 
dainavimo mokytoja Chicagoje 
ir sėkmingai besireiškianti su 
savo moterų choru, visuomet 
labai daug sielojasi lietuvišku 
meno gyvenimu. Jos vedamas 
moterų choras šiuo metu turi 
keletą žymesnių pakvietimų kon 
certuoti kituose miestuose. 

X Mrs. Kass ir Mrs. Mote-
kaitienė paruoš gardžių valgių 
Chicagos Balfo apskrities ge
gužinėje. Išvažiavimas įvyks 
rugpjūčio mėn. 10 d. Damb-

URUGVAJUJ 
— Lietuvos atstovas P. Ame

rikai dr. K. Graužinis buvo pri
imtas ilgesnėj audiencijoj Uru
gvajaus užsienių reik. min. dr. 
Fructuose Pittalugos. Ta proga 
min. K. Graužinis jį išsamiai 
painformavo apie Lietuvos tra
gediją, masines deportacijas, 
Lietuvos vedamą krašte ir už
sieny kovą dėl išlaisvinimo ir 
kt. Urugvajaus užs. reik. mi-
nisteriui įteikta dokumentinės 
medžiagos apie Lietuvą ir nu
rodytos tos vietos, kur dau
giausia lietuvių deportuota. Mi-
nisteris palinkėjo mūsų okupuo
tai Tėvynei juo greičiau atgau
ti laisvę. 

— Nori grįžti į Europą. Syd-
nėjaus uoste yra daug Euro
pos imigrantų, baigę dviejų me
tų sutartį, siūlosi darbininkais 
laivuose, kad galėtų grįžti į Eu
ropą. 

— Reikalauja darbo arba grą 
/inimo f Europą. Didelėje imi
grantų pereinamoje Bonegilloje, 
Viktorijos valstybėje, apie 2,-
500 italų imigrantų pareikalavo 
tuojau duoti darbo arba grąžin
ti į Europą. Kad jų reikalavi
mai būtų išpildyti, imigrantai 

zas Lietuvos kvotos sąskaiton, 
nes pagal šį įstatymą pusė 
Lietuvos kvotos yra naudoja
ma neapribotam į ateity laiko
tarpiui visiems lietuviams trem 
tiniams, esantiems minėtuose 
kraštuose. 

Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoj6 gyvenantiems tremti
niams šis (įstatymas netaiko
mas, nes jiems buvo išleistas 

speciajalus DP įstatymas, kuris 
jau užsibaigė sausio 1, 1952. 
Jei tremtinys yra atvažiavęs iš 
kitų kraštų į Vokietiją, Aus
triją ar Italiją, ar buvęs išva
žiavęs ir vėl grįžęs, xtai ir tie 
dabar gyvenantieji Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje gali gauti 
US vizas pagal 3 C įstatymą. 
Tremtinys, kuris galėtų vykti 
pagal 3 C įstatymą turi būti at
siradęs Europoje po rugsėjo 1, 
1939 m. ir ne vėliau sausio 1, 
1949 m. Todėl visi lietuviai 
tremtiniai Europoje, norintieji 
emigruoti į Ameriką ir galin-

melus apie bakterinį karą Ko
rėjoje ir Kinijoje atskiroje kny
gelėje. 

— Bėga jaunimas iš bolševi
kų „rojaus". Iš Rytinės Vokie
tijos jaunimas smarkiai bėga į 
Vakarų Vokietiją, kai buvo pa-
sklebta, kad bus organizuojami 
darbo batalionai. 

— Planuoja atidaryti kelią. 
Anglija planuoja atidaryti nuo
latinį keleivinį susisiekimą 
sprausminiais lėktuvais tarp 

kegon, Mich., kur pavaduoja 
išvykusį atostogų kun. Joną Ta 
mulį. Rudenį Tėvas Venckus va 
žiuos į misijas Urugvajum Taip 
įvyks jo jaunystės troškimas — 
būti misijonieriumi tolimuose 
kraštuose. 

Linkime sukaktuvininkui svei 
katos, kad dar grįžęs į Lietuvą 
galėtų tęsti misijų darbą. 

Sušvelnino potvarkį 
Pjrieš kurį laiką yra išleistas 

Londono, Kolombo ir Ceilono. Potvarkys, kuriuo draudžiama 
Linija tęsiama tarp Beiruto, 'Chicagoje statyti mašinas tose 
Bahreino, Karachi ir Bombė- 'gatvėse, kuriomis važinėja au-

mą gauti vizas, privalo tuoj re
gistruotis US konsulatuose ir 
apie tai neatidėliojant pranešti 
Balfo Centrui Europoje, Muen-
chen 27, Pienzenauerstr. 15, 
Germany. Ir visais kitais emi
gracijos reikalais ir į kitas ša
lis irgi kreipkitės tuo pačiu ant
rašu. 

