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BERLYNAS 
Klaipėdos vokietininkai — 

Jiešlco ryšių su lietuviais^ 
G. J. -JAKONIS, Vokietija 

Ne vieną bus sudominusi; je atsispindėję — kad rytprO-
neseniai "Eltos" paskelbta 2i-jsiečių dauguma pasisako u* 
nutė, kad Klaipėdos vokieti-! Vokietijos prieškarines sienas 
ninku organo "M e m e 1 e r (taigi su Klaipėdos kraštu kam 
Dampfboot" redakcija kreipėsi Lietuvos dalimi), o ne už hitle-

BAIGTAS BLOKUOTI 
KABELIS NUKIRSTAS, BET STOTIS VEIKIA 

j mūsų vadovaujančias įstaiga* 
ir pasiūlė lietuvių informacijų 
įstaigoms keistis informacijo
mis ir drauge, nekeliant senų 
priešingumų, dirbti tarp to pa
ties likimo ištiktų Klaipėdos 
krašto vokiečių ir lietuvių ry
šiams sustiprinti. Tas jų pa
siūlymas apsvarstytas ir jam 
iš dalies buvę pritarta. Atsi
menant, kaip dažnai "Memeler 
Dampfboot" yra plūdes Lietu
vą ir lietuvius, tas jų^ dabarti
nis pasiūlymas atrodo gana 
ypatingas. 

Ką tai reiškia? 

Yra didelė klaida manyti, ka! 
kalbama apie vokiečius, kad 
visi jie yra vienos ir tos pa
čios nuomonės apie lietuvius ir 
Lietuvą. Taip nebuvo nei prieš 
karą, taip nėra ir dabar. Šiau
rės, Vakarų ir Pietų Vokietijos* 
vokiečių masės i Lietuvą žiū
ri panašiai, kaip, sakysim, žiū
ri į Švediją, Daniją, Olandiją 
ar kitą neutralų kraštą. Vokie
čių gyventojų masės, jei ne
skaityti hitlerininkų ir šiaip 
nacionalistinių fanatikų nuola
tinio kiršinimo, Lietuvos f 
lietuvių atžvilgiu vis laikėsi Ir 
laikosi palankiai arba bent neu
traliai. Tos gyventojų daugu
mos nuomonę išreiškia ir da
bartinė Vak. Vokietijos vyriau
sybė, kuri ministerių lūpomis 
jau ne kartą deklaravo, kad ji 
yra už Vokietijos 1937 mt. sie
nas, taigi su Klaipėdos kraštu 
kaip Lietuvos dalimi. Kaip 
Amerika, taip ir V. Vokietijos 
vyriausybė nepripažįsta bolše
vikinės Lietuvos okupacijos. Gi 
lietuvių tremtinių atžvilgiu Bon 
nos vyriausybe taip pat nepa% 
sireiškė nepalankiai. 

Įdomus rytprūsiečių nusista
tymas 

Visai natūralu, kad Vokieti
jos rytų sričių vokiečiai būtų 
kiek kitokio nusistatymo rytų 
tautų atžvilgiu, negu Vakarų 
Vokietijos gyventojai. Tačiau, 
bent kiek tai liečia Lietuvą, 
Rytprūsių gyventojai, gyven
dami dabar kaip tremtiniai va
karinėse Vokietijos srityse, lie
tuviams ir Lietuvai yra ne ma
čiau palankaus nusistatymo, 
negu vakariniai vokiečiai. Sti
priausias Rytprūsių -vokiečių 
reprezentantas yra sambūris 
"Landsmannschaft Ostpreus-
sen", kurio laikraštinis orga
nas "Das Ostpreussenblatt** 
leidžiamas Hamburge ir turi 
apie 80,000 skaitytojų. Jo re
daktorius yra iš Kuršių Nerin
gos kilęs Martynas Kakies, bu-
bęs ilgą laiką Klaipėdos "Me-
meler Dampfboot" redakto
rium. Dabar jis netik kad ne
beturi nieko bendro su "Mem. 
Dampfboot", bet jo redaguo
jamas "Ostpreussenblatt" ir po 
Utiniai yra gerokai skirtingo 
nusistatymo, šitas rytprūsiečių 
sambūris ir jo organas laikosi 
Lietuvos atžvilgiu palyginamai 
lojaliai, laikosi realistinės pa
kraipos. Yra žinoma — ir ta
tai yra jau ne kartą ir spaudo-

rinę koncepciją, kurios ikišiol 
laikėsi "Memeler Dampfboot", 
būtent, kad Klaipėdos kraštas, 
girdi, 1939 metais "pagal su
tart is" atskirtas nuo Lietuvos 
ir sujungtas su Vokietija. Vi
sas pasaulis žino, kad tai ne
buvo susitarimas, o šaltas iš
prievartavimas ir jokia rimta 
pasaulinė valstybė to hitlerines 
prievartos akto nepripažįsta. 

Rytprūsiečių samprotavimas 
tuo klausimu yra maždaug 
toks: Kaip bebūtų, Vokietija 
ir Lietuva visada bus kaimy
nai, tad ir reikia kaimyniška? 
sugyventi. Tuo labiau, kad ryt
prūsiečiai iš Lietuvos ir lietu
vių niekad nėra patyrę blogo, 
priešingai, visa vokiečių tauta 
šiandien su padėka mini lietu
vių pagalbą badaujantiems ryt 
prūsiečiams. 

Nori išeiti iš izoliacijos 

Tik saujelė buvusių Klaipė 
dos krašto vokietininkų faną-* 
tiku, kurie dar prieš krašto 
atskyrimą slapta ir atvirai ben 
dradarbiavo su nacionalsociali
stinėmis įstaigomis ir organi
zacijomis, po karo per savo 
laikraštuką "Mem. Dampfboot", 
dabar einantį Oldenburge, laiks 
nuo laiko mėtė pagalius sker
sai kelio lietuvių vokiečių susi
tarimui, deklaruodami, kad 
"Klaipėdos kraštas vėl turi bū
ti vokiškas". Viename savo nu
meryje įsidrąsino net iki to, 
kad "maloniai" sutiko būsima-

11 Patikrino0 JAV 
atstovo lėktuvą 

VIENA, birž. 9. — Pereitą 
trečiadieni Sovietų sprausminiai 
lėktuvai „inspektavo" JAV am
basadoriaus Austrijoje lėktuvą, 
skridusį 13 Vienos į Paryžių per 
Vienos-Linzo oro koridorių. So
vietų įstaigos Austrijoje gerai 
žinojo, kad lėktuve yra JAV am
basadorius, tačiau jų karo lėk
tuvai įkyriai manevravo aplink 
ambasadoriaus lėktuvą neleisti
noje artumoje. Sovietam įteik
tas protestas, bet pasiaiškinimo 
negauta. 

Raudonųjų urvai 
vel iškratyti 

PARYŽIUS, birž. 9. — Pran
cūzų policija vėl krėtė komunis 

Nutrauktas traukinių kursavimas 
Paliktas tik vienas sienos perėjimo punktas ir Berlyno 
—Helmstedt plentas. — Komunistai giriasi Organizuo
ją 25 divizijas ir raudonąją miliciją. — Masinis bėgi
mas iš Sovietų zonoft. — „Mirties juosta" būsianti 

nepereinama 
BERLYNAS, birž. 9. — Šiandien nutraukiamas visoks susisie

kimas tarp vakarų ir rytų Vokietijos ir tarp V. Vokietijos ir 
Berlyno, išskyrus Berlyno — Helmstedt plentą, kuriuo vakarų 
sąjungininkai Berlyne susisiekia su V. Vokietija. 

Šiandien jau joks traukinys 
nebepereis per rytų ir vakarų 
Vokietijas skiriančią sieną. Vie
nintelis sienos perėjimo punktas 
paliktas tik prie Helmstedt, į 
kurį veda tarptautinis plentas iš 
Berlyno vakarinių zonų. Niekas 
nežino ar tuo plentu šiandien 

j galės judėti civiliniai sunkveži
miai ir kitos automašinos, ka
dangi Sovietai nieko iš anksto 

tų fronto organizacijų o f i s u s ! n e P ' a n e š a ^jungininkų komen-
dantams. Paryžiuje ir šiuose didžiųjų 

uostų miestuose: Brest, Lorent, Žmonių bėgimas iš Sovietų 
Bord«Lux ir Orane (Š. Afrika). z o n o s i v - Vokietiją ir vakari-
Jieškoma dokumentų, turinčių I n e s Berlyno zonas pereitą savai 

Vakarinių Berlyno zonųpaltininkas kerta kabelį, jungiantį So
vietų radijo stotį britų zonoje su Sovietine zona. Bet po kiek laiko 
paaiškėjo, kad stotis veikia ir elektros srovę nutraukus. Matyti, kad 
yra dar slaptas kabelis arba Sovietai pačioje stotyje yra įsirengę 
elektros, jėgainę. (INS) 

o g a — g a = g a c c a » j i i I M U nm i — — I I I • O — U B — C s n a — ; • » • • • • •; 

Stalinas - balsų gaudymo meškere 
Churchilio pavyzdys pasirodė užkrečiantis 

NEVV YORKAS, birž. 9. — Antroje spaudos konferencijoje D. 
Eisenhoweris pabrėžė taikos išlaikymo klausimą ir pasirengęs 
susitikti su Stalinu betkokiame pasaulio kampe, jei tas susitiki
mas užtikrintų taiką. 

Pasirodo, kad Stalinas yra tokia gera-meškerė balsams gau
dyti, jog ją užsimanė naudoti ir 
sen Taftas ir buv. generolas 
Eisenhoweris. Pavyzdį davė ang 
lų „tigras" Churchilis beren
kant paskutinį anglų parlamen-

me vokiškame Klaipėdos kra5-itą Kiek jo noras susitikti su 
te lietuviams suteikti autono* 
miją! 

Toks siauras fanatizmas, 
toks aklas pramiegojimas is
torijos eigos tuos Klaipėdos 
vokietininkus, matyt, net pa» 
čių vokiečių masėse nustūmė Į 
tam tikrą izoliaciją. Norėdami 
iš tos izoliacijos išeiti, tos gru
pės veikėjai vėl stengiasi at
gauti žemę po kojomis. Iš to 
galima suprasti ir jų norą vie
nokiu ar kitokiu būdu rasti 
kurią nors kalbą ir su vadovau 
jančiais lietuvių veiksniais. Sa
vaime aišku, kad lietuviai ne
atmeta suartėjimo nors ir su 
tais vokiečiais, kurie anksčiau 
Lietuvos atžvilgiu nedraugiškai 
elgėsi, bet įvykių eigoje supra
to savo klaidą. Lietuviai svei
kina kiekvieną realistiniai gal
vojantį vokietį, kuris supranta, 
kad ir lietuvių tauta turi teisę 
į savo žemes ir kad atgauti Lie 
tuvai nepriklausomybę turėtų 
būti taip pat ir kamynų vokie
čių interesas. 

Daug palankumo Lietuvai 

Kad Vokietijos gyventojų 
dauguma tatai supranta, tai 

Stalinu prisidėjo prie laimėji 
mo, sunku pasakyti, bet pavyz
dys buvo užkrečiantis. Jį greit 
pasekė sen. Taftas, o šeštadie
nį Stalino kortą numetė ant 
stalo ir Eisenhoweris. 

Kad tokia pigi taikos jieško-
jimo priemonė nepadarytų kan-

linu vargu bau būtų naudingas 
tol, kol komunizmas neatsisakys 
pastangų griauti kapitalizmą. 

Tenka apgailestauti, kad ir 
respublikonų kandidatai, kurie 
smerkia Rooseveltą už Jaltą, Te
heraną ir Potsdamą, patys ren
giasi panašiu keliu eiti. Arba 
veidmainiauja, arba ikšiol nieko 
neišmoko. 

ryšį su Tulone pas vieną komu 
nistų pareigūną rastais Tulono 
laivyno bazės arsenalo ir Tūlo 

tę buvo nepaprastai didelis — 
šeštadienį ir vakar į V. Vokie
tiją perbėgo per „saugumo zo-

Siūlo pinigus, kad 

no gynimo planais. Tie planai **" apie 2,000 asmenų, j Berly 
buvo slapti, bet visi rasti pas
lėpti komunisto bute. 

Paryžiuje jieškota naujų įro
dymų prieš kalėjime sėdintį par
tijos vadą puclos ir jo sėbrus. 
Savo gimtinėje kalbėjęs prem
jeras Pinay vakar pareiškė, kad 
nauja vyriausybės taktika kom
partijos atžvilgiu bus vykdoma 
be pasigailėjimo — Prancūzijos 
režimas bus apgintas nuo ko
munistų sąmokslo jį diskredi
tuoti. 

Prieš Zarubiną 
VVASHINGTONAS, birž. 9.— 

Kongrese grupė atstovų kelia 
protestą dėl naujo Sovietų am
basadoriaus Zarubino į Washin-
gtoną paskyrimo. Zarubinas, 
mat, buvo Sovietų atstovu Ka
nadoje, kada ten buvo susekta 
pirmoji sovietinių atominių šni
pų byla. Zarubinas nebuvo į by 
lą įveltas, nors niekas ir tada 
neabejojo, kad jis apie sovieti-

nekrikštytų vaikų nh* 6nlP^veikl{* žin°J°-
VIENA, birž. 9. — Vengrijos 

didatą juokingą, Eisenhoweris I komunistai daro viską, kad ati 
pridūrė, kad susitikimas su Sta-' i - ' - u . . i.:i.:^x:..^«j..« — vn 

Paliaubų derybos 
nutrauktos 

MUNSAN, birž. 9. — Paliau
bų derybas vedanti sąjunginin
kų'delegacija šeštadienį apleido 
posėdį gen. Nam II bekalbant, 
palikusi pareiškimą, kad atvyks 
į posėdį tik antradienį, jei ko
munistų delegacija nepanorės 
ilgesnės pertraukos. 

Peipingo ir Pyongyango ra
dijo stotys be pertraukos trans
liuoja „faktus" apie belaisvių 
„kankinimą" Koje saloje. 

Belaisvių stovykloje sąjungi
ninkų kariai su specialiais apa
ratais jieško požeminių tunelių. 

trauktų tikinčiuosius nuo Ka
talikų Bažnyčios, kuri ir visaip 
persekiojama nelenkia galvos 
po komunistiniu kirviu. Pasku
tiniai pabėgėliai iš Vengrijos 
praneša, kad kompartija siūlo 
tėvams po 800 forintų (apie 70 
dol.), jei jie atsisakytų krikštyti 
naujagimius. 

Achesono kelione 
VVASHINGTONAS, birž. 9.— 

Be Londono ir Berlyno valsty
bės sekretorius D. Achesonas 
manąs dar lankytis Austrijoje 
ir gal net Italijoje. Anglijoje jis 
bus apie birželio 25 d., nęs tą 
dieną jis turi būti Oxforde, kur 
universitetas jam suteikia gar 
bės laipsnį. 

no vakarines zonas per dieną per 
bėgdavo nemažiau 300 asmenų. 

Vakarykščiai pabėgėliai, ku
rie dažnai perbėgo didelėmis 
grupėmis, teigia, kad greit pabė
gimas bus nebeįmanomas, nes 
S Į/2 mylių saugumo juosta pasie
nyje baigiama įrengti. Pasieny
je medžiai nukirsti, laukai iš
akėti, derlius sunaikintas, gy
ventojai iškelti, visu pasieniu 
apsikasė Sovietų ir liaudies po
licijos mechanizuoti daliniai, per 
kelius iškasti prieštankiniai 
grioviai. Pirmas sargybos eiles 
užima vokiečių policija, bet ją 
nuolat inspektuoja Sovietų ka
rininkai. Sovietų daliniai su 
kulkosvaidžiais ir tankais yra 
kiek toliau, bet nesą vietos, iš 
kurios Sovietų ginklų ugnis ne
galėtų pasiekti V. Vokietijos. 

Rytų Vokietijos vyriausybė 
nuėmė visas paslaptis nuo vyk
domų karinių pasirengimų. Ji 
pati skelbia, kad organizuoja 25 
kariuomenės divizijas ir greta 
jų bent vieną milioną raudono
sios milicijos. Rinktiniams kom 
jaunuoliams (net mergaitėms) 
išdalinti šautuvai ir vyksta nuo
latinis jų apmokymas. Fabrikuo 
se steigiami milicijos padaliniai. 
Pereitą savaitę pabėgę teigia, 
kad jau vyksta kandidatų ka

riuomenėn sveikatos patikrini
mas, kuris ir paskatino daug 
jaunuolių bėgti per sieną į va
karus. 

Nutraukus susisiekimą gele
žinkeliais, Berlynas ūkiškai jau 
yra užblokuotas, nors viena 
gysla ir jungia jį su V. Vokie
tija. Galop dar niekas nežino, 
ar likusiu neužblokuotu plentu 
vokiški sunkvežimiai galės ve
žioti prekes ir žaliavas ten ir at
gal. Atsimintina, kad visi Ber
lyno ryšiai yra nutraukti ir su 
Sovietine zona. Bedarbių skai
čius tuojau pašoko iki 300,000, 
nes vakarinėse zonose gyveną 
vokiečiai nebegali dirbti Sovietų 
zonos darbovietėse. O tokių bū
ta nemažai. 

Ree kompromisas 
PUSAN, birž. 9. — P. Korė

jos politinei krizei išspręsti pres. 
Syngman Ree pasiūlęs tokį kom 
promįsą: jis sutiktų, kad dabar 
prezidentą rinktų parlamentas, 
jei opozicija sutiktų, kad Jo 4 
metų prezidentą rinktų tauta. 

Prieme patarimą 
VIENA, birž. 9. — Austrijos 

vyriausybė sutiko pravesti JAV 
pasiūlytas ūkines reformas ir iš
tirti kaltinimus, kad vienas ban
kas netinkamai naudojo Marsha 
lo plano kreditus. Tą pažadą da
vus, Austrijai laikinai sulaikyti 
Amerikos kreditai vėl atblokuo-
ti. 

Kalendorius 
• > 

Birželio 9 d.: šv. šv. Primas tr" 
Felicijonas. Senovės: Masvydis 
ir Vorilė. 

Birželio 10 d.: šv. Margarita, 
Škotijos karalienė. Senovės: 
Kantminas ir Vingėla. 

