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"Išlaisvintųjų" vėliavos 
SALOMĖJA NARKĖUCNA1TĖ* 

MŪSIĮ korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai didieji susipeša, tai kartais ir 
mažiesiems, net visiškai pamirštiesiems, šiokios tokios naudos 
atsiranda. 

Konkrečiai kalbant, per pas
kutinius du Saugumo Tarybos 
posėdžius, kada Sovietų Sąjun
gos atstovas dukart panaudojo 
veto, JAV ambasadorius abie
jose savo kalbose sovietams pri 
kišo pavergtuosius kraštus, jų 
tarpe ir Pabaltijį. 

Lietuviui korespondentui, ku 
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, Išlaisvintųjų" vėliavos 

Tuo metu, kai Saugumo Tary
boje skambėjo šie žodžiai, tame 
pačiame augšte, kur yra Saugu
mo Taryba, spaudos skyriuje te
begulėjo korespondentams skir
ta sovietinė medžiaga. Moder-

jau seniai laukia ir niekaip P " * " l d d i f a ' ! ' S S k a U > a 

nesulaukia, kad JAV ambasado- l c l d l n y f***** S ą j u n f **T 

visą puslapį ten buvo spalvotai rius paminėtų kuria nors proga 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, šios 
dvi progos buvo tikra šventė. 
Tarptautiniuose reikaluose pa
skendę, amerikiečiai ir kiti sve
timtaučiai žurnalistai net dėme 
sio nekreipia į tokius sakinius, 
bet lietuviui ar kitam kuriam pa 
baltiečiui jie yra svarbūs, nors 
Pabaltijo valstybių aneksijos 
klausimas čia dar neiškeltas, 
kaip buvo žadamas. 

Du stipriausi susikirtimai 
Tie, kuriems tenka JT posė

džius stebėti nuo pat JT pra-

atspausd ntos Sov. Rusijos „res
publikų" vėliavos. 

Pirmoje puslapio dalyje nu
braižytas situacinis žemėlapis, 
pavaizduojant kur kuri „respu
blika" yra ir tas žemėlapis be
veik uždengtas didžiule raudo
na vėliava su kūju ir pjautuvu. 
Gi apačioje sudėstytos tų „res
publikų" vėliavos. 

Sovietų Lietuvai paskirtoji vė 
liava eina aštuntoji iš eilės ir 
pačiame viršuje turi šešis de
šimtadalius viso pločio raudonos 
spalvos. Viduriniame ruože eina 

džios, tvirtina, kad pereito penk b a l t a v , e n o dešimtadalio platu-
tadienio ir sekmadienio posė- m° ]\ P a s k u t i n ė - * » » - » 
džiai Saugumo Taryboje b u v o JU dešimtadalių platumo, 
patys karščiausi, nes JAV ir So-* ^ ^ J 0 8 vėliavoje vyrauja 
vietų Sąjungos atstovai nepagai r a u d o n a s P a l v a . t i k ™o apačios 
Įėjo viens kitam stiprių žodžių. P r a s i d e d a t a m s i a i mėlyna spal-
Kaikurie stebėtojai šitai vadina ™ i r *** v idur*» t e n m a ž d ™ g , 
deleg'atų temperamento pasireiš k u r L i e t u v ° s prasideda balta, 
kimu, gi kiti sako, kad jau Vi- l a t v i s k o J e « i n a d v* baltos ban-
šinskio ir Gross stiliaus laikai g u o t o s l i n i J o s s u tamsiai mėlyna 
praėję spalva per tarpą. Estiškoji vė-

Pirmasis susikirtimas buvo l i a v a i š v i r š a u s i r * * " t u r i 

tada, kai Saugumo Taryba no- ! a u d o n ą s p a l v ą ' t i k i s v i r š a u s 

rėjo nubalsuoti pasiųsti taikos ž y m l a i Pla*esnė, bent keturis 

Ar Guatemalos sukilėliai lūžo? 

TEGUCIGALPA, birž. 25. — Guatemalos sukilėliai praneša, 
kad eina į sostinę trimis kryptimis, o vyriausybė praneša, kad 
sukilėliai visur sulaikyti ir išblaškyti bėga atgal į Hondūras. 

Tie gi, kurie nekariauja, bet 
žinias gaudo, nemato nė karo nė 
karių. Ypač esą įdomu tai, kad 
niekur nesą galima užtikti dides
nio sukilėlių susigrupavimo. Bet 
ir tai faktas, kad spauda neturi 
atstovų Įvykių vietoje, o tik 
Guatemalos sostinėje ir sukilė
lių būstinėje. Iš Guatemalos per
duodamos tik vyriausybės išcen-

Padeti sukilėliams? 
VVASHINGTON, birž. 25. — 

JAV kongrese pasigirdę balsai, 
kad reikia tuojau atvirai parem
ti Guatemalos sukilėlius, šiurpu 
nukrėtę diplomatinius sluogs-
nius, kurie įsitikinę, kad taip 
padarius šiaurinė Amerika ne
beteks nė vieno draugo pietinėje 

zūruotos žinios ,o iš sukilėlių A m e r iko je , o padarytai žalai ati 
būstinės — tik jų duodamos. Ki 
tas šaltinis yra abiejų pusių ra
dijas ir tai esanti, jį klausan
čiųjų tvirtinimu, vienintelė vie
ta, kur vyksta žodžių kova. 

Žinias gaudą linkę manyti, 

taisyti reikės 50 m., nors pulk. 
Armas ir sėdės Guatemalos pre
zidentūroje. 

Čia manoma, kad sukilėliai 
planavo žygį būdami tikri, jog 
armija juos parems, tačiau su
kilėlių parodytas silpnumas at-kad sukilėlių ofenzyva išseko 

— per 7 dienas jiems nepasisekė | grasinęs karininkus nuo nuga-
niekur sutelkti stipresnio kumš-; ros atsukimo prezidentui, 
čio geram smūgiui suduoti ir ko • c 
kią raktinę vietą užimti. Sukilė-! A t k e l i a V U S l S o v i e t ų 

> lių vadas Armas aiškina, kad jo . . « 
atomine patranka 

Stcretary Edtn Secretary Dulles 

Šiandien prasideda JAV ir Anglijos vyriausių valstybes pareigūnų konferencija Washingtone prezi
dento rūmuose. Cia matoma susitikimo vieta ir vyriausi pasitarimų dalyviai. (INS) 

priešas yra lietus, organizacijos 
ir susisiekimo priemonių stoka, 
o Guzman atsako, kad Armas 

BERUN, birz. 25. — Sovietų 
atominė patranka jau atvykusi 

Kebli rezoliucija Šiandien dvejuose kontinentuose 
* • a—s—SS— — ^— « * *-*. SBw« • • v <-* as» 

kartus, o per vidurį eina baltos 
banguotos linijos, pagilintos mė 
lynom. Visų vėliavų viršutinia
me dešiniame kampe yra auksi-

stebėtojus į Siamą, pastarojo vy 
riausybei to prašant (sovietai 
vetavo). Antruoju atveju sovie
tai vetavo Saugumo Tarybos re
zoliuciją, siūlant Guatemalos by- n e s s p a l v o s k ū J a i s u PJ a u tuvais. 
lą perduoti Amerikos Valstybių Lietuviai tarp geriausių 
Organizacijai. Tada, bėdos atve-! Kituose savo leidiniuose so-

/ ju, anot tautinės Kinijos atsto- vietai rodo vaizdų iš įvairių tų 
vo dr. Tsiang, buvo geriau ką savo „respublikų" gyvenimo. Mo 
nors nutarti negu nieko. Taigi, terims skiriamuose žurnaluose 
tada jau visi, vadinasi ir sovietų' randame nuotrauką viršelio „Ta 
Semjon Carapkin, balsavo už rybinė moteris", lietuvė neva, o 
prancūzų pasiūlytą tekstą, ku- gal ir rusė, vaizduojama tarp 
ris kviečia visus JT narius nesi- nukirstų kopūstų krūvos, su
kišti į Guatemalos reikalus, o su prask kolchoze. Toliau už jos tę-
sipešusius liautis kariavus. siasi ištisas tų kopūstų laukas. 

Šitas sovietų veto įkaitino Moteris pasipuošusi šventadie-
JAV ambasadorių Lodge, kuris niškais drabužiais. Bet kasgi 
ir pasakė jam: j dirba lauke šventadieniškais dra 

— Aš sakau jums, Sovietų Są Dužiais ? 
jungos atstove, atstok nuo šioj Kitame vėl leidinyje „Soviet 
pusrutulio ir nebandyk čia pra- \ Union" visas spalvotas viršelis 
dėti savo konspiracinių planų. j vaizduoja naujausią sovietų lai-

Pabaltijį, Čekiją, Lenkiją ir i vą,o to laivo vardas Klaipėda. 
kitus sovietų pavergtus kraštus Vardas įrašytas milžiniškomis 
JAV ambasadorius priminė at-1 rusiškomis raidėmis, o po vardu 
sikirsdamas sovietui tuo metu, \ mažytis įrašas „Odesa". Matyt, 
kai anas tvirtino Jog JAV vai- tai jo stovėjimo vieta, nes po 
dančios Amerikos Valstybių Or- '• nuotrauka to nerašoma, 
ganizaciją, todėl Guatemalos by- Dar kituose laikraščiuose pa
lą reikia svarstyti Saugumo Ta- sivarčius, sporto skiltyje teko 
ryboje. užtikti krepšininkų tarpe atžy-

Ambasadorius Lodge sakė Ca- metus lietuvius. Tenai sakoma: 
rapkinui 

WASHINGTON, birž. 25. — 
Demokratų vadas senate sen. 
Johnson įteikė senatui rezoliuci
ją, kuria siūloma iš naujo dekla
ruoti Monroe doktriną prieš sve
timą intervenciją (šį kartą ko
munistų) vakariniame pusrutu
lyje, pareikšti nusistatymą, kad 
joks veto Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje negalės sukliudyti JA 
V - bes perduoti Guatemalos by
lą Panamerikos organizacijai, 
kad ši organizacija, o ne kas ki
tas, teturi teisę tą reikalą svars
tyti ir kad ši pati organizacija 
(Amerikos Valstybių Organiza
cija) turėtų imtis atitinkamų 
žygių Sov. Rusijos kišimuisi į 
vakarinio-pusrutulio reikalus su
trukdyti. 

Manoma ,kad tuo tarpu t a re
zoliucija bus „pamiršta", nes su 
Guatemalos byla iškilo daug 
tarptautinės teisės plonybių, iš 
kurių svarbiausia ši: a r regioni-

prasideda svarbios konferencijos 
VVASHINGTON, birž. 25. — Šiandien tūkstančiais mylių vie

na nuo kitos atskirtos prasideda dvi konferencijos, kurių nutari
mai tiesioginiai ar netiesioginiai palies visą pasaulį. 

Viena prasideda VVashingtone, 
kita Indijos soatinėje. Abi, sako
ma, būsiančios neformalios, bet 
ir šokantis Vienos kongresas bu
vo panašaus pobūdžio, o tačiau 
ilgam metui lėmė Europos poli
tikos kryptį. 

Washingtono konferencijoje 
anglo - saksų pasaulis bandys su 
rasti bendrą kalbą kaip sulaikyti 
komunizmo slinkimą Azijoje ir 
esamos padėties stabilizavimą, 
nes šiuo metu nė manyti nega
lima, kad būtų tariamasi dėl ko
munizmo atmetimo atgal. 

Iš Anglijos užsienio ministe-
rio kalbos parlamente išvyks-

priešas yra Guatemalos armija, į rytinę Vokietiją ir esanti vi-
ir tauta. Spaudos atstovus va- j ̂ p pranašesnė už amerikietiš-
kar matęs pulk. Armas pareiškė, k a : s u nkesnė, toliau šaudanti ir 

didesnio kalibro. Sovietiškoji 
sverianti 110 tonų (amerikietiš-
koji 85 t6) , šovinį numetanti 28 
mylias (amerikietiškoji apie 20 
mylių) ir kalibras didesnis negu 
280 mm. Žinias paskelbė vokiš
kas laikraštis, jas gavęs iš gero 
šaltinio. 

nė organizacija ginčų sprendime I tant į VVashingtoną aišku, kad jo 
turi pirmenybę prieš Jungt. Tau koncepcija turi N. Zelandijos, 

geriausiai žinomos komandos 
Kalbėdamas tai, jis tikriau-i yra sovietų armijos centrinių rū 

šiai taiko sau, nes tai rodo, jog mų (Maskvos), Žalgiris (Kau-
jis negali suprasti kitokių tar-! nas) ir Dynamo (Riga ir Tbili-
pusavio santykių negu pono su si). Toliau sovietai rašo, kad yra 
vergu. Jis negali suprasti kito- dalyvavę krepšinio rungtynėse 
kių santykių, kur tautos yra ly- ir su daugeliu kitų valstybių, o 
gios ir gyvena viena prie kitos Į Sov. Rusijos komanda esanti su 
prisitaikydamos bei viena kitą daryta iš įvairių tautybių. I š . 
gerbdamos. Jis gali tik įsivaiz- lietuvių kaip geriausią žaidėją I n m k a i P r * v e n S i a k l t l« karininkų 
duoti kaip tai būtų Sovietų Są- mini Stepą Butautą. Gana aps š to* 
jungoje, jei Lenkija, Čekija, Es- čiai medžiagos yra ir apie Lat 
tija ar kita kuri iš tų pavergtų viją su Estija, bet čia suminė 
šalių pabandytų pakelti balsą jau tik tai, kas liečia lietuvius, 
panašiai, kaip čia Jungtinėse 

tas jei tą pirmenybę kas gin
čija? 

Nuteisti karininkais 
Naguib šalininkai 

CAIRO, birž. 25. -— Revoliu
cinis tribunolas baigė bylą kari
ninkų, kaltintų rengus sukilimą 
pulk. Nasser nuversti. Visi pri
klausė kavalerijos daliniui, ku
ris padėjo gen. Naguib atgauti 
iš Nasser prezidento vietą. 

Byla panaudota gen. Naguib 
diskredituoti. Kaltintojai nuo
lat pabrėžinėjo, kad gen. Naguib 
gerai žinojo ką tie kavalerijos 
karininkai planuoja, nors pats 
nebuvo jų planų sumanytojas. 

Tik vienas sąmokslininkų va
das kap. Al - Misry gavo 15 me
tų kalėjimo, o kiti nuo metų iki 
10 metų. Bausmės laikomos švel 
niomis ir tai aiškinama tuo, kad 
revoliucijos taryboje esą kari-

Tautose mažųjų šalių atstovai 
dažnai nesutinka su JAV. Mes 
neturime satelitų ir mes jų ne
norime ! 

Tai buvo sekmadienį, gi prieš 
tai (penktadienį) tas pats Lodge 
klausė Carapkiną ,ar sovietai ir 
Indokiniją rengiasi panašiai, „iš
laisvinti", kaip jie yra „išlaisvi
nę" Estiją, Latviją, Lietuvą, Če
kiją, Lenkiją ir kt. -

• Prancūzijos premjeras Men 
des vyksiąs į Genevos konferen
ciją tik tuo atveju, jei ten su
grįš JAV, Anglijos ir Sov. Rusi
jos užsienio reikalų ministeriai. 
Tai gali atsitikti tik pirmoje lie
pos pusėje. / 

• Indonezijos delegacija išvy
ko į Olandiją vesti pasitarimų 
dėl Indonezijos — Olandijos są
jungos ryšių nutraukimo. 

Indokinijos fronte 
HANOI, birž. 25. — Prancūzų 

aviacija sunaikinusi 5 komunis
tų bazes tarp Hanoi ir Haiphong 
uosto, išdėstytas išilgai tas vie
toves jungiančio plento ir gele
žinkelio, kurią susisiekimo gys
lą komunistai taikstosi nukirsti, 
siekdami Hanoi apsupimo. Ope
racijoje dalyvavo 50 bombone
šių, numetę 62 tonas sprogsta
mos medžiagos. Prieš bombarda
vimą gyventojai buvo įspėti pa
sitraukti. 

Australijos, Kanados, Indijos, 
Pakistano ir Ceylono pritarimą. 
Jau vakar rašėm, kad toji kon
cepcija numato pietryčių Azijos 
antikomunistinių valstybių ap
sigynimo sąjungą, Atlanto pak
tui panašią, ir Locarno idėjos 
paktą tarp Kinijos ir Sov. Ru
sijos iš vienos pusės bei tos anti-
komuinstinių valstybių sąjun
gos iš kitos. Bet kaip JAV tokį 
paktą gali pasirašyti Peipingo 
Kinijos vyriausybės nepripažin-
damos? 

Antroji konferencija taip pat 
šiandien prasideda Indijos sos
tinėje tarp Kinijos ir Indijos 
premjerų. Jei Washingtone ga
lės dar būti kalbama ir apie ki
tus pasaulio kampus, tai New 
Delhi dominuos išimtinai Azija. 
Kad to pasitarimo rezultatai ga
li būti svarūs ir lemtingi, jei 
abudu partneriai sutars viena ar 
kita kryptimi veikti, tai užten
ka atsiminti, jog tų vyrų vals
tybėse gyvena daugiau kaip bi-
lionas žmonių. 

Kinijos premjeras Indijoje pri 
imamas kaip draugiškos valsty
bės svečias — jam parvežti iš 
Šveicarijos net Indijos lėktuvas 
nusiųstas. Jei Nehru pasisektų 
Peipingo Kiniją pastūmėti Tito 
Jugoslavijos keliu, tai Sis sa
vaitgalis istorijoje užimtų svar
bią vietą. 

• Indijos premjeras Nehru 
esąs kalbus valstybininkas —I 
per paskutinių trijų mėnesių se
siją parlamente pasakęs 90,000 
žodžių per 12 valandų. 

Prancuzai-komunrstai 
•tariasi tiesioginiai 

GENEVA, birž. 25. — Pran
cūzijos atstovai pradėjo čia slap 
tus pasitarimus su Vietminh 
(Indokinijos komunistų sąjūdis) 
užsienio reikalų ministeriu; ly
giagrečiai posėdžiauja ir kari
nės komisijos, aptariančios tech
niškus paliaubų klausimus. 

Berno susitikime Prancūzijos 
Mendes - France ir Kinijos Chou 
E n - l a i sutarę vėl susitikti lie
pos pradžioje (apie liepos 10 d.). 
Spėjama, kad apie tą laiką bus 
susitarta dėl paliaubų ir Gene-
von vėl susirinks Sov. Rusijos, 
Kinijos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriai. Tik 
dar nieko nežinoma, ar paliau
bos bus sutartos tokiomis sąly
gomis, kad savo parašą galėtų 
dėti ir JAV Foster Dulles. 

Rob, Schuman mato, 
pavergtųjų laisvę 

NEW YORK, birž. 25. — Gau 
sus būrys New Yorko lietuvių 
dalyvavo Robert Schuman pa
gerbime, įvykusiame Carnegie 
Endowment patalpose. Šiuo me- Į 
tu JAV besilankąs šis buvęs 
Prancūzijos min. pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministras ir 
prancūzų krikšč. dem. partijos 
vadas, pasakė ilgesnę kalbą. Jis 
užtikrino susirinkime per 200 
dalyvavusių Europos egzilų ir 
jų organizacijų atstovų, jog 
Prancūzija, nors ir pati pergy
vena krizę, iš tų krizių išeis; te-

s> 

gul Centrinės ir Rytų Europos 
tautos ja pasitiki. Jis pareiškė 
užuojautą, bet tvirtino, kad yra 
tikras dalykas, jog dabar sovie
tų pavergtosios tautos bus lais
vos ir nepriklausomos ir suda
rys jungtinės Europos dalį. 

Šį susirinkimą rengė Vidurio 
Europos Krikščionių Demokra
tų Unija. Prieš tai su tos unijos 
vykd. komitetu Schuman buvo 
atskirai susitikęs. Susirinkime 
matėsi Lietuvos gen. konsulas su 
pavaduotojais, Voice of America 
lietuviškojo skyriaus atstovai, 
Lietuvos Laisvės Komitetas ir 
kt* 

kad yra pasirengęs ilgam ar 
trumpam karui, bet dabartinis 
režimas būsiąs nuverstas. 

Lyg ir nieko nesibijant pra
nešta sukilėlių štabo buvimo vie
ta. Ją ir turėję pulti tie du lėk
tuvai, kurie aną naktį numetė 
bombų ant vieno Hondūras mies 
to. Lėktuvus valdę du pasamdy-

i ti lakūnai iš Europos. Taip, ži
noma, pranešinėja sukilėliai. 