Prof. kan. dr. J. B. Končius, 
Balfo pirmininkas 

Okup. Lietuvoj 
Sportas Lietuvoje atšvęsta tiek krašto viduje tiek 

Norėdami jaunimo dėmesį nu 
kreipti nuo patriotinių pagrin
dų, sovietai stengiasi januosius 
daugiau įtraukti į sportą. Lie-

suruošė demonstracijas, ~ grasi- t u v o J e b u v o suruošta kaimo 
no padegti stovyklą, o po to ke-1 Jaunimo spartakiada. Prieš ją 
tino žygiuoti į Albury (apie 1 5 : b u v o varžybos kolchozuose, ra-
mylių nuo stovyklos) reikalau-' Jonuose, apygardose. Jose, pa 

jaus. 
— Atsiverčia į kat. tikėjimą. 

Šiaurės korėjiečių belaisvių tar 
pe pasitaiko nemaža atsiverti
mų j katalikų tikėjimą. Labai 
daug įtakos daro filmą ,,Ber
nadetos giesmė", kurioje vaiz
duojami Dievo Motinos apsireiš 
kimai Liurde. 

— Generolas tapo kunigu. 
Bristolio katedroj neseniai ga
vo kunigystės šventimus briga
dos generolas Harry Golding, 
kuris dar neseniai yra buvęs 
nariu vienos kontrolės komisi
jos okupuotoje teritorijoje. Ne-

i trukus jis bus paskirtas kape
liono pareigoms. 

— Afrikos seminarijose. Pa-

PRANCŪZIJOJ 
— Prancūzai apie Pabaltijo 

kraštus. Prancūzų „Revue Par
lamentame" Nr. 140/52 „Balti
jos valstybių tragedijai" pasky
rė visą savo vedamąjį, ypač pla 
čiai aprašydama jos gyventojų 
masines deportacijas ir Pabal
tijo kraštų bolševikinimo proce-

X Vysk. V. Brizgys, numa
toma, į Chicagą grįš tik apie 
rugpj. 12 dieną. 

X Leoną Pupnik (Pupinin-
kaitė) turistiniame laive dirb
dama suvenyrų parduotuvėje 

ti valdiškų įstaigų, kad juos pri 
statytų į uostą transportui į Eu 
ropą. Demonstracijas numalšin 
ti ir apsaugoti stovyklą nuo su
naikinimo buvo pasiųsta dau
giau policijos ir kariuomenės. 
Imigracijos ministeris pažadė
jo netrukus parūpinti imigran
tams darbo. 

ITALIJOJ 

aplankė Honolulu, Japoniją ir 
rausko darže Jo visas pelnas j K i n i j ą ( H o n g K o n g ą ) T n m > 

skinamas nelaimingiems lietu- p a m l a i k u į a t v y k u s i atostogų į 
vių ligoniams Europoje sušelp
ti. 

X E. Samienė, gyvenanti 
3442 So. Union Ave., uoliai tal
kininkauja lietuviškame veiki
me. Taip pat ji neužmiršta, ir 
„Draugo" atsiųsdama žinučių. 

X Ignacas Savickas, 83 me
tų, sunkiau susirgęs nugaben
tas į Šv. Bernardo ligoninę. Jam 
turės būti padaryta operacija. 

Chicagą, vėl rengiasi naujai ke
lionei. Ji yra veikli šv. Jurgio 
parapijos narė. 

X Al Pruu (Prunskūnas) 
dirba Morgan Park Military 
Academy, pietinėje Chicagos 
dalyje, atsargos karininkų pa
ruošimo mokykloje. Jo tėvas 
Kazimieras jau daug metų dar
buojasi Chicagos miesto tune
liuose. 

— Kiek yra Italijoje lietu
vių? Registruotų lietuvių 1952 
m. pavasaryje Italijoje buvo 
126 asmenys. Iš jų 66 kunigai 
ir vienuoliai. Likusieji yra pa
sauliečiai, nenorėję ar negalė
ję emigruoti. Iš jųj-psich. ligo
nių 3, senelių 6, šiaip ligonių 
3. Turime keletą savotiškų lie
tuvių: tai italės, ištekėjusios 
už lietuvių vyrų arba lietuvai
tės ištekėjusios už italų. Ne
galėjusieji emigruoti yra dau
giausia tie, kurie atvyko į Ita
liją prieš 1939 m. arba dėl svei 
katos ir senatvės. Žinant, kad 
Italijoje pragyvenimas yra 
brangus, darbo (ninku rasti, 
Balfui tenka nuolat rūpintis 
apie 70 asmenų. Nors Balfo cen 
tras neturėjo pakankamų ištek 
lių pilniau paremti Italijoje 
vargstančius lietuvius, bet vis-
tik šis tas gauta ir užtai Ita
lijos lietuviai Balfui yra dėkin
gi. Balfas šiandien lieka vienin
telė viltis visų Europoje pasi
likusių lietuvių. Tenka priminti, 
kad ir CARE organizacija efek
tyviai sušelpė Italijos lietuvius 
maisto paketais. 

sak „Pravdos" Nr. 202, daly
vavę daugiau kaip 18,000 kol
chozinių sportininkų. Dėl Lie
tuvos taurės rungėsi apie 600 
„voleibolo" ir daugiau kaip 1,-
000 krepšinio komandų. Kauno 
„Žalgiris" tapo Lietuvos krepši
nio čempionu. Sunkaus svorio 
bokso čempionu tapo Algirdas 
Šocikas. Klaipėdos dviratinin
kas Kazys Paršaitis laimėjo dvi 
račių lenktynes: Maskva-Char-
kovas-Maskva. 