Oras Chicagoje 

Giedra, bet šalčiau. Tempera* 
tūra apie 75 laipsnius. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24. 

mės turėjo mūsų vadovaujan* 
čiųjų veiksnių, mūsų diploma-

atsispindi ir jų spaudoje, at- tų, PLB Vokietijos Krašto Vai 
garsį randa jų radio translla-1 dybos, MLT, taip pat žurnall-
cijose, pasikalbėjimuose su Jų stų ir atskirų tautiečių kantrus 
parlamentarais ir kitais Zy- j aiškinamasis darbas, bet, tik-
miais vokiečiais. Vokiečių va- riausia, ne mažai Lietuvos žmo 
dovaujantieji sluogsniai, jų nių pagalba rytprūsiečiams ir 
viešoji opinija ir gyventojų lietuvių1 tremtinių Vokietijoje 

[REKORDUOJA PAREIŠKIMĄ 

masės Lietuvai ir lietuviams, 
atrodo, vis labiau simpatizuo
ja. Be abejo, čia didelės reik& Į draugų laimėta. 

padori bei lojali laikysena, ku
rios dėka ir Lietuvai daugiau 

Po pasitarimo su prez. Trumanu sen. Kefauver prezidentūros so
de įrekorduoja pareiškimą, kad Trumanas iki konvencijos būsiąs ne
utralus kandidatų atžvilgiu. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Šiandien būsiąs paskelbtas naujas parėdymas, sumažinąs pir

mąjį įmokėjimą perkant naujus namus. 
—Popiežius Pijus XII jau tiek pasveiko, kad pradėjo teikti spe

cialias audiencijas. Po žymesnės pertraukos priėmė ii eucharisti
nio kongreso grįžtančią amerikiečių maldininkų grupę, vadovau
jamą Neto Yorko arkivyskupo kardinolo SpeUman. 

—/ Europą iš Amerikos atvyko pirmieji keturmotoriai spraus
miniai bombonešiai BĄ5. Jie nutūpė JAV aviacijos bazėje Angli
joje. 

—Pereitą savaitę Korėjoje numušti 9 priešo lėktuvai. Sąjungi
ninkai neteko trijų lėktuvų, bet nė vienas iš jų nežuvo oro kovose. 
Vakar pirmą kartą S. Korėjoje numuštas naktinis priešo lėktu
vas. Jis yra rusiškas Yak. 

—Komunistų paliaubų delegacija pareikalavo tuojau atnaujin
ti posėdžius, bet sąjungininkai nesutiko, jei komunistai nepasiū
lys naujo projekto belaisvių pasikeitimo klausimui spręsti. 

—JAV kongreso sesiją norima baigti liepos S d. ir po konven
cijos nebesusirinkti, kad atstovai galėtų rūpintis savo perrinki
mo kampanija. • 

—Pradėjo veikti Italijos Stromboli ugniakalnis. Žmonių aukų 
tuo tarpu nėra. 

—Plieno derybos tebevyksta su pertraukomis, bet vakar vaka
re dar nebuvo susitarta, nors sakoma, kad didžiosios kliūtys esan
čios nugalėtos. 

—Britų kraštą apsaugos ministeris maršalas Alexander ir Edjs-
no pavaduotojas atskrido į Tokio pasitarimams su gen. Clark, 
Pakeliui sustojo Indijoje ir kalbėjosi su Indijos premjeru Nehnu 
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DIENRAŠTIS -DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
— » « = T 

Pirmadienis, birželio 9 d., 1,952 

ADOMAS BRAKAS 
G. J. JAKONIS, Vokietija 

Kaip jau pranešta, kovo pra
džioje tolimame Altajuje, 66 
metų amžiaus, mirė dailininkas 
Adomas Brakas , / bolševikų i š ; 

teko svarbus tarpininko ir de
rybininko vaidmuo. 

Kai Klaipėdos kraš tas įėjo į 
normalesnes vėžes, kai įsijungė 

Kauno iš t remtas 1941 metais . v i g o s L i e t u v o s v a l s t y b i n į i r 

kar tu su sūnumi. t a u t o s k u n ą A d o m a s B r a k a s 
Velionis buvo vienas žymiau- s a y o y e i k i m ą n u k r e i ^ l a b i a u 

sių asmenybių Maž. Lietuvoje j a u . k u l t ū r i n e 8 P i t t P o l i t i n ė 

Lietuvos pajūryje. Buvo kilęs i š . y e į k l a u y i s o n e b u y o x j o 

senos Klaipėdos krašto h e t u v i - ; b ū d ą J į s ^ ^ ^ p o l i t i k a 

ninku šeimos ir jau nuo jaunų L į k k a į j a u b ū U n a į r e i k ė d a v o 

dienų buvo tautiniai susipratęs Y r & u k r a k a d p a v y z d ž i u i > j o 

lietuvis. J is kaip ir kiti tos kar- v a d o v a u t a "Giedotojų Draugi-
tos Maž Lietuvos lietuviai stip- j a „ j o v e i k i m a s k i t o s e k u l t ū r o s 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Binghcunton, N* Y. 

riai buvo veikiami tautinių ir 
humaniškų tilžiškio rašytojaus 
Vydūno idėjų. 

Brakas buvo bene vienintelis 
to laikotarpio Maž. Lietuvos 

sri tyse Maž. Lietuvai ir bendrai 
Lietuvių tau ta i y ra turėjęs la
bai didelės reikšmės. 

Savo kaipo dailininko dar-
lietuvis, kuriam buvo galima "bais nemėgdavo didžiuotis, 
vykti i Paryžių dailės studi 
joms. Tai buvo dar prieš pirmą-

skelbtis. Platesniems sluoks
niams yra žinomos t ik jo atlik 

jį Did. karą. Tais, kaip ir vi- tos Vydūno raštų iliustracijos. 
Tie grafikos darbai y r a be visų 
"mandrybių", bet Vydūnas pa
reikšdavo, kad jie jo raštų tu
riniui, dvasiai itin ati t ikdavo. 

sais laikais, Paryžiuje buvo 
daug vargstančių vad. "bohe-
minų", kurių ne vienam jauna
sis altruistiniai nusiteikęs lietu
vis padėdavo. Anot tėvų posa Tiek Klaipėdoje, tiek nuo na-
kio, jų Adomas Paryžiuje i š s i - | c i ų p a b ė g e s Kaune dėstydavo 
dalinęs net savo paskutinius i d a i l ė g d a i y ^ s a U gštesnėse mo-
marškinius, kitiems padeda-, k y k i o s e . Klaipėdos kraš to at-
mas. Brakas, nors jaunas vyitt- s k y r į m ą nuo Lietuvos, naciu. į-
kas, nepaskendo Paryžiaus. ž y g i a v į m ą > bolševikų užplūdimą 
"lengvame" gyvenime. J a u t ada L į e tuvo je ir visas su tuo suriš-
jame veikė Vydūno pagrindinė U a l i e t u v i u i r Lietuvos tragedi-
idėja: Siekti būti t ikru žmogų- ^ l a b a i s k a u d ž i a i pergyveno, 
mi, pildyti savo uždavinį t au ta i , B o l š e v i k a i v y k d y d a m i savo ne 
ir žmonijai. 

Aldona L. Balčyti (Balteh), 
gavusi gydytojos diplomą. 

Aldona L. Balčyte (Balteh) , 
jau baigė medicinos studijas 
New Yorko Medicinos Centre, 
Syracuse, N. Y. Birželio 2 d. 
jai buvo jteiktas medicinos gy
dytojos diplomas. 

Naujoji gydytoja y ra gimusi 
Binghamtone. 1933 metais kar 
tu su tėvais ji nuvyko \ Lietu-

Per pirmąjį karą, kaip ir vi« 
si Prūsų Lietuvos vyrai, tinka-

žmoniškus masinius t rėmimus, 
neaplenkė nė to kultūrininko. O 
dabar jau gauta žinia, kad bai-

mi karui, buvo pašauktas į kar ges jo kančios. Nebematys j i s 
ritfbmenę. Buvo patenkintas ga- j Lietuvos pajūrio, iš kurio buvo 
lėdamas ir karo aplinkybėse' kilęs, su kuriuo buvo kūnu ir 
padėti kenčiantiems žmonėms, siela susirišęs. Tačiau jo pėdsa-
mat, pateko į Raudonojo Kry-t kai tame pajūryje neišdils. O li-
žiaus sanitarinį dalinį. kusiems Maž. Lietuvos žmo-

Po karo kaip ir prieš karą y-' nėms taur ios Adomo Brako as-
ra vienas svarbiausių Maž. Lie- menybės pavyzdys švies dar ii-
tuvos kultūrininkų, organizuoja, S a m -
"Giedotojų Draugijos" lietuvis-' 
k a s šventes, kurios t ada tauti- , P A D E K . A 
niam atbudimui turėjo didelės! Adelei Guobaitienei, ligonei, gy-
svarbo?*, dalyvauja visur, kur venančiai Staatl \Yohnheim, BĮ. 
tik pasireiškia lietuviškas veiki- A/6- Heidenheim Brene, Vokieti-
mas Patraukl i išvaizda ("tik- j o j e ' g e r o s v a h o s Ž m ° n e s , P ! t a p f mas. r a u a u K i i įsvaizaa i UK v i n o j o g g y v e n įm ą ( paaukodami: 
r a s lietuvininkas iš stuomens ir P o $ 5 0 0 . D r j p c t u k a u s k a s , 
iš l iemens"), gera iškalba, tau-1 st. Dučmanas, I. Bemadišiene, P. 
rus būdas — visa tai j am pade- Kloviškis, A. ir M. Aušrotai, J. 
jo sėkmingai pasireikšti ir pasi- Maculevičius, B. ir A. Pridotkai. 
t a rnaut i lietuviškumo ir žmo-i £ ° f3.00: Vilkų šeima 

. . . . . , . v. Po $2.00: J. Urbehs. S. Jurk-
niškumo idėjom labai plačiu i š a i t i s M r g A Jasaitis. 
mastu. Dažnai buvo galima pa- p 0 $1.00: V. Budrys, E. švel-
manyt i : Kas būtų, jei nebūtų! nienė, A. Gerbienė, P. Maleckas. 

Įstoti į geresnių universite
tų medicinos fakultetus Ameri
koje yra labai sunku, tačiau 
ypatingi gabumai, o taip pat ir 
pažymėtini charakterio savu
mai čia buvo jvertinti. Nekartą 
universiteto profesoriai išgyrė 
Aldoną Bąlčytę, kaip nepapra
stai gabią ir darbščią studentę. 
Ji yra ėjusi fakulteto seserijos į 
vicepirmininkės bei sekretorės 
pareigas. Dažnai turėjo progos 
daug kam papasakoti apie Lie
tuvą bei jos šiandieninį vargą. 

Nors būdama labai užimta, 
gydytoja Aldona nepraleido nė 
vienos lietuviškos knygos, jos 
neperskaičiusi. Tikimės, kad j 
baigusi studijas, gydytoja Bal- j 
čytė taps nuoširdžia veikėja i 

GELIŲ GRAŽIŲ 
PIRKITE IŠ GU2AUSKŲ 
6901 8. Wentworth Ave. 

Beverly Hllls Florai Co. 
STevmrt 3-2154 l i n i s ' i n 2-2224 

TeL: Ofteo HE.4-6099, re*.. CI>.4-0955 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL.: 1—4 Ir «—9 
šefttadlenlais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvtrt&d. ir oekmad. 

Tcl.: Ofiso VI.7-0583, rez.KE.7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst Cermak Road 
VA L.: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak. 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

Sefttad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Itezid. 3241 W. C0T11 PLACK 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVeat 71at S t 
(prie Callfornla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. ftefitad. nuo 
2 Iki 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. (JRo. 6-1321 • 
1<d noatwilior>i» Vlnppnnw fl-3tt»Q. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

2216 W. 24th S t 
PriCmlmo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
VArds 7-U778 

mūsų kultūriniame ir visuome
niniame gyvenime. 

Gyd. Balčytes tėvai gyvena 
Binghamtone. Vienas jos brolis 
— kun. Kęstutis yra Amster
damo lietuvių parapijos vikaru, 
kitas — Julius y ra vaistininkas 
Binghamtone. 

Naujoji gydytoja atl iks in- t 

terno praktiką Medicinos cen- (• 

be! 

vą, kur baigė Farevėžio gimna- t r e Syracuse, N. Y. Linkime jai 
ziją ir Muzikos mokyklą, o taip d a u g s e k m e s savo specialybėje, 
pat studijavo ir Kauno konser- 0 t a į p p a t i r lietuviškame dar-
vatoiijoje. 

1945—1947 metais dr. Bal
čyte studijavo Vilniaus univer
siteto Medicinos fakultete. Lai
mingu būdu atvykusi j JAV, ji 
tęs£ medicinos studijos Syracu
se universitete, kurio Medicinos 
fakultetas dabar tapo vienu iš 
New Yorko valstybės medici
nos centrų. 

Adomo Brako! 

Kai po pirmojo Didž. karo 
plačiai ir giliai išvystė savo 
veiklą Prūsų Lietuvių Tautos 
Taryba, kurios šaknys įsitvirti
no visuose net mažiausiuose 
Prūsų Lic tu \os kaimeliuose, ga
lop, kai Klaipėdos kraš tas buvo I Tikrą kilnų didvyriškumą ga-
a t sk i r t a s nuo Vokietijos, kai j Įima ir dabar a t ras t i , kaip ir vi-

sadč., t ik reikia jį pažinti ir ne
manyti , kad jisai težydi tik kau
tynių laukuose. — Gatthelf 

Dar trys asmenys aukojo po $5. 
Viso aukų gauta $63.00. 

Visi pinigai persiųsti A. Guo
baitienei ir pagal jos laišką, ge
gužės 14 dieną pinigai gauti. Au
kotojams A. Guobaitienes vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką. 

Kun. St. šantaras. 

"freištatą" valdė prancūzų ge 
nerolas su savąja įgula, kai 
1923 metais įvykęs Klaipėdos 
sukilimas tąją Maž. Lietuvos 
dalį pagaliau sugrąžino prie tik
rosios tėvynės Lietuvos-visuose 
tuose etapuose Adomas Brakas 
vienokiu a r kitokiu būdu pasi
reiškė svariu savo dalyvavimu, 
ar nors patarimu. Ypač prancū
zų "fre iš ta to" metu jam, pa
žįstančiam prancūzų dvasią ir 
galinčiam susikalbėti jų kalba, 

VESTU Vl.> fcS 5< UOTRAVKOS — 

MStos Rūšies Fotografijos 
MU8U SPECIALYBE; 

PrecinPhotoStudioJnc. 
Edvardas J. Ulis. aav. 

4008 Archer A v c 
Tel. V h Kiniu *-i!4Kl 

ARCHER SEYVING CENTER 

4170 So. Archer Ave. 
Tel. BIshop 7-1045 

PARDUODA! 
Siuvamus mašinas — Anker fir

mos Ir kitokias uuo K&8.96 ir aukš
čiau. 

Rašomąsias masinčlos su bot ko
kiu Šriftu nuo |64.50 ir aukščiau. 

Koto aparatus ir kitas fotografa
vimo reikmenis. 

šaldytuvus nuo $160.50 Ir auk$. 
Skalbimo maSlnaa nuo $79.00 Ir 

aukščiau. . 
Gazlnes plytas (gas rangos) nuo 

$79.00 ir aukščiau. 
Televizijos aparatus nuo $95.00 ir 

aukščiau. 
Uadio aparatus, elektrinius valy

tuvus, elektrinius ar gazinius van
dens šildytuvus (\vater heaters), vir
tuvines sinkas. įvairiausius baldus ir 
vtsus namu apyvokos reikmenis. Vif»-
KHS geriausiomis Išsimokėsimo sąly
gomis ir t»k 10<& reikia įmokCtt 
(10% do\vn). Nežiūrint to. tremti
niams duodama dar speciali nuolai-
clu. Nuomojama rašomosios mašinė
les ir s iuvamos mašinos; taisoma 
senos rašomosios luašinelčs, siuva
mos mašinos Ir foto aparatai kei
čiami j naujus mokant aukščiausias 
kalnas. Vykstame j provincija IKI 
100 myrių nuo Chtcagoi su katalo
gais Ir tomis pačiomis pirkimo sąly
gomis. Priimame užsakymus ir laiš
kais. 

ARCHER SEWING CENTEH 
4170 So. Archer Ave. 

Tėra tik dvi dorybės. O, kad 
jos būtų ka r tu ! Kad gerumas 
būtų didelis ir didumas — ge
ras . — Schiller 

LIETUVIŲ BENDROVES 

P R O G R E S S 
KRAUTUVES 

PE6IĄI, ŠALDYTUVAI, TF.LF, 
vlAl.lOS APAKATA1, SKAMBA
MOS MASINOS, U A f J M l , MAT-
HACA1, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI 
Oidilausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
I ,e i IK vlansl Išsl mokėjimai 

Baidai padaromi i 
Paga' Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniturc Company 

3224 SO. HALSTED Sx. 
Tel. Vlctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-3171 

CHIGAOO, ILL. 

4038 

TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAV1NGS 
AND 10AN ASS0C1ATION 

Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIIEKVIEM SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AlKiliST S A L D O K A S , Sekretorius 

Tel.: Ofiso III . 1 . . s iu , rry..lll<;.4-2:i2i 

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

6757 S o . U'rslrri i A v e . 
VAL.: trečlad. Ir SeStad., pa»al au-
BiiHitarlma; kltomla dlcnoniis nuo 

2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-352B 

DR. G. 1. BYLAITIS 
Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Californla Ave., fttauryt.kamp.) ( 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. Ir penktad 
6-8; antrad. 2-4 Ir 6-8; fieStad. 1-C. į 

Kasdien 12:30-1:30 tik susitarus. 

Tel.: Ofiso \VA. 8-3000, rez. 00 .4-11S7 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigau Ave. 
VAL.: (išskyrus sefttad. ir sekmad.) 

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

Ko/.td.: 10838 So. U a b a s h Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0000, rez. VI. 7-7303 

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

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer' Callfornia Avo. 

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

Tel.: Ofiso YA.7-1I00, rcz.DA.0-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( kampus Halsted ir ;U)-tos gatv.) 
VAL. 1--4 ir 0:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius, Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3217 S. I.Mr.IlALD A V K 

# 

• TELEVIZIJA • RADIO f SAL-
DYTUVAI • SKALBIAMUS MA-
ŠINOS • LYGINTUVAI (IRON-

ERS) • PLOKŠTELES (RĖ-
CORDS) • NAMŲ REIKMENYS 

VVEISS APPiLANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

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

( 

Apžiūrėk ir Pirk Patikimoje Kaimyninėje 
BALDŲ KRAUTUVEIE 

milžiniškas Kiekis aukštos rūšies baldų, kilimų, Univer-
sal gaso krosnių - - visa ko, kas reikalinga pilnai aprū

pinti jūsų namus. Didelis 
pasirinkimas Mohavvk kilimų 
kambario dydžio ir iškloti jū
sų namus nuo sienos iki sie
nos. STAN TRANAS, žino
mas čikagiečiams, kviečia at
silankyti ir pasirinkti, kas 
jums reikalinga. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos. 