Vakar per sukilėlių radiją pra 
nešta, kad pulk. Armas pasiskel
bė laikinuoju Guatemalos prezi-

! dentu, paleido kongresą ir su-
| spendavo teismų veikimą. Grei-
, tai būsią naujo kongreso rinki-
i mai. Guatemalos kariuomenės 
, įgulos prašomos atiduoti vieti
nę valdžią sukilėlių atstovams, 

, o dabartinės vyriausybės parei
gūnus prie pirmos progos pasi
rengti siųsti į sostinę, kur jie 
būsią teisiami. Pranešta taipgi, 
kad sukilėlių vyriausia galva 
pulk. Armas siųs į Jungtines 
Tautas savo delegaciją. 

Paskutinės vakar vakaro ži
nios lyg davė vilties, kad sukilė
liai pradėjo rodyti daugiau jud
rumo, ypač sustiprėjo jų avia
cijos veikla. Sukilėlių vadas 

Trūksta pastovumo 
Jordano gyvenime 

AMMAN, birž. 25. — Paleis
tas Jordano parlamentas, bet* 
priežastis neaiški. Dekretas pa
skelbtas kaip tik tą dieną, kada 
turėjo būti balsuojamas pasiti
kėjimas vyriausybei, kurios am
žius tik 1 savaitės. 

Neseniai krašte būta demons
tracijų prieš 3 „priešus": sionis
tinę Ameriką, korupcijos ėdamą 
savąją vyriausybę ir Anglijos 
kolonializmą. 

Jei laikysis vyriausybė kons
titucijos, naujas parlamentas 
turi pradėti posėdžiauti po 4 mė 
nesių nuo senojo paleidimo. Jei 
ne, tai vėl renkasi senasis parla
mentas. 

• JAV ir Filipinų prekyba 
dar pusantrų metų vyks neimant 

pulk. Armas išvykęs į frontą va m u į t ų mokesčių nė vienai nė an-
dovauti Zacapa miesto užemi-! trai pusei. 
mui. Mūšių laukia ir vyriausy
bė, nes sostinėje patuštintos li
goninės sužeistiesiems priimti. 

Guatemalos vyriausybė skel
bia, kad sostinės universiteto stu 
dentai sudarė pirmąją brigadą 
kraštui ginti. Hondūras sostinės 
studentai pademonstravo prieš 
sukilėlius ir už Guatemalos vy
riausybę. 

Kalendorius 
Birželio 25 d.: Švč. Jėzaus Šir

dies šventė. 
Birželio 26 d.: šv. šv. Jonas ir 

Povilas, kankiniai. Lietuviškas: 
Jaunius ir Viltautė. 

O r u Chicagoje 
Giedra; temperatūra sieksian

ti net 97 laipsnius. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Buv. prez. Truman po pereito sekmadienio operacijų 

sveikstąs normaliai ir patenkinamu tempu. Jau pradėtas mai
tinti per burną. 

— Italijos senatas pareiškė pasitikėjimą vyriausybės užsie
nio politikai, kuri principe pasisako už Europos armiją. Svarbiau
sia betgi buvo tai, kad pritarta vyriausybės pastangoms susitarti 
su Jugoslavija dėl Triesto. 

— Senato žemės ūkio komisija 8 balsais prieš 7 nutarė siūlyti 
palikti dar metams demokratų paliktą žemės ūkio gaminių kainų 
palaikymo sistemą. 

— Belgijoje rinksis Europos armijos paktą pasirašiusių vals
tybių užsienių reikalų ministeriai pabandyti dar kartą surasti bū
dą sumanymą {gyvendinti. Yra pasiūlymų padaryti prancūzams 
kaikurių nuolaidų. 

— Alto vykdomasis komitetas per valstybės departamentą 
gavo vakar kongr. Kersten pranešimą, kad Londone jam pasisekę 
apklausti keletą gerų lietuvių, lenkų ir kitų tautų Utsdininfoų bol
ševikų smurtui nušviesti. 

— Prancūzijos premjeras Mendes - France vakar pranešė par
lamentui, kad Kinijos premjeras jam pažadėjęs padėti suorgani
zuoti karo sustabdymą Indokinijoje. Tai išgirdęs Washingtone 
sen. Knowland pareiškė, kad Prancūzija ir Kinija organizuoja 
Azijos Miuncheną. 

y 
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Redaguoja: JONAS ŠOLICNAS, 6536 So. Bell A ve., 

Chk»KO 36, 111. Telefonas HEmlock 4-9052 

Karas, sporto veikėjai ir kiti menkniekiai 
Šiuo metu laikai kažkodėl ne

ramūs: žmonės vis riejasi tar
pusavyje, nesugyvena. Vieni iš 
jų kariauja ginklais, na, o kiti 
tik žodžiais. Bet abiejų rūšių 
kare pozityvių vaisių nesimato, 
nes visai nežinoma, ko siekia
ma. Svarbu tik sunaikinti save 
oponentus, duodant jam su laz
da per galvą arba šaukiant pil
na burna. Taip gi daugumas ir 
tenkina savo karingą prigimtį, 
įsivaizduodami dideliais herojais 
esą. 

Šį kartą norisi sustoti ties žo
dinio arba geriau pasakius raš
tinio karo frontu. Vieną iš to
kio franto atsitikimų teko ne
seniai paskaityti Draugo Sporto 
Apžvalgoje (gegužės 21 d.), kur 
jos redaktorius ginasi prieš už
puolėją iš Naujienų sporto pus
lapių. Tą straipsnį išsiplėšiau 
ir beklaidžiodamas po Yakimos 
dykumas, kartu su 44 divizija 
poilsio metu kelis kartus per
skaičiau. Apie ką ten kalbama 
skaitytojai, kurie seka sportinį 
gyvenimaą, be abejo, žino, to
dėl nėra reikalo leistis j turinio 
atpasakojimą. 

Reikia pasakyti, jog nė kiek 
neteko nustebti pono B. Ketur
akio karine taktika, kurią jis 
panaudojo prieš savo oponentą 
J. Šoliūną (Naujienos, š. m. ge
gužės 7 d . ) . Juk tai ne naujiena, 
nes ir šių eilučių autoriui teko 
išmėginti ant savo kailio p. B. 
K. redaguojamo sporto skyriaus 
paglostymą, kuris buvo atliktas 
kažkokio slapuko vardu (gali
mas daiktas, pačio redakto
riaus). Tačiau nebūnant dideliu 
militaristu tuomet prieš savo 
kovingą priešininką, šventos ra
mybės dėliai, nebuvo daug spar-
dytasi. Be to, nebesinorėjo ir su 
drumsti ano herojaus moralinį 
pasitenkinimą, kuris tada jame 
vyravo, išliejus pamazgų kibirą. 

Prisiminimas apie rūteles 

Augščiau minėtas žodinis ap
sišaudymas įvyko po sportinin
kų ir sporto darbuotojų suvažia
vimo, kuris, kaip kaikurie jame 
dalyvavusieji tvirtina, pasibai
gė tikru fiaseo. To suvažiavi
mo nemačius, nebūtų objektyvu 
detaliau išsitarti dėl visos eilės 
nesutarimų. Čia reikia pratarti 
tik vieną kitą žodį dėl vieno ben
dresnio dalyko — tai sporto dar 
buotojo sąvokos. 

Šis dalykas ir anksčiau vis po 
truputį buvo gvildentas, tačiau 
gana nuosaikiai. Bet trumpai 
prieš suvažiavimą ir po jo jis 
jau išsiveržė į platesnius laukus. 

Tikrai, iš tiesų yra įdomu, kas 
yra laikytinas sperto darbuoto
ju. Argi tas, kuris Lietuvo3e iš 
sporto duoną valgė ir čia Ame
rikoje maždaug kartą per metus 
į sportininkų susirinkimus atsi
lanko? O gal tas, kuris tėvynė
je kitais būdais pelnėsi pragy
venimą arba dar mokyklos suo
le sėdėjo, bet čionai velka visą 
sportinės veiklos vežimą? Juk 
atrodo, jog ir paprastam gimna
zistui turėtų būti aišku, kad 
sporto darbuotojo vardas nėra 
koks mokslinis titulas, kurį kar
tą įsigijus, kartu su juomi nu
keliauji į karstą. 

Tai tokia yra logiška išvada. 
Bet ir praktiškai paėmus, ap
čiuopsime tą patį. Kokia gi nau
da iš kadaise buvusio sporto dar
buotojo, kad ir labai žymaus, ku 
nam daba rhetuviški dalykai pa 
debesyse kabo, o jis su YMCA 
laiveliu išplaukė į plačiuosius 
vandenis. Na ir nedaug naudos 
iš tokių, kurie n?rs ir dar ne-
nuteio nuo lietuviškų reikalų, 
bet -įau trupučiuką surambėjo 
ir neturi laiko ar noro lietuviš
kam sportui skirti. Toks yra pa 

našus į senmerges, kurios priar
tėjusios prie šimtinės vis dar 
žaliųjų rūtų vainikėliais nori sa
ve puošti. 

Nesupraskite klaidingai 

Tokią antraštėlę norėjosi pa
dėti todėl, kad nebūčiau klaidin
gai suprastas. Gali kas nors pa
manyti, jog esu labai nusistatęs 
prieš mūsų senuosius sporto dar 
buotojus. Tačiau taip visai ne
galvoju : prieš juos žemai lenkiu 
savo galvą. Tačiau tik nesutin
ku su kaikurių iš jų dabartine 
laikysena, kuria jie net kenkia 
dabartiniam lietuvių sporto ju
dėjimui Amerikoje. Kaip gali 
jaustis dabartiniai jaunieji spor 
to entuziastai arba priaugančio
ji sporto darbuotojų karta, kuri 
ne tik nori dirbti, bet ir dirba, 
matydami tokį disonansą iš vy
resniųjų tarpo. 

Baigiant norisi palinkėti šių 
nesutarimų vyriausiam kėlėjui 
p. Brcmiui Keturakiui, kuris, ten 
ka pasakyto atlieka ir gana pro
duktyvių barbu šiuometiniame 
mūsų sportiniame veikime, su
koncentruoti savo veiksmus šim 
taprocentiniai objektyvia kryp
timi. Kam čia viena ranka da
žyti, o kita purvais drabstyti. 

Edvardas šulaitis 

Iš pasauliniu 
pirmenybių 

Ilgai lauktos pasaulinės fut
bolo pirmenybės jau įpusėjo. Šį 
kartą į Šveicariją susirinko 16 
rinktinių, kurios kovoja dėl pa
saulio meisterio vardo. Tai pa
saulinės pirmenybės. Iki šiol tik 
2 kraštai yra pasipuošę šiuo 
laimėjimu. Italija ir Uragvajus 
po du kartus laimėjo tokias pir
menybes. Ir šį kartą tos dvi 
rinktinės atvyko į baigmines 
žaidynes, tačiau favoritu šiais 
metais laikoma Vengrijos rink
tinė. 

Baigminės varžybos turi dvi 
dalis. Visi 16 dalyvių yra su
skirstyti į 4 grupes po 4 rinkti
nes. Kiekvienos grupės nugalė
tojas ir antrą-vietą užėmęs kraš
tas patenka į baigmines 8 ko
mandų žaidynes, kurios prave-

PIGIAI m SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR IS VOLIAU 

K. EIDUKONIS 
t t l l b tiHUją d t t t e l t tMink.Vt-Xl l l l | 

ir apdraudas 
B930 S. Tai man. OhJcago M, 111 

Tel. GKroveblU 6-7096 
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Ifoderniikai įrengta vie
ta {vairioms nuotraukom* 
Specialybė — vestuves 
Jaunavedžiam! duodam 
puiki ir brangi dovana 
Sąžiningas ir gražiai at
liktas darbas. 

4 1 4 W E S T 6 3 r d S U t t t t f i 
reL ENK. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

ną atspalvį. Garsusis vengrų T * <*•«> ****• 8-nn, re*, RE, 7-786g 
puolikas Pauskaa, pirmenybėse p ^ BIEŽ!S 
žaidžiąs puskairiu, susižeidė GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
rungtynėse prieš vokiečius koją 8 1 4 g W e s | 6 3 s t f e e t 
ir turėjo būti išneštas ant neš- K M d l e n l _ f ^ ^ ? _ g m m 
t u v ų iŠ a i k š t ė s . A r j i s i r t o l i a u antradieniais ir penktadieniais. Tre-
galės dalyvauti varžybose, dar * iadlen- l r s e k m a d- ofi8a» da ry t a , 
nežinoma. Taigi, kad paaiškėtų 
II grupės antras dalyvis baigmi
nėse žaidynėse, Vokietija susi-

(Nukelta į 5 pusi.) 

KerldL 3241 W. 66th Pl iACE 

Emil Zatopek iš Čekoslovak jc s, 
laimėjęs olimpiniuose žaidimuose 
3 aukso medalius, Briuselyje lai
mėjo 10,000 metrų bėgime pirmą 
vietą, sumušdamas savo paties 
buvusį pasaulinį rekordą. (INS) 

damos vieno minuso sistema. 
Šias eilutes rašant jau buvo pa
sibaigusi pirmoji pirmenybių da- . 
lis ir paaiškėję "8 didieji". Pir-
moje grupėje žaidė Brazilija, Ju j 
goslavija, Prancūzija ir Meksi
ka. Brazilai savo pirmąsias rung 
tynęs laimėjo, nugalėdami Mek- į 
siko, rinktinę 4:0, gi jugoslavai 
prancūzus nugalėjo -pasekme 
3:2. Dvi dienas vėliau*Jugosla-
vija ir Brazilija sužaidė lygią
sias 1:1, o prancūzai laimėjo 
prieš meksikiečius 3:2. Tokiu 
būdu iš šios grupės į antrąją 
varžybų fazę pateko Jugoslavija 
ir Brazilija. 

Antroje grupėje žaidė Veng
rija, kuri nugalėjo P. Korėjos 
atstovus 9:0 ir Vak. Vokietiją, 
kurios žaidėjai išsikovojo lai
mėjimą prieš Turkiją 4:1. Dvi 
dienas vėliau Vengrija ir toliau 
tęsė savo laimėjimų seriją, feį 
kartą jų auka tapo Vokietijos 
rinktinė, kurią vengrai suplie
kė 8:3. Reikia tačiau pastebėti, 
kad Vokietija nebuvo išstačiu-
si savo stipriausią rinktinę, nes 
jie jau iš anksto nujautė pra
laimėjimą ir tokiu būdu norėjo 
geriau pasiruošti dar vienoms 
rungtynėms, kurios pasidarė rei 
kalingos, kai Turkija nugalėjo 
P. Korėją 7:0. Nors vengrai ir 
laimėjo abejas savo rungtynes 
augštomis pasekmėmis, tačiau 
šie laimėjimai turi ir savo liūd-

M . SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Paa mus galite gauti gilių kapų 
papuošimams sodintu ir skintų Įvai
riausių rūšių ir gelių korsažams. 

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

Telef. GArden 4-0087 lr 
GArden 2-1052 

Ml, l<iZt AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Valku lr moterų ligos 
5159 South Damen Avenne 

Pirmad., trečiad. 10—4; antrad. ir 
Penktad. lo—1 p.p. ir nuo • — t v.v 

S>tt*dieniai 10—t? v*l pietų 
Ofiso tel. — PR 6 7800 
Namu tel. - TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. PRospect 6-1703 
Namų tel. TRiangle 4-170& 

Tel. ofiso H E . 4-0600, re*. PR. 0-7SS* ', 

DR. ANTANAS ALEKNA 1 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1957 W. Garf ie ld B lvd . 

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

išskyrus ketvirtad. ir a*».kmad. 

T o l buto GRsMri t tO 2-920S 
2S36 W e s t C h l c a g o A v e n n e 
DR. JUOZAS RARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL CENTER 

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

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

12—4 v. p. p. šeštad. 

AW.V.WV.M.ViV.M.WV.'MA»%V.V.V.W.'AV.V.V.W.' 

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

At ida rą pirmadienio i r 
ketvi r tadienio vak. 

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

JUNE BRIDE PROGA 
Pirkėjai gaus premijas su kožnu pir

kimu. Perkant 4 kambariams rakandus už 
$495.00, dykai atostogos j Miami Beach, 
Floridą. Pirmos rūšies hotelis ir valgis 
dykai vieną savaite. 

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

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

Tel. CAlumet 5-7287 
Budriko Radio Valanda leidžiama 25 

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

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampaa 47-toa lr Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Uez. Fl iontier 6-0814 

Tel. ofiso HE. 4-584», rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 lr 7-9 
Ant r. 1-5, treč. ir sešt. pagal sutarti 

Tel ofiso WA. 8-8060. rez OO. 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHOUJRGAS 

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

fteadd.: 10&&8 So. Wabasb Ave. 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Av©. 

(MEDICAL, BUILDINO) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 8— -6 p. p. ir 6—8 • . v.; trečiad 
nao 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p 
lr nuo 1—8 v. p. p. 

Ofiee telef. REpafaUo 7-1168 
Na*nų t. lef. VVAlbrook 5-3765 

Tai. oftao HE. 4-21X4, rea. PR. 6-8484 

Tel. ofiso TA. 7-5657, rez. RE. 7-4968 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIKCINSKAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

Tel. ofiso GR. 6-5399. PR. 6-4782 

DR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIIU ItGINftS LIGOS 
2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Šeštad. iki Labo r Day uždaryta 

Trečiad. lr sekmad. uždaryta 

DR. V. P. TUMASOIIIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spee cb iru rainis ligos 
6255 South VVeatern Avenne 

V A L kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 va* 
iefitad 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Ofiso valandoms akamb. Y A. 7-3526 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATIVfiS IR 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:10—8:10 ir 
seštadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CLIiffside 4-5654 

4038 Archer Avenne 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas PLl lman 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South ParneU Ave, 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. i 

išskyrus trečiadienius 

Tel. ofiso V I . 7-0600, rez. VX 7-7303 

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

4055 Archer Avenne 
Kampas Archer ir California Ave. 

V A L : 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Dr. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą.. 

Susitarimui skambinti G Ko. 6-1621. 
jei neatsiliepia — VĮncennes 6-3900 

Ofiso lr buto tel. HKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

6757 South VYestern Avenne 
Valandos: pirmad., trečiad.. ketvirt., 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pasai susitarimą. 

DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3259 South Halsted S t 
Vai. kasdien: 10-12 vai. ryte ir 3-6 
vai. vak. Šeštad. nuo 1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Ni atsiliepus 

šaukti M l l b e r r y 5-4OO0, Ext. 326 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 

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

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6— t v. vak 

gestadiehiais 1—4 v. p. p. 

YArds 7-3526 YArd* 7-7410 
DR. G. J. BYLAIT1S 

Nervu, vidaus ir valkų ligos 
Vai.: penktad. 7 p. m. iki S:30 p. m. 

Kitomis dienomis tik susitarus 
DR. J. G. VAJLATnS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: kasdien 6:30—8:30. sešt 4— 

4038 So. Archer Ave. 
Tel. ofiso PRospect 6-9400 

Rezid. HEmlock 4-S8 51 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

( V a l e v i č i ū t ė ) 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6560 So. Western Ave. 
Vai. kasdien 1—3 p. p. lr nuo 6—* 
v. vak. S«-št. 1—4 p p Trečiad ir 
kitu laiku tik susitarus. 

•i 
Tel. ofiso VI 1-1581, rem. VI 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kumpas Halsted ir JI -mos gatvių 

! Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
] 6—8 • . v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 
• . 

Tel. ofjso M L C-*44«, re*. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VYest Marųuette Bd. 
V A L nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
FIHmore 3-8614 (Maywood, 111.) 

DR S. GEšTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir valku Ugos 
4065 So. Archer Ave. 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

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

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
1833 C A N A L P O R T Tel. Dirbtuves SEeley 3-2146 

N a m u KEnvvood 8-3092 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta g a t v i ) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 

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

Dr. AIexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

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

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-*19» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63nl Street 

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

imiMiuuiinHiillliu 
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Vestuviy nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybė 

Precin Photo Studk 
Inc. 

EDVARDAS J. ULIS, 8AV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

uiiiiuiiiiiHiiiiiiuiiiiuiumuiiiiiiiiHiiHi)imiiui»HiiH'iiuttiiiBiiiii!uuuai,miiiiii. 

/ 

' TAUPYK ATEIČIAI 
Kiekviena ateitie. Išimi priklaus* nuo to, kiek jis 

•utaupė, kada gslėįo taupyti. Ką btplanuosl ateičiai atsa
kymas vis tas'pats. 

Taupydami Univarsal Savinga and Loan bandrovėfa, 
-fausita garą dividendą,, užtikrintą saugumą Ir mandagu 

patarnavime, nas indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek-
auneniui, a vedusiu parai kombinuoti iki 

Namo karnas sustojimas automobilUtama. 

MNSl'RtD U N I V E R S A L S A V I N G S 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, I1L 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

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

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UOŲ SPECIALISTE; 

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

susitarimą i š skyrustreč iadieniua 
2 4 2 2 VVest MarqūWte R d . 