užsienyje. Ypatingai buvo prisi 
mintas prezidento Trumano r a - , S a l Tikėjimo platinimo Kongre-
ginimas ją švęsti maldoje. Pran loc i jos paskelbtas statistikas 
cūzų katalikų dienraštis „La šh*<> laiku Afrikos Kunigų Se-
Croix" ta proga prisiminė ame- minarijose (neskaitant vienuo-
rikiečio senatoriaus VViley pra- lil*) m o k o s i a P i e 1.500 auklėti

nių. ėjusio lapkričio mėn. Amerikos 
ir Europos parlamentarams 
Strasburge pasakytą kalbą. Wi j mumo. 
ley tada papasakojo, kad jis vie 
ną kartą laive susitikęs su so
vietų ministeriu Višinskiu. Kal
bant apie taiką, VViley Višins-
kiui pareiškė, kad jis kiekvieną 
vakarą meldžiąsis, prašydamas 
Dievą visoms tautoms geros va 
lios, kad jos bendradarbiauda
mos tarp savęs galėtų atsiekti 
taikos. Višinskis į tai atsakęs, 
kad jis niekad nėra meldęsis ir 
maldą laikąs nereikalinga. 

Tikrą meilę pažinsi iš ištiki-
—Kolping 

tobusai ir tramvajai. 
Žmonės, neturėdami kur sta

tyti mašinas, pareiškė labai 
daug protestų, o ypač tie, ku
rie gyvena apartmentiniuose na 
muose. Todėl Chicagos miesto 
taryba jau ruošiasi šį potvarkį 
keisti ir numato išimti daug 
gatvių iš draudžiamojo sąrašo. 

Svarbus minėjimas 
Praeitą sekmadienį ukrainie

čių sąjunga — DOBRUS — mi
nėjo savo bolševikų nukankin
tus brolius if seses. Minėjime 
svarbias kalbas pasakė Vinicos 
žudynių tyrinėtojai: vyskupas 
Hryhorij ir žurnalistas Pawlo-
wych. Kaip žinome, vien tik Vi-
nicoje bolševikai išžudė 10,000 
ukrainiečių. 

Negalėjo pernešti 
Geležinkelio tarnautojas Roy 

Smith buvo rastas nusišovęs sa
vo namuose 7022 Dante, nes 
jis negalėjo pakelti savo žmo
nos mirties, kuri buvo mirusi 
prieš porą mėnesių. 

Išpardavimas su 20% Nuolaida <n 
Tiktai ribotam laikui 

Ko vertas ruskio darbas 
„Tiesa" rašo apie darbo re

zultatą Klaipėdos uosto įrengi
mų ganiykloje. Kaip toji ga
mykla dirba — matysime iš se
kančios citatos: „Neseniai ce
chas atremontavo vilkiką Nr. 
44. Remonto darbus atliko mei
stras Gorškovas. Cecho, gamyk 
los vadovybė, atiduodama eks-
plotacijai minėtą vilkiką, tur
būt, užmiršo, kad jame turės 
dirbti ir gyventi gyvi žmonės. 
Užpakalinis trapas pagamintas 
neatidžiai. Jis silpnas ir stato 
pavojun gyvybę jūreivių, kurie 
turės juo laipioti. Gultai jūrei
viams pagaminti iš šlapių ir ne
tašytų lentų. O skrynios pa
liktos su tokiais dideliais ply
šiais, kad jų net atidarinėti ne
reikia. Už prileistą tokį žemos 
kokybės darbą technikinės kon
trolės meistras Gegeris ir jo vir 
šininkas ne tik nenubausti, 
bet... gavo premiją". 

Koks skirtumas? 
J. A. Valstybių nepriklauso-

ftiybės diena buvo iškilmingai 

Trumpai iš visur 
— Ir vėl pabėgo. Tik ką pa

bėgo 18 policininkų iš Rytinės 
Vokietijos į Vakarinį Berlyną. 
Liepos mėnesį iki šiol jau per
bėgo daugiau 115 policininkų, 
kurie nenori bolševikams ver
gauti. 

— Užuojautos laiškai ir te
legramos. Sen. Robert Taft sa
ko, jog per dvi pastarąsias sa
vaites gavęs 50,000 telegramų 
ir laiškų, reiškiančių užuojautą, 
kad jis pralaimėjęs nominaciją 
į prezidentus per Respublikonų 
partijos konvenciją. 

— Klek tas tikra? Praneša
ma, jog Balkanuose pradeda 
didėti nusistatymas prieš žy
dus. 

— Lenkijos vargai. Priėmus 
naują komunistinę konstituciją 
Lenkijoje (žinoma Maskvos 
spaudimu), Lenkija visai su-
komunistinama ir tampa tik 
Maskvos provincjja. Žinoma, pa 
laipsniui Maskvos ponai Len-
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Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i rmad . ir Ke tv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 
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PRADEK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Chicago 32, III 4038 Archer Avenue 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 
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