SOUTTOST FURN1TDRE COMPANY 
6200 Soulh Vtfusiern Ave., priešais Sear's krautuvę 

^ 

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 
* * • : 

<>r. GRovehUI 6-4080, r. llilltoii B-1500 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Wcst Marquette Rd. 
VAI.: 2 4 p. p. i t- nuo G- S v. vak. j 
Trečlftd. Ir fieStad. pa«al sutarti 

IV!.- f̂lM> I»K.«-:i888, rci. It I'.?- »1U0 
DR. A. J£NKIHS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: ka.s(li(>n nuo 2—4 p.p. 
iki 9 vak. &%&tad. nuo 2- -4 popiet, 

trcčlad. ir soUtnad. u/daryta. 

OflHO IrlcffoiiaM VlrKinla 7-1880 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 
t.rerttad. ir sekmad. tik nunUaru* 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rrinus. 
4701 S. Damea Ave. Chicago, m. 

fiauklte — VA 7-7&81 
Priima: vakarais 6 iki 9, šefitad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik suHitarus. 

Tel.: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augfttaa) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:30 
v.v. Sskmad. nuo 10 iki 12 v. dlen*. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
ltc/.id. telef. GliovehUl 6-0617 

Valandos: 1-3 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., fteA-

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. PIt.6- 1W0 
Jei neatsilieps virsmlneti telefonai 

-auUtt. M|,|uHv 5-lMK M 

Tel.: Ofiso UI.. 1-2123, rez.PK.6-8484 

DR. V. P. TUMASOMiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
le i tad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

sokmadlcnlaig uždaryta. 
Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

1V1.: Ofimi PK.u-044" n / . l l l •;. I-:U.,(» 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 0 \ V e s t M a r ų u e t t e R d . 
! VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir fenfctad. pacal autartj 

4-

(.Kovei.iii (1-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—-12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą lftskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

- • - • • • - • • • 
;: TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS m latvis r» 

J nnnu 
I I 
n 

(gual l f led englneers' servtce) 
mO S. Halsted Sfrwt - DAnube t-6**? 

^ » • • • • • • 

^ 
VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 

Bąlduą, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovaM, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

Pagal JŪSŲ Uiaakyma* 

R00SEVELT FURHITURE 
COMPANY, INC. 

Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Te| . SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki *:80 

Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto Iki 4:80 po pietų 

PKRKRAUSTOME BALDUS 
VIETOJE IR IŠ TOLIAU 

Taip pat parduodame 
ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tei. Vlrgiuia 7-7097 

4* 

S O P U I E B A K C D S 
1) WGES Koti^ - B*nga 139U 

PIRMAD. ilrt PSNKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SEaTAD. 8:3Q JkJ 9:JC vai. ryte 
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UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted S t - Chicago 8, Ulinois 
'Ąftfc Telefonai: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniai*, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
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Ofiso ir buto tel. OI,. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYEįYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49Ui Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad 
6:30—9 v. v. Šeštad. 10—2 ir 4—6. 

Butas 103& s. ĮSI h ct. 
Telefonas: KKlianeo .VISU 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIfiJTUViS GYDYTOJAS) 
3925 West 59tb Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:30— S:3o vak. 
Trečiad. pagal nutartį. 

Ofiso telef.: LArayette »-»210, Jei 
neatsiliepia laukite RiOdsię s«M0f 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V&L.; Kasdien popiet nuo 12-2:30. v. 
Vak.: pirm., antr.. ketvirt. 6 4 : 3 0 v. 

Trečiadieni tik Hii.sttarus. 

Tel.i Oflsa YA.7-5557, res.RE*T4066 
DR. FRANK C. KWINN 

(KVIEOIN8KA8) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
L I G O M I S PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. lftskyrus trečiad. Ir sestad. vak. 

DR. A. LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^-Itay ir Kleliti'oknnliotfi'aino^ 
T e l : Ofteo LA 1-4316, rez. Cit 7-8315 

4206 W. 26th St. 
Antrad. — Ketvirtad. ir šeštad. 

Nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Kitu laiku pairai susitarime 

Tel. OftoO G R «-53W» FR. fl-47»2 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVKST 68rd Street 
(kampas ^* ir Artelia n \ 

VAJ<: 2—4 p. p ir uuo fi—R v. vak 
Treč. ir š^št. 2 - -4 p. p. Hekm. u/.dar. 

DR. I. 1. VAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel. P l l l lman 5-8277 

VALANDOS: pasai susitartum 

Tel. Oftod CA tt-0257, re*. l»li «-UH59 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
lte/.id. UUOO S. Artesslan Ave, 

V A L : 11 v. r. iki 3 p.p.: 6 9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS 

-5 me.iŲ pat>i'iina.s 
Icl. YArds 7-1822 

I ritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 

VAL 
Oiad. 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 West 35th Street 

: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tro-
nuo 10—12; šeštad. lu—3 p.p-

l.^/aininuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AK II, S ITCIAUNTAS 
1K01 So. Ashland Avenue 

VAL.: plrjuad. antrad. ketvirtad. 
penktad. 9 : 3 0 - 1 2 ; 1:S0—8 v.v. 
trečiad uždaryta, fteštad. 9:30 Iki 

12; !.:<<> iki 6 vai. vak. 
(Ana i 0-0.-.J3. J'latt lildff. 

Telefonas OLympio 2-427A 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

144G So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, T-9 pp 

penkt. 3—6. 7—9 p p 
81 m S. Halsted St , Chicago 
VAL: pirm. troč., SeSt. 3—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

YALANIX)S: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik ausltaruc 

4003 Archer Avenue 
Trupu*i J rytUI nuo Californla 

Tel. Y Artis 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71»t. S t 
Priimtino laikas pasai su:u1aiimi| 

le lefonas C.Bovehdl 0-6785 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS * 
0322 South VVestern Avenife 
i''iSmiino laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
T«»l«»fnn»»)8 O«ovel l t l ( « -««4« 
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by th* 
I.ithnanian Catholll Press Soclety. 
P K K N V M KRATA: Metami 
riilcagoj Ir OeeroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
I /Mienvje $ i 1.00 

RUBSrRIPTTON RATES 
$8.00 per year outsids of Ohlcago 
$9.00 per year In Chloago & Cicero 
$8.oo per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
V4 melu 3 rn8n.. 1 men. 

$f,.00 $2.75 $1.26 
$4.50 $2.50 $100 
tf 60 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuoSlūra. tesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grasina tik Is anksto susitarus. Redakcija už akelblmij turlnj 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Kovos supratimas krikščionybėje ir socializme 
KOVOS KLAUSIMAS 

Kartais atsiranda sunkumų suprasti, kaip krikščioniškoje 

Maskoliška prabanga 
Didžioji spauda duoda gan 

įdomių žinių iš rusų gyvenimo 
ryt. "demokratijų" kraštuos*. 
Pasirodo, kad tie proletariato 
atstovai ir svieto lygintojai, n© 
taip jau nusikalkime gyvena. 
Vargas ir nepritekliai paliekami 
okupuotųjų kraštų liaudžiai, gi 
"išvaduotojai" gali ir pasile
pinti. 

Kiekviename krašte už gelez. 
uždangos sovietai prigabeno dl-

"drg." Kisseljovas turi dar at- ką jų pareigose gauna albanai 
skirą vilą, kurioje jrengtas pra- kariai. Po kelių mėnesių buvi-
bangus plaukymo baseinas, tur- nio New Tirana vietovėje, ra
tingi vaismedžių sodai. isai pasirodė elegantiškais ang-

Pabegėliai iš Bulgarijos n>-' liškos medžiagos kostiumais, 
rodo, kad kiekvienas bulgarų Oi senosios krašto aristokrati-
pulkas turi ir po du sovietų pul- įjos nariai tapo virėjais, aukle-
kininkus, kurie dėvi rusų unl- mis ir tarnaitėmis savo sovieti-
formas. Jų algos yra keturis nių viešpačių šeimose. Savo m<? 

Maskvos laikraščiai 
apie Korėją 

Beveik kiekviename "Prav-

Pravda nusiskundžia . 
Kompartijos organas "Prav-

da", Nr. 146, vedamajame nu-
dos" ar "Izvestijų" puslapyje j siskundžia, kad komunistų par 
vis puolami "imperialistai ame I tijos padaliniuose Sovietų Są-
rikiečiai", atakuojami "kruvini'[ jungoje jaučiama apsnūdimo, 
amerikiečių nusikaltimai prieš j Daug laiko sugaištama viso-
belaisvius". "Pravdos" Nr. 145Įsiems posėdžiams, kurie taip ir 

pasaulėžiūroje gali derintis visuotinė artimo meilė ir kovos dva 
sia. Evangelijose randame ne tik didįjj meilės jsakymą, bet ir 
tai, kad Kristus atnešė žemėn kardą. Kovos momentas Katalikų 
Bažnyčioje taip pat yra gana ryškus. Juk žemėje esanti Bažny-
čia vadinasi kovojanti Bažnyčia. Sunkumai i | klausimą suprast! ' m i n i s t r a t o r i M v a d t i t u . 
kyla net iš priešingų pusių. Vieniems atrodo, kad Bažnyčia yrs» , . _ . T , . 

» . • . i i • i j • i ^ i „ • !L-xi I«-I i*8-18- Be to, yra dar tam tikra* 
permazai kovinga, kad jos kovos dvasia nepakankamai reiškiasi ' ' J 

socialinėje srityje ir dėl to socializmas ateina į ją su savo klasių 
kovos pasiūlymu. Kiti vėl sako, kad Bažnyčia yra perdaug ko
vinga ir kad ji prievarta yra žmogaus laisvę pažeidusi. 

Taip pat kalbėdami apie Kristaus mokslą kaikurie sako, jog* 
Kristaus mokslas yra meilės mokslas, tik Bažnyčia istorijos bė
gyje yra j | sugadinusi. Kiti vėl sako, kad pats Kristaus moks
las savyje turi labai stiprių kovos momentų ir kad negalima j jj 
žiūrėti kaip j meilės mokslą. Panašios nuomonės laikosi "Nau
jienų" apžvalgininkas, Kristaus mokslą pavadindamas labai žiau
riu ir fanatišku, kai jis gegužės 27 d. atsiliepia j mūsų straipsni 
"Mano turtas ir mano artimas". Ką apie šiuos dalykus manyti 
ir kaip juose susigaudyti? 
KOVOS SUPRATIMAS KRIKŠČIONIŠKOJ PASAlTTJ*2I©ROJ 

, . , _ - - . . • ,. . i idėta karikatūra — baisiom iš-1 pasibaigia kanceliarinias - biu 
kartus didesnės už bulgarų pul-, tu turtingosios albanų motery.«> l u t l d K a n K d l u r a " " " • I , . . . ?, 
kininko. Jie gauna specialias dabar tapo mokytojomis g e r ų l v a i P d o » amerikietis, kurio pa- rokratinias raštais. 
privilegijas kartu su savo šeimų vakarietiškų manierų ir aprait- j k a u š i s apdengtas, gražia mas- — 
nariais. Jie turi atskirus bu- gos (skonio atžvilgiu) parūpm-! ke» n u & a r o J d i d e l i s Plakatas su Sovietų p r amone tus, atskirą maistą ir aprangą, j tojomis. Turėdami veik neribo

tas sumas vietos pinigų, rusiš
koji naujoji "aristokratija" per
kasi auksines monetas, bran
genybes ir kt. prabangiškas pre-
kes ir siunčia atgal j "rojų". 

Tai ir viskas. Bet ar to neuž

kurto laša kraujas. 

džiulius būrius maskolių, lt I aprengti puikiausiais rūbais, bei 
skėrių, įvairiais patarėjų, ad-1 atitinkamais butais aprūpinti. 

Taipogi albanai jiems pasisten
gė gauti automobilius bei prr-

Privllegijuotieji 

Albanų pabėgėliai irgi pana
šiai pasakoja. Rusai j jų kras-
tą atvyko tikrais nuskurėliais. 
Vietos komunistai juos pasiti
kę su didžiule pagarba ir patai- j tenka susidaryti vaizdui gere» 
pine j geriausius krašto viešbu- Į niam rusų okupanto — lĮnau- j grobuoniškumas, nesilietų krau 
čius, o vėliau pasistengė juos j dotojo veido pažinimui, ^ a g a - j J a s Korėjoje. 

užrašu "Mes nešame kultūrą ir, "Pravdos" Nr. 144 nusiskun-
civilipaciją", o priešaky vienoj; džiama, kad Kalinino apygar-
rankoj laiko nukirstas dvi gal- doje gaminamieji namų apyvo-
vas, kitoj — didelj kirvi, nuo i kos dalykai, kaip kibirai, kir

viai, lankai, ratai, baldai ir ki-

Kova prasideda, kai kas nors sueina j priešišką sąlytį su 
kokhi blogiu. Kai žmogus priešinasi blogiui ir, naudodamas ko
kią jėgą, stengiasi jj sumažinti ar prašalinti, tada sakoma, kad 
jis kovoja. Labai daug yra kovos formų ir rūšių. Galima pami
nėti: kovas fronte, kovas politikoje, kovas kultūroje, kovas pre
kyboje ir dorines kovas. Nesileisdami kovas grupuoti j daugybę 
rūšių įvairiais atžvilgiais, atkreipkime dėmesj tik į vieną kovų 
skirtumą, kuris atsiranda iš to, ar blogis, su kuriuo kovojama, 
yra šalia kovojančio asmens, ar jo asmenyje, šis skirtumas pa
stebėti yra labai svarbu, norint išsiaiškinti kovos klausimą su so
cialistais. Jie visą dėmesj nukreipia j tas kovas, kuriose yra iš
tinkamas blogis, esąs šalia kovojančio asmens. Jie mėgsta ko
voti su blogiu esančiu kitame asmenyje. Dėl to jie akcentuoja: 
klasių kovą, politinę kovą ir ekonominę kovą. 

Mes neneigiame šių kovų buvimo žmonių gyvenime. Tačiau, 
visai šaltai galvodami, mes turime pripažinti, kad blogis gali 
rasti sau vietos ne tik mano artimo asmenyje, bet ir mano pa
ties asmenyje. O jei taip, tai reikia pripažinti teisę ir galimybę 
ne tik mano artimui, bet ir man pačiam sueiti j kovos sąlytį su 
tuo blogiu, kuris yra manyje. 

Krikščionybė laikosi nusistatymo, kad pats pirmasis kovo
tojas su savo blogiu yra kiekvienas asmuo, o ne jo artimas. JI 
skatindama kiekvieną kovoti su savo paties blogiu, skelbia pa
čią tikrąją ir pačią sėkmingąją kovos pasaulėžiūrą. Krikščionies 
kova vyksta ne periferijose: kultūrinėje, visuomeninėje ar eko
nominėje srityje. Krikščionis pirmoj eilėj kovoja ne su tuo blo
giu, kuris yra kitame asmenyje, bet pačioje centrinėje kiekvieno 
žmogaus vietoje, būtent: savo asmenyje. Kristaus mirtis ant 
kryžiaus yra didysis pavyzdys tokios kovos, kuri yra vedama ne 
artimo asmenyje, bet paties kovotojo asmenyje. Socializmas, 

skaičius rusų, mažiau matomų 
ir žinomų viešumai, bet kurie 
tiesiogiai vadovauja visam kraš 
to politiniam gyvenimui. Aišku, 
jie viską iki mažiausių smulk
menų pranešinėja Maskvos ca
rui. Vietinės komunistų parti
jos neriasi iš kailio, kad tokie 
jų pranešimai į Maskvą būtų 
kuo palankesni, kuo mažiau kri
tikos juose būtų. Tuo būdu vie
tiniai raudonųjų vadukai kiek
vienam ruskeliui stengiasi suda
ryti kuo palankiausias ir ištai
gingiausias gyvenimo sąlygas, 
kad tie būtų visu kuo pilnai 
užganėdinti. Vietiniai komunis
tai j drąsesniųjų klausimus at
sako ar patys politinėse paskai
tose teisina rusų turimą pra
bangą, mat, "jie išvadavo mus 
iš kapitalistų jungo, iš nacių 
vergijos. Jie sudėjo pačias tau
riausias gyvybės aukas. Tuo 
būdu jie turi gauti kiek pirme-

liau, tokios sensacingos amerl 
kinės spaudos žinios, mums, Iied 
tuviams, juk nieko naujo nepa
sako. Daugiau kaip prieš cta-

kimo privilegijas, skiriamas tlK j šimtj metų patyrėme tat, 
diplomatinio korpuso nariams.! vakariečiai tik po truputį be-
Jų alga penkeriopai viršija tai, pradeda pastebėti. A-i« 

Propagandai galima visokių Į ti išdirbiniai išleidžiami j rin-
karikatūrų pripiešti, bet tikro- ką labai blogos kokybės, 
vėje visi žino — jei ne sovietų | 

Universiteto šimtmetis 
La valio universitetas (katali

kų) Quebece, Kanadoje, seniau
sias prancūzų universitetas Š. 
Amerikoje, mini 100 metų nuo 
suteikimo karališkų universite
to teisių. Pati universiteto pra
džia buvo 1663 metai. J j įstei
gė pirmas Kanados vyskupas 
Montmorency Lavai. 

