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Vienam patriotą*, kitam gal šnipas 
- nuomones apie Oppenheimer 

WASHINGTON, birž. 17. — Jei dry Oppenheimer nebūtų sa
botavęs vandenilio bombos idėjos, tai JAV ją būtų turėjusios ketu
riais metais anksčiau. > 

Tokį samprotavimą yra pareis 
kęs dr. Tellrr, .atominis fizikas, 
Oppenheimer patikimumą tyru
siai specialiai komisijai, kuri 
dviem balsais prieš vieną nu
sprendė, jog Oppenheimer sau
gumo atžvilgiu yra rizikingas as 
muo, todėl neprileistinas prie 
atominių paslapčių ir negali būti 
Atiminės Energijos komisijos 
moksliniu patarėju. 

Dr. Teller, kurs laikomas van
denilio bombos tėvu, teigia, kad 
Oppenheimer pritarimas vande 

timais. Jis nemano, kad jo abe
jonės būtų turėjusios tiek įtav 
kos, kad nudelstų vandenilio 
bombos gamybą. Jeigu ji vėliau 
atsirado, tai buvo- kitos priežas
tys. 

Dr. Teller teigia, kad dr. Op
penheimer nebuvimas Atominės 
Energijos komisijos mokslinių 
patarėjų komisijoje atominių ty
rimų darbui Amerikoje jokio 
nuostolio nepadarys. 

Kitas neigiamai liudijęs as-
nilio bombos idėjai buvo gautas j m u o J™ w - L- ****** buv. kon 
195L m. birželio mėn. atominių i S r e s o atominės komisijos vykdo-
fizikų susirinkime Princeton uni | m a s i s sekretorius. Jo komisijai 
versitete, tačiau Oppenheimer sa ' * t e i k t a s l a i š k a s » ***** FBI * -
vo bendraisiais pasiūlymais pa- rektoriui apie Oppenheimer 1953 
tariamoje komisijoje daugiau m- l a P k r - '7d-» teigia, kad jis ne-
vandenilio bombos tyrinėjimo S a l ėJ? s nusikratyti minties, jog 
darbą trukdė, negu jį skatino - i Oppenheimer gali būti sąmonin-
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Prancūzas apie Sov. Rusiją 
J. KUZM10NIS 

Mūsų bendradarbis Anglijoje 

Kai Prancūzų Komedija su turisto pasiūlytu automobiliu, 
savo artistais svečiavosi Mas- —Pakeliui sustoti nenumaty-
kvoje, net pats Malenkovas nu- ta ir, be abejo, neleidžiama. Ar 
siuntė gėlių, kad netaip skau- šoferiai yra prisaikdinti ? Ar ra
dus būtų prancūzams Dien Bien šo pranešimus apie keleivio-kro-
Phu kritimas. vinio elgesį? Yra mandagūs ir 

Tačiau Maskvos baletas, pa- į neprima pinigų. Mokama viešbu-
viešėjęs Paryžiuje, turėjo grįž- tyje. 

Su žmonėmis Kamp galėjo su
sidurti tiktai ambasadoje. Jos 
yra salelės, pasmerktos vienat
vei ir atitrauktos nuo „didžiojo 

v ti namo nešokęs\ Prancūzijos 
vyriausybė pabijojo, kad publi
ka neatsirevanšuotų už pralai
mėjimą Indokinijoje. 

Kartu su Prancūzų Komedija rusų kontinento". Visą laiką jas 
apsilankė Maskvoje ir keletas seka slaptoji policija". 
prancūzų žurnalistų, kurių įspū
džiai labai įdomūs. 

Paslapčių kraštas 

Ką tik atvykęs naujas amba
sadorius dar nespėjo kaip rei
kiant įsirengti, bet staiga sulau
kė svečio. Nutarė pavaišinti jį 
viešoje valgykloje, restorane. 

Buv. prez. Truman ir muzikų unijos pirmininkas Petrillo linksminu muzikų suvažiavimą Milwaukee, 
Wis. Truman skambina pianu, o Petrillo — trumpele, jų klausėsi 2,000 dalyvių. Savo kalboje Tru
man reiškė simpatijų prez. Eisenhower prezidento pareigems vis sunkėjant. Muzikai padovanojo 
naują pianiną būsimai Trumano bibliotekai, statomai Independence, Mo. (INS) 

jo paties ir kitų jo įtakoje buvu
sių mokslininkų šaltumas tam 
reikalui vandenilio bomb6s pa
gaminimą , pavėlinęs keturiais 
metais, nes jo argumentų nusi
klausę mokslininkai 1949 m. pa
tarė Atominės Energijos komisi
jai neiti prie pilnos vandenilio 
bombos pagaminimo. 

Pats Oppenheimer sako, kad 
jį kankinusi rimta baimė ir rū-

gas sovietų šnipas, nes visi Op
penheimer artimi draugai buvo 
tik komunistai, mažiausiai viena 
jo meilužė buvo komunistė, jis 
priklausė tik komunistinėms or
ganizacijoms, išskyrus profesi
nius junginius, jis buvo nuolati
niame kontakte su sovietų šni
pinėjimo agentais. \ 

Kad Oppenheimer greičiau ga
lėjo būti negu nebūti Sov. Rusi-

Prancūzų politinis svyravimas 
v gali būti vokiečių laimėjimas 

peštis, tačiau nesitetisėjęs tuo ' J o s agentu, Borden rėmė savo 
baisiu ginklu m a n i a i s sume- nuomonę tuo, kad Oppenheimer 

samdė daug komunistų prie ato
minės bombos darbų ir rėmė van 
denilio bombos idėją tol, kol bu
vo numesta atominė bomba ant 
Hiroshimos — tą pačią dieną jis 

GENEVE, birž. 17. — JAV,] asmeniškai*pradėjo raginti visus 
Anglija, Prancūzija, Australija, svarbesnius prie vandenilio bom 
Belgija, Kanada, Kolumbija, ; bos tyrime dirbusius asmenis 
Etiopija, Graikija, Luksembur- nuo to darbo atsisakyti. (Vande-

Paskutinšs Korėjos 
valandos bylos 

gas, N. Zelandija, Olandija, Fi
lipinai, P. Korėja, Turkija ir Sia
mas yra tos valstybės, kurios 
pasirašė deklaraciją apie'nutrau 
kimą tos Genevos konferencijos 
dalies, kurį svarstė Korėjos rei
kalus. 

Kiti trys tos pačios konferen-

nilio bombos idėja atsirado 1942 
m. Buvo numatyta, kad ji gali 
būti 10,000 kartų stipresnė už 
atominę bombą). ^ 

Iš palankiai apie Oppenheimer 

LONDON, birž. 17. — Ne tvirtų įsitikinimų, bet politiniu 
oportunistu laikomas prancūzų ekonomistas Mendes - France, ban
dąs šiandien gauti parlamento pasitikėjimą būti premjeru, neturi 
pas^jte^jimo nė Londone nė VVashingtone. 

JuicMendes buvo tas atkakliai 

JVienas iš tų žurnalistų, Ro-
bert Kemp, šitaip rašo apie Sov. Išėjo pėsčiomis ir jautėsi nieke-
Rusiją savo apsilankymo proga: no nesekami. Valgykloje buvo 

— Tas kraštas yra pilnas pa- didelė spūstis, tad nutarė jieško-
slapčių. Pažiūra, sudaryta rytą, ti laimės kitur. Staiga juos už-
atmetama vakare ir pasirenka- kalbino vienas tarnų, tardamas: 
ma kita. Burtai, kuriems žmo- — Štai staliukas, rezervuotas 
gus norėjo pasiduoti, staiga nu- ponui ambasadoriui! 
trūksta skausminga staigmena: Taigi, jie buvo sekami nuo 
kažinkuo, kas jautriai paliečia pat pradžios. Dar daugiau: buvo 

n e g a u s i a n t i p a r a m o s j kaip konvulsijos, kas yra kaip atspėtas jų noras pasistiprinti 
VVASHINGTON birž 17 — b o t a & ° smūgis. valgykloje, numatyta apsilan-

Sovietai savo tariamą objek- kymo vieta ir net patelefonuota, 
tyvumą kiekviena proga pabrė- kad jie ateis... / 

Flanders rezoliucija 

veikiąs asmuo, ištisus dvejus 
metus trukdęs aktyviau vesti In-
dokinijos karą ir integruoti 
Prancūziją į Europos bendruo
menę. 

Diplomatines intrigas seką 
spaudos žmonės linkę manyti, 
kad paskelbimas Churchill — 
Eisenhower konferencijos kaip 
tik tuo momentu, kada Mendes -
France gavo misiją sudaryti 
Prancūzijos vyriausybę, gali tu
rėti tikslą paskatinti greičiau 
rasti bendrą kalbą tas prancūzų 
politines įrupes ir asmenis, ku
rie Europos ir Azijos reikaluo
se laikosi arčiau Amerikos ir kalbėjusių buvo buv. Atominės 

Energijos komisijos pirmininkas I Anglijos nuomonių. 
Gordon Dean, liudijęs, kad Op- Prancūzų antineutralistų fron 

ei jos dalyviai buvo Sov. Rusija, penheimer buvo visiškai Ameri-1 tui sustiprinti turi tarnauti ir 
kom. Kinija ir S. Korėja. Jos iš- kai ir komisijai atsidavęs, labai žinia, jog Churchill VVashingto-
siuntė Sovietų Molotovą pareikš žmoniškas, jautrus ir išauklėtas | n e ** Jo k n4 rezervų parems JAV 

žmogus. Jis matęs visas FBI nuomonę, jog reikia kuo greičiau 
šiai apginkluoti Vokietiją net ir 
tuo atveju, jeigu negalima jos 
kariuomenės įjungti j Europos 
armiją, kas reiškia, jog tai rei
kia padaryti net be prancūzų su
tikimo. Užtikrinama, kad žinia 
paleista ne prancūzams gąsdinti, 
bet tai esąs rimtai sutartas nu
sistatymas, pasiektas dalyvau
jant pasitarime ir V. Vokietijos 
atstovui. 

Nors ir didelis smūgis Pary
žiui, tačiau faktas, kad Churchill 

buvęs paralyžuotas 
LONDON, birž. 17. — Chur-

šiai žiniai medžiaga paimta iš I c n m besirengiant vykti į Wa-

ti protestą dėl konferencijos nu 
traukimo. Taip ir užgeso šviesos apie Oppenheimer turimas ži-
ties Korėjos taikos konferencija, nias, bet juo pilnai pasftįįkėjęs ir 

Konferencijos nutraukimo de- nuo darbo nenušalinęsC ^ N . 
klaraciją pasirašę teigia, kad ko Būta daug ir kitų kalbėtojų, 
munistų delegacijos neparėmė - kurių vieni krypo į Dean, kiti į 
nė vienos jų pastangos Korėjos Borden pusę, bet dauguma buvo 
problemą svarstant, todėl nebe- kur nors per vidurį — visi laikė 
ra naudos konferenciją tęsti. Oppenheimer lojaliu piliečiu, ta-
Apie konferencijos eigą bus pa- čiau niekas negynė, kad jis yra 
informuotos Jungt. Tautos. Vie- turėjęs šiltų santykių su komu
na iš svarbiausių kliūčių buvo j nistais. Niekas nebandė spėlioti 
komunistų atsisakymas pripažin! tų santykių tikslo — pripuola-
ti Jungt. Tautų autoritetą Korė- m a s atsitikimas ar sąmoningas 
jos bylą vedant prie laimingo ga veiksmas? Bylą tyrusi komisija 
lo. irgi nuėjo per vidurį — n e p r i k * j g H Į i r d 1 į U p e r n a i 

Pneš vakariečių deklaracijos bino bppenheimer šnipo vardoj 
paskelbimą komunistų blokas iš- bet ir nepatarė patikėti jam pa + 

siuntė Š. Korėjos atstovą padą- slapčių, 
ryti naują pasiūlymą, kurio svar 
biausi punktai buvo šie: tuojau, 
sutarti svetimų kariuomenių iš O P P ^ e i m e r lojalumą tyrusios ; s h i n g toną , neoficialiai paskelb 
Kerėjos išvedimo tvarką, apri- »P"»*<>f komisijos> pranešimo,; t a , kad Bermudos konferencija 
boti abiejų Korėjų kariuomenių I v a k * r l e i s t o J******* v l s u o m e " \ pereitais metais buvo atidėta ne 

1 todėl, kad Churchill buvo pavar
gęs, bet kad jis buvo dalinai pa-
raližuotas: negalėjo stipriai vaik 
ščioti, buvo netekęs kalbos. Nie
kas nebemanė, kad jis galės kal
bėti, kad vėl atgis jo veido rau
menys ir stipriai galės remti že
mę jo kojos. 

Jis buvo įsodintas į ratukus, 
jam buvo patarta tuojau nuo 
visų pareigų atsisakyti, bet senis 
visko atsisakė ir davė suprasti, 
kad darbo nori. Jam pradėjo vež
ti valstybinius raštus, jį pra
dėjo lankyti su pranešimais ofi
cialūs pareigūnai. Pamažu pra
dėjo grįžti kalba, o su ja grįžo į 
aktyvų gyvenimą ir visas Chur-
chilL 

nes žiniai. dydį iki 100,000 vyrų kiekvienai, 
panaikinti abiejų Korėjų pasira
šytas su kitomis valstybėmis su 
tartis, dedančias karinius įsipa
reigojimus, sudaryti iš abiejų 
Korėjų atstovų atitinkamas ko
misijas, kurios sutartų taikingo j kilimo organizatorius nuteisė 15, 
abiejų Korėjų bendradarbiavimo j 10 ir 5 metus kalėti. Vienas tei-
lauką ir priemones. Tą pasiūly- siamųjų, Werner Mangelsdorf, 

Sukilėlių vadai? 
BERLIN, birž. 17. — R. Vo

kietijos augščiausias teismas ta
riamus 4 birželio 17 dienos su

mą tuojau parėmė kom. Kinijos 
premjeras ir pasiūlė jį svarstyti 
slaptame posėdyje, kuriame da-

teisme esąs pareiškęs, kad šią 
vasarą, ar rudenį buvęs planuo
tas kitas panašus sukilimas. Pra 

lyvautų tik penkių „didžiųjų" ir nešdama apie nuteisimą komu-
abiejų Korėjų atstovai. 

Vakariečiai pasiūlymų nedis
kutavo ir tuojau konferenciją nu 
traukė. Pasiūlymas logiškai stip 
rus, bet naudingas tik komunis
tų pusei. 

nistų žinių agentūra prideda, 
kad visi nuteistieji buvę Vakarų 
špionažo tinklų apmokami agen
tai. Bet kodėl tokios švelnios 
bausmės tokiems dideliems nu
sikaltėliams? 

su Eisęhhower tarsis pietryčių 
Azijos apsaugos reikalais be 
Prancūzijos atstovo. Tuo reika
lu bus ir Prancūzijos žodis, nes 
politikai paseka mintis, kurias 
suformulavo tuo klausimu pasi
tarimai štabų viršininkų, kurių 
tarpe buvo ir prancūzas. 

Kad dar labiau prancūzų poli
tikierius aiškesnę politiką vesti 
paragintų, anglai pranešė, kad 
visu svoriu palinko į Foster Dul-
les pradėtą organizuoti Pacifiko 
Nato. Jam pagrindai bus padėti 
be prancūzų dalyvavimo. 

Ne ultimatumas, 
bet paklausimas 

GUATEMALA CITY, birž. 17. 
— Guatemalos vyriausybė ir ar
mijos štabas neigia žinias, kad 
armijos karininkai įsakė prezi
dentui Arbenz, Guzman pasi
traukti. Vyriausybė teigia, kad 
/iė vienas aktyvios tarnybos ka
rininkas nėra pabėgęs ir nė vie
nas nėra įveltas į susektą są
mokslą nuversti vyriausybę. 

Antikomunistinis sąjūdis iš 
Hondūras skelbia, kad Arbenz 
Guzman ir jo mokytojai turės 
greit duoti apyskaitą tautai. Jų 
žiniomis, kariuomenė yra dar 
suskilusi, bet kai ateis laikas, ji 
pasirinks antikomunistinę kryp
tį. 

Patikimai teigiama, kad ka
rininkai įteikę prezidentui ne ul
timatumą pasitraukti, bet ilgą 
sąrašą klausimų, siekiančių iš
aiškinti vyriausybės ryšį su ko
munistais. Paprašyta greit atsa 
kyti ir teisingai. Tie atsakymai 
nulemsią Guzman ir jo patarėjų 
likimą. 

Indokinijos fronte 
HANOI, birž. 17. — Raudono

sios upės deltoje partizaninis ka
ras vyksta dieną ir naktį. Skir
tumas tik tas, kad prancūzų pu
sėje operuoja uniformuoti kariai 
ir aviacija, o Ho Chi Minh vy
rai neturi aviacijos ir nedėvi uni 
formų, tačiau abi pusės stengiasi 
veikti iš pasalų. 

Sen. Flanders vakar senato po
sėdy ginčijosi su daugumog va
du sen. Knowland dėl likimo sa
vo rezoliucijos, siūlančios paša
linti sen. McCarthy nuo pirmi
ninkavimo komisijoms, jei jis ir 
toliau neduos paaiškinimų sena
to komisijai dėl jam patiektų ke
lių klausimų finansiniais reika
lais. 

Sen. Flanders nori duoti sen. 
McCarthy apie mėnesį laiko pa
siaiškinti, tačiau kai paaiškėjo, 
jog demokratai į tą ginčą nesi-
kiš, tai sen. Flanders rezoliucija 
gali būti šiandien atmesta arba 
pasiusta komisijon dingti. 

Prezidento spaudos 
konferencija 

VVASHINGTON, birž. 17. 

žia: girdi, žiūrėkite, koks pas 
mus gerbūvis, kokia laisvė! Apie 
tai minėtas žurnalistas taip ra
šo: 

— Rusijos ambasadorius Pa
ryžiuje, kurį sutikau Maskvoje | patogu 

,JKaip tai puiku!" 
Rašydamas apie tai, žurnalis

tas Kemp pastebi: 
Kaip tai puiku! Ir kaip ne-

prancūzų ambasadoje, paspaus
damas ranką siūlė man objekty
vumą. Pats buvau tam nusitei
kęs. Ir lojalumui... 

Ką jis matėt 

Tačiau ir objektyvumas ir lo
jalumas dingo, kai R. Kemp pa
mėgino iš arčiau pamatyti so
vietų laimėjimus: 

— Tačiau ką mačiau Rusijoje 
12 dienų laikotarpyje? Truputį 
jos sostinės. Ką galiu pasakyti 
apie fabrikus, apie darbo sto-

Trvs" klausimarvakardominavo I *įįį* a P i e ūkio. našumą, apie 
Eisenhower spaudos kon- g e n i m ą namuose, kuriuos pa-

Kemp pavargo, jausdamas 
nuolatinį sekimą. Kartais jam 
atrodė, kad yra tikrai vienas, 
kad niekas jo nesekė. Deja, jam 
susidarė įspūdis, kad kiekvienas 
jo žingsnis paliko pėdsakus ne 
tik jo užrašų knygelėje. 

I r tada Kemp atsiminė kito 
prancūzų žurnalisto. Andre Pier-
re, viešėjusio Maskvoje nuoty
kį: kai šis, žiūrėdamas į Mas
kvos planą, jieškojo lankytinų 
vietų, jis buvo nuvestas į polici
ją ir apkaltintas šnipinėjimu. 

prez 
ferenciją. 

Pirma, pasitarimu-su^nglijos 
valdžios viršūne siekiama dar 
labiau sustiprinti abiejų kraštų 
nerašytą sąjungą. Neformaliuo
se pasikalbėjimuose bus paliesta 
ne tik Azija, bei viso pasaulio 
kampai. 

Antra, jis dar nežinąs, ką pa
darys Jungt. Tautos Korėjos rei 
kalu, bet ką nors turės padaryti. 
Kai Bedell Smith grįš iš Gene
vos, jis sukviesiąs į prezidentūrą 
abiejų partijų vadus klausimui 
aptarti. 

Trečia, prekyba su komunistų 
bloku toleruojama tuo tikslu, 

žįstu tik iš oro ir taip skirtin
gus: vienus — naujus, kitus — 
pajuodusius ir sutrūkinėjusius? 
Tai, ką mačiau — taip maža... 

Giliausią įspūdį žurnalistui pa 
liko... sovietų slaptoji policija: 

— Didžiulis miestas, kuris ty
lėdamas juda, kuris jus priima 
jautriai ir tiriančiai ir kuriame 
visi jūsų žingsniai yra skaičiuo
jami, krepiami, paskubinami ar
ba sustabdomi. Didžiulis patetiš
kas miestas. Išdidus savo skur
du. 

Nuolatinis sekimas 

Maskvoje svetimtautis jaučia-
kad bloko vienybę ardytų, nes vi si kaip kalėjime. Jis negali nusi-
siškas prekybos su* komunistų pirkti miesto plano, nes tai būtų 
kraštais nutraukimas jų vienybę šnipinėjimas. Nežinodamas kur 
priverstinai sustiprintų. , ir kaip keliauti, pasinaudoja In-

V 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

tūzai dabar daug negar
sina savo veiksmų, bet veikla ty
liai — naikina didelius ir mažus 
priešo taškus Raudonosios upės 
deltoje. Tačiau juo giliau į miš
ką, juo daugiau medžių. 

Anglijos spauda labai palankiai komentuoja Churchill — 
Eden kelionę į Washington. Kai darbieČiai jam priminė reikalą 
neužmiršti ir būsimo pasitarimo su Malenkovu, ChurchiU par
lamente nereagavo. 

— Šiandien Mendes - France einu į Prancūzijos parlamentą 
savo programos pranešti ir pritarimo prašyti; dar nesą tikrumo 
kas už jį balsuos. Prancūzijos nepakvietimas į Washingtono kon
ferenciją Mendes laimėjimo galimybę gali padidinti. 

— Pittsburgh vykstą plieno darbininkų unijos pasitarimai 
su U. S. Steel Co. dėl naujos darbo sutarties jau privedę principe 
prie Susitarimo. Atlygiriimai pakeliami, bet kils ir plieno kaina 
2—3 dol. už toną. 

— Pasinaudojęs specialios studijų komisijos patarimais, Fos
ter DuUes pradėjęs valstybės departamento personalo reorganiza
ciją, siekiant turėti gerai parengtų tarnautojų diplomatinėje tar
nyboje užsienyje ir pačiame departamente namie. 

— Saugumo Taryba pradėjo svarstyti Siamo prašymą siųsti 
stebėtojus į jo pasienį su Indokinija, kad jie galėtų įspėti laiku 
apie komunistų pavojų ir pasiūlytų priemones jam išvengti. 

