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Mikronezai Jungt. Tautose 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINES TAUTOS. — Tik ką pasibaigusi septynias sa
vaites užtrukusi Kolonijų Globos Tarybos sesija apsvarstė poli
tines, ekonomines, socialines ir švietimo sąlygas penkiose JT na
rių administruojamose teritorijose, bet nė viena jų tiek daug 
dėmesio čia nesusilaukė, kiek JAV Pacifiko salos. 

JAV, kaip ir kitos kolonijas 
JT pavedimu globojančios val-
stybės, tarybai pristatė prane
šimą apie padėtį jos administ
ruojamose salose, kurių bend
ras plotas sudaro vos 687 kv. 
mylias. Tų salų ir salelių yra 
viso net per du tūkstančius, bet 
jos išbarstytos vandenyno plo
te, kuris sudaro per tris mil. kv. 
mylių ploto ir maždaug atitin
ka kontinentinės Amerikos 
(JAV) plotą. Gyventojų — mik-
ronezų — tačiau tenai tėra apie 
60,000 asmenų. 

Gal ir būtų ramiai sau glūdė-
ję tų mikrenezų reikalai, nesu
laukdami didesnio dėmesio, jei 
JAV paskutiniųjų atominių 
bandymų metu nebūtų įvykę ne
numatytų dalykų Maršalo salo
se. Kaip ir kitų kolonijų gyven
tojai, taip ir maršaliečiai, pasi
naudodami teise, o gal ir pakur
styti iš šalies, prieš sesijos pra
džią buvo įteikę peticiją, kurią 
pasirašė 111 asmenų, prašyda
mi Tarybą sustabdyti JAV ato
minius bandymus, o jeigu tai 
būtų negalima, tai kad būtų im
tasi visų galimų priemonių gy
ventojams ir jų tui-tui apsau
goti. 

JAV ne tik -netrukdė tai peti
cijai patekti į JT, bet sutiko, 
kad ji būtų svarstoma, nors pa
gal tvarką būtų ją reikėję įteik
ti žymiai anksčiau, jei norėta 
matyti ją šios sesijos darbo
tvarkėje. Dar daugiau. JAV lei
do į JT atvykti ir vienam tos 
peticijos autoriui, mokytojui, 
kuris čia suteikė tarybos na
riams papildomų paaiškinimų. 
Pabaiga buvo gera, nes ir pats 
mikronezų atstovas pareiškė, 
kad vietiniai gyventojai yra pil
nai patenkinti JAV administra
cija, nes geresnės nėra turėję 
per amžius. Tačiau pati peticija 
davė pagrindo klausimui atsi
stoti gana politiška plotme, ku
rion čia jį bandė plėsti Sovietų 
Sąjungos ir Indijos atstovai. 

reikalas, pats klausimas, atro
do, bent ligi rudens turėtų pa
būti ramybėje. 

Kas tos JAV globojamos 
salos? 

Ryšium su tomis diskusijo
mis, daugelis amerikiečių bei 
kitų susidomėjo, kasgi tos Pa
cif i ko salos, apie kurias anks
čiau nebuvo progos išgirsti. 

Todėl ryšium su tuo JAV 
Augštasis Komisaras išleido at
skirą pranešimą, kuriame ap
žvelgia ne tik dabartinę visų 

Nors pasaulis liko be karo, 
bet paaugo raudonoji imperija 

Paliaubos Indokinijoje. — Prancūzų premjeras Mendes-France (kairėje), išsiderėjęs iš komunistų, 
kaip jis sako, garbingas paliaubas. Washingtone apie tą reikalą užsiminęs krašto apsaugos sekreto
rius \Vilson (dešinėje) mano, kad Vietnamo padalinimo linija gal ir apginama, tačiau sunkiau tikė
tina, kad JAV šoktų ją ginti k.tiems sąjungininkams nedalyvaujant. (1NS) 

Kaikurie Indokinijos 
karo nuogi faktai 

Karas Indokinijoje prasidėjo 
1946 m. gruodžio 19 d. Didžiau
sias susirėmimas buvo prie Dien 

sričių gyvenimą, bet ir supažin- Bien Phu tvirtovės, kurią prie-
dina su salų praeitimi, geografi
ja ir gyventojais. 

Tarp tų dviejų tūkstančių ug-
niakalnių ir koralų kilmės salų 

Sutvarkę Indokiniją, vakariečiai 
vakar aptarę Europos saugumą 

GENEVA, liep. 22. — Nutildžius ginklus Indokinijoje, pa
saulis tuo tarpu liko be karo, tačiau Vakarai užantspaudavo dar 
vieną didelį savo pralaimėjimą, o raudonoji imperija gavo naują 
satelitą su maždaug 13 mil. gyventojų. 

Prancūzijos premjeras 

II Pas. karo metu amerikie
čiai pirma užėmė Maršalų salas, 
vėliau Marianas ir pagaliau Ka-
rolinas. Daug mažesnių salų bu
vo užimta jau ir po karo. 

Pačioje pradžioje salos buvo 
JAV jūrų laivyno žinioje, o ka
dangi gyventojai buvo laikomi 
ne kaip priešai, o išlaisvintieji, 
tuojau pat susirūpinta jiems su
teikti visą reikalingą paramą 
maistu, medicinos priemonėmis 
ir viskuo kitu. Tik jau 1946 m. 
karinė valdžia buvo pakeista ir 
salos perėjo JAV vidaus reika
lų ministerijos žinybon. Prieš 
tai amerikiečiai repatriavo vi-

simo, ar JAV turi teisę daryti i sus japonų atkeltus japonus ir 

Vakariečiai palaikė JAV 

Diskusijos privedė prie Jdau-

ir salelių yra t rys pagrindinės 
salų grupės: Maršalų, Karolinų 
ir Marianų. JAV jos atiteko ad
ministruoti po II Pas. karo. Ka
ro metu jose buvo įsistiprinę ja
ponai, tas salas gavę globoti iš 
Tautų Sąjungos, bet 1914 m. 
jas užėmę iš vokiečių. 

Japonai tik 1922 m. gavo JAV 
sutikimą Tautų Sąjungos pave
dimu valdyti tas salas. Nuo to 
laiko japonai j a s ėmė tvarkyti 
kaip savo imperijos dalį ir da
ryti karinius įrengimus tolimes
nei ekspansijai. Gyventojų rei
kalais nesirūpino, prigabeno ja
ponų ir korėjiečių darbininkų ir 
visais būdais stengėsi tas salas 
išnaudoti ekonomiškai. 

šas paėmė po 55 dienų apgulimo 
gegužės 7 d. 

Karo laimė pasisuko Ho Chi 
Minh pusėn nuo 1950 m. liepos j rimo dalį tie raudonojo bloko 

GENEVA, liepos 21. — Genevos konferenciją vakar baigiant, 
Sov. Rusijos Molotov ir Kinijos Chou En-lai pareiškė, kad Indo
kinijos susitarimas rodo kelią ir Korėjos klausimui išspręsti. 

Sunku spėlioti, kurią susita-

mėn. laimėto mūšio prie Cao-
bang Kinijos pasienyje. Tada 
priešas pirmą kartą parodė re
guliarią į batai jonus suorgani
zuotą kariuomenę, vėliau ap
jungtą divizijomis. Pradėta 
gauti pagalbos iš Kinijos gink
lais i r techniškuoju personalu. 

Karas kaštavo sąjunginin
kams suviršum 8 bil. dol., iš ku
rių JAV įdėjo apie 3 bil. dol. 

Prancūzų ekspedicinis korpas 
žuvusiais ir dingusiais yra ne
tekęs 92,000 vyrų, 114,000 su
žeistų, 28,000 nelaisvėje, č ia ne
įeina indokiniečių aukos. 

Padalinant Vietnamą, Ho Chi 
Minh gavo 77,000 kvd. mylių te
ritorijos, 12 mil. gyventojų, pui
kų Hanoi miestą ir Haiphong 
uostą (vieną Azijos geriausių), 

vadai turi galvoje taip kalbėda
mi — reikia manyti, kad jie da
ro aliuziją į rinkimus, kurių 
pravedimą Vietname organizuos 
Ho Chi Minh ir Bao Dai vyriau
sybės, o prižiūrės tarpt, paliau
bų priežiūros komisija. Taip ko
munistai siūlė padaryti ir Korė
joje, bet JAV delegacija ir P. 
Korėja nesutiko. 

Tarp sutarčių pasirašymo ir 
paskutinio Genevos konferenci
jos posėdžio vakar įvyko Pran
cūzijos, Anglijos ir JAV delega
cijų pirmininkų pasitarimas, 
skirtas Europos saugumo ir ko
munistų grėsmės klausimams 
aptarti . Spėjama, kad Smith su 

Kinija sutiko šešis 
amerikiečius paleisti 

GENEVA, liep. 21. — JAV 
delegacija čia praneša, kad Ki
nija sutiko išleisti 6 kalinamus 
amerikiečius, jų tarpe 2 katali
kų kunigus misionierius. Kinija 
gauna 15 JAV sulaikytų kinų 
studentų. 

Kitų kalinamų amerikiečių 
bylas kinai pažadėję dar tyrinė
ti. Dar norima išgauti iš jų bent 
24 asmenlis. 

Einama prie namų 
statymo suprivatitiimo 

WASHINGTON, liepos 21. — 
Eden spaudė Mendes-France j Atstovų rūmuose (nepraėjo de-
pravesti kuo skubiausiai Euro- mokratų pataisos prie pigiųjų 
pos armijos pakto ratifikavimą, 

Raudonosios upės deltos ryžių , k a d M a s k v a n e s u s p ė t ų p a d a r y t i 
aruodą. 

atominių bombų bandymus tose 
salose. Sovietai reikalavo, kad 
bandymai būtų sustabdyti, nes 
nesutinka su JT kolonijų globos 
nuostatais, o Indija abejojo, to
dėl siūlė, kad Tarptautinis Teis
mas tuo klausimu tartų savo 
žodį. 

Tačiau nepraėjo nė sovietų 
nė Indijos rezoliucijos. Taryba 
po ilgų kalbų priėmė jungtinę 
Belgijos, Prancūzijos ir D. Bri
tanijos rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad tuo atveju, jei jau 
būtų reikalas tęsti atominius 
bandymus, siekiant pasaulio tai
kos ir saugumo, tai kad būtų 
imtasi visų galimų apsaugos 
priemonių. Sovietai dar nebuvo 
pareiškė, ką jie darys, bet Indi
jos atstovas raminosi, kad jis 
vistiek klausimą dar kelsiąs ru
denį, kai susirinks Generalinė 
Asamblėja. 

JAV atstovas, gyvai gynęs 
JAV teises, kaip jis sakė, toje 
strateginėje teritorijoje, tary
bos sprendimu esąs patenkin
tas. Pagaliau, jis tvirtino, kad 
ir sutartis su J T dėl tų salų glo
bos tą strateginės reikšmės 
punktą išryškina, nors Indija 
tam priešinosi, įrodinėdama, jog 
pagal tą sutartį JAV tegali te
nai turėti tik savo karines bazes 
ir kariuomenę. Todėl ji ir siūlė 
eiti į Tarptautinį Teismą. 

Tarybai net devyniais balsais 
pasisakius už JAV teisę tęsti 
atominius bandymus, jei yra 

korėjiečius. 

Mikronezai — laisvi žmonės 
Gali toks sovietų delegatas 

Carapkin lieti krokodilio aša
ras, kaip jis ir darė, kad kokiam 
maršaliečiui radioaktyvūs spin
duliai paveikė plaukus, bet tas 
Carapkin puikiai žino, kad tai 
įvyko t ik nelaimingu atsitiki
mu. Betgi tas Carapkin žino ir 
tai, kad mikronezai gyvena kaip 
laisvi žmonės ir jų teisių nesu
lyginsi su tomis, kuriomis nau
dojasi milionai sovietiniame 

rojuje . 
Pagal įstatymus ir jų prakti

ką, mikronezai yra laisvi žmo
nės ir turi tas pačias teises ir 
laisves, kaip ir JAV piliečiai. 
Tik tas skirtumas, kad jie šiuo 
metu negali užimti pačiųj augš-
tųjų vietų administracijoje, ka
dangi neturi tam tinkamų žmo
nių. Užtat dabar JAV deda vi
sas pastangas, kad tie žmonės 
įgytų atitinkamą pasirengimą 
visose gyvenimo srityse. 

Mikronezai, kaip ir kiti Paci-
fiko salų gyventojai, yra gimi
ningi mongoloidams, kaukazoi-
dams, šiek tiek negroidams bei 
australoidams, tačiau tie jų ry
šiai yra skirtingi negu Polinezi
jos, Pilipinų ar Malajų gyven
tojų. Jų kalba priklauso mala-
jų-polinezų grupei. Didžiuma 
yra krikščionys. Savo misijas 
salose turi protestantai ir jėzui
tai. 

kokį netikėtą diplomatinį pa
vaikščiojimą Europos erdvėje 

namų statymo įstatymo, kuriuo 
tvarkoma federalinio iždo para
ma tokių namų statybai. Demo
kratai siūlė priimti prez. Eisen^ 

(bijoma pasiūlymo atnaujinti j hower prašymą leisti paremti 
Berlyno konferenciją). 1140,000 vienetų pastatymą per 

3 metus, bet rūmai parėmė ko
misijos pasiūlymus, kurie lei-

Men-
des-France, stipriausia prie su
sitarimo privedusių derybų spy
ruoklė, vadina susitarimą "gar
binga taika", tačiau jis pats ir 
kiti žino, kad tai yra pripažini
mas pralaimėjimo prancūzų 
ginklui, o pergalės — komunis
tų bloko ginklui ir atkakliai dip
lomatijai. 

Paliaubų dokumentai oficia
liai bus pasirašyti vyr. karo va
dų Indokinijoje, bet dar nežinia 
kada ir kur. Genevoje tik pir
mieji parašai tebuvo padėti lie
pos 21 d. 3 vai. 50 min. ryto 

laiku) buv. Tautų 
rūmų marmurinėje 

salėje. Už komunistų pusę pa
rašą padėjo Vietminh gen. 
Quang Buu, o už prancūzų uni
ją, Laos, Kambodiją ir Vietna
mą — prancūzų gen. Deteil. Do
kumentas dėl paliaubų Kambo-
dijoj buvo pasirašytas keliom va 
landom vėliau, nes Kambodijos 

(Europos 
Sąjungos 

delegacija labai patenkinta 
svarbia pažanga, padaryta sie
kiant kraujo liejimo sustabdy
mo Indokinijoje. Kai tik bus su
sipažinta su kariaujančių pusių 
padalytais galutiniais susitari
mų tekstais, JAV delegacija pa
reikš dėl jų savo nuomonę. Tuo 
tarpu mes kartu su milionais 
žmonių visame pasaulyje karš
tai viliamės, kad buvo padary
tas rimtas žingsnis amžinos tai
kos link pietryčių Azijoje, ku
rios tautos turėtų gauti teisę 
pačios išspręsti savo ateitį." 

Kaip kas pasitiko 
Indokinijos sutartis? 

Prez. Eisenhower vakar pa
reiškė, kad JAV susitarimą 
gerbs, nors 'ne visi to susitari
mo bruožai patinka. Jis nenori 
Genevos susitarimo dėl Indoki
nijos vadinti "appeasement", 

delegacija paskutinę minutę ne- nes tą žodį ne visi vienodai su-
sutiko su vieno paragrafo re- pranta ir skirtingas situacijas 
dakcija. P° t a sąvoka galima pakišti. 

Sutartys tuojau įsigalioja, ta-1 Vietnamo vyriausybė grasina 
čiau paliaubos formaliai įsiga-j susitarimo nevykdyti, nes jis 
liojančios tik liepos 28 d. — buvęs padarytas be jos pritari-
duotas ilgesnis laikas todėl, kad. mo. Hanoi ir Saigone nebuvo nė 
komunistų pusė galėtų pasiekti į džiaugsmo nė pasipiktinimo de-
savo partizanus džiunglėse. Su- į monstracijų. Prancūzai Hanoi 

Sen. Fotter, senato tardomosios 
komisijos narys, respublikonas, de
mokratų padedamas laimėjo ko
misijos teisinio patarėjo Cohn pa
šalinimo kovą. (INS) 

Patikimai tvirtinama, kad ' 
JAV ir jos sąjungininkai gana | 
greit padarys pareiškimus, jog 
turima noro 'netolimoje ateityje 
organizuoti kolektyvinę apsau
gą pietryčių Azijos apsaugai. 
Tačiau juos yra aplenkęs Kini
jos premjeras, pakvietęs Azijos 
valstybes dėtis į bloką "kolekty
vinei ta ikai" Azijoje apsaugoti. 
Šitoji mintis patinka Indijos 

džia paremti tik 35,000 vienetų 
statybą ir tai su labai dideliais 
apsunkinimais. Ap!ie dalykus 
nusimaną sako, kad tai viešo
sios namų statybos palaidoji
mas. 

• Syrijos parlamento rinki
mai paskirti rugpjūčio 20 d. 

Keliavimas Guatemaloje vėl 
premjerui, t ik vargiai j is dėsis j n o r m a i u s _ pranešta abiejų 

Amerikų automobilistams. 
• Vienas Formozos konsulas 

į kolektyvinės sutarties bloką 
su formaliais įsipareigojimais. 
Viskas priklausys nuo to, kaip 
susitvarkys Indokinijos reika
lai, kuriuos padės Indija tvar
kyti kaip tarpt, komisijos pir
mininkas paliauboms ir rinki
mams prižiūrėti. 

• Švedijoje esančius sovietų 
karo laivus buvo leista publikai 
lankyti. Ginklai buvo uždengti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Visi JAV laivai su ginklais ir kitokiu kariniu inventoriu

mi, skirtu Indokinijai, gavo įsakymą į Indokinijos uostus nebe-
vykti, nes visa karinė pagalba Indokinijai yra sulaikyta. Dabar 
rūpinamasi išvežti visą karinį inventorių iš komunistam užleidžia-
mos teritorijos. 

— Niekas laisvajame pasaulyje vakar neabejojo, kad demo
kratijos Indokinijoje pralaimėjo, tačiau beveik visi sutinka, kad 
jos pačios kaltos — nebuvo lygus partneris su komunistų atkak
lumu grumtis. 

— ChurchiU nepanorėjo pasakyti parlamentui kaip sutarta 
su Washingtonu grąžinti V. Vokietijai nepriklausomybę. 

— Atstovų Rūmų teisių komiteto pakomisė pasisakė už ko
munistų partijos uždarymą, nors prez. Eisenhower administracija 
mano, kad tai tik pasunkins komunistų veiklos kontrolę. 

— Jau paskelbta, kad paliaubos Indokinijoje įsigalios Mepos 
28 d. reguliariems daliniams. Iš šiaurinio Vietnamo daug žmonių 
bėgs į pietinį, kur atsiras milžiniška tų žmonių maitinimo proble
ma, kuri niekaip neišsprendžiama be pagalbos iš kitur. 

— Guatemalos sostinės centriniame kalėjime kilusi influen-
zos epidemija. Ten yra sukišta kaip silkės statinėje apie 2,000 se
nojo režimo šalininkų, įtartų esant komunistais ar kitokios rūšies 
nusikaltėliais. 

Japonijoje norėjęs pervažiuoti 
į kom. Kiniją, bet britai (jų lai
vu jis vyko į Hong Kong) atida
vę jį Formozos organams; 

Andrzej Panufnik, kažkaip į va
karus pabėgęs lenkų dirigentas ir 
kompozitorius. (INS) 

Kalendorius 

Liepos 22 d.: šv. Marija Mag-
dalietė. Lietuviškas: Skeragis ir 
Aksa. 

Giedra, su temperatūra apie 

Oras Chicagoje 

85 laipsnius. 
Saulė teka 5:34, leidžiasi 

8:20. 

tarčių tekstai būsią paskelbti 
t ik savaitės gale. Prancūzijos 
parlamentas jau šiandien bus 
prašomas sutartims pritarti . 

Svarbiausi sutarčių nuostatai 
jau iš seniau žinomi ir yra šie: 

1. Vietnamas dalinamas ties 
17-ta paralele, šiapus bambuki
nės uždangos paliekant kelią, 
jungiantį Laos miestą Savan-

1 nakhet prie Mekong upės su 
Vietnamo miestu Quangtri prie 
vandenyno. 

2. Prancūzai ir vietnamiečiai 
pasitraukia iš visos Raudono
sios upės deltos su Hanoi ir Hai
phong 10 mėnesių bėgyje. 

3. Laos ir Kambodiją lieka su 
savo tvarka ir administracijo
mis, tik neutralizuojamos. La
ose lieka dvi zonos tariamiems 
jo rezistencijos daliniams. 

4. Indijos, Kanados ir Lenki
jos atstovai sudaro tarpt, pa
liaubų priežiūros komisiją, kuri 
prižiūrės ir rinkimų pravedimą 
Vietname. Rinkimai numatyti 
1956 m. liepos mėn. 

5. Belaisviais pasikeičiama 
vieno mėn. bėgyje. 

6. Abiejų Vietnamu civiliniai 
gyventojai metų bėgyje gali ap
sispręsti kurioje pusėje demar
kacijos linijos nori gyventi. 

Vietnamą dalinanti demarka
cijos linija turėtų būti laikina 
(Vietnamo padalinimas turėtų 
tęstis ilgiausiai 2 metus), tačiau 
dabar visi mano, kad ji bus il
gai, gal labai ilgai, politinė ir 
ideologinė linija, panaši toms, 
kurios dalina Vokietiją ir Korė
ją. 

Po dokumentų pasirašymo 
JAV delegacija, kuri derybose 
su komunistais nedalyvavo, da- j Albanija tame procese yra pa-
vė spaudai šį pareiškimą: "JAV] skutinė. 

paleido visus politinius kalinius 
ir Ho Chi Minh šnipus. Žmonės 
raminasi, kad gauta daug laiko 
evakuacijai. 

Prancūzijos spauda (nedžiū
gauja, kad Prancūzijos vėliavą 
reikia nuleisti Hanoi, kuriam 
seniai pridėtas Oriento perlo 
vardas, tačiau dėkinga Mendes-
France, kad užbaigtas blogai 
vestas karas. 