TADO BALCICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
jCj, 2156 W. 23rd St.,- Y A. 7-0841 

Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuviu kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

Pasaulio auk^o atsargos 
VL. MINGfcLA, 

Apytikriai skaičiuojant, Ame-1 astronomiškai augo, kol pasie-
rikos aukso svoris yra nemažes
nis, kaip 20,000 tonų, kurio ver 
te prašoka 25 miliardus dolerių. 
Tai aukso kalnas. Amerikos že
mynas be konkurencijos valdo 
didžiausius lobius pasaulyje, šie 
lobiai suslėpti pasakiškose auk
so tvirtovėse. Jos jrengtos gi
liai, giliai požemiuose. Gelžbe
tonis, storiausios plieno plytos 
ir žemė bei uolienos slepia šj 
taurųjj metalą. Beveik visas 
Amerikos auksas (apie 80%) 
priklauso "National Bank of 
America" ir "Federal Reserve buv<> pažadintas. Didžioji Bri 

nybių "prieš mūs, juk jie ~auko-1 Bank", kurie ir vykdo visą kai- tani ja ir kitos šalys lėktuvais, 
josi už mūsų tautą". Taip a* | bamųjų lobių apsaugą. 

kė 7,200 milionus šveicarų fr. 
(Šveicarų franko vertė svyruo* 
ja tarp 3,5 iki 4 ir kiek daugiau 
už Amerikos dolerj). Šie ne
įsivaizduojamo dydžio lobiai, su 
lydinti j 12 kilogramų aukso 
plytas, apsaugojimi požeminėse 
tvirtovėse, kurioms nepavojin
gi net žemės drebėjimai, nei 
baisiausi atominių bombų spro
gimai. 

Betgi vos tik II-rajam pasau
liniam karui užgesus, Šveicari
joje saugiai miegojęs auksas 

panašiai skamba raudonųjų pa
siteisinimai savųjų ausima. 

Karališkas gyvenimas 

Rusų tarnautojai apgyvendi
nami buv. turčių kvartaluose ar 
specialiai pastatytuose namuo
se, kurie turi visus patogumus*. 
Aplamai, ryt. Europoj, kad Ir 
eilinis rusas traktuojamas ly
giai užsienių diplomatams. G!, 
einant toliau, rusų diplomatą! 
traktuojami lyg karaliai. Jiems 
viskas neribota, viskas leidžia
ma. Tokiam Budapešte, rusų 

perkeldamas visą' kovą "tik j socialinius santykius, šiuos santy- j ambasadorius J. D. Kisseljov 
kius perdaug apsunkina. 

,KOVOS DVASIA IR MEILĖS DVASIA 

Krikščionybė, skatindama sueiti j kovos sąlytį su blogybe, 
esančia mumyse pačiuose, atidaro patį didįjį kovos frontą. Bet 
jeigu ji leidžia blogį pulti mumyse pačiuose, tai, esant teisėtam 
reikalui, ji leidžia jį pulti ir kitame asmenyje. Tačaiu krikščio
nybė, skelbdama kovą, neskelbia neapykantos. Krikščionis, pra
dėdamas su kuo nors kovos santykius, neturi teisės nutraukt! 
meilės santykius. Kristus sako: mylėkite tuos, kurie jus perse
kioja. Taip, kaip kovodamas su blogybėmis, esančiomis jame 
pačiame, žmogus niekad nepereina į tikrą savęs neapykantą, taip 
kovodamas su blogiu, esančiu kitame, jis niekuomet neturi tei
sės pasiliuosuoti iš artimo meilės pareigos. Šv. Augustinas, kal
bėdamas vienoje savo knygoje apie tuos, kurie nepaklauso Baž
nyčios perspėjimo, sako, kad jie "lai bus pakenčiami kaip prie
šai ir kaip toki mylimi". Net klasių kova, laikantis šios dvasios, 
gali būti priimtina, šv. Tėvas Pijus XI enciklikoje "Quadr. an-
no" rašo: "Klasių kova, jei laisva nuo nedraugiškų žygių ir 
abišalės neapykantos, pamažu virsta tikromis padoriomis rung
tynėmis, paremtomis teisingumu". 

KOVOS DVASIA SOCIALIZME 

Bet jei taip dalykai yra, tai kasnors gali sakyti, kad nėra 
ko kaltinti socializmo, jei jis organizuoja darbininkus kovoti už 
teisėtus savo interesus. Tas tiesa. Už tai socializmo mes, atro
do, negalėtume pakaltinti. Ir popiežius Pijus XI sako, kad kaa 
nori tik teisėtos darbininkų kovos, tam nėra reikalo eiti pas so
cialistus. Jis gali tai daryti ir kat. Bažnyčioj pasilikdamas. So
cialistus mes kaltiname ne dėl to, kad jie kovoja su kitu už dar
bininkų teises, bet dėl to, kad jie visus savo kovos smūgius nu
kreipia tik j kitus ir kad jie apleidžia patį pagrindinį kovos fron
tą, būtent: reikalą nugalėti blogį paties savo asmenyje. 

Kas iš to pasidaro, jei mes kovojame su blogiu tik kito as
menyje? Visų pirma, iš to laimi pats blogis, nes kitame žmo
guje, be jo paties pagalbos, blogio pilnai nugalėti nėra įmanoma. 
Blogis turi su žmogumi intymesnius saitus, negu tie, kuriuos 
galima paveikti visuomeninėmis priemonėmis. 

Antras šios pasaulėžiūros rezultatas atsiranda iš to, kad 
šioje santvarkoje kiekvienas sprendžia vis svetimas problemas; 
kiekvienas tam tikra prasme kėsinasi ant kito. žmogus savo be

gyvena viso kvartalo ilgumo na
me, Stalino vardo bulvare. Jis 
turi asmeninius tarnus ir pui
kiausią, išimtinai gerą, maistą, 
kuriuo vaišinami ir ambasados 
svečiai. Netoli nuo tos vietos 

Pietų Amerikos valstybės nė
ra auksu turtingos. Čia apie 
jas ir nekalbėsime. Tačiau ne
galima nepaminėti mažojo Ame 
rikos konkurento — Šveicari
jos. Truputis duomenų. Šveica
rijos Valstybės bankas, kuris 
įsteigtas 1907 metais, pradžioje 
turėjo aukso už 65 milionus 
frankų. Doleriais — apie 18 
milionų dolerių. Su tokiu aukso 
lobiu tas bankas pradėjo savo 
turtėjimo kelią — karjerą. 

Kilus II-rajam pasauliniam 
karui, tarp nacių Vokietijos iš 
vienos pusės ir Vakarų pasau
lio ir Sovietų Rusijos iš antros 
pusės, Šveicarijos aukso atsar
gos nuostabiai pašoko. Pra
džioje aukso vertė pakilo iki 
3,000 milionų šveicarų frankų, 
bet po 1951 m. toji lobių verte" 

dų priežasties jieško kitame. Kiekvienas kovą su savo blogiu 
vis stengiasi perkelti į kaimyno teritoriją. Ir tada žmonių gy
venime galime pastebėti tą pat, ką pastebime šiandien tarptau
tiniame gyvenime: kova svetimoje teritorijoje ir svetimomis 
rankomis. Darbininkas kovoja su blogiu, esančiu kapitalisto as
menyje, o kapitalistas — su blogiu, esančiu darbininko asme
nyje. Ir pagal socializmo mokslą tai yra tvarkoje. , 

Toliau, kai kovą su blogiu mes vedame savo kaimyno as
menyje, o kai kaimynas, to paties dėsnio laikydamasis, savo ko
vą veda mūsų asmenyje, tai tose kovose įvyksta daugiau netaik
lių smūgių, negu mes kovotume kiekvienas su savo blogiu. Daž
nai tie smūgiai sužadina tik skausmą, pareikalauja daug aukų 
ir nieko nenugali. 

Kai socializmas kovoja su blogiu, esančiu tik kitame asme
nyje, tai socialistinėje visuomenėje žmogus pasidaro išduotas 
nuolatinėms savo artimo atakoms. Ta pasaulėžiūra, kurioj ko
va yra suprantama tik su kito asmens blogybėmis, negali saky
ti, kad ji yra labai altruistinė. Dėl to visuomenė, kurią vaizduo
jasi socializmas, nepaisant viso jos liberališkumo, "negali būt! 
suprasta nei egzistuoti be aiškios prievartos" (Pijus XI, Quadr. 
anno). 

KRIKŠČIONIŠKOJI SOCIOLOGIJA 
Jeigu krikščionybe yra tiek daug prisidėjusi prie žmonių 

santykių sušvelninimo, tai, galima sakyti, yra dėl dviejų prie
žasčių. Visų pirma, kad ji kovą su blogiu, su kiekvieno žmogaus 
išvidiniu nerimu, neišvilko į aikštę, neperkėlė jos į savo santy
kius su afiimu, bet stengėsi blogį nugalėti pačiame savyje. Krikš
čioniškoji sociologija ne kovą iškelia į socialinius santykius, bet 
tarnavimą. "Kiekvienas iš jūsų teįtinka savo artimui, jo labui, 
(jo) pagerinimui", sako ap. Povilas (Rom. 15,12). 

Ir antra, ištikus reikalui kovoti su artimu, krikščioniškoji 
pasaulėžiūra neatleidžia save-nuo pareigos mylėti savo artimą. 

•m r * m a 

V. Bgd. 

laivais ir . kitomis transporto 
priemonėmis gabeno tuos auk
so lydinius namo. Aukso atsar
gos sumažėjo. Visgi ir po to 
jos pasiliko tiek didelės, jog 
Šveicarijos valstybės bankas 
nutarė parduoti auksą auksa
kaliams ir kt. privatiems tiks
lams (puošmenoms, aukso laik
rodžiams, žiedams ir kt. išdir
biniams gaminti) bei pirkliams 
net už 1800 milionų šveicarų 
frankų. Užtat niekur pasauly, 
net ir Amerikoj, tiek daug auk
so nevartojama papuošalams, 
kaip tą matome Šveicarijoje. 

Baigiant reikia paminėti kai 
kurias Europos valstybes, ku
rios dar turi šiek tiek aukso at
sargų. Štai jos: 

Turtingiausia valstybe, iš ki
tų, laikoma Belgija, nes ji šiuo 
tarpu turi 550 tonų aukso, Pran 
cūzija — apytikriai 490 tonų, 
Olandija — 280, Italija apie 
200 tonų. 

Tuo tarpu toji mažutė Švei
carija vis dar ir šiandien yra 
1290 tonų svorio aukso savinin
kė. Užtat, po JAV antroji be | 
konkurencijos eina Šveicarija, j 

Kiek gi tuo tarpu aukso 
turi Lietuva, ne sovietinė, bet 
būsimoji laisva demokratinė Lie 
tuva? Apytikriai, Amerikon at
vežto aukso atsargos siekia 6 
tonas. Būtų įdomu išgirsti iš 
kompetentingų, Lietuvą atsto
vaujančių įstaigų bei asmenų 
apie Lietuvos aukso likimą. 

Pradedant 1807 metalą, iki ilal att 
na! taupytojai Dtetrlat Savlngs b-*6< 
pelne1 Ir pelno dideanj oidarbj ant su 
taupų . . . neii Orint vaškai tos balanso... 

DABAR . . . nno Liepos 1 d. . . . mo 
sų dividendas tapo pakelta* net 26% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu blle kada pir
miau . . . Apart pelno,' Dlatrlot Kavtng* 
teikia jum* pi 1 n laimiai apdraustą ap-
Mauga... ir drauglikiausu) patarnavl 
ms> 

District Savings 
Futurm 

Homt 

3236 South Holsted St.' 

>••. M Moiarii ttfmttr 

^ 

Jb*H 
BILL K'S LIQU0R STORE 

AND TAP R00M 
4644 S. Paulina St. 

NEPAMIRŠKITE 
BILL K'S 

^ 

L'ft 4VL* m '9r, P* 
Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

*Sf 

Didelis pasirinkimas 
importuotų 

Reliniu 

Ų ui 

$3 25 DK0TA 
5th 

$3.25 
$125 0LD STAGG 

$3.25 

S T R A I G H T 
$3.35 

Žemiau yra paduodama keletą specialių kainų ribotam laikui 

BLENDS 
P. M. 
51h 
WILLIAM PENN 
5th 
KING'S RED 
LABEL 51h 
CREAM 0F 
KENTUCK-Y 51h 

LINFIELD 
51h 

51h 
0LD HICK0RY 
5»h 

$3.35 

$3.35 

$3.35 

Niekas nėra toks ateistiškas, 
kad nepadėtų švęsti krikščioniš
kų šventadienių. 

— Hebbel 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

ModerniSkal Jrengta 
vieta fvairiom nuo
traukom. SpeclalybP 
— vestuves. Jaunave
džiams duodama pui
ki Ir brangi dovana 
Saiiningas ir gražiai 
atlikta* darbas, 
m \v. 63rd S T U M I - T 
Tel. ENg. 4-S883 ar 

ENg. 4-5840. 

. 

« * 

Diilflis ptisiriiikliutlK Homlfri (h'fftlllčs už r»lli $4.50 
Konjakus, NiitniMiHHK, Spiritus 11/ $5.05 Mli tmnkA 

„DIDKLC NUOLAIDA ANT ALAUS 
^ 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikui mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
i'ratiek taupyti Šiandieni 

A M » I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. C O T M * *L • Chkoo* «. A 
K—i 1KAZAMAU9KĄ*, rYss. • M . VI Sflsfsj 7-774* 

to $10400 fcy r M L L C 

/ ' 
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SUŠELPKIM MOKSLO TROKŠTANČIUS 
BAL. BRAZDŽIONIS, Chicago, IU. 

Neseniai džiaugėmės, kad sakys, kad yra Balfas, Vlikas 
Vasario IjS gimnazija baigė j Kultūros fondas, tegu ir rūpi-
mokslo metus, išleisdama i pa- naši. O ne. Gia reikia visiems 
šaulį gražų abiturientų būrį. O nepagailėti keletos centų nuo 
per kan. Končių užgirdome pra 
šymą vėl aukoti šiai gimnazyal, 
kas kiek galim. Dalis jautr ių 

savęs nutraukti . Organizacijos 
galėtų surengti pikniką, o se
nieji išeiviai, kurie turi te le-

lietuvių tą šauksmą užgirdo, šų savo org. kasose, nepagaile-
PLB (Vokietijos Krašto) pra- kit! Džiugu konstatuoti faktą, 
nešimu, jau 14 mokinių yra šel i kad iš Chicagos apylinkes net 
piami iš įvairių pasaulio kam- penki jau gauna pašalpas. Dai-
pų. Bet juk gimnazijoje moki- navos Ansamblis pradėjo ir 
naši 115 ir dar nori jų dau- ; štai fabrikuose dirbantieji t rem 
giau įstoti, tačiau jie y ra ne» tiniai, susitarę aukoja šiam 
priimami, nes nėra lėšų. Gim- kilniam tikslui. Vienoj šeimy-
nazijos patalpos, jos persona-; niškoj sueigoj, Bridgporte, p. 
las tų lėšų neperdaugiausiai; Kareivai paprašius, nutarė sių-
reikalauja, nes žiūrima, k a d ' s t i aukas.. Kiti sudarę namų 
kiekvienas centas būtų naudo- gyventojų sąrašą pasižada au-
jamas tik būtiniausiems reika- ; kų parinkti. Reikia tik iniciafy-
lams. Tačiau juk šeimos sun- vos imtis. Jei gali australiečiai, 
kiai gali verstis, nes dalis yra kanadiečiai aukoti, mums ame-
tokių, kurios motina a r tėvas rikiečiams tremtiniams daug 
vienas ir vaikai negali nė pa- lengviau tai padaryti . Ir Balfas 
galvoti apie jų išlaidas moks- skirdamas kitoms mokykloms 
lui, kaip tik duonai. Našiai* lėšas V. Vokietijoj bei prieg-
čiai 1r tie su dideliais troški- [ faudoms, nepamirš gimnazijos, 
mais varsto gimnazijos duris, Juk mūsų y ra kelios dešimt 
bet direktorius atsako, kad tūkstančių, o ten daugiau š imtas 

CL 
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ED HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
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PROGOS — OFPORTUN l i i A S 

Moderni. Pilnai Irenfcta. Gerai einąs 
bizn*«. Kerai JsiKyvonoH. Putkt prog-a 
siuvėjui. Nuoma $60, su apftlld., 5 
m. putartla. 1)61 kitų Interesų pa
aukoja Ul Keriauaią pasiūlymą. 

722 N. Cicero 
KStcbrook 9-2140 

» • 
— — — — — OronernO — Aferai einąs biznis: serai 

Jstcifcta apyllnk6s klljcntftra: 4 Rin
gus kamb.: nuoma $40; ilga su
tartis: pulki proga mėsininkui; pa
matykite, jvertlnsite. Jkainuota sku-
i)lum pardavimui; apleidžia miestą. 

848 W, AVIllovv St. 
Mlchigan 2-0158 

Laundcrettc — labai Sferoj biznio a-
pylinkflj Llneoln-Irvlnfir Tark Dlst. 
Ideališka porai. Prieinamas Jmokėjl-
nias -••• balansą lengvata Iftmokos-
ėlals. Pulki pi-ORa siuvėjui. Saukite 
navininką dienomis TVtttfehtkll 4-0700 
e\L 3 20; vakarais po 6 vai. vakaro 

BIttersHOct 8-4080 

nėra lėšų. mokinių, argi negalėtumėm 
Tikrai tenka susirūpinti ir . . . , „ „ . ... , . , juos išleisti } mokslą? Taip, t ik dar sparčiau rinkti aukas ar J 

įsipareigoti , grupėmis šelpti norėkime. O jie bus labai dė
siuos jaunus tautos našlaičius, kingi. Jų reikės atgimstančiai 
kurie nori mokytis. Gal kas pa- Tėvynei. Tad susirūpinkime! 

APIE BERLYNO KONTRASTUS 

_%ehlii6 Ir delikatesu krautuve 
Prie kamp". gerui einas biznis, gru
žus 4 kamb. butas užpakaly, garu 
Šildoma. Ideali vieta porai. Apleidžia 
Kliestą, nori skubiai parduoti, ne
brangiai. Pamato jvertlnsltc. 

»220 w . Mbntroeė 
INdepcattlenoe 3-1432 

Scrvico statlon, garažas ir didall 
užkandine; daro didelj klek) biznio; 
puiki proga meebanlkul; parduoda 
už $3,000 skubiam pardavimui. Ant 
r . S. Hlghway 34. Mcndota, 111. 

IIKI-P W ANTED — VYK AI 

KREIPTIS — 
Kate and 

Aaukltc: ..oi 

! Valykla Ir siuvykla Jskaltant gerai 
: (.steigta Route Ir naują 61 m. l>odge 
| troką: puikiai Jrttolgta apylinkės kll-
JentOra; gera proga siuvėjui arba 
siuvėjai. Parduoda už $2,250 sku-
biam pardavimui dėl kitų susido
mi jlmij. Pamatykite, Įvertinsite. 

l.->2 E. 83rd St, KAdcliffe 3-9566 

• i 

Jūsų bendradarbio vokiškas 
draugas chemikas išradėjas dr. 
Heinz Nonner š. m. gegužės m. 
viduryje aplanke savo sostinę 
Berlyną ir ta rp kitko rašo: 

. "Mes skridome i Berlyną Air 
France lėktuvu, kuris po dvie
jų dienų buvo apšaudytas So
vietų naikintuvų kaip tik vir
šum mano giminių namo, kuris 
yra Dalenos kaime prie Koen 
nern. netoli nuo Hallės/S. mie
sto. Pas imatymas su Berlynu 
sukėlė man šiurpą, labai aštrų 
j spūdį. 