— Prancūzai pasipriešinę pasitarimų dėl paliaubų Indokini
joje nutraukimui ,todėl vakar dar nebuvę apsispręsta kokioje for
moje palikti tuos pasitarimus iki Prancūzijos vyriausybės suda
rymo. 

Gal paleisią gero 
elgesio amerikiečius 

GENEVA, birž. 17. — Kom. 
Kinijos atstovas pranešęs su 
juo derybas vedančiam amerikie 
čiui (JAV atstovas Čekoslovaki
joje), kad gana greit galvojama 
paleisti tuos amerikiečius, civi
lius ir kariškius, kurių geras el
gesys pateisins jų bausmių su
mažinimą ar išleidimą. 

Kinas pareiškė, kad kalėjime 
sėdi tik tie, kurie pažeidė Kini
jos įstatymus. Kai jų bylos bus 
peržiūrėtos, amerikiečiams bus 
pranešta kaip su kiekvienu,bus 
pasielgta. Amerikiečiai .įteikė 
83 asmenų sąrašą, bet kinai ne
pasakė, ar jie ką nors apie tuos 
žmones žino. 

• Japonija turi atmokėti JAV 
708 mil. dol. jai suteiktos ūkinės 
pagalbos. Viso ji yra gavusi apie 
2 bil. dol. ir nori grąžinti tik pu
sę biliono. 

• Kongresas svarsto įstatymą 
piketavimui prie Baltųjų Rūmų 
uždrausti. Atstovų Rūmuose jis 
praėjo. 

• Maroke atnaujintas teroriz
mas ryšium su naujo Prancūzi
jos gubernatoriaus atvykimu. 

• Pietiniame Sudane siaučia 
raupų epidemija. Per dieną mirš
ta 40 asmenų. 

Kalendorius 
Birželio 17 d.: Dievo Kūno 

šventė. Lietuviškas: Daumantas 
ir Liūtgaila. • 

Birželio 18 d.: šv. Efremas. 
Lietuviškas: Gimbutas ir Tulnė. 

Oras Chicagoje 

Kaip vakar: karsta ir drėgna. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJJNOIS Ketvirtadienis, birželio 17, 1954 

Jungtinėse Amerikos Valstybė- Motinos garbinimas kovojančio 
gc ateisto yra Lietuvoje varžomas 

v , ir pašiepiamas. Dėl to visi lie* 
Kongresas yra saukiamas rug \ . r .. J 

tuviai katalikai, kurie turėjo lai \ 

Me4žiagą siųsti šiuo adresu: Vyt. Radfius, 6936 So Fairfield A ve., 
Chicago 29,111. Telefonas: REpublic 7-0235. 

KODĖL AŠ ESU ATEITININKE? 
Rašinys, laimėjęs MAS Chicagos Apygardos Valdybos 

paskelbtame konkurse III vietą 

SAULE UULEVICICfTĖ, 
Marijcs augštesniosios mokyklos II klasės mokinė 

sėjo 4 ir 5 dienomis Chicagoje. 
Jo uždavinys bus pasvarstyti 
klausimus, kuriuos Ateitininkų 
Federacijai kelia dabarties gy-

mės nepalikti po žiauria bolše
vikų okupacija, turi pareigą pa
vergtųjų ir savo vardu atiduoti 
pagarbą Marijai ir melsti jos 

\ 

venimo tėkmė ir ypač šie metai. ^ ^ ^ g p a u s t i e m f i . K o n . 

Kongresas vyks Marijos meta* grese pamaldų metu jungsimės 
ženkle 

Kongresas visų pirma sutam
pa su Šveataisia'-s Marijos me
tais. Jis įvyks oktavoje prieš 
Marijos Gimimo švente, kuri į Si 
luvą sutraukdavo iš visos Lietu
vos minias maldininkų. Neatsi
tiktinai ta diena nepriklausomoj 
Lietuvoje buv^parinkta tauti
nei šventei, prisimenant Vytau
to Didžiojo pastangas vainikuo
tis Lietuvos karalium. Vainikui 
užsidėti jig buvo pasirinkęs Ma
rijos šventę, o Jos garbei daug 

dvasia su tais, kurių lūpos Ma 
rijos giesmei yra užčiauptos. 

Šventieji Marijos metai yra 

(Nukelta į 4 psl.) 

Kodėl aš esu ateitininkė? Į Kiekviena organizacija, ypač 
Tikrai, kodėl ? Gal dėl to, kad Į jaunimo, yra auklėjimosi orga-
po susirinkimų būna šokiai, gal' nizacija. Būdami ateitininkais 
dėl to, kad pas ateitininkus yra mes irgi siekiam mokslo. Auk-
tokios įdomios ir smagios sto- lėjamės mes net iš kelių pusių. 
vykios? Gal.., bet juk beveik Mes norime subręsti mdfcytsis J ^ ! ^ - ^ ! ^ ^ ™ ? * ! " 
kiekviena organizacija turi ir Į ir kultūringai žmonėmis. Mes 
šokius ir stovyklas, tai kodėl j norime būti visuomeniški, mo-
pasirinkau ateitininkus ? Atsa- komės ne tik būti gerais sekė-
kymas labai paprastas, todėl, \ jais, bet ir ruošiamės būti va-
kad esu katalikė lietuvė. Atei- j dais. Esame visi lietuviai, todėl 
tininkų organizacija grynai- ka- j mokomės apie tautiškumą, ban-
talikiška ir grynai lietuviška. O dom arčiau pažinti savo Tėvy-
kas gi gali būti kilniau negu j nę Lietuvą, ir jos kalbą, moko-
sekti tokį kilnų šūkį kaip "Visa I mės apie jos praeitį, kuriam 
atnaujinti Kristuje"? Ateitinin
kų idėjos, jų siekimai, jų pro
blemos buvo man artimi, dėl to 
pasidariau ateitininke. 

Kai ateini kuopos susirinki-
man, kažkaip jauti, kad šie žmo 
nės nors ne visai taip galvoja 
kaip tu, bet galvoja panašiai. 
Dažnai būna, kad diskusijose 
tenka beveik susipykti su oponen 
tu, bet kai ramiai pergalvoji'tą 
"mūšį", pamatai, kad esmėj 
abiejų galvota panašiai, tik iš 
kito taško. 

šviesesnę ataitį. Religija mūsų 
gyvenime irgi turi labai svarbų 
vaidmenį. Mokomės apie popie
žių enciklikas, 'aiškinamės dog
mas, bandom išspręsti mus var
ginančius klausimus. Iš tikrųjų, 
viską šitą galima suvesti į vie
ną sakinį: Ateitininkų organi
zacija padeda mums h tobulėti ir 
kilti, ji padeda mums pažinti 
save. 

štai kodėl aš esu ateitininkė! 

bažnyčias. Dievo Motina jau ta 
da lietuvių tautoje buvo didžios 
meilės ir pagarbos apsupta. Per 
ilgus amžius lietuviai pastatė 
daug šventovių ir šlovino Ją mū 
sų liaudies sukurtomis giesmė
mis. 

Dabartiniu laiku pavergtoji lie 
tuvių tauta negali visai laisvai 
melstis ir didesniais būriais rink 
tis i Marijos šventoves. Dievo 

DR. JUZE AGLIHSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

Vaiką) Ir motorą; ligoa 
5 1 5 9 S o n t h D a m e n A v e n u e 

Pirmad., trečiad. 10—4; antrad. Ir 
1 penktad. lo—1 p.p. ir nuo «—» v. v 
i Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 

Ofiso tel. — PR 6-7800 
1 Namą? tel. - TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 3 0 6 VVest 5 1 S t r e e t 

Vai.: pirm., ant. 1©—12 v., ketT. Ir 
pcnkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospec* « - ! 7 t 5 
Namu tct. TIUangle 4-1765 

Tel. ofiso HE. 4 -MM, rez. P11. 6-7SS3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir aekmad. 

Tel. boto GRaceUad 24208 
t8S6 VVest Odcago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MKDICAI, CKNTER 

Tel. ARraiUge 6-0161 
Vai. i — 1 , 7—0 p. p. pirmad., 

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

12—4 v. p. p. šefitad. 

Tel. ofiso P R 8-1717, re*. RK. 7-7868 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 We*t 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiadien. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

RezkL 8241 W. Mth 1»LA( JE 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
IVIef. ofiso LAfayette 3-604* 

Rez. FRontler 6-0814 

Ofiso telef. LAfayette 1-1210. Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle S-28ft» 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak pirm., antr., ketvlr t . <5-8:SO • 

• Trečiadienį tik susitarus 

i TeL ofiao H E . 4-8121, r ea P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Spec rhirurainS«» M^o* 
6255 South W>ftt?rn Aveuoe 

DR. IRENA KURAS 
SUBC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. YVestern Ave. 
(MED1CAL BU1LDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 3--B p. p. ir 6—8 v. r.; trečiad. 
nao 6—8 v. v.; šestad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Oflce telef. RKpublIc 7-1188 
Namų telef. WAlbrook 5-376* 

VAI. asdlen 2—4 p. p. Ir 6—8 va* 
2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

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

DR. FRANK C. KtVINN 
(KVIEČ1NSKAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LTGONIVS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šestad. vak. 

Tel. 
Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir Sėst. pagal sutarti 

Tel. ofiao WA. 8-3060. rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: ( išskyrus šeštad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—» v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Rezid.: 10888 So. Uabaah Ave. 

ofiso GR. 6-5399. PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2 4 2 3 W e s t 63rd S t r e e t 
(kampas 63 ir Artesian) 

V A L 2—4 p. p. ir nuo 6—1 v. vak. 
Šeštad. nuo 2—4 vai. popiet. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P l'H man 5-8277 

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

1 1 7 5 0 S o u t h P a r n e l l A v e . 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—S v. v. 

išskyrus trečiadieniais 

I-sis ATEITININKU KONGRESAS AMERIKOJE 
Esame šiemet pasiryžę susi-( Tremties gyvenimas, kad ir 

rinkti į pirmąjį ateitininkų kon-i pastoviau kur nusėdus, iš įpras-
gresą Amerikoje. Mintis kon-1 to normalaus kelio išlenkia ne 
gresą šaukti buvo iškelta dar tiktai atskirą žmogų, bet ir or-
1952 metų rudenį Chicagos atei-! ganizaciją. Turėjome iš naujo 
tininkų sendraugių. Naujai su-i organizuotis, kad prisiderintume 
darytoji Ateitininkų Federacijos prie naujų gyvenimo sąlygų, iš-
Vyriausioji Valdyba tam prita-j laikydami senas Ateitininkų Fe-
rė, nes didesniam ateitininkų su- \ deracijos tradicijas. Jos mus ir 
važiavimui laikas yra tikrai pri- skatina, jau kiek apsitvarkius, 

Lietuvi I I Prekybos Namai 
Sekmadieniais 10—5 valandos 

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

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

brendęs 
Paskutinis visų trijų sąjungų 

suvažiavimas buvo Vokietijoje 
1947 m. Tai buvo kartu ir atsi
sveikinimo konferencija, besi
ruošiant palikti Vokietiją ir 
daug kam nesitikint vėl kur nors 
susitikti. Buvo reikšminga, kad 
ta nepaprasta konferencija plau 
kė Reino upe. Visi mes, išstum
ti iš gimtųjų namų ateistinio 
siausmo, it patvinusios upės, bu
vome plukdomi dar toliau į neži
nomus kraštus. 

Nevisi galėjome patekti į vie
ną kraštą. Vis dėlto dauguma 
ateitininkų susitelkė svetingoje 
Amerikoje,. Kol čia apsitvarkė
me ir kiek apsipratome, praėjo 
keleri metai. Jie sunkia našta 
gulė ant pečių pirmajai užjūryje 
Ateitiniąkų Federacijos Vyriau
siajai Valdybai. 

Nė dabar mūsų buities sąly
gos nėra tokios, kaip buvo ne
priklausomoje Lietuvoje, kada 
ateitininkai kasmet rinkdavosi į 
konferencijas ir kas penkti me
tai — į kongresus. Paskutinis 
mūsų kongresas Lietuvoje buvo 
Telšiuose 1935 m. Turėjęs įvyk
ti Vilniuje 1940 metais nesusi-
rinko. Tada jau prasidėjo sun
kios okupacijos dienos, paženk
lintos kančia gimtajam mūsų 

kraštui ir tremtimi mums pa
tiems; jos dar nėra pasibaigu
sios. % 4% 

susirinkti į pirmąjį kongresą 

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

At idarą pirmadienio ir 
ketvirtadienio vak. 

Prekes geriausių Amerikos išdirbysčių. 
42 metų prekyboje patyrimas. Pirkėjai 
sutaupo daug pinigų ir gauna geras, pre
kes lengvais dalinais išmokėjimais. 

JONE BRIDE PROGA 
Pirkėjai gaus premijas su kožnu pir

kimu. Perkant 4 kambariams rakandus už 
$4954)0, dykai atostogos į Miami Beach, 
Floridą. Pirmos rūšies hotelis ir valgis 
dykai vieną savaitę. 

Perkant deimantini žiedą, laikrodėli, 
televiziją, šaldytuvą, skalbiamą mašiną, 
dulkių valytuvą, pečių, karpetą, air con-
ditioning duodamos premijos. 

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

Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda leidžiama 25 

metai iš VVHFC stoties, 1450 ki!., ketvir
tadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. Orkes
tras, dainininkai, rekordai. 

r^ 

BENDROVfi VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MOIMilCIŲ VABOm, 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFt)RMĄCUŲ 

hRLIPklTES Į 

: ^ 

MOTUAL SeMrJmm 
AND L0AN 

2202 W. CERMAK BGAD 
ASS0CIATI0N 

^ = 

TEL. Vlrginia 7-7747 
0 

Moderniškos sofos ir miegojimui lovos tiktai . . $ 3 9 . 0 0 

3 dalių sofa, kėdė ir atoman tiktai $ 9 9 . 0 0 
2 dalių nylon sofa ir kėde svečių kambariui t - į VĮ Q flfl 
2 dalių svečių kambariui moderniški baldai, 

įvairiausių spalvų ir medžiagų 
8 kub. pėdų liuksusinis šaldytuvas 
5 dalių virtuvei chromo stalai (4 kėdes) . . 
9 x 1 2 vilnoniai kilimai, 100' 

• $ 1 9 9 - 0 0 
- $ 1 4 9 - 0 0 
•••• $39-00 

vilnl* $69-00 
Staliukai del telefonų ar radijų j - | QQ 

Rašomieji stalai su 6 stalčiais $ 2 9 . 0 0 

Knygom spinteles su stiklo durim $ 2 9 * 0 0 

3 dalių miegamojo kambario,baldai, nuo $ 9 9 . 0 0 
Viską jūs rasite, kas čia skelbiama; be to, rasite ir 

didelį pasirinkimą augštos rūšies prekių. 

Lankykite Lietuvių Prekybos Namus — didžiausią Chi
cagos baldų įmonę, lietuvių suorganizuotą ir vadovaujamą. 
1.4,000 kv. pėdų plotas moderniškų baldų jums parodys, 
kas naujausia baldų pasaulyje. 

•0? 

FURNITURE CENTER, INC. 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

4 ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halsted St. I c Į V I 2 4 2 2 6 
ĮMONE ATIDARYTA: % 

Pirm., Ketvirtad * 9—9:30 
Kitom Dienom: .A 9—6.00 
Sekmadieniais: rf. 10—5 valandos 

Ofiso valandoms akauib. VA. 7 -352* 

DR. AUNA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

! Ligonius priima antrad. 6: JO—8:10 Ir 
šeštadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CIJiffside 4-5654 * 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: Vlrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321. 
jei neatsiliepia — Vlncennes 6-3800 

^ T e i . ofiso PR. 6-644«. roz. HE, 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Hest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šefttad. pagal sutartį 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5*15 
DR. A. NARBUTAS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
6757 South Wet»tern Avenue 

Valandos: pirmad., trečiad.. ketv lr t , 
penktad. 6 * 0 — 8 : 1 0 v. vak. Antrad. 
l t — 1 2 vai. ryto. fieitad. 2—4 
Kitu laiku pagal ' susitarimą. 

P- P 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VL 7-7aO« 

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

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
Fl l lmore 3-8614 <Maywood, 111 ."> 

DR S. CEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fcirdi«vs. vidaus ir vaikų ligos 
Į 4055 So. Archer Ave. 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telefonas — BLshop 7-2525 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedsie ir Archer) 

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

YArds 7-S526 YArds 7-7410 
DR. O. J. BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaikų luros 
Vai.: pirm., treč. 6:30—8:10 

Šestad. 1:20—4 
DR. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, feešt. 4—* 

4038 So. Archer Ave, 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-1861 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Va>kevičiūt£) 

G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E 
6 5 6 0 S o . W e s t e r n A v e . 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo 6—8 
v. vak. g«*št. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581, re*. VI 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest 31st Street 
Kampas Halsted Ir 11-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p, p. ir 
6—8 v. v. ŠeMad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave, 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—» v. v. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublic 7-2290 
Spec. Orthopedija — kaulų Ir 

sąnarių ligos 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 6-^8 v. vak.. šeštaO 
10—12 vai. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—S:30 p . p . kas
dien ifiskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 \a l . 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rez. Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. iavois 
(JOVAIšARl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

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

Tel. ofiso PR. 6-3888. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

Tel. ofiso CL, 4-0253, rez. YA 7-63SS 
DR. A. Z. ŠAULYS 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
4645 S. Ashland Ave, (kamb. 211) 

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

šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Hez. 4420 So. Ta I man Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0554. rez. MI $-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto: nuo 
| 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:3l» v. v: 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GRovehill 0-O017 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadieni lik popivi. 
% Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

VAL. kasdien nuo 
iki 9 vai. Trečiad. 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPECIALISTE 

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

susiturima išskyrus trečiadieniu* 
2422 VVest Marquette Rd 

Ofiao tel. TR 4-6000. rea. R E 7-2780 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

653 VVest 79th Street 
2 4 n n ir T . * n / Vai. pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
ir M t l l p ^ * ~ 4 .ir . 7~l : . 3° . v*1- .v.ah 

Į * — 

Orthopedaa-ProteTistaa 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom įtvarai 

P o 1 lo-Cerebral Palšy ii 
iva*rioms vaikų bei suau 
gusiųjų deformacijoms pa 
salinti spec. aparatai. Am 

put. kojoms ir rankoms visų sistema 
Protezai. Orthop. p ė d o s Plokštelė* 
(Areli Support*). Moterims. .yram» 
ir va lkams įvairių tipų m- d. Banda 
ia i ir t. t. 

VAL.: t — 4 ir «—* iefttad t—i 
OBTHOPEDMOS TECHNIKOS LABORATORIJA 

l t l l W. 5»th St.. Chicaco 36, llllooi^ 
TeL Pltospoct «-5084 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
Telefonas GKoveliUl 6-6785 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TeL YArds 7-t821 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akla 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

V A L nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12: Šestad. 10—3 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAI... pirmad., antrad.. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 Iki 

12; 1:30 iki p vai. vak. 
t Anai 6-0523 IMatt M d « 

Trec. ir šeštad. 9-—12. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 So. 40th Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10^—2 v. r. ir 4—6 • . v, 

Butas 1832 So. 49th ( t . 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. A&hland Ave.. Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rea P R . 6 - 1 M 0 

Jei neatsilieps vtrtmittCtt telefonai, 
šaukite BOduay 3-0001 

Telefonas REllance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:30—S: 30 vak. 
Uždaryta trečiad ir Šeštad. vakarais 

TeL ofiso Ir buto OLynipic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1485 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 

a«fttadi«ntais 12—2 v. Ir 3—5 v. v. 
Butas 1604 So. 49 tb Ave. 

DR. FL TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALLAT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquctte Parko of isas: Fordon 

Medlcal Art s BĮ d*. 2656 W. 6Srd St. 
(kampas Washtenaw Ir 63rd). Vai. 
kasdien S—6 išskyrus antrad. ir ketv. 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč 
ir Šeštad. 

Telefonas — PRo**pect 6-8548 
Cicero ofisas: 50O2 West 16th St. 

Vai.: kasdien 6—S:30, antrad. Ir ketv. 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 8-0951; naniu telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

Skelbkites IDrauJe"! 
Pirkit Apsaugos Bonus! 

DR. S. VftITUSH. 0PT. 
P a i m t i n u akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir tolirogystę, 

Prirenku tcisiklinglu akimi*. Visi cp-
zaminaviniai daromi su elektriniais instru-
mttitais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikus 

4712 So. Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., Ithlti. 10:30—4 
sekm. ir tieč uždara / 

1—i 

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

REMKITE "DRAUGĄ". 

<> 
y 
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ŲETUVA PRIKLAUSYS LIETUVIAMS 
PRANYS ALšftNA*S, Kcnada 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gražina tik II anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Amerikos nusistatymas Pabaltijo atžvilgiu 
LIETUVA NEBUS PAAUKOTA 

Šiandien vienuoliktą valandą Vliko pirmininkai, Alto vykdo-
jo komiteto narių lydimi, lankosi JAV užsienių reikalų ministeri
joje (valstybės departamente). Juos priima p. Livingston T. Mer-
chant, pasekretorius visos Europos reikalams. Jisai juos pri
ima valstybės sekretoriaus John Foster Dulles vardu. Vliko va
dovai turi tikslą padėkoti Jungtinių Valstybių vyriausybei už tik
rai puikų ir aiškų jos nusistatymą Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. Ta pačia proga pravartu yra susipažinti su labai 
šaunia p. L. T. Merchanto kalba, prieš porą savaičių pasakyta 
viename gerai žinomame institute. 

Tarp kita pasekretorius Merchant patvirtino, kad 1939 m. 
paktas tarp Molotovo ir Ribbentrofco paskatinęs Vokietiją pa-
saulinin karan ir suteikęs sovietams geresnę strateginę padėtį 
kaimyninių valstybių sąskaiton. Esą pagrindo manyti, kad sovie
tai turėję tikslą, kad kariaujantieji išsisemtų ir atsidarytų kelias 
sovietų komunistinei ekspansijai. Sovietai ištikimai bendradar
biavę su vokiečiais ir pasirėmę paktu pasigrobė sutartą grobį. 
Tai buvo 1939 m. 

Sekančiais metais sekė nepuolimo sutarčių su Pabaltijo vals
tybėmis sulaužymas ir karinis tose valstybėse įsistiprinimas, kad 
paruoštų kelią tariamiems plebiscitams ir inkorporacijai. 

Akivaizdoje to, kas 1940 m. vasarą įvykę, anot Merchant, 
"mes galime dabar matyti, kad Molotovo politinio cinizmo re
kordas buvo atsiektas 1939 m. spalio 31 d. kalba". Joje kalbė
damas apie tarpusavės pagalbos paktus Molotovas tada pabrė
žęs, kad tais paktais laiduojama signatarinių valstybių nelie
čiamybė ir nesikišimo į viena antros reikalus principas. Gi kal
bas apie Pabaltijo valstybių sovietizaciją jis apibūdinęs kaip ne
sąmonę. 