Ofiso lr buto tol. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1SS6 So, 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte lr 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 40th C l 

Ofiso telefonas — B l s h o p 7-2526 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RKpublic 7-2290 
Spec. Orthopedija — kaulų lr 

sąnarių ligos 
2455 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 6—8 v. vak., šeštad 
10—12 vai. Kitu laiku susltarua 

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

keic'ia stiklus ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, UI. 

Saukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9. šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus ' 

Tel. ofiso CL 4-0253, rea. YA 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir p e n k t 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
l i e s . 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0554, res, MI 8-2880 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augrštas) 

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

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

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 6 3 r d S t . 
Ofiso tel. KKliance 5-4410 

Rezkl. telef. OKovefaUl «-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

T e t ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-*65» 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 6000 S. Artesian Ave. 

VAL. U v. r. iki 3 p. p.; €—» T. V. 

Ą « ^ Orthopedas-Protezistas 

\ k y P. Š I L E I K I S 
g B ^ ^ F Kaulu frakturom įtvarą 
cmJb P o l i o-Cerebral Palšy i? 

^ ^ ]va<rioms vaiki) bei suau 
X amsiyjy deformacijoms pa 
Vi šalinti spec. aparatai. Am-

put kojoms lr rankoms visų statėm v 
Proteaal. Orthop. p € d o s Plokštelė* 
(Ari'h Supports). "Moterims, .yramf 
ir va ikams įvairių tipų med. Banda 
la i '.r t. t. ' 

VAL.: 9—i ir <—* iestad t — l 
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1611 W. *6th St-, Chicaco 30, niinoir 

Tel. PHospec t 0-60*4 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TcL YArds 7 - lS9 t 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

ištaiso 
• Ofisas lr akinių dirbtiivt 

756 VVest S5th Street 
VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12: ieštad. 10—S p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 5:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:S0 Ik 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
( A n a i 6-OS23 Platt lildg 

y 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street . 

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 

DR. SELMA L SODO** 
OPTOMETRISTfi 

5842 South Kedzie Avenue 
Tei. P R O S I K X * 0-2*35 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

Ofiso tel. TR 4-6000, rez. R E 7-2780 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

653 VVest 79thr Street 
Vai. pirm., antr., ksiv . ir penkt. 

1—4 ir 7—&:prva.l . vak. 
Treč. ir šeštad. 9—12. 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct, Cicero 
. Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
i šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 

Butas 1*04 So. 49th Ava. 

• iriso »Wi»f l,AfayetT*» *-12i0. Jei 
neatsiliepia, saukite KEdcift t-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus 
•' " -' . " Į — 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So% Ashland Ave,, Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartį 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rea. PR. 0-1030 

Jei neatsilieps vtršmln€ti telefonai, 
šaukite M l d u a y 3-0001 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marųuette Parko ofisas: Fordon 

Medical Arts Bldg. 2656 YV. 63rd SU 
(kampas Washtenaw lr 63rd). Vai 
kasdien S—5 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč. 
lr šeštad. 

Telefonas — PRospect 0-8548 
Cicero ofisas: 5002 VVest lftth st . 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv. 
1—S ir Šeštad. 11—i vai. p. p. 
Telef. TO\vnhall 3-0050; namų telef. 
HEnilook 4-7060. Kitu laiku susltarua 

**s/ivm<£ v 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Skclbkitės "Drauge"! 
mo erdvės. Apie tai rašoma 

"Unesco Courier" žurnale. 



Penktadienis, birželio 25, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGA9, CHICAGO, TU \ 
n 

D R A U G A S 
THE I J T H U A N 1 A N D A I L Y F R I E N D 

M** et. uakley Are., Chtoago 8, m . Tel. VTrglnla 4-M40; 7-6641; 7-6649 
Kntered aa Second-ClasH Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinola 

Under the A et of March 3, 1879. 

LIETIMU KRIKMIONH! 

Ifember of the Cathollc Presą Ass'n 
Published daily, except Sundaya, 

by the 
Llthuanian Cathollc Press Soclety. 
PRENUMERATA: Metami 
Chicagoj Ir Ciceroj $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UBSCRTPTTON RATES 
$S.OO per year outslde of 
$9.00 per year ln Chicago 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų 3 mPn. 

$5.06 H.TI 
$4.50 / $2.50 
$6.60 $3.00 

Chicago 
& Cicero 

1 m*n 
$1.25 

$1.00 
$1.36 

DEMOKRATU SĄ-GOS 
D E K L A R A C I J A 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu, ne
sauso. Juos gTąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Dar del žalingojo "šefo" žygio 
Vakar gautame Eltos komunikate randame papildomų žinių 

apie skandalingąjį St. Lozoraičio elgesį Bonnoje. Komunikate 
skelbiama: 

Ryšium su Lietuvos atstovavimu Bcnnoje artimos mūsų at
stovybei prie Vatikano sferos yra paskleidusios įvairių žinių. 
Kad nebūtų klaidinama visuomenė, Elta deda šį pranešimą: 

Vliko raginama ŪRT pakartotinai įsitikino Auswaertiges 
Amte, jog ten nieks nėra nei pristatęs, nei kas nors naujai pri
imtas Lietuvos reikalams atstovauti. Turint tai galvoje ir vyk
dant atitinkamą Vliko nutarimą, nuodugniai šį reikalą apsvars
čius Vlike, Vliko pirmininkas paskyrė delegatą su teise atsto
vauti Lietuvos Respublikai. Paskyrimas yra buvęs atitinkamu 
būdu ir keliu įteiktas anksčiau tuo reikalu suėjus į reikalingą 
kontaktą. Delegato paskyrimas yra buvęs atliktas Vliko pirmi
ninko po to, kada visos jo pastangos skirti Lietuvos atstovus su
tartinai buvo atmestos. Paskirtasis delegatas prisistatė atitin
kamoms įstaigoms ir eina jam pavestas pareigas. 

Teko patirti, kad, prisidengiant institucijomis, kurių jokie 
Lietuvos įstatymai nenumato, paskutiniu metu yra pareikštas 
protestas Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje Bonnoje prieš 
delegato paskyrimą. Esamomis sąlygomis tai labai žalinga ir 
Lietuvos prestižui, ir Lietuvos laisvinimo reikalui. Kiekvienam 
aišku, kad mūsų atstovavimo sutvarkymas Bonnoje yra svarbus 
visam lietuviškajam reikalui. Todėl kiekvieną sėkmingai pradė
tojo darbo trukdymą tenka tik apgailestauti. 

Vlikas, būdamas vyriausiasis politinis organas ir atstovau
damas lietuvių tautos valiai visame pasaulyje, turi ne tik teisę, 
bet ir pareigą daryti viską, kas yra naudinga ir reikalinga Lie
tuvos išlaisvinimui, neišskiriant ir Lietuvos atstovų skyrimo ten, 
kur Vlikas tai nutars. 

Nepaisant pasireiškusių kėslų trukdyti paskirtojo delegato 
darbą, URT pasilieka prie savo užsibrėžto tikslo — palaipsniui 
privesti prie normalių diplomatinių santykių su Vokietija (URT). 

Elta praneša ir tai, kad apie Vliko paskirtąjį prie federa
linės Vokietijos vyriausybės Bonnoje delegatą, be anksčiau mi
nėtųjų vokiečių laikraščių, dar paskelbė "Volksbote", "Das Ost-
preussenblatt", "Mannheimer" ir kaikurie kiti spaudos organai. 

KĄ KITI RAŠO? 
Chicagos "Naujienos" dėl Lozoraičio žalingo žygio Bonnoje 

šitaip pasisako: 
"Anksčiau 'diplomatijos šefas' kėlė protestus spaudoje, iš-

siuntinėdamas pranešimą lietuvių laikraščiams, kad informa
cijos apie Dr. P. Karvelio paskyrimą ir jo pripažinimą Bonnoje 
esančios 'nepagrįstos', ir tuo būdu mėgindamas paneigti tikrus 
faktus, kuriuos patvirtino ir Vokietijos spaudoje įdėti oficialios 
žinių agentūros pranešimai. Negražu buvo klaidinti lietuvių vi
suomenę, prisidengiant aukštu 'diplomatiniu' titulu ir tariamu 
noru apginti 'Lietuvos prestyžą'. 

"Bet dabar Lozoraitis nuėjo daug toliau ir kreipėsi tiesiog 
į Vokietijos vyriausybę, protestuodamas, kam ji sutiko priimti 
Vliko paskirtą atstovą Bonnoje. Vadinasi, jisai siekia šitą lietu
vių laimėjimą sunaikinti! 

"Tokiam 'žygiui' jokio pateisinimo nėra". 
. Be to, "Naujienos" reikalauja pasiaiškinimo dėl to žalingo 

žygio, sakydamos, kad: 
"Amerikos lietuviai dideliu įtempimu stebi šituos dalykus. 

Asmenų ambicijos jiems nerūpi, bet jie turi teisę reikalauti Lo
zoraičio pasiaiškinimo, kokios priežastys jį privertė užimti tokią 
neigiamą ir Lietuvos laisvinimo reikalui kenksmingą poziciją. Jo 
išsišokimui spaudoje, *deja, davė pritarimą ir Lietuvos ministeris 
Washingtone. Todėl visuomenė norės ir iš jo išgirsti paaiškinan
tį žodį". 

Ko jie čia atvyko 

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos nariai, Sovietų 
okupacijos išblokšti iš savo Tė
vynės, 1954 m. gegužės 29 — 30 
dienomis susitelkę jubilėjinei 
konferencijai New Yorke pami
nėti šimto metų sukaktį nuo 
krikščioniškai demokratinių idė
jų pasireiškimo Lietuvoje, še
šiasdešimt ketverių metų nuo 
pirmojo krikščioniškai demo
kratinės minties laikraščio "Ap
žvalgos" išleidimo ir penkiasde
šimt metų nuo pirmosios lietu
vių krikščionių demokratų pro
gramos sudarymo iškilmingai 
skelbia ir visų pirma konstatuo
ja : 

1. Jau prieš šimtą metų Lie
tuvoje pasireiškusios krikščio
niškai demokratinės idėjos buvo 
priimtos, išvystomos bei pritai
komos Lietuvos gyvenimo sąly
goms ir skleidžiamos Lietuvių 
tautoje šviesiausių jos sūnų, o 
pirmoji katalikiškai Lietuvai 
pateikta krikščionių demokra
tų programa — tinkamu laiku 
paskelbta — jau galutinai išryš
kino katalikiškos lietuvių visuo
menės politinę mintį ir tuo įga
lino ją vieningai kovoti ligi ga
lutinės pergalės už savo tautos 
laisvę. 

2. Atstatant nepriklausomą 
Lietuvą, jos ekonominės, kultū
rinės, socialinės bei politinės 
santvarkos pagrindan padėjus 
krikščioniškosios demokratijos 
principus, Lietuva labai greitu 
tempu atsistatė iš karo paliktų 
griuvėsių ir buvo įgalinta grei
tai progresuoti visose viešojo 
ir privataus gyvenimo srityse, 
kas akivaizdžiu būdu parodė tų 
principų vertę valstybiniame 
tautos gyvenime. 

3. Lietuvių Krikščionių Demo
kratų atlikti nepriklausomo Lie
tuvos gyvenimo metu svarbieji 
žygiai — kovose dėl krašto lais
vės, Lietuvos Valstybės Konsti
tucijos 1922 m. paruošimas bei 
priėmimas, žemės reforma, dar
bininkų socialinės apsaugos 
įstatymai, pažangi švietimo po
litika, lojalus tautinių mažumų 
traktavimas — šiandien ir tau
tiniu ir tarptautiniu mastu yra 
įvertinti kaip giliai demokratiš
kos, kultūringos ir pažangios 
politinės minties bei akcijos re
zultatai. 

Šie faktai akivaizdžiu būdu 
rodo, jog ir būsimasis Lietuvos 
atstatymas bei jos ateities pa
žanga ir gerovė priklausys nuo 
to, kiek tvirta bus lietuvių krikš
čionių demokratų veikla dabar
tiniu kovos už Lietuvos laisvę 
metu ir kiek išlaisvintos Lietu
vos santvarka bus paremta 
krikščioniškai demokratiniais 
pagrindais. 

Šio įsitikinimo vedini, lietu
viai krikščionys demokratai jau
čiasi savo tautinės sąžinės įpa

reigoti dar daugiau suglausti 
savo eiles ir padidinti pastangas 
tiek kovojant dėl Lietuvos lais
vės, tiek pasiruošiant darbui iš
laisvintoje Lietuvoje. 

Todėl šių f#vr srkakčių pro
ga jie 

Iškilmingai ryžtasi: 

1. Dėl Lietuvos išlaisvinimo 
kovoti dar didesniu pasia^koji-

šiemsfbet ir būti dar daugiau I rikos Valstybių, vadovaujančių 
vieningiems, susiklausyti ir", laisvajam pasauliui, visokeriopa 
jausti atsakomybę ne tik už sa- parama laiduoja, kad mūsų šian-
vo pareigų neatlikimą, bet ir už dien pavergti kraš ta i išsivaduos, 
visus savo vykdomus darbus, Oavę iš tų tautų atstovų, 
kad jie būtų pilnai suderinti su ypač iš mus broliškų jų krikščio-

1 kankamaa aktingumas politinė-
| je srity visuose kraštuose pasi

rodė didžiai žalingas tiek pa
tiems krikščionims, tiek ir tų 
kraštų bendrajai politinei, socia
linei bei kultūrinei raidai. O kri
tiškais mūsų laikais tok'a laiky- didžiausiais šiandieniniai mūsų nių demokratų nuoširdų patiki-
sena graso katastrofiškomis pa
sekmėmis. Dėf to ir popiežius 
Pijus XII yra katalikiškajam 
pasauliui priminęs, jog šiais lai
kais katalikų dalyvavimas poli
tiniame gyvenime yra šventa jų 
pareiga. Tad krikščioniškosios 
lietuvių visuomenės politinės 

tautos tikslais bei uždaviniais, nimą vieningai kovoti pasiryži-
Į tėvynė> kovojančius brolius mo ir solidarumo, mes tai did

iku K. D. jubilėjinė konferen- žiai vertiname ir iš savo pusės 
cija sveikina tėvynėje kovojan- pasižadame solidariai ir aktin-
čius ir kenčiančius brolius ir gai toje kovoje dalyvauti 
reiškia savo gilų įsitikinimą, jog 

valanda 

mu bei pasiryžimu ir šį reikalą i t u r i b c t i atkreiptas dar didės-
laikyti pagrindiniu uždaviniu, j n j s dėmesys. 

Lietuvos išlaisvinimo 
tikrai ateis, 

minties gilinimui, susiorganiza-[ Mes žinome jūsų kančias beijrę komunistinį rėžimą, jo ne-
vimui ir veiklos sustiprinimui) aukas ir su giliu susiiaudinimu žmonišką tautų naikinimą, klas-

I laisvojo pasaulio tautas 

1. Betarpiškai pažinę ir paty-

2. Viscmis pajėgomis prisidė
ti, jog būtų ne tik išlaikytas, 
bet ir ugdomas laisvajame pa- d ė m e s j j k a i k i e n o p r a dė tą pro 
šaulyje esąs lietuvių tautinis] p a g u o t i b e i ( l e a l u i r p r i n c i pų 
bei kultūrinis potencialas, kad,, fpimaMaę demokratiją. Kad ir 
Lietuvos laisvės valandai i š m u - | l a b a i b r a n g i n d a m i demokratines 
šus, jis būtų veiksmingas ir pa-j formaSt t u r i m e t ačiau pažymėti, 
jėgus Lietuvos valstybės atsta- j o g j o s p a č i o s v i c n o s b c n r i n c i . 

sekame jūsų d'dvyriškas pasa tų ir paneigimą visų žmogiškų 
tangas spirtis okupanto užma- t ^ i ų , esame giliai įsitikinę ir 
čiems bei ginti ir išlaikyti tai, laisvajam pasauliui pareiškia-' 

čioniškos'os lietuvių visuomenės kas amžiais lietuviui buvo šven- t IT ie j jog taiki laisvojo pasaulio 
2. Kreipiame taip pat krikš-

tymo veiksnys. 
Dėti visas pastangas, kad lie 

pų ir aiškiai siekiamų vertybių 
nelaiduoja sveiko tautos ir vals-

tuviškoji visuomenė būtų konso- tybės * gyvenimo išsivystymo, 
liduota. Pripažinti, kad Vlikas Todėl laikome pirmaeilės svar-
betkurioms tarptautinės politi- b o s dalyku,, kad krikščioniškoji 
kos sąlygoms esant turi reikšti (lietuvių visuomenė pakankamai 
lietuvių tautos politinę valią = įvertintų tokios doktrinos neša-
šioje geležinės uždangos pusėje m u s pavojus. Krikščionys nega-
ir, vadovaudamas Lietuvos lais- U atsisakyti dėti pastangas, kad 
vinimo akcijai, yra svarbiausias viešojo gyvenimo tvarka būtų 
jos reikalų sprendėjas. 

4. Rūpestingai studijuoti su 
išlaisvintos Lietuvos atstatymu 
susijusius klausimus bei uoliai 
dėtis prie bendrųjų lietuvių in
stitucijų šioj srity dirbamo dar
bo. 

Ta pačia proga šios jubilėji-
nės konferencijos dalyviai krei
piasi : 

grindžiama krikščionybės moks
lu. 

3. I r krikščioniškąją lietuvių 
visuomenę palietęs linkimas po
litinėje srity skaldytis įvairio
mis grupėmis yra didelė nelai
mė, kuri, laiku neatitaisytina, 

ta. Jūsų pasiaukojimas ir ryž- i r konTunizmo koegzistencija 
tas yra didysis akstinas, kuris yr a negalima. Taikos ir ramy-
ypatingu būdu skatina mus čia, \^3 pasauly tol nebus, kol ko-
I&svajame pasauly, su visu pa- mUnizmas galutinai nebus par-
siaukojimu bei pasišventimu blokštas. 
dirbti, kad greičiau Lietuvos ; 2. Mes pabrėžiame ir įvertina-
laisvės diena nušvistų. i m e Krikščionių Demokratų In-

Mes jums pareiškiame, jog ternacionalo savo kongresuose 
laisvajame pasaulyje gyvenan- _ 1952 m. — priimtą ir 1953 m. 
tieji lietuviai nenuilstamai dirba ; _ pakartotą ir patvirtintą nu-
Lietuvos išlaisvinimui ir jų dar- sistatymą ryškiai nusakantį, 
bas duoda vaisių. Lietuvos iš- kad jame susitelkusios tautos 
laisvinimas šiandieną jau yra y r a pasiryžusios: a. niekada ne
tapęs ne vienų lietuvių reika- išskirti iš savo svarbiausių rū-
las, bet ir viso laisvojo pasaulio, pėsčių skaičiaus pavergtųjų tau-
siekiančio pavergtąsias tautas 
išvaduoti iš komunistinės prie
spaudos. Mes sudarome vieningą 

tų likimo; b. visomis jėgomis 
priešinis visokioms deryboms 
su pavergtaisiais, kurie turėtų 

kovos frontą su visomis kitomis ' tikslo išgauti politinių nuolaidų, 
už laisvę kovojančiomis tauto
mis. Šį bendrą frontą sudaro 
šimtai milionų žmonių, kurių jo
kia jėga ilgai neišlaikys vergi-

graso skaudžiomis pasekmėmis j joje. 
tiek pačiai »krikščionybei Lietu
voje, tiek lietuvių tautai ir vals-

I visus laisvajame pasauly gy-' tybei. Prieš tokį skaldymąsi jau 
vėnančius lietuvius krikščionis 

Mes žinome, jog prieš lietuvių 
tautą yra dar sunkus kančių, 
kovos ir aukų kelias, tačiau nė-

demokratus 
1. Kad kiekvienas laisvajame 

čionis demokratas laikytų savo 
neatleidžiama ir neatidedama 
pareiga aktingai įsijungti į f UvUnUl , 1 M m m r m ; taiK%.M,m 

liečiančių komunistų pavergtas 
tautas; c. priešintis visokioms 
pastangoms, kurios siektų pa
vergtų kraštų padėtį pripažinti 
galutine, pastovia ir teisėta; 
d. paskelbti moralinės ir baud
žiamosios atsakomybės dėsnį vi
siems tiems, - kurie nusikalsta 
žmoniškumui pavergtuose kraš
tuose; e. išvystyti energingą ir 

ne kartą yra pasisakę patys iš- j ra pagrindo nevilčiai. To kelio 
kiliausi krikščioniškosios lietu-j gale tikrai mūsų laukia laisvė, 
vių visuomenės atstovai. Daly- - Tėvynės prisikėlimas naujam griežtą akciją prieš komunistų 

pasauly gyvenąs lietuvis krikš- ko rimtumas reikalauja, kad tie ! gyvenimui ir mūsų visų džiaugs- į vedamą pavergtųjų tautų dis-
įspėjantieji balsai būtų išgirsti; mingas susitikimas po ilgų išsi- kriminaciją; f. nuolat kelti, kad 
ir išklausyti. 'skyrimo metų. Šiam kely lai Europa neatgaus integralumo 

Dievas saugoja mus visus ir su- j įr politinio bei ekonominio pas-
trumpina sunkias Tėvynei die- s tovumo, jei Rytų ir Vidurio Eu-
nas. j ropos tautoms nebus grąžinta 
Į bendros kovos draugus — So- iaį s vė ir g. išvystyti visas pas-

augščiau minėtų uždavinių vyk
dymą. 