Skir tumas ta rp Rytų ir Va
karų niekur negali ryškiau pa
sirodyti, kaip šitame mieste. 
Kai aš sekmadieni priešpiet si: 
savo seserim vaikščiojau Unter 
den Linden, Wilhelmstrasse, 
Yo-strasse ir kitomis to kvar
talo katvėmis. tai mes ten su
tikom tik policistą ir šuni, šiaip 
jokio žmogaus ten nematėm. 
Kas šitą Berlyno dalį anksčiau 
pažino, t am ji, virtusi savotiš
ka dykuma, parodo klaikų įspū 
dį. Mano sesuo, sena Sao f̂ au* 
lo, Brazilijoje, gyventoja, buvo 
giliai sukrėsta. Šis pasivaikš
čiojimas man primine senovės 
Babilono griuvėsių jūrą, kurią 
aš 1934 metais mačiau, būda
ma* Bagdado. š i to kvartalo 
k' n t ras ta sudaro visai norma
lus gyvenimas Berlyno vakarų 
rektoriuose. 

"Ta pat sekmadieni popiet, 
kai mes sėdėjome "Kranzler" 
restorane prie Kurfuersten-

dam, aš pastebėjau vos mažą 
skirtumą t a rp dabartinio Ber
lyno ir to paties Berlyno olim
piados metu, — tik man krito 
) akis, kad berlynietis nebe
kreipia daug dėmesio į savo cle 
ganciją. Rytų sektoriuje žmo
nės tyčia pabrėžia savo prole-
tariškumą. Važiuojant požemi
niais traukiniais, kurie, kaip 
žinoma, kursuoja po visus sek-

; torius, jau vien iš drabužių ga-
1 Įima pažinti, rytų a r vakarų 
sektoriuje gyvena keleivis. Be 
to, savaime suprantama, iš sto
rių dekoracijų lengva kelei-
• iui sužinoti, ar jis rytų ar 
vakarų sektoriuje. 

Sovietų sektoriaus s totys 
dūsta po plakatų, paveikslų ir 
transperentų našta. Rytų žmo
gus y ra tiesiog propagandos 
prispaustas prte sienos ir pa
galiau atsisako turėti savo as
menines pažiūras, ką aš pas
tebėjau iš savo giminių, gyve
nančia rytų sektoriuje". 

Jei jau toks skir tumas t a rp 
rytų ir vakarų žmonių Berlyne, 
kur vakarai ir rytai iki šiol 
nebuvo griežtai a tskir t i vieni 

|;iuo kitų, tai kaip yra pasikei
tęs lietuviškas žmogus ir jo 

j gyvenimo stilius Lietuvoje, at
sieitu usioje už sunkios geleži
nės uždangos. J. (Js. 

i 

Kol gyvas — šioks toks, o 
numiręs vis geras. 

- I jie t. priežodis 

Valykla ir siuvykla: gerai einąs bl/,-
; nis: geras jsteigimas; pilnas įrengi
mas jskulfnnt proslnlmo maSIną; pul 

j kl proga siuvėjui; prieinama nuo
ma: gera sutartis; pamatykite Įver
tinsite; vienas negali apsidirbti; J-/ 
kalnuota skubiam pardavimui. Pa
matykite nuo T> vai. 

i vai vakaro. 
2303 W . 

apsidirbti; 
ivlmul 

po plotų Iki 

Ifarrlson 

R;j(!io ir Televizijos aparatu pataisymai. 
Prie bizniu, kryžkelio. Puikios pajamos, 
prieinama nuoma, gera sutartis. Labai 
prieinamai įkainuotas, turi parduoti dėl 
blogos sveikatos. Pamatyti nuo 12-9 v. 

1955 W. Armitage, CApital 7-0242 
arba skambinkite l.l < Ii,I 3-5939 

• — i , . I I u 

j STATYBOS KONTRAKTORIUS turi 
parduoti bizni ir įrengimus — priežastis, 

i liga. Jskaitant 2 "Pauel" trokus, maši-
į nerija, elektrinius įrankius, statybinę mc-
[džiagą, t. t. Parduoda ul $2,750. 

W. G. SCHNEIliEti 
R. F. I). Routc 3 Rox 77 

arba šaukite Elgin 7831 
CONCRETE lU'SlNKSS. Įsteigtus 

pricS '-'s m. Pilnut Įrengtus, kartu 3 
.sunkvežimiai, vienas Jecp su "front 
loador", 2 eomento maišytuvai, tral-
lerMs su "tool l)OX". Skubiai parduo
da nebrangiai, apleidžia v miestą dėl 
ligos. K1 Ida re 5 -(5 G S 5. 5057 Wcst 
l«awrencn Ave. 

Lletuvlg apylinkėj navininką*) par
duoda valyklų: su gražiu 4 kamb. 
butu užpakalyje; gerai einąs bizniu: 
loma nuoma; Kerą sutartis: puiki 
proga siuvėjui; pamatykite, jvertin-

| site. Parduoda pigiai d61 Ilgos. 
Pllospcvt u-(tai 5 

(Iroscrnė l>ellkatesij - sušaldy
to nuilsto krautuve: gerai einąs biz
nis; Rerai jstelgta apylinkei k l i e n 
tūra: gražiui 8 kamb. butas užpaka
lyje, žema nuopia: puiki proga mė
sininkui; ideališka 
kainuota skubiam 
ntnko. 
8500 Mnnlstee 

vieta porai. ]-
pardavimui savl-

llAyport l-'28:j<» 

Taverhfl ..paekage department" Ir 
restoranas pajamos |40.ft(>0 j me
tus. Gera •.!.•! i II .- , apylinke. Prieina
ma, nuoma: ilga, sutartis; pamatyki
te, {vertinsite, Įkainuota skubiam par 
davimui. 

5000 N. Ashland 
l Pt«\vn 8-1507 

y 
NUO 10% IKI 20% NUOLAIDA 

k ^ 

^ , 

T E R K A N T 
• Siuvimo, skalbimo mašinas, • bailius, šaldytuvus, plytas, 
• anj;.-liet. rašomas mašiuPtos, • u kitus namtj rtikmenis. 
• ratlio, foto, telev. aparatus 
Nuomuojame, keičiame, taisome: siuvimo mašinas ir rašomas 
niašinoles. Aiškiname ir didiname nuotraukas. Atvykite, rašykite 
arba telefonuokite. \ 

ARCHER SEWING CENTER 
U70 SOUTH ARCHER AVENUB, OHJCAGO 3,J, 1LL. 

Tel. BISHOP 7-1015 
— SJ 
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ukininkŲ dėmesiui! Grynais pinigais arba išsimokėti 
Mes turime gera pasirinkimą vartoty traktorių, ^bąlėn", "l>isc iunio\vs" 
n kitokių inaAiini Taip pal pora naujų N. ii "balera", M K- M "double 
(lis.- fr.;nii drlIlM" i. M X M "hise HarrovvH" tuojau pristatomi. 

CAK*. M ,v M. NKW HOLLAND 8A,LEfl «. BBRVIOK 

LAKĘS OIL & SUPPLY CO. 

4 mylioti j vakarua nuo Rte. 68 ant Htp. 72. Banington 

AAUK1TE DUNDEE 16 
— 

JEVVBLRY STORK 
Modern l<]xoollont \Vat«;ii F̂ o,-
patrtng. \V«M1 lOstablisbod eloan stork 
inid namo brands. (lood IraMc. Ttca-
sonablo reni, Dissolvinj; partnorsliip. 
Mušt sa(*rlflc(> for lmnu>diato salo. 
Sco to approelato. . . 

H7o*2 vv. Belinont Avenue 
Klldare r>-:>8_t 

l.unch Ilooin Ir Sobool Htore arti 
gimnaaljoa: feral oinųe biznis: geras 
jsteigimas; idoaliSka vieta porai; 
nuoma $«5. (Jera sutartis: pu H ne
riai skiriasi turi skubiai parduoti. 
T'ilna kaina tiktai J2.20O. Savininkas 
N E vada 8 9 2 4 :t arba 

, j \ . » • • • ' pardtioda: 854*1 \V. fjine SI. \ 1 .imlu 
s !i2l:i urba SArranient/-* 2 32aI 

Valyklą su patogiom gyvenampm 
patalpom užpakaly. .Gerai ejnųs bl/,-
nts. Prieinama nuoma, guru apšil
dymas, gera sutartis. Tulkl proga 
sldvCJui. Paaukoja už |90<), porl sku 
blai parduoti. Pamatę Įvertinsite. 

—- — 

227 S. Cicero Ave. 
Al s|in 7-5971 

CHEMIST 
Analytical non-ferrous metais 

Recent collegė graduate 

Many employee benefits 

GOOD F U T U R E 

Nattotiai Lėdd Co. 
1710 Sd. Pcoria 

CANAL 6-3700 

Ei- t 280 

PUl^CH PRESS OPERS. 
Expcrienced on Blanking and 
Forming Opcrations. Steady 

48 hour weck. Days. 

F. k Ė. MFG. CO. ' 
4248 \\. CHicago Avė. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 

"DKAUCiAS" A G E N C Y 
SS E . J a c l u o a Alvd. 

Tik — WElwter •-8»9« 
2SS4 So. Oakley Ave. 

Tei. VlrglnlA 7-6040—7-0641 

ll l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

HMJ' WANTED MOTERYS 

(fiosernA ir mėsos krautuve. Pilnai 
) rengta, gerui einas įsigyvenęs biz
nis., apylinkes klljentura. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. ldea'l v|*)ta 
porai. Pamatę įvertinsite. Del kltiį 
interesu nori skubiai parduoti, «e r 

iui. $3,6U0. 2*51 W. 38(h Str. 
-

WAREHOUSE MEJY! 

• dRDER MM.KHS 
• STOCR MĖN 
• DOCK MEN 

We havo steady \vork. Wo pay good 
startjng rates. We offer many ein-
ploye*e benefits. I f you want to go 
to work sco us. Our employment 
offlcc ls now open Monday thru ' 
Priday, S a. m. to 4:46 p. m. and 
Haturdays tlll noon. 

s i , A I C S l io i ; I ; I ( K & CO. 
1400 W. 35th S t 

2 M Ė N 
for 

\ v A K 1 : n o i r s i ; \ V O K K 

Fillitig and Packing Orders. 
40 Hours. 

Good Star t ihg Pay . 
Plcasant wbrking conditions. 

Insurance Prdgram. 

Call Mr. Šhreck 
ftįjckin^nam 1-8778 

1718 w . Fuilerion 

W e are proud of our n e w 6f-
fices, m o s t modern on the 
Sou i{hwest s i de . 

Work Close to H o m e ! 
W e h a v e permanent p o s i t i o n s 

open for 

T Y P I S T S 
and 

S T E N O G R A P H E R S 
5 day w e e k 

M a n y employee b e n e f i t s 
Apply or phone 

SPECTOR MOTOR 
S E R V I C E 

3100 S. Wolco t t 
Ft lont i er 6-0330 
Mr. J . Campbell 

~ U N C f t PRESS OPERS. 
Expcricnced on Blanking and 
Forming Opcrations. Steady 
48 hour week. Days. 

F & B MFG. CO. 
4248 W. Chicago Avc. 

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai — jūsų skubi pagelba rei
kalinga: patikima pora, valdžios tarnau
tojas ir mokyklos amž. sūnus skubiai nori 
gauti 2/a-3 kamb. ncapstatytą, apšildo
mą butą bent kurioj geroj apylinkėj, ge
riau pietvakatiuosc. Savininkas užima sa
vo šeimai. Prašo šaukti šiokioms dienoms 
nuo 9 iki 5 
SEeley 8-0217 . Mr. Casale 

VKDfiJAS neseniai perkeltas Ift 
rytu nori lAnuomotl ino<l«i ni.ški, 3 
miegam, namą arba butą vakaru 
priemiestyje. Patikimi nuomininkai; 
suaugę valkai. Geriausios rekomen
dacijos, šaukite SUperlor 7-3600 ar
ba raftykite: H. W. Miller, U.S. J,ltho 
Co., 319 W. Ohlo St., Chicago 10. 

RĘAL ESTATE 

Svari pora su dviem dukrelėm, 
jų Ir penkių m. amž., jiesko 
daugiau kambarių, ncapstatyto 

V I 
our i i i , 
rginia 

dvie-
3 ar 
buto. 

7-5071 

Savininkai, fttal Jūsų nuomininkai! 
8 Huaugę, 2 dirbantieji, vienas vienoj 
bendrovėje 32 m. Skubiai jieSko 4-5 
kamb. neapstatyto buto, su apfilld. 
fiiaurlnGJ ar siaurvak. miesto daly. 
12 m. toj pačioje vietoje. Sav. užima 
savo Seimai. Geros rekomend. 

Skambinkite BIshop 7-6479 

Savininkai, Hu.situokalanti pora Jleš-
ko Jūsų pagalbos, abu dirba. Reikia 
3-4 kamb. neapstatyto buto su pri
vačia vonia. Pageidauja Siaurinėj da
ly. Iki $76 men Geros rekomend. 
Šiokiadieniais skambinkite \VIIite-
hall 4-07:10, egtėrisloh 43; vakarais 
\ \ l l i tehal l 4-7033. 

ftv. Vincento parapijoj — Klmwood 
Park'o aavinlnkaa parduoda 6 kamb. 
mOrinJ namą; 6 m. senumo; plasti
kinių koklių prausykla; ceiamte kok
lių vonia: modernifika vlrtuvC; užda
ryta veranda; automatiftka Pendtx 
skalbiamoji maftlna; gazu apsIM.; iš
tisas rūsys; prijungtas garažas; arti 
prie visko; pamatykite, Įvertinsite; 
Saukite savininką — 

UI-tulMtone 3-4531 

I flldollų kamlMirių marinis bunga-
1<>\%. KarStu vand. Šildomas. Kokli
nis vonia, židinys. J-ahai ffražua na
mas. Kkstra sllypas. Garažas. Liga 
verčia parduoti. 

3840 VY. 05tli St. 
arba 

tel. LAfavcttc 3-1003 

Savininkas parduoda — arti Kceler 
Ir Van Buren: 7 kamb. medlnj na
mą; Inselbrlc Šonais; 4 miegamieji 
kamb.; 1»/_ koklių vonia; kabinetų 
vlrtuvč. KarStas vanduo; gazu ap
šildoma; kombinuoti Žieminiai lan-
>?al Ir sieteliai. 2 autom, garažas; 
didelis kiemas. -Jkainuota labai že
mai dCl skubaus pardavimo. Arti vi
sų mokyklų, susiniektmo Ir prekybos. 

SAcramonto 2-2530 

•• F U N C l f PitESŠ 
OI'KRA'HMCS 

# WELDER$ 
• PI.ATĖR'S HEjtPEĖS 

Permanent employment. 
Good Wages and benefits. 

Reflector Hardware Corp. 
2235 S. b e s t e n i Avc. 

VI 7-6720 
. . . . • • — • • Į I • • I Į . , . I Į . . . — . — , — , . . _ • - _ • - • • • -

*Vžo îr"oproBTiįd-^ 
CONFEC+IONERY 

Kepiniai, mokyklos reikmenys. Gerai ei
nąs įsigyvenęs biznis. 3 gražūs kamb. už
pakaly. Mažos išlaidos, {vertinimui turite 
pamatyti. Turi skubiai parduoti, labai ne
brangiai, del ligos. 

9104 Cdttage Crovc Avcnue 
I . . I I II ! III Į l . l • - ' ~- I i • • 

I1K>\ĮTV SHOP 
Gomplotely Kqulpped - 3 Operators. 
Kstablished Cllontelc. Bųsy North 
Sldo Locatlon. Good l/ėase. Bent 
$47.00 Includtnfe Sleu'ni Heat & Hot 
\Vater. Mušt be seen to appreeiate. 
Pi'lcod rigbt for immediatc sale. 
Closed Mondays. call ownor 

M t l I ' T l . l H l l 2 
M O h » i « U 

į s u i-oi* 00 
or 

Savininkas del llgoo punukoja .ta
verną Ir restoraną. Pilnai Jrengtas, 
gerai einas Įsigyvenęs blznjs, aipy-
Hnkes .klljentflra. Geroj vietoj, ne
paprasta proga porai arba partne
riams. 

Skambinkite po <j, vai. vak. 
. <' \ l i iniH 5-0020. 

II i i I I II 

A I T O B I P A I R ANB BOBV SHOf 
26,x6»V. Daro didelj b'lv.nj. Pilnai J-
rengjas. Nuoma $5", Nori skubiai 
parduoti, pilna kaina Sl'.L'&O, 
mate Jvertinsito. 

P a 

2222 \V. BBision St. 
Allnilingtv 0-1003 

delikatesų :- GrosernC ir vaisių 
kraiittivft; , puiki vakarų priemiesty
je apylinke1; 12 m. tas pats savinin
kas: gyvenama vieta; prieinama npo 
ma: apšildoma; geru sutartis. Idea
liška porai. Pamatykite, Įvertinsi
te. Puikus pirkinys. Saukite savinln-

' si 0-2JI00 
- 1 — 

J<;omblnąe\Ją; 
vli'^ije 

VV.ater 
kitiems 
skubiai 

Restoranas |r baras 
didelis \ alge^ųašis kan'ib, 
flej-oj apylinkėj aąt,, hjoutb 
Mark et; gerus fstolglmas: 
Interesams, mia).durtus, ttir.l 
parduoti yti arba be namo. 

S a u k i t e ; , 
JNAtlinml 2-1004 

Uros«M-uė • Nf/'stno ir '1 augfttų mtt 
rlnlvj priekiu .pulpas, ,,4 kamb. butas 
užpakalyje, antram augšte 1-6 kamb. 
Ir 1-4 kamb'.: 2 etutom. garažas; fr«-
ros pajamoą: gcra,l lstelĮffta apylin
kes klljentura: Įkainuotu skubiu m 
parda\»mut: Išvyksta 1 Kaliforniją. 