Po Pabaltijo sekę kiti sovietų užgrobimai ir eilė kitų ambi
cijų, dėl kurių naciai jautėsi priversti atsikreipti prieš sovietus. 

Karas baigėsi sovietų pusės Europos užėmimu ir tų kraštų 
sovietizacija. To nežiūrint, sovietų galybės didžiausias silpnu
mas kaip tik glūdįs rytų Europos buvusių laisvų tautų užgrobime. 
Anot Merchant: 

"Mes niekad neturime prileisti užmiršti, kad mes turime są
jungininkų ne tik šioje geležinės uždangos pusėje, mes taip pat 
turime sąjungininkų ir už jos". 

Esą reikalinga palaikyti tų tautų laisvės aspiracijas ir kelti 
jų gerovės klausimą. Jungtinėse Tautose jau kelta sovietų žmo
gaus teisių laužymas, kad nustačius pasaulinę opiniją prieš so
vietus. Amerika tebesilaikanti prezidento Eisenhowerio nusista
tymo, kad 

"Betkurios tautos pasikėsinimas diktuoti kitoms tautoms jų 
vyriausybės formą neapgintinas". 

NAUJI REIŠKINIAI PAVERGTOSE TAUTOSE 
0 

Kiekvienoj sovietų pavergtoj tautoj jau skelbiamas "naujas 
ekonominis kursas". Kiekivenas pavergtųjų kraštų režimas išpa-
žįstąs, kad jo ligšiolinė ekonominė politika buvusi nepraktiška ir 
neproduktinga. Tai daroma išeinant ne iš susirūpinimo žmonių 
gerove, bet pasekmėj atkaklios ir ilgos tų tautų rezistencijos prieš 
pavergėjus. Kiti reiškiniai esą cirkuliuoją žmonėse Vakarų radijo 
žinios ir sabotavimas sovietų gamybos. Vykstanti plačiai prak
tikuojama rezistencija. To pasekmėje pavergėjai skatina prie 
darbo ne ligšiol naudotais metodais bei stachanoviškais laimėji
mais, bet pažadais daugiau pasigaminti maisto bei reikmenų ne 
tik valstybei, bet ir sau. Tačiau, žmonės seniai nustoję tikėti 
sovietų pažadais. 

Amerika turinti kiekviena proga rodyti pavergtųjų būklės 
supratimą ir juos užjausti, kad palaikius jų atsparumą tironi
jai, tikėjimą savo tautinėms tradicijomis ir jų pasiryžimą būti 
laisvais. Į pavergtųjų likimą žiūrėtina, kaip į reikalą, kuris visus 
žmones liečia. 

Merchant pabrėžė, kad Amerika niekad nesiderėsianti su so
vietais dėl įtakos zonų ir niekad nesutiksianti su Rytų Europos 
pavergimu. Esą tebegalioja, ką Dulles pasakęs Pabaltijo komitete: 

"Pavergtieji turi žinoti, kad jie nėra užmiršti, kad mes ne
sutiksime su jų likimu ir virš visa, mes nesame pasiruošę siekti 
iliuzorinio saugumo sau derėdamiesi su jų pavergėjais, kad patvir
tinti jų nelaisvę". 

Tas nusistatymas išeinąs iš pagrindinių laisvės bei padoru
mo principų, kuriais Amerika esanti pagrįsta. 

Reikia manyti, kad Vliko pirmininkų pasikalbėjimas su p. 
Merchantu, kalbančiu paties valstybės sekretoriaus vardu, Lie
tuvos nepriklausomybės bylai bus labai naudingas. 

Gera svarstyti dabarties pro
blemas, neblogai — kai kas nors 
mėgina žvilgterėti ir į ateitį. 

Tenka užtikti nuomonių mūsiš 
kėj spaudoj ir dėl mūsų — lie
tuvių tremtinių, atsidūrusių Va
karuose, padėties ir statuso bu
simoj išlaisvintoj Lietuvoj. Vie
ni panašių temų autoriai spėlio
ja, jog ateities laisvoj Lietuvoj 
svarbiausių "bosų" vietose bū
sią tie, kurie likę gimtojoj že
mėj ir kovoja prieš okupantus 
su ginklais rankose partizanų 
eilėse, todėl, girdi, mums net ir 
grįžti neapsimokėtų. Telieka 
Lietuva jiems. Vienas iš ryškių
jų šitokios sampratos atstovų, 
straipsnio "Katrie teisesni?" 
autorius Šaukys. (Žiūr. "Tėviš
kės Žiburiai" Nr. 8). Tai reikė
tų pasakyti, kraštutinio galvo
jimo žmogaus išvados, kurias 
gal reikėtų pagirti tik už tai, 
kad parašytos atviros sielos 
žmogaus. Ką p. Šaukys galvoja, 
tą ir teigia — be jokių užkuli
sių, be išsisukinėjimų. Jis rašo, 
jog į Lietuvą nebegrįšime, už
mirškime ir įsiliekime į šių kraš
tų — Amerikos ir Kanados gy
venimą. 

Vieną "Tėviškės Žiburių" nu
merį praleidus, teisingai kitas 
autorius to paties užvardinimo 
straipsnely replikavo p. Šaukiui: 
"Teisybė, kaikurie negrįš, bet 
kiti grįš, net jei čia imtų auksu 
lyti ar upės imtų tekėti Coca 
Cola..." 

"Vienas laimingas, kai pilvas 
pilnas, kitas —r kai siela pilna. 
Vienas nerims, kol neatsižiūrės 
televizijos, dulkių siurblio, šal
dytuvo, kitas nerims, kol jo 
akys nematys gimto kaimo že
mės, kol jo kojos nepabris dar 
kartą gimtojo purvynėlio, kol jo 
plaučiai neįtrauks gimtojo kraš
to oro, vėjo su gimtų pievų pa
vasario kvapais..." 

KARALIENEI ELZBIETAI n 28 METAI 

*» "Budėjimas naktyje 

Kitas vėl ateities svarstymų 
į straipsnis, kruopščiai paruoštas, 
daugumoje tvirtais argumentais 
paremtas, parašytas prof. J. Bra 
zaičio, užvardintas "Budėjimas 
naktyje", patalpintas vasario 
mėn. "Aidų" vedamuoju. 

Šiame straipsnyje p. J. Bra
zaitis pasineša į gilesnius apdū
mojimus Vasario Šešioliktosios 
proga. Straipsnio autorius žvilg 
terėja kiek atgalion į praeitį, ta
čiau daugiau žvelgia į ateitį, pra 
eitį buvusios nepriklausomos 
Lietuvos ir ateitį — būsimosios. 
Belaukiant ateities p. J. B. pa-

j taria lietuviams persvarstyti kri 
tiškomis akimis savo veiklos 

Į kryptis, nes esą tai diktuoja pa-
| reiga budėti "šioje vidurnakčio 
| valandoje, kuri taip gundo kiek-
I vieną sustingti ir nusnūsti ruti-
s uos kelyje". A 

"Reikia tikėti, — toliau rašo 
I straipsnio autorius, T - kad da-
| bar tęsiasi tik sapnas, ilgas koš-
I mariškas. Reikia taip pat tikė-
j ti, kad sykį jis pasibaigs, ir atsi
dursime paliktoje žemėje, ne vie 

,nam dar nematytoje Lietuvoje. 
• Bus tada pirmas džiaugsmo ap
svaigimas; bus tada išbučiuota 
pirmoji žemės peda. O paskui 
prasidės gyvenimas, ir jis atneš 
ne vieną staigmeną". 

Taip. Su šiais straipsnio au
toriaus žodžiais negalima nesu
tikti. Savaime aišku, staigmenų 

j bus, ir tikrai ne viena, kaip jų 
gyvenime ir visur, ir visada pa
sitaiko, tačiau perdaug nuogąs
tauti, atrodo, nesimato tikro pa
grindo. 

Galimas dalykas, kad visiškoj 
pradžioj — galės būti ir taip. 
Tačiau, reikia tikėtis, labai grei
tai lietuvis lietuvį supras ir jų 
širdys sutaps į bendrą ir harmo
ningą vienetą. Kaip būtų klaida 
manyti, vadovaujantis anksčiau 
minėtojo p. Šaukio samprotavi
mu, jog ndvertėtų mums net 
grįžti į išlaisvintą Lietuvą, nes 
"reikėtų ją p'alikti tiems, kurie 
už ją kraują liejo", taip lygiai 
būtų klaida ir jon grįžti su bai
mės karteliu širdyje, kad galime 
lietuvis lietuvio nebesuprasti. 
„Tiesa, išlaisvintoj Lietuvoj su
sidarys — bent pradžioj — net 
trijų likimo kelių lietuviai: ken
tėję didžią priespaudą savoj že
mėj ir net kovoję prieš prispau
dėjus su ginklais rankose, grį
žę iš Rytų tremties — Sibiro ir 
grįžę iš Vakarų. Tačiau toks 
reiškinys, toli gražu, dar nepa
sako, kad visi grįžusieji nebega
lės rasti bendros kalbos, nebe
galės sutarti ir suprasti vieni ki
tų. Esame mažytės tautos žmo
nės. Nuo lietuvių skaičiaus pri
klausys ir ateities Lietuvos liki
mas. Bus maža lietuyių, mažas 
bus ir balsas Lietuvos tarptauti
niam forume, o jeigu, neduok 
Dieve, nebebus visai lietuvių — 
nebebus visiškai ir Lietuvos. 

Visų lietuvių Lietuva 

Taigi, gal kiek peraštrus p. J. 
Brazaičio straipsnyje teigimas, 
jog: "Grįžusieji iš Vakarų lais
vės turės pajusti, kad ten išau
gęs naujas lietuvis ima gyveni-

Karalienė Elzbieta n su savo sūnumi princu Karoliu ir dukterimi 
princese Ona atsako į anglų sveikinimus savo 28 melų sukaktyje. 
Nuotrauka nuo Buckinghamo rūmų balkono Londone. 

Paryžiuje nušokdino 
sovietines balerinas 

Žinoma, niekas negalėtų nu
neigti augšto lygio sovietinio 
baleto pasiekimu, bet lygiai tie
sa, kad kaip ši, taip ir kitos 
meno šakos Rusijoje tetarnau
ja tik partijos politinei linijai 
padėti vykdyti. Valstybės glo
bojamas, įvairiai privilegijuo

jamas ir pirmon eilėn stumia
mas menas, visdėlto, reikia pa
sakyti, užsieniuose daug kur 
laimėjęs nemažą simpatijų 
Kremliui. Tikrosios padėties ne 
žiną, sovietinį meną kelia į pa
čias aug.štybes ir šaukia, kad 
tik sovietuose tegalimas visa
pusiškas meno klestėjimas. 

Pelnyt Maskvai simpatijų, ne 
perbrangiai pasireklamuoti, so
vietai vis dažniau pradėjo siųsti 
savo meno trupes į Vakarų te
atrų scenas. Ir tuo metu, kai 
prancūzai giliai pergyveno Dien 
Bien Phu tvirtovės netekimą, 
kai visoje Prancūzijoje perėjo 

= stiprios antikomunistinės de-
mą tvarkyti į savo rankas". No- kartą norėtųsi pakartoti, jog monstracijos, kaip tik tuo lai-
rėtųsi manyti, kad Lietuva, kaip ateities nepriklausomos Lietu-j ku, turėjo Paryžiuje prasidėti 
ir šio straipsnio antraštei minė-į vos likimą tvarkys ne betkokia I sovietų baleto gastrolės. Vy-
jau, priklausys tik lietuvėms ir: privilegijuota mažuma, nežiū-: nausybė, norėdama išvengti ga 
ne partizanams, ne "ten išaugu-i rint kokių ji nuopelnų turėtų pa limų antisovietinių išsišokimų, 
šiems naujiems lietuviams", ne;čiai Lietuvai, bet visi lietuviai,, bei kartu gnybtelti Maskvai, at 
iš Sibiro grįžusiems ir taip pat i be abejonės, per tuos asmenis, | šaukė raudonojo bajeto pasiro-
ne iš "Vakarų laisvės", bet \ i - ; kuriems bus patikėtas likimo dymą. Žinoma, sovietai tuo la-
sienis, o visiems lietuviams. Rei
kia tikėtis, apnaikintos mūsų 
tautos likučiams Lietuvoj vietos 
visiems pakankamai bus. Kas at 
sikūrusios laisvos Lietuvos val
džioj bus ir vadovaujamas vie
tas užims — čia jau kitas klau
simas. Tačiau, mes gi tikime, 
kad ateities Lietuva nebepriklau 
sys jokiai "švogerių diktatūrai", 
bet bus demokratinė. Taigi, kas 
bus gyventojų išrinktas, tas ir 
bus valdžioj. 

Šitokią mintį pabrėžus, be abe. 

tvarkymas balsavimo keliu. 
Mūsų gi svajonės apie turėtą

sias Lietuvoj tarnybas ir parei
gas, savaime aišku, būtų visiš-

bai įsižeidė ir protestavo. Buvo 
nepatenkinti ir kiti prancūzai, 
nes biletai į visus vakarus bu
vo iš anksto išpirkti, o kaikurie 
turčiai mokėję pas spekuliantus 

kai bergždžias reikalas. Juk jau, ^ M ^ ^ k & d ^ 
dešimt metų praėjo nuo_ mūsų,j č i u g š o k a n t G a l i n ą ^ ^ 
buvimo Lietuvoj. Dievas zmo, ir ^ b a l e t o ^ ^ ^ 
dar kiek praeis. O ir išvykom t e n ^ ^ š i u o m e t u 
iš ten dauguma praplikę, prazi-' 
lę, tai ką bekalbėti apie ateitį. 
Juk grįžę — mažių mažiau
siai — gal ir persenę būsime, 
turėtoms tarnyboms ir parei
goms nebetiksime. 

sovietai nešoks Paryžiaus sce
noje. 

Įsidėmėtina, kad visai nese
niai, žymusis prancūzų klasinis 
teatras "Comedie Francaise", 
dalinai remiamas valdinių įst'ai-

Gi dėl rūšiavimo lietuvių į vie Į gųt sovietų pakviestas gastrolia 

minčių šioji pastraipa: "...nesva 
joti apie savo turėtas Lietuvoje 
tarnybas ir pareigas"; 

"Susigyventi su mintimi, kad 
laisvos Lietuvos likimas toliau 

jonės, kiek susilpnėja ir p. Bra-; 
^ ^ J J ^ T ^ . ^ " ^ T J ^ t « * * - i r k o k i u s , baigiant š į 'vo Maskvoj ir Leningrade. Pran 

straipsnį norėtųsi pabrėžti: visi) cūzai menininkai sovietijoje bu-
būsime atgimusiai Tėvynei rei- • Vo pasitikti stačiai neįtikėtina 
kalingi ir vienodai vertingi. Vie- r prabanga ir blizgesiu. Sepktaklį 
ni sudėjo ant jos aukuro kan-! Maskvos didžiajame teatre ste-
čias, ašaras, kraują ir net gyvy-. bėjo visi sovietų tūzai, o jam 

priklauso daugiausia tiems, ku- b e S f k i t i ^ _ vargą, Tėvynės' pasioaigus, Malenkovas nusku-
rie ten liko ir išaugo. Tremti- j n o s talginius kentėjimus ir 1.1, bėjo net į užkulisius išreikšti 
nių vaidmuo bus- didelis, bet pa- Logiškai kalbant, ir negalėjo vi- Į savo komplimentus ir pasigėrė-

sų mūsų kenčiančios tautos as- j imą prancūzų artistais. Už ke-
menų visiškai vienodas likimas lionę sumokėjo patys prancū-
ištikti. Prasmingos ir neįkaino-: zai, o už biletus pelnė sovietai, 
jamos vertės aukos mūsų tautie- Panašus susitarimas buvo ir su 
čių sudėtos ant laisvės aukuro rusų baletininkais. A-is 

savo turėtas Lietuvoje tarnybas I tų, kurie neteko gyvybių Sibiro 
ir pareigas, taip — atvirkščiai — toliuose arba Lietuvos miškuo- nuo baisaus siaubo 
neteisingas pabrėžimas, jog "lais 

gelbinis"... 
O, visdėlto, sunku sutikti su 

šitokiu teigimu. Kaip yra teisin
gas p. B. išsireiškimas, kad ne
reikia tremtiniams svajoti apie 

vos Lietuvos pkimas toliau pri
klauso daugiausia tiems, kurie 

bolševiz-
se, bet lygiai prasmingos aukos mo. O kas išlikom gyvi, tikė-
pvz. tų tremtinių, kurie savo gy- kime, dar labai būsime reikalin-
vybes palaidojo po Dresdeno gi Tėvynei Lietuvai ir tai visi, 

ten liko ir išaugo"., čia ir dar griuvėsiais ar kitur, bebėgdami ne betkokia grupė. 

MELE MAZALAITĘ 

S A U L Ė S T A K A S 
ROMANAS 

Prezidento parama 
Žymusis dienraštis "The New York Times" birželio 14 d. 

laidoj, žymioj vietoj, įdėjo ilgoką reportažą apie lietuvių, latvių 
ir estų surengtą baisiųjų birželio dienų minėjimą New Yorko 
mieste. Skelbiant t a proga duotą prez. Eisenhowerio pareiškimą, 
reportažą pradeda tokia stambesne antrašte: "President offers 
hope in Baltic". Pridedama ir tai, kad minėjimui, buvusiam bir
želio 13 d., pareiškimus prisiuntė abu New Yorko valstybės se
natoriai (įves ir Lehman) gubernatorius Dewey, kongresmanas 
Franklin D. Roosevelt, Jr. 

Šiuo reportažu "The New York Times" savo skaitytojams 
parodė, kad pabaltiečiai savo kovoj dėl laisvės ir nepriklausomy
bės turi paramos ir Baltuose Rūmuose, ir Kongrese ir guberna-
tūrose. 

65 
(Tęsinys) 

Ir tuo metu žmogus atsiduso: buvo įėjęs naujas, 
nesibeldęs — kaip viršininkas įėjo jaunas vyras. 

— Draugas Lukaitis, — pasakė žmogus, — štai 
jums vertėja, kaip kalbėjome. Panelė — jis nepajuto, 
kad išsišoko senoviškai ir ji šyptelėjo, — panelė kal
ba ir rašo devyniom kalbom. Mes galim pasitarti kas 
pirmiausia ir greičiau reikalinga. Čia aš turiu planą. 

Draugas Lukaitis pažvelgė, ji taipgi — ji matė, 
kaip iš jo stačiai liejosi savo pareigų vertinimas — ir 
ji nusišypsojo jam į akis iš po skrybėlaitės. — Ką tu 
veikei iki šiol, — galvojo ji, — ir ji matė, kad j is stai
ga buvo papiktintas jos šypsena ir asmeniu. 

Taip buvo — jis žiūrėjo, jis permetė ją kiaurai, 
tokią buržuję, ji nebuvo nusiėmusi pirštinių, ji sėdėjo 
taip, lyg čia ne įstaiga — arba ne ji atėjo, o jis — 
tokia puikybė. Jos kostiumas turėjo brangiai kainuoti 
ir ant pečių karojo jam nežinomas lengvas švelnus žvė
ries kailis. Ir dvelkė neaiškūs kvepalai. Ir — ji šypso
josi. Jis norėjo tarti, kad jiems nereikalingos koketės, 
o rimti darbo žmonės — jis nežino kodėl nepasakė taip. 
Jis atsisėdo, užsimetė vieną koją ant kitos kelio — jis 
taip niekad ir nesėdėjo kitur — ir tuomet ji vėl nu
sišypsojo, ir jį apėmė siutas. Demonstratyviai jis at
sisegiojo švarką, pusiau nusuko į šoną kaklaraštį ir 
užsirūkė, nesiklslusęs ar ji rūko. 

— Taip, — pasakė jis svariai: — milžiniškai daug 
darbo. Liaudis neturėjo net ko skaityti, ji buvo mai
tinama šlamštu ar nuodais. Bus kitaip. 

— Aš nežinau ar galėsiu išgelbėti%liaudį, — sako 
ji, — iš visų tų mano devynių kalbų aš verčiau tiktai 
grožinės literatūros veikalus, — ji šypso ir žiūri į šitą 
draugą Lukaitį. Iš tikro, ji net iežinojo kaip malonu 
matyti, kad kas nors taip erzinasi dėl to, kad šypsais. 

— O liaudžiai nereikia grožinės literatūros? — 
sako jis grubiai, ir tas, kuris pirma jo kalbėjo, susi
gūžė — jis galvojo, jog prisidarė bėdos su ta vertėja. 
Bet kodėl ji taip negudriai kalba? 

Ji kalba dabar sausai ir šaltai: 
— Manau, kad galiu gerai versti. Tačiau jūs pir

ma turite žinoti, kas norima atlikti. Aš nesu suinte
resuota metų planu — tiktai kiekviena knyga atskirai 
— tai yra tuo metu kol dirbu. Kai jūs iš savo didelių 
užsimojimų turėsit konkretų pasiūlymą — susitarsi
me. Dabar aš skubu. — Ji stojasi ir šypso taip, kad 
draugas Lukaitis galvoja: — 

Gal toks būdas? Gal čia ųe koketavimas, o tiktai 
ji didžiuojasi kad ką nors^noka, ko mes patys nega
lime. — Bet tuojaus jis pyksta, kad ji nepadavė ran
kos atsisveikindama, ir vėl niršta už jos apdarą: kaip 
galima taip rengtis, kada kiekvienas šiomis dienomis 
susipranta ir prisitaiko. Ji stačiai metasi į akis tokiu 
pasipuošimu — gyva kontrorevoliucija. 

Ji išėjo, o jis stovi prie lango ir nesiklauso ką jo 
padėjėjas pasakoja vartydamas planą. Jis staiga at
simena, kad turi reikalų mieste ir išeina iš pradžių 
skubėdamas, paskui lėtai. 

Tuo metu ji eina pro kapines ir galvoja, jog viskas 
miršta, nuo laisvės iki knygos, ir išgirdo, kad šalia jos 
eina. Ne, nesakysi, kad šalia — atrodė, kad buvo vy-
tasi ir dabar, kai susilygino, ėjusį buvo apstojęs neaiš
kumas, abejonė ar prieiti. Ji neatsisuko: joks drau
gas nėjo taip, o priešui ji nenorėjo padėti, atsisukda
ma. 

Bet jis taip negalėjo visą laiką eiti — draugas 
Lukaitis — jis turėjo perkirsti gatvę į kitą pusę, ar 
pralenkti, tačiau jis pradėjo eiti gretimai. 