Londono Times vadina susita
rimą drąsiu ir gabiu Mendes-
France ir Eden žygiu išgelbėti 
Prancūziją iš blogos padėties, 
kad ji galėtų atlikti savo misiją 
Europoje. 

Pietų Korėjos vyrams yra tai 
gėdinga taika, o Filipinuose ma
noma, kad sustojimas laikinas, 
nes komunistai riedės toliau, 
kai tik Kinija suvirškins laimė
jimus. 

Indijos Nehru susitarimą lai
ko vienu svarbiausių po II Pas. 
karo, tačiau jam tai yra maža 
priemonė einant Azijos taikos 
link. 

Albanijoje sukaitalioti 
komunistų vadai 

LONDON, liep. 21. — Albani
jos radijas pranešęs, kad pasi
traukęs premjeras Hoxha, val
dęs Albaniją nuo komunistų 
eros pradžios. Jo vietą užėmęs 
senas jo varžovas Shebu. Mano
ma, kad Hoxha likęs komparti
jos sekretoriumi ir užsienio rei
kalų bei krašto apsaugos minis-
teriu. Vadovaujančių figūrų pa
keitimas jau yra įvykęs visuose 
satelituose po Stalino m'rties — 

JAV laivyno Skyray, greičiau už garsą skerndąs naikintuvas, jau 
gaminamas masiniai po sėkmingų bandymų. .(INS) 

file:///Vilson


T>TFT!srajlflfTP r>WATtna« r^TTnAOO TTJT*jnTW Ketvirtadienis, liepos 22, 1954 

INKŲ 
IMO 

nas, Chicago — 5 dol., Winni-| VISIEMS ATEITININKAMS 
pego at-kų kuopa - 20 dol., A.| A t e i t i n i n k ų k o n g r e s o į. 
Valiuškis, Ottumvva, Iowa, - , m o k o m i t e t o b u t ų k o m i s i j a i J į 

pi visus atvykstančius į kong 
resą ateitininkus ir jų svečius 
aprūpinti nakvynėmis. Kad tL 

Medžiagą siųsti šiuo adresu: Vyt. Radftus, 6936 So Fairfield Ave., 
Chicago 29, 111. Telefonas: REpublic 7-0235. 

Pranešimas kongreso reikalu 
[statai jau priimti 

Ateitininkų Federacijos įsta 
siekimo priemonė j kongresą 
bus automobiliai. Jų pakanka-

tams paruošti komisija" dirbą m a į ateitininkai ar^ jų prieteliai 
baigė ir perredaguotų įstatų turi. Iš anksto reikia susitarti, 

2 dol., kun. V. Slavynas, War, 
W. Va. — 10 dol., K. Barzdų-; 
kas, Kearny, N. J. — 1 dol. 

Aukos ateitininku albumui 
išleisti 

Kartu su kuopų ar pavienių 
asmenų nuotraukomis į albumą 
aukų prisiuntė: At-kų kuopa 
Windsor, Ont., — 3 dol., E. St. 
Louis, 111., kuopa — 2 dol., 
Brighton Park, Chicagos kuo
pa — 5 dol., Ant. Polikaitis, 
Detroit, Mich., — 3 dol. Al. Ša 

TeL ofiso P R 8-1717. re*. R E . 7-78AK 

DR. BiEžIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West C3 Street 
Kasdien 1—3 Vakarais 7—S, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-

i čiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

projektą pr is ta tė" Federacijos s u d a r y t i vietose važiuojančių są tas7Chica"^," '!"- - 5 dol , De 
Vyr. Valdybai, kuri savo posė-j ™ ^ * m a f ^ £ £ * ^ J ^ l troito MA kuopa - 3 dol., Wor 
dyje birželio 25 d. pirmuoju 
skaitymu įstatų projektą pri
ėmė. 

Šiuo pagrindu dabar bus pa
ruošti atskirų sąjungų įstatų 
projektai. Laiko sąlygos, ku
riose reikia ateitininkams šian
dien dirbti, nuodgniai studijuo
jamos, todėl toms sąlygoms pri
taikinti įstatai išsamiai apta
riami, kad kongreso metu plenu
mo posėdžiuose ko mažiausiai 
laiko užtruktų juos galutinai pri 
imti. Projektai tuoj bus išsiun
tinėti vietovėms susipažinti. 

Ateitininku spaudos paroda 
Ji ruošiama Sherman vieš-

Yorko ir kitų Rytinės Ameri
kos vietų, be automobilių, grei
čiausia ir pigiausia susisiekimo 
priemonė bus North American 
Line lėktuvai. Iš New,Yorko 
ten ir atgal kainuoja 52 dol. 80 
et. Išskrenda 7 vai. vak., Chi
cago je būna 10:15 vai. vak. Tik 
reikia iš anksto užsisakyti bile-
tus, padaryti rezervacijas. Pa
siteiravus kituose susisiekimo 
priemonių centruose nustatyta, 
kad samdyti bendrą vagoną ar 
autobusą nebūtų pigiau, o atsa
komybės daugiau, nes reikia su
rinkti reikiamą keleivių skaičių. 
Kuria priemone kas bevažiuotų, 

. . __. , reikia iš anksto užsisakyti bile-
būtyje. Visiems ateitininkams t u s M a t r e i k k a t s i m i n t i i k a d 
tari rupeti kad parodoje būtų: b u s fl i s L a b o r D s a v a i t . 
r* mm. m J * ^ n A . ,_ __ JL _ A. _ _ A " " A m A * • *-* W 

galis, visos susisiekimo priemo
nės bus labai perkrautos kelei
viais. 

cesterio MA kuopa — 4 dol., 
Omahos, Nebr., ateitininkai sen
draugiai — 5 dol, Winnipego 
at-kų kuopa — 5 dcl., Hamilto
no, OrV , a t ^ - - ' - 1 - - ' — i ° -"-'.. 

Visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkojame. 

galima išstatyti visą ateitinin-
kiškąją spaudą. Nelengva gau
ti leidinius išėjusius Lietuvoje ar 
anuomet užsieniuose. Mes ma
nome, kad vienas kitas ateitinin
kas ar šiaip knygos mėgėjas to
kių leidinių turi. Parodos ren
gimo komitetas labai prašo to
kius leidinius (žurnalus, laikraš
tėlius, knygas ir t.t.) paskolin 

Nario mokesčiai 

Federacijos Vyr. Valdyba 
kreipia visu ateitininkų dėmes] 
i tai, ka dkie kvya snrsaneiwH 
valo užsimokėti Cnetro Valdy

ti. Jie bus tvarkingai* grąžinti b o s nustatytą nario mokestį, 
savininkams. Visokią spaudos , L ^ i a i tokia pat pareiga yra 
parodai medžiagą siųsti: Pašau 
šaulio Lietuvių Archyvas, At-kų 
Spaudos Parodai, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago 29, 111. 

Į kongresą su vėliavomis 

Kuopos, draugovės ar sky-

kuopų, draugovių ar skyrių val
dyboms pasirūpinti tą mokestį 
išrinkti. Federacijos Vyr. Val
dyba su Sąjungų Centro Val
dybomis norėtų atsiskaityti iš 
karto už visus kartotekoje tu
rimus narius. Tikslus nario mo 

riai į kongresą atsiveža savo Pėsčio išrinkimas yra vienas ge-
vėliavas. Reikia iš anksto pa- r o organizuotumo pažymys, 
sirūpinti vėliavoms kotus ir vir
šūnes. Su vėliavomis reikės da

l y v a u t i pamaldose ir iškilmingo 
posėdžio metu salėje. Kuopų 
valdybos apie tai jau dabar pa
sirūpina ir atitinkamai susitvar
ko. 
Įsigykime ateitininku ženklelius 

Jau paruoštas ir ASS ženk-

Aukos kongresui 

Federacijos Vyr. Valdyba yra 
į tai, kad kiekivenas narys pri
kalantis kiekvienas ateitininkas 
aukoja bent vieną dolerį. Jį ga
li įmokėti kuopų iždininkams ar 
ba siųsti tiesiog Federacijos Ga 
neraliniam Sekretoriui kun. V. 

Prel. J. Balkūnas pasakys pa
mokslą ateitininkų kongreso sek
madienio pamaldų metu šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Pre
latas yra didelis lietuviškumo 
skleidėjas, pastoracinį darbą dir
bąs Maspetho, N. Y., lietuvių pa
rapijoje. 

karnai galėtume šį reikalą pra- | 
vesti, maloniai prašome visus 
kongresą n atvykstančius daly 
vius iš visų JAV ir kitur, kurie 
turi giminių bei pažįstamų Chi-
cagoje, artimiausiu metu užsa
kyti pas juos sau vietas. Tie at 
eitininkai, kurie Chicagoje ne
turi savo pažįstamų, tuojau pat 
turi parnešti apie savo atvyki
mą žemiau nurodytu adresu. 
Butų komisijai bus sunku visus 
atvykstančius paskutinėmis die
nomis patvarkyti. Todėl visi 
vykstantieji į šį neeilinį kongre
są, turintieji ar neturintieji pa
žįstamų Chicagoje, registruoja-

(Nukelta \ \ psU 

DR. JUZI AHJNS£n5 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų ir motorn ligos 
5159 South Damen A venų e 

Pirmad., trečiad. 10—4; antrad. ir 
n^nktad. 10—1 p.p. ir nuo 6—9 v 1 

Šeštadieniais 10—12 vai. piety 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namų tel. — TB 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. PRospec* 6-1795 
Namu tel. Tli iangle 4-1765 

Tel. ofiso HE. 4-6699, re/.. PR . 6-733:* 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rerid. 3241 W. 66th PLACE 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Aveuue 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart i 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Re*. FRont ier 6-0814 

rel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-232< 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
ai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 

Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutartį 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Weslern Ave. 
(MEDICAL BUILDING* 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 3--5 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad 
nao 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v p 
ir nuo i—3 v. p. p. 

Ofice telef. RLpublic 7-1168 
Namų telef. UAlptook 6-376.' 

Ofiso tel. CLlffside 4-2S96 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
Kampas 4 7th ir Hermltage 

• Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki i \ . vak. 
i Šeštad. nuo 2 iki ti \ a l . išskyrus sek. 

Tel ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-118 r 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHOU RGAS 

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

Rezid.: 1083h So. YVabash Ave 

Tel. buto GRacelauo 2-920S 
2336 VVest Chicago Aveuue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHVVEST MEDICAL CENTER 

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

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

12—4 v. p. p. šeštad. 

t? = \ 

lėlio projektas ir Sendraugių S-1 Dabušiui, 680 Bushvvick Ave, 
gos Centro Valdyba jį priėmė, j Brooklyn 21, N. Y. Kongreso 
Visi ateitininkai dabar jau gali 
įsigyti ženklelius. Tie, kurie ma 
no dalyvauti kongrese, turėtų 
būti su ženkleliais. Auksinis 
14 karatų ženklelis kainuos 2.£>0 
dol., paauksuotas — 1 dol. Už
sakyti galima pas V. Matikiūną, 
2247 W. 23 PI., Chicago 8, 111. 
Delegatų siuntimas į kongresą 

Jau anksčiau spaudoje buvo 
skelbta, kad kiekvienas ateiti-
ninkiškas vienetas nuo 25 na
rių siunčia vieną atstovą į kon
gresą. Jei kuopa neturi 25 na
rių, vistiek atstovą siunčia. At
stovui reikia išrašyti mandatą, 
ant kurio pasirašo kouops pir-
ninkas, sekretorius ir dvasios 
vadas. Jau dabar reikia prama
tyti ir išrinkti atstovus j kon
gresą ir jiems tvarkingai išrašy
ti įgaliojimą. 

Mandatų teisė 

Mandato teisė suteikiama, be 
to, kas "Ateities" 5 nr. paskelb
ta, dar ir visų sąjungų Centro 
Valdybos nariams. Visi jie turi 
turėti Sąjungos Centro Valdy
bos įgaliojimą raštu. 
Čia rasite visas informiicijas 

Apie ateitininkų kongresą vi
sokią informaciją bus. galima 
rasti "Draugo" At-kų skyriuje 
ir kronikoje, "Darbininke", "Tė
viškės Žiburiuose" ir "Ateity
je". Visi ateitininkai prašomi 
šią informaciją sekti ir visus 
patvarkymus skubiai vykdyti. 

Susisiekimo priemonės į 
kongresą 

Atrodo, kad patogiausia ir 
pigiausia bei lanksčiausia susi-

reikalams aukojo: V. Matikiū- i 

LIETUVA SUSIARTINIMO ŠVENTE 
MERGAIČIŲ STOVYKLOS UŽBAIGIMAS 

Sekmadienį , l iepos meti . 25-tą dieną 
NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ SODYBOJE 

Putnam, Connecticut 
Programa: 11:00 vai. Šv. Mišios, Marijos Metų procesija, 

1:00 vai. Lietuviški pietūs, pramogos, 
4:30 vai. Mergaičių stovyklos pasirodymai. 

Čia baigiama statyti Marijos šventovė. Atvykite pamatyti 
ir pasidžiaugti Marijos Metų paminklu. Visų laukiame! 

4> 
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ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
T U R T A S — $46,000,000 

i. 
2. 
3. 
4. 

Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
Dabar ji moka 3 % dividendą. 
Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
Jos Atsargos Fondas didesnis negu 
$3,600,000.00. 

5. Cash, Gov't. Bonds ir G. I. paskolų, 
dalinai garantuotų U. S. Gov't , 
$34,000,000.00. 

6. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose jų 
vertė yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 
8. Per 45 metus ji visados visiems iš

mokėjo pagal pareikalavimą. 
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir 

teisingas patarnavimas. 
10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. I. 

Corp. apdrausta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADĖTI PRIEŠ 11-T^ MĖNESIO DIEN4 NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 

JUSTIN MACKIEWICH, President ' 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 valandos po piety. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 

Otiso valandoms skamb. VA. 7-352(i 

DR. AUKA DOMfiNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LiOO£ 

Tol. CLiffside 4-5<>5<l. 
Ligonius priima viena kar t por sa
vaitę ketvirtadieniais 6:30—S:30 v.v. 

4038 Archer Aveuue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0<JOO, rez. VI. 7-7303 

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

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

išskyrus sekmadieniu* 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
Fl l lmore 3-8614 (Maywood, 111.) 

DR S. GEŠTAUTAS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

girdit s vidaus ir vaikų ligos 
4055 8o. Archer Ave. 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvfi) 

Ofisas uždarytas iki rugp. l d . 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rez. Hill top 5-1560 

Dr. Aiexander J. Javois 
(JOVAIŠA B > 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Bd. 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500, West 63rd Street 

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

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susiturima išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Manjuette Rd. 

Tel. ofiso YA. 7-5557. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KW1NN 
(K VILČINSKĄ P) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONTUS PRTIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus tiečiad. Ir šeštad vak 

IVI ofiso GR 8-5399. PR. 6-473? 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 
(kampas G3 ir Artesian) 

s \\,, 2 — 4 p. p. ir nuo 6—S v. vak 
Šeštad. iki Labor Day uždaryta 

Trečiad ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P l ' l lman 5-827 7 

BR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 

D,. Edward B.MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
l-iyonius priima papai susitarimą 

I Susitarimui skambinti Gito. 6-1321. 
jei neatsiliepia Vfnoonnes 6-3!"1" 

Ofiso ir buto tel. IILmloek 4-"»Hi5 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Aveuue 
Valandos: pirmad., trečiad.. ketvirt., 
penktad. 6:30—s:i>o v. vak Antra-i 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Atostogose iki liepos 25 d. 

DR. VLADAS PRUHSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3259 South Halsted St. 
Vai. kasdien: 10-12 va t ryte ir 3-6 

i vai. vak. %'štad. nuo 1—6 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Neatsiliepus 
šaukti Mi lbe r ry 5-4000. Hvt. »26 

Ofiso telefonas — Hlshop 7-2325 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveuue * 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 
DR. VINCAS RASLAVIČIUS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodist Ligoninėje) 

VAC: kasdien 1-4 po pietų 
Pirmad. Ir trečiad. 1-4 ir 6-S v. v. 

Išskiriant šrštad. ir Sventad. 
Kitu laiku pagal susitarimą telefonu 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublio 7-22IM) 
Spec Orthopedija — kaulu tr 

sąnarių ligos 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 6—8 v. vak. seStad 
10—12 vai. Kitu laiku susitarus 

Tel. ofiso CL 4-025:$, res. YA 7-«:ibS 
DR. A. Z. ŠAULY* 

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

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

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Tai man Aveuue 

M i * 111 * i T I ' • rr rTTu 
>""• ' Ž T V . AND LOAN 

f^K7TfW flTSN^ 4192 ARCHER 
*^======f^3*&~z=3t=s=L PHONE: 

ISov ings 
1 ASSOCIATION 
CHICAGO 
: AVE., CHICAGO 32 
e. a t S a c r a m e n l o ) 

VIrginia 7- „ . , j 
<v 

Ofiso ir buto tel. O i , 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct.. Cicero 
Atostogose iki rugpiūčio 8 d. 

^ . . » « - l — ^ ^ ^ — . ^ M III • III - • • • I i II — i | . | • • • _ - . . . 

Telefonas REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto OI/ympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49tfa Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 3—6 v v 

Butas 1520 So. 49th Ave. 

•fiso telef LAfavett^ JI-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

. OKu EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 

4146 S. Archer Ava 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr. , ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni t ik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-0664, rez. MI 3-2860 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(ant ras aug.štas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. lUIlianee 5-4410 

Re/M. telef. GIlovcliUl U-OG17 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadienį tik popiet. 
Treeiad. ir Šeštad. pagal sutar t i 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4645 So. A s h l a n d Ave. , Ch icago 
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rvz. PR. 6-1980 
Jei neatsilieps viršniineti telefonai, 

šaukite Mldiva* 3-0001 

DR. FL TALLAT X a ? S 1 
DR. E. TALLAT K£! P3A 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquettc P a r k o ofisą*: r ordon 

Medioal Arts Bldg. 2«r»C \V. «:lrd St. 
(kampas Washt<na\v ir 03rd). Vai. 
kasdien 3—5 išskyrus ant rad . ir kelv. 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč 
Ir Šeštad. 

Telefonas — PRospect C-8548 
Ck-cro ofLsas: r»002 \V<**1 lOth St 

Vai : kasdien 6—S:30. antrad. ir k< tv 
1—3 ir šfštad. 11 — 1 vai. p. p. 
Telef. TO\viihn!l 3-0959; naro telef 
Hi;niJ<M*k 4-7989. Kitu laiku «%i»ttarufr 

Tel. ofiso HE. 4-2123. re*. PR. 6-S4S4 

DR. V. P. TUMASOHiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe* chirurginės lipos 
6255 S o u t h Wt*8tern A v e n u e 

ATOSTOGOS j : IKI 
RUGP. 5 DIENOS 

Tel ofiso: DAnube 6-11-6 

DR. A. VALIS-LAROKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ilal-teri Street 
Vai l iki 4 v. p. p. ir 6 —8 v vafc 

Šeštadieniais 1—4 v. n. p. 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. J. BYLAITIS 

Nervu, vidaus ir vaikų lipos 
Vai.: penktad. 7 p. m. iki S:30 p. m 

Kitomis dienomis tik susi tarus 
DR. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai : kasdien 6:J0—ii30, Aešt. 4—t 

4038 So. Archer Ave, 
Tel. ofiso PRospect »J-94(V0 

Rczid. HEmlock 4-3851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( Vaškevieiūt e ) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—I p. p. ir nuo 6—r 
v vak Š- st. 1—4 p. p Tr-čiad if 
kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso VI t -1581, re*. VI 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kampas Halsted ir 31-mos Ratviu 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
0—S v. v. Žešlad -—4 v. po pietų. 

Tel. oiiso PR.9-9449, re*. HK. 4-815« 

DR. F. C. WIKSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir SeŠtad. pairai sutartį 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PIL 6-««5» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
li»vJ(L 6(i00 S. Artesian Ave. 

VAL, 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—'J V. V 

OrU»opedas-l»rotczistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulu fraktūrom įtvarą 
P o 1 i o-Cerebral Palšy ii 
įvairioms vaikų bei suau 
gusiŲių deformacijoms pa 
salinti spec. apara ta i . Am 

put. kojotais ir rankoms visu sistemi. 
Protezai. G»-tin>p. p * d o s Plokštele* 
(Areh Supi»ort*). Moterims. «yram> 
ir vaikams įvairių tipų mcd. Banda 
žai *r t. t. 

VAL.: 8—4 ir 6—8. geStad 9—i 
ORTHOPEDIJOS TECICMKOS 

LABORATORIJA 
1911 W. :>ttOi St.. r h i e a e o S*. Flllnob 

Tel PltoKpect 6-5081 

DR. G. SERHER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YArd-s 7-1829 

Pri taiko akinius 
Kreivas aki* 

ištaisa 
Ofisas Ir akiniu d i rb t ine 
756 West 3oth Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo t> iki &, t re 
čiad. nuo 10—l": šeštad. 10—3 p. p 

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland A\ enue 
VAL. pirmad., antrad. . ketvirtad 
penktad. »:10—12; 1:3'»—8 v v 
trečiad. uždaryta. SeStad. S:30 ik 

i r ; l : t 0 iki 6 vai. vak. 
CAnal t-9922 Plati ItldK 

«ąviK0S 

DR. S. VAITUSH. OPT. 
Palengvinu akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaig.mo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toiiregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikus 

4712 So. Asliiami A v e n u e 
Y A r d s Ir 1373 

Va!.: 10:30—7 v. v., Šrštad. 10:30—4 
sek m. ir treč uždara 
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Nauji milionai žmonių komunistu terorui 
Galima būtų apsieiti ir be šių mūsų pastabų. Kiekvienam 

mūsų skaitytoju aiškiausiai yra žinoma, kad Prancūzijos susi
tarimas su komunistais sustabdyti mūšius Indokinijos kare ir 
to krašto padalinimas nieko daugiau nereiškia, kaip atidavimą 
komunistų terorui dešimties ar daugiau milionų nekaltų žmonių, 
norinčių gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Kiekvienam 
mūsų skaitytojui aiškiausiai žinomas ir tas faktas, kad komu
nistai laikinųjų ir visų kitų susitarimų nevykdys ir dėlto nė 
pranašo nereikia pasakyti, kad neilgai trukus visa Indokinija 
bus sukaustyta komunistiškais retežiais. Žinoma ir tai, kad ko
munistams atitenka turtingas kraštas ir srateginiai svarbios po
zicijos. Tuo būdu ir nenorint reikia pasakyti, kad dabar dar 
plačiau yra praveriami vartai tolimesnei komunistų agresijai. 
Kaikuire krykštauja iš džiaugsmo, kad karas baigiasi Indokini
joj, kad dabar jau niekur nebebus kariaujama, bent šiuo tarpu, 
kad "taikoj gyvensime". 