Hlntboldt 0-1277 • 
• 2230 S. lavuitt Street 

Bcikallnga moteris: 50-55 susido-
mčjus nuolatiniu gyvenama vieta 
plūs užmokėjimu: už prižiūrėjimą 
namo, invalides žmonos Ir 8 m. duk
ters. Savo kamb. Nereikės skalbti. 
Mažas miestelis, 60 m. nuo Chica
gos. D.P. taip pat bus priimama, 
bet turi kalbėti klek angliškai. Ra-
Sykitc: Box SH 473 c/o Draugas. 56 
K. \\vashington. Rm. 1740. Duodant 
Jūsų telefono numeri. 

HELP WANTED VYRAI 

Corrugated experiencetl 

• Slitter operators 
• Printer slottėrs 

6|>etat6rs 

• Helpers and 
bundlers 

Steady work. 
Good working conditions 
Bonus, premium ior nicjht 

Paid hospitdlization 
Paid vacations 
Cafcteria Plant 

liuliislriiil (oiilaiiirr 
and 

Savininkai - skubu: patikima pora 
Ir 2 gerai išauklHi vaikučiai skubiai 
turi gauti 4-5 kamb. (2 miegam.) 
neapstatyts. butų arba namą. Gal Ir 
nupirks namų jei prieinama kaina. 
Pietvakariuose Marquctte Park'o a-
pyllnkCJ Jei (manoma. Naujas savi-
ninkas užima. Geriausios rekomen
dacijos, šaukite: F.Nglewood 4-8101 

3 asmenų šeima gyvenę 10 m. vlo-
noj vietoj dabar yra priversti Jleft-
kotl 4-5 kamb. neapstatyta butų ar
ba namą toli vakaruose arba vakarų 
priemiestyje. 12 m. ifcdlrbo toj pa
čioj vietoj. Geriausios rekomendaci
jos. Saukite: Mvliųęston H-2105 arba 
raftykite Rox Nr. B III e/o ..Drau
gas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 
8, 111. 

SAVININKAI — skubu: patikima jau
na pora, laukiantys kūdikio liepos niėn. 
skubiai nori gauti 3-4 kamb. neapstatyta 
butą šiaurės vakaruose arba apylinkes 
priemiestyje. Gali tuojau! užimti. 

Prašo šaukti: 
MKrrimac 7-4683 

Savininkai — skubu: biznierius, žmo 
na ir 2 vaikučiai turi gauti 4-5 
kamb. neapstatyta butą arba namą 
pietvakariuose. Prafto padfctl jiems 
pergabenti vaikus namo. Mokės iki 
$75 men. Geriausios rekomendaci
jos, šaukite Šiokioms dienoms 0 jki 
6. CAIumet 5-1691, vakarais arba 
savaitgaliais Rogcrs Park 4-7010 
extenslon 318. 

Sav. parduoda, arti 32nd ir Union 
Avc., du mūr. namus ant vieno 
sklypo, ift priekio 3-jų būtų: 1-as 5 
kamb., 2 po 4 kamb. Pečiais ftildo-
ml. Kieme namas 2-jų butų po 4 
kamb. Pilnas rūsys. Galima įtaisyti 
garinį apStld. Pulki vieta, arti ka
talikiškų mokyklų, transport. ir krau 
tuvių. Geros pajamos. Sav. butas 
užimamas netrukus. NaAlė nori sku
biai parduot, teisingai jkainuotas. 

Tel. COlumbiM 1-7245. 

PARDAVIMUI 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kurį kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virS 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. # / 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gėdos nedaro. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Savininkai -— 61a yra jusii nuomi
ninkai: pusės amžiaus viengungis vy 
ras dirbantis I'. S. Steel turi skubiai 
gauti ll/_-2-3 kamb. neapstatyta ar
ba pusiau apstatytą su vonia ir viri
mui vieta. 1 mylios apylinkėj nuo 

Auto Exchange 
6400 So. \Vestern Ave. 

REpublic 7-6400 

HGT DOG TRA1LF.R — 3 stu
miami vežimukai —• pilnai Įrengti, 
Įskaitant "Hot Tamale" įrenginiai, 
dėl mėsos maliKio masina Ir recep
tai. Pulki proga dėl Invalido arba 
vyro, kuris mėgsta lengvų darbą. 
Puikus pirkinys. Išmokysime bizni. 
BTewart 3-6621. • 

# . . 
Pirkite tiesiai iš savininko. Tikras 
bargenas. Pamatykite dabar. Tuojau 
u/.imamas. Sumodernintas 5 kamb. 
mūr. nain. ant 4 sklypų, koki. vo-

3400 rytuose tarp 86-tos ir 8!>-tos St. ' nia, automatiškai aliejum šildomas, 
Mokės iki $l.r. įnėn. Saukite: KKn-
vvood 6-14 50 po 6:30 vai. vakaro 
arba rašykite: Box B 46S. e/o Drau
gas Rm. 1744 5f> E. \Vashington 
St., Cbicago 2, 111. _ J | 

Savininkai - • prašomo pėfcėlbStl! 
Patikima pora ir 7 m. dukrelė sku
biai turi gauti 4-5 kamb. neapsta
tyta, apšild. arba n<> butą pietvaka
riuose, .šioje viotoje ls«r> veno 8 m. 
Naujas savininkas užima, turi iš
eiti. Saukite: BIshop 7-»."»r>7 po 6 v.v. 

Savininkai --- 61a yra jūsų nuomi
ninkai: patikima pora abu dirbanti 
skubiai turi gnuti 4-5 kamb. neap- j ir 
statytą, apsild. butų Oak Parko ar
ba Austin apylinkėje.-"Mokės iki $!<•" 
mėn. Goriausios rekomOndacIJOP. Dl« 
nomUl saukite: Jerry, SAorameiito 
2-V-MH vakarais KIMI/IC S-4AS2 

vand. filld.vtuvas. tualetus Ir ,,sbo-
\ver" rūsy. Cementinis is .šono pri
važiavimus. 2 auto. gar. su didele. 
dirbtuve utpakaly, ąavlnlnko Apso
dintas, l i l l l lop 5-7832. 10624 S. St. 
l/Oirls Ave. 

Savininkas parduoda: 6 kamb. Geor-
glah. gralių t>l>'«) (face brlck) 
4 m. senumo; karstu vandeniu ap
sild. krosnim: koklių vonia ir du
šas: kabinetų virtuvė: „Inlald" lino
leumo grindys: žieminiai langai Ir 
sieteliai: veneciškos užuolaidos; var
dynai; gazinė plyta; arti katalikiški; 
ir viešų mokyklų: gero susisiekimo 

prekybos. Arti I06th Ir SofSanga-
inon. Jkainuota skubiam pardavimui 
$14.950. 

Paprr ((ffjHiration 
1717 West 74 Street 

Reikalinga moteris ar mergina na
mų ruošų i. Gyventi vietoje. Tik S 
suaugę šelmps, nariai. Graži apylin
ke ir vasarą \<'\su. Telefonuotl 

lil.veriy 8-8073 

SAVININKAI skubu: patikima 
šeima skubiai turi gauti 5 - 6 kamb. 
neapstatyta butą arba namą. Ple-
tuoso arba. pietvakarlmtse. Mokės 
iki $65. Nagingas vyras: dekoruos. 
Guriausios rekomendacijos, Ga.ll tuo-
iaiis užimti, i'ra.šo šaukti: SAginavv 
1-3089. 

Desplaines 1 inienanuiją kamb. "Cape 
Cod" inedini.s namas. 14xl«i pėdų kabi
netų virtuvė; sklypas 100x200; karSto 
vandens šildytuvas, automatiškai aliejum 
a|>šild ''Kuotty P.ine" laiptai: sieteliai, 
žieminiai lanfr-ai ir dau«? kitokių priedų. 
$11,500. Saukite savininką: 

VAndcrbilt 4-8334 

PROGOS '—"Vl^lfrrENITiES 

SAVININKAI, štai pr<'ii nuominin 
; kai — 3 suaugę, finansiškai atsa
kingi, nori 4 6 kamb. neapsatyto 
buto. J jiietus nuo 75 gatvSn. Dal>ar 
lim'J vietoj 14 m. Gali tuojaus už
imti. Namas parduotas. NTevvart 
3-0845. 

I^ountain: dajo 
Jl.Otiu sav.: 

Užkandinė - , Soda 
dl.dolj kiek) biznio. Viso 
18 sėdynių; visi nerūdijanėlo plieno 
Jreųguuai. OOHOJ apylinkėj: ideališka 
vieta porai. Tikras pirkinys turi 
bOtl skubiai parduota. Hėl susitari
mo šaukite: . 

1111M. M > 5 - » » 0 0 

Kepykla Ir lMIkutesų K mulu\ S * 
Arti l. G. Ir Roseland krautuvių ra
jone. Naujas namas, prieinama nuo
ma, tlgalalkft sutartis. Ideali vieta 
porai. Pamatę jvertlnsite Tikrai ne-
biraiVgl'ai. dS) ligos nori skubiai par
duoti, *:I7 I'.. I l l t b St, CX)nnnodore 
4-6250 urba RKftrnt 4-««8«. 

Ui'oacrne —> geras |stetg|nias prieš 
mokyk'l'ą: 4 gyvenami kamb. taip pat 
J'/., kamb. butas ir garažas: GI ake-
rlp U. S. 6, \\ myltoa rytuose nuo 4!». 
įkainuota skubiam pn.rduvlinni. Idea 
tiška vieta porai. Saukite savininką: 
s 

— • 

VAlparnlKo I800-.M v. 

Vligtm Tolios I *m 

SkdhHs ••IIBAI'OK" aps-inoka. 
ae« jl« ,>ra plačlftiislal skaitoma* 
Iletuvly dienraštis, o akelbimy 
kaina yra prieinama vtaTema. 

ATSAK'INC.A katalikišk:i šeima. 4 
suaugo, labai ieško 6 noapatatyjŲ 
kamb., apsild. ar no. I vakarus nuo 
Cicero Ave., j pietus nuo Madison. 
Prisikėlimo parap. apvlink. Mokės 
prieinamą nuomą. 8 metus dabarti
nėj Vietoj. Sav. reikalingas butas. 
GoiumbuB l-sr.>5. 

M>OM1GS KNYGOS 

TAU GALIMA GAUTI 

AUKSO KIRVIS 
Stilizuotos rinktinės liaudies 

pasakos vaikams. Kiekvienas 
vaikas būtinai norės įsigyti šj 
pasakų rinkinj, paskaityti ir pa
sigėrėti šiais gražiais mūsų liau
dies kuriniais. 

Knygą paruošė Juozas Švais
tas, o iliustravo dail. V. Igna
tavičius. 

Knyga turi 224 pusi. Kaina 
$2.56. 

Siųskite pinigus su užsakymu 
% DHftUGAS 
2334 So. Oakley Tive. 

Chicago 8, Illinois 
—— 

PtotHrtite "Itaurfr" RefiMte "Srauji' 
• 

>*»• »Hi> •< 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baigė komercijos mokslus Į Rose land 

,(,|,: 

'"t^;':^lS 

Rūbų vajus 

BALF'o Centrui išleidus at-

PADĖKA charistinj Kongresą Ispanijoj, 
įareišk'č, kad Amerikoje, ir tam 
tikru atžvilgiu visame pasauly
je prasidėjo atsivertimas į re-
ligiją, į tikėjimą ir kad didele 
žmonių dalis mato, jog tik re« 
ligijoje tė ra žmogaus išgany-

dvasinę gyvenimo pusę. Dabar 
Ivel žmones jieško gyvenimo 

Vaidilute Jankauskai te , bu
vusiu Lietuvoje Veterinarijos 
Departamento direktoriaus ir 
Veterinarijos Akademijos rek-

Kunigas Leonardas P, Puišis, 
C. S. V., ir visa Puišių šeima 
širdingai dėkoja prelatui B. Ur
bai ir šv. Jurgio parapijos ku
nigams už gražią surengtą pri-

sišaukimą vasarini į rūbų ir pi- j micijų dieną. Dėkoja kunigui , m a s Anksčiau pažiūros į gy-
nigų vajaus reikalu, Roselando j Jonui P. Vyšniauskui už gražų v e m m ą »bUvo labai realistiškos 
BALF'o 57-tas skyrius gegužes pamokslą, kun. Stanislovui Gau i r n e D U v o kreipiama dėmesio ) 
23 d. susirinkime nutarė : p a s - č i u i , dienos programos vedėjui, 
kelbti vasarinių rūbų vajų nuo ' parapijos seserims kazimierie-
birželio 8 iki 15 dienos. Va j aus ! tč.ms už tokią įspūdingą progra m\s\ių išsprendimo dvasios sri 
vadovų išrinktas Jonas Jagmi-! mą ir už visus jų dafbus, mo- t y j e į, d § 1 t o k r c į p i a s i į Dievą. 
n a 9 ' kyklos vaikučiams ir jų tėve-

Skyriaus išvažiavimo - g e - ! ^ ™ už visą jų prisidėjimą, 
gūžinės reikalams sudaryta ko-1 Taipgi dėkoja ponui Pociui ir 
misija, j kurią įeina Pr. Bružas, mergaičių chorui už švelnų ir 
T. šteinienė, G. Sakevičius. gražų giedojimą per Šv. Mišias. 
. Minėjimas birželio įvykiu '.' DSkoja visoms šeimininkėms ir 

L.T.B. apyl. valdyba ruošia- sodalietėms už visą triūsą vir
si paminėti lietuvių tautos t ra- tuvėje ir prie stalų patarnavi

mą. 
Dėkoja visiems, kurie atsilan 

kė: kunigams, seserims kazi-

giškiausias dienas ir sušaukti 
tremtinių susirinkimą birželio 
men. 15 d. Programoj numa-

lege (Notre feune, Indiana) L , ^ pamokslas, tuoj po 
komercijos moksius. Diplomo 
įteikimo iškilmėse š. m. 
žės 31 dieną, be jos tėvų 
delio skaičiaus kviestinių sve
čių, dalyvavo dar jos buvęs ka
pelionas kun. K. Juršėnas ir jos 
krikšto tėvai, 'profesorius dr. 
P. Jucaitis, dirbąs Illinois Ins
titute of Technology, Chicago, 
111., su žmona, V. Jankauskai
tės teta. 

Mokslą ji ėjo nesinaudoda
ma jokia stipendija. 

irios zimos 
Ex-karalius jieško darbo 

toriaus dr. S. Jankausko duktė, i t t a . V i s ų šventųjų parapijos! mierietems, broliukams, gimi-
sėkmingai baigė St. Mary 's C o l | b a ž n y č i o j e 1 Q v a l g e d u l i n g 0 8 n'ėms, parapiečiams, draugams 

ir pažįstamiems} Dėkoja vi-
| pamaldų parapijos salėje pas- s i e m s « ° visiems, kurie tik ko-

g e g , u ' k a i t a ; po minėjimo toje pačioje j k i u n o r s b ū d u P ^ ^ ė j o prie 
'salėje įvyks tremtinių b e n d r u o - ! š i o s iškilmingos šventos primi-
menės susirinkimas, kuriame CIM dienos, 
bus aptariami lietuviams rūpi
mi klausimai, išrinkta L.T.B. 
apyl. valdyba ir kontrolės ko
misija. 

Tautinio solidorumo mokes
tį už 1951 metus po $6.00 y ra ! Anglijos ex-karalius Edvar-
sumokėję sekantieji: S. Bal t r i - jdas VIII, kuris dabar vadina
mas, K. Bružas, K. Čepaitis, A. '. mas VVindsoro kunigaikščiu, 
Gaška, V. Jasiulionis, J. Levic- kreipėsi į W. Churchillį su pra-
kas, M. Motifšis, J. Mockaitis, šymu duoti jam kokį darbą, 
A. Pustelnikas, P . Peškaitis, J . ! nes jam nusibodęs neveiklus gy 
;Pleirys, J. Senkus, kun. B. Su-! venimas sėdint New Yorko vieš 
Įgintas, B. Seliukas, Jonas Sa-: bučiuose, Kanados farmoje ir, 
;kevičius, Juozas Sakevičius, G. apskritai, betiksliškas t ranky-
| Sakevičius, E. Slapšys, kun. A. masis po pasaulį. Ar jam Britų 
I Stanevičius, J. šklerys, K. šeš- vyriausybe paves kokią misiją, 
I kevičius, A. Šteinys, dr. V. tuo tarpu nežinoma, bet žino-
Tumasonis, S. Vazbys, E. Vii- j ma, kad anglai yra labai jaut -

, rūs karūnos atžvilgiu. Jei ka-
Už 1951 metų '1 -mą pusmetį ralius vieną kartą y ra panie-

Maskvos teatruose 
"Pravdos" pranešimu, Mas

kvos teatruose šiuo metu sta
toma "Mieganti gražuolė", 
"Parduotoji nuotaka", "Miru
sios sielos", "Idealus vyrąs". 
"Brangi laisve", "Vašia želez- i 
nova", "Didysis valdovas", "Pe i 
vizorius", "Gyvas lavonas", 
"Admirolo vėliava", "Džoną— 
pasaulio karys", "Gyvas port
retas" , "Jonas Baisusis", "Gra
sioji E len^ ' , Maskaradas" , "Di
rektorius", Gribojedovas, ir kt. 

Iš tų vardų matyti , kad so
vietų teatrų vadovybė šalia 
propagandines medžiagos, turi 
taikytis ir prie žiūrovų skonio 
ir duoti netgi klasinių pasta
tymų. 

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metate aprašymas. 
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus su plniirais siuskite: 
"DRAUGAS". 

2334 So. Oakley A ve., 
Chicag* 8, IH. 

Užsakytos knygos siunčiamos pastų 

REMKITE "DRAUG4"! 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

BAU stiprina veiklą 
Balfo 3 skyrius, Bridgepor-

to kolonijoje, praeityje stipriai 
veikęs, paskutiniuoju laiku bu
vo apsilpęs. Dabar vėl. persior
ganizavo ir pradeda veiklą. Iš
rinkta nauja valdyba ir vajaus k i s . 
komisija. Valdybon įėjo: A. Ba 
nis pirm., Ig. Pe t rauskas vice- .yra jmokeję po $3.00: A. Bren- . kines karūną, tai jie gali ne-
pirm., Mašiotas protokolų rast. , j^»us, B. Baukys, P. Kačinskas, , panorėti tolimesnių jo patar-
Ig. Serapinas finansų rast. , E . jBr. Macevičius, P. Starevičius, ' navimų. c 

Samiene ižd. Vajaus komisijon D- Vaitiekus ir Eugenija VVeid-' Gal būt. Wi:idsoro kunigaikš-
įejo: P. Ličkus pirm., P. Bagdo- |man. tis prašo u r a t o dar ir dėl to, 

kad jo fondai mažėja: jį rėmė 
L.R.K.S.A. 33 kuopa į 58-tąjį ' jo brolis Jurgis , bet šis mirė 

seimą, delegatais išrinko P. ; ir pašalpa ir to šaltinio iškrito. 
Gedvilą ir K. Rubiną. J*r. 

nas ra.št., nariai — S. Stukienė, 
J. Torčinskis, Juodkus, St. Rauc 
kinas, J. Valaitis, J. Šliogeris. 