2. Visiems, kurie tik turi ga
limybės, telktis į lietuvių krikš
čionių demokratų organizuotus 
sambūrius, nes mums tenkan 

pasaulyje 

1. L. K. D. jubilėjinė konfe
rencija, peržvelgusi politinę pa
saulio raidą, lietuvių visuome 
nei pareiškia, kad ji priėjo tvir 

vietų pavergtųjų tautų atstovus tangas, kad būtų sudaryta, Va-
Esame giliai įsitikinę, jog So- karų krikščionims demokra-

vietų pavergtųjų tautų išsilais- tams padedant, sutartys ir pla
tieji uždaviniai yra tiek dideli, to įsitikinimo, jog imperalistinic ; vinimas didele dalimi priklauso; n a į pavergtiesiems kraštams, 
kad jie gali būti atlikti tik su
telktinėmis jėgomis. 

komunizmo pavergti kraštai — 
taigi ir Lietuva — neabejotinai 

3. Rūpestingai sekti viso lais- atjaus savo laisvę, ir mūsų tę
vojo pasaulio, o ypatingai krikš- j vyne vėl galės pradėti nepriklau-
čieniškai demokratinės politinės somą gyvenimą 
minties raidą, kad išlaisvintoje 
Lietuvoje galėtume jos atkūri
mą pagrįsti pačiomis pažan 

ir nuo pačių tų tautų pastangų, j p o jų išlaisvinimo, atstatyti. 
Plačiame plote nuo Baltijos —j Mes kreipiamės į visas lais-
Adrijos jūrų ligi Tolimųjų Ry- j vąsias tautas bei jų krikščioniš-
tų pavergtos tautos kenčia ko-1 kus ir humanistinių ideologijų 
munizmo vergiją. Tie milionai: sąjūdžius nuoširdžiai prašyda-
kartu su jų broliais laisvajame m į jų šiais nužymėtais keliais 

ir būdais prisidėti prie komu-
2. Dabartinio pasaulinio įtem 

pimo akivaizdoje visi laisvąja-1 pasauly tikrai sutraukys vergi-
me pasauly gyvenantieji lietu- j jos pančius, jei ryžtingai ir vie- į nizmo pavergtų tautų išlaisvmi-

giausiomis idėjomis ir pasinau-1 viai gyvenamo momento rimtu- ningai stos prieš žiaurų ir im-imo. 
doti kitų kraštų patirtimi, ypač mo įpareigojami dar padidinti | perialistinį okupantą. Tik reika- j 3. pašalinus komunizmo grės 
praktiškai pritaikant krikščio- savo pastangas Lietuvos laisvi-
niškosios demokratijos doktri- nimo srityje, ypač paremiant 
ną visomis įmanomomis priemonė

mis Lietuyos laisvinimo darbus, 
Į krikščionišką lietuvių visuo- l i e t u v j ų t a u t i n į i r k u l t u r m į g y_ 

menę. Ivastingumą ir rūpestingai ruo-
1. Lietuvių krikščionių demo- šiantis mus laukiančiam Lietu-

kratų jubilėjinė konferencija vos atstatymui, 
kreipia krikščioniškosios lietu- 3. Laisvajame pasauly gyve-
vių visuomenės dėmesį, jog nantiems lietuviams ne tik rei-
krikščionių pasyvumas ar nepa- kia budėti ir būti pasiruošu-

linga, kad visų tų tautų pastan- mę, pasaulis ir Europa galės ga
gos būtų suderintos ir suburtos Uitinai atsistatyti ir siekti žmo-
visos jėgos. Todėl sveikiname | nijai visokeriopos pažangos, jei 
visas pavergtųjų tautų pastan- i laikysis vienybes, solidarumo ir 
gas daromas šia kryptimi ir esa-1 įgyvendins federalizmo šūkius, 
me pasiryžę visomis išgalėmis; Mes ypatingai esame suintere-
jas paremti. Ypač mes sekame! suoti ir pritariame Europos Fe-
pasiryžimą vieningai kovoti Vi-i deracijos kūrimo keliui, kuris 
dūrio ir Rytų Europos tautų, j yra nurodytas Krikščionių De-
Vieningos visų pastangos ir 1 mokratų Internacionalo — NEI, 
ypatingai didelė Jungtinių Ame- (Nukelta į 7 pel.) 

• N E L § M A Z A L A I T Ė 

Šiandien į Jungtines Valstybes atvyko Anglijos premjeras 
Winston Churchillis ir užsienių reikalų sekretorius Anthony 
Edenas. Visi gerai žinome', kad juodu kalbėsis su prezidentu 
Eisenhoweriu ir valstybės" sekretorium Dulles. Žinom ir apie 
ką kalbės. Tačiau daug kam nesuprantama, kodėl juodu čia vy
ko ir ko pasieks pasikalbėjimuose su JAV vyriausybes žmonėmis, 
jei dar Londone būdami yra pasisakę, kad savo nusistatymo 
laikysis visu griežtumu. 

Anthony Edenas, Anglijos užsienių reikalų vairuotojas, prieš 
pat išvažiuodamas Amerikon, parlamentui išdėstė savo politiką, 
kuri griežtai priešinga JAV šiandieninei užsienių politikai. Jis net 
matė reikalą išplūsti JAV sekr. Dulles, kad jis nėra pasidavęs 
anglų prosovietinei politikai. 

Kaip žinome, Anglija yra pripažinusi komunistinį režimą. 
Su tuo režimu ji veda įvairios rūšies prekybą. Ji verčia, kad ir 
Jungtinės Valstybės pripažintų komunistinį režimą, įleistų jo at
stovus į Jungtines Tautas ir tiesiogiai derėtųsi su juo Indokinijos 
padėties reikalu. Bet laimei, tiek prez. Eisenhoweris, tiek sekr. 
Dulles pakartotinai yra pasisakę prieš visa tai, ką anglai siūlo. 
Mūsų politikai ir diplomatai šiandien jau puikiai supranta, kad 
bent viena nauja komunistams nuolaida atneštų pasauliui naują 
katastrofą, atidarytų kelius komunistams paimti visos Azijos do
minavimą. Reikia laukti, kad šitiems ponams nepavyks įkalbėti 
Jungtinių Valstybių vyriausybę* eiti į naujus kompromisus su 
Kremlium ir Peipirigu. Ne Amerika šiandien turi taikintis prie 
britų užsienių politikos, bet britai prie Amerikos, nes juk ir britų 
likimas daugiausia pareina nuo Amerikos. 

S A U L Ė S T A K A S 
ROMANAS 
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(Tęsinys) 

— Ne, — sako ji šaltai, — jūs nesate. Komunis
tas neturi tautybės — ar jūs užmiršote. Arba, gal, — 
sako ji susigalvojus, — juk jūs atsimenate Maironį. 
Taigi, senelį ištrėmė į Sibirą, su visa šeima, o tėviškę 
atėmė. Ten atkėlė burlioką. Matote, senos sąskaitos su 
rusais. — O, žinokit ten, tėviškėj — kieme auga jova
ras, nė jis, nė žmonės nežino kiek jam metų. Žardieno
je yra dvi kūdros, ir patvoriais auga epušės, o rudenį 
po jom raudonikiai. Visokio miško auga ten, tame ūky
je, mano tėviškėje, ir lazdynų yra, ir vienas toks plo
telis, kad tiktai vieni kadugiai — ten kvepia kaip baž
nyčioje. O, tai šitą vietą apgyveno burliokas. Jis buvo 
vienas lietuviškame kaime, ir Dieve saugok, kokiomis 
širdimis turėjo žmonės į jį žiūrėti. Tą ūkį dabar aplenk
davo kaimynai su ašaromis ir kiti keikdami, kiti žegno
josi, lyg pro numirėlį, kuri palaidojo nevietoje, bet ką 
jie galėjo pakeisti? Ką galim mes dabar? O gyveno ki
tame kaime toks tolimas senelio giminaitis, ta pačia 
ir pavarde — toks šaunus vyras, kad niekas nepraleido 

jo akimis nepasidžiaugęs. Ir su jauniausia senelio duk
terim jie buvo sutarti — iš didžios meilės. Ir jis taip 
geso be savo mergaitės, tėvai manė, kad jis mirs, ar 
išbėgs paskui ją į Sibirą. Jis ateidavo kartais ir iš tolo 
stovėjo ir stovėjo, žiūrėdamas į tuos namus, kurie da
bar jam buvo kaip kapas. Ir buvo taip, kad burliokas 
turėjo vieną sūnų, ruda barzda, ir nedidelę dukterį, 
bjaurią, lygiai rudą ir šlakuota taip, kad nė odos nesi
matė pro taškus. Ir atsitiko, kad po kelerių metų, jau 
besiruošdamas vestuvėms, tas rudabarzdis sosto įpėdi
nis nusišaldė, gavo smegenų uždegimą ir mirė. Senis 
burliokas nepajėgė vienas apsidirbti dideliame ūkyje, o 
duktė buvo jau penkiolikos metų, jau galėjo žvalgytis 
žento. Ir tuo metu, vieną vakarą užėjo šaunus stiprus 
vyras ir pasisakė jieškąs gaspadoriaus ar berno vietos, 
ir užmokesnio prašė labai prieinamo. Žiūrėjo burliokas 
ir gundėsi: jis buvo toks tvirtas, tas ateivis, rodos, jis 
galėjo permesti arklius ir žagrę iš vienos dirvos į kitą 
— ir jie sulygo. 

— Ir burliokas džiaugėsi, kad gavo tokį darbi-1 

ninką, ir bernas, kad čia dirbo. Jis, tarytum keliais 
dalgiais pats iškarto pjovė, kad tiktai nereiktų sam
dytis kitų vyriškų rankų, kad senis neskubėtų jieškoti 
kitoje apylinkėje, — kur jų buvo daugiau — burlioko 
žento. Bernas dirbo, lyg ta žemė yra jo paties. Niekas 
nebuvo pasakęs burliokui, kas tas toks, kuris pats at
ėjo pasisiūlyti. 

—Bet ar jis tiktai dirbo? Ar jis neviliojo bur-
liokaitės? Ji buvo negraži, pati jaunystė negalėjo jai 

nieko padėti — nė vienu šlaku nebuvo ir dabar mažiau, 
ir "kad jau ruda, kaip lapę ant galvos nešiojosi. I r aky
se negalėjai įžiūrėti jokios grožybės, kad ir kažkaip 
būtum nuolaidus. Bet jis viliojo ją taip, kaip nebuvo 
viliota jokia gražuolė — jis jai nešė karolius iš mieste
lio jomarkų, saldainius, jis jai dirbo grėblius, dailius 
ir švelnius rankoms. Jis ją bučiavo — tai buvo dau
giau už visokias nuperkamas dovanas. Trejus metus 
jis tarnavo, jis galėjo ir septynerius, kaip Biblijos Jo
kūbas, ir jis gavo sau ją už pačią, nes mergina mylėjo 
jį taip, jog galėjo nužudyti patį carą, dėl šito, kuris 
jai buvo vienintelis pasaulyje. Jis juk darė ją gražes
nę ir kitų, ir jos pačios akyse savo meile jai — kaip gi 
nekariaus ji su tėvu iki nuveikė, ir burliokas priėmė 
jį žentu. Negeri ir tada buvo laikai, mūsų pačių že
mėje niekas neturėjo teisių į savo turtą, net religiją — 
kaip dabar — jie negalėjo kitur tuoktis, kaip pas popą. 
I r niekas iš jo giminės neatvažiavo į vestuves, niekas 
nepajėgė perprasti, kaip jis, pasiturinčių ūkininkų vai
kas, dorų tėvų sūnus, vyresnis namuose, kaip jis paliko 
savo dalį jaunesniam broliui, kaip jis, taip nenupasa
kojamai mylėjęs mergaitę ištremtą į Šiaurę, tos pačios 
mergaitės tėviškėje perdavė save maskoliškai bezlė-
pyčiai. Jje negreit sužinojo, jo artimieji, kad jis buvo 
slapta susitaręs su mūsų kunigu, kad tamsią naktį ka
talikiškai ji buvo pakrikštyta ir juos dar kartą sutuo
kė, kaip pridera. Ir kad vaikai buvo krikštijami mūsų 
tikėjime. 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, birželio 25. 1954 

Per 42 metus parduoda geriausius baldus. 

d r i k 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, elektrinių daiktų, televizijų, radijų ir bran
genybių. Nuo 30% iki 70% NUOLAIDŲ, kad padaryti vietos 
naujom prekėm. •, 

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

CASH ARBA IŠMOKĖJIMAIS! 
Teisingas pasiūlymas nebus atmestas! 

MIEGAMOJO SETAI: 
I gab. silver Mink on Morrneeo Sami, $399 vertes, u i $199.95 
3 gab. rM-uto miegamoj i M-(as, $219 vert«"s, $125.00 
S grab. bloml ir ąžuolo miegamojo setas, $189 vertes, už . . . . $115.00 
4 gab. Seeling mieg. setas, l>o\\n Oak, moclern.. $895 vertes $395.00 
4 gab. VYhite \Vine mieg. setas su vanity. $369.50 vertes, u i $175.00 
4 gab. AIIw rts <...l<l«-n Sami mieg. estas, $739 vertės, u i . . . . $380.00 
4 gab. Basic \Vitz Imperini setas, $675 vertes, u i $290.00 
% gab. mieg. setai, f 149 vertes, už $79.00 
4 gab. Chcrry Wood .Maliogany mieg. setas, $495 vertes, u i . . $200.00 
4 «*b. VVest Mililitrą n Falcon s<*tus, $499 vertes, u i $250.00 
4 gab. AI bert s hnp. rial Kolei mieg. setas, $599 vertės, u i . . $369.00 
3 gab. Bloml mabogany. ąžuolo ar riešuto miegamojo setas, 

vertės iki $250. už ' $89.00 
» gab. Frencto 1-ouls XIV" riešuto custom setas, $950 vertės . . $345.00 

SEKLYČIOS SETAI: 
2 gab. Matlaise on l-'rie/.e Pullman ištllrbvstčs 

custom seklyčios setas, $689 vertės, už $359.00 
gab. Kroehler frieie, (vairiu spalvų. $229 vertės, u i $109.00 
gab. l 'rie/e su sfirlngsais arba guma viduje, $369 vertės . . $175.00 
gab. Koše on (iold "metalie eurved section". $495 vertės . . $299.00 
gab. lOOCr nylon, $»7."i vertės, u i $199.00 
p ib . nylon. įvairiu spalvų, tiktai po $140.00 
gab. Diamond seklyčios setas, lyocntcl le , S350 vertės, u i . . 9155.00 
gab. Sleeper ir kėdė, Kroehler, $350 vertės, u i $239.00 

gab. Pullman sleeper ir kėdė, $509 vertės, uiv $305.00 
gabalu seklyčios s<>tas, vertės $159, u i $79.00 
Kabalų secttonai, vertės $149. u i $09 00 
gab. plastika uždengtas sectional, $219 vertės, u i $79.50 
gab. Traditional brocatelle uždengtas, $400 vertės, u i . . . . $195.00 
^ali. Traditional frieze uždengtas, $299.95 vertes, u i . . . . $165.00 
gab. \ y l o n broratclle uždengtas, $460 vertes, u i $219.00 
gab. Matlaise traditional. $419 vertės, u i $209.00 
gab. Traditional seklyčios setas, $331 vertės, u i $149.00 

SOFOS: 
Traditional brocatelle sofa, $249 vertes, u i $109.00 
Traditional frieze uždengta sofa, $199 vertės, u i $85.00 
Traditional sofa. brocatelle uždengta, $169 vertės, u i $75.00 
French Tumei back brocatelle sofa, $299 vertės, u i $69.00 

VALGOMOJO SETAI: 
9 .gab . iMmian IMi.vfe maliogany Imperial valgomojo 

kambario setas, $695 v ertės, u i . 
9 gab. Koscvvood maliogany Blovving Ilock, $989 vertes, už 
9 gab. .Maliogany valgomojo setas, $:;59 vertės, u i 
9 gali. 1)1 ond "blou glass china" valg. setas, $689 vertės, už 
9 gab. Modcrn bloml ar maliogany valg. s e t a s $650 vertės . . 
7 gab. a/.i Hilo valg. setas su "indai base'' stalu. $495 vertės 
7 gab. DuiKiin Phyfe maliogany valg. setas, $339 vertės, už 

'hlown gla-s creilenzas", $;>59 vertės, u i 

•> 
» 
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Dideli 
Mid\ogan> credemuis, $299 vertes, už 
Plastika uždengtas credenzas, $29.50 vertės, u i 
Mahogany buffet, $199.95 vertės 
Blond buffet, $99 vertės, už 

$325.00 
$600.00 
$239.00 
$425.00 
$419.00 
$199.00 
$229.00 
$193.00 
$160.00 

$14.00 
$98.00 
$69.00 

KAURAI: 

YYiltoii 
YVU ton 
YYilton 

«.. 

kaurai, 
kaurai 
kaurai, 
Ui l ton 

Pasirinkimas. 