Nežiūrėdama ji šypsojosi — ilga ir neaiški šypse
na jį siutino: kad būtų galima mušti už tai, kad šyp
so, — galvojo jis — ir daugiau neišmanė kaip apsi
ginti. Ir ji tylėjo. — Po velnių, — pasakė jis sau. o jai 
tarė: 

— Jūs labai lėtai einate, o sakėt, kad turi t sku
bėti. 

Ji neatsakė nieko ir nenustojo šypsotis — buvo 
visai kvailas reikalas: nei kaip pasukti į šoną, nei kaip 
nueiti greičiau, nei ką kalbėti. Kad tik ji nesišypso-
tų, — manė jis, — jis nežiūrėjo, tačiau matė. Ji žengė 
lėtai dėstė koją už kojos, nedideliais žingsniais — bu
vo vargas prisitaikinti. Gal ji laukė, kad jis pasi
trauks? Tačiau jis laikėsi iš atkaklumo, kaip tik. Taip 
jie baigė eiti Vytauto prospektu, ir staiga ji prabilo — 
taip staiga, kad jis pripratęs prie visokių netikėtumų, 
vistiek krūptelėjo. 

— Jums sunku eiti su manim — kodėl jūs varg
state? Ar jūs turit mane sekti? — Jis pažvelgė ir ūmai 
sužinojo, kad eina su priešu ir kad taip negalima, kad 
reikia sutramdyti, nieko nereiškia, ji su savo kalbomis, 
tai tiktai devyni gyvatės gyliai ir tiek. — Ir ji vėl at
siliepė : — Bet aš jūsų nebijau. — Ir ji šypsojo ir šyp
sojo — jam atrodė, kad taip daro smauglys, kai jis 
žiedais suka žmogaus kaklą. 

Jis nesusigaudė ir pats dar nežinojo kaip baigsis: 
negalima liaudies priešams taip paleisti vadžias — ju
to j is; bet tuojau jo dėmesys pakrypo: jos veidas pa-

| niuro, atrodė, jog ji nustojo jausti, kad jis eina šalia. 
J i juto kažkokį pasibjaurėjimą — matė jis, ir jis be-

jveik kankinosi dėl to nežinojimo: kodėl? Ar tai jis? 
— Ne, neįmanoma — tai kažkas kita, bet kas? Jis ap

sižvalgė: gatvė buvo tuščia šiuo momentu, net sunk
vežimis nevažiavo, net kareivis nėjo — švietė saulė 
labai gyvai, ir linksmai, per visą miestą garsiakalbiais 
lėkė Kalinuška — ir jis pasakė: 

(Bus daugiau) 
- _ . _ 
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Per 42 metus parduoda geriausius baldus. 

ik u a r i K a s 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

I Š P A R D U O D A M O S : 
visos prekes baldų, elektriniu daiktų, televizijų, radijų ir bran
genybių. Nuo 90% iki 70% NUOLAIDŲ, kad padaryti vietos 
naujom prekėm. 

Žymių vardų: Kroekler, Pullman, Simmons, Lloyds, Lees, 
Sealy, Universal, Hoover, General Electric, Philco, Zenith, RCA-
Vktor, Admiral, Crosley, Kelvinator, Norge ir daugelis kitų. 

CASH ARBA IŠMOKĖJIMAIS! , 
Teisingas pasiūlymas nebus atmrstas! 

MIEGAMOJO SETAI : 
4 gnh. sllver Mink on Morraoro Sand. $399 vertes, ui $199.95 
3 gab. riešuto miegamojo setas, $219 vertės $125.00 
3 gab. blond ir ąžuolo miegamojo setas, $189 vertes, ui . . . . $115.00 
4 gab. stvimir mi( ^. setas, Down Oak, itKnlern.. $895 vertes $395.00 
4 fab. \Vhite Wlne mieg. setas su vanity. KtbB.50 >ertės, už $1*5.00 
4 gab. Alberts t.oulen Sand mieg. estas, $739 vertes, ui 9380.00 
4 gab. Baste Witz I m perial setas, $«75 vertes, už $490.00 
3 gab. mieg. setai, $149 vertes, nž $79.00 
4 gab. Cherry Wood Mahoganjr mieg. setas, $495 vertes, už . . $200.00 
4 srab. \\Vst Miehigan Falcon setas, $499 vertės, už $250.00 
4 gab. Alberts lmfterbd <;okl mieg. setas, $599 vertės, už . . $309.00 
3 gab. Blond mabogany, ąžuolo ar riešuto miegamojo setas, 

vertės iki 9250, ui $89.00 
4 gab. French I»uis XIV riešuto eustom setas, $950 vertes . . $345.00 

SEKLYČIOS SETAI : 
2 gab. Matlai.se on Frieze Pullman ištUrbystės 

etK-tom soklyėios setas, sus« vertes, ui $:tr>9.0t) 
2 gab. Kroehlt-r frieae, j\airiu S|MII\Ų. $220 vertes, už $109.00 
2 gab. Frie«e su springsais arba guma viduje. $309 vertes . . $175.00 
3 gab. Koše on (iokl "metalio eurved section'% $495 vertės . . $299.00 
2 gab. !••<* nylon. $375 vertės, už $199.00 
2 gab. nylon, įvairių spalvų, tiktai po $149.00 
2 gab. DianHjnd sekl>«'ios setas, broeatelle. $:J50 vertes, už . . $155.00 
2 gab. Sleeper ir kėdė, Kroehler, Sttot) vertės, ui $239.00 
2 gab. Pulloian sh-eper ir kėdė, $509 vertės, ui $305.00 
2 gabalu' seklyėkM irlM. vertės S159, už $79.00 
3 Kabalų seetional. vertes $149. už $09 00 
3 gab. plastika uždengtas seetional, $219 vertės, už $79.50 
2 gab. Traditional broeatelle uždengtas, $400 vertės, už $195.00 
2 gab. Traditional f rieše uždengtas, $299.95 vertės, už . . . . $105.01) 
2 gab. \ \ l n n broeatelle uždengtas, $4«0 vertės, už $219.00 
2 gab. >l:itlaise traditional. $419 vertes, už $209.00 
2 gab. Traditional seklyčios setas, $331 vertės, už $149.00 

SOFOS: 
Traditional broeatelle sofa, S219 vertės, už . . . ̂  $109.00 
Tnulitionul frieze uždengta sofa, $199 vertes, už $85.00 
Traditional sofa. broeatelle uždengta, $109 vertės, už $75.00 
Freneh Camel baek broeatelle sofa, $299 vertės, ui $09.00 

VALGOMOJO SETAI : 
9 gab. IH:nenn IMiyfe mabogany liuperiai valgomojo 

kambarin setiu-. S<»9."> vrrtes, už $325.0.0 
9 gab. KOS4\\IMNI mabogany BUming K«>ek. $989 vertės, už $$00.99 
9 trab. Mabogany valgomojo setas, $359 vertės, už $239.00 
9 gab. bl«»nd "MOK gla>s ebinu" \aJg. setas. $089 vertės, už $423.*$ 
9 gab. Mod« rn blontl ar mabogany valg. setas $050 vertės . . $419.0*1 
7 j;al). ažnolo valg. minu su "pėdai base" stalu. $495 vertės $199.00 
7 g-ab. IhiiM-an l'bvfr maboirauy valg. setas, $339 vertes, už $229.0 1 
Balelės "blnv\n <rla-s ereden/as". $359 vi-rtės, už $193.00 
Mabt>garfy eretlen/as. *299 vertės, ui $U»O,«»0 
Plastika uždengtas ereden/as, $29.50 vertės, ui $14.00 
Mahoican.v burbt, SI99.95 vertės $98.00 
Blond buffet, $99 vertės, už $09.00 

KAI KAI: 
Avininster 9 x '2 Lauras, 879.50 vertės, už $19.50 
Avmmster 9 x 1 2 kauras, vertės iki $<;9.50. už $39.50 
"\\ool facc" kaurai, 9x^2, $59.00 vertes, už $37.50 
Uilton kaurai. » x ' 2 , $189 vertės, už $119.01) 
ttUton kaurai. 9 x «2, vertės 8119, už $09.50 
\ \ iltoa kaurai 9x12 . vertės*$l09, už .' S«0.00 
9 x 9>a kaurai. Uilton, $119 vertės, už $29.50 
9 x * h Wilton kaurai, vertės $99. už $45.00 
9 x « vilnoniai kaurai, vertės $99, už $29.51) 
9 x ' 2 "vvool fa<T'' kaurai. Spec. įianluodami. Pasirinkimas.. $19.95 
9 x < - "liug i»a4lsf specialiai po $4.95 
9 x '2 linoleuin kaurai, \crtė> $9.00, po $1.50 
12x15 YVilton kaurai. $300 vertė.s, ui $139.00 
12 x 15 kaurai, vertės $175, ui $79.00 
8.:; x 10.1 kaurai, vertės 8125, už $«5.00 
1" e-nl. karpetas, *:;.!»."> jardas, dabar po $2.25 už jardą 
27 eol. karpetas (runner), $2.95 janlas, dabai $1.25 už jardą. 
27 tol. kar|M'tas Iruniier). $4.95 jardas, dabar $3.50 už jardą 

GAZINIAI IR ELEKTRINIAI PEČIAI 
Athens 6 įletfintuv u anglims ir niiHlžiu kūrenti perins 

su karšUnn vand< iiiui tanku, $120 vert* s, už $59.00 
A|>artiiientui 4 degintuvu gazo rangettes, vertė.s iki $90, . . už $49.50 
Homotead Beluve ųa/ini- pečius, $249 vertės, ui . . $129.0O 
Kt A Kstate |K-ėiai. \ertes iki $239, už $149.00 
Modern Maid <P IH-luve |>e<'ius, stiklo durt s, $289 vertės, už $109.00 
l'atveraul Beluve guzinis ]Mvius, 8229 vertes, už $139.00 
Magie ga/.iui.s ir kombituteijo.s |>eėius, $329 vertė.s, už $219.04) 
GE elektrinis |HH"ius, 8209.50 vertės, už $119.00 
t.F elektrinis |>eėius. Beluve, su giliu šuliniu, $309 verjės, už $249.00 
4 kambarin aliejaus šildytuvas, specialus, $09.50. Dabar . . . . . $39.50 

GAZINIAI ŠILDYTUVAI: 
Comforter. 3 kambariu, 30.000 BTI', už $10.50 
Oakiand. 3 kambariu dydžio. 35.0(81 BTI', už $29.50 
(vlonogram. 3 kambariu dydžio, 35.IHMI BTI, už $79.00 
Magie Cbief. ."» kamb. d.vdžki ga/.. šildytuvas, $135 vertės, už $89.50 
Florenee, 0 kamb. d.vdžio ga/. šildytuvas, $129 vertės, už . . . . $89.50 
Sie«ler, 5 kamb. na/, šildytuvas, $259 vertė*, už $109.00 

ELEKTRINIAI VĖDIKLIAI: 
10 coliu sukiolami eleiiti iniai vėtlikliai. Į̂M cialiai $9.95 
12 coliu sukkcatHi elektriniai \< dikhai. spccUUkti $12.95 
10 eoliu sukiojami elektirniai včdikliai, specialiai $19.95 
(.eiteral Fleetrfa' ''Phest type freaaer", $299 vertės, už $225.00 
HotiH'steail šithlytttvas, $;S95 vertės, už $199.95 
7 kub. |KIIU šaldytuvas, $199.95 vertės, už $139.95 

AIR CONDITIONERS: 
Admiral. »/•} arkliu jėgos, Beluve $165.00 
l'lnl. o «*j tonos, vertės $299.95, už $225.00 
t.eneral lllectric '*Ą arkliu jėgi»s, $399.95 vertės, už . . . . . . . . $209.50 
Homestcud \-z arklio jėgos, $299.95 vertės, už $175.00 

DULKIŲ VALYTUVAI: 
Hoover specialus už $15.00 
A|M*v t'anister >lo«l. Vertes 859.50, už $19.95 
l.ureka I prigltt. vertės $09.50. už $39.00 
Hoover "tank lyiM-*', $79.95 vertės, už 819.00 
Beneral E|SCtrlc, verU's $99.95, už $39.00 
t.eneral Fleetric. vertės $89.95, už $14.00 
Iloyalair "tank type"', vertės $59.95, už $15.95 
ilouse Maid i.fuigbt valytuvai »u priedais $21.95 

TELEVIZIJOS SETAI — 2 4 % IKI 5 1 % NUOLAIDŲ 
17 col. TV setas, stalo modelio, vertes $200, už $98.00 
J 7 coliu TV setas, console. reg. $250, už $129.00 
21 eol. TV stalo niodeJU*. nutkogany, $250 vertės, už . . .' $130.0.) 
21 eol. TV setas, "3 vvay radio-plionograplt couib.". už . . . . $225.00 
21 col. TV setas, console, ri'g. vertė $435, už $199.00 
"3 vvay i»ortable" pbonogt apluts, už $18.00 
AM and FM 7 lempą radliai. už $29.00 
FUektrinės plovyklos, reg. vertė $129, ui $77.00 
Mažosios plovyklos, reg. kaina $49, už $29.0J 
Prosyjintui ntagliai, reg. kaiwt $89, už $49.00 

n 

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

ATDARA SEKMADIENI NUO 11 IKI 5 VAL. PO PIETŲ 
Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 ryto iki 9:30 vai. Kasdien nuo 9—6 

Iš ATEITININKU 
gyvenimo 

.Atkel ta i» 2 pusi.) 
surišti su paskelbimu Nekalto 
Prasidėjimo dogmos, jos šimta
mete sukaktimi. Ši sukaktis iš 
naujo atkreipia visų dėmesį j 
Marijos Nekalto Prasidėjimo tie 
są. Ji taip pat kiekvienam pri
mena pareigą išlaikyti savo šir
dies skaistumą; tai būtina są
lyga dvasios didybei ir jos ku-
riamajai galiai išsiskleisti. Dėl 
to ateitininkų organizacija, ku
rios vienas iš pagrindinių sieki
mų yra paruošti jaunimą' tau
riam ir garbingam gyvenimui, 
kreipia savo narių ypatingą dė
mesį j kovą su piktu. Kai daž
nas ateitininkas dabar gyvena 
toje aplinkumoje, kuri įsunkia 
labai atlaidžias žmogaus nesan-
tūrumui pažiūras, reikia didelių 
pastangų išlikti Dievo įstatymų 
saike. Kongrese bus išryškinta, 
j e £ tik t a s lengviau išsilaiko do
ras ir skaistus, kuris išlaiko gy
vą ryšį su Nekaltai Pradėtąja ir 
jos Sūnumi — Kristumi. 

( Iš At-ku Fed. atsišaukimo) 

ATEITININKŲ STOVYKLA 
MARIANAPOLYJE 

Moksleivių ateitininkų 2 sa
vaičių vasares stovykla rytinė
se valstybėse šiemet įvyks Tė
vų Marijonų sodyboj, Mariana-
poly, Thompson, Conn. Stovyk
la, prasidės rugpjūčio 14 ir baig
sis rugpjūčio 29 d. Stovyklon 
priimami berniukai ir mergaitės 

at-kai, lanką augštesnę arba pra 
džios mokyklos 3 paskutinius 
skyrius. Taipgi priimami ir 
moksleiviai ne ateitininkai. Mo
kestis už 16 dienų stovyklavimą 
35 dol. Stovyklon numatoma 
priimti ne daugiau kaip 100 as
menų. Moksleiviai at-kai neati
dėliodami registruojasi per sa
vo kuopų valdybas ir globėjus. 
Registracijos reikalu į vietinių 
kuopų valdybas gali kreiptis už 
siregistruoti ir ne ateitininkai. 
Atskirais atvejais registracijos 
ir informacijų reikalu kreiptis 
į stovyklos organizatorių kun. 
Vacį. Martinkų, 350 Smith Str., 
Providence, R. I. 

Tad kviečiu gerb. moksleivių 
tėvų vaikus siųsti į šią stovyk
lą. Stovyklos organizatorius 

STUDENTAMS AT-KAMS 
CHICAGOJE 

Studentų ateitininkų susirin
kimas yra nukeliamas iš šio sek
madienio, birželio 20 d., į kitą 
sekmadienį, birželio 27 d. Vė
liau pranešime daugiau. 

Valdyba 

«*»* 
^ 

4L t 

iRiilli 
MASINIŲ DEPORTACIJŲ 

MINĖJIMAS 

B'.rželio mėn. 13 d. Detroito 
International Inst i tuto patalpo
se įvyko bendras Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos 1941 m. birže

lio mėn. deportacijų minėjimas. 
Į.iešus Amerikos ir visų trijų 
valstybių vėliavas buvo sugie-

• dotas Amerikos Himnas. Į šį mi
nėjimą atsilankęs ir dėl laiko 
stokos t rumpai kalbėjęs Michi-
gan gubernatorius Mr. G. Men-
nen \Villiams su simpatija pri
siminė puikiąsias Baltijos vals-

• tybes ir jų pat i r tas bei dabar-1 
j t inęs kančias. Antrasis garbin
gas svečias kongresmanas Mr. 

! Alvin M. Banttey, šį pavasarį 
nukentėjęs nuo portorikiečių te- ! 

Į roristų šūvių, savo kalboje pri-1 
siminęs Amerikos Himno suku- Į 

i rimo aplinkybes, kada iš anglų j 
; laivo ant apšaudomo McHenry. 
i forto, plevėsavo vėliava, tą pa
dėtį palygino su pavergtais ir j 
l>ersekiojamais kraštais , ant ku
rių miestų jų vėliavos nors ir ne-
plėvesuoja, bet laisvės t roškimo 
dvasia y ra jokių teroru nesutru
pinama. 

J i s pažadėjo pilną paramą 
pravedant Kongrese į s t a tymus : 

I M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

* 393 VVcst Grand Boulcvard 
<or. Shady Lanc Drtroit 16. Michigan 

Telcf. TA 6-0686 
Pirm. antr. ketv. ir jx*rikt. 12-'* ir 6-8 vai. 

Treč. ir iešt. 12-3 vai. 
Namy telcf. VI 1-7970 

1) uždaryti komunistų partiją 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, 2) nut raukt i diplomatinius 
santykius su Sovietais ir sateli
tais , 3) išskirti Sovietus ir sa
telitus iš Jungtinių Tautų. Taip 
pa t perskaitė Kongresmano 
Kersteno laišką pabaltiečiams. 

Po to sekė visų trijų tautybių 
atstovų kalbos ir tautiniai him
nai. Tarpe svečių — kalbėtojų 
buvo lenkų, ukrainiečių ir ven
grų atstovai. Baigiant oficialiąją 
dalį priimtos rezoliucijos Jung
tinių Amerikos Valstybių Pre
zidentui ir Kersteno Komitetui. 

Meninėje dalyje pasirodė t ik 
estai i r ' la tvia i . Pasigedome lie
tuvių publikos, ypatingai lietu
viškos, galėjo būti žymiai dau
giau. Gaila, kad pradėję čia įsi-
pilietinti vis daugiau pradedam 
pamiršt i savo tėvynės kančias. 

Detroito katalikiškųjų orga- "*•****** 
nizacijų veikėja Elzbieta Paura- "PASKAMBINKIT ™ " » 
zienė su vyru Stasiu ir vaikais — ATVAŽIUOSIM POPILT" 
i ž , „ , U „„ ,„ , .« „*~„f„,™,v,„ ; „o TF.LKVL6IJOS. RAIMO. PATEFONŲ 
išvyko vasaros atostogoms į va- TAISYMAS 
samamį, tačiau esant reikalui, JOfįAS GRABINSKAS 
galima rašyti senu adresu, 17403 4 G Televlaicn, 9U W. 35th PI. 
Quincy Ave., Detroit 2 1 . Telefonas FRontier 6-1998 

Vytautas Černius, generolo , . a s „ < t i n , _ i r ^Hau ir | »HM 
Černiaus sūnus, išvyksta į U S A «ww 
kariuomenę apmokymui. NUO l T 2SISEN£JL T Snj 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų 

•*>,. kurt*, kenčiat BBO 8ENTJ, AT
VIRU tr SKAUDŽIU 4AJZDU. JI* 
oecjraU ramiai «*d#ti tr naktimi* 
miegoti, nes fa ui»i»enėJustoa ž&tsdoe 

Andrius Palšis Lietuvos Vy
čių 25-tos kuopos, Clevelande, 
veiklus narys , svečiavimosi me
tų Detroite pas Robert Boris, 
aptarė Vyčių veiklą. 

Juozas Keblaitis, 1573 Lan-
. . niežti Ir skauda. Kad pasalinti t* 

Sing, nakt i e s m e t u art i Savo na- niežėjimą Ir skaudėjimą sanu atM-
mu buvo užpultas keturių vai- J l a U L O ' k Sro d t " , * .n t . U ^% f J 1 o d S?: 
kėzų ir žiauriai sumuštas . rpatybes palengvins josų skaodiji-

n . sv , , . . , mą ir galėsite ramiai mlecott nak-
Petras Grybas po ligos sveik- ų vartokite jas taipgi nuo skan-

s ta savo namuose. SUStSS ^SJSTJBSSZ 
Medicinos daktarė M. Mlški- SIS. Taipgi paftallna perfePjlmą Ilgos 

. . , . . o n o vadinamos ATHLETES FOOT, su-
niene at idarė savo kab.netą 393 .tabdo daovinima odos ir pprpiraimą 
West Grand Boulevarci. kampas *£2£&?l2Š£S? ^ . T 
Shady Lane telef. TA 6-0686 ir rinin, odos »b*rtmu ir tA. taipgi 
ian nr i imin i ia l io^n.na tinkamas vartoU TaikuCiam kada pa-
Ja IgoniUS. urodo skaudus Išbėrimas nuo vysty-

ir smulkesnes kių. Jto yra n « gydx»» •*« 
ririlnlų odos Ugų. L*-

Jos skelbimą 
(Nukeltr. į 6 pusi.) 

T R U M P O S Ž I N U T E S 

Šventosios valandos metu, vy
kusios birželio mėn. 9 d., Mother 
Repara t r ix patalpose, kurią pra
vedė kun. Simanavičius, dalyva
vo gausus būrys lietuvių. 

Kun. Simanavičiui, Mr. Elz
bietai Paurazienei ir visiems da
lyviams, gražiai reprezentavu
siems lietuvius, A. L. R. K. Fe
deracijos 4 skyrius reiškia pa
dėką. 

Lithuanian Melodies metinis 
radijo piknikas, ta lkininkaujant 
Lietuvos Dukterų Draugijai pra
ėjo su pasisekimu. Pikniko ren
gėjai sugebėjo suorganizuoti vi
sų dalyvių bendrą dainavimą. 