Kadangi Bridgeportas atsili
ko su vajumi, tad dabar svar
biausias skyriaus rūpestis, kad 
pravesti aukų rinkimų vajų 
Skyrius ves vajų birželio ir lie» 
pos mėnesiais. Aukos bus ren
kamos po namus džiovininkams, 
pasilikusiems Vokietijoje. 

Vajus pavyks tiek, kiek atsi
ras geraširdžių, kurie pasiaukos 
pavaikščioti po namus su aukų 
lapais ir tiek, kiek visuomenė 
parems. Tad vajaus komisija 
ir valdyba prašo visų širdį tu
rinčių y,yrų ir moterų, senųjų 
ir naujųjų ateivių, nežiūrint pa
žiūrų, ateiti į pagalbą .pasiimti 
aukų lapą ir nors kelis vakarus 
pasiaukoti, pavaikščioti po na
mus, paprašyti aukų vargšams 
džiovininkams. 

Aukų lapus galima gauti die^ 
nomis ir vakarais pas komisi
jos nare S. Stukienę, 3412 S. 
VVallacc St. E . S. 

Pranešimai 
Gildos susirinkimas 

Antradienį, birželio 10 
Vartų parapijos 

Jį remia jo motina, bet ji jau 
j eina 85 metus, gali netrukus 
numirti ir VVindsoro kunig.ūkš-

, tis paliks visai be lėšų. 

Padėka 
Chicagos Balio apskrities val

dyba širdingai dėkoja 2-jų veiKs-
mų komedijos „Skrenda Paukšte
liai" autoriui Albinui Valentinui; 
šio veikalo režisoriui Broniui Ve-
šotai ir aktoriams: Stasei Kiclai-
tei, Janinai Monkutei, Jonui Ke 
lečiui, Kaziui Oželiui, Juozui Sko
mantui ir Kaziui Vešotai. 

Pažymėtina, kad kaip autorius, 
režisorlus ir aktoriai šį veikalą 
Balfo parengimui davė kaipo au
ką nepaimdaam honoraro. 

Tap pat dėkojame Town oi 
Lake Balto skyriui sėkmingai ap
tarnavusiam kasą ir įėjimą. 

Bridgeporto skyriui aptar
navusiam bufetą ir pasišventu
sioms Balfo veikėjoms, kurios pa
rūpino ir paruošė maistą. 

Valdybų 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

IŪ0ZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. VVAIbrook 5-9209 

d., Religijos atgimimas 
Aušros Vartų parapijos mo-1 Philadelphijos arkivyskupas 
kyklojc 7:30 vai. vakare įvyks- John O'Hara, išvykdamas j Eu 
ta mėnesinis Gildos susirinki
mas. -Gildos Valdyba •H4MMNHMte*i4BMtfMa0feflHM 

NUO LŽS1SENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIKŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurio kenola nuo SUNŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
netju.il ramiai sėdėti Ir naktimis mle* 
įrotl. nes j II užalBoh&JuBloa žalsdoa 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti ta 
iiii'/.ejiiiKj ir sUumlCjlma nonų at
virų ir skaudančių, žaizdų, uždėkite 
I.KOl'I.O Olnttnnnt. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvina Jūs') .skaudėji
mu ir ftalOHite ramiai miegoti nak-
ij. Vartokite jj taipgi nuo skaudžrij 
nudegimų. .Jin taipgi pasalina niož5-
jitr-;į IIROS vadinamos i'SpKfASlK. 
Ta*pf[l pašalina poršejitm} ligos vadi
na m>.s ATllliKTK'S KOOT, HUStabdO 
džiovinimą odos Ir perplyslmį ' tarp-
pir&clų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlūstanolos ir suskilusios odo.s. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. LĘCRJLP 
Olntment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštatnų i r 
nlvžinolų kojų. LegU-
lo Olntment yra par
duodamas p o 7 5 o, 
$1.26 ir $8.S0, Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apyiii kęso ir Mll-
vvauki-c, a r b a a t -
.siųskite money orde 
••1 1 -

LEGULO, Department D 
5618 VV. Eddy S t , Chicago 34, IU. 

MUlberry 5-3694 

TUCK POINTING BIZNYJE 
J 0 H N S CONRf iD 

• 
Atnaujiname nusidCvSjUS] namą., pri
pildėme lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie laiiKUs. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikale pri
ėjus kreipkitės: .!. ( O M U I ) , 5212 
Ko. Ai'teslan A ve. fatovchill 0-1177 

i STATYBAI IR NAMV 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M E 
VISOKIŲ n i S l Ų 
MEDŽIAGĄ* 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S LITVVINAS, Prez . 
3039 So. H A L S T E D ST. 

Tel. Y»Wry 2-1272 
APKAINAVIMĄ l l \ l'KHKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAMA 
NKMOKAMAI 

UA.šTlNft ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. »yto iki 6 vai. vakaro Ii 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

A. A. 
STANISLOVAS 

SHATKUS 
Gyveno 5151 S. Honore St. 
Mirė' birž. (i d., 1952, 8 %nl. 

ryto, sulaukęs 4<) m. amžiaus. 
(limo Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

molina Ona Rimkus (Stulgai
te), patėvis Antanus Rimkus, 
dvi seserys: Auna Sakus ir .lu-
lia Vilcek ir jų šeimos. Sesers 
dukterys: Adrlenno Ir Rulalla 
Shlepowlc/.. teta JoHephtno 
VVlrtel su šeima, du pusbroliai: 
Jonas ir Antanus HtulKal ir jų 
Sol mos, pus8cs<M-čs: Annc No
va k. Koplito Zunihakis. Auna, 
Virži n tas Ir jų šeimos, kiti gi
mines, drauKai Ir pa/jstami. 

Kūnas pašarvotas John K. 
Kudeikiu koplyčioje, 4 0«> f> So. 
Hermitage A ve. 

Laidotuves Jvyks antradlen), 
birž. m d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčiai 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos UŽ velionios siek). Po 
pamaldų bus nulydėtus į .šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvfeUtt šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: [Motinu. Pntčvis, Se 
šerys ir Uiti gipiUkfis. 

Laidotuvių direktorius John 
!•'. liudelkli. Tol. Y A 7-1741 

Platinkite "Draugą" 

ALSiNAS BENIULIS 
M 1,11 K A P I . l t U U A l S I Y ^ r s 

ir pairtų daiktų pervežimu/ 
Taip pat persiunčiame j užiii | 

]..IKII teliu.s įvairaus inaijto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED SIREET 
Tel. DAnube 6-3245 

nm WM ..'&&& * 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

^r> 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
Chicago's Most BcautUuI Showroom 

6819 S. Western A ve., G R. 6-3745 
Chî «.ftuc> v i> nintelia 
Lietuvis Savininkas 
John \V. PacUanklit 

(Patch) 

Zmouės Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pa* 

PACIIANKĮ 
Open Sundays 

9:00 to 6:00 P. M. 
Evenings Hy Appolntment 

Manufacturer and Save 
Automobile transportatlon to 
and from our shovvroom alwaya 

available. 

tlohn F. Fudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEHNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
T e l . Y A r d s 7-1741-2 i r B I s h o p 7-9481 

4330-34 South Caliioraia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM1IULANCE DIENA IR NAKTĮ 

1 ANTHONY B. PETKUS 
i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, HA 
Telefonas GKOVEtULL 6-0142 

1410 SO. 5 0 T H A V E . , C I C E R O , I L L 
Telefonas TOWNBALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 
r*; 

V ~ 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šankitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. \Vestern Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpubMc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NĘLS0N 
—- navininko — 

St. Casimir Monumcut 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklam* 
Plano Pasirinktasis Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVI© 
LAIDOTUVIŲ DIKEKTOIUŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime koplyčias 
v i s o s e Cliicrtgo.s Ir 
HoM'litiulo dalyse i r 
tuojau* i .u.11 
nnnjani. 

STEPONAS G. LACHAWICZ 
2314 VVcst 23rd PLACE Tel. Vlrjcinia 7-6672 
10756 S. M1CII1GAN AVE. PUllman 5-1270 

Ambulansų patarnavi-
nm.s y r a teikiamas 
dieną it' n a k t į. Rei
kalo laukite 
mus. 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley i-5711 

i 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL, , Tel. OLympic 2-1001 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MlCIIItiAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
ftftQ7 S. UTUANICA AVE. Tel. YArAs 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUAN1CA AVE. Tel. YAnLs 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAiayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

A P A R A T Ų T A I S Y M A S 

aiid Loan' AbSociation, kur kjek\ 
*cy of the'United Statęs. Go\ ' 

S(|ilninga» Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi i natnut. 
DARBO VAL/ 'JDOS: 6 v.v. —10 v.v. 
s< 4larllr.nlai8: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS. 41 l t So. t 'ianclsco. 

Telef. Y A 7-1099 

lUpykil* šioj tvirt 

CHICAGO SAVINGS 
VALANDOS: Piv- i;i \u m.os nuo 12 iki l 

i; *̂r* » ^ i . »^^ ' { n m ».s. •» 
EIMOŠ FINANSINIUS REIK A 
f V IR TEISINGA PATARNA1 

int nenią, visada . pasiniai 

& * * $ & % • • • • : • > • 

- Tel.: (iUovehill 6-7571, 
daryta visų diena. $ožtad. nuo 0 ry<o iki 2 po pi< t 

http://netju.il
file:///Vestern
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/mux 
Lietuvis koncertuoja Ja

ponijoje. Japonijoje, Sendai 
mieste, Simfonijos salėje bir
želio 21 d. įvyks Tochoku uni
versiteto simfoninio orkestro 
koncertas. Orkestrui diriguoja 
dr. Shirane, vienas geriausių 
dirigentu Japonijoje. 

Didžiausias Japonijos dien
raštis Mainieki, turįs 4 mil. t i - ' 
ražo, įdėjo pranešimą apie ta 
koncertą, pažymėdamas, kad 
jame dainuos ir lietuvis L. Bal-
trušaitis-Baltrus. Taipgi pažy-

X Peter Pakelti* Chicagos 
augštesniųjų mokyklų R.O.T.C. 
kadetų parade vidurmiestyje 
vadovavo savo — Tilden vardo 

mokyklos kadetų būriui. Pa
rade dalyvavo dešimts mokyk
lų kadetai. Kiekviena mokykla 
parade savo kadetams vado
vauti paskiria gabiausį studen
tą. 

X Paul Binkis, senasis mūsų 
dienraščio skaitytojas Mar-
quette Park kolonijoje, šiomis 
dienomis išvyko kelioms savai
tėms poilsio pas I). Miler, 
Rhinelander, \Vis. 

TRYS „TĖVAI" 1952 m. 

Dnil. Adomo Varno kūri
niais yra didelis susidomėjimas. 
Daugelis nupirko jo peisažų ir 
kaikas užsisakė" pagaminti pas 
jį savo portretus. Portretai pa
daromi greitai ir meniškai, ir 

mėjo, kodėl tas lietuvis dabar kainuoja tik $15.00. 
tarnauja JAV daliniuose, kodėl j A ( H - M f t p y A b p o m a v l . 
iš Lietuvos atvyko į JAV. j ^ k m R Abromavi«iaus s c 

Ir amerikiečių karių laikrafl-1 šutė, susituoks su Aleksandru 
tis ..Stars and Stripes" trum-|Lekiu birželio 14 d. 10 vai. šv. 
pai apraše apie Lietuvą, nupa- Jurgio parapijos bažnyčioje, 
šakojo Baltrušaičio atsidūrimą 
JAV kariuomenėje ir pažymė
jo, kad jis pirmą kartą dai
nuos su universiteto simfoniniu 
orkestru. 

Sie trys tėvai gavo medalius New Yorke kaip „šių metų tėvai". 
Iš kairės į dešinę: Sam Levenson, buvęs mokytojas, „TV Father 
of the Ycar", brig. gen. David Samoff, RCA vadas, pagerbtas 
už pasižvm^jimą pasauliniame susisiekime; Sugar Ray Robin«on, 
„Sportą 'Father of the Year". (INS) 

X Motor Car kompanijos 
,,Diamond" darbininkai baigė 
streikuoti. Kompanija sutiko 

B ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Rasa Gustaityte birželio 
d. baigė ,,Cum Laude" (su 

Dana Hali 

Baltrušaitis dainuos Valenti
no maldą iš Fausto eperos. o 
taipgi Čaikovskio bei kitus kū
rinius. 

Chieagos Ateitininkai-Sen-

pridėt po 5 et. valandai, bet atsižymėjimu) 
prie senatvės draudimo nepri- S c h ° o 1 ' w < ^ s l e y . Mass. Ji stu-
sideda. Todėl derybos tebevyks- d i J a V 0 t e n a i 3 m e t u s ' S a v u s s t i 

ta, bet darbininkai 
pradėti dirbti! 

nubalsavo 

:• 

pendiją Wm. Sudduth pastan
gomis. 

VVm. Sudduth, D. P. studen-Baige vakarinę mokyklą., 
draugiai ruošia birželio 22 d. Englevvood vakarinėje mokyk-' ių d r a u S a s i r globėjas, buda-
iškvlą-gegužinę Labdarių ūkv-iloie augstesniąją mokyklą b a i - | m a s P° karo UNRRA-os M -

torius Heidelbergo stovykloje, 
kur buvo D. P. universitetas, 

iškylą-gegužinę Labdarių ūky- i loję augštesniąją mokyklą 
je. Autobusai stovės prie šv. \gė šie lietuviai: Kutą I. JaruSe-
Kryžiaus bažnyčios, 4C ir Wood ; viėiūte, Vytautas šemiotas, Jo-
Str., ir iš ten išvažiuos 9 vai. Inas šoliūnas, o pradinę — Sta-
ryte. Norintieji važiuoti, re-1 sys Antonaitis, Roy Skiniukas 
gistruojasi „Drauge" pas p-le ir Valerija Šimkus. 
Eugeniją Račiūnaitę. Labdarių 

buvo nepaprastai nustebintas 
D. P. studentų noru mokytis ir 
jų ištverme ir nutarė jiems pa 

LIETUVOJE 
— Skundžiasi kolūkiu. Pane

vėžio rajono „Paežerio" kolū
kio pirmininkas agr. drg. Za-
bielavičius nusiskundė, kad ko
lūkyje nėra tvarkos. Iš kur ten 
bus tvarka, nes bendras arklys 
visuomet liesas. Agronomas Za-
bielavičius greičiausiai yra tas 
pats, kuris buvo instruktorium 
Klaipėdoje ir vėliau dirbo „Žu
vies" bendrovėje. Čia yra iš
trauka iš jo kalbos Šiaulių sri
ties kolūkių pirmininkų suva
žiavime. 

ITALIJOJ 
— Italu laikrašiis gina Lie

tuvos reikalus. Didelė dalis I-
talijos išgyveno priešrinkimi
nės kovos dienas. Visomis prie
monėmis , buvo stengiamasi vi
sus sujungti j vieningą frontą 
prieš komunizmą, kaip didžiau
sią laisvės, civilizacijos ir reli
gijos priešą. Italų Katalikų Ak
cijos Vyrų laikraštis „Noi Uo-
mini" ta proga įsidėjo straips
nį „Dvylika tragiškų metų Pa
baltijo tautose". Straipsnis pra
dedamas citata iš 1918 m. „Is-
vestija", kur ryškiai išreiškia
mi imperialistiniai Kremliaus 
planai Pabaltijo valstybių at
žvilgių. Sovietų organas Pabal
tijo valstybes laiko kliūtimi, ku 
ri neleidžia komunistinei revo-

; liucijai plisti į Vakarų Europą. 
Į Ši kliūtis pirma pasitaikiusia 
proga turi būti sunaikinta. 

Toliau laikraštis aprašo, kaip 
sovietai per eilę okupacijos me
tų griovė politinį, religinį, eko
nominį, kultūrinį gyvenimą Lie 

|tuvoje, kaip jie deportacijomis 
!ir žudynėmis fiziškai naikino 
krašto gyventojus ir kaip „miš-

|ko broliai" ir Vlikas veda kovą 
dėl laisvės. 

Straipsnis baigiamas tokia iš
vada: „Suminėti faktai kalba 
be komentarų. Apraudodami 
šios ir daugelio kitų laisvų ir 
garbingų tautų griuvėsius, mes 
karštai meldžiame Augščiausią 
jį, kad jis sutrumpintų bandy
mo dienas. Drauge mes tvirtai 
ryžtamės daryti visa, kad mū
sų tėvynei netektų išgyventi 

toriato štampą, po rašiniais pa 
sirašė vyrai: po pirmuoju — S. 
Žymantas („Buvęs Vliko Užsie
nio Delegatūros ir Vliko už
sienyje narys"), po antruoju— 
J. Kernius. 

Tokie lapeliai, rJapta kaišio
jami tariamiems simpatikams, 
lietuvių visuomenėje kelia ne
skanaus įspūdžio. Susidaro įs
pūdis, kad gražiai pasivadinusi 
„Lietuvių Rezistencinė Santar
vė" savo veikimo programa pa 
sirinko slaptų špargalkų prieš 
Vliką skleidimą. 

Chicagoje 

VOKIETIJOJ 

— Granto Parkas. Granto 
parke, tarp E. l l t h place ir 
Randolph str., kurs apima 303 
akrų plotą, sukoncentruotas žy 
miausios Chicagos gamtos, mok 
slo bei meno įstaigos. Parke 
yra keletas paminklų, būtent 
Lincolno, Kolumbo, generolo 
Logan. Parko centru veda Co-
lumbus Drive, o rytine dalim 
— Lake Srore Drive. 