Ačiū už tokią taiką! Už tokią taiką ne dėkoti reikia, ne 
džiaugtis, bet liūdėti. Ačiū už tokią taiką, kuries vardu par
duota komunistų nelaisvėn, baision, kruvinon nelaisvėn milionai 
žmonių, kuriems atimamos visos laisvės, atimamas patsai gyveni
mas. Ačiū už tokią taiką, kuri prakerta kelius tolimesnei ko
munizmo ekspansijai ir išstato į didelį, pavojų kiekvieną lais
vėj tebesnatį kraštą. Ačiū už tokią taiką, kuri visvien prives 
prie trečiojo pasaulinio karo, bet prives tada, kada komunistai 
dar daugiau milionų žmonių bus pavergę, dar daugiau turto pri
siplėšę, dar geriau apsiginklavę. Ar Vakarų politikams šitoji 
mintis betkada ateina į galvą ? 

Indokinijos "taikos" užnugaryje stovi Sovietų Rusija ir ko
munistinė Kinija, kurių parama, ginklais ir kurių karių rankomis 
buvo vedamas karas ir išskersta daug tūkstančių vyrų, kariau
jančių fronte ir taip pat civilių. Tai nebuvo vietos žmonių valia, 
bet Maskvos ir Peipingo dekretas privesti kraštą prie šiandieni
nės būklės. 

Ak, tiesa, sutartyje yra šis tas ir "gero". Joje yra pažadėta 
pravesti rinkimai, kurių metu gyventojai turės progos savo va
lią pareikšti. Jei Vakarų diplomatai mano, kad tie rinkimai 
įvyks ir kad, jei įvyks, jie bus pravesti duodant gyventojams visa 
pilnuma pasireikšti, tie diplomatai turėtų tuojau vykti pas ati
tinkamus gydytojus savo proto sveikatą patikrinti. 

Principiniai buvo sutikta panašius rinkimus pravesti Vokie
tijoj ir Korėjoj. Bet kiek jau metų praėjo, bet rinkimai ten ne
vykdomi. Komunistai trukdė ir sabotavo. Teigiama, kad Viet 
name tokie rinkimai turi geresnius galimumus įvykti, nes ko
munistai tikisi juos laimėti, jei jie tuojau ten įvyktų. Mat, šis 
kraštas yra apgyvendintas daugybe iš svetur atgabentų komu
nistų. Prancūzai norėtų rinkimus atidėti kiek vėlesniam laikui, 
kol atsigriebs iš karo padarytų nuostolių. Tačiau mums, kaip ir 
kiekvienam mūsų skaityojui, yra labai aišku, kad, ar ten rinkimai 
bus, ar nebus, iš komunistų kruvinų žnyplių tas kraštas be di
desnių sukrėtimų išsilaisvinti negalės. 

Vakarų demokratijos dar kartą pralaimėjo — pralaimėjo 
visu frontu. 

litinė veikla yra lygiai garbinga 
ir savo vietoje reikalinga, kaip 
ir betkuri kultūrinė veikla. 

Tradicijų stoka 

Prie viso to dar prisideda 
naujos pol. partijos, save pa
prastai sąjūdi ai s vadindamos, 
kurios neprisideda i prie bendro 
darbo, o tik garsiai šūkauja nie
kindamos savo vyresniąsias se-

politinę veiklą, tenka mūsų 
spaudai. Išimčių čia turime ne
daug. Jei redaktoriai, laikyda-
m e s principo, kad spauda turi 
tarnauti tiesai, nespausdintų 
nieko, kas tam principui yra 
priešinga, dalykai žymiai page
rėtų. 

seris. Ir nedrįsk jų pavadinti 
tikru vardu: joms partija — tai Pakreipkime jėgas pozityviam 

Civilizuotas skonis 
Tik anapus geležines uždan-

suomenę ir sunkinančių tikrąją j g o s palikusieji tėviškes labiau 

centų kaltės dėl nuolatinių be
prasmių ginčų, skaldančių vi-

pan.ekos žodis. I r taip smulkė-
jame, niekiname vienas kitą, lyg 
nesuprastume, kad tuo būdu tik 
save niekiname. O kiek naudin
gų Lietuvos laisvinimui darbų 

darbui 

brangina, gina ir kovoja be jo
kio asmeniško išrokavimo, negu 
tie, kurie turi išlepintą dvilizuo 
to pasaulio skonį, tuščią ambi
ciją, materialinius apskaičiavi
mus ir teoretiškai išdirbtas tė
vynės laisvinimo taisykles bei 
formules. Taip verčia galvoti 
vienas didelis "šefas" Italijoje, 
kuris su kitais veikėjais nesu
gyvena ir nesistengia surasti 
bendrą susitarimą kovoti prieš 

Daktarai suteikia sužeistiesiems pirmąją pagalbą, kai sprogęs 
Kento ginklų fabrikas Chestertown, Md., sužeidė daug darbi
ninkų, daugiausia moterų, šis fabrikas užėmė 40 akrų plotą. 

( I N S ) 

Mūsų politinė veikla ir visuo
menės nuotaikos gali ir turi bū-1 galingąjį raudonąjį despotą, bet 
t i nukreiptos į pozityvaus ir j dar jam padeda ir visuomenę 

atliktume, jei tą energiją, laiką vieningo darbo vėžes. Vieninte- kursto. Alf. Aklaitis 
ir lėšas paskirtume vieninteliam lis politinio darbo kelrodis ir to ; 
tikslui — Lietuvai. Pasiguosti, darbo vertinimo kriterijus turi Nūdien niekas nenori prisi-
kad kiti pol. emigrantai dar la- : būti tėvynės laisvinimas. As- minti tų faktų, kad tautų ne-
biau suskilę, tikrai neužtenka. ! meniški ginčai ir politinio kapi- į vieningumas yra yra lygus tų 
Reikia jieškoti šios nelemtos bū- ! talo krovimas vien kniskiėjantis j tautų padarytoms klaidoms, ku 
klės priežasčių, jas šalinti ir j ką kiti blogai padare, ar ko ne-! r įo s dėl savo neapsižiūrėjimo, o 
nuoširdžiai imtis pozityvaus i:'' padarė, turi būti #laikoma nu- greičiausia dėl savimi perdide-

sikaltimu prieš tautą. Tik kon- H o p a s i t ikėjimo, nesugebėjo sa-
struktyvūs pasiūlymai ir kon- v i t a r p y j e s u s i t a r t i kovoti prieš 
kretūs darbai, kurie gali priar- .^ndrą j i priešą, dėl to liko pa-

vieningo darbo 

Lie+uvišlcosios politikos klystkeliai 
S. DZIKAS, Elizabcth, N. J. 

Normali politinė veikla tėra siški neišmanėliai, o dažnai net 
įmanoma tik valstybėje, nes gi nusikaltėliai. Kiek tiesiog pri-
politika yra valstybės valdymo 
mokslas ir menas. Mes tačiau, 
neturėdami šiuo metu savos val
stybės, esame suskilę ir įsivėlę į 
nesibaigiančius ginčus, kuriuos 
vadiname politikos vardu. Jei 
valstybėje politinė veikla yra 
plati ir šakota, tai mes šiuo me
tu savo tikrą politinę veiklą tu
rime suvesti į vieną tikslą — 
Lietuvos išlaisvinimą. Ir tik ši 

trenkiančių sensacijų iš "patiki 
mų šaltinių" apie juos paskel-

Vieua šios būklės priežasčių, 
gaila — nepašalinama, yra po
litinės veiklos tradicijų stoka. 
Tik kelis metus neprikl. Lietu
voje, ir tai kaip savamoksliai 
naujakuriai, demokratiškai tesi-
tvarkę, nespėjome sukurti pozi
tyvios pol. veiklos tradicijų. Vė
lesnioji valstybės santvarka dar 
daugiau sužalojo teisingą pažiū
rą į demokratišką pelitinę veik
lą. Vienos partijos vyravimo pa 

Aklaitis tinti tėvynės įšlavinimą, tėra , 
v e r t i v i s u o m e n ė s d ė m e s i o , o j ų 
autoriai pagarbos. Tų, kurie Partija patenkinta melžėja 
yra kvalifikuoti ir kurie geba 
rašyti, laukia platūs Lietuvos 

Vilniaus radijas liepos 3 d. 
perteikė pasikalbėjimą su Gin-

problemų studijų barai savo ir k Q n ų d v a r 0 f d a b a r v a d i n a m o ta-
svetimomis kalbomis. Turime 
keletą senų ir naujų partijų. Ti
krą politinį darbą dirba tik po 
keletą jų žmonių. Kitiems gi sa-

žiūra, skiepyta per eilę metų, I V(>> a r bendroje spaudoje yra už-
šiandien neša vaisius: n e s u g e b e - ' t e k t i n a i v i e t o s atkursimos Lie-

biama spaudoje! Jeigu turi sa-l jimą pozityvių diskusijų keliu K u v o s valstybinės santvarkos, 
vo nuomonę dėl politinio darbo 
metodų, o kartais jei ir klysta, 
tai yra neišvengiama. Tačiau 
kad jie sąmoningai kenktų Lie
tuvos laisvinimo reikalui, ar pa
sinaudodami savo padėtimi da
rytų bendro pobūdžio nusikalti
mus, negalime įsivaizduoti. Visa 

sritis tėra vienintelis realus mū- tų piktų įtarinėjimų ir kaltkii 

Blair Moody 

sų politinės veiklos laukas. Ko
va dėl valdžios ir pelningų vie
tų mūsų sąlygose yra neaktua
li, nes nei valdžios, nei vietų ne
turime. Čia primintina gili 
Vysk. Brizgio mintis (Aiduo
se), kad, jei neišmoksim vienin
gai politinio darbo dirbti, nie
kad neturėsim savo valstybės ir 
pasiliksim beprasmiškai besi
pešą dėl to, ko visai neturime. 
Visas tas politinių aistrų siautė
jimas, sakytume, politinė bala, 
kuri nuodija mūsų visuomenę 
per spaudą, o paskutiniu metu 
ir per radiją, atsimenant baisią 
tėvynės padėtį, mums tikrai 
garbės nedaro. 

Politinį darbą dirbą lietuviai 
yra maža mūsų visuomenės da
lis. Pasekus kai kurią spaudą 
susidaro įspūdis, kad jie tėra vi-

mų esmė yra, kad tuo norima 
suniekinti visa, kas yra daroma 
kitos pol. pakraipos žmonių. Ir 
nuostabiausia yra tai, kad ta 
viską griaunanti, negatyvi kri
tika eina iš tų, kurie mažiausiai 
tikrajam mūsų politiniam tiks
lui* — Lietuvos išlaisvinimui — 
realiai dirba. Didybės manijos 
pagauti j'ie nie'ko gero nemato 
už politinės tvoros, išskiriant 
"liieišmanėlių išdaigavimą" ir 
"nusipolitikavimą". 

Nenuoseklus yra ir mūsų kul
tūrininkų dažnas politinės veik
los niekinimas. Žinoma, jei jie 
turėtų galvoje čia tik ką minė
tą laikraštinį politikavimą, jie 
būtų teisūs. Tačiau taip nėra. 
Jie visą mūsų politinę veiklą 
laiko kultūrinio darbo priešinin
ke, pamiršdami, kad tikroji po-

derinti skirtingas pažiūras vr 
dirbti bendrom jėgom. 

Kita nelemtosios būklės prie
žastis yra vad. politinės moralės 
paradoksas. Gal iš Machiavelio 
atėjusi iškreipta politinio darbo 
samprata pas mus nuostabiai į-
sišaknijo. Toji pažiūra skelbia, 
kad politika turi savo moralės 
normas, skirtingas nuo bendrų
jų. Mūsų visuomenė taip jau į-
tikinta, kad politika — tai ne
švarus reikalas, o politikas — 
tai savanaudis ir beveik suk
čius. I r dabar 'kaikurie mūsų 
laikraščiai uoliai šias pažiūras 
skelbia. Nenuostabu todėl, kad 
toji spauda pilna visokių "sen
sacijų" apie mūsų politinį dar
bą dirbančius žmones. O tiesa 
yra labai paprasta, !kad moralės 
normos yra bendros visiems 
žmonėms, nežiūrint kokį jie dar
bą bedirbtų. Visuomenė, laik
raštininkai ir politikos veikėjai 
turėtų šią tiesą žinoti ir išmuš
ti iš galvos tiek nesantaikos į 
mūsų tarpą nešantį politinės 
moralės mitą. 

Pagaliau neperdėsiu teigda-

l ūkio, finansų, švietimo ir kultū
ros problemų nuodugnioms stu
dijoms. Ir tai ne šokant kitų 
pažiūras smerkti, o stengiantis 
savąsias tobulinti, pasinaudo-

rybinio ūkio, karvių melžėja Pi-
varienė. Ji gyrėsi, kad daugiau 
gali primelžti pieno, negu kitos 
melžėjos. Girdi, pernai* visos 
kitos melžėjos tegalėjo primelž
ti tik po 3,977 kg. pieno iš kiek
vienos karvės, o ji primelžusi 
4,000 kg. Šiemet ji ir kitos mel
žėjos stengiasi pasiekti dar di
desnį kiekį. Komunistų pirtijii 
ir vyriausybė esanti patenkinta 

jant reta galimybe stebėti tas karvių melžėjų darbu ir už tai 
sritis iš arti krašte, į kurį liki- net pagyrusi. Kaip gi kitaip? 
mas mus atbloškė. Pasimokyti \ Partija ir vyriausybė patenkin-
tikrai yra ko, net ir kitų klaidas 
stebint. 

Dėmesio jaunimui 

Turime gražų akademinio jau-
taimo būrį. Vertingas specialy
bes jie įgys vietos mokyklose, 
bet visuomeninėj veikloj jie yra 
mūsų dabartinių politinių nuo
taikų veikiami. O reikėtų, kad 
jie nepersisunktų piktos, nega
tyvios kritikos dvasia, o išugdy
tų savyje sveikas pažiūras į po
litinę veiklą, paremtas tvirtais 
moralės principais, tiesos meile 
ir tolerancijos dvasia. Politinė 
diferenc.acija yra natūrali, ir 
kiekvienas kultūringas žmogus 
turi turėti savo pažiūras į visus 
valstybinio gyvenimo klausi
mus. Kai kieno pastangos nu
teikti jaunimą sena psendopoliti 
kos, a r jos neapykantos dvasia, 

mas, kad devyniasdešimt pro- yra tikrai smerktinos. Politika 

ta bet kokiu išmelžiu ne tik iš 
karvių, bet ir iš dirbtuvių ar 
grobiu nuo žmonių stalo, kad 
Maskva, visus tuos išmelžius ga 
vusi, taip pat pagirtų partiją ir 
jos vyriausybę, kaip pavergtos 
Lietuvos melžėja melžėją. 

Nieko sau vizitas 
Paskutinė W. Churchillio ke

lionė su palydovais į Washing-
toną, kur jis tarėsi su prez. D. 
Eisenhoweriu, kainavo Didžia
jai Britanijai 28,064 svarų ster
lingų, arba apie $84,000. 

yra garbinga žmogaus veiklos 
sritis, ir visi, kurie mano, kad ji 
yra galvažudžių landynė, turė
tų pasijieškoti sau vietos kitur, 
o ne lietuvių visuomenės viešo
sios nuomonės formavime, ar 
net Lietuvos laisvinimo fronte. 

MELE MAZALAITĖ 

Šiomis dienomis Ann Harbor, Mich., mieste netikėtai mirė 
buv. JAV senatorius iš Michigan valstybės Blair Moody, sulaukęs 
52 m. amžiaus. Senatorium jis buvo gubernatoriaus paskirtas gar
siajam senatoriui Vandenbergui mirus. Per 1952 metų rinkimus 
jis kandidatavo reguliariam senatoriaus terminui, tačiau nelai
mėjo. Šių metų rinkimams velionis ir vėl buvo išstatęs savo 
kandidatūrą. Tačiau mirtis užbaigė šio jauno ir gabaus politiko, Į Q* 
dar daug žadančio politiko, karjerą. 

S A U L E S T A K A S 
ROMANAS 

link save, kurie globojo ją ir rūpinosi, patys apsikro- vėliava ji negalėjo ištverti iki vėlesnės valandos, 
vę savo vargais. Ji tylėjo apie save, ji klausėsi ir pri
tardama linksėjo galvą, kai Viktorija ' išeidama kur 
reikalavo niekur nesirodyti iš tų namų. 

Ji šaltai klausėsi Viktorijos planų: ji laukė sunk
vežimio, gal ryt, poryt, kiekvieną dieną galėjo pavyk
ti, kad gaus mašiną, labai saugią, priklausančią vai 

(Tęsinys) 

Kaip atsimename, velionis labai stipriai reiškėsi 1952 metų 
politinėj demokratų partijos konvencijoj Chicago j . Jisai buvo 
vienas iš stipresniųjų vadų jaunesniųjų demokratų partijos vei
kėjų, kurie siekė pravesti partijoj tam tikras reformas ir jų j k i n ę s > k a d n e t o a j ė g ė p a d ė t i n i e k u j o s n a m a m s , jos mo 

tinai — po to, jis pasitraukė iš stoties, jis nesiklausė 
nieko — jo pakinktai staigiai buvo nutrūkę. 

Jeigu tasai būtų žinojęs, jog ir tokią valandą ji 
gynė jį pati prieš save — o, jeigu jis tai būtų žinojęs. 
Gal jis net prieš save būtų išsiteisinęs. Nes tada, kai 

į ji pasitraukė su savo panieka jam, jis kur buvo išsikan-

vykdymui pastatyti naujus ir jaunesnius žmones. 
Apie Blair Moody mes čia vienu kitu žodžiu užsimename dar 

ir dėl to, kad jis buvo artimas lietuviams ir geras jų bičiulis. 
Šiuos žodžius rašantis yra turėjęs progos su juo susitikti net 
keliais atvejais ir pajusti jo nuoširdų bičiuliškumą lietuviams ir 
bolševikų okupuotai Lietuvai. Drauge su iš Lietuvos pabėgusiais 
trimis žvejai 1951 m. teko aplankyti Senato rūmuose VVashing-
tone. Jis didžiavosi šių lietuvių žvejų drąsiu žygiu, juos skatino 
kiek galint supažindinti amerikiečius su tragingąja Lietuvos pa
dėtimi, žadėjo jiems pagalbą ir reiškė šviesių vilčių, kad Lietuva, 
ar vėliau ar anksčiau, ir vėl bus laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Teko girdėti ir jo gražią ir turiningą kalbą Detroite, Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos kongreso metu 1952 metais rudenį. 
Jis ir tada aiškiai ir stipriai pasisakė už Lietuvos ir kitų bolše
vikų pavergtų tautų išlaisvinimą. 

Iš profesijos velionis buvo laikraštininkas. Geras, gabus 
laikraštininkas, turėjęs progos iš arti sekti krašto vidaus ir už
sienio politikos gyvenimą, nes daug metų atstovavo Detroito 
spaudą sostinėje. 

Taigi, velionies asmenyje betuviai neteko art ima ir nuo
širdaus bičiulio dar galėjusio daug padėti mūsų tautos kovoj su 
bolševizmu ir dar daug pasidarbuoti Amerikai. 

Bet jis griuvo nuo kalno, staigiai ir nesulaikytas, 
jis nuėjo į savo butą, ir viduryje šviesios dienos darė 
teismą, nė kam kitam, ne—sau. Už tai, kad sėdėjo kalė
jime. Už viską. I r daugiausia už tai, kad nebuvo toks, 
kuris pamatęs klaidą pasitaiso — tiktai dėl to, kad 
taip reikia. Ne, jis norėjo gauti atlyginimą, kad taptų 
geras — didelį užmokesnį. 

Nieko nereiškė, kad buvo diena, kad saulėta, kad 
vasara — jis nusišovė. Partijos narys draugas Lukai-
tis išėjo. 

Ji nesužinojo to. I r kas, kas žinotų — kurgi ga
lėjo jos širdis sutalpinti viską. Iš viso joje nebetilpo 
nieko, toje širdyje, ji susitraukė ir suvyto — tačiau ji 
vistiek plakė tiek pat kartų, kad ir tokiu laiku, kai gy
ventum laimėje, — galvojo ji ir stebėjosi: — Keista 
žmogaus širdis, kaip išeina, jog trenkia liga, smūgis, 
tą širdį, kada ji yra reikalinga kitiems, kada pats nori 
gyventi — tada, kaip tik. O šitokiomis dienomis, ar 
mirė kas nuo širdies atakos? — Ji sau plaka nesulau
žoma. Ach, širdis. 

Bet ji nepasakojo tokių svarstymų žmonėms ap-

džios žmonėms — taip bus pergabenta keletas jieško- I 
mųjų į gerą užkampį. 

Nereikėjo prieštarauti, bet ji ir nelaukė. Tačiau 
nesisakė, jog vistiek, viskas vistiek. Ji paimdavo ir 
knygas, kur jai nešė skaityti, ji praskleisdavo jas ties 
viduriu, ar tiek, kiek žmogus atskaitytų per pusdienį, 
bet Vakare ji prašydavo Viktorijos: — 

— Užmigdyk mane. — Ji neturėjo drąsos sutik
ti pilkumą ir miglą, kurios naktimis prispausdavo jos 
mintis. Jeigu jie manė, kad ji vistiek privalo gyventi, 
jai reikalingas miegas be sapnų, arba su tokiais sap
nais, kurių negali suprasti nei atsiminti — daugiau 
ji neturėjo reikalavimų.. 