$49 
*3!> 
$37 

$119 
$69 
$60 
$29 
$45 
$29 
$19 

• $4 

50 
50 
50 
00 

.50 

.00 
50 
00 
.50 
.95 
.95 
.50 
.00 
00 
.00 

Avminster 9 x 1 2 Lauras, $79.50 vertės, u i . . . 
Avminster 9 x 1 2 kauras, vertės iki $69.50, u i 
"VYool face" kaurai, 9 x 1 2 , $59.00 vertės, už . 

kaurai, 9 x > 2 , $189 vertės, u i 
9 x 1 2 , vertės $119, u i 
9 x 1 2 , vertes $109. už 
YYilton, $119 vertės, u i 
kaurai, vertės $99, už 

9 x 6 vilnoniai kaurui, vertes $99, už 
9 x ( 2 "v\ool face'' kaurai. Spec. parduodami. 
9 x 1 2 "Rug pads, s|KH'ialiai po 
9 x 1 2 linolcum kaurai, vertės $9.00, po $4 
1 2 x 1 5 YYilton kaurai, $300 vertės, u i $139 
12 x 15 kaurai, vertės $175, ui $79. 
8.3 x 10.6 kaurui, vertes $125, už $65 
27 col. kar|ietas, 93.95 jardas, dabar po $2.25 už jardą 
27 col. kar|»etas (runncr), $2.95 jardas, dabar $1.25 už jardą. 
27 col. karpetas (runner), $4.95 jardas, dabar $3.50 už jardą 

GAZIMAI IR ELEKTRINIAI PEČIAI 
Athens 6 degint n\i; anglims ir medžiu kūrenti pečius 

su karštam vandeniui tanku, $120 vertės, už $59.00 
Apartmentiii 4 degintuvų gazo rangettes, vertės iki $90, . . už $49.50 
Homestead I>eluve fazinis pečius, $249 vertės, u i $129.00 
RCA fcstate iieeiai, \ ertės iki $239, už $149.00 
Modern Maid CP IHluve pečius, stiklo dur\s , $289 vertės, u i $169.00 
l'mversal Deluvc gazinLs |iečius, $229 vertės, u i $139.00 
MUK k- Kaziuis ir kombinacijos pečius, $329 vertės, u i $219.00 
GE elektrinis pečius, $269.50 vertes, už r . . $149.00 
GE elektrinis pečius, Deluvc, su giliu Šuliniu, $369 vertės, u i $249.00 
4 kambarių aliejaus šildytuvas. Specialus, $69.50. Dabar . . . . $39.50 

GAZIMAI ŠILDYTUVAI: 
tomforter. 3 kambarių, 30.000 BTU, už 
Oakland. 3 kambarių dydžio, 35,000 BTU, už 
M a s o g m ą 3 kambarių dydžio. 35,000 B T l , už 
Magic (iiief, 5 kumb. dydžki guz. šildytuvus, $1:15 vertės, u i 
Florencc, 6 kauib. d>diio gaz. šildytuvas, $129 vertės, u i . . . . 
Siegler, 5 kumb. KUZ. šildytuvas, $259 vertės, u i 

$19.50 
$29.50 
$79.00 
$89.50 
$89.50 

$169.0M 

/ ELEKTRINIAI VĖDIKLIAI: 
10 colių suk k darni elektriniai vėdikliai, specialiai . . . 
12 colių sukiosimi elektriniai vėdikliai. s|wcialiai 
16 colių sukiojami elektirnial vėdikliai, s|>ccialiai 
t.cnrral Klectric '-('liest tyi»c freezer", $299 ver tės už 
Homestead šaldytuvas, $395 t ertės, už 
7 k ui). ]iedų šaldytuvas, $199.95 vertės, u i 

AIR CONDITIONERS: 
Admiral. J/3 arklių jėgos, Deluvc .' 
Philco Yt tomis, vertės $299.95, už 
t . emral Q H M O % arklių jėgos, $399.95 vertės, už . . 
Homestead x/% arklio jėgos, $299.95 vertės, už 

. . $9.95 

. $12.95 

. $19.95 
$225.00 
$199.95 
$139.95 

$165.00 
$225.00 
$269.50 
$175.00 

DULKIŲ VALYTUVAI: 
Hoo\er specialus už ' $15.00 
Ape.v < amster Mod. Vertės $59.50, u i $19.95 
Kuickii t prigbt, vertės S09.50, už $39.00 
Hoover "t.iuk t>pe", $79.95 vertės, u i $49.00 
Ceneral fcJeetric, Vertės $69.95, u i $39.00 
t.onerul Bcc tHc , vertės $89.95. už $44.00 
Koyulair "tank t>|>e', vertės $59.95, už $15.95 
House Maid opright \alytu\at* su priedais $24.95 

TELEVIZIJOS SETAI — 24% IKI 5 1 % NUOLAIDŲ 
17 col. TV setas, stalo modelio, vertės $200, už $98.00 
17 colių TV setas, console, reg. $250, už $129.00 
21 col. TV >talo modelio, mahoganjr, $250 vertės, už $139.00 
21 col. TV »seta>. "3 \\a> radio-plionograpli comb.". už . . . . $225.00 
24 col. TV 1 setas, console, reg. vertė $425, u i $199.00 
"3 uay portable" phonograpltus, u i $16.00 
AM aisl FM 7 lempų radijai, už $29.00 
Flcktrlnės plovyklos, reg. vertė $129. u i $77.00 
Mužosios plovyklos, reg. kaina. $49, u i , . . . . $29.00 
ProsyjimuJ magtlai, reg. kaina $89, už $49.00 

Jos. F. Budrik 
3241 So. Halsted Street 

ATDARA SEKMADIENI NUO U IKI 5 VAU PO PIETŲ 
Pirmad. ir ketvirtai nuo 9 ryto Iki 9:30 vaL Kasdien nuo 9—6 
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JAUNIMO SPORTAS 
LIETUVIŲ DIENOJ 

Liepos 4 d. 25000 Euclid Ave. 
įvykstančioj Lietuvių Dienoj nu
matomos taip pat jaunimo atle-

Spaudos minėjimas 
Lietuvių spaudos atgavimo 

50 m. sukaktis Clevelande bus 
minima rudenį, spalio mėn. 
Bendruomenės Apylinkės Valdy 

no baigimo aktas, kuris įvyks 
birželio 27 d.: 11:30 vai. lietu
vių salėj ir 3 vai. Karnėnų ūky; 

2) Balfo visų trijų skyrių 38, 
55 ir 68 bendras piknikas, kuris 

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS BENDRUOMENĖS PRANEŠI-
STEIGIAMA KOLONIJA MAS LIETUVIŲ NAMŲ 

XT . . . . . . ATNAUJINIMO REIKALU 
Neseniai paskelbtosios koloni

jos steigimo mintis randa gyvo Kijps sumanymui atnaujinti 
pritarimo: nariai rašosi į ku- dabartinę lietuvių salę, Bendruo-
riamąją bendrovę, gyventojų tar menės Ekonominė Komisija bu-
pe šis klausimas vispusiškai dis- vo ėmusis ir visai konkrečių žy-
kutuojamas, iniciatoriai gauna ! gių- Deja, dėl visos eilės prie-
sveikų ir racionalių pasiūlymų, žasčių jie nedavė norimų vaisių. 
Ekonomiškai galvoją ir lietu- j Sumanymas įstrigo. Dabartinę | 
viškosios kolonijos steigimu be-1 jo padėtį rodo šis Ekonominės 

tikos varžybos ir komiškas spor bos iniciatyva sudarytas Spau- įvyks liepas 25 d. Green Rd. (va 
tas. Berniukai ir mergytės, norį dos Minėjimo Komitetas, į km-lo žinoti iš Euclid Ave. ties 18314 
dalyvauti, kviečiami lankyti tre- prezidiumą įeina J. F. Daugėla .n r . ) ; 
niructes, kurių tvarka nustatyta — pirm., Aid. Augustinavičienė i 3) Lietuvių Studentų Sąjun-
tokia: antradienį ir ketvirtadie-1 — sekr. ir J. Žilionis — ižd. Mi ' g°s skyriaus Naujųjų Metų šu
nį 7 vai. renkasi berniukai, tre- nėjimas bus vykdomas tokia I tikimo balius gruodžio 31 d. 

programa: spalio 1 d. radijo va ' 
landa, 10 d. R. Kat. Federaci-! Elvyra APanavičiūtt ir Algis 

čiadienį — mergaitės. Vieta — 
Gordon Park (maždaug 90 gat
vė pne ežero). Treneris — Alg.| jos iškilmingas posėdis, kurio Ošlapas šį šeštadienį Sv. Jurgio 
Bielskus. Siekiama, kad ir čia metu kalbės istorikas dr. Ad. 
mūsų jaunimo ko daugiausia da- j Šapoka ir dainuos muz. Alf. Mi 
lyvautų. Tėvai prašomi savoj kulskio vadovaujamas čiurlio-
vaikus išleisti. Laimėtojams nio ansamblis, 17 d. spaudos ir 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba yra paskyrusi dovanų. 

CLEVELANDO STUDENTŲ 
POBCVIS 

parapijos bažnyčioje priima mo 
terystės sakramentą. Jaunie
siems linkėtina giedrių ir laimin
gų ateities dienų. 

tautodailės parodos atidary
mas, 24 d. parodos uždarymas 
ir jaunimo akademija, 31 d. 
"Aušros sūnūs". Atskiras spau 
dos minėjimo programos dalis 

Rcmkitc dien. Drauge ) 

Clevelando studentų skyriaus pasiėmė rengti Liet. Radno Klu sirupmą lietuviai sią idėją palai- Komisijos lietuvių sales Direk-' . , . , . . .. 1f. T J . . ^ _. %. z " Z į i * . t i - ' „^ Q ; uLz^u 19 Z „*,* • ! valdyba birželio 19 d. sumose, bas, Liet. Studentų Sąjungos 
ko, nes tai bus vienas iš svar- į cijai birželio 13 d. parašytas ir ' 
biausių faktorių, kurie ateity su įteiktas raštas: 
jungs Clevelando lietuvius, pa- j "Norėdami prisidėti prie ben-
jėgs ilgiau išlaikyti lietuvybę, j dr o ir visai Clevelando lietuvių 
Išsisklaidžius lietuviams*po plaf j bendruomenei gyvybinio reika-
čiąją Clevelando teritoriją, bū- j lo atnaujinti Clevelando Lietu-
tų beveik neįmanoma jokia kul-! vių Namus, mes ėmėmis šių žy-
tūrinė, religinė bei socialinė giu: 1. padarėme namų atnau-

gražų Finis semestri pobūvį, ku- skyrius, Kultūros Fondas, Atei 
ris įvyko Gargasų name. Du4 ties klubas, Alto skyrius,*Ben-
mokslus baigę kolegos, gailestin- druomenės apylinkė ir kt. 
goji sesuo Danutė Muliolytė ir 

veikla. 
Iniciatoriai prašo tų asmenų, 

kurie jau yra apsisprendę stoti 
nariais į steigiamąją akcinę ben 
drovę, nedelsti ir savo įstojamą
jį mokestį įmokėti lietuvių ban
ke dir. P. Šukiui, kuris kartu iš
duos ir pakvitavimą. Įstojama
sis mokestis yra $100. Greičiau 
susidarius reikiamam narių skai 
čiui, bus pradėti ir konkretūs 
darbai: šaukiamas akcininkų su
sirinkimas, renkami organai ir ' 
pradėta jieškoti tinkamų skly-
py. 

jinimo planus; 2. griebėmės pro
pagandos spaudoje, kad lietuviai 
stotų į namų bendrovę ir savo 
įnašais padidintų jos kapitalą, 
reikalingą atnaujinimo išlai
doms; 3. prašėme Jūsų.sutikimo 
ir nutarimo padidinti akcijų (šė-
rų) skaičių, nustatant naujoms 
akcijoms tą pačią kainą. 

Iš Direkcijos dabar esame pa
tyrę, kad Jūs sutinkate didinti 
akcijų skaičių, bet naujoms ak
cijoms nustatote dvigubą kainą 
(vietoj 10 dol. 20). 

Apsvarstę šį klausimą, rado
me, kad iškėlus naujų akcijų 

J kainą, mes nebeturime vilties 
ČIURLIONIEČIAI UŽBAIGIA sėkmingai vesti naujų bendrovės 

SEZONĄ 

Šį sekmadienį, birželio 27 d., 
11:30 vai. lietuvių salėje Čiur
lionio ansamblis užbaigia ketu
rioliktuosius darbo metus. Į iš-

narių verbavimo vajų ir išplatin
ti bendruomenės tarpe naujas 
pabrangintas akcijas. Todėl 
nuo tolimesnio naujų akcininkų 
telkimo atsisakome. Bet linki
me Jums patiems tą ar kitą pla-

kilmingą aktą iš Chicagos at- ną vykdyti ir, jei bus reikalo. 
vyksta Čiurlionio ansamblio gar verbuoti naujusj bendrovės na-
bės narys kun. F. Gureckas. Ak- r ius. Be to, jei bendrovė turėtų 
to metu bus atžymėti ansamblio intereso, mes sutinkame jai per-
rėmėjai ir pasižymėjusieji an- d u o t i i r visus iki šiol mūsų pa-
sambliečiai. gamuitus Lietuvių Namų atnau-

rr. v j . ~ , jinimo planus". 
Tą pačią dieną, 3 vai. p. p., J * 

Onos ir Edvardo Karnėnų so- LIETUVIŲ DIENOS 
dyboje bus tradicinis ansamblio ATIDARYMAS 
piknikas, į kurį kviečiama visa Lietuvių Dienos programą sa-
visuomenė. Karnėnų sodyba pa. vo atidaromuoju žodžiu pradės 
siekiama 8, 43 keliu ir iš 43 ke- apylinkės valdybos pirm. St. 
lio pasukus į 175 kelią, apie vie- Barzdukas, vadovaus vicepirm Įėjimas į Lietuvių Dieną su-
ną mylią į pietus, įvažiuosite į inž. P. J. Žiūrys. Dienos pradžia augusiems po 1 dol., studentams 
jaukią sodybą, kur su čiurUonie- 2 vai., programa pradedama 4 ir moksleiviams po pusę dol, val
čiai praleisite maloniai popietę, vai. po pietų. kai su tėvais eina nemokamai. 

metalurgijos inžinierius Stepo
nas Matusevičius, šio baliaus 
metu buvo pasveikinti ir apdo
vanoti. Juos sveikino skyriaus 
valdybos pirm. Jonas Kazlaus
kas, savo kadenciją baigiančios 
Lietuvių * Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valybos pirm. Vyt. 
Kavolis ir naujai išrinktos Cen
tro Valdybos atstovas Vyt. Vy
gantas. Pobūvy dalyvavo daug 
svečių iš Bostono, Chicagos, De
troito, Urbanos ir VVashingtono. 

Dalyviai praleido vakarą la-
bei pakilioj nuotaikoj, besiv'ai-
šindami ir besilinksmindami. Di 
dėlė dalis studentijos dabar ato
stogauja po studijų. 

Spalio mėn. Clevelando stu
dentai ruošia akademiją jauni
mui spaudos atgavimo sukakties 
paminėjimo proga, o vėliau, 
gruodžio 31 d. visai Clevelando 
visuomenei iškilmingą Naujų 
Metų sutikimą. Vyt. K. 

SPAUDOS KIOSKASu 
veikia ir vasaros metu. Norin

gieji įsigyti naujų knygų, kaip 
Pavasaris prie Varduvos, Sau
lės giesmė, Uždraustas stebuk
las, Mirusios sielos, Kregždutę 
II dalį, Prabočių šešėliai ir tt., 
užsiskayti žurnalų ir laikraščių 
bei L. Enciklopediją, prašomi 
kreiptis kiekvieną sekmadienį po 
liet. sumos šv. Jurgio parapijos 
salėje. S. G. 

BILETAI Į LIETUVIŲ DIENĄ 

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj 

yra įregistruota: 
1) Čiurlionio ansamblio sezo 

I S O P H I E • ARGUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
6:45 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 

VVOPA — 1490 UL 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 
mi <'W'>wtommmmmmmmmm0mmimmmmmimmmmmmmmmmmmmm 
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AL. VARNAS and COMPANY 
Savininkai Al. Varnas Ir AL Balčiūnas 

2589 West 63rd Street Tel. WA. 5 2278 
Importuotus pietums ir kavai servizus, įvairiausių rūšių 
kristalo indus, vaikams servizus, keramikos išdirbinius ir 
įvairiausius dovanų dalykus siūlom pigiau negu kur kitur. 

AL. VARNAS & CO. 
IMPORTO FIRMA 

CHICAGO 29, ILLINOIS 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

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

jančius lietuvius atsilankyti į naujai jpastatytą 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 Harmony Motors ir mes tuojau 
atvyksime ir pagelbesime jums visose jūsų bėdose. 

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. 
5805-07 S. VVESTERN AVE. REpublic 7-6480 

TOLILS &LUTAS, pres. 

<? 

ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
T U R T A S — $44,000,000.00 

^ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
Dabar ji moka Ve dividendą. 
Ji yra 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 

i 

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

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

mokėjo pagal pareikalavimą. 
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir 

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

Corp. apdrausta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADĖTI PRIEŠ ll-TA MĖNESIO DIENĄ NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 
JUSTIN MACKIEVVTCH, President 

« • .", 

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

llllllllll 

AND LOAN ASSOC1ATION 
OF CHICAGO 

4197 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
(Archer Ave. at Sacramcnto) 

P H O N E : V l r g i n i a 7 - M 4 I 

^_ 
5 5 £ 

T 
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SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, INC. 
2310.4VEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik u i $|4Q.OO 

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

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

V 4> 

L I E TUVI S K R Į S T A I G A 
SAFCTY OF YOUR 
SAVINCS Ss£i 

. . o t « 

vxs> 

ii&įZlz- B.R.Į>;ETKIEWICZ mci <į*~X 

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

ir tolimų distancijų. Šaukite: 

A N T A N A S VILIMAS 
1841 SO. CALIFORNIA A V E , CHICAGO, ILL. 

ROckweU 2-2282 
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Penktadienis, birželio 25. 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS 
a 

LIETUVIS MYLI DAINĄ 

PRAD2IA: Pik nik o-gegužines 1 vai. p. p. Dainų 
šventes 4 vai. p. p. Iškilmėse dalyvauja LRKSA 
seimo atstovai iš visos Amerikos. 

R E N G Ė J A I : LRKSA Chicagos apskritis ir 
ALRK Vargonininkų Sąjunga. 

m 

m 

Didžiule, reta, visus patraukianti, 12 choru sutartinai dalyvaujant, solistas ALGIRDAS BRAZIS 

D A I N Ų Š V E N T E - PIKNIKAS - GEGUŽINE 
Visus laukia skanūs gėrimai, valgiai, geras patarnavim \s. Kada: Sekmadieni, birž. 27 d. Kur: Justice Park, tk 

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS 

PASTABA: Jei lietus lytų, dainų šventė įvyks tą pačią dieną 4 v. p. p. Lietuvių Auditorijoje, 3137 S. Halsted 

PASILINKSMINIMAS 

Š O K I A I 
GROJANT GERAM ORKESTRUI 

< 

Visus Chicagos ir apylinkių lietuvius malo
niai kviečiame dalyvauti. 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 psl.i 

Įėjęs Levėckį iš Bostono 2:1 YVimbledomii besiruošiant ee. Į šias pirmenybes Sikšniūtė, lilllllllUIIIIIIIMIIIIII!ttlllllllllll!!!!!!r!lll| PRANEŠIMAS 
(19:21,21:18,21:13). Vyrų dvie Besiruošiant garsiosioms VVim-' kaip viena iš gerųjų AmerikoSj OTATlfBAIiiiNAMV 
jetą laimėjo Kazlauskas — Ba- bledon teniso žaidynėms, Londo \ lengvaatlečių yra pakviesta da-, į J į ^ į o M E 
kuckas, nugalėję baigmėje Ba- ne įvyko London Lawn žaidy-i lyvauti kaip svečias. Sekančią' VISOKIŲ BCfti v 

tiks su Turkija. Rungtynių lai- n clį— Butkų 2:0 (21:17, 21:17)., nės, kurių laimėtojais tapo: vy-j dieną jinai dalyvaus- Niagara 
mėtojas pateks j paskutinų aš- _ !rų grupėje — australas L. AAU pirmenybėse, Buffalo 
tuonių komandų ratelį. Yel

 T
JfRe

T
nno

1 P*5* ?*Hoad, baigmėje laimėjęs prieš mieste. 
t Australas John Landy, šiuo me- L ., * i •»» D o n , o a 

/ Trečioje grupėje meisteris t u v i e š į s Skandinavijoje, birže- " * ****** M" * o s e 2 : 0 ( 8 : 6 ' - Lengvuos atletikos rung-
Urugvajus nugalėjo Škotiją l i o 21 d. Turku mieste, Suomi- \? i4.': ™°tQ*U g ,n ^ m i e J° . a m e n - į t>nės. Tarpmiestinės Chicaga-
7:0 ir Austrija laimėjo prieš Ce- j 0 ^ prabėgo mylią per 3 min.1. lV^l Clevelandas rungtynės įvyks 
koslovakiją 4:0. Be to, austrai 53 ^^ Landy tuo būdu tapo 

1H.1HHJ 

nugalėjo škotus, o Urugvajus n e tik antruoju bėgiku, prabėgu 
eliminavo Čekoslovakijos rinkti- j s j u m y i į ą p e r m a ž i a u , negu 4 
nę iš tolimesnių varžybų. Tuo - m į n t bet ir pagerino pasaulinį 

kusi savo tautietę Sh. F r y 2:0 ^ g v e l a n d e . Laikas — liepos 18 
(6:1, 6 :4) . N Į^ r i n o r į m a padaryti t radi-

— Rusai laimėjo. Stebint Į c i n e š v e n t e , pagerbiant mūsų 
100,000 žiūrovų, birželio 18 d. j ž u v u s i u s sportininkus Darių ir 

būdu Austrija ir Urugvajus da- r e k ordą , kuris šį pavasarį buvo1 ^ s k v o j e Rusijos fotbolo meiste Į G i r ė n ą 

lyvaus tblimesnėse varžybose 
Ketvirtos grupės dalyvis An

glija nugalėjo Šveicariją 2:0 ir 
sužaidė lygiomis su Belgija 
(4:4) , tačiau to pakako, kad an-

pasiektas anglo R. Bannister. 
Bannisterio laikas buvo 3 min. 
59.4 sek. 

— Rusės -

ris Spar tak įveikė prancūzų 
miesto Bordcaux komandą 3:2. 

— Treniruotės Marąuette par 
Į ke. Lietuvių futbolininkų treni-

' E " 1 , 0 ? 0 8 meiste-! r u o t ė s > k u r i a s p r a v e s Baltramo-
rės. Rusijos moterų krepšinio n a i U s . Koženiauskas , vyks 

glai. kvalifikuotųsi tolimesnėms k o m a n d a t r e č i ą k a r t a i a i m ė j 0 
varžyboms. Šveicarai visiškai kiekvieną antradienį ir penkta-
netikėtai įveikė Italijos rin*UJT*£ ^ T ^ ^ : ! " * b l r i * » i Marquete parko futbolo 
nę 2 :1 , bet italai 2 die 
laimėjo prieš Belgiją , V e i ? r i j 7 6 : 4 7 

> » > # » » > I < » > # » | # » # » » » > » P » # W > P » » > > » < # 1 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

R ū p e s t i n g a i i r p i g i a i t a i s a u Pranešama, kAd J. Karvelis 
T F T P V T 7 T T O Q 8 a v o P 1 * ^ ^ i š 3249 S. Halated 

STASYS LTTWINAS. 
1089 S* HALSTED ST. 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I i A S 

Tel. HUmbodt 6-1038 

buvo priverstas perkelti j 3322 
S. Halsted S t , Chicago 8, BĮ., 
Tel. YArds 7-0677. Ta proga iš
parduoda visą eilę prekių su
mažintomis kainomis. Jų tarpe 
y ra oro vėsintuvai — air-condi-

iiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimtiiiiititiiiiii, tioning. 