— Tribūne bokštas. 435 N. 
Michigan ave. yra Tribūne bokš 
tas (Tribūne Tower), kur yra 
redakcija dienraščio „Chicago 
Tribūne", čia yra radijo ir te-

Vokietoit* myli lietuvius, l p v i z i j o s s t o t y s Observatorija 
ir lanko Jų mokyklą. Balfo, ( 4 6 2 p ė d o 3 a u „ š č i o > 3 6 a u g š . 
pirm. kan. J. B. Končius, lanky į t a i ) P r a e i t ą s * v a i t ę j T r i b i m e 
damas Diepholz gimnaziją V o - j b o k š t ą j a u | l i p o d a u g i a u k a i p 
kietijoje, sutiko vokietaitę, ku
ri yra buvusi Lietuvoje. Štai 

milionas žmonių, skaitant nuo 
jo veikimo dienos. Už keiių blo

ką jis pasakoja: Mane labai su- k u | r y t u s y r a t i l t a f t Q u W 
domino 4 kl. mokinė Renate; D r i v ( k B p | d g p # s a k o d i d ž i a u s i a g 
Lepertaitė, kuri iš Lietuvos at- p a s a u l y j e t o s r ū š i e s p a k e l i a . 
vyko tik pernai. Ji vokietaitė,! m a s į s tiltas, 
besigelbėdama nuo bado pasie-

Iškylos metu '*ir J o n a i t i c n § s sūnus, baigė De Į daugiau 200 studentų gauti sti 
)ti visi J o n a i | P a u l u n i v e r s i t e t ^ ..Bacheior o f ! p e n di jas universitetuose ir ki 

! C? r% i s%vt r\ r\' ' I n i n n v t i n T~\» »^1 /-*.%•*-» *-» * I M I ' . l l \ 

ūkio koplyčioje šv. Mišias at
našaus 10:30 Tėvas Jonas Bo 
revičius, S. J 
numatomi pagerbt, 
ir Petrai. Į įskyią kviečiami da 
lyvauti visi moksleiviai, studen 
tai ateitininkai ir L. Vyčiai. 
Apie tai praneiė Chicagos A-
teitininkų sendraugių valdvba. 

dėti. Grįžęs Amerikon jis įs-
Charles Jonaitis, 2735 W. j teigė „Heidelberg Committee" 

43rd Str., vaistininko Jonaičio j New Yorke, ir per jį 'padėjo 

laipsniu. Diplomai bu 
vo įteikti praeitą trečiadienį Ci-
vic Opera House. Iškilmėse da
lyvavo kardinolas Stritch ir 
vysk. Cousins. 

X Berniee Ale.vunas, iš Ci- _ 
T11 AI i •- -i -• ziaus parapijos klebonas, pra 

cero, 111., Aieksiunų veikėjų; _.._•*: i.. _ _:,_. 
duktė, praeitą sekmadieni gavo 
gailestingosios sesers (nurses) ! 

dij)lomą šv. Antano ligoninėje, 

X Kun. A. Linkus, šv. Kry-
us parapijos klebonas, pra

eitą savaitę buvo išvykęs reko-

o jos sesuo Gen baigia moks-

lekcijoms. 
X Tadas ir Irena Bukavec-

kai, jaunavedžiai, povestuvinę 
lus birželio 17 d. Aleksiūnų Į kelionę padarė į Notre Dame, 
šeimoje yra džiaugsmas, kadjlnd., Grand Rapids ir kitas 
šiais metais dvi dukros bai- vieas. Jau grįžo į Chicagą. 
gia mokslus. w n . , „ . , 

X Dr. Van Ui per gydytojų 
X šv. Kazimiero lietuvių pa- suvažiavime Chicagoje pareiš-

rapijos (Chicago Heighta) nau.kė, jog paralyžius pradedąs 
dai, dar švenčiant 40 metų pa" nusileisti mokslui. Pastarųjų 
rapijos gyvavimo sukaktį, PTA dviejų metų paralyžiaus tyri-
moterų draugija suruošė šokių nėjimai rodą, kad jis galįs būti 
vakarą, kuris davė daugiau nugalėtas greičiau, negu kai 
kai]) $700.00 pelno. Čia parapie ; kas manė prieš metus. 
čių gerbūviu rūpinasi kun. kleb. 
P. Katauskas. 

X Tėvas Juozas Kuprevičius, Skėrių antplūdžiai 
MIC, Aušros Vartų parapijos' Milžiniški skėrių antplūdžiai, 
klebonas, birželio 9 d. išvažiuo- k o k l 1* Pasaulis dar nėra matęs 
ja į Marianapolį, Thompson, j P e r Paskutinį šimtą metų, da-
Conn., atlikti dviejų mėnes ių ' b a r P u o l a Artimuosius Rytus, 
dvasines pratybas, regulos įsa- a r a b l ^ kraštus ir Pakistaną, 
kytas (quinquennalia). Klebo-i Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir 
no pareigose jį pavaduos kun. maitinimo organizacijos, kurių 

centras Roma, su skėriais pra
dėjo kovą. 

Mykolas Jodka, MIC. 
X Kun. V. Bagdanavičius, 

tose mokyklose. 
Rasa yra duktė buvusio Lie

tuvos karo aviacijos viršininko 
generole Antano Gustaičio, ru
sų suimto ir ištremto į Sibirą 
1941 m. 

Gustaitiene su Šeima dabar 
gyvena Flint, Michigan, kur ji 
dirba kaipo gailestingoji ^e-
suo miesto ligoninėje. Šį rude
nį Rasa studijuos Oberlin Col-
lege, Ohio, iš kur ji yra gavus 
stipendiją tęsti savo mokslą. Ji 
studijuos kalbas. 

— Vytautas Vebeliūnas, bu
vęs pasaulio Moksleivių Ateiti
ninkų Centro valdybos narys, 
jau nuo rudens tarnauja kariuo 
menėje ir praeitą mėnesį turė
jo išvykti į frontą Korėjoje, bet 
buvo perkeltas į kitą dalinį ir 
dabar dirba kariškoje įstaigoje. 

— Pakrikštyti 3 vaikai. Pa
skutinę/ gegužės mėn. savaitę 
Los Angeles lietuvių kolonijoje 
pakrikštyti trys kūdikiai. Švar 

— Skaito paskaitas apie svel 
, . , - ^l x ., . tok* skaudų likimą, kad ji, ga-
katą, duonos nėra. Mažeikių L • , .- . , .' , . 

« v- T,. <« i T I Siutinai išsivadavusi iš komunis 
,.Gegužes Pirmosios kolūkyje \ .. . . . . .,. _ 
tidaryta ambulatorija. Apžiū- t ų j t a k o s ' « a e t ų e l t l E u , r

u
0P a : l r 

a 
rėti ligonių kas savaitę atvyks
ta gydytojai iš rajono centro. 
Gydytojai drg. drg. Kriaučiū-
naitė, Liutkus, medicinos sesuo 
drg. Miliauskaitė skaito kolūkie 
čiams paskaitas sveikatos ap
saugos temomis". 

Gyd. Liutkus greičiausiai yra 
buv. Lietuvos pasiuntinybės Pa 
ryžiuje pareigūno A. Liutkaus 
brolis, medicinos mokslą bai
gęs dar prieš karą. 

AUSTRALIJOJ 
— „Šviesos" sambūris Syd 

visam pasauliui į pagalbą ko 
voje už laisvę, gerovę ir civili
zaciją". Straipsnis iliustruotas 
Lietuvos vaizdais. 

DID. BRITANIJOJ 
— Lietuviu Rezistencines 

Santarvės „leidiniai". Po pir
mųjų triukšmingų žingsnių 
LRS karštas veikimas ilgainiui 
gerokai atslūgo. Pasirodo, kad 
Anglijos lietuviai pirmoje eilė
je susirūpinę kaip nors išlai
kyti savo vertingą organizaci
ją Lietuvių Sąjungą, kurios ei-

nėjujo š. m. gegužės mėn. 2 3 1 6 s e . t e I ? a v i s ' .ti*'. * • " • . " o r i 

d. suruošė paskaitą su diskusi
jomis tema „Bažnyčia ir vals
tybė", kurią skaitė kun. P. But 
kus. Po paskaitos buvo pobūvis 
su šokiais. 

— Dr. J. Briedis su žmona 

ramiai ir rimtai dirbti. Tačiau 
LRS vadovybė nerimsta ir sau 
įmanomais būdais mėgina ir 
toliau kiršinti lietuvį prieš lie
tuvį, prieš Vliką ir jo pastan
gas suaktyvinti Lietuvos vada
vimo darbą. Laikas nuo laiko 

š. m. gegužės mėn. 15 d. aplei- LRS „Europos reikalams se 
do Sydnėjų, išvykdamas laivu 
„Aorangi" nuolatiniam apsigy-

kretoriatas" išleidžia „LRS pa 
reigūnams orientacinius biulete 

venimui į JAV. Jo išlydėti bu-jnius", kuriuose nieko kito ne-
vo susirinkęs būrelis giminių, rašoma, tik juodinamas Vlikas 
bei pažįstamų, jų tarpe kun. P. | ir jo aktyvieji nariai. Tokio 

„biuletenio" 2 nr. mašinėle per 
spausdintas J. Brazaičio <at 

Butkus ir senasis Australijos 
. lietuvis A. Baužė. Dr. J. Brie-

s įjo savo u re ę e- ^ p a s į e^ g Vancouverį (Cana-'sakymas į laišką Vlikui (su pa
nos vardu, krikšto tėvais buvo , . -,r*eo ui * u a J I. -^ « A n 

da) 1952 m. birželio men. 6 d., |stabą: „Draugas , Amerikos 
o Chicagoje (Union Station) liet. krik. dem. savaitraštis, Nr 

MIC, „Draugo' 
birželio 12 dieną pradeda vesti 
rekolekcijas tėvams marijo
nams ir broliams, Hinsdale, 111. 

X K. Deveikis buvo susilau
kęs svečių — savo jaunosios 
dukters Lorettos su šeima. Iš
vykdami svečiai pasiėmė sesers 
Florence dukrelę — Beverly. 
K. Deveikis liepos mėnesį gaus 
atostogų. 

X Antanina Schultz, 4430 S. 
Hermitage, kurį laika jau ser
ga. 

X Kun. P. Kirvelaitis ilges
nį laiką viešėjęs pas savo bro
lį Detroite ,vėl sugrįžo j Chi
cagą. 

— Leonas Lėtas, jaunas ra
šytojas, naudodamasis atosto
gomis, lankė Chicagoje savo 
draugus ir pažįstamus. 

moderatorius, Skėrių ansplūdžio pradžia y-

Emilija ir Vincas Mitkai. Ja
nulaičiai krikštijo sūnų Pra-
no-Gintaro vardais, krikšto tė
vais buvo M. Renkauskienė ir 
F. Kudirka. Siekiai krikštijo 
dukterį Kristinos-Marijos var
dais. Krikšto tėvais buvo Mar
garita Murauskytė ir Petras 

ra Rytų Afrika, iš kurios šių ; Mieželis. Kiekviena minėta šei-
metų pradžioje jie pradėjo 
plisti per prancūzų Somaliją, 
Eritrėją, Sudaną, Saudi Arabi
ją, Omaną, Kuwait, Jordaniją, 
Egiptą, Israelį, Syriją, Iraną, 
Iraką ir Pakistaną. Ekspertų 
apskaičiavimu, vienas suaugęs 
skėris^per dieną suėda dešimt 
kartų daugiau, negu jis pats 
sveria. Tūkstantį tonų sverian
tis skėrių spiečius per dieną su
ėda tiek maisto, kurio užtektų 
100.000 žmonių per dieną iš
maitinti. Reikia pasakyti, kad 
vienas skėrių spiečius vidutiniš
kai sveria 50.000 tonų. Ten, 
kur jie užpuola, javų plotas per 
kelias minutes pavirsta dyku
ma. 

ma iškėlė dideles krikštynas, 
kuriose dalyvavo daug lietuvių. 

— Atvažiavo iš Texas valsty 
bes San Antoųio miesto ir apsi
gyveno Los Angeles mieste 
Juozas Morkos su žmona. Jis 
yra senas JAV gyventojas. 
2mona tremtinė. 

— IŠ Chicagos atsikėlė Ele
na Žilinskiene, kuri praeitų mei 
tų pabaigoje atvažiavo iš Šve
dijos į Chicagą su 3 sūnumis. 
Apie jos atvykimą į Los Ange
les atspausdino net kelių skil
čių straipsnį „Los A*hgeles Ti
mes" ir kiti, neišskiriant ir Hol 
lywood laikraščio. Jie visi at
spausdino jos fotografiją ir nu
pasakojo apie bėgimą tolyn nuo 

ILATINKITE "DRAUGĄ"! raudonojo teroro. Ta proga jie 

mano būti jau birželio mėn. 9 d. 
14 vai. 40 min. 

— Australijos lietuviu krep
šininkų pirmenybes šiais me
tais numatytos pravesti Sydnė-
juje, rugsėjo-spalio mėn. lai
kotarpy. 

4*4* l 

" I I I 

paminėjo iš mūsų tėvynėje Lie
tuvoje komunistų siautėjimą. 

Žilinskienė Elena persikėlė į 
Los Angeles dėl to, kad Chi
cagos klimatas netinkąs jos 
sveikatai ir labai didelis var
gas su butais. Los Angeles sau 
su klimatu, saulėtomis dieno
mis, žydinčiomis gatvėmis ir 
remenčiais dangų kalnais labai 
sužavėta ir patenkinta. Apsisto 
jusi pas malonius katalikiškų
jų organizacijų veikėjus Jaku
čius. 

— Pasaulio laikrodis. 35 E. 
kė Lietuvą vos būdama 11 m. j W a c k e r D r > y r a Aliejaus pa-
amžiaus. Ji buvo Vilniaus kraš-j s t a t a 8 ( P u r e 0 i l B M g } g u a u k . 
te lietuvių šeimoj. Mokslo ne- g l n i u E l g i n l a i k r o d ž i u > tiksliau-
galėjo siekti, dirbo ūkyje, ypač | s i u l a i k r o d ž i u i š N a t i o n a l 
įvedus kolchozus. Bėgdama \ W a t c h Co., #Elgin, 111. Pasaulio 
Lietuvą jos motina mirė. Per-1 l a i k r o d i s y r a p r i e įėjimo į Irv 
nai iš Lietuvos ją prievarta į ternational Bussiness Machines, 
atvežė prie Vakarų Vokietijos • 6 1 8 S o M i c h i g a n a v e 
sienos. Vokiečiams gelbstint ja i ' - — - . - — - - - - - - - j ^ ^ 
pavyko susirasti tėvą Hanno-
ver mieste. Sužinojusi, kad čia 
yra Balfo įstaiga ir yra lietu
vių mokykla, išsiprašė tėvo 
leist įstoti į lietuvių mokyklą. 
Nuo kitų lietuvaičių ji nesiski
ria, su visomis gerai sugyvena 
ir jos vokietaite čia niekas ne
laiko. Kalba puikiai vokiškai ir 
lietuviškai. Paklausiau, kodėl 
Hannovery nėjo į vokiečių ge
resnes mokyklas, ji atsakė: 
,,Man lietuviai labai patiko, jie 
man buvo geri ir Lietuvoj ma
ne globojo kai savo dukrą; jo
kiu būdu būčiau iš ten ir ne
važiavusi, jei komunistai nebū
tų mane išviję. Dabar džiau
giuos, kad nors čia galiu lankyt 
lietuvių mokyklą". 

— Lietuvoje vyriškos kelnės 
kainuoja 200 rubliu. Balfo pirm. 
Končius, lankydamasis Hanno
very, turėjo progos pasimaty
ti su Erich Nessit, 22 m. am
žiaus, kuris būdamas 17 m. am
žiaus, 1947 m. nuo Karaliau
čiaus nubėgo į Lietuvą. Pilviš
kių apylinkėje pas ūkininką iš
gyveno iki 1951 m. Rytprūsiuo
se, viešpataujant komunistams, 
buvo didelis badas. Apie 50,000 
prūsų jaunuomenės paplūdo po 
Lietuvą. Taip išsigelbėjo nuo 
bado. Praeitais metais Sovietų 
valdžia jų daug suėmė ir atga
beno prie Vakarų Vokietijos. 
Nessit puikiai išmokęs lietu
viškai, pamilęs Lietuvos žmo* 
nes, jų valgius, papročius. Lie
tuviams jaučiasi labai dėkin
gas. # 

Susikalbėjo... 
— Atsiprašau, ar jūs geriate 

alkoholį ? 
— Ar tai noras pažyiti mano 

pažiūras, ar pakvietimas? 

2888. 1951.XII.10") ir paskelb- P a ^ 1 ***** P a s a k o ^ ? ' !" 
tas „stilingas" rezistencininkų j v e d u s kolchozus, pasireiškė di-

delis skurdas. Avi žmones vien atsakymas: ,,Lazda turi du ga
lus... arba: ką Vlikas pražiop
sojo". Nesigilinant į propagan
dinį turinį, galima „pasigėrėti" 
tokiais LRS oficiozo „deiman
čiukais": „Jis ir Lietuvos vy
rams višinskiškai (žaliu rašalu 
pataisyta!) grūmoja"... „Jei ir 
teko, pagaliau, Vlikui bėgti, jei 
jau kalba apie bėgimą, tai tik 
iš VVuerzburgo į Tuebingeną. 
Baisiai toli. Ir rizikinga kelio
nė! Susikrovė į sunkvežimius 
ir su visomis „manatkomis" nu 
važiavo..." Taigi, kokie LRS 
tikslai, toks ir stilius. 

Kitoje dalyje plėšomasi po 
tokia mandra antrašte: „Vilkas 
avies kailyje arba „Draugo" 
postringavimai". Čia visa kal
tė už min. Lozoraičio su Vliku 
nebendradarbiavimą beveik pri 
metama „Draugui". Pažymėti
na, kad nors atskirai susegti 
„Orientacinio biuletenio" lape* 
liai turi pradžioje LRS Sekre-

medines klumpes. Kitokių ne
pajėgia įsigyti. Batai kainuoja 
nuo 200 iki 300 rublių. Vyriš- | 
kos kelnės 200 rublių. Žmonės! 
labai laukia; kad kas juos iši 
komunistinės vergijos išgelbė- Į 
tų. I 

MILDA BUICK 
SALES 

907 Wesl 35th Street 
LAfayette 3-2022 

LIETUVIU 
POEZIJOS ANTOLOGIJA 

"Ziūrėkito, tai tūkstančio mrtų lietu
viško genijaus kūrinys!" 

Dr. .1. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

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

J. Aistis, •'Darbininko" 
Paleidžiame Šią eilių knygą "iš kaimo 

j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Ta* mūšy kai
mas Šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

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

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

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 
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