Bet jeigu būtų, ar įvykdysi? Sakysim važiuos į 
poligoną jieškoti brolio, arba skambins dėdei, kaip jis 
sveikas? Vieni blogumai išeitų jiems, tiktai — ne, ji 
neturėjo jokių reikalavimų. Bet ji slėpė savo tuštumą, 
ji dėkojo Viktorijai, kai vakare ta pasakė: 

— Pagaliau! Ryt pavakariais jūs važiuojat. 
Bet ryt pavakariais buvo kitaip. Aušroje jos buvo 

išbudintos trenksmų, ir Viktorija išbėgo laukan, o kai 
grįžo kalbėjo garsiai ir džiugiai: 

— Įvyko! Pagalvok, nebereiks slapstytis mums — 
tai tie, kur tarėsi amžiams apsibuvę, rusai, bėgs. Tai 
negali būti kas kita, kaip karas. 

Karas, — galvoja draugė, — o, koks palaimin
tas žodis, vistiek kad kruvinas. Kodėl jis netrenkė sa
vo smūgio prieš savaitę, o, kodėl — tie traukiniai ne
būtų išvežti iš mūsų žemės su tokiu turtu. — Mama! 
— šaukė ji viduje — mama! 

Jos nemiegojo, jos net nebegulėjo. Viktorija vėl 
užsidėjo savo gaubtuvą ir darbo apdarą, ji švitėjo kaip 

kada bus viskas aišku, ji vaikštinėjo po kambarį ir vi
suose namuose sukilo žmonės. 

O viešnia pasiėmė knygą — dabar ji buvo pama
čiusi kokios jos yra kaip vadinasi, tiktai dabar. Ji 
sklaidė, jos buvo mielos, tačiau nūnai ji tebūtų skai
čius vieną perskyrimą iš Goestos Berlingo — o tai bu
vo namie. — Ir ji pagalvojo: — Mes gi turime namus. 

I r ji išėjo namo. Tai sekmadienio pavakariais. 
Viktorijos nebuvo, durų nesaugojo niekas, ji pakilo, iš
ėjo, užlipo į Vytauto kalną, ir iš ten nusileido žemyn 
ir paprastai nuėjo namo. 

Tai vėlei buvo jos namai — juto ji, — rašteliai ir 
antspaudai buvo sutepę duris, bet kaip ji negalėjo sa
vo raktais įeiti į savo namus ? Ji įbėgo bėgte, ji perbė
go kiaurai visus namus, augštai ir žemai, ji darinėjo 
duris, skleidė portjeras — buvo tuščia. Ne, mama ne
buvo pasislėpus, nė čia uždarė jos negyvą kūną — bu
vo tuščia. 

Ji išvartė stalčius, ji vartė daiktus ant stalų, ir 
lenkėsi prie žemės: jokio mamos žodžio, mažiausio, j i 
išvyko be sudiev, tarytum ji neturėjo vaikų. 

Bet duktė nepasidavė, ji išbėgo į sodą ir kiemą. 
Koks čia buvo žydėjimas! I r kaip žaliavo veja, ir kve
pėjo vakaras. Bet daugiau buvo tuščia — jokių pėd
sakų, jokios nulaužtos šakelės: — Aš ėjau pro čia — 
ne, jokio ženklo, kad čia ji buvo pravesta — mama. 

Naktis atėjo šviesi, trumpiausia iš birželinių, ga
lėjai matyti žolės spalvą, galėjai įžiūrėti nukritusios į 
rožę plaštakės apdaro raštą — žmogaus — ne. 

J i nemiegojo šią naktį, ji nenorėjo jokių vaistų, 
kad užmigtų — lėkė lėktuvai, gatvėje aidėjo žingsniai, 
kurie bėgo ir kurie vijosi — bet ne dėlto ji nemigo. 
Visa tai buvo bereikšmis, išorinis dalykas — nesvar
bu — tiktai, kad ji buvo tikrai namie. Skausmas buvo 
atidaręs duris į jos sielą, didelis gyvo žmogaus juti
mas, žaizdos buvo atidaros, jos normaliai kraujavo — 
reikėjo kovoti ir išlikti. 

(Bus daugiau) 
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Visiems ateitininkams 
(Atkelta iš 2 psl.j 

si butų komisijoje, pažymėdami 
apie savo nakvynę. Butų komi
sija visus mielai priims. Pra
nešimus siųskite šiuo adresu: 
Emilija Vilimaitė, 5610 So. Win-
chester Ave., Chicago 36, 111. 
Telef. PRospect 6-9801. 

Butu Komisija 

CHICAGOS ATEITININKŲ 
ŽINIAI 

Ateitininkų kongreso rengi
mo butų komisija neseniai iš-
sinutinėjo Chicagos sendrau
giams dvigubus atvirukus nak
vynių reikalu. Į kongresą at
vyks daug svečių. Prašome vi
sus ateitininkus šiuo svarbiu 
mūsų ateitininkų žygio metu 

* 

-JaL-* 

fx*ftv 
Žinias teikti: STASYS GARLIAUSKAS, 

1949 ttubbard Ave., Detroit 9, Mich. Telef. TA-6-1726 

bliką, pasirodžiusi ne vieną kar- ^****.*&*m'mm*m*mm**m: 
tą detroitiškįam žinomoje Ma- KLAUSYKITE: 
sonic Temple, kviesta net j te
leviziją, dar kartą šokiu garsi
no Lietuvos vardą. 

Paminėtas Dariaus ir Girėno žygis 
Detroite liepos 18 praėjo Da

riaus ir Girėno žygio paminėji
mo ženkle. Pamaldų metu, įvy
kusių šv. Antano parapijos baž
nyčioje už žuvusių lakūnų sie 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
"Baltic Melodies" direkto

rė Mrs. Helen Rauby po auto
mobilio katastrofos sunkiai ser
ga. Ją "Baltic Melodies" parei-

Windsoro Lietuvių Bendruo
menės pakviesta skautų tauti-

UTHŪfiNIAN MELODIES 
STOTIS WPAG BANGA tnsn KIL 

Kiekvieną sekmad. 3:00—3:30 
(Detroit la iku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 

J 

1575(1 Lesure Ave. 
Detroit 27, Mich. 

Tel. KF**adway 3-2224 
nių šokių grupė dalyvavo 100 ^Mmi*x**mymmmmi*ymm*»:**m 
m. Windsoro įkūrimui paminėti 

las, gražų ir momentui pritaiky- gose laikinai pavaduoja Michi-
tą pamokslą pasakė ktebonas gan valstybės atstovas Joseph 
kun. dr. Boreišis. Iškėlęs jų^pa-! Kowalski (Kavaliauskas). Šiais 

metais jis vėl kandidatuoja tai 
pačiai vietai. 

— Algirdas Daukša, žinomas 
sportininkas, ir jo draugas Vla
das Janušauskas, abu iš New 
Ycrko, šią savaitę lankėsi Det
roite pas pažįsamus. 

— Pas Petrą ir Margaritą 
Kučinskus lankosi Povilas ir An 
tanina Šatai su dukrelėmis iš 
tolimojo Athol, Mass. Mergai-

surucstoje šventėje. Pirmoji 
šventės dalis buvo kelias va-! 

landas trukęs paradas, kur kitų 
vėliavų ir dalyvių srovėj plevė
savo VVindsoro lietuvių nešama, 

• * ' • ' « * « * > m o l r pertaisymo darbus -
SOkejų g r e t ų l y d i m a , m ū š ų t r i - kystes cemento, mūrijimo 
_ „ . ! , • A n*-~^±x -*i m _*.- J plumbingo, dažymo ir dekoravimo, 
s p a l v e . A n t r o j i ŠIOS S V e n t e s d a - Atskiru kambarių bei butų įrengimas 
Us buVO t a u t i n i ų g r u p i ų p a s i r o - pastogėse ir skiepuose. 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. \VK. 4-G165 
G E N E R A L CONTKACTOR 

Atl ieka įvairius statybos, pataisy- l 
stal inin- I 
elektros, | 

siryžimą, sunkias lėšų sutelki 
mo sąlygas, tam tikrcs spaudos 

parodyti lietuvišką vaišingumą | bei asmenų priešingą nusiteik-
ir ateitininkiškos šeimos vienin- \ mą žygiui ir palyginęs su pulk. 
gumą. Daugelis iš atvykstan- \ Lindbergo 1927 m. Atlanto per-
čiųjų kongresan neturės nė gi- skridimu iš New Yorko į Pa
miniu, nė pažįstamų, o kiti iš! ryžių, Dariaus ir Girėno atsiek-
kuklumo nedrįs savo pažįsta- tus rezultatus laiko nemažes-
miems pranešti, kad nori atva- niais už minėto lakūno. Apgai-
žiuoti. Mes, chicagiečiai atei- lestavo, kad lietuviai savo did-
tinkai, kaip kongreso šeiminin- vyrius moka gerbti tik miru-
kai, parodykime, kad jų laukia- \ sius. Pažymėjo, kad po 21 metų I tės, čia gimusios ir augusios, 
me ir mielai kiekvieną priimsi- Dariaus ir Girėno neseniai įsi- lietuviškai kalba ir skaito žy
me, pranešdami . butų komisi- steigęs klubas pirmas atsiminė miai geriau už kaikuriuos nau-

dymai, kur tūkstančiams žiūro
vų stebint, šešiolika tautų atsto
vų rodė savąjį meną. Lietuvių 
tautinių šokių grupė, pirma 
trumpai supažindinusi publiką 
su dabartine Lietuvos padėtimi, p i r m- an t r- k c t v - i r i*^- 12*3 i r 6"8 vai. 
Įspūdingai pašoko Rugelius ir1 i r š e ? t 

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

393 West Grand Boulevard 
cor. Shady Lane Detroit 16, Michigan 

Telef. TA 6-0686 

D£L NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠI4 
E B D V I 4 IR PATOGIA 

BEI S K M A I S 1 4 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

TURE 
4181-83 ARCHER AVE. 

Tol. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoj 

K A S D I E N Ą CIA R A S I T E 

l 
DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
JP 

Namų telef. VI 1-7970 
Malūną. Dar Malūno "sparnams 
besisukant", figūroms besikei- | <<iiiiiitiilliiilll!liHiftuiiitiiJiiWiiiiiiiii 
čiant, šokėjus pasiekė karšti pio Rūpestingai ir pigiai taisau 
jimai, 

jųjų ateivių vaikus. 
— Elizabeth Grcen - Zelenia-

kienė, grįžusi iš Los Angeles, 

jai savo adresą ir priimamų as- žuvusių lakūnų sielas užprašy 
menų skaičių. Prašome rašyti• damas šv. Mišias. 
ar skambinti šiuo adresu: Emili- I Po pamaldų buv. lietuvių sa 
ja Vilimaitė, 5610 So. "VVinches- lėje minėjimas pradėtas tylos j Calif., po 2 savaičių svečiavimo 
ter Ave., Chicago 36, 111. Telef. minute, pagerbiant žuvusius didi si parsivežė gražiausius įspū-
PRospect 6-9801. 

MOKSLEIVIŲ STOVYKLOS 
VADOVAI 

kurie dar buvo audrin
gesnį šokiui pasibaigus. 

Grupei energingai ir nepailsta 
mai vadovauja Galina Gobienė. 
akordeonu groja Algis Pesys. 
Grupę sudaro 16 šokėjų: V. 
Bauža, S. Bačkaitis,, Ž. Buk-
nytė, A. Ujasevičius, J. Idzele-
vičius, A. Kaselytė, I. Nevera-
vičiūtė, J. Petrauskaitė, S. Pet 
rauskas, A. Ponelis, B. Racku-
tė, A. Rastenytė, D. Šeputaitė, 
M. Švobaitė, A. Šimoliūnas ir 

( T E L E V I Z I J O S 
, i A P A R A T U S 
Į Garantuoja darDą ir dalis 
I j . M i G L i N A s 
I Tel. Hūmbodt 6-1038 
i iHiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiimiiimiiiii'MHiHm 

( L i e t u v i s ) 

K. Žalnieraitis. Reikia tikėti, 
kad ir ateity ši tautiškų šokių navedžiams duoda-
grupė nenuilstančiai garsins ™a p u i k i * 2S£ 
0 r 9 dovana. Sąžiningas 
Lietuvos vardą svetimataučių 
tarpe. dš 

vyrius. Advokatas Uvickas, bu : džius ir planuoja keltis ten gy-
vęs Detroito komiteto skridi- venti. 
mui remti pirmininkas, papasa- — Kiui. Vincas Masevičius, 
kojo Amerikoje gyvenančių tau-, Detroito šv. Petro parapijos kle 

Moksleivių ateitininkų sto -j ^ nuotaikas, sužinojus Sol-; bonas, šioje parapijoje klebo-
vvklai Mariananoly vadovaus ! d i n o t r aSediją. D a r i a u s t l k s l a s j nauja nuo 1927 m. Per tą laiką 
New Yorko veiklus ateitinin- l b u v o l š g a r s l n t l tuomet dar ma- j išmokėjo parapjios skolas ir ša-

žaižinomą Lietuvos vardą ameri j Ha bažnyčios nupirko namus ir | _____ 
kiečių tarpe. Amerikiečių spau- i žemės sklypą. ' ™5zaW35^ 
da daug rašė apie žuvusius la- — Vilniaus Krašto Lietuviu 

ninkė stud. Dalia šTud"zinska"itė. | k ū n u s i r d ė j o s i jų drąsiu žy- j Sąjungos Detroito skyrius lie-j 
Jie sėkmingai pernai vadovavo \ ;1 U- , A n t r a s l s k a l b e t o 3 a s P u l k - \ P** 25 d. 1 vai. p. p. ruošia di-
ten vykusiai moksl. at-kų sto- \ * * " * " >*> manymu, trumpoje j delį išvažiavimą i Binkevicie-
vyklai. šiemet stovykla vyto, H į g į ^ f ,ei1* ™ J f a k " n ė s 0 k * P r i c L i b c r t ^ P a r k o i r 

rugpjūčio 14 — 29 dienomis. t ų ' k i e k P r l s i m i n C s k a P t - Stepo-į Midlebelt Road. šeimininkai Ža
no Dariaus veiklos bruožų jo Į da būti labai vaišingi ir kviečia 

visus Detroito lietuvius. G. 

Moderniškai irongta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuves . Jau-

ir gražiai 
darbas. 

at l iktas 

kas ir SAS Centro Valdybos na
rys stud. Ričardas Kontrimas ir 
MAS Bostono apygardos pirmi-

KANADOS ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA 

RALFO ŽINIOS 
Pastaruoju metu Balfui auko

jo vieno privataus pobūvio da-

buvimo metu Lietuvos karo avia 
cijoje, kaip Soldino įvykių tyri
mo komisijos narys, nieko nepa-

Šiais metaias prie Erie ežero, paskoio apie katastrofos vietą, 
netoli Dunville miestelio, gražia- I j o s vaizdą, žuvimo priežastis 
me miškelyje įvyks ateitininkų bei tą įspūdį, kurį jis susidarė j lyviai: J. Šepetys 20 dol., Č. 
vasaros stovykla. Vieta labai tin j ten dalyvaudamas, nors publika šadeika — 5 dol., J. Kuras — 
karna stovyklauti: graži gamtos I to labiausiai tikėjosi išgirsti. 4 dol., St. ir V. Urbonai — 3 
aplinkuma ir puikios sąlygos p G paskaitų sekė Justo Pus- dol. ir A. Karpinskas — 1 dol. 
maudymuisi, ežero krantas smė-1 dešrio montažas lakūnų žygiui Iš viso suaukota 43 dol., už ku 
lėtas ir pakraščiai negilūs. prisiminti. Nors ir iš plokšte-

Stovykla prasidės rugpjūčio i lės skambėjusi būdinga lakū-
21 d. ir baigsis rugpjūčio 30 d. j nų likimui dainelė "Atskrend 
Stovyklo priimami studentai, i sakalėlis per žalią girelę, atmu-

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0H SAVIHGS & L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGIITON SAVINGS AND 10AN ASS'N. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOŠT 

Plrmad., antrad., psnktad lr Trečiad. 9 ryto iki 12 • . d. 
iefttad. 8 • . ryto iki 4:10 p. p. Ketvirtai. 9 ryto Ud 8 rak. 

414 VVEST 63rd STREET 
TVI. i:\tf. 4-5883 arba ENfc. 4-5840 
«Hiiiinu'qiiiiuiuiiiuiiiiUs:iuiiuiuui<iiuiiuiuiiuiuiiiiiuuHiiiuiu»iiiiiiihiiiuiHiiii>i<iiiiiiiB 

mcksleiviai ir mokiniai nuo 10 
metų amžiaus. Maloniai kviečia
mi stovykla pasinaudoti ir ne-
ateitininkai. 

Tuo pačiu pranešame, kad re
gistruotis reikia paskubėti. Ter
minas iki liepos 31 d. Registruo
tis Toronte galima pas J. And
riulį, 87 Pine Crest. Rd. tel. LY 
7484, "Tėviškės Žiburių" redak-
ciojje arba klebonijose ir Hamil
tone pas St. Verbicką, 241 East 
Ave. N., tel. JA 2613. 

Centro Valdyba 

STUDENTAI KVIEČIA 
VISUS 

Studentai at-kai šj sekmadie
nį, liepos 25 d. ruošia bendrą 
visų Chicagos at-kų ir jų bi
čiulių iškylą — gegužinę pas Tė 
vus marijonus, Hinsdale, 111. 

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

A t i d a r ą p i rmadien io i r 
ke tv i r t ad ien io va k. 

Sekmadieniais uždaryta 

šė sparnelius į sausą eglelę" jau
dino klausytojų širdis. 

Vėliau teko matyti Stepono 
Dariaus ranka 1933 m. balan
džio 29 d. rašytas laiškas žino
mam Detroito veikėjui Matui Ši
moniui, kuris buvo pirmasis de-
trotietis, atsiliepęs į pirmąjį la
kūnų laišką aviacijos dienos su
organizavimo reikalu. Buvo su-1 pardavinėjusios bufeto biletus; 

Prekes geriausių Amerikos išdirbysčių. 
riuos aukotojams širdingai de-i 
k n i a m p ^ metų prekyboje patyrimas. Pirkėjai 

L i e p o s 1 1 d. r u o š t a s i s B a l f O j sutaupo daug pinigų ir gauna geras, pre-

piknikas pavyko. Tai nulėmė ne kes lengvais dalinais išmokėjimais, 
vien tą dieną pasitaikęs gražus 
oras, bet ir nuoširdi talka šių 
asmenų: E. Gerulaitienės, S. Ši-
moliūno ir J. Vailokaičio — dir
busių prie įėjimo ir atlikusių 
biletų kontrolę; I. Laurinavičie
nės ir M. Šaltienės — nepapras
tai energingai platinusių loteri
jos biletus; E. Paurazienės 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČJŲ ŽAIZDŲ 

Ui ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
:e KUII kfcUčiti ».uo rfUNy, a'i 
nuŲ »T KKATTDznj ?.*rzr>u JK 
pg&'A nuautai sSditl J- rmkttml* 

.tlegoti, aea Ju «i*aisenė»U8lo» žai«dor 
*»fctl t j »kauda Kad paMItrtJ U 

•ip*«.itmą lr skaudftjims ««rių atvi 
M ir skaudžiu žaizdų, uždekit* 
EGIH ) Olntment Ju » * d o n. o -
patyb»e palengvins JÔ U ikaudS^ 

n>; lr ga'ėsit* ramiai '"'«,fftW n f l V 

Vartokite 1aa taipgi nuo skau 
,:u nudeg inu . Jos taipgi paftalina 
»ff.pjimą ligoa vadinamos PSORIA-

•IS "^aipg' pnSalina perSėjima »ncv»' 
Rdin»moa ATHLETE'S FOOT. BU 
rs^flo džiovinimą ndos ir porply^lmą 

arrir&Čiu. Tra t inkamas vartoti nuo 
IžiūstanMos. suskilusios odos dedir-
rlnių, odos išbėrimų ir t . t . taipgi 
lnkarnas vartoti vaikufiiam kada pa

sirodo skaudus Išbėrimas nuo vyrtv-
rlu Ji* yra gera g r d u o l l visu Iš
viršinių odos ligų. 1*>-
gulo Olntment yra 
oarduodamas po Tl 
HL, $1.2R tr $».«• 
Pirkit valstinš** C» 
cagoje ir apv l in l se 
MUwa*uk«e, Wiso., O* 
ry, Ind. ir Detroit. M 

arba rašyk 

MES PERKRAUSTOME JOSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliy 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipiatės 
pas mus. Turįs daug metų patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flvenue Tel VIrginia 7-7097 

I SEGHETTl T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES^ PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvai* — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais 

ehlgan 
te lr atsiųskite 
n«| order t* 

Mr 

LEGULO, Departr^int D 

organizuotas komitetas ir pir
mininku, išrinktas adv. Uvickas. 
Išnuomuotas privatus Floyd 
aerodromas, kuriame ir buvusi 

M. Žilinskienės, P. Bernotienės 
ir Dryžienės — tikrai su nuo
širdžiu atsidėjimu dirbusių bu
fete. Visiems šiems talkinin-

suruošta aviaciojs diena. Da- kams ,o taip pat ir gausiai at-
rius ir Girėnas skraidinę žmo-1 silankiusįii publikai valdyba šir 
nes, imdami už pakilimą po 3 
dolerius. Matas Šimonis ga-

dingai dėkoja. Iš šio pikniko 
gauta 385 dol. ir 34 centai pcl-

Visi at-kai kivečiami gausiai 
atsilankyti. Taip pat kviečiami I ' i " n a m s davusi pajamų. Stepas 
yra ir visi at-kų bičiuliai, kurie j Danuf. s a v o , I a l s k e d ė k o J ° d e t -
norėtų keletą valandų pabend- i H Z * * ! ! ! ? * ± g 2 * + afg^s 

rauti ir pasidžiaugti su mūsų 

vęs pirmas pakilti ir patirti, ką j no. 
reiškia "oro duobės". Bet dėl j Liepos 14 d. pasiųsta Balfo 
tuometinės depresijos žmonių į centrui 520 svarų drabužių ir 
nebuvę daug, tačiau prisidėjus j avalynės, kuriii persintimas kai-
aukotojams, aviacijos diena la- navo 16.02 dol. Balfo V-ba 

JOS. F. BUDR1K, Inc. 
3241 So. Halsted St.. 