VASARVIETE 
MN * D A" 

£av. 

„e 2:1. bet italai 2 dienas vėliau ^ L ^ t ^ ė T ' T Z "f*! T r e n i r U ° Č i U P r a d Ž i a ? 

laimėio prieš Belgiją 4:1. Tuo, ^ ^ . J * * ™ * ' ™ " ** v ± . T u ° «*?» • * • • * 
antradieniais, salimais futbolo 

Pancho Segura, įveikę a i k š t ė s b u s i r Gintaro vyrų tink-
nustatyti antrąjį IV gru- b a i g

f
m ė J e ,P- <*»*** l a i m ėJ°' linio treniruotės. Visus sporti-

pės dalyvį baigminėms žaidy- p r ^ e s l o n ^ . t e m s o m e l s t e r
i
1 0 r.inkus kviečiame atsilankyti, 

nėms. Rungtynės dėl lietaus ne- ! a r d ą - . , G a r s l o J 1 . proffslonalų • H v y » Šikiniūtė pakviesta 

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

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

T«L Vldorjr t-1171 
APKAfNAVIMĄ IR PREKIV PR* 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N 8 ATIDARYTA kasdien nuc 
• vai ryto Iki t vai. vakaro lt 
sestadtentais ikt S vai vakaro 

iiiiiii.iiiiiii.iiiiiiiimii.iii.iiiiiiiiiiiiiiiii' 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 
imiiiiiiiiiiihiimiiiiimiii::Hiiiiiimiii<ii 

būdu ij^lai ir šveicarai turėjo 
dar ka 

Įjala 
;arlį 

JARABAK DRUGS 
139th and Main Phonc I. H. 6300 Indiasa Harbor, Indiana 

REGISTRUOTI VAISTININKAI IŠPILDO JŪSŲ GYDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI - I R U GEBOS KOKYBĖS VAISTŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI ' 
Taip pat turime briliantų, perfumy ir kvepalų 

tenisininkų grupė, vadovauja-
— 

M0SŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI VISOM BIRŽELIO 
MINESI0 NUOTAKOM ! 

Mūsų Vestuvini Dovana Jums: 
Ui $119.00 spyruoklinis matraaaa ir 
"box" spyruokliai kuomet pirkaite bet 
kurį miegamąjį komplektą iš mūsų 
puikaus rinkinio geros kokybės moder
niškų, tradicinių "French Provincial" 
arba klevo medžio baldų u i kainas, ko
kias jūs norite mokėti. 

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

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

įvyko. [talijos — Šveicarijos * pirmenybes, Clevelando f3K i 
rungtynių laimėtojas susitiks su ™ J- K ^ m e r , net rukus vyksta Z a i b o lengvaatletė birželio 26 d. \ n 
A„„*. . ;™ TTr,,m,ni„o Soic. ™.;«s 1 Australiją. dalyvaus Toronte ivvkstančiose S Austri ja. Urugvajus žais prieš • " " " " " T (dalyvaus Toronte įvykstančiose 
Angliją, Vengrija susitiks su " N a U J * * "?*" r e , k o r d a s ' | National lengv. atl. pirmenybė 
, - » . . . . /L • L 'L 1 ^ - i * • S >iuo metu sporto pasaulis ser 

ga naujųVekordų pasiekimo ma i 
nija. VisNdaugiau ir dažniau ! Jugoslavijos priešininku bus II , * X . f . . . I 

_ -n • . : . i _•„__ kalbama a p i ^ i A L ar pasiseks; 

Braziu ja (tai turėtų būti vienos 
iš įdomiausių varžybų turnyre) V£L NAUJAUSIOS 

kad tikroji sporto paskirtis nė
ra rekordai. Birželio 19 d. 'an-

nau-

grupės atstovas. Iki šiol pirme
nybės vyko be ypatingesnių ne
tikėtumų; didžiausia staigmena 
tektų skaiyti Šveicarijos laimė- .'*?. iJX?"i"TT f.7 " J " " ?~ .v 
'.. I v* I • e i u-i. gle Diane Leather pasiekė jimą pnes Italiją. Stebėtinai ge- a. > .. . , r , , , . . , . . . ^ , f ją mylios rekordą, prabėgusi rai sužaidė ir austrai . Dabar be- J ^ f. . . - ^ , . . . , . , . v nuotoli per 4 min. 59.6 sek. lieka laukti tolimesnių rungty- LS 
nių, kurios išaiškins pasaulinį ^ari3-^sra.^sra^sre_^sr^ "* 
meisterį P. Ganvvtas UETUVSŲ RADI0'KLUBAS 

Cleveland, Ohio 
• r tO k r o n i k a £ " savaitinę programą trans-

huoja kiekvieną penktadieny 7:30 
futbelo meisteriai. i k i 8 : 1 5 - I 

per V1DOK, ban^a 1260 

8 8 ženklų kelionines rašomosios 
mašinėles. Raidynas normaliu — 

pagerinti rekordą, pamirš tant , , r>ica — ar susmulkintu — Kiitc — 
Šriftais, patogiausiai Išdėstytas ir 
tinka rašyti 3 kalbomis iš kart. 

Geriau.sia^dfivaAa artimiesiems, o 
ypačiai spiffontams. Vienintele pa
sauly nwfsinel€ su sensaciškiausiais 
išradimais. Jau 3-ji šimtinė mašinė
lių siuntinėjauia užsisakantiems. 

Veltui smulkiausias informacijas 
gausite per 

^ . 

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

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & 10AN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-8719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'A Nuošimčio 

i 

Spoi 
Valst. 

New Yorko LS Klubas, baigmė- Klubo |>irm. ir bendrųjų reika-
je įveikęs stiprią Queens Miner- ių vedėjas Juozas Stempužis. 
va SC komandą 2 :1 , tapo New 1152 Dalias Rd.. tel. SW. 5-1900. 
Yorko valstybės taurės savinin- . Programos vedė.įas - - Balys 

T „ . / ... . Auginąs. 1359 E. 94 St., telef. 
kais. LSK vienuolikę sudarė C E 1.5904 
Vitols, Vaitkevičius, Jančevskis, Iždininkas ir finansiniu reikalų 

e 

( . inltaUis, USil Broad St., 
HiVlt'ortl G, Ocnn., kuris "Draugui" 
žinc\nus, kaip »ižinin{jas asmuo. 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

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

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais 

o i A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 

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

Taipgi parūpiname b i l t t o s , vk*buč*ue Ir suivfvrkotite 
Uone surištus dalykus. TI RIME LIF7TI V l f 8KYRIV Pi ldome 
aflderitus. Keliones plan-iokhe Ii aukšto kit iems metams. Aafca* 
Mau uŽHtsakjklte blletus kaip lėktuvais taip Ir laivais, tai bosite 
tikri. Kad tikrai icauslte rietas. Pirkdami bl l t tas pas mus nemo-
kenite brangiau ir Isveosstte laiko stitralulynta, nes n e n i k e s lan

kytis nei 1 gelžkelio stoti ar aerodromą, nes riša tai atlik altą 
rienoie rietoje — P A S MUS. 

Jokūbaitis, Arens, Jėgeris, Sa
baliauskas, Wells, Freimanis, 
Grašis ir Gražys. 

— Pirmosios rytij apygardos 
stalo teniso pirmenybės. Birže
lio 12 d. Ryt. Sp. Apyg. New 
Yorko vadovybė įvykdė pirmą
sias stalo teniso pirmenybes, ku
ries sutraukė gana gražų skai
čių dalyvių ne tik iš New Yorko, 
bet ir iš Bostono, Hartfordo, 
VVaterbury, Kearny ir Philadel-
phijos. Vyrų vieneto nugalėto
ju tapo A. Daukša, i baigmėje 

"^įveikęs K a z l a u s k ą i š Phi lade l -
phijos 2:1 (16:21, 21:9, 21:19). 
Jaunių meisteriu tapo Jasiule-
vičius (Wat.), baigmėje nuga-

•TASKAMBINKIT PRIKšPir7r 
— ATVAtroąpm POPIKT" 

TI.IJ VIZIJOS. |{\IH«>. P V r U r O N V 
TAISYMAS 

JONAS GRftDINSKAS 
J. G. T; levision, 944 \V. 35th PI. 

Telefonas FKontier G-199H 
Pas lietutį A- ir jjfiiau ir pigiau'. 

•wmunmmmmmim>w\i0m»šfimwiMum aai 

T E L E V I Z I J O S 
K*l»!.?0 APARATAI 

Vfcl*I.NTIVAl — VfcSlNTI VAI 
KLEKTROS R H K M i : N Y 8 
TV m*l RADIJO LKMP08 

DALV8 — BAT^JRUOS 

A P A R A T E SUTAISYMAS 
iirbtuvėse ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

.LDAirm 
IDlTCLCvision 
Csales - servTcej 
3130 S. Halsted, DAjauhe 6-688 

veaejas - Aleksandras Laikūna*. 
7205 Linwood Avenue, telefonas 
EN. i-1082. 

NUO U Ž S I S E N R U S I Ų 
S K A l DANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

• te, KUM. kccčttv uuo SENŲ. A.T-
VIR C tr KK AUDŽIU 2AIZDU. Ji« 
tevK'A rumlal «#.1*ti Ir naktimi* I 
r»l«itotl. ae* Ju 'itniHenejuglos žaiidoe 
itežti ti •kao'lta Kart pa«altrt1 te 
• »*"*llinb I* «kHud*1irną »*nŲ atvt- \ 
g h skaudžių žaizdų, uždėkite 
KQUL>1 C>lntm«nt Ju g y d o m o s 
patyli** pilpnjrvtn* JOBU ^kaudfjl 

na tr galėsite ramiai mi*»iroti nak-
i Vartokite Jaa taipgi nuo *kau-
žių nudegimų. Jos taipgi paSalina 
ležėlima Jigoa vadinamo* P 8 0 R I A -

US Taipgi pHAalina peršėjimą hgo* 
adlnamos ATHLKTB'b FOOT, su 
rgKfjn džlo IniiiiH >do» ir p"rplv^lm8 

%rplr»člų. Tra tinkamas vartoti nuo 
tžlūstančtos, suskilusios odos dedlr 
•nių odos tSberlmų Ir t.t.. trlpgl 

tnVamas vartoti vaikučiam kada pa 
#ircio skaudus Išbėrimas n u ° T 7 * t j ' 
kių. Jis yra gera* gyduol i viaų l i -
rlriinlų odos Ugų t>e-
gulo Ointment JTU 
parduodamas po TI 
at, H .25 f •»•*• 

j pirkit vaistinis* CM1 
j oagoje Ir apyllnaas -
i Milwaukee, Wlsc., Qa 
I ry, Ind. Ir Detroit, Ml 

bigan arba rašyk) 
ta Ir atsiųskite Mo 

•> ordar \: 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy S t , Chicago 34. UI. 

FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

{steigta Chicagoje 1905 metais. 

sN'Afc 
INSURED 
- U P T Ū -

* Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus , 
ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
doleri. 

* Augštus dividendus ISmokSjo visada be perstojimo. 

* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę. 

Nedelskite — pradekite taupyti šiandien! 

Pradek Taupyti Šiandiena Tiiresi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS t L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Eiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10*000410 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer flve., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad.. antrad. penktad Ir Trečlad. f ryto Iki 11 v. 4 . 
aestad. t v. ryto lkl 4:10 p. p. Kstvlrtad. t ryto lkl I vak. 

^ 

FEDERBL 
• < 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto Ud 5 vai 
po pieta, Ketvirtadieniais nno 9-tos vat ryto lkl 
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

50VING5 AND LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pr.i. • Tsl. VI rgimo 7-7747 k 

D a NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LAMCYKIT ŠIĄ 
^ 

ERDVIĄ IB PATOGIĄ 
BEI SENIAI S l ^ 

LIETUVIU BENDBOV1S 
K K A IT T U V C 

4181-88 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-3171 

Brlghton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

V 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbyačių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikam* rakandų ii visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

= tf 

• - " . - ^ 

tir 
lflVWWWWWW*;'*/&*A/*>'* TAUPYKITE 

Drauge" rasite vėliausių, įdomiausiu žinių. 

I f ATEIČIAI PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS i CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION, KUR 

KTEKVTFM* SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKT 110,000 BT AM AOBsfCT OF TH» U. a OOVKRNMKNT I 

SUR tamsta pati faU atlikti visus savo Ir savo šeimos finansinius reCkam* | 

KUR 30 metų patyrimas ultikiina viaiemf saugų tr teisingą patarnavimą. I 

»m 11 H m 1 • - . . 1 * * t 1 — 

sMsiia^tts^s)s>asjs>t>f>f>as>fy 
KUR visada buvo Ir yra Išmokamas aukštas dividendas 
KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. HŪ SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Del paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasknatykite sn mumis 
CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * JOHN PAKO., Prezidentas • 6234 So. Western Ave. • Tel.: GRovehill 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadienius nuo 0 iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, g e s t a i nuo • ryto Ikt * po pietą. V \^. ... , . * , ^ 

.'—i <S'aiaap'>te— n. 
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13 BIRŽETJO KOLUMBIJOJE 
Politinių kovų istorijoje ma-1 singos ir tikslios žemės refor-

žai pasitaiko tokių perversmų,' mos, s o č i alinio aprūpinimo, 

Kenosha, Wis. dibšon, Juo2as Matines, Rober-
| tas Juzėnas, Eugenijus Lirga-

Žiaurybiu minėjimas | meris, Mary Nemila, Juozas Pet 
Birželio 26 d., šeštadienį, Ke- \ rauskas ir Joan Wagner. 

noshos tremtiniai rengia baisių-' Mokyklos mokytojos seselės 
koks įvyko peroitafs metais bir-j imant pagrindan krikščionišką jų birželio trėmimų Sibiran pa- pranciškietės šios vasaros ato-
želio 13 d. Kolumbijoje. Iki to moralę. Jis paskelbė amnestiją minėjimą. Ta proga paskaitą' stogas žada praleisti Kenoshoje, 
perversmo, šalyje nuo 1948 m.. "bandolerams". Paliaubų ir am skaitys Vyt. Žvirfzdys. Litua- nes jų motininiai namai Pitsbur-
ėjo žiaurios kovos tarp konser- .nestijos sutartį su jais pasirašė nistinės mokyklos vaikučiai, mo- ghe yra remontuojami. Birželio 
vatorių ir liberalų, iki šaudymo- j pats krašto apsaugos ministe- j kytojo J. Genio ir L. Lirgame- 20 d. seselių naudai bažnyčioje 
si kongreso -rūmuose; o kalnuo-jris Duart Blum. Rezultatas to rytės paruošti, atliks J. Gliau- buvo padaryta rinkliava. 
se ir stepėse ėjolcruvini mūšiai \ viso buvo tai, kad per penkis | dos montažą "Po svetimu dan-! 
tarp "bandolerų" (mūsiškai ta- mėnesius kapituliavo visoje Ko-1 gumi". Minėjimo pradžia 5:30 
riant — partizanų) ir vyriausy- lumbijoje apie 22,000 bandolerų. \ Val. p. p. šv. Petro parapijos sa-
bės kariuomenės! | Jiems visiems vyriausybės buvo į lėje. 

Prezidentu tada buvo ispaniš išduota po vieną naują eilutę j Sibiran išvežtųjų lietuvių in-
kos falangos garbintojas, kon-! pirmam apsirengimui, o vėliau tencija birželio 27 d. 9:30 vai. 
servatorių partijos pastatytas! jie buvo aprūpinti darbu. Neką [ šv. Petro bažnyčioje bus atlai-
Laureano Gomez, kuris buvo ka pituliavusių, žinoma, liko ir to- į kytos šv. Mišios su pritaikintu 
riškių nuverstas. Kada kariš- liau sėdėti kalnų tarpekliuose pamokslu. 
kas perversmas, pritariant libe- iki bus gautas iš Maskvos nau- Visi lietuviai turėtų jausti pa-
ralų ir konservatorių parti- jų operacijų parėdymas — via reigą paminėjime ir pamaldose 
joms, buvo jau įvykęs faktas, Guatemala... 
Laureano Gcmez priverstas bu- \ Be to, kariškos Rojas Pinil-
vo atsistatydinti ir išvažiuoti iš Į los vyriausybės nuopelnas yra 

CLASSH1ED AND HELP WANTED" ADS 

BEVERLY SH0RES, INDIANA 
Gražioje Gavėnių Viloje 

Mt. Vcrnon Lodjįc 
JURATft 

Išnuomojami kambariai 
vasaros poilsiui 

Tel. Mtehigan City 2-4911 

• "DRAUGAS" AGENCY • 
65 East Wa»hington Street 

Tel DEarborn 2-2434 

2SS4 South Oakley Avenof 
Tel. Viriniu 7-6640: 7-6641 

<IELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
KEPĖJAS duonos kepykloje. 

LAfayette 3-6927 

VYRAI IR MOTERYS 

dalyvauti. 
Baigė pradinę mokyklą 

Kolumbijos. Jam buvo suteikta I didelis — tai krašto nuramini-' §v- Petro parapijos mokyklos 
(visai humaniškai) pensija, iš ' mas ir pacifikacija. Jau per vie- mokslo metų užbaigimas įvyko 
kurios jis galėtų gyventi. J nerius tuos vyriausybės veiklos birželio 13 d. Mokyklos visų 

Abi partijos, pamačiusios,' metus prasidėjo atkutimas pre- j skyriu mokiniai, paruošti savo 
kad tokia jų kova veda kraštą, kyboje ir pramonėje. Užsienio, mokytojų seselių pranciškieėių, 
į pavojų, pripažino kariškąją ! kapitalai pradėjo vėl plaukti p / padainavo, pašoko įvairių šokių; 

idrok)Rinf kova tarp 
vyriausybę su gen. Gustavo RoV skolų ir naujų investicijų f<r- " padeklamavo. Gausus būrys (£>«• J ^ o »*i vietos klebono 

mokinių tėvų turėjo progą pasi-1' 

AR JAV T I R I fRIGIJITS 
C.l'ARllKCHI 

"DON KAMILIAUS MAŽASIS 
PASAULIS" 

Tąsa ulinio grarso ir jumoro pilną 
knygą? Joje pavaizduojamas Italljo-

komunb.mas ir 

We have Jmmediate openings for 
KHLL T1MK — CAK HOI'S 

Also part tlmo Sat, & Stui. — 
C.niI.T.MEN 

Kxp^rirnced only: 
I'leasant minoundinfrs 

Apply M r. l.a<iwtg 

RONNY'S DRTVE 1NN 
8333 S. Ctoero Ave. 

fKUOOS — OPPORTUNmES 

džiaugti gražiu savo vaikučių 
jas Pinilla priekyje, kuris vė- noje krašto įmonėse. Pagyvėjo 
liau buvo paties kongreso pa- statyba. 
tvirtintas prezidentu. Jis yra Gegužės mėnesio išleistas vy- j pasirodymu. Ta pačia proga 
inžinierius, baigęs studijas JAV. riausybės įsakymas, liečiąs vi- vaikučiai gražiai pagerbė para 
Turbūt, joks diktatorius ligšiol,sų Kolumbijos moterų, privalo 
nebuvo visų taip gražiai priim- j mą 6 mėnesių tarnybą kraštui 
tas ir sveikinamas, kaip gen. j ir jo reikalams. Tasai sveikinti-
Rojas Pinilla. Abiejų partijų nas žygis įpareigos jaunas ko-
spauda, reikšdama jam savo lumbietes nuo 18 iki 25 m. am-
^tikimybę, dažnai vadindavo jį žiaus atlikti darbus sanitarijos, 
antruoju išlaisvintoju. 

Metė ginklus 22 tūkst. 
partizanų 

Po 13 birželio perversmo, 

pijos kleboną, varduvininką 
kun. Antaną Miciūną, MIC. 
Šiais metais mokyklą baigė 10 
mokinių, būtent: Rosemary 
Buchman, Stasys Gedgaudas, 
Vladas Gedgaudas, Kathleen 

Knyga ISversta J 27 kalbas ir 18 
, jos pagaminti du filmai. Verte A. 
Sabaliauskas. 