KLAUSYKITE: 
LITHUrvNIAN MELODIES 

j-TOTIS WFA(i BANGA msn K1L 
Kiekvieną sekmad. 3:00—3:30 

(Detroit laiku) 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

15"5«- 1 o-.iin- Ave. 
Detroit 27. Mich. 

Trl. np~u]\vay 3-2224 

gulo Olntment yra 
parduodamas po Tl 
©A. f l .Si tr • ! . • • 
Pirkit vaistlniss Csr 
oagojs Ir apyltnastt -
MUwaukee. Wlsc., Os 
ry. Ind. Ir Detroit, M f 
ohlgan arba rašyk 
J« tr atsiųskite M o 
ney ordsr | : 

L E G l X O , Depar tment D. 
\mMmwMmw^/M^Wi¥:^'i¥MW^^^w*Wi¥.-i¥W^ 5618 W. E(MT Si.. Chicaeo S4. 111. 
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R & J. JOKUBKOS 
Laikrodžiy, Brangenybe, Radijo, Televizijos Krautuve 

(Buv. Kass-Kazukausko krautuve) 

1. Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai Į 
žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, ša-1 
kūčių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara-1 
tai, 5. Piniginės, 6. Zenith, Dumont ir G. E. | 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radijos. | 
7. Televizijos ir radio lemputes, 8. 2aislai ir 1 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

l 
Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

4102 Archer Ave., Ciucago 32, III., Tel. LAf. 3 8617 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloky 

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

Pristatome anglis ir j>ečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

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

I 1 | I 

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

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T Tel . D i r b t u v e s S E e l e y 3-2146 

N a m ų K E m v o o d 8-3092 

NAUJI IR VARTOTI AUTOMOBILIAI 
Prieinamos kainos, geras patarnavimas, garantijos ir vi

sokių dokumentų sutvarkvmas. 
' LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

NARMONY MOTORS, INC. 
Kviečiame visus savo klijentus bei automobiliais važinė

jančius lietuvius atsilankyti į naujai pastatytą taisymo dirb
tuvę. Turime moderniškiausius elektroninius aparatus nure-
guliuoti motorus bei hidrolinius įrankius atlikimui visų ka-
roserijos darbų. Pritytę ir sąžiningi mechanikai, vadovau
jant Albertui Rutkauskui sutvarkys jūsų sugedusį motorą 
arba sudaužytą mašiną greitai ir nebrangiai. Taip pat nori
me pranešti, kad Harmony Motors, Inc. įsigijo automobilių 
vilkiką (tow-truck) ir jei jūsų automobilis sustotų ar ištik
tų nelaimė telefonuokite į Harmcny Motors ir mes tuojau 
atvyksime ir pagelbesime jums visose jūsų bėdose. 

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. . 
5805-07 S. \VESTERN AVE. REpubtic 7 6480 

TOLIUS SLLTAS, pres. 

r^ 

ĮO ATSAKYMU 
si ~ 

KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 
FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
T U R T A S — $44,000,000.00 

: ^ 

% ?̂5=c 
•*J"'"i' ' Mu. ; ,*, M.., wist> i .;» •> i 

# 

1. 
2. 
Z. 

5. 

G. 

Ji y ra stipriausioji taupymo įstaiga. 
Dabar ji moka 3 ' < dividendą. 
Ji y ra grynai lietuviška įstaiga. 
Jos Atsargos Fondas didesnis negu 
$3,600,000.00. 
Cash, Gov't. Bonds ir G. I. paskolų, 
dalinai garantuotų U. S. Gov't., 
$34,000,000.00. 
Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose jų 
vertė y ra t iktai $1.00. 

7. J i saugiai ir konservatyviai vedama. 
8. Per 45 metus j i visados visiems iš

mokėjo pagal pareikalavimą. 
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir 

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

Corp. apdraus ta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADĖTI PRIEŠ 11-TA MĖNESIO DIENA NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 
s 

JUST1N MACK1EVVICH, President 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos rytu iki 4 valandos po pirty. 
Kt tvirtadirniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4 1 9 2 ARCHER AVE. , CHICAGO 3 2 
(Archer Ave . a? Sacramervio) 

P H O N E : V I r g i n i a 7-1141 

i • • i \ 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, INC. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 

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

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $149-00 

Pasinaudokite šia re ta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 

. v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

V 
Užeikite i 
LIETUVIU KRAUTUVĘ 

S? 

P-

L I E T U V I Š K A 1 STAIGA 
SAFETY 0F Y0UR 
SAVINOS 

• ^ g S ^ ^ S * * •*"-

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

ir tolimų distancijų, gauki te : 

ANTANAS VILIMAS 
1841 S a CALIFOKNIA A V E , CHICAGO, ILL. 

ROckwell 2-2282 
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Ketvirtadienis, birželio 17, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

BALT1M0RES ŽINIOS 
MOKSLO METŲ P AG AI G-

TUVĖS 

šv . Alfoitd-parapijos mokyk
la birželio 13 d. šventė mokslo 
metų pabaigtuves. 8:30 vai. pa
maldos bažnyčioje. Jas laiko mo
kyklos globėjas prel. Mendelis. 
Savo pamoksle su jam įprastu 
įkvėpimu j i s kalba apie katali
kiškosios mokyklos reikšmę ir 
kreipiasi į baigusius mokyklą, 
ragindamas juos toliau mokytis 
taip pat katalikiškose mokyklo
se arba bent rūpestingai saugoti 
gilų tikėjimą ir laikytis tų pa
pročių, kuriuos j iems įskiepijo 
mūsų mokyklą. 

Po pietų salėje — iškilmingas 
pabaigtuvių aktas. Pradėta A-
merikos ir Lietuvos himnais, 
svečių pasveikinimo giesme ir 

• "Miškų Gėlė" daina. Choras su
tvarkytas labai gražiai ir gieda 
gerai. Pačiam aktui vadovauja 
prel. Mendelis. J is įteikia gra-
duantams pažymėjimus. Jų yra 
20: J. Čepaitis, H. Gaidis, D. 
Kunigonytė, G. Kurtin, A. Kve
darą, M. Mendelytė ir K. Lusti-
ca — čia gimusių lietuvių tėvų 
sūneliai, dukrelės; B. Bačians-
kaitė, B. Bogutaitė, St. Jankevi
čius, Vai. Drazdys, L. Lendzai-
tė , B. Penkiunaitė, D. Pukely-
tė, V. Šližytė ir L. Uleckaitė — 
naujakurių vaikai; G. Dempsey, 
T. McCrosson, J. Oleyar ir G. 
Ruiz — nelietuviai. Baigusiųjų 
vardu padėkos žodį gražia lietu
vių kalba vyriškai taria J. Če
paitis. Paskui iš prelato rankų 
atsi imti dovanų eina i lga eile 
pasižymėjusieji mokiniai. Už pa
sižymėjimą moksle įteikiami me
daliai: 8 skyriaus — J. Čepaičiui 
ir B. Penkiunaitei, 7 sk. — V. 
Ruskell ir P. Carter, 6 sk. — S. 
Tvaronui ir O. Schiaffino, 5 sk. 
— D. Pakalniškiui ir M. Nauya-
lytei, 3 sk. — J. Grigaičiui ir M. 
GoraI, 2 sk. — K. Jimramovs-
kiui, J. Čepaity te i ir N. Duly-
tei, 1 sk. — A. Vaškiui ir J. Auš-
trautei, vaikų darželio — R. Ši
lanskui ir Karaliūtei. Ta pati 
dovana suteikta B. Bogutaitei ir 
L. Uleekaitei už .uolų paslaugu
mą mokyklos patarnavimuose. 
Be to, medahus gavo 36 moki
niai nė karto neapleidusieji šven 
tadieniais šv. Mišių šv. Alfonso 
bažnyčioje ir 45 nepraleidusieji 
per išt isus metus nė vienos mok
slo cfienos. Lietuvių Legionierių 
Posto vadas J. Stefura geriau
s iems mokyklos mokiniams J. 
Čepaičiui ir B. Penkiunaitei įtei
kė Amer. Legiono Medalį. Mo
terų Padėjėjų })osto vardu N. 
Miller įteikė piniginių dovanų: 
J. Čepaičiui — $3.00, B. Penkiu
naitei ir K. Lustiea — po $2.00. 
Prel. Mendelio dvi dovanos po 
$5.00 už spelinimą teko D. Ku-
nigo.iytei (8 sk.) ir C. Grigaity -
tei (5 sk . ) . Maryland Automobi
lių klubas įteikė School Safety 
Patrol pažymėjimus J. Čepaičiui, 
St. Jankevičiui, K. Lustiea ir B. 
Penkiunaitei . 

Mokinių pasirodymo dalyje 
pirma vieta paskirta Marijos 
metų paminėjimui: 3 ir 4 sky

riaus mokiniai, susitelkę apie 
Dievo Motinos statulą, pagiedo
jo dvi g iesmes ir visi choru pa
deklamavo tam reikalui sudėtą 
maldą. Paskui visi mokyklos 
mokiniai, grupėmis po vieną ar 
du skyrių, pašoko aštuonis su
dėtingus šokius. Puošnūs bei la
bai įvairūs kostiumai ir grakš
tūs' jaunimo judesiai viliojo vi
sų akį ir susilaukė gausių ploji
mų. Viskas atbaigta kun. M. 
Gustaičio eilėraščio "Skubink 
prie kryžiaus" padeklamavimu. 
Rasta vietos ir spaudos atgavi
mo paminėjimui: B. Penkiunai
tė gražiai ir drąsiai pasakytoj 
kalboj atskleidė spaudos uždrau
dimo ir jos atgavimo reikšmę 
lietuvių tautai. 

Prel. Mendelis pradžios ir pa 

i i 

du lietuviai: Vyt . Dūlys ir J. $ 
Vasliauskas^ Išleistuvių aidui 
vadovauti buvo pakviestas prel. 
Mendelis. Ta pačia proga Ko
legija prel. Mendeliui suteikė 
aukso medalį, kaip pripažinimą 
jo karšto uolumo, skleidžiant 
Švč. Panelės garbinimą. 

Pirmininkauja kitataučiams 
St. Francis High School, ku

rioje mokosi juodukės mergai
tės , mokslo metų baigimo iškil
mes suruošė katedros bažnyčio
je. Šventei pirmininkavo prel. 
Mendelis. 28 baigusioms j is įtei
kė mokslo baigimo diplomus ir 
pasižymėjus oms moksle dova
nas. Pagal iau prelatas suteikė 
palaiminimą Švč. Sakramentu. 
Juodukų katalikų buvo beveik 
pilna katedra. 

Vaiko mirtis 
Leonardas, Leonardo ir Eliza-

beth Paužų (35 Dolores Ave. 

ves sv. Alfonso bažnyčioje peri 
25 metus. G. M. \ 

baigos kalbose visai teis ingai Balt imore) penkerių metų sune-
pažymėjo, kad mūsų mokykla l i s - susilaukė nelaimingos mir-
yra l ietuvybės palaikymo Balti- t i e s : niekam nepamačius, įlipo į 
morės mieste židinys ir, kol ji, m « d J i r iškrito. Rastas sunkiai 
ši mokykla, gyvuos , Baltimore- susižeidęs. Jaunutės gyvybės ne-
je lietuviai turės savo bažnyčią išgelbėjo nė rūpestinga ligoni-
;r tikrai l ietuvišką parapiją. Be \ n ė s pagalba. Palaidotas birželio 
to, prelatas priminė, kad m ū s ų ! 1 5 d. Tai pirmos tokios^laidotu-
mokykla Baltimorėje yra, jei ne 
pirmoji, tai viena iš pačių ge
riausiųjų. Tai nuopelnas seserų | 
kazimieriečių ir ypač jų vadovės, i N a m a s be dūmų — nesusi-
sesers Anunciatos. Iš šal ies rei- pratimas. N a m a s be s iuvamos 
kia pasakyti: jei mūsų mokykla mašinos — didelis nepatoj 
gali klestėti, tai pareina nuo mas. P a s J. Karvelį pasirinks^ 
prel. Mendelio, kuris mokyklos tokią siuvamą mašiną, kuri tau 
reikalams nesigaili nei atsidėji- patiks. 3322 So. Halsted St., 
mo, nei lėšų ar patarimų. Mūsų Chicago 8, Illinois, 
visuomenė taip pat įvertino mo
kyklos pastangas, gausiai į šią 
šventę atsi lankydama. 
Birželio skaizdžiuosius įvykius 

Šv. Alfonso bažnyčia paminė-
! jo ^birželio 13 d. iški lmingomis 
i šv. Mišiomis ir pritaikintu pa-
"• mokslu. Bendras šiurpulingųjų 
| trėmimų prisiminimas įvyks bir

želio 19 d. Lietuvių svetainės sa-
Į lėje. 

Suteiktas aukso medalis 
Katalikiškoji augšt. mokykla, 

vadinama Calvert Hali College, 
birželio 10 d. šventė 109 baigu
siųjų išleistuves. Šiais metais iš
leista 172 graduantai. Jų tarpe 

STEPHENS LIQU0RS 
4134-36 Archer Avenue, Chicago, 111. 

(kampas Francisco gatves) 
.Prašome užeiti ar telefonuokite LAfayette 3-1933 

Choro vedėjas K. STEPONAVIČIUS — savininkas 

W 

F A T H E R ' S DAY S P E C I A L S 
ASBACH URALT, 5th $5-39 

COINTREAU, 5th $^.39 

SOUTHERN COMFORT, 5th $3.89 

BISQUIT 1/2 Pt. $1.75, 3 bonkos už $5.06 

ZUBROVVKA (su importuota žale), 5th $3.79 

KRUPNIKAS, 5th $3.29 

IMPORTUOTAS CARIOCA RUM, 5th $ J 4 9 

BONAPARTTNE (Vietinis benediktinas) $4-29 

ROMA VYNAS, pilna kvorta %įc 

VYŠNIŲ, AVIEČIŲ, APRIKOSŲ, PERSIKŲ LIKERIS, 5th $3.49 

Pirkite pas savus - nerasite pigiau kitur! 

= ^ 

^ : 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 34719 

Sekretorius A U G U S T S A L D U K A S 

Oi Taupomus Pinigus Mokame 3Vz Nuošimčio 
S 

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

lipu metę patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai, 

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

J. NAUJOKAITIS 
2622 W. 69th St., ChicaKo, Illinois 

Telef. VVAJbrook 5-920S 

v 

rir 
MOŠŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI VISOM BIRŽELIO 

MĖNESIO NUOTAKOM ! 
• • • ! • • • • • • • • • BSSSBSSSPi 
Misy Vestuvine Dovana Jums: 
Už $119.00 spyruoklinis matrasas ir 
"box" spyruokliai kuomet pirksite bet 
kurį miegamąjį komplektą i* mūsų 
puikaus rinkinio geros kokybės moder
nišką, tradicinių "French ProvinciaT 
arba klevo medžio baldų už kainas, ko
kias jūs norite mokėti. 
mmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 So. Westem Ave. (Priešais Sears) 

Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki,5 vai. vak. 

^ 
J 

c^oo« _jO>oi_ 

Teiei. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

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

A N G L I Ų IR ALYVOS 
P A R D A V I M A S . 

Visų rūšių namų apšildymo 
s is temos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS F U E L CO. ats tovas 
4919 So. Paulina S t 

PRospect 6-7960 

M O V I N G 

Nuostabu, Kaip Kramtoma Guma 
Vidurių Laisvinto ja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— I ne gerą 
maiste. 

i 

A. BENIULIS atlieka įvairius per
kraustytus ir pervežimus iš toli 
<mu ir artimų atstumų. 

Telef. SE. S-2H6 
arba Iii 7-7075 

1835 CANALFORT 

atiHntiiniiiiiiiiiiti.iiiiniHiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiiMhiMimnri^iniiiiiniuiiiiuiiiHiiniiiiiniint* 

COKRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LTETUVIB) 

Moderniškai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukom? 
Specialybė — vettuvčt. 
Jaunavedžiams duodam* 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningai ir gražiai a* 
i ik tai darbai. 

414 YVEST 63rd S l t t E E l 
4-5840 

».IIBMIir'l|IIHMMI'il<l.lll!liiMIMIIIIWI|l'IIM!ili»HilllllHHIH1Ml'i,lMliln.lllllllUilllll'|i!ll» 

tir 

• Sta ta paslaptis, kurU* milijonai 
imonhj patyri apie FEEN-A-M1NT. 
ta modernią, kramtomą gumą — vi
durių laisvintoje. Taip. todCl F E E N 
A-MINT'O veikimą* yra U i p nepa i Tel. KNg. 4-5HH3 arba KNg 
prastai SKlrtingas* 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių lai* 
vlntojal pradeda •eikti penimi* «nk 
m... Jau pačiame skilvyje, Didelu 
tokių vidurių laisvintoje kiekis su 
%rdo v-t«-*wintnia oaAalina sveikata' 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . 
- n " * . ..MIHMI mioiiiMk pavardes 

Bet švelnus FEEN-A-MJNT yra k. 
toka. Pri imtas pagal nurodymus. Ji' 
veikia daugiausiai apatinei *MTt-' 
^c* pabalina tiktai atmatas, bet 
n* e»r» maistą! Išvenkite tos blo* 
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT Ir jauskl t i s gerai, pilni gyvy
bes Nusipirklt F E E N - A - l i l N T l 

Didelis Skalbiamų 
I Š P A R D A V I M A S 

Ši Deluxe 
"SPEED QUEEN" 
Reguliariai kainuojanti 

$ 1 4 9 00 
DABAR PER 

10 DIENŲ TIKTAI 

vt w'Wj+?jim'j£-&j'&j'^ 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — T ei. YArds 74278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvai* — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. ^ n 

Tai yra dvigubom sienom Speed Queen su 

automatiška pompa, laiko rodyklių, auto

matiškais stipriais gręžtuvais ir alumi-

niaus skalbimo įtaisu. Tai greičiausiai 9 C 

svarų skalbimo mašina. 

Įskaitant JŪSŲ senę mašiną 

Neklauskite kaip mes taip pigiai ga
lime parduoti. Tai galioja tik 10 die
nų. Mes gavome tiktai 50 mašinų iš 
fabriko didžiausiai reklamai. Skal
biama mašina yra dvigubom sienom, 
pilnai garantuota. Tai ypatinga pro
ga, kuri niekuomet nepasikartos. 
Tai ypatinga proga sutaupyti per
kant geriausią mašiną visam amžiui. 
Skambinkit ar užeikit kuo skubiau-
šiai. 

Taipgi par*piname bilietas, vlceba&es fer w«Tf.rkome yrtmmm am ke 
lione suristu* dalykus. TURIME LIETUVfC SKYRIŲ PUstoils* 
afUlevitus. Keliones planuokite iŠ anksto kit iems metams. Anks
čiau ufetoakvktte Mietus kaip lėktuvais taip Ir laivais, tai Meste 
tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirkdami mietus pas mus nemo
kėsite brangiau ir •!>engsite laiko sutrukdymo, nes nereikės lan

kytis nei t srelakeuo stoti ar aerodromą, nes riša tai atliksite 
vienoje rletoje — PAS MU& -

Į ggW<WW/W/^i^^^ 

Furnitūra 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — Vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halsted Str. Tel. VIctory 2 - 4226 

ATIDARYTA: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30; kitomis dienomis 

Sekmadieniais 10—5 vai. 

9—6 

S I 
Pradek Taupyti Šiandien, Tarėsi Rytoj! 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupu, 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Iki $10,006.00 

BRIGHJON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiomia Ava. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
PtrmadL, antrad.. penktad Ir Trečlad. t ryt* lkl 11 T d. 

t •. ryto Iki 4:10 p. p. Ketvlrtad. • vyto Iki t 

^ = 

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKTKIT ŠIA 
• ^ 

1 
E R D V I Ą m PATOGIĄ 

BEI SENIAI SI^. 
LIETUVIŲ B E N D R O V E S 

K R A U T U V Ę 

B r i jhton 
KASDIENĄ CIA RASITE 

4181-83 A R C H E R A V E . 
Tol. LAfayette S-S 171 

Parko koloaijoj 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrige ra torių, plovyklų, vaikams rakandų ii visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

u i i J 
"Drauge" rasite vėliausiu. įdomiausiu žinių. 

= n i i _^= n = 

EFEEN-A-MINT M 
FftMOUS CHtWINCCUM UUCATIVI 1 f f H 

'/i%/% %,*v*fr,išfr/&%0/»W»/9>/%'<iVm/% TAUPYKITE ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS i CHICAGO SAVINGS AND LOAN 4*80C1AT10M. 

KJBKVTyM4 ^ANTAtTPA PTLNAJ APDRATTSTs rjn 10,000 BT kM ACHsVCt O f T O H, 8, QOVXRNMO«T 

KJJBj tamsta pats gal *tukt **%& m* ir savo šeimos ^ ^ • p * " t - f rafkahn. 

KUP. 30 metų patyrimas utt ikrin* ytelemb sausrų ir teisinsią patarnaTtmą. 

Del paskolų geresnėm 

^ , 

9aa^#aaaaaaaa^aa^aaA< 
K U R visada buvo ir yra Išmokamas aukštas dividendas 

K U R pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. M t SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. D61 paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, 

(MAGO SAVINGS AND LOAN ASS0C1ATI0N * JOHN PAKEL, Prezidentas • 6234 So. WeStern Ave. • Tel.: GRovehffl 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais atdaryta visą dieną Sestad. nuo 0 ryto fkt^t po pietą. 

.jy.i..." i . L i W i 
. «^. i w » . «' v— 



Detroit, Mich. 
f A t k e l t a iš 4 p u s U 

informacijas rasi te kiekvieno 
ketvirtadienio laidos "Drauge". 

Bv. Antano parapinė mokykla 
baigė mokslo metus šiais metais 
išleisdama didžiausi skaičių abi
turientų. Seselės pranciškietės 
dirbusios šioje mokykloje, pasi
lieka gyventi vietoje ir būtų ge
r a ; kad detroitiečiai palengvin
tų jų pragyvenimo sąlygas, pri
sidėdami savo aukomis. Seselės 
atliekamus nuo pragyvenimo pi
nigus siunčia Motiniškojo Namo 
statybai , kuri yra vykdoma 
Pittsburge, Pa. 

Birželio mėn. 13 d. Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje, klebo
nas kun. dr. Boreišis pašventi
no Šv. Antano naująją statulą, 
prie kurios įsigijimo daug pri
sidėjo Šv. Rožančiaus Draugija. 

A LR Kat. Federacijos 4 Sky
riaus susirinkimas šaukiamas 
birželio mėn. 25 d., penktadienį 
7:30 vai. vakare, Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose. 
Organizacijų atstovai ir pavie-
nfai katalikai kviečiami daly
vauti. 