Tel. CAlumet 5 7237 

Budriko Radio Valanda leidžiama 25 
metai iš VVHFC stoties, M50 kil., ketvir
tadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. Orkes
tras, dainininkai, rekordai. 
^aoM^aūoMv. ̂ s^aaimflgfflBBBBaaaaBB ! "*** w* ™"v st., Chi<ago S4, m 

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

ir. tolimų distancijų, šaukite: 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CALIFORNIA A V E , CHICAGO, ILL. 

ROckweU 2-2282 

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučius ir s iuve^kome visus su ke-
Uone Hiiriitus dalykus. T l R I M E LIKTU VIU SKYRIŲ I»hd<nne 
afidevitiLs. Kclion«> i«Ianunkite iš ankMo kit iems metams. Anks-
ėiau užsisakykite Mietus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai būsite 
tikri, nad tikrai icausite vietas. Pirkdami biletus pas m u s n e m o 
kėsite, brangiau ir tš\enjffbtte laiko su trukdymo, uc* nereikės lan
kytis nei i gclžkelio stotį ar aerodromą, nes viaa tai at l iksite 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

Tovr Gokfoa Diomood Opportvoifyl 

Columbia T&yif-
G O L D E N J U B I L E E 

SPECIAL OFFER 

LIETUVIAI PAS 
KANADIEČIUS 

jaunimu saulėtoje gamtoje. 
Kas neturį susisiekimo prie

monių, tuos j gegužinę nuveš au 
tobusas, kuris išeis nuo Mar-
qutte Parko parapijos bažny
čios sekmadienio rytą. Tikslus 
autobuso , išvykimo laikas bus 
praneštas vėliau. 

Studentai ateitininkai 

tavo, kad nebegali daugiau De-1 Skautų tautinių čokių grupė, 
troite sustoti ir pranešė, kad ge j reprezentavusi lietuvius 250-je 
gūžės 7 d. jie iš Chicagos iš-1 Detroito "gimtadienio" šventė-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keičiamos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbas. 

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T Tel . D i rb tuves SEeley 3-2146 

Namij KEnwood 8-3092 

skrenda į New Yorką. Rašė: 
'Tiki pasimatymo", bet detroi-
tiečiai daugiau jų nepamatė. 

jc, žavėjusi Amerikos mokyto
jų suvažiavimą bei Detroito mi-
lionierius, stebinusi Toledo pu-

4r 

Pasaul] palaiko ir neleidžia 
jam nugrimsti barbariškume ne 
progresas matematikoje, che
mijoje, pedagogikoje, istorijo

je, o aktyvios atsižadėjimo ir 
pasiaukojimo dorybės. 

— F. Brune tierre 

^ 

^ 

D Ė M E S I O ! 
Auto mechanikas ALKKSADRAS SNELJUS atidarė AUTO
MAŠINA TAISYMO DIRBTUVĘ. 

Atlieka visus mechaniškus, lyginimo ir dažymo darbus. 
Darbai atliekami sąžiningai ir su garantija. Tari 24 metų 
patyrimą. 

Dirbtuvės adresas: Darbo vai. nuo 9 ryto iki 7 v. vak. 

"4 L E X A U T O R E P A I R" 
5842 So. Claremont Ave. in the rear 

Phone: Dirbt.: PRospect 8-0354; Namų: CAnal 6-0988 
-.--•• . - : • • • ^ .TU-g t faL -g Į g Į į Į • — .' '" •.*• *•' • t . ' ) , . 

7r^r 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, INC. 
2310 VVEST ROOSEVELT IJOAI) Telef. SEeley 3-4711 

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

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $149-00 

Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

\ h 

i • 
4> oi ląumt* ttyUt up tą &00Q> 
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Ketvirtadienis, liepos 22, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Mažiau dž iov in inkų , d a u - augimui daug kliudo atsilikę 
jiau psichiškai nesveikų *taisai kanalo< kur iuo Perveža" 

'mos prekes: mieste yra daug Netoli Great Lakęs esančioje 
veteranų ligoninėje likviduoja
mas džiovininkų skyrius, turįs 
257 lovas. Ilgesnio gydymo rei
kalingi pacientai perkeliami į 
Madisoną ir Waukeshą, o kiti iš 
dabar esančių 194 pacientų bus 
baigiami gydyti čia pat iki se
kančių metų liepos mėnesio, ka
da džiovininkų skyrius šioje li
goninėje bus visiškai likviduo
tas ir toje vietoje įsteigtas sky
rius psichiškai nesveikiems. 

Mirė sumušta 

mieste 
siaurų ir žemų tiltų, atvežtos 
prekes didesnėmis baržomis tu
ri būti perkrautos;todėl jis pri
mena būtiną reikalą modernin-
ti Chicagos vandens kelius, kad 
ji būtų pasiruošusi tam augi
mui, kuris galės sužydėti įkū
rus čia uostą jūrų laivams, at
plaukiantiems per paruoštą Šv. 
Lauryno upę ir ežerus. 

Piknikas kurtiems 
Tėvų komitetas ruošia šį sek

madienį pikniką kurtiems vai
kams. Į pikiniką kviečiami visi 

ANTIS APSIGYVENO JACHTOJE 

Elena Flude, 48 m., gyvenusi j Chicagos sunkiai girdį vaikai su 
savo tėvais. Visi patys turi at
sinešti savo užkandžius. Pikni
kas įvyks La Bagh miškuose, 
skyriuje Nr. 7, ties Cicero ir 
Foster gatvėmis. 

2154 N. Kedzie, mirė savo bute 
praslinkus 15 minučių nuo at
vykimo ugniagesių gelbėjimo 
mašinos. Ugniagesius pašaukė 
kambario nuomininkas jos bute 
Meyer, 44 m. amžiaus. Panau
dojant melo detektorių Meyeris 
paleistas, bet dar bus apklausi
nėtas. 

Nušauta mergaite 
Policija areštavo John Ste-

fanich, 43 m. amžiaus, kurs bu-

Reikia 1,000 mokytojų 
Chicagos mokyklų superinten 

dentas Willis pareiškė, kad bus 
reikalinga dar 1,000 mokytojų 
augančioms a u g s tesniosioms 
mokykloms. Chicagos augštes-
niosios mokyklos per 7 sekan

č ius metus paaugsiančios 119%. 
vo paskutinis važiavęs su mer- , , 

Iš numatomos paskolos nusis-

Pasiutusi lape puoje 6 3 P r o c - visų š iame krašte gy- , ^ £ ^ 4 4 ^ ^ ^ 
zmociu ! v e n a n č i ų šeimų jau turi po savo 

Iowos ūkininkas VVilliam T . ' T V - P e r paskutinius metus bu-
Miligan tuvo užpultas didelės j v o parduota 6 mil. naujų TV 
pilkos lapės, kuri apdraskė jo j apratų. 
rankas, kojas ir pečius. Vieną Į =======1======================== 
kartą nuspyrus, pakartotinai 
puolančią lapę ūkininkas smau j 
damas pridusino ir plaktuku pri 
baigė. Lowos valstybinio univer 
siteto laboratorijose ištyrus la
pės galvą rasta, kad ji buvo pa
siutusi. Nukentėjęs ūkininkas 
pradėjo Pasteurio gydymąsi. 

D C M E S I O 

gaite Doris Bogart, 18 m. am 
žiaus; abudu iš Jolieto. Mergai tatyta $12 milionų skirti naujų 
« B . mirtinai peršautos,' lavonas mokyklinių patalpų statybai, 
buvo rastas Stefanicho autobo-
bilyje ties Šv. Kryžiaus kapinė
mis, netoli Jolieto. Stefanich tei 
sinasi, kad ją nužudę trys už
puolusieji vyrai, tačiau policija 
įtaria ir Stefanichą, ypač, kad 
nužudytosios draugė paliudijo, 
jog velione prisibijojo jo ir sa
kė, kad jeigu kas atsitiktų su 
ja, tegu tardo Stefanichą. 

Kai ši jachta buvo ilgesnį laiką nenaudojama, joje apsigyveno 
antis, čia padėjo kiaušinius ir išperėjo šešis ančiukus. Jachtos 
savininkas Edward A. Purtell pamatęs tai, negalėjo prieiti prie 
ančiukų, nes jų motina savo ančiukus labai stipriai saugojo, ap-
mušdama sparnais patį jachtos savininką. (INS) 

Paaukštins autostradą, 
neardys kapų 

Beplanuojant Congress auto
strados krytis atsirado suma
nymas tą platųjų kelią taip iš
kelti ant piliorių, kad nereikėtų 
sužaloti 3150 kapų trijose kapi
nėse: Concordia, Forest Home 
ir Waldheim. 

Nukovęs 3 plėšikus — 
paaugštinamas 

Policininkas Charles P. An-
nerino, 30 m. amžiaus, kurs sa
vo tarnybos metu jau yra nu
kovęs tris plėšikus, gavo nau
ją augštesnį postą detektyvų 
biuro plėšimų skyriuje. 

Kas mėnesį muse vyrą 
Suiro šeima Marvin Mendel. 

lio. Tas 44 m. vyras paliudijo 
teisme, kad žmona jį mažiaug 

Pirmas Argentinos lietuvis kunigas 
kenčiančios katalikiškos Lietu
vos apaštalas tarp kitataučių. 
Augdamas ir mokydamasis ar-
gentimškoje aplinkoje, negalė
jo nė tėvų kalboje ne apskritai 
lietuanistikoje deramai išsilavin 
ti. Tačiau sutapęs su tautiečiais, 
šią spragą savarankiškai ir su 
dideliu atsidėjimu pilnai užpil
de. Argentinos lietuvių laikraš
čio "Laikas" redakcija džiaugia 
si turėdama j j nuolatiniu bend
radarbiu eilėse. 

Kalbėjo į Lietuvą 

Jis pats, giminės, bei pažįstami, 
prašomi atsiliepti jo mirusio 
brolio palikimų reikalu. 

Pajieškoma Pacevičiene-Šar-
kytė, Otilija, išvykus 1949 m. iš 
Vokietijos į Kanadą ir 

Česniene - šarkyte, Kotryna, 
1949 m. išvykus iš Vokietijos į 
Chicagą. 

Jieškomieji bei jų adresus ži
nantieji prašomi atsiliepti į Lie
tuvos Konsulatą, 6147 So. Ar-
tesian A ve., Chičago 29, 111. 
Tel. REpublic 7-8334. 

Kralikas su 8 kojomis 
Vienas Mediolano kralikų au

gintojas , susilaukęs naujo prie-
J auglio, nustebo, pamatęs, kad 
vienas jauniklių turi net 8 ko
jas. Be normalių 4 kojelių, dvi 
pas tą kraliką yra nugaroje, o 
dar dvi yra išuagusios pilvelio 
viduryje. 

Daug televizijos aparatų 
Šiuo metu JAV yra 30,000,-

000 televizijos apak tų , atseit, 

MiiuiiuuiiiuiiuiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiuiini'HiniiniHimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiuiuuiuuiuv 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY ttlLLS Gi-LINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių 

banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

0901 SO. \VEXTWORTH A VE. 
Telef.: ST 3-2454 i r . H U 3-2224 

milllllli:nilllilll!IIIMHHIHIIHIIII!IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII!IMinll]lllllll!linilllIIIIIIIII!IIH|lllimiMUllllNI 

«iiuuiiui!ii!iiiniiiiiiiiiiiii!iiiii!i!iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiii!i!iiiuuuiauauM 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J . ULIS, SAV. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 
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Noriu susirašinėti su lietuvai
tėmis ' tarp 30 — 40 metų am
žiaus. Esu katalikas, nevedęs, 
37 m. amžiaus. 

Petras Žitkus 
36 Mountview Ave. 

Toronto, Ont., Canada 

TeJei. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namu apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FTJEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina S t 

PRospect 6-7960 

VASAUVII;TF: ATOSTOGOMS 
KANADOJE 

Mercury Lodge 
10» Onchartl į lendi , I^akc Siniooe 

1 mylia į šiaurę nuo Ke»wiek. O n t 
Tol. Roehes Point 184 M 

Vasarviete yra ant gražaus ežero 
kranto. 

f'ia išnuomuojami laivai, atskiros 
cabtnoe ir kambariai . Autobusai pri
veža prie pat vietos. 

P. 31. Kl t lLAVK'IAI , ' 
savininkai. 

J 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONE 
TAISYMAS 

JONAS GRABINSKAS 
J. G. Television, 944 W. S5th PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 
P | 0 l ie tmį — ir geriau ir pigiau! 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

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

l l l t h S t . & Pu la sk i Ave . 
(PrieSais Šv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArrien 4-0087 ir 
RArden 2-1055 

STATYBAI IE NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIŲ RCftIV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Pre*. 
3039 So, HALSTED ST. 

TeL Vlctorjr 1-1271 
APKAfNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki S vai. vakaro 

rni'imiriHiii'iiiti ,imiiiiinmrnniii"l'iiiinit'iHii'iiiHuiiiiii'''ninn'i: 
S 0 P H I E BARČUS 

RADIO PROGRAMA 
Iš WGBS stoties — Bantra 1390 

PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. rvtc 

ŠESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. iš stotie* 

\VOPA —J490 kil. 
7121 SO. ROCKNVELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 
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įMOTINOS IK TĖVAI, kuris 
esate susirūpinę savo vaikų ge-

Pirmas skaitytas šv. Mišias | resniu mokymosi bei auklėjimu 
j liepos 5 d. turėjo laimės atlai-1 vasaros atostogų metu, skam-
! kyti prie stebuklingo Švč. Mer- binkite GRovehill 6-0045 ir su-

KUJI. Alfonsas Palubinskas, MIC. I gėlės Marijos altoriaus S. Ma- s į tarkite su privačiu mokytoju 
Romoje, kur bažnytiniuose 
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T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

VfcDINTUVAl — VĖSINTUVAI 
K I J E K T R O S REIKMKNYS 
I V BEI RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 
APARATŲ SUTA1SYMAS 

dirbtuvėse ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

OTCLCVISIOD 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G U 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

B.R.P:ETKIEWICZ M i 

Vytautą Alfonsą Palubinską, 
pirmąjį argentiniete lietuvį ma
rijoną. 

Kun. Vytautas gimė 1926 m. 
liepos 3 d. Vilkeliškių km., Sin
tautų parapijoje, Šakių apskri
tyje. 1929 m. tėvai su skaitl.n-

kartą mėnesyje mušdavusi: t a i ^ a š e i m a atvyko į Argentinos 
t • | Buenos Aires miestą, kur Vy

ria Maggiorc bazilikoj, Romo- dėl dalyko bei sąlygų, kuris šia-
universitetuose yra gražus bū- Je- Dalyvavo vyriausia Marijo- m e d a r be turi didelį patyrimą. 
relis lietuvių kunigų ir # klieri- j n ^ vadovybė, vietos lietuviai ir Gali būti dėstomi visi moko-1 C S 3 l l e S - S e r V J C e ) 
kų, liepos 4 d. olandas arkiv. A. | A m G n k o s Marijonų Šv. Kaz - m į e j į dalykai bei kalbos ka:p j 3 1 3 0 s> ^a^ted, PAnube 6-6887 
van Lierde į kunigus įšventino m i e r o provincijos vyresnys s anglų, lietuvių, vokiečių. 

kun. Valentinas Atkočius, MIC. . » . , « - . . — . < — . . « • » . . — . — . . « • , • . . • . • • . — - » 
Liepos 7 d. primicijantas 

OUU.i 'IIHIIIUMIII 

Vatil-ano radiją prabilo i LeTu- N a u j a s i s T e s t a m e n t a s -
vą ir pasiuntė palaiminimą. 

Pirmar, iškilminsra's š . M -
šias atlaikys rugpjūčio 15 d. 
Avelanedos, Argentina, Bucno; 
Aires, Marijonų Aušros V a r t j 
parapijos šventovėj. Marijo-

tautas ėjo pradini mokslą. 1940 j n a m s > primicijanto motinai, su i 
pratarė,' kad nors Mendell ' i r i m. įstojo kunigų seminarijon ir j k i a i s e r g a n č i a m s tėveliui, namiš 

svaidydama į jį butelius, 
laikrodį, tai suolelį. Teisėjas 

Šventas Raštas 
Vertč lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kanno Arkivys 
kupas Metropolitas. IV laida. IŠ 

*" "T,T'Y" 1917 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaing $1.50. Gaunama 

i I » 9 

buvo labai kantrus, bet visgi P c r 5 m c t u s b a i S § hc~Q™> 3 my 

joks vyras negalįs pakęsti tiek i t u s m o k ė s i filosofijos ir 1 teo-
daug atakų. l o ^ o s -

Augstuosius mokslus čjo 
Komoje. 

kiams ir visai katalikiškai A 
gentnos lietuvių kolonijai ta 
diena fcus neeilinė šventė. 

Naujasis kunigas reiškia yp ič 
gilų dėkingumą didelei savo ge 
radarei Marcelei Daugirdaitei-
Danylienci, iš W a t c rbury, 

mokslo 

D R A U G E 
2334 So. uakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

PIGIAI K SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
l u n u oauj4 didelį sunkvežimi 

ir apdraudas 
«»:«> S. TalmaiL CUicaffo 2», IU 

Tel. GRrcivehUl 6-709H 

f — 
įsigykite originalų mąstymo lobyną dabar! 

{taria du unijų vadu 
Kongreso Darbo pakomisija 

rekomendavo nubausti už kong- Besimokydamas pažino Ar-
reso niekinimą du Chicagos dar gintinos lietuvius marijonus. | C o n n 8 u t e ikusiai jam 
bo unijų vadovaujančiu asme- Norėdamas pirmoj eilėj tarnau- i stipendiją ir Anelei Stukšlenei, 

ti tautiečiams, Vytautas 1949 i ̂ u r j žymia pinigine auka ji pa-
m. stojo i Marijonų naujokyną. r ė m 5 g M# 
Pirmus įžadus padaręs 1950. j 

niu: Paul Dorfman ir jo sūnų 
Allen, atsisakiusius paaiškinti 
apie savo finansines transakci
jas. Jie įtariami nelegaliai pasi
pelnę iš apdraudos fondų. 

Prigėrė Mississippeį 
Buvęs Chicagos advokatas R. 

Branigar, 46 m. amžiaus, bežve-
jodamas prigėrė Mississippėje, 
netoli Gulf Hills, Miss., kur yra 
jo namai. 

Auganti Chicaga 
Priimtieji įstatymai, einant 

kuriais Šv. Lauryno upe ir Di
dieji ežerai bus padaryti priei
namais okeano laįvams, žada 
Chicagai didelę ateitį; miestas 
galės pasidaryti svarbiu uostu 
ir didele prekių J>ervežimo ar
terija. Tačiau, kaip pastebi Wa-
terways Operators, Inc. prezi-
dentiu. Cii. Thompson, Chicagos 

VII. 15, sekančiais metais išvy
ko Romos Marijonų tarptauti-
nen kolegijom Teologijos moks-

ASMKNV PAJiKSIiOIIIMAS 
Pajieškomas lengvinas, Ko 

stas ar Konstantinas ,kilęs i v ! 

lus tęsė Angelicum universite- ; Antkuoptės kaimo, Andricjavos 
te, kur pasireiškė ne tik kaip j valsčiaus, Krc tgos apskr., gy-
Dievo apdovanotas moksliniais ; venęs E^aston, Pa., iš ten Chi-
gabumais, bet ir kaip nuoširdus '' cagon išvykęs 1908-9 matais. 

LIETUVIŠKA GASOLINO STOTIS 
IR AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

5759 So. YVestern Ave. Tel. REpublic 7-9533 

Shell benzinas. Atliekami generaliniai remontai moto
rams, stabdžiams, transmisijoms, keičiamos dalys; be to 
visi lyginimo ir dažymo darbai. 

Įmonė į r e n g t a p a v y z d i n g a i su paskutines laidos 
moderniškiausiais aparatais, kaip tai : tepimui, visai automo-l 
bilio elektros sistemai ir karboracijai. Prityrę ir sąžiningi | 

(mechanikai atliks darbus greitai, sąžiningai ir pigiau nei 
bet kur kitur. Įmonėje dirba ir patys savininkai. 

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

: ^ 

L 

Kun. Dr. J . Vaitkevičius, MIC 

G Y V O J I D V A S I A 
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KETURI TOMAI 
Mąstymai kiekvienai metų dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis 

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba 
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, IU. 
^ 
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Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bend: ^ laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

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

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

Už Taupomus Pinigus Mokame ZVz Nuošimčio 
, •• • = . „ • g 

r^ 
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("hirago Suvings and Loun Association linui pasekmingo i'iuansi-
nio gj veninio Z« metu sukaktj. šia proga Chicago Sa\ ng« per atei
nančius šešis įnfni-sius, pradedant Liepos-July 1 diena, apdovanos pui
kia Bali-Point plunksna kiekvieną naują taupytoją Ir kiekvieną seną 
taupytoją, padidinus] savo indelius. Bo to. kiekvienas taupytojas d ir 
gaus tikieta. kuriuo turės progos laimėti vieną iš IftO tubl«>\varp setu: 
!'.'» I tog ' r Silvtr »etų S asnienims ir 125 \eliausiij ir giažiausii,i stainless 
»teel srtii l> asnirniins. 

Chicago Savings per 30 nietij finansinio gyvenimo visada išmokė
jo taupytojams pilną ntmą, mokėdama aukštesnį dividendą, ivgu dau

guma tinansiniy įstaiga. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl išmo
kame '&</t už visus indelius (3</c per a n n u m ) . 