325 pusi. Kaina S3.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

kulinarijos, susisiekimo, siuvi
mo, greitosios pagalbos ir ki
tose srityje. Tai, be abejo, ver
tingas sumanymus šios vyriau-

prezidentas G. Rojas Pinilla pa- sybės, kuris pakels moterų in-
skelbė, kad valdysiąs kraštą, į telėktą ir išauklės atsakomin-
pasiremdamas laisvės, teisingu- į gumo ir pareigingumo pajauti
mo ir teisingumo principais, o mą, kurių, atrodo, labai trūksta, 
jo vyriausybės artimiausias tik Prezidentas vizitavo daugybę 
slas būsiąs atvesti kraštą į pra- i miestų, kur buvo sutinkamas 
rastą demokratišką santvarką, i audringomis ovacijomis ir pa-
laisvus demokratiškus rinki-1 ruoštomis toms iškilmių die-
mus. Savo praktiko ją preziden-1 noms programomis. Jo buvimo 
tas pasikvietė patarėjais abidvi metu Medelline buvo atsilankiu-
ligšiol kovojusias ir tebekovo-' si ir lietuvių delegacija, su ku-
jančias konservatorių ir libera- ria prezidentas prietelingai kal
ių partijas. į bejosi ir leidosi nufotografuo-

Spaudoje dažnai pasirodyda- jamas. Ta proga buvo įteiktas 
vo prezidento Rojas Pinilla pa- nuo Kolumbijos lietuvių memo-
r e i š k i m a i a p i e r e i k a l i n g u m ą t e i - r a n d u m a s . 

SO. BOSTONO ŽINIOS 

D i d e l i s V a s a r i n i s 
I Š P A R D A V I M A S ! 

Gavome didelį kiekį naujų ivasarinių rūbų ir 
baltinių ir parduodame sumažintomis kainomis 

Taipgi tarime visokį pasirinkimą reikalingų 
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams ir namų rei
kalams: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų 
dalykų. 
Kviečiame atsilankyti, būsite patenknti 

mūšy kainomis ir patarnavimu 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

Josephs Dry Goods Store 
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

GROCERY & DET.ICATESSEN 
Corner locatton with niee 4 room 

nat In rear. Rp&sonable rent, goo>l 
leaae. Ideal spot for butcher. Sacrl-
fle«\ $3.500, due to other interests. 
Mušt be seen to appreciate a real , 
oppottunity. 3601 AVolfram Kt. 

Tri. Ht'mbold 9-OSTU 

GROCERY & mėsos krautuvė. 
Gera vieta. Įsigyvenęs biznis per 
16 m. 3 ekstra kamb. užpakaly. 
Parduoda dėl silpnos sveikatos 
nebrangiai. Dienomis šaukite FI1. 
S-9491, vakarais FI1. 3-2840. 

Pardavimui modemiška RKSORT-
VASAKVlETft prie puikaus tyro 
vandens ežero su geru Žuvavimu. 7 
mylios nuo Rhinelander, Wis. Yra 
6 cottagres-namukai. pilnai apstatyti, 
su Servel šaldytuvais ir gsizinčm 
krosnim, elektra, toiletai viduje, bė
gantis vanduo. 6 laiveliai, 350 gat. 
propane gazo tanką, "shover" ir 
skalbyklos namas. dvi elektrinas 
vandens pompos. 700 pčdų ežero pa
krantes ir l \ R. Highway 8. Kaip 
tik laikas motel'iui. Puikios pievos. 
1954 sezonui visas rezervuotas iki 
Labor Day. Kreiptis pas savininką: 
(•eo. Jaros, Koute t, lthin<iandcr. 
YVis. # 

GROCERY, MĖSOS ir šaldyto mais
to "self-serviee" — sau pasitarnaut 
krautuve, trumpos valandos, sekma
dieniais uždara. Gražus 3-Jų butu 
mūr. namas prie kampo. kartu ir 
tuščias sklypas salja namo; naujas 
garažas. Skambinti 

RFpubl io 7-1071 * 

P R O G O S — O P P O R T U N I T I E S 

Irc Cream Parlor and Grill. I^dai ir 
užkandine su eraJui 3 kamb. butu už
pakaly, garinis apšildymą*, prieinama 
nuoma, ilga sutartis, ideali virta porai. 
Nebrangiai įkainota, nori skubiai par
duoti dėl silpnos sveikatos. Pamate įver
tinsite gerą progą. 

2643 W. DIVISION STRJIF.T 
FAVrfladr 4-9229 

Grocery, mėsos krautuvė, mūrini« na
mas ir didelis sklypas, 3 autom, garažas. 
Pajamų $1,500 j savaitę, gali būti pa
didintos. Puikus 6 kamb. butas užpaka
ly, ideali vieta porai su vaikak. Teisin-
gai įkainota nori tuojau parduoti. Pa
matę įvertinsite gerą pirkini. Parduoda 
savininkas. 
3344 S. May St. YArds 7-1004 

f'I.EANlNG STORE & ROUTE 
in i:van£ton. Bat 18 years; Gross In-
come $45,<Ki0. Completely equipped 
including storage vault and truok. 
Full basem^nt; r^asonable r»-nt. 
Steam heat; good lease. Ideal spot 
for tailor. Prlced right for imm-d. 
sale due to other intt-rests. Mušt see 
to appreciate a real oppty. 1118 
l>nvi* St., lAanston. Olit-hard 3-0079 
M> l>avLs 8-»IH4, 4 to^O. 

DEGTINES KRAUTUVE ir ba
ras. Savaitinės pajamos $1,200. 

4046 Archer 

BRIDGEPORTE 
Grocery ir mfsos krautuve, prie 

kampo, liet. apgyventoje vietoje. Ge
rai einantis biznis, kaina $2.500. 
sooi s. i nion. D vnutM- o-9»:ir>. 

R E Al ESTAT1 

REAL ESTATE BROKERS 
P. SUnko>1<HQs ir f. JukBh 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
S1SS So. Halftted 84. 

Ph. DAnube 6-179S 
Padeda parduotl-plrkti namus, flklna, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus Ir daro svetimų kalbų Tartimua. 
Dirbama kasdien: t — t v a i 

Tarpininkaujame perkant Ir 
duodant namus, biznius Ir kt. nuo-
savybes. Parūpiname paskolas, vtaų 
rusiu apdraudas Ir sutvarkome bei 
notarlzuojame klijentams nemoka-
maV nuo«av>-bės dokumentus. 

Kl TRA-NORKLS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRonpect 6 72S8, 
vakarais VVAJbrook 5-5699 

$200 įmokėti, $20 į m*n. 
LEMONTE 

tik 40 mylite y«Įio Chicagos ant 
Archer Ave. prie 131st St. par
davimui žemės sklypai nuo vieno 
akro iki 20 akrų. Gražūs ąžuoly
nai ir prie autobuso susisiekimo, 
gera žemė ūkininkauti ir namam 
statyti. Apžiūrėjimui aestad. ir 
sekmad. visą dieną. Pardavėjas 
lietuvis p. Sangaila, LAfayette S-
8500, 4106 S. Franciseo Ave. 

3-Ju Bt'Tl* medinis, apmuštas su 
"shlngles. pajamų namas ant 80 p*-
du sklypo Grant Works apylinkėje. 
Reikia taisyti: idealus sujrebam'iam 
\Trui. Pajamos is butų ir irarazaus 
atmokas moriritių. Labai prieinamai. 

Ol.ympio 2-948S 

REAL ESTATE 

MARQUETTE PARK 
Geras sklypas priešais parko 33x123 pč-
du. Kam reikės pastatysime 2-ju ar 4-rių 
butų namą ar ką kitą. Matykite ar ra
šykite 

J. VILIMAS 
6753 S. Rockneli St. Chicago 29, 111. 

GATAVA UŽIMTI 
Nauja moderniška 5 didelių kambarių 
rezidencija, priešais Marquette Parko. 
Bus galima gauti vazinis apšildymas. Pri
ims mainais sklypą ar mažą bungalow. 
Matykite tuojau. 

. 2846 VV. MARQUETTE ROAD 

1ŠNUOMUOJAMA 

— Parapijos jubilėjinis ban
ketas įvyko sekmadienį, birželio 
20 d., 6 vai. vak. Blinstrubo sve-

• 

tainėje. Dalyvavo daugiau tūks 
tančio žmonių. Pagrindines kai 
bas pasakė klebonas kun. Pr. 
Virmauskis ir prel. Pr. Strakaus 
kas iš Brockton, Mass. 

Po to programoj dalyvavo pa
rapijos choras, vedamas muz. 
J. Kačinsko. Kitą programos 
dalį atliko Blinstrubo kavinės 
programos dalyviai, ne lietuviai. 

— Prel. M. Krupavičius, bū
damas Bostone, aplankė Liet. j 
Enciklopedijos redakciją, susi
pažino su sunkiu darbu ir linkė
jo visokeriopos sėkmės. 

Prel. M. Krupavičiaus vizitą 
Bostone atžymėjo visi didesni 
Bostono dienraščiai. "Boston 
Sunday Post" įsidėjo M. Kru
pavičiaus vizito pas gubernato
rių nuotrauką. 

— I>r. J. Girnius birželio 19 
d. skaitė paskaitą ateitininkų 
sendraugių susirinkime. Buvo 
nagrinėjamos mūsų jaunimo auk 
Įėjimo problemos ir jo lituanis
tinis subrendimas. Po paskai
tos buVv, gyvos diskusijos. 

Daug baigiančių mokslus. Šių 
mokslo metų pabaigoj eilė lie
tuvių studentų baigė studijas 
Bostono augštosiose mokyklose. 
Jų tarpe medicinos studijas bai
gė Bostono universitete St. Ja
saitis, žinomo veikėjo dr. D. Ja-

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

Telef. SE. 8-2146 
arba BI. 7-7075 

1835 CANALPORT 

saičio, dabar gyvenančio Flori
doj, sūnus. Dr. S. Jasaitis nu
mato likti dirbti Bostone. 

— Ark. R. J. Cushing išvyko 
su maldininkais į Europą. 

— Bostono miesto meno fes
tivalis, surengtas miesto sode, 
praėjo šiais metais ypatingai 
sėkmingai. Paveikslų paroda 
buvo gausiai lankoma, o vaka
rais buv? koncertai sutraukda
vo didžiules minias žmonių. 

Melrose Park, 111. 
Gegužinė — piknikas 

šv. Jono ir šv. Onos draugi
jos, minėdamos savo 40 metų su 
kaktį, rengia linksmą gegužinę 
birželio 27 d. 1 vai. p. p. Vete
ranų parke, 16 Ave ir Hirsh St. 

Gros A. Ramonio orkestras, 
šeimininkės pagamins skanių lie 
tuviškų valgių ir bus daug ki
tų įvairumų. 

Esant blogam orui, gegužinė 
vyks salėje. Prašome atsilan
kyti. Rengėjai 

».^ •*? *M*tf *M *M *Jf *tf *M *M *tf "M 'ėt 'ėt *ėi *ėt *ėt "M *AT 14* *A* W W W W V 

STASIUS BUDAVAS 

UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 
18 tremties dienų, Vokietijoje. Šioje 
knyloje autorius aprašo lietuvio pa
bėgėlio ii vokietSs moters — to už
drausto stebuklo užsieniečiams — 
bičiulystę ir iš jos kilusias situaci
jas. 

248 psl. Kaina $2.60 

Užsakymus siųskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

Skip's Liguors 
5511 South Damen Avenue 

Ali Phones — WAIbrook 5-8202 
3 STAR HENNESSY 

COGNAC 

KON ZORRO 
KUM, 8 years old 

PABST OR SCHLITZ 
CAN BEER Case of 24 cans 

GRAIN ALCOHOL 
190 Proof U. S. P. 

NATIONALLY ADVERTISED 
90 PROOF GIN 

WHITE BEAR BEER 
Case of 24 — 

ASBACH "URALT" 
8 Years Old German Brandy 

CINZANO, Dry or Sweet 
VERMOUTH 

IMPORTED 
VANDER FLIP VVINE 

SOUTHERN 
COMlpORT 

$5-19 
Fifth 

$2-89 
Flfth 

$3-89 

$4-99 
M 

$2-79 
Ftftll 

$2-99 
12 oz. bottles plos dep. 

$539 
Flfth 

$1.49 
Fifth 

$1.98 
Flfth 

$3.99 
Flfth 

PARDAVIMUI RESTORANAS 
Vietos d§l 36 žmonių. Gerai einan

tis biznis, ideali v ieta jaunai porai, 
kuri norftų turėti savo biznį. Yra 
kamb.. kurį gal ima vartoti gyveni
mui. Nuoma $90 \ m?n.. 2 m. sutar
tis. Pilna kaina $2,700. $500 jmokžti. 
leng-vl ifistmokejimai; arba $2,<>0i> 
grynais; arba nuomoti su galimybe 
pirkti, reikėtų $500 užstato. 

3475 Archer Ave. 

VALGYKLA 
ROSSACK — namų gamybos deš

ros ir kepta višta išsinešti. Įkainuo
ta greitam pardavimui. Reikia ma
tyti įvertinti. Puiki proga porai. 

220S W. NortJi Avenue 

H l m b o l d i 6-0971 

GROCERY KRAUTUVE 

18th ir Rldgeway. Gera vieta mėsi
ninkui, savininkas eina pensijon. 
$600 "grose" pajamų \ savaitę, su
tartis garantuojama. Pi lna kaina 
$3,000, nuoma $80. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą proga. Travis Realty Co., 
412 East 47th St. KEmvood 6-0155. 

GROCERY ir mėsos krautuvė, 
"self-serviee", savaitinės pajamos ; 
vidutiniai $2,600. 6 kamb. butas 
viršuj, 2 autom, garažas. Karštu 
vand., stokeriu apšild., prieinama 
nucma, gera sutartis. 

LAfayette 3-3446 

Išnuomojamas 5 kamb. butas su 
baldais; apšildomas, gazas ir elek
tra. Trims ar keturiems viengun
giams ar suaugusiai šeimai. Savi
ninkas pirmame augšte. 1415 So. 
4 9 t h Ct . , Cicero , III. 

Remkite dien. Draugą! 

Skaitykite "Draugą"! 

PAJAMŲ NAMAS apmuštas su 
"shlngles", 6—3 kamb.. autom, alie
jum šildomas, autom, karsto vandens 
šildytuvas, ąžuolines grindys, žiemi
niai langai ir sieteliai. 2 autom, ga
ražas. Skubiai nori parduoti, 112.500. 

P A O U REALTY CO.. 5109 VV. 14th 

St.. Cicero, M * OLjrmpic 2-5246. 

KAS NORI ŠITĄ ŪKĮ? 
80 akru, 55 akrai dirbama žeme. kiti 
miškai, juodžemė. lygi žem*. 2 my
lios nuo miestelio, didelis namas, 
naujas tvartas, pieninė, geras šuli
nys, kiti pastatai, geroj vietoj. Trak
torius, ūkio masinos. įrankiai. 13 

1 karvtiį. 2 arkliai, niėn. pajamos 
IStO.tt . Ckis vertas $9.000. parduo
da už $7.000. tik $4.000 įmokėjus 
gal ima užimti, likusi skola — mor-
Ki.ius. Savininkas FRANK HROCH. 
14»d ysnvith. VV b-oonftin. 

NE SAPNAS, O TIKROVE! 
štai. pagaliau ir Jus galit jsigvU 

nuosava 2 augštų mūrinį namą n«'-
tuviftkoje Bridgeporto kolonijoje. 2 
butai po 5 kambarius. Virtuvė ir vo-

! nia išdėta plytelėmis. Rūsys augs-
! tas ir po visu namu. Pilna kaina tik 
• $8.000. Neatidėliok, skambink tuoj 

pat man, nes kitos tokios progos ne
sulauksi! 

P. L E O N A S 
F. H. HAL.VKRSON CO. 

REAL ESTATE 
3145 VV. «3rd St. 

Tei. KKmlock 4-4.100 

PARDUOSIU arba mainysiu į na
mą 150 akrų ūkį Wisconsin Delis. 

I A . J a c i k a s , 7 1 3 1 S o . M o r g a n S t . 
j Telefonas: HUdson 3-7963 po 6 
vai. vakaro. 

OTLP WANTED — VYRAI 

f 

• 

DĖMESIO! 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

r^-
:F̂  

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

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JURJON4, 3524 So. Halsted, EIKI. 
NE APSIVILSI! 

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

Tremtinis 41 m., našlys su dviem 
vaikais, vidutinio išsilavinimo, tu
rintis nuosavybę, ieško švelnaus 
būdo gyvenimo draugės. Pugei-
dautina foto. Rašyti: "Draugas", 
Box 7378, 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111. 

BUILDING & REMODELING 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

įvairus remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo f vai. vak. 
Tel. REUanoe M j j Į 

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

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

W e do every klnd of 
BRICK. STONE A N D CEMENT 

VtfORK. TUCKPOINTING 
By day or by complete Job. City 

wide and suburban service, Prompt, 
expert work, reasonable. 

F. H A R R I N 
REMODELING CONSTRUCTION 

1647 S. n a m l i n SEeley 3-16M 

TOP WAGES — TOP MEN 
ENGINEERS • DESI6NERS 

DRAFTSMEN 
LABORATORY TECHNICIANS 

PERMANENT JOBS WTTH OPPORTUNTTY AT 

SUNDSTRAND AVIATION DIVISION AT 

Sundstrand Machine Tool Co# 
2581 l l th STREET, ROCKFORD, ILL. 

\TOITE TO PERSONNEL DEPT. 
FOR APPUCATION TODAY 

UETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VĖS 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINOS ft L0AN ASSN. 
6234 S. Western flve. Chicago 36, IU. 

CRANE SAVINOS i L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32,111. 

DISTRICT SAVINOS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 Jlrcher Ave. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS t L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50f 111. 

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

file:///Trui
file:///TOITE
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Penktadienis, birželio 25, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrUCAOO, I L U N O I S 

Progress Baldų įmonės Skelbiamas 
$100,000.00 Vertės Prekiij Perviršio 

IŠPARDAVIMAS 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

CHICAGOS ŽINIOS 
£_, 

Vieni iš gražiausių seklyčiai setai dviejų dalių arba miegamojo 
kambario trijų dalių, vertės $200.00, dabar parduodami 
tie komplektai tiktai po $ | 19 50 

2-jų dalių žymios išdirbystės Nylon arba Frieze parlor 
setai, reguliarės vertės $295.00, parduodami po . . . . $ 159-50 r> 

3-jų dal ių k lev in io m e d ž i o m i e g a m o j o k a m b a r i o s e ta i , 
verti $135.00, parduodami po $79-75 

5-kių dalių chrome breakfast setai, vieni iš gražiausių, 
vertės $75.00, po $44-75 

Pilno dydžio studio couches, reguliarės vertės $70.00, 
parduodami po $ 3 9 " ^ 

Didelės ir patogios lounging kėdes, vertes $70.00, 
parduodamos po $ 3 9 ^ 

Pilnai įrengtos Hollywood lovos, vertės $75.00, 
parduodamos po $ 4 3 * ^ 

A. 

Pertvarko namų 
inspektorius 

Richard Smykal, einąs vyriau 
sio namų inspektoriaus parei
gas, pradėjo tą departamentą 
iš naujo pertvarkyti . Buvo su
sekta, kad kaikurie inspektoriai 
ėmė kyšius. Todėl dabar bus at
leidžiami iš pareigų bent 22 ins
pektoriai, kurių 6 iškėlė bylą 
prieš naujų inspektorių pasky
rimą. 

Smykal nori padidinti savo 
štabą ir civil service egzaminų 
būdu paskir t i apie 31 pagelbi-
ninką. Dabar turės laukti, kol 
teismas išspręs bylą. 

ALICE STKPHENS STUDIJOS 
KONCERTAS 

Vagys ar daržovių 
pardavėjai? 

Neranda savininko 
Chicagos policija šiomis die

nomis turi galvosūkį. J iems rū
pi, a r ras tų kelnių savininkas 
nevaikštineja pusnuogis. Rastos 
rudos kelnes ir apatiniai marš
kiniai, kurie atiduoti policijai. 
Iš ras tų dokumentų sužinojo, 
kad jų savininkas y ra Cuneo 
Maritato, 2238 W. Polk St. Ta
čiau jis nebegyvena toje vieto
je ir policija nežino kur jo jieš-
koti. 

Ax negimęs kūdikis gyvas? 

DEKLARACIJA 
(Atkelta iš 3 p s U 

o taip pat kaip j is y ra grindžia
mas Vidurio Europos Krikščio
nių Demokratų neseniai paE 
kelbtame nusistatyme. 

! Mes ir toliau ryžtamės tuose 
rėmuose darbuotis su visais ki

ltais Europos federalistiniais są-
I judžiais federalistinių idėjų pro-
ipagavimui ir įgyvendinimui. 