Tas pats skyrius liepos mėn. 
4 d. organizuoja didelį pikniką 
Beech-Nut Grove darže. Gros 
Michell orkestras, veiks geras 
bufetas, o visa kita tai jau pa
matysime į pikniką atvykę. G. 

26 d. ir tesis iki vėlyvos nak
ties. Blogas oras negali pakenk 
ti, nes puiki naujoji salė y ra po 
stogu. 

Čia dar verta paminėti, kad 
gana glaudžiai . pradėjo ben
dradarbiauti Toronto ir Hamil
tono bendruomenės, kurios ats
tovauja per 50 lietuviškų orga
nizacijų. Dar kartą puikus įro-

PAJIttSKOJlTVtA.Š 
Pateik IM 

TftS l 'RB; 
res ir Moti 
NSS URBONI 

MAP.KS KALĖDAI-
IfiENP.S (duktl Ma-
s Kalėdų), PKTRO-
ITRS PERASKEVt. 

('•IKNftS ir dčdčfl ADOMO URBONO. 
Visi kilę i$ Mariampolčs apskr. Ant
ru Gudelių vals. ir pHel U metų at
vyko Amerikon. , 

Prašau atrilippti arba žinantieji 
apip juos rašyti Šiuo adrrsu: Zuzana 
(*iepas. Rua ("ampos Novos N-4, Vila 
Zelina, Sao Paulo. Brasil. 

dymas Jiad pasaulinė lietuvių 
bendruomenė puikiai gali veikti D R A U G O R A D I J A S 

I Iš stoties W0PA, banga 
1490 AM ir i i ! FM 

greta jau veikiančių lietuvių or 
ganizacijų. Ar nevertėtų tuo pa 
vyzdžiu pasekti JAV lietu
viams ? 

Išleido leidinėlį 

T F Hamiltono skyrius išleido 
vienkartinį leidinį savo 3 motų 
veiklai atžymėti. Leidinėlis nors 
kuklus, bet jame yra labai daug 
istorinės medžiagos; gražiai iliu 
s truotas, gausu skelbimų apie 
Hamiltono lietuvius verslininkus 
ir bendrai žinių iš tėvynės vada 
vimo fronto. K. G. 

Naujasis Testamentas-

Šventas Rastas 
Verte lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

" D R A U G E " 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8f Illinois' 

BUSINESS SERVICES 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelia planu pasirinkimas. Atliekami 

Jvalrūs remonto darbai. 
4645 South,Keating A venos 

Skambinti nuo 6 vai. va k. 
Tel . RlJtnnoe &-S202 

CLASSIFIED AND "HELP WANTTD" ADS 
PROGOS — OPPORTUNITIES 

duoda lietuvišką programą pir
madieniais, antradieniais, ket
virtadieniais ir* penktadieniais 
nuo 8 v. 30 min. iki 9 vai. va
karo, sekmadieniais nuo 2 v. iki 
2 vai. 30 min. p . p. Daug ,ge-
ros muzikos, gausiai informaci
jų iš lietuvių gyvenimo, pasau
lio naujienos, žinios iš kultūri
nio gyvenimo. 

HiliimiiniiHinimiiiimiiinmiHM"""" 

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zeikaus romanas 
LAIPTAI l TOLUMAS 

242 puri. Knina S2..V) 
Užsakymus su pinigais siij.skite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

<? 
H 

KAN 
Hamilt 

Pramogos ūkyje 

Birželio 19 d., šeštadieni, Vyt. 
Norušio ūky, prie I ^ k e Medad, 
Ont., įvyks naujai pastatytos 
salės a t idarymas ir šauni gegu
žinė su šokiais ant platformos. 
Grieš geras Toronto orkestras. 
Valdžios leidimas j au gautas . 
Bus vaišes salėje ir a tvirame 
ore. Kanadą dažnai aplanko JAV 
jaunimas iš Rochesterio, Buffa-
lo, New Yorko ir etc. Mat, Ka
nadoje gatisu jaunų nevedusių 
vyrų (buvę miškininkai), o Ame 
rikoje netrūksta gražia lietuvai
čių. 

Gegužinės pradiiaT 12 vai. die
ną, o pabaiga —-"12 vai. nakties. 
Ta vietovė yra netoli kelio Nr. 5, 
einančių t a rp Toronto ir Hamil
tono. 

— Birželio 20 d. 3 vai. po pie
tų toje pat vietoje, Toronto ir 
Hamiltono ateitininkai ruošia sa 
vo vasaros gegužinę (prie ežero 
Lake Medad, Ont.) Vyt. Noručio 
ūky. Laukiama daug svečių, ben 
drų idėjos draugų iš JAV ir ar
timesnių apylinkių pačioje Ka
nadoje. 

Lankysis Krupavičius 

Liepos 4 d. Hamiltone lan
kysis Vliko pirm. prel. M. Kru
pavičius ir dalyvaus* Kanados 
Liet. katalikų kongrese. Reikia 
tikėtis, kad prel. Mykolo Krupa 
vičiaus atvykimas dar labiau 
sustiprins veiklius Kanados lie
tuvius kovoje už Lietuvos išlai 
svinimą. p j 

Joninių naktis 
i 

Toronto ir Hamiltono bendruo 
menių valdybos*fdošia "Joninių 
naktį", kuri įvyks Lake Medad, 
Ont., Vyt. Noručio ūky. Bus 
at i t inkama programa ir Joninių 
nakties laužas. t P rograma pra
sidės tuojau po pietų, birželio 

EDW. SAUNORIS 
GĖLININKAS 

Pas mus g a l i t e gauti gClių kapų 
papuošimams sodintų ir skintų {vai
riausių rūšių ir gėlių korsažams. 

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

Telef. GArden 4-uOąf ir 
\GArdon 2-1052 < 

PIGIAI m SAPGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIKTOJE IR U TOLIAU 
K. EIDUKONIS 

r n i i u naują dtdel( sunkvežimi 
ir apdraudas 

6930 8. Talman. Cfoicago 29, III. 
Tel. GRrovehiU 6-7096 

s III: R M A N * s 
Individualiai Pri taikintos Mados Vyrams 

4648-50 South Ashland Avenue 

S P E C I A L A U S 
U Ž P I R K I M O 
IŠPARDAVIMAS -

Tik Ribotam Laikui 
100% VILNONE SU 2 
POROM KELNIŲ EILU
TE, reg. kaina $79.50, 
dabar perkate tik už 

$48oo 
' 

KELNES $795 
Viską galite pirkti kreditan ir mokėti vėliau jums patogiais 

t e l f fna i s , be eks t ra primokejimo 

SHERMAN'S 
4648-50 S0. ASHLAND AVE. _ prie 47th Street 

Vyraujanti vyru rūbų .krautuve Town of Lake kolonijoje 

^ 

JŪSŲ knygų rinkinys nepilnas, 
jeigu ten nėra Igno Šeiniaus 

Raudonojo Tvano 
Ši knyga pirmiausia pasirodė 

švedų, suomių ir danų kalbomis 
ir skandinavų kraštuose sukėlė 
didelj susidomėjimą. Dabar Talka 
išleido paties autoriaus paruoštą 
328 pusi. Kaina $3.50. 

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

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726W.18St Chicago 16 

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

r 
W e do E V E R T KTND of Rrlck. 

Stono and O m e n t Work. Tuckpotnt-
in*. By day or by c o m p M o job. City-
vnde and Suburbnn •enrtee. Prompt, 
fSkpeti Work. reasonable. 

. F. H A R R I N 
Romodoling Constructlon 

1G47 K. l i aml in BEetey 3-16H9 

I š n u o m . d ide l i s m t e g . k a m b . 
v y r u i . Y r a v i r t u v e . Y r a g a r a 
ž a s . V I r g i n i a 7-0047 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
«miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiftiiii:Hiiiiiiiiui"ii> 

P R Y PT.EANINO STORR 
Rfibų. valykla, skrybeThj "blork-

ing"' PUnal Jr^ngtas. *erai einantis 
biznis Gyvenimo patalpom. Nuoma 
$45, gf»ra sutartis. Išeina pensijon. 
Nori skubiai parduoti. Apžiūrėję 
įvertinsite gerą, pirkini. 

7444 S. VlncfnneV 

OROCBRY ir mfsos krantuv.-
<">rtifi*»«l. florai omas biznis, moder
nūs Įtaisymai, daug >rokiij. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. NVbrang ai. 

; nori skubiai parduoti del silpnos 
į sveikatos. Pamatę Įvertinsite gera 

phpgą. 27 S. \Volf Romi. North I-ake 
rjimrtre 4-0640 arba 4-.19&3. 

— — — — i ^ ^ — , — , ^ _ ^ ,i — - — 

GRTTJ^PŽKANDTN'R 
Visi jrengimal "stainlrps ateel", 

"knotty pine" sienos. Fabriku rajo
ne, trumpos valandos. :» dienos sa
vaitėj. Garantuojama neto pajamų 
$240 j savaite, gali būti padidintos. 
Prieinama nuoma, B m. sutartis. Ide
ali vieta porai, viena* negali apsi
eiti. Nori skubiai parduoti, nebran
giai. Apžiūrėję įvertinsite gera P'r-
kinj. 320 W. Chirago Ave. 

\VHit«-bHll 4-RS5S 

RCBŲ VALYKLA 
su gražiu 4 kamb. butu užpakaly. 

I kartu ir baldai. Prieinama nuoma. 
: gera sutartis. Ideali vieta siuvėjui 
j arba siuvėjai. Apleidžia miestą, nori 
' skubiai parduoti už $900. Pamatę 

Įvertinsite gera pirkinj. Apylinkėje 
Belmont & Broadway. Saukite savi
ninką — Rl l tersueet 8-9804 arba 
H l m b o h l t 0-9780.* 

• "DRAUGAS" AGENCY + 
56 Eas t Washingtoo Street 

TeL DEarborn 2-2434 

TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED — MOTERYS 

UETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VĖS 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
, Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINOS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36. 111. 

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8. UI. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, 111. 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

//-

%: 

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

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. J U R J O N £ , 3524 So. Halsted, EIKI . f 
NEAPSIVILSI! 

Krautuvė adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 

: ^ 

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

— — — - — — — — — — — — ' _ 1 . 

Skip's Liguors 
^ ^ i — • — —m. • - -n— — • » • • • — * • » — ^ ^ — — — • ^ ^ — M M m f 

5511 South Damen Avenue 
, Ali Phones — WAIbrook 5-8202 

GRAIN ALCOHOL 

190 Proof U. S. P. 
$4.79 

Fifth 

WHITE BEAK B E E R $2-99 
Case of 24 — 12 oz. botiles plas dep. 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
•r 

Kkkvi«n« ateities laimi priklauso nuo to, klok |ts 
avteopė, kada galėjo taupyt L Ką beplanuosJ ateičiai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Univorsal Savings and Loan bendrovei*, 
-gausite gerą dividendą, užtikrintą saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nos indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek- ( 
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti iki $30,0001 

Nemokamos sustojimas automobilistams. > 

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

1800 So, Halsted Street Chicago 8,11L 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais 
ir valstybės šventėmis uždaryta. Sešt nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

SOUTHERN 
COMFORT 

V $3-99 
Fifth 

IMPORTED FRENCH 
DINNER WINES Lite or Red 

MARTELL 3 STAR 
FRENCH COGNAC . 

CINZANO, Dry or Sweet 
VERMOUTH 

HAMM'S OR SCHLITZ 
CAN BEER 

D K I E BELLE 
• 

GIN . 

98c 
Fifth 

$5-09 
Fifth 

$1.49 
Fifth 

$3-89 
Case of 24 cans 

$2*65 
Fifth 

IMPORTED CARIOCA 
RUM l i t e or Gold 

$2-89 
Fifth 

BANANĄ LIQUEUR 
"TRUE FRUIT" 

/ $3.29 
Fifth 

LOWEST CASE PR1CES IN TOWN 
u - - - - - - . - - - - . - - J 

R E I K / U N G A motorui prižiūrėti 7 
motų meriraitę : butaii. išlaikymą* ir 
atlyginimas pa^al nuaitarimą. apfe 
4ft tnylhj nuo Chlcaicon. RaSytl: K. 
Milius, ]00 Barnard Koad, ManU>no, 
UI. 

HFAJP " WANTED " — " VYRAI" 

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
KEPCJAS duonos kepykloje. 

LAfayette 8 6927 

REAL/ ESTATE 

OROCERT ir ^fRSOS krautuvė. 
"Self *Tvico", pilnai įrengta, daug 
prekig, įsigyvenęs biznis. Gražus 4 
kamb. butas užpakaly. Garažas. Pri
einama nuoma, gera sutartis. Teisin
gai įkainuota, nori skubiai parduoti. 
Pamatę įvertinsite. 2803 \V. Fullertou 
I Mekens 2-4151. 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus^ 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI* 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

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

. 1839 W. 47 S t Tel. LAI. S-3384 
(Ir sekmadieniais) 

, R E A L ESTATE BROKERS 
P. Stanko\Vius ir K. Joknls 

LIETUVIV AUDITORUA 
S1SS So. Halsted S t 

Ph. DAoabe «-2T»3 
Padeda parduoti-pirktl namui*, ttkloa, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus Ir daro svetimu, kalbų vertimus. 
Dirbama kasdien: 9—I vai 

Taverna ir Degtines Krautuve. Gerai 
einąs įsigyvenęs biznis. Prieinama nuo
ma, 5 m. sutartis. Teisingai įkainota, no
ri skubiai parduoti. Pamatę įvertinsite 
gera pirkinį. Parduoda savininkas. 

3051 N. HARLEM AVENUE 
MErrimac 7-9682 

OROCERT. mTsos. ledų. fcaldyto 
maisto krautuvę, puikus pelnas, 
įsteigta prieft f>4 metus. Didelis 3 
kamb. butas užpakaly. Pilnai įoeng-
ta. kartu "walk in" šaldytuvas. Ide
ali vieta mėsininkui. Nuoma $90. 
ilga sutartis, pageidavus galima pirk
ti 2 augstų namas. Išeina pensijon, 
nori skubiai parduoti. Pamate įver
tinsite gerą progą. 37»1 Arfher Ave. 
LAfayette *-2400. 

TAVKR.NOS biznis pelningoj apytin-
k§je ant S. Halsted, įsteigtas prieš 
20 m., žema nuoma. Labai nebran
giai. Saukite Mr. Smith 

\VFntworth 6-4085 

Grocery and Produce Store. Prie "stryt-
kariy" linijos, gerai einas biznis, seniai 
įsigyvenęs, moderniški įrensrimai, daug 
prekių. Prieinama nuoma, erera sųiartis, 
galima pirkti ir namas. Eina pensijon, 
nori skubiai parduoti, nebrangiai. Pama
te įvertinsite scerą pirkinį. 
4068 W. 26th St. L.4wndale 2-0865 

Valykla, siuvykla ir 2-jų augStų mūr. 
namas. Pilnai įrengta, 4 kamb. butas 
užpakaly ir du butai viršuj (6 ir 4^ 
kamb.), autom, aliejinis apšildymas. 
Ideali vieta siuvėjui. Eina pensijon, tei
singai įkainota, nori skubiai parduoti. 
Pamate įvertinsite irera pirkinį. 
5524 S. Halsted St. \VEnrworth 6-4598 

LUNCH ROOM .Vicinity Ashland and 
63rd. Cood going business, ideal for 
rouple, no competition, well rstablished. 
Reasonable rent, good lease. Cannot 
handle alone, priced for immediate sale, 
mušt be 6een to apprrciate a real op-
portunitv. Call owner betvveen 2:30 and 
6 P. M. GRovehill 6-9606 

MCSOS ir naminių paukščių — 
didelė dviguba krautuvė, gerai ei
nantis, seniai įsigyvenęs biznis, priei
nama nuoma, ilga sutartis. D51 kitų 
interesų nori skubiai parduoti, ne
brangiai. Pamatę įvertinsite gerą 
progą. Pelninga vieta. 6421 Cottage 
Grove Ave. Mlduay 3-3690 

GROCERY & DELTCATESSEN 
Corner location with nice 4 room 

flat in rear. Reasonable rent, good 
lease. Ideal spot for buteher. Sacri-
fice, $3,500, due to other interests. 
Mušt be seen to appreeiate a real 
opportunity. 3601 AVolfram St. 

Tarpininjfaujame perkant tr par-
dubdarrn^ymamus. biznius ir kt. nuo-
sa\->-bes. Parūpiname paskolas, visų 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
ootarizuojame klijentams nemoka
mai nuosav-ybes dokumentus. 

Kl TRA-NORKl S REALTY 
2405 W. 51 S t , 

PRospcct 6-72S8, 
vakarais WAlbrook 5-5699 

59th ir Campbell. Pilnai įrengta taverna 
ir 2-jų augstų mūrinis namas. 6 kamb. 
viršuj, puikiausiame stovy, 2 autom, ga
ražas, automatiškai karšto vandeniu ap-
šild., pilnas rūsys, geroje vietoje bizni* 
Kaina žema, nori skubiai parduoti del 
silpnos sveikatos. Susitarimui saukite 

DOfchester 5-3500 

PAJAM P" namas. apmuštas su 
"shingles". 6 ir 3 kamb. Autom, al ie
jinis ftildąrmas. Garinis karsto vand. 
šildytuvas. Sieteliai ir žieminiai lan
gai. 2 autom, garažas. Kaina $12.500. 
Paoii Remi t y Co.. 5109 W. 14th SU, 

Cicero, OLyiuplc 2-5248. 

PARDAVIMUI NAMAS 

Pigiai. Krautuve ir 3 butai . Su 
bizniu a rba a tskira i be biznio. 

2547 S. Halsted S t 

NAšLft nori skubiai parduoti 2-jų 
augStų mūr. namą (butai — 3. 4 ir 
6 kamb.) , garu stokeriu šildoma. 2 
autom, garažas. Kartu 3 krosnys Ir 
2 šaldytuvai. Arti 7$th ir Emerald 
Ave., arti bažnyčios ir mokyklos. Ap
žiūrėti gal ima susitarus, šeštad. ar 
sekm. arba kitom dienom. Jkainuota 
nebrangiai. Skambinti Cicero — 

TOunhaU S-S5M 

Tel. HUmbold »-08Tfi 

PROGOS — OPPORTUNITIES 
— — » » • » • • • • • » • • • • • • » • • • • 

TAVERNA 
Gera vieta prie kampo, Ciceroje. 

Jrengta virtuvę, seniai įsteigtas bir-
nis. Moderniški, visi "rustic" fikče-
rial. Prieinama nuoma, gera sutar
tis. Teisingai įkainuota, del si lpnos 
sveikatos nori skubiai parduoti. Pa
matę įvertinsite gerą progą. 5818 W. 
Cermak. TOunhal l S-tSS5. 

ROOMING HOCSE 
Namas ir baldai — 17 kamb. ir 

rūsys, laibai geros pajamos. Auto
matiškai aliejum Šildomas. Naujas 
gazinis vandens Šildytuvas. Puikioj 
vietoje, arti prie visko. Įkainuota 
teisingai, nori skubiai parduoti del 
silpnos sveikatos. Apžiūrėję įvertinsi
te gerą pirkinį. 2324 North Clark St, 
IJncotn f-7518. * 

PARDAVIMUI 

RESTAURANT-GRILL. Vietos del 42-
jų, moderniški fikčeriai, gerai einantis 
biznis geroj apylinkėj. Ideali vieta porai. 
Prieinama nuoma, ilcra sutartis. Del silp
nos sveikatos nori skubiai parduoti. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinį. 

6853 S. VVENTH'ORTH 
STevvart 3-9524 Klauskite John 

KEPYKLA - DVIEM VTRAM DIRBTI 
"Revolving" krosnis, 7 kamb. butas vir-
luj. Gerai einantis įsigyvmes biznis. Pri
einama nuoma, gera sutartis. Gazu apšil
doma. Teisingai įkainota, nori skubai 
parduoti. Pamatę įvertinsite tikrai gerą 
pirkinį. 

2554 W. FULLERTON AVE. 
Hlmboldt 6-4852 

PARDAVIMUI — vonios, toi-
letai, durys visokiii dydžiu, lan
gai ir "phimbing" dei vandens 
ir kitu taisymu. Taipgi elektri
niai "fikčeriai". 

2547 S. Halsted St, 

4 * > * l * 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

PARDAVTMUUI krautuvė ir 
namas. Du butai po 6 kamb. Par
duodamas del turto pasidalinimo. 
Tuojau galima užimti. Ideali vieta 
tavernai. Kildare & 26th St. 

BEverly 8-073S arba 
IRving 8-5389 

Renkite dien. Kraują! 

«i «IWHOS 

Perskai tę "Draugą", duokite 

j | kitiems. 

« • # - . . » . . _ , • » . . - . . _ . X — m m * m i O i i • , -«• - * 
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Ketvirtadienis, birželio 17, 1954 )JJENRA6 mm DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

SO. BOSTONO ŽINIOS 
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVY

KIŲ MINĖJIMAS 

Labai gražiai surengtas A L 
Bendruomenės Bostono apylin
kės š. m. birželio 13 d. Municipal 
Building salėje So. Boston, 
Mass. 

Prisir inkus pilnutėlei salei 
žmonių, minėjimas pradėtas 
pirm. inž. V. Izbicko žodžiu ir 
kun. St. Ylos at l ikta invokaei-
ja. Minėjime dalyvavo ir ati t in
kamas apeigas atliko Dariaus 
posto legionieriai su vėliavomis. 

Pirmasis į susirinkusius gra
žų žodį t a rė Lietuvos garbės 
konsulas adv. Ant. Šalna, pa
brėždamas dienos reikšmę ir iš
keldamas faktą, kad šiandien j 

%i ba, t ik kun. J . Zuromskis t rum
pai pasveikino anglų kalba. 

čia. Mokyklos aštuonis skyrius Petras Viščinis 
šįmet baigė 38 mokiniai, kurie savo vedamos radijo programos 
baigusių drabužiais pasipuošę metu birželio 13 d. pasakė labai 
buvo susodinti scenoje. Dariaus [ gražią kalbą liūdnųjų birželio į-
posto vadovai įteikė pasižymė-, vykių proga. Toliau buvusioj 
jimo ženklus geriausiai baigų- programoj dalyvavo St. Santva-

Am. Liet. Inž. ir Archit. S-gos dėties: Eug. Manomaitis, Vyt. 
Centro Valdyba Dabriia, K. Daugirdas, Ant. Gir-

sudaryta šiais metais iš bosto- nius. 
niškių narių, y ra tokios sūdė-

šiems mokiniams Ged. S. 2iž-
niauskui ir Patricijai Dembry. 
Baigiančiųjų vardu kalbėjo N. 
Razvadauskaitė. Pažymėjimus 
išdalino ir žodį pasakė kleb. kun. 

ras ir A. Gustaitienė. 