Chicago Havings kviečia lietu^ius pasidėti savo sutaupytus pini
gus j šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstaigą. Mflsu 30 motu saugaus 
ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir 
geresni dividendą. Be to. pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra ap
drausti iki 10.000 by an Agency of the United Statos Uovernmeiit. 
Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Par trauksime jū
sų pinigus iš kitur, jei atsinešite savo banko knygutę. 

guma kitų finansinių jstaigi;. 
v ima i: 

Uz praeitus šešis mėnesius mes Ir vėl išino-

1.—Apdraustas taupvmau • 
t .—Pirmų morgičių paskolos 
Z.— Pardavimas ir iškeitimas val

stybės boni.i 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
C.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—-American Kxpress Money Or

deriai. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION P H N P A K E L , Prezidentas 
k VALANDOS: Piriuudieniais nuo iŠ iki 8 vat. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo y iki 

Be to. kiekvienas taupvtojas dar gali išsimarnvti čekius, apmokė
ti gazo ir elektros bilas, nemokėdamas nieko už šiuos patarnavimus. 

6234 So. Westren Ave. Tel.: GRovehll 6-7575 
Trečiadieniais uždar j ta visą dieną, šeštad. uuo 9—Z v. p.p. S v. vak.. tf 
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JEL ffl&N&A&ftS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liepos 22, 1954 
1 g g g g 

IR AMERIKOJE IŠ VARGO NHSBRISI, JFI 
LIETUVIŠKAI SVEIKATOS REIKALU 

NETVARKYSI 
VIENAM MALONUMAS, O KITAM KARŠTINE 

DR. J O N A S ADOMAVIČIUS, Chicago, UI. 

J au nuo seno pastebėta, kad kuri t a m pačiam kiekyje dau-
kaikurie asmenys tur i savotiš- gumai kitų žmonių nekenks-
kai j au t rų kūną. Tokie suserga" minga. 
visai neutralių medžiagų prisi- D I R E K T 0 R I E N £ S S U K N E L E 
lietę, j a s suvalgę bei įkvėpavę. m A L E R G I J A 
Laimei, dauguma žmonių gali 
pvz. dulkančiam šiene voliotis 
— jie dusti nepradeda. Taip pa t 
dauguma mūsų valgo žemuoges, 
ir mūsų oda niežtinčiom dėmėm 
bei pūslėm nepasidengia. Deja, 
ne visiems ta ip gražiai vyksta . 
Kaikurie žmonės nuo tokių, ro
dos, visai nekaltų daiktų, labai j Tas pa t išeitų, jei tu grįžęs iš 
nukenčia. — Jie j au t rū s — aler- vyrams skir to priėmimo, tavęs 
giški žiedadulkėm a r žemuo-1 _ 
gėm yra, — medicinišką termi- J? 
ną pavartodami, mes ta ip apie 
tokių žmonių liguistą stovį iš
sireiškiamo. 

namuose žmonai laukiančiai 
pasakytumei : "Direktorienė pri-1T A . V - b l U p l l i e t L s t l l r i 

pirmenybę darbe gaut 

Terminas "alergija" apima vi
sų rūšių žmogaus padidintą 
jau t rumą. Todėl dažnai lietu
viškų lūpų ka r to jamas pasaky
mas "Aš esuN a lergiškas" arba , 
"Aš tur iu alergiją" y ra nepil-1 l i e ž t n č i o m dėmėn 
nas i r kaipo toks nevar tot inas 

ėmime buvo apsivilkusi sukne 
le". Aišku, tau žmona už tai ne
atleistų — j i norėtų sužinoti 
spalvą, medžiagą, pasiuvimą — 
sukirpimą ir da r visą eilę kito
kių smulkmenų. Tas pa t s ir su 
alergija. Gydytojas nori iš ligo
nio daugybės smulkmenų suži
noti, nes t inkamas diagnozas ir 
sėkmingas gydymas dažnai nuo 
mokios smulkmenos pareina. J au 
daug mediciniškesnis bus kad 
ir tnk<* nasakvmas- "Man a t ro - Suduv<>s išleistas praktiškas ir toks pasakymas Man a i ro v a d o v § | i s _ K A I p P A S I R U O Š T I 
do, kad as esu padintai j au t ru s j A V PILIETYBEI. šio leidinio 
penicilinui, nes kada tik t ams- tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
ta , dak ta re , duodi man jo injek- *\ Wells. Spaudai parengė Pr. šu-

, . j n+„wv,inm taura* Leidinio pradžioje angų ir 
ciją, t ad visada mane stambiom. l i e t u v i ų k a l b o m i £ p a t i e

J
k t i k y u s i _ 

mai ir atsakymai, kuriuos klausi-
_ -s ! nėja teisėjai per pilietybės egza-

P n e alergiškų susirgimų grjz- m i n u s L e i d n i o p abaigoj patiekta AMIMfĄS 
tant , tu tur i žinoti, kad pirmiau | p ] a t i informacija kur reikia kreip- I Naudingi patarimai seniems ir jau

tis, ir kiek mokėti norint įsigyti Į niems, vedusiems ir nevedusiems 
JAV pilietybės dokumentus, nu 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiMfiiiiimiiiiit 

DRAUGO RADIJAS 
Iš stoties W0PA, banga 
1490 AM ir 102.3 FM 

duoda lietuvišką programą pir-
mad., antrad. , trečiad., ketvir
tadieniais bei penktadieniais — 
nuo 8 valandos 30 min. iki 9-tos 
valandos vakaro . Daug ge
ros muzikos, gausiai informaci
jų iš lietuvių gyvenimo, pasau
lio naujienos, žinios iš kultūri
nio gyvenimo. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i in i i i i i i i 

CLASSIFIED ANI) "HELP W A N W ADS 
* "DRAUGAS" AGENCY * 

55 Eas t Washington S t ree t 
TeL DEarborn 2-2434 

2SS4 South Oakley Avenut 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

Visuomet būsi l i n k s m a s gerojo 
nuotaikoje, jei jsigysi ir skaitysi 

V A L E R I J O N O LAŠAI 
kuriuos sutaisė ir sumaišė DR. S. 

(Nukel ta \ 7 pusi . ; 
a ^ l 

Na ir įdomi yra tokių žmonių 
toji liga. Tik atidžiau juos pa
sekime. Žiūrėk, vienas paglostęs 
šunį pradeda čiaudyti kaip pat
rakęs . Gydytojas tokį iš tyręs 
A L E R G I N E sloga sergant ran
da. Ki tas sukirs porą kiaušinių, 
ir kad ims j am galva iš skaus
mo plyšti, t a rs i savai žmonai 
kas savaitę po naują skrybėlę 
nupirkt i j is verčiamas būtų. Jei 
gydytojas tok] apžiūrės — MIG
R E N Ą diagnozuos. Dar ki tam, 
jau jaut r iu gimusiam, brūkštelk 
su žydinčia smilga a r kita kuria 
piktžole panosėn, ir jis pradės 
kvapą gaudyti , ta rs i jo krūt inė 
mintuvuos suspaus ta būtų. Gy
dytojas tokiam pa ta r s nuo 
ASTMOS bei ALERGINIO 
BRONCHITO gydytis . 

JAUTRIAM ŽMOGUI VARGŲ 
GALO NESIMATO 

D a r ir daugiau negalių jau t 
rų žmogų kamuoja. Nosyje po-
lypai a ts i randa, vaikų egzemos, 
suaugusiųjų odos išbėrimai bei 
viduriavimai su aš t r ia is vidurių 
skausmais k a r t s nuo ka r to to
kį žmogų vargina. O kur dar 
odos niežulys su sąnarių ištini-
mu a r nuomariui panašūs t rau
kuliai bei kvai t imas, ausų zvim
bimas su pykinimu ir visa eilė 
kitų kasdieninių mūsų negalių! 
I r visa tai dėl to nepapras to 
papras tom medžiagom jau t rumo 
žmogus tur i pakelti . 

MEDICINIŠKŲ PATARIMŲ 
SEKIM, O N E G A T V Ė J E 
P A S K A L A S GAUDYKIM! 

Žmogus t ikrai , anot mūsų pa
tar lės , už genį margesnis . Kad 
ir jo ligas paėmus — kokias tik 
negales j is an t tų nuosavų pe
čių neišnešioja! Tikrai mūsų dė
mesio ve r t a s t a s žmogus liguis
t a s j a u t r u m a s . Medicinoje t a s 
jo savot iškas reagavimas į ma
žiausius kiekius kai kurių kitiem 
nenuodingų, medžiagų ALER
GIJA (ALLERGY, angliškai 
ka lbant ) vadinamas. Žodis aler
gija y r a gra ik iškas ir reiškia 
"kitą, pakeistą energiją". Taigi, 
ka r ta i s tūlas žmogus rodo kito
kią energiją, ki taip jis elgiasi, i 
kai jis su kaikuriom medžiagom 
susiduria. Pa tepk tokio j au t -
ruolio paausius pvz. kad ir kve-• 
palais ir žiūrėk — jo paausiai 
šašais pasidengė. Kitais žo
džiais sakant , alergija y r a ne-! 
pap ra s t a s a rba padidintas žmo
gaus j au t rumo stovis medžiagai, 

Lietuviu Prekybos Namai 
Sekmadieniais 10—5 valandos 

Už pusę išleistų pinigų skoningai įruoš
ti savo namus nėra lengvas uždavinys — 

Tačiau mūšy įmone tai jums pagelbės, 
ne žodžiais, o tikrais faktais. 

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

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

1835 CAJJALPORT 

Moderniškos sofos ir miegojimui lovos t ik ta i . . $ 3 0 . 0 0 
3 dalių sofa, kėde ir a toman t ik ta i $00.00 

2 dalių nylon sofa ir kėde svečių kambar iui J ^ A f l . 0 0 

2 dalių svečių kambariui moderniški baldai, 

įvairiausių spalvų ir medžiagų $199.00 

8 kub. pėdų liuksusinis ša ldytuvas $149.00 

5 dalių virtuvei chromo stalai (4 kėdes) $39.00 

9 x 1 2 vilnoniai kilimai, 100% vilnų $R9.00 

Staliukai del telefonų a r radijų $ H mQQ 

Rašomieji stalai su 6 stalčiais $29-00 

Knygom spinteles su stiklo durim $29*00 

3 dalių miegamojo kambar io baldai, nuo $99.00 
Viską jū s rasi te , kas čia skelbiama; be to, ras i te i r 

didelį pasirinkimą augš tos rūšies prekių. 

Lankyki te Lietuvių Prekybos N a m u s — didžiausią Chi-
cagos baldų įmonę, lietuvių suorganizuotą i r vadovaujamą. 
I i ,000 kv. pėdų plotas moderniškų baldų jums parodys , 
kas naujausia baldų pasaulyje. 

FURN1TURE CENTER, INC. 
LIETUVIŲ P R E K Y B O S NAMAI 

ĮMONES V E D Ė J A S JUST. L I E P O N I S 

3222-24-26 So. Halstcd St. Tel. VI2-4226 
ĮMONE ATIDARYTA: 

Pirm., Ketvi r tad 9—9:30 
Kitom Dienom: 9—6.00 
Sekmadieniais : 10—5 valandos 
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T E L E V I Z I J O S 
I R R A D I J O 

A P A R A T Ų TAISYMAS 
Sąžiningas Ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 v.v 
Šeštadieniais: 8 v i r t o — 10 v. vak 

M. RIMKUS, 4119 So. F r a n d s o o 
Telef. YArds 7-109* 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ DAROME 

L E N G V A I S IŠMOKĖJIMAIS 
D£L PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

MUTUAL 3eJe,JM\m 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

2203 W. CERMAK ROAD T E L . Vlrgin ia 7-7747 

^ » 

vedusiems ir 
Aug-štos polit ikos vyrams, gallųjų do 

•c4yti N a t ū r a l i z a c i j o s į s t a i g ų ad - I ' * ' & S 2 l n £ * 3 t , „ , , . , , ta*. „ „ „ 
resa i , j v a z : a v i m o t v a r k a , v i zų i š - į tikos, v isuomenės ir kultūros veik 
davimas ir kt. reikalingos žinios. IoJ^-
Leid in io k a i n a 6 0 c e n t ų 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
" D r a u g a s " 2 3 3 4 S o . O a k l e y A v e . , 
C h i c a g o 8, I!l. 

Skclbkltes "Drauge"! 

VAMvRMONO LASAI, pagelbsti 
nuo visų nepagadų, karščių ir visų 
kūno ir dvasios nepagydomų lirų. 

Kaina tik 1.00 dol. 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

CHICAGO 8, ILL. 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS 1$ ARTI IR TOLI 

Ilgy metų patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nanji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustynrai įrankiai, 

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

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

Telef. YVAlbrook 5-9209 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

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

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, 111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Ilk 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 flrcher flve. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

HELP WANTED — MOTERYS 

T E L L E R - TYPIST 

Mušt speak Li thuanian . 
$60.00 per week. 

S U P R E M E SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION 

1751 W. 47th S t 
Pe te r P . Kezon 
YArds 7-3895 

Reikalinga lietuvaite moteris 
prie biznio, tarp 45 Ir 55 m. amž. 
Kreiptis šiuo adresu: 

• POVILAS GERULIS, 
P. O. Box 1371, Havvthorne, 

Nevada 

VYRAI m MOTERYS 

R F I K A U N C A B A R T I . N D K R I S 
vyras ar moteris — sugebanti dirbti 
degtines krautuvėje bei vadovauti. 
Reikalingos rekomendacijos?. 

JMJ20 W. 87th St. 
Kreiptis nuo 0 iki 12 v. r. 

BUILDING & REMODELING 

V. A, ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus n a m u s pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atl iekami 

įvairūs remonto darbai. 

4645 South Keating Avenue 
8kambinti nuo 6 vai. vak. 

Tel. REl ianoe 5-8202 
i, 

K O N T R A K T O R R I S 

STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St. Chicago 16 

CH 3-1535 
. .Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

REAL ESTATB 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų jstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA' 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

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

1839 W. 47 S t Tel. LAf. 3-3384 
(Ir sekmadien ia i s ) 

P. STANKOVIČIUS 
RKAL KST. ir INSl 'R. D R O R F R I S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Ph. DAnube 6-27P3 
namų YArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
rus 5« Ii' ir 4 - - 7 . 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. n u o 
savybes. Parūpiname paskolas, visų. 
rū^iu a pd ra ūdas ir sutvarkome bei 
notarizuojame kl i jentams nemoka
mai nuosavybėn dokumentus . 

KUTRA-NORKUS REALTY 
24©5 W. 51 S t 

PRospect 6-7238, 
vakarais VVAlbrook 5-5699 

SAVININKAS P A R D U O D A 

6 kam. mūrine rezidenciją. 3 miega
mieji, 2 autom, garažas, gazinis Šil
dymas, 7 m. senumo, 55th ir Mo-
zart. 

Kaina $19,S00. Saukti po 6 v. v. 
ORovchil l 6-7003. 

.MARQII :TTK P A R K E 

Naujame name i.šnuomuojama su
augus iems 3-jų kamb. butas. gerai 
įruoštame beiarnente. Apžiūrėti kas
dien iki 2 vai. popiet, SeStad. ir sekm. 
visą dieną. 

6927 S. Tai man. 

A P U S I D M A M E MIFST.JL, turime 
parduoti 6 KA^fH. N'AM.JL. autom, 
karšto vandens šildytuvas, naujai at
remontuotas, didelis sklypas, iš šono 
privažiuojama, rūsys. Prašoma kai
na |7;560. 

1901 S. Vatam Ave. TAylor P-4707. 

Tuojau gal ima užimti 

6716 S. MAPLfAVOOD 
C kamb. mūr. bungalow. karštu 
vand.. stokeris. I autom. ••pressed" 
briek — rnūr. garažas. Tuojau užimt. 

R l . p u b l i e 7-6152 

IŠNUOMUOJAMA 
PARDAVIMUI 

Išnuom. 4 kamb. butas, 3-me tugite, su
augusiems, jokių naminių gyvulėlių. 
Aliejiniais pečiais šikloms. 

5334 VV. 25th Place, Cicero, 111. 

fROGOS — OPPORTUNITIES 

W E S T S I D Ė ' J E 

Pardavimui TAVERNA TR NAMAS 4 
kamb. butas, pilnas rūsys, karštu vande
niu apšildymas, namas gerame stovy. 
Taverna turi visus moderniškus įrengi
mus. Kaina $13,500. 

Tel. Vlrginia 7-8048 

^ 

Geriausia dovana atminčiai 
MALDAKNYGE 

- JAUNUOLIU MALDOS" 

Pardavimui vartoti žieminiai langai (me
diniais rėmais). Kaina nuo $2.00 iki 
$4.00. 
3261 S. Halstcd St. VIctory 2-6472 

BUSINESS SERVICES 

APARATŲ TAISYMAS 
dirbtuvėse ir namuese atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 
3130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

LINES BY SOGiOW 

teEnOTE KlMVlENiALGOS D M A [ 
" \Tikta i t ie . t ikrai laimi taupymo programoje, kur ie* 

reguliariai p a s | i n u s ' a t e i n a ; i r pasideda su taupąs! 
|«avo apdraustose sąskaitose.^Jūs taip pat laimėsite, 

t idarydami taupymo sąskaitą i r "taupydami regu-J 
ariai. Pabandykite tai tuojau. 3 procentai m o k a m A 
uo mėnesio l jd i enof už tas sutaupąs, kurios H 
aujas a r j au turimas*saskaitas įnešamos ligi me-* ̂  
esio 10 dienosrt NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIAMS. 

±1" 

i 

į**^\^*Vi 

UNIVERSAL 
„LOAfASSOCIATION 

HalsteH Street ̂ 8 8 ^ Chicago 8, 
"^/Telefonas: HAymarkct 1-2028 ' •M? 

tiSDUBosTPirmadieniais, antradienlalsir penktadieniais nuo 0 ryto 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Tre
čiadieniais uždaryta. Seitad. nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

Kurią paruošė 
Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50 

Užsakymus su pinigais siųskite 

"DRAUGAS" 
2334 S. OAKLEY A V E N U E 

Chicago 8, Illinois 

SlIlIlIlInlIlt.lllllillllllinililIlIlIlIillllllllUUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIillllllllMUIIIIIIIIIIIIIIIIiMlIlMUIIIilIlia 

JUOZO ŠVAISTO 

Paskutinį kartę tavęs 
klausiu 

Romanas iš pirmos bolševikų oku
pacijos Lietuvoje. Išleistas trem
tyje 1948 m.. 172 pusi. Kaina $1. 
Gaunama "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave., Chicago 8, DL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!|i!ii!iii!iiiiii!iiiiiiimini!!imiiiHii!iiiiiniiiiiiiiiiin!iii,i!ii!!!!iHi,!iim,:|ini!iiii!m 

Uncle Sam U a good man to hav* 
aa a businesa partner. Wliea y o c 
lend bim money, he'll pay back 
every cent, pina food intereat. On 
the Payroll Savinra Plan. a part 
of yonr income goea Into Unitod 
States Savinas Bonda eacb pay 
period. In 9 years, 8 months, Uncle 
Sam pays yon H for every $3 yoa 
pat in. Hold yonr Bonda ten years 
m o re—they retura 8t% e-rer the 
sum yon invested. Tell yonr era-
ployer today that yoa w i n l to slrn 
the mathorizstlon card to »t*rt yonr 
Payroll Savlng^. 

HELP WANTED — MOTERYS 
J? 

I I U I I I u i 

Biznieriams apsimoka skelbtis 'Drauge". 

REIKALINGOS MERGAITES IR MOTERYS 
N U 0 L A T I N I A M D A R B U I 

ŠVARIUS DARBAS 
Patyrimas nebūtinas 

Kreipkitės 8 tą valandą ryto. 

BUNTE CHASE CANDIES 
3301 West Franklin Boulevard 
C A N D Y P A C K E R S 

^ _ 

_ — i . -~m. 
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Ketvirtadienis, liepos 22, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 

L I E P O S M Ė N E S I O 

I Š P A R D A V I M A S 
Dėl numatomo patalpų remonto 

prekes turi būt parduotos 
3 augštai ant 5 sklypu pilni baldų. Didelios sutaupos, lengvi 

išsimokejimai. v 

tU-oehler Sleep-O-Lounge, nupiginta iki $ f | g.00 
iimmons Hide-A-Bed, atgal priimta, už $ 8 8 - 0 0 

oimmons Studio Couch, atgal priimta, u i $37-00 
r'ullman Bed Lounge, buvo $300, dabar $ 139-00 
2-jų dalių studio couch su klevo medžio atramom 

— nauja, buvus $149, dabar $88-00 
Klevines "bunk" lovos buvusios $92, dabar $59-00 
rfollywood lovos, pilno dydžio, 4 pėdų dydžio arba 

vienam asmeniui, "complete" nupiginta iki $29-00 
ir augščiau. 

Klevines ir riešutines lovos, pilno dydžio, nupigin
ta iki $10-00 

Simmons metalinės lovos nupigintos iki $7-00 
DeLuxe dvigubų "coil" lovos spyruokliai buvo $29, 

dabar $ J g.00 
$59.00 vertes "innerspring" matrasas su avelių vil

nom vienoje pusėje žiemai, dabar $28-^0 
90 "lounge" kėdžių, saliono kėdžių, TV kėdžių, 

"contour" kėdžių, keletą nylon, spyruoklėm 
arba "foam rubbcr" prikimštos — sutaupy
site 6 0 ^ . 

9x12 "felt" kilimai atpiginti iki $ 16-00 
9x12 Asminstcr kilimai buvę $79.00, dabar $39-00 
Maži "shag" kilimai buvę $3.00, dabar $ | .00 
2 dalių saliono kompl., plastikinis apmušalas, už. .$75-00 
2 dalių saliono komplek., nylon, buvęs $300.00, da

bar $149-00 
3 dalių mieg. kamb. kompl., atpigintas iki $84-00 
Žolės pjautuvas, Clinton gas power, buvęs $110, da

bar $58-00 
Apex Barrel dulkių siurblys, buvęs $80, dabar . . . $39-00 
Hoover tank dulkių siurblys, buvęs $79.00, dabar $49-00 
5 dalių Chrome dinette komplek. buvęs $68, dabar $34-00 
150 televizijos aparatų, visų pasižymėjusių išdir-

bysčių: 21 colio TV aparatai, stalo modeliai 
atpiginti iki $98-00 

17 colių TV aparatai, stalo modeliai, atpiginti iki $C8-00 
Kombinuoti "console" radio ir patefonai, 3 greičiu, 

su AM ir FM radio, automatiški, buvę $200, 
dabar $89-00 

3 greičių patefonai, buvę $39.00, dabar $ j 2-00 
Elektriniai patefonai atpiginti iki $7-00 
Maži, vėliausi radios atpiginti iki $ J 5-00 
7 tūbų FM ir AM radio, buvę $49.00, dabar $20-°° 

Didelios nuolaidos ant "freezers", skalb. mašinų, 
krosnių, šaldytuvų, siuvamų mašinų bei ra

šomų mašinėlių. 
General Electric šaldytuvas 8 kub. pėdų nupigin

tas iki $189-00 
9 kub. pėdų šaldytuvas nupigintas iki $ j 99-00 
Mažas naujas šaldytuvas už $ 139-00 
"Upright freezer" buvęs $289.00, dabar $ 1 8 9 ° ° 
Vėliausi 1954 modeliai kambarių "air-conditioners": 

pristatomi ir įtaisomi bėgyje 12 vai. 
Philco ':•. tono, buvęs $225, dabar ' $179-00 
Gen. Elect. \-> tono, buvęs $250, dabar $ | 8 2 - 0 0 

RCA i;'; tono, buvęs $229, dabar $179-00 
Coolerator \., tono, buvęs $225, dabar $ į 49-00 
Coo'lerator j 2 tono, buvęs $265, dabar $ j 69-00 
Admiral 13 tono, buvęs $229, dabar $ 169-00 
Teleking % tono, buvęs 300,00, dabar $ j 99-00 
Jordan & tono, buvęs $300, dabar $ 169 ° ° 

Originalėse dėžėse. Išsimokėjimo sąlygos: 50c j dieną! 
VĖSINTUVAI VĖSINTUVAI 

10 colių sukantis, buvęs $19.00, dabar $ | | .00 
12 colių sukantis, buvęs $29, dabar $17-00 
16 colių sukantis, buvęs $49.00, dabar $29-00 
12 colių langinis vėsintuvas, buvęs $29.00, dabar . . $ 17-00 
12 colių langinis, dvigubas, buvęs $69.00, dabar . . .$39-00 

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

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

Budriko Radio Valanda leidžiama 25 metai iš WHFO stoties. 
145U kil., ketvirtadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. Orkestras, dai
nininkai, rekordai. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
So. Boston, Mass . 

Sukaktuvinis piknikas 

Pirmo ir seniausio Naujoj An 
glijoj radijo 20 metų sukaktuvių 
didžiulis metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčo 1 d. po
puliariame Brockton Fair 
Grounds darže. 

i 

Steponas ir Valentina Minkai, 
šių programų vedėjai, nuošir
džiai kviečia programos kiaušy-

IR AMERIKOJ Iš VARGO 
NEIŠDRĮSI 

Mikalauskas, pirm J. Blužas, 
vicepirm., K. Stankevičius, sek- K ' 
r e t , J. Paužuolis, ižd., ir V. j diagnozė turi būti reikiamai 
Morkūnas, šalpos ir kultūros !nustatoma, o tik po to turi bū-
reikalams. ! ti atitinkamas gydymas pradė

tas. Niekas žemėje negali nus
tatyti tikrą diagnozę, jei jis 

Liepos 25 d., sekmadienį, Bie-'claug laiko ligos istorijai nepa-
liūnų ūkyje prie kelio R. R. 1, švenčia. Ligonio pareiga išmok 

Jaunimo gegužinė 

VASAROTOJŲ DĖMESIUI 
Valerija Norvaišienė kviečia visus į savo vasarvietę "NID.y 

CentervUle Are., Vest Hyannisport, Cape Cod, Alaussachusettes. 
Atviras vandenynas su Golfo sroves šiltu vandeniu, žinomas vi

soj Amerikoj Craigville Beach paplūdimis, sausas pušynas, moderniš 
kai įrengti kambariai, malonus patarnavimas ir puikus, lietuviškai 
pagamintas maistas pagal principą — kas ko nori ir kiek tik nori. 

Į Hyannis galima vykti: traukiniu, autebusu ir lėktuvu. Nuo 
stoties ar aerodromo iki vasarvietes taxi $1.00. Automobiliu važiuo-

penkios mylios nuo Wellando, ti gražiai, svarbių faktų n e p r a - 1 j a m * i k i * * * " £ • P ^ f 0 * ? , g ^ S ? 1 1
M ? S ^ £ ! * S „ l r Žl *T£ 

f , . .. __. . L ° . : . ,. i niu Craigville Beach Kd. (ne Centerville Rd.) iki CentervUle Ave., ku-
jvyksta pirmoji Niagaros pusią- leidžiant, gydytojui savo ligos r i o j rasite vilą "Nidą" (2% mylios nuo Hyannis). salio lietuvių jaunimo gegužinė, isteriją papasakoti. Pasakoda-
Veiks turtingas bufetas. Šo- į mas į laukus nevažinėk, nesi-

tojuii ir V****** U* ir Mtf k i a m g g r o g g e r a s o r k e s t r a s > Į ė . | blaškyk, žinoma, gydytojas tu-
jimas tik 40 et. Pradžia 2 vai.: ri irgi savo atlikti — kad ir 
po pietų. 'kiek jo kabinete pacientų lauk-

Maloniai kviečiame visus atsi- į tų, jis privalo tinkamai ligos is-
lankyti ir linksmai laiką praleis-! tori ją surinkti. Tai yra menas, 
ti. Lietui lyjant nukeliama į Taip, ir kaip sunkus! O jo iš-
sekantį sekmadienį. | mokti apsimoka — tinkamai 

Rengėjai "Gintaras" surinkta istorija gydytojui net 
51 % diagnozės pasako. 

suvažiuoti kartu švęsti sią su 
kaktį, susitikti su pažįstamais 
ir linksmai praleisti dieną vie
nam iš šio sezono didžiausių ir 
linksmiausių piknikų. 

Tilisottiburg, Ont. 
Iškyla į gamtą. 

Tillscnburgo Lietuvių Ūkinin- Api8 a lkohc ' ikUS 
kų klubas liepos 25 d., sekma-! Illinois universiteto prof. dr. j TIK TU SVEIKOS NUOVOKOS 
dienį) rengia iškylą, kuri įvyks;A. Ivy tvirtina, kad iš 10 nuo-j NEPAMESK! 
gražioj vietoj prie 19 kelio, ša- į saikių gėrėjų pasidaro bent vie-' ž i n o m a j gydytojas tave dar 
lia Jono Liutkevičiaus ūkio, apie ' n a s alkoholikas. Kad žmogus | n u odugiiiai apžiūrės, kraują, 
4 mylios į pietus nuo Tillson-! jau pradeda eiti alkoholizmo . § i a p u m ą bei skreplius ištirs. Jis 
burgo miestelio. Pradžia 2 vai. , k e h u ; t a i išduoda šie ^ženklai: i p i a u č i ų nuotrauką padarys. Pa
po pietų. i Rengėjai 

Rašyti: P. O. Bov 367, Wesl Hyannisport, Cape Cod, Mass. 
Iefonai: Hyannis 1687-VY4, Boston, SO. 8-3461. 

Te-

k 

Weliand, Ont. 
Nauja LB valdyba 

VVellando Apylinkės L. bend-
ruonmenės naująją valdybą, iš-

pasiUifcsminlmuose glūdėjimas į g a l r e i k a l ą d a r k i t u s tyrimus 
palei gėrimų vietąir išmaukimas j atlikęs, jis diagnozę nustatvs ir 
ekstra stikliukų, gėrimas pusry-, g a l i r a a i sėkmingą alerginių ligų 
č iųmetu , gėrimas esant visiš- Lydymą praves, 
kai vienam, pykimas kai atima
ma galimybė išsigerti, tam tik- Į Tai va tau, alergiška liga su-
rose valandose stiprus troški- negalavusiam lietuviui gairės 

birželio 6 d., sudaro: kun. B. 

MAŽEIKA IR EVANS 
PADIDINO PATALPAS 

rinktą visuotiniame susirinkime | m a s išsigerti, gėrimas, kad su- j tavon s v e i k a t o j Susimildamas 
mažėtų vidaus įtempimas, kas- tik tu sveikos nuovokos nepa-
dien didėjantis išgeriamo alko-; mesk. Tu, pavyzdingus lietu-
holio kiekis. Jeigu jau kas netu- vius bei amerikiečius pasekda-
ri pakankamai valios apsieiti be mas, alergiška ar kuria kita li-
gėrimo, dr. Ivy tiems pataria: ga susirgęs, elkis taip, kaip pa-
išgerkite tris uncijas alaus, ta-: vyzdingam lietuviui kad pridė
čiau tai darykite užtęsdamas, ' ra kad elgtis. Toks elgimasis 
kad išeitų apie valandą laiko. tau nieko nekainuos — jis tau 

tik neįkainuojamą turtą, geros 

Laidotuvių direktorių firma MA
ŽEIKA — EVANS praneša, kad 
šiomis dienomis baigiamas darbas 
padidinimui patalpų, šiuo adresu 
6845 S. \Vestern Ave., Chicago, 
III. Naujoji dalis sujungta su se
nąją, ir dabar patalpos yra to
kios, kad bus galima labai pato- I taip ir 
giai turėti trejas šermenes tuo pa- | p^gj į0 _ 
ciu laiku. Be Lo, dar landaoi kele
tas naujų moderniškų kambarių 

Kilnios mintys ir augšti jaus- sveikatos pavidale, suteiks 
mai yra būtini kaip dvasios, I 

kūno sveikatingumui, 
be dvasinės higienos 

negalinta džiaugtis sveikata, ir 
graži raštinė; poilsio kambariai ir I dėl to turime daugiau rūpintis 
atskiras kambary? su visais pato- j pasiekti moralinę nepriklauso

mybę, kaip materialinę. 
— Dr. C. Sarichez Aizcorbe 

gumais liūdinčiai šeimai. 
MAŽEIKA — EVANS laidotu

vių direktoriai yra įvedę daug pa
tobulinimų; ar jie nebus pirmieji, 
kurie visad veža grabnešius "air-
conditioned'' automobilyje. 

Pačios MAŽEIKA — EVANS 
laidotuvių patalpos yra labai skj 
ningai išpuoštos. O kas daugiau, i 
įtaisytas vėdinimas, kuris turi to- j 
kią temperatūrą, kuri randasi pa- j 
jūryje; žiemos metu šildys kaip j 
malonūs šiltieji Floridos vėjeliai, j 
Visas sklypas ant kūno randasi ! 
MAŽEIKA — EVANS patalpos | 
yra maloniai papuoštas medeliais, 
gėlėmis, ir žolia. Ten pat yra ne
mažai vietos automobilių pastaty- i 
mui. 

Stasys Mažeika, kuris įsteigė 
laidotuvių bendrovę ir pramynė 
biznio takus, nors mažai dabar da- ! 
lyvauja biznio reikalų vedime. Jo-
nas Evans Ivanauskas, žentas p. į 
Mažeikcs, labai sumaniai vadovau
ja MAŽEIKA — EVANS laidotu
vių įstaigai. D. 

JIKŠK0MI ĮPĖDINIAI 
MIRUSIO JONO KIELOS 
Žemiau pasinusiusčji advokatai jieško 

įpėdiniu JONO KIELOS kuris iš Lie
tuvos į J. A. V. emigravo iš Vadoklių. 

Mes žinome kad jis turėjo seserį var
du Viktorija Klebonai. 

Jei esate pažjstami tos šeimos arba 
esate giminė Jono Kiclos būtų JŪSŲ in-1 
teresas su mumis susisiekti. SONKIN 
& GLASSMAN, Attorneys at Law, 16 
Spring St., llat>tings - on - lludson, Xew 
York. 

JŪSŲ knygų rinkinys nepilnas, 
jeigu ten nėra Igno šeiniaus 

Raudonojo Tvano 
Si knyga pirmiausia pasirodė 

švedų, suomių ir danų kalbomis 
ir skandinavų kraštuose šukele 
didelį susidomėjimą. Dabar Talka 
išleido paties autoriaus paruoštą 
328 pusi. Kauwu$3.50. 

Raudonąjį tvaną galite įsigyti 
"Draugo" administracijoje ir pas 
platintojus. 

Malonumas mirti ir po to ne
susilaukti kentėjimo, vertas 
yra kentėjimo — gyventi be 
pomėgių malonumų. 

— ATIOIUJIIUS 

A. f A. 

JUOZUI ALGMINAVIČIUI 
mirus, jo žmonai, sūnums ir seserei reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

MILIERIŲ ŠEIMA, Pennsyhania. 

. - • • • ' . , ' : ' • / ; d . 

FRANCES D. WIRTEL 
Gyveno 3323 W. 65th St. 

Mirė liepos 19 d., 1954, 8:10 v. ryto, sulaukus 36 m. amž. 
Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo tėvai Andrcw ir *Josophine 

(Stulga) Wirtel, brolis Richard, 5 tetos: Ona Rimkus, Rose 
Wodarczyk, jos vyras Stanley, gyv. Los Angelei. Calif. 
(krikšto motina)—teta Teresa Rossman, jos vyras Bcn, bei 
jų šeimes, ir Frences Wirtel ir Sesuo M. Dulcida, 2 dėdes: 
Jonas Wirtel, jo žmona Adele ir Antanas Wirtel, jo žmona 
Marie ir jų šeimos, krikšto tėvas Petras Katauskas, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Velicne buvo sesuo žuvusių ka
reivių Lt. Chester ir S'S Edward. 

Priklausė Dariaus - Girėno Am. Lg. Post 271 Auxiliary. 
Kūnas pašarvotas John F. Eudcikio fcoplyčipje, 4330 So. 

California Ave. 
Laidotuves įvyks šeštad., liepos 24 d., iš koplyčios 8 vai. 

ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švcnč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai ir brolis. 
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tcl. YArds 7-1741. 

/? 

L O R E T A 
MERGAITES LIKIMO ROMANAS 
Parašyta Lietuvoje Stasio Būdavo 
ir antra laida išleista Bendrijos — 
Anglijoje, šis įdomus romaną* 
gaunamas "Drauge", 2334 Soutl 
Oakley Ave., CHICAGO 8. ILL. 

Kaina $1.80. 
=3 

SEKTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MH. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3814 West lllth Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planą 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdaicrest 3-6335 

luIilIilIiilIilIlIiilIlIililIlilIlIlIililIlIlIilIlIlIlHllllllllllllllllllIIIIIIIii 

STEPONAS C. LACKAVfiCZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 6Sth St. 
2314 W. 23rd PI. 
f0756 S. Michigan Ave, 

REpubltc 7 1213 
VIrginia 7-6672 
PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th A TE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILI.. 

GRovehill 6-2345 
T0wnhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Aven»e 
Tel. YArds 7-1741-2 ir Blsffbp 7-9181 

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

LIŪDESIO VALANDOJ 

M A Ž E I K A * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VPestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-3600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

T i e m s , k u r t e g > T e n a k i t o s e m i e s t o d a l y s e ; g a u s i m e 
koplvčią arčiau jūsy namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUMŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLVCIJOS 

Inibulansfį patarnavi
mas y r a telkiama* 
dieną Ir n a k t J. Rei
kale šankite 
mus. 

M«* turime koplyčia* 
v i s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse I r 
tuojaus patar
naujamu 

AN7ANAS M. PHILLIPS 
$307 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-S40L 

PETRAS P. GURSKIS 
•59 West 18th STREET Tel. SEeley S-5711; 

ILREBAS f ttUTIS-f I M I 
6126 W. Roosevelt Road Tel. OLympic 2-5245 

POVILAS TlUDiKAS 
iS54 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

uamitt r, itmaus 
10821 S. M1CH1GAN AA'E. TeL OOmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIčIUS 
1848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAIayette 8-8572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46tb STREET Tel. YArds 7-0781 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50tb AVE., CICERO 50, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draug*". 

"Drauge" rasite vėliausiu, įdomiausiu žinių ! 

file:///Vestern
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IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Amerikos Lietuvii; Moky

to ją Sąjungos Centro Valdyba, 
kurią sudarė pirm. Br. Kulys, 
vieepirm. V. čičiiinas, sekr. J. 
Kiaune ir nariai K. Mockus ir 
A. Mimas, savo pareigas perda-

X A. a. Leonas Račkauskas, 
gyvenęs 3534 So. VVallace S t , 
Chicagoje, nors ir turėdamas !vė Am. Liet. Mok. S-gos Chica-
silpną sveikatą, dirbo kepyklo-,gos Apygardos Valdybai. Ji su-
je, tuo būdu išlaikydamas gau- ! sirašinejimo keliu nustatyta 
sią šeimą. Praėjusio karo metu, ! tvarka eis toliau Centro Valdy-
bėgant iš Lietuvos, buvo nete-. bos pareigas. Naujasis adresas 
kęs vienos kojos, todėl didelei 'yra toks: J. Kavaliūnas, 4716 
šeimai duoną uždirbti buvo ne- So. Marshalfield Ave., Chicago 
lengva ir santaupų sudaryti ne- 9, m. Amerikos Liet. Mokylojų 
pajėgė. Jam mirus, liko žmona! Sąjunga yra įsisteigusi 1953 m 
su penkiais nepilnamečiais vai-1 liepos mėn. 
kais, kuri šiuo metu neturi jo
kio darbo, pajamų ir atsiduria 

tuvos žemėlapi malonu turėti 
savo namuose, nes "nors minti
mis gali pavaikščioti po tas vie 
tas, kur vaikystės dienoms te
ko gyventi". 

Žemėlapių kaina prenumera
toriams $3.50, o pavieniams už-
sisakytojams $4.50. Užsisakyti 
galima pas Enciklopedijos pla
tintojus a r t a pačioje L. Encik
lopedijos redakcijoje, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Žemėlapio autorius yra Juozas 
Andrius, Enciklopedijos geog
rafijos ir geodezijos skyriaus 
vedėjas. 

— I>r. V. A. Dambravos va
dovaujamos Laisvųjų Tautų 
Žurnalistų Federacijos spaudos 

GAVO 80,385 DOLERIU 

— Dr. kun. St. Valiuškaičio 
beviltiškoje padėtyje. Jei ir gau'pirmininkaujamas 11-asis Balfo |skyrius šiuo metu rengia me 

džiagą, kurią patieks Kersteno 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Didžiausias teleskopas žiuoti i JAV- Ba'fas tikis

A
i' kad 

u , , . . . . . . . j naealbą ateis dosni Amen-
Manehesceno universitets Į S I 1 1 • 5 * . , . ,„ taiso radioteleskopą kurio sker k o s l i e t m i ų v l s u o m c n e ' k u n P? r 

taiso radioteleskopą, kurio * ^ r p . ^ fciUų d a u g y b e i tremtinių 
suteikė galimybės įvažiuoti į šį 
kraštą. 

smuo bus... 76 metrai. Tikima, 
kad juo galės daug ką naują 
patirti Saulėje, Mėnulyje, Mar
se, Veneroje ir kitose plane
tose. 
* 

Reformuos kinų raštiją 

Sovietine televizija? 
Šveicarijoje televizijos apa

ratuose vieną vakarą aptikta 

tų darbo, tai savaime supranta- j skyrius New Yorke entuziastin-
ma, kad vienos silpnos moters j gai vykdo savo pasižadėjimą 
uždarbio vargu ar užtektų nor
maliam šeimos pragyvenimui. 
Dabar ji gauna tik bedarbio pa 
šalpą — kompensaciją. 

Elena Račkauskienė yra 33 
m. amžiaus, bet silpnos sveika-

Balfo veiklos dešimtmečio su
kakties proga prirašyti tūkstan 
tį narių centriniame skyriuje. 
Jau įsirašė visa eilė nevvyorkie-
čių. 

komisijai. Pranešime bus su
rinktos žinios apie 11 tautų, da
bar esančių už geležinės uždan
gos, jų tarpe lietuvių, latvių ir 
estų, spaudos ir informacijos 
darbo sąlygos bolševikų okupa
cijos metu. Taipgi bus atskirai 
patiektos žinios ir apie bolševi
kų ištremtus bei kalinamus ir 

— Vliką sudarančių grupių 
tos ir sunkesniems darbams ne- j posėdis New Yorke šaukiamas 
pajėgi. Vyriausias sūnus Algir-1 liepos 24 d. Jame bus pasitarta *,,««-«« 
\ J & f A u , n j . . . . n . - v T n ; l r r t 1 nukankintus tų tautų zurnalis 
das yra 14 m. amžiaus, silpnos, Įvairiais klausimais, pnes Vliko; 
sveikatos, neseniai grįžęs iš Ii- Į pirmininkui prel. Krupavičiui ir 
goninės. Henrikas turi 13, Ma-. Vykd. Tarybos pirm. K. Žal-
rytė — 11, Birutė—9 ir Vytu- j kauskui sugrįžtant į Europą. kas — 7 m. amž. Jų adresas: j j į e ketina išvykti liepos 28 d. 
3534 So. Walace St., Chicago 9, 
Illinois. Jei kas galėtų sušelpti 
šią šeimą, būtų didelis artimo 
meilės įrodymas. 

X Pranas Mozūraitis, 7120 S. 
Rockwell St., šiemet atostogas 
praleidžia Miehigano valstybė
je. Tenai gyvena jo giminės. Jis 
pats dirba biskvitų fabrike. Lie 
tu—ie buvo mokytojas ir dirbo 
Gelgaudiškyje ir kitose vietose 
pedagoginį darbą. Be to, prik
lausė įvairioms ekonominėms j i a u k § didelio susidomėjimo. Jį 
organizacijoms ir tvarkė smul-1 u z s į s a k o ne tik L. Enciklopedi-
kaus kredito bankelį. Dabar p n | j o s prenumeratoriai, bet ir šiaip 
klauso lietuvių statybos D2ndro | v i e t o s iįetuviai. Užsisakiusiųjų 

tarpe yra ir senesniosios kar
tos lietuvių, kurie sako, kad Lie 

— Vincei Jonuškaitei, buv. 
Liet. operos solistei, Didžiojo 
New Yorko lietuvių iniciatyva 
ket inama surengt i dainų koncer 
tas Town Hali patalpose. Tai 
yra ta pati salė, kurioje Vincė 
Jonuškaitė turėjo dainuoti prieš 
penkerius metus, bet koncertas 
neįvyko dėl dainininkės ligos. 