Kun. St. Yla 
buvo atvykęs birželio 13 d. į 
Bostoną ir 10 vai. parapijos baž-

I nyčloj laikė pamaldas bei sakė 
Pr. Virmauskis, mokyklos stei- , r e i k S m i f i gą pamokslą birželio į 
gėjas ir jos didysis rūpintojas. k i ų p r o g a 
Paskui t rumpai į baigiančiuo-' ^ 
sius kalbėjo kun. St. Yla ir kun.; LDS N. Anglijos apskrities 
J. Zuromskis. susirinkimas 

t ies : Br. Galinis — pirm., J . Va-
> siliauskas — vice-pirm., J . Raš-
| čiauškąs — I sekr., R. Budreika 
1 — II sekr., J. Mikalauskas — 

kasin., J. Okunis — vald. narys 
Lietuvos a ts ta tymo kl., V. Iz-
bickas — vald. narys spaudos 
reik. 

Bostono liet. inžinieriai 

ateinantiems metams išrinko 
birželio 12 d. valdybą tokios su-

•MaBaaaHHnnnaiMMaMHMHMNiKMiiiiMuiiiuuiiiiHinatiiMiuiiii 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY M i l l s GAAINYCIA 
Geriausios gėles dėl vestuvių, 

banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

fltOl SO. WENTWORTH AVE. 
Tek*.: ST 2-2464 ir HU 1-2224 

•4lllli|||UlitllllUNIimilNUMUMl|llllialllllllllltliiiUIIIUIIUUlUlliiUUillli:ilU<lilll 

VASARVIETĖ 
"N I D A" 

£sv. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND. 
Tel. Michigan City 2-2711 

Lietuviškas maistas, alus ir vy
nas. Gera maudymuisi vieta. 

« 

. mum 

"s 

Tuo metu į salę atvyko ką tik 
lėktuvu 4š Chicagos atskridęs 
prel. M. Krupavičius ir t a rė 

savo tarpe turime labai svarbų reikšmingą žodį lietuviškajam 
svečią iš Europo j — patį Vliko į jaunimui, nurodydamas, kad vi-
pirmininką prel. M. Krupavičių. ' sos mūsų viltys y ra sudėtos į m o šemininku vietoj pasitrauku-

įvyko birželio 13 d., 1 vai. p. p., 
So. Bostono liet. parapijos sa-

Ig. Vileniskis 
dabar y ra AL Taut . S-gos na-

Audringomis ovacijomis su- priaugančiąja kartą, 
t ik tas prel. M. Krupavičius M , j p r f J p r sirakauskas speci^ 

liai a tvykęs į iškilmes iš Brock-
tono, gražia kalba pasveikino 

>baigusius i r davė svarbių nuro
dymų. 

s:o dr. B. Kalvaičio. 

vo gilia ir ugninga kalba pri
minė susirinkusiems minėjimo 
reikšmę ir iš to išeinančias lie
tuvių prievoles. Vliko pirminin
kas iškėlė bendruomenės vaid
menį ir reikalą sparčiau ją or
ganizuoti šiame krašte . Vaiz
džiai nurodęs šiandienį Lietuvos 
reikalų tragiškumą, Gerb. Sve
čias kvietė visus vieningai dirbti 
ir mokėti pastatyt i Lietuvos rei
kalus augščiau už smulkius aš- J/ 
meninius reikalus, kvietė į ryž
tingą kovą, kad būtų a t s t a ty ta 
Lietuvos Nepriklausomybė, iš
kėlė JAV ir Prez. Eisenhowerio 
palankumą mūsų reikalui. Paly
dėjus karš tu pr i tar imu Prel. M. 
Krupavičiaus kalbą, buvo vyk
doma rinkliava mūsų kultūri
niams reikalams; viso sur inkta 
360.20 dol. 

Dr. J. Grinius paskaitė rezo
liucijas, kurios buvo vienbalsiai 
priimtos. 

Vykusiai suorganizuotoj me
ninėj daly pirmiausia lz. Vasy-
liūnas, palydint piano muz. J. 
Kačinskui, pagrojo smuiku gra
žų dalyką. Paskui Alg. Gustaitis 
įdomiai ir nuotaikingai dekla
mavo St. Santvaro ir J. Tyslia-
vos poeziją. 

Solistė St. Daugėlienė širdin
gai padainavo/keletą dainų. 

Meninę dalį pabaigė J. Gaide
lio vedamas vyrų choras. Cho
ro dainos # ypatingai gražiai 
skambėjo ir c h o r a s ^ u v o publi
kos prašomas vis daugiau dai
nuoti. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. 

Minėjimas surengtas AL Ben
druomenės vadovybės ir jai pri
klauso pelnyta padėka. Pirm. 
inž. V. Izbicka sėkmingai vedė 
susirinkimą ir uoliai tvarkė visą 
minėjimą. 
Parapijos mokyklos išleistuvės 

įvyko birželio 13 d. 2 vai. 30 
min. parapijos salėje po bažny-

M M — — P I W Į W > 'imM»,IH.HIMIi«:||1W"HIW«'llJIM 

Baigiančių vardu atsisveikini
mo žodį pasakė P a t r i n a Dem
bry. Mokyklos choras kalbų tar 
puose dainavo lietuviškas dsj* 
nas. Visa programa ir visos kai-, 
. . i , . • , , ' I Chicago 29, 111. 
bOS bUVO SakomOS lietUVių k a i - tmmmmmmmmm 

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

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

SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

HEmlock 4-2413 | 
iWMirniiiiuui!iiiiHUiiinnii(iiiHiuniiiiiiiiuiuiuiuiuumuiMiuiuininuuiiumiiiHmtiii«iuin. 
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STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJV ltCAIŲ 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

v 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
3039 So. HAISTED ST. 

TeL Vlctory S-127J . -^ 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai ryto tkl 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki S vai. vakaro 

VASAROS SEZONUI GAUTA NAUJAUSIŲ MADŲ 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ EILUČIŲ. 

PALTŲ IR KITŲ VYRAMS REIKMENŲ I 
ji 

Atvykite pas H. SEIGAN dėl visokių rūbų, koki 
kad jums yra reikalingi vasaros sezonui. 

Tik SEIGAN'AS dėl eilučių, 
paltu, skrybėlių, batu ir ki
lti reikalingu dalyku, vyru 
apsirengimui. 

• • • 
Duodame kreditan be atski
ro primokėjimo. Čia galite 
susikalbėti lietuvių kalba. 

H. S EIG AN 
RCBAl., SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 
4622 So. Ashland Ave. Tel. YArds 7-1272 

CHICAGO S, ILLINOIS 
JŪ»Ų patogumui, mūsų krautuve yra atdara sekm&dieniaJs 

nuo 10 vai. ryto iki 2:30 vai. po piety. 
V 
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T E L E V I Z I J O S 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: S v ryto — 10 v. vak 

M. K I M K I s. 4119 So. Fraacfaoo 
Telef. YArds 7-1099 

Ulil l l l l lHll l l l i lJII I IHHMIli l l l l l l l I lUHIlI l I 

Rūpestingai ir pigiai taisau 

TELEVIZ IJOS 
A P A R A T U S 

Garantuoja darbą ir dalis 
j . M I G L I N A S 

Tel. HUmbodt 6-1038 
!!::i:::::iii:::::i:uiui!iiHi!imiiiuui!!HUii 

KAZIMIERAS YUCIUS 
Gyveno 1731 N. Albany Ave. Tel. Dlckens 2-0079 

Mirė birž*iio t< d.. 1954. 7:26 vai. ryto. sulaukęs puses amž. 
• iiuiė Lietuvoje; kilo iš Tauruc<s up.skr., Švėkšnos uaiap,, Blucia-
kii] K m. Amerikoje išgyveno 43 m. 

Titsiliko dideliame nuliūdima žmona LiudviKa (Sudai<a). trys 
dukterys: Laura, LuclUe ir Virginia Pranaitis, seniSfl AtSS, trys 
anūkai. d\i seserys: Elena Yucius ir Ona Mikuįienė ir Jos šeima, 
<J\i svofferkos! Aguta Nausėdiene ir Valerija Martišienė ir jos vy
ras Antanas Martišius, kiti giminės, draugai Ir pažįstami. 

Priklausė Susivienijimui Li» tuviu Amerikoje. Lietuvių Hum-
boldt Park Pol. Klubui Ir Amalgamated Clotliing ' VVorkers of 
America f P *• £'. 

Kūnas bus pašai \otaa šiandien popiet koplyčioje 3234 WesL 
North Ave. 

Laidotuvės \-yk& šeštadienį, birž. 19 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydctiis j IV. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieėlamc visus gimines, draugu;-, ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas Ir anūkai 

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Be* VIrginia 7-6672 1 

PENKERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A. A-
J A N Ė S K A Z E L 

(KAZEKEVICIUS) 
Jau sukako penkeri metai, kai 

negailestinga miras atekyre/iš inūsu. 
tarpo mylimą vyrą ir dėdę. 

Netekome savo mylimo birželio 
19, 1949. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasi
traukimą iš mū/Ų tarpo, užprašė
me gedulingas Jšv. Mišias kurios 
buvo Our Ladjrof Charity baŽ., ki
tos šv. Mišios bus Detroit, Mich. 
ir 18 d. birž. Gimimo Panelės 
Švenč. parap. bažnyčioje. 

Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldos ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. James 
sielą. 

Nuliūdę: žmona, brolio duktė ir 
kiti gimines. 

Domicėlė Jeanette 
Šulckaite 

Gyveno 1822 S. Ruble Street 
Mirė birž. 15 d., 1954, sulaukus 

puses m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Panevėžio apskričio, Pane
vėžio parapijos. Amerikoje išgyve
no 50 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime" 
suo Antanina Pralgauskis, broli 
Dovydas su šeima, kiti giminėse 
draugai ir pažįstami. . 

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio 
koplyčioje, 659 W. 18th St. 

Laidotuvės įvyks penktad. birž. 
18 d., iš koplyčios 8:15 vai. ryto 
bus atlydėta į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesuo ir brolis 
Laidotuvių direktorius Petras 

Gurskis. Tel. SEelev 3-5711 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J . VLI8, SAV. 
4068 Archer A venų e 

Telefonas VIrginia 7-2481 

T E L E V I Z I J O S 
RAUUO APARATAI 

VfiDINTVYAl — VfcSLVTTVAI 
KI.KKIUOS K h l K M I A Y t ) 
TV BI I RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
iirbtuvėse ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąftningas ir 
seras patarnavimas garantuotas. 

iDlTCLCvision 
(sales- service) 
3130 S. Halsted, DAirabe 6-6881 

Biiiiinmmiiiiiiifl-" 

t 
A. A 

MARIJONA NORGELIENfi 
SUDElKAlTfi 

Gyveno 434<» S.*t>awyer Ave. « 
Tel. LAfayetie 3-9147 

Mirfi birt". 14 'd. 1?54, 6:45 
vai. vak.. sulaukti* 76 m. amž. 
Gimė l^ietuvoje; kilo ifi Taura
gės apskr., Vainuto parapijos, 
Kivylių km. 

Amerikoje tagyveno 50 m. 
I'a«iliko dideliame nuliūdime 

duktė (jtia Lauiuakas. sūnus 
Kazimieras ir marti, du anūkai 
Pranciškus l^azauskas ir Aldo
na Triske ir proanūkas. sesuo 
Dsmlealė Pavijyr su šeima, du 
pusbroliai VVilliam ir Mykolas 
Sudeikiai su šeimomis, kili gi
minės, draugai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave. 

laidotuvės JvjflU penktadie
nį, birželio 18 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto pus atlydėta } 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč. parapijos bažnyčią, kurio
je [ryks fredullngos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Duktč, sūnus, anū
kai ir pi'ounūkus. 

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7-
3401. 

Lil 
ANTANINA NAVICKAS 

(pagal tėvus Kodis) 
1513 So. 49th Ave. 

Tel. TOunhall 
Cicero, 11L 
3-3035 

Mirė 1954 m. birželio 14 d.. 
5 vai. ryto, sulaukusi pus3s 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje. P a 
nevėžio apski-.*. Vabalninku pa
rapijoj: 

Amerikoj išgyveno 45 mt. 
Pasiliko nuliūdę: 2 sūnūs: 

Antohny ir Bruno, duktė Ade
lė Angelus, žentas .lohn, 2 anū
kai: Joyce ir Shirlcy; 2 pus
broliai: Petras Kodis su šeima 
ir Jonaa Stricb. švogerka So-
phie Masokas su šeima: gimi
naitis Leonard Vaicekauskas su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
ir pažjstami. 

Priklausė Visų šventųjų Drau
gijai. Cicero. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje. 1410 So. 50th 
Ave.. Cicero. 111. 

Penktadienį, birželio 18 die
ną. 8:30 vai. ryto bus lydima 
Iš koplyčios į šv. Antano para
pijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Ka
sim iero kapinėse. 

Visi a. a. Antaninos Navic
kas giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da-
Ivvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę, lieka: 

Sūnūs, dūkto, žentas, anūkai, 
pusbroliai, svogerka ir kiti gi
minės. 

laidotuvių direkt. A. 
Tel. TO\vnhall 3-2109. 

Petkus. 

LIETUVIŠKA GASOLINO STOTIS 
IR AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

5759 So. Western Ave. Tel. REpublic 7-9533j 
Shell benzinas. Atliekami generaliniai remontai moto-

irams, stabdžiams, transmisijoms, keičiamos dalys ; be to ( 

kvisi lyginimo ir dažymo darbai. 
Įmonėje dirba ir patys savininkai. Visiems mechaniš

kiems darbams vadovauja motorų specialistas Aleksand
rai* š.neUus. Įmonė įrengta pavyzdingai su paskutinės laidos j 
moderniškiausiais aparata is , kaip t a i : tepimui, visai automo
bilio elektros sistemai ir karboracijai. Pr i tyrę ir sąžiningi1 

mechanikai atliks darbus greitai, sąžningai ir pigiau ne< 
'bet kur kitur. 

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

'ŠEPUTIS 

•aarjsr 
IRSI'•• I K I 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko -

S t Casimir Monument 
Company 

3914 WMt.lllth Street 
Vienas blokas nno kapinių. 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3 6335 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd Pi. VIrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LMD0TŪVIŲ DIREKT0RI0S 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

GRovehill 6-2345 
T0wnhall 3-2109 

JOHN F. EIMIKIS 
- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Avenue 
TfeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South Calitornia Avenue 
Telefonai LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

J j ' . 
L IODĖSIO VALANDOJ 

š*mkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6945 So. Westera Ave. Air CoadMoned kopi jas 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Autonsobttisms \ ieU 

Tiema, kurte t^vena kitOM mi«sto dalys*; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namu. 

SUKAKTIEJI \RA NAK1A1 CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOClAaJOS 

, Ambulfiaasj patarnart-
M M y r s ISSSSSSSSS 

diena u- n a k t i. Bei-
Kale ianklte 
anos, 

MM turime koplyčias i 

v i s o s e daloagos »• 
RoeelaiMlo dalyse !• 
tuojaus pauu--
naujam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
« 0 7 8. LITUANICA AVE. I i YArds 7-S40J, 

PETRAS P. GIRSKIS 
^ West 18th STREET Tel. SEeley 5-5717 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
177 Woodside Rd., Riverside, 111., tel. Rlverslde 7-5345; OL 2-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
iS54 8. HALSTED STREET Telephone YArds 7-191Į 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
0821 S. MICHIGAN AVE. TeL COssnMdors 4-2228' 

JURGIS F. RUDMIN 
W19 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188—11»' 

JULIUS U ULEVIČIUS 
H48 S. CALIFORNIA AVE TeL LAfayetts t-S87? 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
•646 ^"EST 46th STREET Tel. YArds 7-6781 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50th A\ K., CICERO 50. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

"Drauge" rasite vėliausiu. įdomiausiu žinių. 
• i > " • 

file:///otaa
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*=£ DtENRA&ftS DRAUGAS, CftlCAOO, fLLfNOTft ketvir tadienis , birželio 17. 19$4 

i mus 
X Vytautas Kadžius, šį ket

virtadieni. 8 vai. 30 min. vak. 
„Draugo" radijo valandėlėje 
perduos paskutines naujienas iš 
lietuviško pasaulio. Taip pat gir 
dėsime jo parinktą muziką ir 
dainas, kurių tarpe ir komp. J. 
Zdanavičiaus mažą kantatą „Iš 
gilumos", įdainuotą į juostą Chi 
cagos Lietuvių Vyrų choro bir
želio įvykių minėjimo praeitą 
reštadienį. 

X K. Petruliene, H. širvins-
kiene, T. Norbutienė ir H. Mo-
frkaitienė, veiklios vytės sen
draugės, šių metų sendraugių 
išvažiavime vadovaus užkan
džių ir gėrimų stalui. Išvažiavi
mo vieta Palos parke. Vieta pa
siekiama važiuojant 111 St. iki 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. V A L S T Y B E 1 — Gražus vaisiai. Naujaku 

. !rys Vincas Savukynas, apsigy-
K u n i g ų S u k a k t y s jvenes 186 Milford S t , Brooldy-

20 metų kunigystes sukaktis ne, N. Y., prieš pora metų pra
šiais metais birželio mėn. 17 die
ną mini šie Vilkaviškio vysku-

(U\Y> 1UPI<0M* 

dėjęs lankyti „Brooklyn Techn. 
Evening Trade Sehool Radio 

pi jos kunigai, esantieji laisva- j Mechanics" ketverių metų kur-
jame pasaulyje: kun. Jonas įsus, birželio mėnesyje jau bai-
Buikus, Girardvile, Pa., kun. Vy
tau tas Demikis, Paterson, N. J., 

i kun. Juozas Marčiulionis, Cali-
fornia, kun. Jurgis Riauba, Mi-
chigan, kun. Pe t ras Totoraitis, 
Nevvark, N. J., kun. prel. Vla
das Tulaba, Roma, Italija, kun. 
Vaclovas Vaičiūnas, Bogotą, C J 
lumbia, S. A., kun. Vincas Va
levičius, Grand Rapid, Michi-
gan. 

Šiuos kunigus įšventino Jo 
• Ekscelencija arkivyskupas Me
čislovas Reinys Vilkaviškio ka
tedroje, kuris šiais metais mirė 
septynis metus iškankintas įval 
riuose bolševikų kalėjimuose. 

gė; jam buvo užskaitytas Lie
tuvoje baigtas ryšių karininkų 
kursas, kuris minėtoje mokyklo 
je tektų studijuoti dvejus me
tus. Jisvbuvo priimtas, patikri
nus žinias, į praktikinį dviejų 
metų kursą. Savo bute jis tur i 
įsitaisęs dirbtuvę, kur jau kuris 
laikas taiso radijo apara tus . 

Š i u o m e t u V . S a v u k y n a s , k a i p 
sėkmingai baigęs minėtus kur
sus, į registruotas į televizijos 
kursus ir numato savo dirbtuvę 
išplėsti. 

— Pulk. Motiejus Karaša su 
šeima buvo atvykęs iš Baltimo-
rės į Clevelandą aplankyti savo 

CHICAGOJE KAS, KĄ IR KUR 
. . „. — LRKSA Chicagos apskri- sis yra jau baigtas. Dėl kai ku-

DirŽellO m i n ė j i m a s T0W11 0 1 ' t i e s susirinkimas. Nepaprastai rių techniškų kliūčių, daugelio 
L a k e a p y l i n k ė j e "didelė a tsakomybe tenka Chica-jnoras stovyklauti, liko nepaten

kintas, šiais metais stovyklaus 
net 100 mergaičių. 

Stovykla bus nepaprastai gra
žioje vietoje prie Pewaukee eže
ro, VVisconsin, apie 100 mylių 
nuo Chicagos. 

Stovyklos organizavimu rū
pinasi tuntininkė sktn. H. Plau-

Birželio mėn. 20 d., sekmadie- gai ruošiant Liet. Rom. Katali 
nį, Town of Lake apylinkės Lie- kų Susivienijimo seimą ir dainų 
tuvių Bendruomenė rengia liūJ- šventę. Juo labiau svarbu, kad 
nųjų birželio įvykių minėj'mą. Susivienijimo apskr. valdybos 
Minėjimo programa sekant i : 10 nariai, seimui rengti komiteto 
vai. pamaldos šv. Kryžiaus pa- ir visų komisijų nariai, kuopų 
rapijos bažnyčioje už žuvusius! valdybų nariai ir veikėjai žlno-
dėl Lietuvos ir kenčiančią Lis-; tų kas padary ta ir kas dar re'.-
tuvą. Pamokslą pasakys tėv. kia padaryti . Todėl prašome vi-
Borevičius, S.J. 7 vai. vakare \ sus jus susirinkti paskutiniam jšinaitienė, kuri y ra pakvietusi 

M. Peldžiuif) 

Birželio 4 d. Boston, Mass., bai-
i cė gailestingųjų seselių kursus 
113 studenčių, kurių tarpe ir Ma
ryte Peldžifitė, gimusi Chicagoje, 
Ji yra Antano ir Petronėlės Pel-
džių duktė. A. Peldžius dirbo 
"Draugo" administracijoje, kaip 
administratoriaus asistentas, 13 
metų. Dabar Peldžiai gyvena 32 
\Vilder St., Brockton, Mass. 

šv. Kryžiaus parapijos salėje J. 
Kreivėno paskai ta ir liūdnie
siems birželio įvykiams pritai
kintas dviejų paveikslų vaidini
mas ,,Raudonasis Siaubas", pa
rašy tas Anatolijaus Lekečinsko 
(jis pa ts ir režisuoja). 

pažįstamus V. H. Stasus. Kara-
Baigė kolegiją. O. Andriu- j §aį y r a Matildos Stasaitės krikš 

Kean ave. Čia pasukti į kairę ir šytė baigė Emanuelio mergaičių | to tėvai. 
Kean Ave. važiuoti iki iškabos kolegiją Bostone. Karašų sūnus Alvis, prieš po-
Palos Park \Voods — North. rą metų su tėveliais atvykęs į 

Domininkas Jur jonas pa J Ameriką, dabar sėkmingai mo-X Mildos Gulbinskaites ir dr. X 
Edmundo Lenkausko jungtuvės skyrė dovanas 2 geriausiems šv 
įvyko šv. Kryžiaus parapijos Jurgio parapijos 
bažnyčioje, šeštadienį, birželio klasės 8 skyr. mokiniams, kurie 
12 d. Jungtuvių apeigas atliko rūpestingai per visus mokslo 
kun. K. Juršėnas, kurių metu metus mokėsi lietuvių kalbos, 
giedojo ateitininkų choras. Viena dovana teko Auš -elei Gai 
smuiko solo grojo A. Paukštys , žutytei, o an t ra — Egidijui Pra-
Vaišės įvyko jaunosios tėvų na- puoleniui. 
muose, dalyvaujant artimie
siems giminėnfs ir draugams. 
Jaunieji išvyko prie Niagara 
Falls praleisti savaitę. 