— Lietuvos žemėlapis, kurį 
ketina išleisti Lietuvos Encik
lopedija, D. New Yorke susi-

tus. 
— Juozas Laučka, vienas 

Amerikos Balso lietuvių sky
riaus redaktorių Vokietijoje, 
netrukus laukiamas atvykstant 
į New Yorką atostogų. 

— Nele Mazalaite su vyru 
Juozu Gabe iš Brooklyno išvy
ko 2 savaitėm atostogų į Tė- buvęs universiteto profesosius, 
vų Pranciškonų vasarvietę Ken- j jei jis nėra baigęs medicinos 
nebunk Port, Maine. Tenai ir mokslus JAV. 

Penkių vaikų motina Eva Patton (kairėje) gauna 80,385 dol. 
čekj iš savo advokato, kuris apsuptas vaikais. Prieš kur] laiką 
jos vyras ir šeimos tėvas buvo užmuštas geležinkelio susidūri
me, tad Baltimore ir Ohio traukinių kompanija turėjo išmokėti 
šią sumą. Mrs. Patton planuoja pirkti namus ir savo vaikus 
leisti j mokslus. (INS) 

Naujas gydytojas Chicagoje 
Nelengva mūsų tremtiniams vien lietuvių personalas. Šiose 

intelektualams įsikurti šiame 
krašte savo profesijoje. Iš jų 
reikalaujama ypatingų kvalifi
kacijų ir pakankamo anglų kal
bos mokėjimo. Bet pats sun
kiausias kelias be abejo yra gy
dytojams, kuriems, be minėtų 
sunkumų, statoma dar nauja są
lyga. Atskirų valstybių įstaty
mai reikalauja išlaikyti valsty
binius egzaminus ir tik tuomet 
duoda teisę verstis privačia 
praktika. Nuo tos sąlygos neat
leidžiamas nė prieš metus bai
gęs studijas, nė su ilga prakti
ka pasižymėjęs gydytojas, ne 

vei. 

X Petras ir Ona Griciai yra 
seni gyventojai Marąuettc Par
ke apylinkėje. Dabar jie pasis
tatė gražius nuosavus namus 

X Garold Petkus, Cicero, 111., 
kuris šiuo metu lanko Femvick 

ir tenai perkėlė savo prekybą. \ augštesniąją mokyklą Oak Par-
Pažymėtina, kad abudu Griciai j ke, 111., laimėjo plaukime pirmą-

šiemet, kaip ir pernai, susirinks 
visas kultūrininkų būrys. Atos
togų metu Nelė Mazalaitė ke
tina tam tikrą laiką skirti kū
rybai ir tam apsirūpino pato
giomis rašymo priemonėmis, už 
sisakydama iš J. Karvelio Chi
cagoje mažo modelio lietuvišku 
šriftu "Tippa" mašinėlę. Brook 
lyno "Gabija", kuri jai tarpinin
kavo ir kuri D. New Yorke pla
tina tas mašinėles, paskutiniu 

= . metu yra turėjusi nemažą tų 
mašinėlių pareikalavimą. 

yra gimę Amerikoje, bet gra
žiai kalba lietuviškai. Jie labai 
myli savo tėvų šalį ir paremia 
kiekvieną lietuvišką veikimą. 

ją vietą visose JAV. Jis yra tik 
16 m. amžiaus. Plaukymas vyk
sta ištisus metus, kurio rezulta
tai yra pažymimi specialiame 

X Dr P. Atkočiūnas su žmo-1 l a P e ' ° m e t l * S a l e išvedamas vi-
na ' dukrele ir uošviene Mari jo-1 d u r k i s - T a d a įvyksta geriausių-
na' Navakiene išvyksta atosto- j J * to amžiaus ribose, plaukikų 
gauti į rytines valstybes. M. Na I pirmenybės. Šiais metais jau-
vakienė svečiavosi pas Atkočiu-1 na jam G. Petkui nusišypsojo 
nus. Ji gyvena Mahanoy City, į ^ imė - jis laimėjo pirmuoju 
Pa. Dr. Atkočiūnas, dentistas, rungtynes. 
kurio kabinetai yra Bridgepor- x Povilas ir Agota Kesiliai, 
to ir Cicero kolonijose, sugrįš Marąuette Parko gyventojai ir 
rugpjūčio 9 d. didelių namų savininkai, pralei-

X Pranas Tomkevičius, 2714 d o m g n e s i atostogų Kalifornijo-
So Wallace St., kuris buvo bai-;Je- T e n a i W™* fc s ū n u s i n ž i " 
gęs amatų mokyklą Lietuvoje, I nierius, kuris dirba kaip super-
dabar dirba dienos metu, o vaka | ™ o r viename lėktuvų fabrike, 
rais studijuoja architektūrą. Ji ^ i 8 turi nuosavus namus Los 
sai yra geras stalius ir pora me i Angeles mieste, 
tų tą darbą dirbo Amerikoje, • x Albinas Augustinavičius, 
vienoje didelėje įmonėje. Dabar I D U VęS tarnautojas Lietuvoje, 
jis turi patogesnes sąlygas mok j dabar gyvena Marąuette Par-
slui tęsti. Suprasdamas, kad lie j ke> k a r t u s u j u o z u Ramanavi-
tuviai turi organizuotai dirbti, |čium. Neseniai jie lankėsi To-
kad pasiektų geresnį gerbūvį, Į r o n t e . Apžiūrėjo žemę, pažįsta-
pats jau įstojo į lietuvių staty- j m u s įr grožėjosi Niagaros kriok 
bos bendrovę — Standard Buil-
ders, Inc., kuri stato namus Chi 
cagoje. 
X Edvardas Točilauskas, 6100 
So. Fairfield Ave., jau 4 metai, 
kaip dirba Wabash geležinkelio 
prekių stotyje. Jis yra patenkin 
tas savo darbu ir sako, jog ge
resnio darbo nereikia jieškoti. 
2mona Valerija dirba t Kimball 
pianų fabrike. Jų duktė Danutė 
dirba comptamentriste vienoje 
geležinkelio stotyje. Ji aktyviai 
pasireiškia sporte ir muzikoje. 
Jie gyvena pas lietuvį Stasį Bu 
kauską, kuris yra kilęs iš Še
duvos apylinkės ir pasižymi, 

liu. 

X Šv. Vardo draugijos nari i i 
Bridgeporte paaukojo šv. Jur
gi parapijos reikalams 800 dol. 

X Ona Pa^kamariene savo 
ir savo mirusio vyro Juozapo 
vardu paaukojo Gimimo Švč. 
Pan. Marijos naujai statomos 
bažnyčios reikalams 100 dol. 

X Dr. Alina Domanskiene 
yra šiuo metu atostogose. Ji 
ligonius priiminės tik vieną kar 
tą savaitėje — ketvirtadieniais, 
nuo 6:30 vai. po piet iki 8:30 v. 
vak. 

X Jonas Maliorius L ;etuvių 

— Juozas Ginkus, žinomas 
Brooklyno veikėjas ir visos vie
tos ir visaamerikinių lietuvių 
organizacijų valdylos narys, šį 
mėnesį sukako 65 metus am
žiaus. Ta proga jį pasveikino ne 
mažas būrys brooklyniečių. Juo 
zas Ginkus, be to, jau apie 20 
metų vadovauja lietuviškai ra
dijo programai, kuri anksčiau 
buvo transliuojama šeštadie
niais, o dabar trečiadieniais iš 
stoties WWRL 10 vai. vakare. 
Šalia komercinių skelbimų, pro
gramoje visada būna kultūri
niai priedai, paskaitų, kalbų, po 
ezijos, vaidinimų ir kt. Pasku
tiniu metu programos žymi da
lis buvo paskirta Vinco Krėvės 
mirties paminėjimui. Tai buvo 
kaip tik tos pačios dienos vaka-. 
re, kai Krėvė mirė, todėl per 
radiją daugumas newyorkiečių 
ir patyrė apie tą liūdną žinią. 

Baisi nelaime Kolumbijoje 
Praeitą savaitę baisi nelaimė 

ištiko Kolumbijos miestą Me-
dellin. Ant keliasdešimties na
mų užslinkusi kalno uola palai
dojo 300 žmonių. Atkasimo dar
bai baigiami. Del sunkių su ža
lojimų lavonus neįmanoma iden 
tifikuoti. Atrodo, kad žuvusių
jų tarpe lietuvių nėra. 

Šiais metais," po kruopštaus 
ir sąžiningo pasiruošimo, dr. 
Petras Strimaitis išlaikė Illinois 
valstybinius medicinos egzami
nus ir liepos mėn. 15 d. atidarė 
savo kabinetą Chicagoje, 1724 
W. 47 St. 

Susipažino su garsiomis 
klinikomis 

Naujas gydytojas yra tremti
nys iš šakių apskričio. Gimnazi
ją baigė Vilkaviškyje 1924 m., 
o medicinos studijas Kauno 
Vytauto D. universitete 1930 m. 
Baigęs universitetines studijas, 
6 metus specializavosi Kauno 
universiteto chirurginėje klini
koje. 1936 m. buvo paskirtas 
Vilkaviškio apskrities ligoninės 
direktoriumi ir chirurginio sky
riaus vedėju. Po dviejų metų iš
vyko pagilinti studijų į Aust
riją. Specializavosi garsiojo 
Vienos universiteto chirurginė
je klinikoje pas prof. Denk. 
Grįždamas į Lietuvą, aplankė 
Berlyno ir Karaliaučiaus uni
versitetų klinikas ir čia susipa
žino su vokiečių pažanga ir me
todais chirurginėje srityje. Po 
to Vilkaviškyje dirbo minėtose 
pareigose iki antrosios bolševi
kų okupacijos. 1944 m. su trem
tinių banga pasitraukė į Vokie
tiją. Bad Frankenhausene, Thu-
ringijos provincijoje, vokiečių 
įsakymu buvo paskirtas rajoni
nės ligoninės direktoriumi, ku
rioje jis buvo iš viso vienintelis 

Vokiečiai jau paruošė savo ! programa, siunčiama iš Mask-
rašybos reformą, o Kinijos Mao ; vos televizijos stoties. 
Tse-tungas ruošias taip pat ki
niško rašto reformą. Nuo vaiz- IštfalinO 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
dinio rašto, kuriame nupiešia s t e b u k l i n g o j o Medalikėlio 
tuos daiktus, apie kuriuos nori d r a u g i j a ? ^ ^ 1 9 1 2 m . f p a 
kalbėti, žada pereiti prie garsi- k l e i d ė p Q v i s ą p a s a u l į d a u g i a u 
nio rašto. Tik dar neaišku, ar k a i p 50,000,000 medalikėlių, re-
prie lotyniško ar prie rusiško. ; l i g i n i u l a p e l i u i r panašių daly-

Reikia garantijų 
Balfas turi suregistravęs 1537 

asmenis, kurie neturi nei gimi
nių, nei 

pareigose pasiliko iki emigraci-1 Amerikoje, todėl yra reikalin-' tremtiniams, kad tie, kurie at 
jos. Buvę Hanau stovyklos gy- & garantijų, kad, pasinaudoda- v y k o t i k i a įkįn a i , turi iki rug-
ventojai, mūsų tautiečiai ir kai- m i naujuoju biliumi, galėtų įva- pjūčio 6 d. užpildyti prašymus 
mynai tremtiniai, be abejo pui
kiai prisimena dr. StrimaCtį, ku
ris savo įgudusia chirurgine 
ranka ne vienam išgelbėjo gy
vybę ir prailgino karo bei trem
ties išvargintą gyvenimą. 

Amerikoje dr. Strimaitis vie-

Svarbu tremtiniams 
NCWV Imigracijos departa-

arbmų p a Z j s t a m ų l m e n t a s p r i m e n a a t v y k u s i e m s 

— Tragiškai žuvo lietuvis, pastoviam apsigyvenimui, jeigu 
Ypirangoje, Bom Pastor gatvė- to siekia. 
je, Adolfas Petinas, važiuoda- : a = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
mas automobiliu susidūrė su 
tramvajumi. Kadangi tramva
jus važiavo visu greičiu, tai su-

KAS, U IR KUR 
sidūrimas buvo labai žiaurus. I — Budriko radijo programa. 

nerius metus dirbo rezidentu Automobilis buvo sumaigytas š* vakarą Budriko radijo prog-
Brooklyno švedų ligoninėje. At- ų v a i r a v ę s A d P e t i n a s v i e t o j e

 : ramoje iš stoties WHFC, 1450 
sikėlęs į Chicagą Roseland u u ž m u š t a s K i t a -0 d r a u . | kil., nuo 6 iki 7 vai. vak., girdė-
Commumty Hospital atliko va- Į ^ s u n k i a i s u ž e i s t a s i r jsime daug gražių dainų, duetų 

savaitės mirė. 

ty Hospital 
dinamą internship ir pasiruošė 
valstybiniams egzaminams. 

Taigi, kaip matome, naujasis 
gydytojas savo pagrindine spe
cialybe yra chirurgas, "senas 
vilkas" medicinos praktikoje, 
savo metu susipažinęs su gar
siomis Europos chirurginėmis 
klinikomis ir jų metodais, ėjęs 

bei orkestro muzikos. Būtinai 
- — - — 

Ad. Pe t inas liepos mėnesį ruo pasiklausykite 
sėsi vestis. Jau buvo susižieda
vęs. 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
— Ministeris atsiuntė sveiki

nimą. N. Zelandijoje Baltų klu-
visą laiką svarbias ir atsako-.|bas surengė įspūdingą tragiš-
mingas pareigas , pasižymėjęs k o j 0 birželio minėjimą. Sveiki-
savo specialybėje. T a r p ki tko, j n i m u s a t s į U n t ė ministeris pir-
yra labai malonaus būdo žmo 
gus, žinomas dideliu nuoširdu
mu pacientams ir meile savo 
profesijai. 

B. A. Rutkauskas 

KANADOJ 
— Tragiškai žuvo 2 lietuviai. 

Iš Vancuverio, B. C , lietuvių 
Lai po netiKeta mirLis ispiese J O I yy.A..A.y...y.̂ .....A..A..A....y.......A..A..A........A.̂ ..x..A..A.-
ną Žemaittį, 34 m.,ir Joną Bulo
vą, 28 m. amžiaus. Fraser upė
je jie meškeriojo. Į vandenį įk
rito 7 m. Vilius Žemaitis, kuris 
nemokėjo plaukti. Tėvas su rū 
bais šoko į ledinuotą vandenį 
gelbėti sūnų. Juo pasekė ir Jo 

Šias programos leidžia Juozo 
Budriko namų baldų, televizi
jų ir auksinių daiktų krautuvė 

i Chicagoje, 3241 So. Halsted 

— Lietuvių diena Wisconsi-
ne. LRKSA VVisconsino apskri
tis ruošia didžiulę šventę šį sek
madienį, liepos 25 d., Kenoshe-
je. Jos pradžia 3 vai. popiet. 

minikas Holland ir kiti minis _ .v . , . „_ . 
toriai, opozicijos vadas w ! Programą išpildys > Dainavos 
Nash. Iš svečių kalbas pasakė I l ^ m ^ diriguojamas *»*• 
Latvijos garbės konul. J. F . ' S - S o d e i k o s -
Meckley, N. Zelandijos vietos 
Raud. Kryžiaus pirm. dr. K. Ach, vien tik šiai dienai mes 
MacCormick ir kiti. Minėjimą gyvenam... pagalvojus, pasida-
plačiai aprašė angliškoji vietos i ro lengvesni visi rūpesčiai, o jie 
spauda. 

nas Bulovas. Vandens sūkuriai j Kaina $ 

visai išnyksta pagrojus visą 
naujausių duetų albumą, kur ne 
tik šitie žodžiai, bet ir daugybė 
kitos prasmingos poezijos, api
pintos gražiausiomis melodijo
mis priverčia visa pamiršti ir 

DON KAMILIAUS j tik gėrėtis duetų nemirštama 
MAŽASIS PASAULIS j muzika, kurią puikiai išpildo 

_ .. „ , . mūsū žymiausios solistės Izabe-
Sulietunlntą. A. Sabaliausko. 325 psl. ' ' 

Jei savo vasaros atostogų motu 
vasarvietėje a r būdamas namuose— 
nori jaukiai pralesti laiką Ir grardžiai 
pasijuokti įsigyk pasaulinio garso ra
šytojo — (UARKSCHI — veikalą 

iO. 

juos pagavo ir žmonių bei vai
kų akivaizdoje nuskandino. Ma
tydamas katastrofą, gelbėti šo
ko Jonas Baleišis. Vaiką jis iš
gelbėjo. Nuskendusius rado Ka
nados karališkosios raitosios 
policijos tarnautojai. Taip bai
gėsi žuklavimo piknikas. 

VOKIETIJOJ 

lygų sulaukė karo pabaigos ir 
amerikiečių okupacijos. Kai ši 
provincija buvo*užleista rusams, 
daktaras pasitraukė toliau į va
karus, nors vokiečiai maldaute 
maldavo pasilikti, nes jų supra
timu, bolševikai prieš daktarą 
nieko neturėsią. 

IšgfToėjo ne vienam gyvybę 

Amerikiečių zonoje garinė va-
m m dovybė dr. Strimaitj pradžioje 

Pavogtas la ive l i s paskyrė Ashaffenburgo lenkų 
atsirado Kalifornijoj , tremtinių stovyklos ligoninės 

vedėju ir vyriausiu gydytoju. 
Kai atsibodo tarp svetimųjų, 

Reikia pagalbos. Vargin
giausia tremtinių stovykla yra 
netoli Ulmo, Vokietijoje, Obe-

gydytojas šioje ligoninėje. To- r e r E s e i s t e r g . Mediniuose bara-
je vietoje prie sunkių darbo są- k u Q s e ^ g y v e n a m l[etuvis 

Užsakymus ir pinigus siųskit: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

Visi perka ir skaito Liudo Zeikaus 
romaną. 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
24 2 pusi. Kaina $2.50 
Užsakymus kartu su piniguis siuskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

lė Motiekaitienė ir Alė Kalvai
tytė. Duetai ir techniškai labai 
gerai pavykę ir gražiai išleisti 
albume su duetų poezija ir dai
nininkių paveikslais. Kaina tik 
$6.00. Siunčiame ir paštu. 

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

CHICAGO 8, UI. 

kaip susipratęs lietuvis ir labai I auditorijos administravimą pe-
gero būdo žmogus. rėmė savo žinion. 

Praeitų metų vasarą iš uosto 
Jackson parke, ties 59 gatve, 
buvo pavogtas 20 pėdų ilgumo 
motorinis laivelis. Dabar detek
tyvams buvo pranešta, kad tas 
laivelis pastebėtas Burbanke, 
Calif., kur kažkoks asmuo, pa
sivadinęs Arthur Swanson, j] 
paliko parduoti, pažadėdamas 
10 <fo komiso. 

daugiausia vargšai,našlės su vai ,̂  
kais, ligotos šeimos ir invalidai 
Cia visi lietuviai apsirengę tik- \ Ar jau perskaite i P. Kesiūno 
tai Balf o drabužiais, nes patys i romaną 
drabužių nusipirkti neįstengia. I „ • • « 
Vokiečių teikiama parama yra [ ^ l \ ZaiSVlI P a l a D l I l l Ų f 
tokia maža, kad jos neužtenka' 
vaikams pienui nupirkti. S "o 
vykią neseniai aplankė 
pirmininkas kan. J. Končius 

— Skautų stovykla. Vokiete Į 2 L , 2 L ! * K X ? 2 
* j Jaunimas, l iedam 

daktaras persikėlė į čia pat 
esančią lietuvių stovyklą Ha
nau. Ir čia tuojau buvo paskir
tas tos didžiulės stovyklos ligo
ninės direktoriumi ir chirurgi
nio skyriaus vedėju. Ligoninė 
buvo bendra lietuviams, lat
viams, estams ir ukrainiečiams, 
kurios vadovybę sudarė beveik 

Pr . A. Baltinis savo recenzijoje 
Į apie šį romaną taip rašo: P. KesiQ-
i no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 

B a l f o ! gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje del tau
tos laisvas parode Lietuvos partiza-

kuriuo deg-§ mūsų 
as kraują del savo 

ioie prie Schrieskeimo liepos 15 ! žemės, tuos didžiuosius nuostolius. 
_ _ . , , . . , . . kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 

okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią, šis romanas, atskleidžiąs m ilsų 
heroiškai tragiškus epizodus. yra 

d. pradeda stovyklauti skautai 
Stovyklon sutelks apie 120 jau
nimo. Stovyklą remia Balfas. 

BRAZILIJOJ 
— Sumainė aukso žiedus. Ve-

ronika Musteikytė ir Bronius 
Klišys Vila Zelinos bažnyčioje, 
Sao Paulo mieste, priėmė Mote
rystės sakramentą. Jaunieji yra 
susipratę katalikai. 

Išėjo Stasio Būdavo romanas 

UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 
Iš t remties dienų Vokietijoje, Šioje 
knygoje autorius aprašo lietuvio pa
bėgėlio ii vokietes moters — to už
drausto stebuklo užsieniečiams — 
bičiulystę ir iš jos kilusias situaci
jas. 

248 psl. Kaina $2.60 
Užsakymus siųskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 
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Vadovas į sveikatą 
BŪKITE SVEIKI 

Geresniam sveikatos išlaikymui 
na a ja knyga 

kuria parašą Ir išleido Dr. Steponas 
BieŽis. Šioje knyg-oje aprašoma svar
bieji sveikatos išlaikymo dosniai: 

šviesus spindulys tremties idealizmo j kaip būti sveiku ir ilgai gyventi. 
gi svarbi knyga privalo rastis kiek

vienoje šeimoje. Kaina tik 2 doleriai 
ugdyme. 

256 pusi. Kaina $3.00 
Užsakymus kar tu su pinigais siųskite: 

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

Chicago, Illinois 

su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite. 
Užsakymus su pinigais siuskite 

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

Chicago 8, m. 
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