X Muz. A. Naką ir A. Kasa-

Egzaminų komisiją sudarė li
tuanistinių dalykų mokyt. Gr. 
Meiluvienė, švietimo tarybos at
stovas mok. J. Kreivėnas ir tė
vų komiteto pirmininkas J. 

kosi Baltimorės Politechnikos 
lituanistinės | mokykloje ir dar studijuoja dai

navimą konservatorijoje, kur 
ypač parodo gerą pažangą šioje 
meno srityje ir duoda daug vil
čių sulaukti naujo baritono. 

— Jonas Mockaitis apsigyve
no Georgetown, 111. Jisai nusi
pirko žemės sklypą ir pasistatė 

kaitį vardo dienoje pasveikinti Gaižutis. 
buvo susirinkęs gausus pažįsta- x P r a n a s e ižauskas, ALRK 
mų ir bičiulių skaičius. Be sko- F e d e r a c i j o s Chicagos apskrities 
ningai paruoštų vaišių svečiams i ž d i n i n k a s a k i t ų organizacijų 

veikėjas, vyčių sendraugių iš-

nuoširdžiai kviečia ne. tik apy 
linkėję gyvenančius, bet ir vi
sos Chicagos lietuvius a tvykt i 
į minėjimą, kuris užt ruks apie 

J E k t l l ' E ^ S S T ' ™ , . a " g š t a i s - p u s a n t r o s valandos laiko. Įėji-mokj klos pažymiais Saldz ausios r ' J 

Širdies prancūzų parap. pradžios nias laisvas. 
mokyklą ir arkivyskupo J. Cush- i Ypat ingas dėmesys kreipia-

£IS£F ass^jss h- *iietuvišką jaunimą> į se-
tais pačiais metais įstojo į pagar- nuosius ateivius, kurie nėra ma-
sėjusią General Hospital Boston, j tę ir pa tyrę žiauriuosius Krem-
Mass., kurią baigė su dideliu pa- j , . v ^ p i i , , Hnrhim mfmu tėvv-
sisekimu. Baigusi internatą, mano ! l i a u s o d e l i ų darbus mūsų tevy 
siekti augštesnio mokslo, kad gau- nėję Lietuvoje. Bus parodyta 

svarbiam susirinkimui, kuris 
įvyks birž. 18 d. ( ry to j ) , 7:33 
vai. vak., Liet. Vyčių salėje. 

Apskrities va 'dy^a 

— Bud riko rad i jo p r o g r a m a . 
Pasiklausykite šį vakarą Budni
ko radijo programos iš stoties 

T o w n o f U k e L B valdyba j ̂ ^ 1 4 M ^ m o „ m ? 

stovyklai organizuoti ir vado
vauti patyrusią stovyklautoją -
pedagogę sktn. Žukaitę - šva-
rienę, skautiškam gyvenime ži
nomą, kaip „Vabalą". Sktn. Žu
kaitė - švar iene yra sudariusi 

'patyrusį stovyklos vadovybės 
kadrą, kuris jau dabar atlieka 

•stovyklos įkurdinimo darbus. 
vai. Praeitą ketvirtadienį visi 
gėrėjosi puikiu Algirdo Brazio Stovyklos t ikslas — lietuvy-
dainavimu, o šį vakarą visi pa- , bes ugdymas jaunimo tarpe, 
sigėrės A. Peškio balsu ir orkes- skaut iškas patyr imas, poilsis, 
t ro muzika. Šias programas lei- savistovumo ir socialumo ugdy-
džia Juozo Budriko namų bal- mas. 
dų, televizijų ir auksinių daiktų 
krau tuvė Chicagoje, 3241 S. 
Halsted St. L. M. 

— Seserų Kazimierieeiii Re-

Stovykla prasidės biriblio 
mėn. 26 d. ir baigsis liepos 17 
d. 

Mokestį už stovyklą ir ke

tų laipsnį. 

KANADOJ 

„Raudonojo siaubo" vaidinimas, 
ta i dalelė tų kančių ir nelaimių, 
kurias sovietiški smurtininkai 
jau t ry l ik tus metus kasdieną 
kartoja , naikina ir žudo mūsų 
tėvus, brolius, seseris, gimi-

— J ū r a t e Cipli jauskaitė, Kau 
ne mirusio prof. dr. Juozo Cip
lijausko vyresnioji duktė, kuri nes ir pažįstamus. Tenelieka nė 
dabar gyvena Montrealyje, stu-1 vieno lietuvio, ypač Town of 

McGili Lake, šv. Kryžiaus parapijos 
universitete, master of science apylinkėje, namuose. Visus pra-

laiku. P a t s įrengė ir vidaus dar j diplomui gauti . J i y r a vienintelė! soma pašvęsti valandėlę laiko 
lietuvaitė šiame fakultete. Už i r sekmadienio vakare a tvykt i j 

šv. Kryžiaus parapijos salę ir 
būtinai atsivesti vaikučius. 

gyvenamą namą ir garažą. Tai 
visa pasidarė savo lėšomis įr , di juo ja bakteriologiją 
darbu, tik atl iekamu nuo darbe 

buvo patiekta ir muzikalinė 
Staigmena: smuikininkas P . 
Matiukas, akomponuojant A. 
Nakui, pagrojo keletą nuotai
kingų ir sunkiai techniškai išpil
domų dalykėlių. Svečiai koncer
tu buvo patenkinti. 

X Marija ir P ranas Chens-
kiai su Kaziu Zubru birželio 11 
—13 d. turėjo didyjį užeigos ati 
darymą, 4456 So. VVestern Ave. 

bus. Dabar jo šeimai miela ir 
smagu gyventi savo nuosavuoso 
namuose. Auga gražus lietuviš
kas a tža lynas : t r y s berniukai, 
t ik visa beda, kad nėra lietu
viškos aplinkos, kur galėtų ar-

savo gabumą ir darbštumą gau 
na stipendiją. 

r inktas Lietuvos Vyčių Namo ( timai draugaut i ir jaust is lietu-
Tarybon vieton dėl ligos atsisa-, viais. 
kiusio Jono Kass, kuris taryboj 
ėjo iždininko pareigas. 

ALRK Federacijos Chicagos 
apskrities įvykusiame susirin
kime į ruošiamą Federacijos 
kongresą Clevelande, Ohio, spa 

Patalpos erdvios, y ra speciali , i o g> 9 i r 1 Q d i e n o m i S ( i š r i n k t i 
susirinkimams vieta. Savinin 

— Neteko lietuviškos vaisti
nės. Prie E. Broadway ir H ga t 
vės Bostone daug metų veikė X Dona Kaminskiene, Sta-

sys Rudys ir Emilija Markūnas j " C a s ? e r Drugstore ' vardu Be-

kai : du čia gimę lietuviai ir vie 
nas (K. Zufcras) prieš kelis me
tus atvykęs. Ištroškę visi kvie
čiami, ypač buvę Stu t tgar to dar 
bo kuopos vyrai, atsilankyti, at
sigaivinti ir savo tautiečius pa
laikyti. 

X Kun. dr. A. Juška savo 
vardinėse buvo gausiai sveiki
namas ne tik šv. Mykolo para-

delegatais. 

X Uršulė Žemaitiene padai
navo naujų dainų ir papasakojo 
įvairių senovės atsitikimų tau
tosakininkui J. Būgai, kuris šio 
mis dienomis svečiavosi Chica
goje, o dabar jau vėl išvyko į 
Oak Forest senelių prieglaudą. 

X Konsulas dr . P . Daužvar-
dis su ponia dalyvavo Didžio-

pijos pažįstamų, bet ir visų Chi-, šios Britanijos generalinio kon-
cagos katalikiškosios visuome- šulo namuose, Chicagoj, kur 
nes veikėjų. Kaip daug nusipel- įvyko karalienės Elzbietos I I 
niusį lietuviškojo darbo bare, jį garbei suruoštas priėmimas, 
sveikino ir Balfo pikniko metu 
visi pažįstamieji. 

X Šv. Jurgio mokyklos litu
anistinės klasės 8 skyriaus 16 

X Teisėjas Alfonsas F . VVells, mokinių baigė mokslo metus ir 
kuris yra miesto teismo ir nar- išlaikė egzaminus iš lietuvių kai 
kotikų skyriaus teisėjas, daly- bos, lietuvių l i teratūros, Lietu-
vauja JAV nepriklausomybės vos istorijos ir Lietuvos geogra 
šventės, liepos 4 d., ruošiamo 
paminėjimo komitete. Šis mi
nėjimas, kaip ir kasmet, Chica
goje įvyks Soldier Field stadio
ne. 

X J . Šoliūnas, mūsų dienraš
čio sporte skyriaus redaktorius, 
šiandieną, ketvirtadienį 8 vai. 
30 min. vakare „Draugo" radi
jo valandėlėje praneš apie lie
tuvių ir viso pasaulio sporto 

fijos. 

X Ona Zalandauskienė, senų
jų lietuvių organizacijų veikėja, 
įsirašė nare į vyčių sendraugių 
kuopą. Susirinkimui ją pr is tatė 
žinoma Tovvn of Lake lietuvių 
veikėja Beneta Cicėnienė. 

X. Jonas Endziulis buvo dau
giausiai aukojęs išvežtųjų minė
jimo metu Marijos augštesnio-
sios mokyklos salėje, birželio 
12 d. J is Lietuvos laisvinimo rei naujienas. , ,Draugo" radijo pro 

gramą yra duodama iš stoties! 7","" "7" 
kalams paaukoio 100 dol 

WOPA, banga 1490 AM ir 102! p J 

i 

FM. 

X Ona Krikšč ūnienė, Augš-
tesniosios Lituanistinės mokyk
los mokytoja, persikėlė į naują 
butą. Gyvena su savo dukter į 

X Alto Chicagos skyrius per 
baisiojo birželio minėjimą Chi
cagoje, kuris įvyko birželio 
d., surinko 744.36 dol. aukų 

12 

1 tuviška vaistinė. Vaistinės sa
vininkas Juozapas Grilevičius 
po sunkios ligos ir skaudžių op 3 
racijų mirė vėžio liga. Dar prieš 
mirtį vaistinę jis pardavė nelie
tuviam. Visi southbostoniečiai 
liūdi šio mielo lietuvio, kuris 
nuoširdžiai pa ta rnavo visiems, 
o ypač nemokantiems anglų kal
bos. Jo liūdi parapijos kunigai 
ir vienuolės seselės, kurie iš jo 
sulaukdavo didelės paramos. 

— Juozas Maksvitis, gyv. Ha 
mond, Ind., savo šių metų atos
togas praleido Kanadoje, VVind-
soro mieste pas savo pažįstamą 
J. Sinkų. Būdamas čia, j is ap
lankė savo draugus Detroite ir 
Kanadoje. Susipažino su YVind-
soro lietuvių kolonijos klebonu 
kun. V. Rudzinsku ir vietos lie
tuvių bendruomenės pirminin
ku Pe t ru Januška . Taip pa t bu
vo nuvažiavęs pasit ikrinti svei
katos pas lietuvį daktarą Vy
tautą Ablėną, kuris nors y r a 
dar jauno amžiaus, bet labai pa 
garsėjęs t a rp kanadiečių ir det-
roitiečių, kaip geras, gerai nu
simanąs savo profesijoje dakta
ras . 

— Alfonsas Karkl ius prieš 
keturis metus atvykęs į Ame
riką ir dabar, gyvendamas Cle
velande, atl iekamu laiku nuo 
sunkaus darbo fabrike s tudi juo- ' 
j a buhalteriją. Prekybos augš-

' u 
— Lietuviai privalės regis

truotis . Darbo ir Tautinės tar
nybos ministeris Mr. Holt pra
nešė, kad naujieji aust ra la i bus 
šaukiami kar imam apmokymui. 
Mr. Holt nurodo, kad vyriausy 

Town of Lake apyl. L B v-ba 

Nauji karščio rekordai 
Biftelio mėnesio karš t i s Chi-

siel 
kordus. Šio mėnesio 
penkta iš eilės diena, kai tem
pera tūra siekė virš 92 laipsnių. 
Chicagos istorijoje niekad dar 

be j au seniai ruošė įstatymą, I teiP n § r a b u v ? - T a i P P a t b u v o 

kad būtų praplėsta taut inės t a r ] 3au 6 mėnesio ir septinta metų 
nybos schema, kur i apimtų ir 
ne britų piliečius, gyvenančius 
Australijoje. Mr. Holt pažymė
jo, kad kiekvienas žmogus, ku
ris nori Australijoje susikurt i 
sau gyvenimą, privalo prisiimti 

Nuteistas kalėti 
Charles Lynch, 17 metų jau- Kanados teritorijoje. Stovykla-

nuolis, vienas iš 3 milioninio vįe tei gau tas kanadiečių skautų 
tu r to paveldėtojų, nuteistas ka- p a r k a s an t Erie ežero kranto . 
lėti 10 mėnesių už latravimą. ^ S S nariai, vykstantiej i į s to-
Jis buvo suimtas už tai, kad vykią, prašomi skubiai regis-

cagoje pasiekia vis naujus r e - d r a u S e s u k i t a i s Pašaus am- t n l o t i s p a s G . Čaplikaitę, 4316 
15 buvo ž i a u s vaikėzais daužė langus. S o Maplewood Ave., Chicago 

Teisėjas a tmetė pasiūlymus pa- 32^ u i . ir pas B. Juodelį, 5601 
sigailėti ir pasiųsti į mokyklą, g 0 winches te r Ave., Chicago 
kur būtų duodama jaunuolių 35 jJi Į stovyklą bus vyks tama 
psichiatrinė priežiūra. Teisėjas Į s u i e n gvomis mašinomis 
sakė : už tai duodąs tokią baus
mę, kad jaunuolis suprastų, jog 
negali įs ta tymo nepaisyti. diena, kurioje t empera tūra sie

kė virš 90 laipsnių 

Trys kaltinamieji bandė 
pabėgti 

Trys nusikaltėliai bandė pa-

^ 2 t > '-

ir lygias prievoles su tais, kurie bėgti iš kriminalinio teismo rū-
yra gimę Australijoje. 

Registracija kariniam apmo
kymui palies visus jaunus vy
rus, kuriems sukako 18 metų 
t a r p 1950 metų gruodžio 1 d. ir 
1953 metų kovo mėn. 31 d. š i 
tame laikotarpyje sukakusieji 
18 metų amžiaus naujieji aus
tralai privalės registruotis i r 
tu rės atlikti karinį apmokymą 
drauge su australais . 

mų ir sukėlė ten nemaža t r iukš 
mo, kol pagaliau juos policija 
numalšino. 

Gordon ir J a m e s De Simone, 
kurie kaltinanti žmogžudyste, 
bandė pabėgti iš teisėjo Austin 
teismo salės. Sheriff J ames Ba-
dame su kitų pagalbininkų ir 
žiūrovų pagalba juos numalši
no. I š kitos teismo salės, Char
les McDermott, kal t inamas va
gyste, sumušęs vieną teismo pa 

- Scenos mėgėju ratelis. r e i g ° n * ^ b a n d S P ^ p r u k t i . 
Bankstowne d a r pereitų metų teiim J a m » « P a s l s e k ė -
gale pradėjo darbą Sydnėjaus 
lietuvių scenos mėgėjų būrelis, 
kuris pastaruoju metu kiekvie
ną savaitę du ka r tus caro repe
ticijas, ruošdamas liepos 1 d. 5 
veiksmų komediją „Slidus pus-
milijonis". Režisuoja St. Pau-

Tevas mokė vaikus vogti 
Clyde H. Stanton, 13326 

Greenwood Ave., mokė savo tr is 
vaikus vogti daiktus iš krautu
vių. J is buvo suareš tuotas praė
jusį sekmadienį po to, kai su-

Atverskite netol'mos praeities pus
lapius ir įs igykite V. YTLAINIO 

AMŽINI ŠEŠĖLIAI 
Turiny trlpa: Dunda. . . Po BlaurSe 

Poloriniu Dangumi. Mažasis Fiordų 
Generolas. D$d5 Vt D. P. stovyklos. 
Interviu au Ibsenu. Pavasario Ženkle. 
Nemunas. Joninių Laužams Liepsno
jant. Rūsčios Temldos Svarstyklėse. 
Kolonos iš Anapus. Seno Velnio Pa
gundos. Burtininkas. Per Atlantą. Ke
turi Didieji. San Antonijaus Varpai. 
Susitikimas. 

Roportažai sklandus, įdomūs. Kny
goje telpa 57 nuotraukos. Norvegi
jos, Vokietijos, Amerikos gamtos, j 
vainlai. Stovyklinio gyvenimo nuo-
traukos iš Hanau, Kasselfco, Wisba-
deno, Fuldos, Ingolstandto, Buobako 
ir kitų stovyklų. 

176 pusi, kaina $2.00. 
Tuoj adresuokite: 

D R A U G A S 
2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

PAJIE&KOJIMAS 
P\IEGROJIMAS. Žinančius apie likimą 
JUR^iO M»CHALAUSKO (Grorgia 
Michalovskovo) gimusio 1917 m.,—1943 
metais vokiečių išvežto iš Vilniaus, pra
šau pranešti motinai redakcijos adresu: 
"Draugas" Box >322, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicaero 8, Illinois. Dievas padės 
pranešusiam. 
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Skelbtis "DRAUGE" apgimoka, 
nes jis yra plačiausiai įkaitoma* 
lietuvių dienraStia, o ikelblBW| 
kaina yra prieinama vkdema. 
lllIlIimiimilllllllllllllllllllllllllIlIH"* 

J. A. V. piliečiui -
pirmenybe darbui gauti 

lauskas. Repeticijos vykta Pau- r i n k o 3 maišus įvairių dalykų iš 
lauskų bute. Aktorių daugumas | Maxwell St. turgavietes. Vaikai 
iš Bankstowno, bet kiti a tvaž uo 
ja iš centro ir Pa ramat tos . 

\ 

— Susituokė. Romualdas Li-
niauskas su Maryte Snarskyte 
ir Algirdas 2aliūnas su Gene 

tąjį mokslą jis jau buvo pra-1 Mironaite susituokė Sydnejuje. 

X Giedros korporacija ruo-
Danutės Karužienės šeima, 4502 šia „Draugo" radijo valandėlei 
N. Christiana Ave., Chicago montažą apie Lietuvos partiza-
25, 111., tel. Juniper 8-1927. j nus. 

dėjęs studijuoti Lietuvoj, Šiau 
lių Prekybos Inst i tute. 

— Atidarė naują sale. Lietu
vių kat. bendruomenės centras 
pas ta tė naują salę Kearny, N. 
J. Atidarymo proga, birželio 5 
d. kalbėjo kun. D. Pocius, W. 
Grinevičius, P . Velevas, J. Pak-
nys, J. Katilius, A. Salvest, Ch. 
Paulis, S. Sužiedėlis ir miesto 
meras J. Healy. 

Jungtuvių apeigas atliko kun. 
P. Butkus. 

Gegužės 1 d. susituokė Irena 
Baužaitė su VVladimir Spica. 

— Sužeistas dali. J . Bistric-
kas. Prieš kiek laiko sunkiai su
žeistas eismo nelaimėje dail. J . 
Bistrickas tebeguli Sydnėjaus 
ligoninėje. J is važiavo motocik
lu ir an t jo užlėkė automobilis. 

buvo ka r tu su juo. Tėvas nu 
baus tas vienais metais kalėji
mu. 

A 
Namo savininkas 

suspenduotas 
Lavvrence Jackson, Harper 

High Sehool mokytojas ir prieš 
keletą dienų j a u n u o l o padegto 

Visi dabar skaito M. Springborn 

ISTORINĮ ROMANĄ 

PASKUTINIS PRŪSŲ 
SUKILĖLIS 

Iš pirmo puslapio patraukia skai
tytojo akį ir nuveda į anus senuo
sius laikus, kada kovojo su Kry
žiuočiais garsus Prūsų sukilėlių 
vadas HERKUS MANTAS. Cia 
svetimtautis autorius su gilia in-
tryga aprašo Kryžuočio ir Lietu
vaites Nomedos meilę. Iškelia kil
nų prūsų būdą, svetingumą, pa-
oročius. Aprašo ano meto kovai 
svetimšalių klastą ir duoda pui-

1 

mėjų Dr-jos susirinkimas įvyks lionę ten ir a tgal — $40 — sto-
sekmadienį, birželio 27 d. 2 vai. vyklauti užsiregistravusios skau 
po pietų, akademijoje. Visų re- tės sumoka savo draugininkėms 
mėjų skyrių prašome dalyvauti iki birželio mėn. 17 d. 
susirinkime. Tai pirmas susi- s tovyklautojų man ta bus s to 
r inkimas po seimo. Yra naujų y y ^ ^ n U gaben ta sunkvežimiu 
reikalų t e i planų bendram pasi- i r v i e n a d i e n a a n k s j į a U t kad tuo 
tarimui. sudarius lengvesnes keliavimo 

A. Nausėdiene, pirm. s ą Į V g a s 

— „Aušros Var tų" tun to 
skaučių s tovvHa. Registravimą- - Akademikų skautu stovyk 

, la. rengiama ASS 30 m. jubilė-
• jui paminėti, įvyks liepos mėn. 

2 ir 5 dienomis, prie Detroito. 

namo savininkas, buvo suspen- kius gamtos vaizdus. 
duotas iš savo mokytojo parei-1 PaskubekifcUrjūs &į romaną įsi-

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas prakt i škas vado
vėlis Kaip pasiruošti JAV pi
lietybei. Sio leidinio tekstą p e r ^ 
žiūrėjo teisėjas Alfonse F . 
VVells. Spaudai paruošė Pr . Šu-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir a t sakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to pat iekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybes dokumentus, nurody
t i Natūralizacijos įstaigų adre-

gų. Suspenduotas dėl to, kad jo j gyti ir perskaityti. 196 puslapiai, j sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka , vizų išdavimas ir k t 
Leidinio kaina 60 centų. 

namas nebuvo užlaikomas pa
gal miesto sveikatos ir saugu
mo taisykles, o be to, jisai ne
pasirodė teisme pasiaiškinti del 
netvarkos, kai buvo už tai šau
kiamas. 

kaina $2.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite: 

D R A U G A S 
2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil 

Pinigus su užsakymais siųs
t i : "Draugas" 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, HL 
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