Te Augščiausiasis laimina mū
sų ir visų pasaulio tautų deda
m a s pas tangas a t s ta ty t i žmo-
n'o* ir t au tų teises ir laisvę! 

GU2AUSKŲ 
BEVERLY HII.I.S C t O l R l 
Geriausios gėlės dėl vestimų, 

banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
viadkių papuošimų. 

« l p i SO. WENTWORTH AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir HU 1-1214 

Chicagos teisme šiomis dieno
mis iškelta labai įdomi byla, ku
rioje reikaalujama $40,000 už 
mirtį motinos ir negimusio kū
dikio automobilio nelaimėje. 

Alice Stephens studijos daini- Bylą iškėlė Ed\vard Effertz. 
ninku rečitalis įvyksta birželio 25 Effertz advokatas bylos pa
či., šiandien lygiai 7:30 vai va-1 g r i n d ą n u r o d o vyriausio Illinois 

TX ^ i - ^ ' kare, Fine Arts Bldg., Music Rm. I , , . * 
Išrodo, kad maža butų pelno ( g 3 3 g i e r u m a i y r a 4 1 Q g Michi-1 valstybės teismo prieš metus 

nuduoti daržovių pardavėją. Ta ] g a n Ave. Įėjimas nemokamas. Vi-' padarytą sprendimą, kad 7 mė 
čiau 3 chicagiečiai priešingai pa! si lietuviai kviečiami dalyvauti ir n e g i k ū d i k i s g a l ė t ų gyventi, jei 

išgirsti mūsų naująjį dainos prie- * v 
auglį, kurių tarpe yra ir labai į būtų išimtas iš motinos išcios. 
p r i e k į p a ž e n g u s i ų d a i n i n i n k ų . I ___________________________________ 

manė. Dų jų pasirodė prie But-
ler namų, 9351 Eberhar t , ir pa
prašė vandens. 

Šeimininkei jiems padavus 
ąsotį vandens, vienas iš vyrų 
a t s ta tė revolverį. Nusigandusiai 
moteriškei iškrito uzbonas iš 
rankų ir ji smarkiai sušuko. Vy 
rai nubėgo į troką, kur laukė 
draugas ir nuvažiavo. Mrs. Bu t 

Šuo nemėgsta telefono 
Norman Žale šeima, 4254 

Kimball, tur i 14 mėnesių šuniu
ką, kuris tiesiog pasiunta, kai 
telefonas skamba jų namuose. 
J is drasko namuose esančių dra 

ler aiškino policijai, kad prieš j bužius ir puolęs an t telefono 
tai ji girdėjusi vyrus apylinkėje j bando jį sudraskyti . 

Pilno dydžio porceliuoti gaziniai virtuvės pečiai, 
vertės $135.00, po $84-75 

8-nių kubiškų pėdų dydžio 1954 metų gerųjų išdirbysčių 
refrigeratoriai po $ | 7 9 50 

Gražiai užbaigtos tvirtos komodės, vertės $49.00, 
parduodamos po $9S-75 

Tvirtai padarytos rašymui deskos, reguliarės vertės 
$40.00, parduodamos po $ 9 1 7 5 

Spiruokliniai matracai, 10 metų garantuoti, vertės $39.50, 
parduodami po $|Q.95 

Pasidėjimų spintelės (Chest of Drawers), vertes $32.00, 
parduodamos po $ I Q 95 

Patogios kėdes (Pull Up Chairs), visokių spalvų, T 

vertes $15.00, po $g 95 

Vienos iš gražiaifsių lempos, vertės $10.00, 
parduodamos po . . ; $1.95 

9x12 su apvadais klijonkės, labai gražios, 
vertės $7.50, po $4-95 

Tvirti staliukai dėl lempos padėjimo, 
$7.50 vertės, po $3#95 

Matykite Šias ir šimtus kitų vertybių lygiai numa/intoni kainom 
per šį išpardavimą, kur galite sutaupyti iki 60%! 

Visos prekės yra pirmos rūšies ir pilnai garantui tos 

J E I P I R K Ė J A S N E P A T E N K I N T A S , G A L I G R A Ž I N T I 
I R V I S U S Į M O K Ė T U S P I N I G U S A T S I I M T I . 

Lai niekas nenukreipia tamstų dėmesio nuo pastovaus 
l a n k y m o š ios L I E T U V I Ų B E N D R O V E S K R A U T U V E S 

šaukiančius, jog jie pardavinė
ja daržoves. 

Šuo saugo antis 
Dovana padarė Ha r ry Ar-

righi daug darbo. Prieš metus 
kaimynas j am padovanojo mal-
lard veislės 5 antis. Dabar Ar-
righi j au turi 25 ančiukus. Lai
me, kad jis tur i 2 l _ akrų skly
pą, Berkeley, Illinois, kur laiko 
antis. Jo šuo prižiūri antis , kai 
Arrighi išvažiuoja darban. J a m 

Žale šeima bandė telefoną 
įjungti skirtingose vietose ir 
skambučio toną sušvelninti, ta
čiau nieko nepadeda. Telefonas 
šunį visvien erzina. 

Mažiau mokytojų 
Ateinančiais mokslo metais 

Chicagos augštesnėse mokyklo
se dirbs 100 mokytojų mažiau. 
Mažos klasės bųs> sukombinuo
tos taip, kad visose bus bent 24 

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 

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

Chicago 8, Illinois 

Visi P i t t sburgho Lietuviai 
KLAUSO UI REMIA 

Pittsburgh'e Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pitteburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadJcn' nuo 
• 1:30 iki 2:00 vai. p . p. 

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA mokiniai. Į pensnas išėjusių a r 
i , , _ T . _T __ • RADIJO 8TOTIKS BRADDOCKB grjzus, an tys suguža kiemo ke- įba mokytojavime metusių mo- visais reikalais kreipkite* nuo adre 

4183 ARCHER AVE. - prie Richmond St. 
Eidami atsineškite gazo Ir elektros bilaa — užsimokėsite be ekstra 
mokes«"iiĮ. Taipgi priimame vandens taksi], mėlyno kryžiaus apdrau-
dos mokesčius ir telefono sąskaitas. Galite išpirkti American Expresa 
nonejr orderius -r- yra saugu ir patogu. 

Krautu\t" atdara kasdieu nuo t \a l . ryto Iki 0 \aL popiet. Pirmadlen. 
ir ket%lrtadien__is iki 9 valandos \ a k a r o dėl tamstų patogumo. 

^ r _ = - = 

lyje ir jis negali įvažiuoti į ga
ražą, kol nepastato lėkštės su 
lesalu. 

Suimtas policininkas 
Suimtas E a s t Chicago polici

ninkas Nicholas Furdeck. J is 
kalt inamas vagyste iš tarpvals
tybinių siuntų. Kar tu su juo su
imtas Mat t Domsic, geležinke'io 
ekspreso agentūros tarnautojas . 
Abu kaltinami susitarę vogti iš 
tos agentūros vežamų siuntų. 

Atidaro maudymo baseinus 
Šiandien, birželio 25 d-, atida

romi Cbicagos maudymosi ba
seinai. Šių baseinų iš viso y r a 
34, kurių 13 tva iko parkų dis-
tr iktas , o kiti miesto priežiūro
je. 

TREJŲ METŲ MIRTIES 
1 SUKAKTUVES 

kytojų vietas nebus skiriami 
nauji mokytojai : Tokiu būdu 
miesto švietimo skyrius sutau
pys apie $365,000. 

i 

M O V I N G M O V I N Q 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgų metų patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 

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

J. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69tb S t , Chicago, Ulinois 

Telef. W Albrook 6-9200 

A A 
ANNA PEČKAITIS 

Jau sukako treji mf*tai. kai 
nptęailetftinga, mirtis atskyrč iš 
mūsų tarpo mylima -1110114 ir 
motiną. 

Netekome savo mylimos bir
že lio -9 d.. 1951 m. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes jos nieka
dos negalėsim r* užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai 
amžiną atilsi. 

Mos. atmindami jos liūdną 
pasitraukimą \H mūsų tarpo, 
uiprafcėme gedulingas šv. .Mi
šias b i r e l i o _6 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje, 
6:45 vai. ryto. 

K.\ ieėiame visus gimines. 
draugUB, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti 6k>*e pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Anna sielą. 

Nuliūdę: V y r a s dukters:*, 
^eutus ir anūke. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlllllll' 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
iiiiiiiiisiiiuuiiiiiiuiuiiiuiiiiiiiiumiiuo 

•u : L.1THUANIAN CATHOLJC HOUI. 
Radio Station VVLOA. Kraddock. Pa 

imiiu,irj!iMiiiuuMuwmmiiiimi 

DOMICĖLE ŽUKAS 
ADOMAITYTE 

Gyveno 5112 S. Mayfield Ave. 
Tel. POrtsmoutn 7-S133 

Mirė birželio 22 d. 1951 m.. 
1_»15 vai. popiet, sulaukus 6<> 
tn. amžiaus. Ohne Lietuvoje; 
kilo i$ Taura iręs apskr., Lau
kuvos miestelio. 

Atnerikoje Ugyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Sopliia, sūnus Alfonsas, 
brolis John Adomaitis su Sei
mą, brolio vaikai <'harles ir 
I'eter Adams ir jų šeimos, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

rriklau.se" Vyriu 36-tai kuo
pai, šv. Petronėlės šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Reniejų 
Draugijoms ir Motery Sąjun
gai. 

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Iauleviėiaus koplyčioje, 4348 S. 
California Ave. 

la idotuvės jvyks šoštadienj. 
birželio 26 d., tft koplyčios 9:3"> 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidij imo Panelės švene. 
parap. bažnyčia, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose la idotuvėse 

Nuliūdę: Duktė, sūnus ir kiti 
gimines. 

Laidotuvių direktorius Ju
lius Liulevičius. Tel. LAfayette 
3-3572. v 

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. R I M K I S , 411» So. Francisoo 
Telef. YArds 7-10SS 

imiuNummHiiiuuui-mMMMNMMM^Mvui'timiiiniiii' 

A. A. 
KOŠE DAMES 

(DAMBRAUSKAS) 
STANKl Tl5 

Gyveno 6607 S. Throop St. 
Tel. \VKnt\vorth 6-1044. 

Mir6 birželio 22 d. 1954 m.. 
12: Ju vai. popiet, sulaukus 3G 
m. amžiaus. Gimė VVestville, 
Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras \Villiam, motina Anna 
Stankus, sesuo Isabelle. uošviai 
Barbora ir Joseph Dambraus
kai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Fortūna 
koplyčioje, 4401-3 So. Ked-ie 
Ave. 

l a idotuvės jvyks šeštad.. bir
želio 2 G d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo Panelės švenč. 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti ftiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyra**, mot ina ir 
sesuo. 

Laidotuvių direktorius For
tūna Bros. Tel. LAfayette 3-
7781. 

PIRKITE TIESIOG NŪ0 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l t 'h Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planą 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

A. * * A.. 

)r. ANTANUI ANTANAIČIUI miru< 
jo žmoną Juliją ir dukrelę Dalytę didelio skausmo ir 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

VENCLOVŲ ŠEIMA 
-

DR. ZUBRICKAS SU ŽMONA 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

. TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 691h St 
2 3 U W. 23rd PI 
10756 S. Michigan Ave. 

REpublic 7.1213 
Vlrginia 74672 
PUIlman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-234S 
T0wnhall 3-2109 

JOHNF. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Aven»«e 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-»48i 

" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKT{ 

.•J J 
L1GDĖSIO VALANDOJ 

štukiU 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 80. Westeni Ave. Air Gondlt-oncd koplyčia 
REpabUc 7-8609 — 7-6601 AototnobOfauM vieta 

Ttem*. kurie gyvena kltoae ml«eto dalyee; gausini* 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

S E K A M li_ll V RA NAKtiVl CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTI;VIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

turima koptfčlaa. 

nas 

ale 
tOA. 

y r a telkiama* 

(r n a k t į . Re* 

T l S O S Chftoagos 

Koselandc dalyae <»' 

•u<>iau> patai* 

lanjam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
i807 S. LITCAN1CA AVC TeL YArds 7-» 

PETRAS P. GURSKIS 
4) West I8th STREET TeL SEeley S-57D 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
177 Woodside Rd., Riverside, 111., tel. Rlverslde 7-6345; OL 2-5245 

POVILAS į RIDIKAS 
(654 & HALSTED STREET Telephone YArds 7-1611 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
0821 & MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-22X6 

JURGIS F. RUDMIN 
SS16 & UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1168—1166' 

JULIUS LIULEVIČIUS 
1646 R. CALIFORNIA AVE. TeL LAiiyette 6-6577 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7-0781 

V AS AITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO 50, ILL. TeL OLymplc S-1006 
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DEENRAfiTIS DRAUGAS, CmCAOO, ILUNOIS Penktadienis, birželio 25. 1954 
= ^ 

i mus 
X Juozas Dinskas iš Chica-

gos atsilankė Alto raštinėje ir 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
į t e i k ė 5 0 dol . a u k ą . 

X Brolis Jonas Seibutis, MIC, 
ilgametis Draugo spaustuves 
darbininkas, jau trečią savaitę 
kai guli šv. Kryžiaus ligoninėje. 

IS ARTI IR TOL! 
J. A. VALSTYBĖSE 

— R?ikia eiti į pagalba. Bir
želio 13 d. Lavvrrnce, Mass., šv. 

revičiumi atliekamą J. Budriu- S P r a n c i f j k a u s parapijos bažnj ti
no kūrinį girdėsite Draugo ra- n S j p wM^ j v y k o b i r Ž 9 l i o b a i . 

X M. K. (iur.ionio du preliu
du, solo pianu skambinamu A. 
Kuprevičiaus, Kipro Petrausko 
dainuojamą „Tris dzienas", bei 
smuikininkės Elenon Kuprevi
čių tes su pianistu Andriumi Kup 

DIDELIS DARBAS PERSKAITYTI 

dijo valandėlėj šiandieną, peTTK"-
tadien), 8 vai. 30 min. iš stoties 
VVOPA, banga 1490 AM ir 102 
FM. 

X S t a s e T e l š a r & k i e n e , t ė v ų 
pavarde Evokaitė, pasilikusi Lle 
tuvoje, 1954 m. birž. 17 d. mirė, 
pagal šiomis dienomis gautas ži
nias. Ponas Telšarskas buvo 

• 
notaras Jurbarko mieste. Ba
kaičių šeima Marquette Parke X Iatfbrie Surovie - Visč'niū 

t<" atvyko j Chicagą iš Meridan, gavo tokias žinias iš Lietuvos 
Conn., ir apsistojo pas A. P 
Švagždžius. 

šiųjų dienų minZjimas. Minėji
mą ruošė Federacijos skyrius, 
kuriam pirmininkauja prof. Al
fonsas Lešinskas. 

M i n ė j i m o p r o g r a m ą s u d a r ė 
Edvardo Staniulio paskaita, žo 
dį tarė kun. Vadovas Paulaus
kas ir minėjimą baigė prelatai 
Pr. Juras, dėkodamas prelegen
tui ir kreipdamasis ; klausyto
jus, kad ateitų į pagalbą išlai
kyti lietuvybe auguneioje karto
je, kuo būtų paremta bendra 
kova už lietuvybe. 

— Meno paroda. Pranciško
nų vienuolyne Kennebunk Port. 
Maine, nuo liepos pradžios iki 
rugpjūčio pabaidos yra atidaro
ma meno paroda, kurioje bus iš-

X Dipl. ekonomistai Brone ir 
Juozas Bičiūnai šiomis dienomis 

X Jonas Ravotas, 3558 So.! persikėlė gyventi į savo nuosa-
Halsted S t , buvo neseniai ap- |Vą namą, 5347 So. Paulina St. 
lankytas banditų. Jie spėjo at- ! j ; e a b u dirba savo specialybei 
imti iš kišenės 200 dol. ir regis- artimose srityse — Bronė dar-
terio 60 dolerių. buojasi Marshfield Co., kaip 

X Antanas Skridulį* Aušros comptometristė, o Juozas - j s t a t y t i lietuvių dailininkų pa 
vienos įmonės buhalterijoje, j veikslai. 
Be to, vakarais gilina studijas ' 
viename iš Chicagoje esančių 
universitetų. 

X Lietuviu Krikščioniu De
mokratų rajoninėn konferenci-

Vsrtų parapijos vargonininkas, 
neseniai persikėlė \ naują butą. 
Jo dabartinis adresas: 2342 W. 
23 PI., Chicago 8. 111. Telefonas: 
Cliffside 4-2695. w 

Aldonos šapalaitės ir Vy 
tau to ' Soliu™ " jungtuvės 'Wks! J 0 n . C * į ° 5 0 j e y r a k v iečiami vi-
šį šeštadienj, birželio 26 d., Gį-
mimo Šve. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje, 5 vai. po pietų. Jung 
tuvių metu giedos sol. VI. Bal
trušaitis. 

si krikščionių demokratų bičiu
liai ir prijaučiantieji, nors dėl 
adresų nežinojimo ne visus pa
siekė pakvietimai. 

Konferencija įvyks birželio 
„ . . . „ . 26 d. Cicero parapijos salėje 

X Bnghton Parke -gyvenan- 1 5 0 0 S o 4 9 t ( ] ^ ^ ^ ^ 
tieji lietuviai gali gauti biletų \ n ^ 
LRKSA seimo banketą, kuris 
įvyks antradienio vakare, birž. j X Vasaros anglų kalbos kur-
29 d., La Salle viešbutyje. K r e i p | s a i lietuvių gyvenamose apylin-
kitės pas A. Budrį, 3953 So. j kėse bus Brighton Parko liet. 
Rockwell St., tel. Yards 7-6934. parapijos mokykloje ir Marąuet 

X Danutė Stropui* ir Kazys t e P a r k ° p a r a p i j ° S m o kyWoje. 

— Nauji kunigai. Birželio 20 
d. pranciškonų seminarijoje 
VVappingers Falls, N. Y., buvo 
įšventinti į kunigus Bonaventū
ra Tamoliūnas, Gabrielius Bal
trušaitis ir Paskalis Sabas. Jie 
visi yra Lietuvos pranciškonų 
provincijos nariai. 

— Laisves manifestacija. Lie 
pos 1 d., 12 vai. dieną, New 
Yorke State, Island, prie Lais
vės Statulos, įvyksta Sovietų 
pavergtųjų kraštų tremtinių lais 
vės manifestacija. 

KANADOJ 
— Nedarbo reiškinys Kana

doje. Kaip praėjusius keletą 
metų darbo reikalai Kanadoje 

KAS, KĄ IR KUR žino, kad vienas lietuvis gyvena 
u i 300 mylių. 

- Mirf.Birželio 6 d Londo- _ Giataro 

ne s ta .gaS.rd.es smug.o .st.k- tr,niruotį , ^ £ n k 

ZZ"i T " ^ T v T «™^ « « ' • vak^MarSe t to Palaidotas birželio 10 d. lietu
vio kunigo. 

ARGENTINOJ 
— Lietuvių sportininkai. Ro

bertas Lukštas ir Edmundas 
Greičius, žymūs JAV sportinin
kai su Hawain Surfride krepši
nio komanda buvo atvykę į Ai\_ 

Sen. Kari E. Mundt (dešinėje)', kuris buvo Senato investigacijų 
subkomiteto pirmininkas armijos-McCarthy ginče, atovi šalia 36 
tomų rankraščių, prirašytų apklausinėjimų metu. Ša'ia matosi 
Ray Jenkins, kuris visus tuos popierius peržiūrės savo namuose 
ir padarys pranešimą. (INS) 

parke. 

— Dainų šventes generalinė 
repeticija įvyksta šiandien va
kare, 7:S0 vai. šv. Jurgio para
pijos salėje. Visi chorai punktu
aliai renkasi bendron repetici-
jon. 

— L i e t u v o s D a n t ų G y d y t o j ų 
gentiną. R. Lukštas yra gimęs Sąjunga birželio mėn. 27 d. ren-
Cicero, 111., priklauso šv. Anta- S1* šeimyninę iškylą Gary, In-
no lietuvių parapijai, kur baigė d i a n a - Renkasi tarp 9—10 vai. 
tos par. pradžios mokyklą. Vė- ryio PaK j a n t gyd. Ruibiene, 
liau mokėsi šv. Pilypo augšt .3908 So. Elm. S t , East Chica-
mokykloje ir De Paul urjversi- £°» Indiana. Maloniai prašome 
tėte, kaip geras krepšininkas, dalyvauti. ' Valdyba 
jau trys metai lošia su profa- _ 9 W a p d o u ^ ^ 
sionalais. Taip pat yra sporto . į ^ K l u b o V a , ^ 
instruktorius Chicagoje. Jo te- s e k m a d i e n į , birželio 27 d. mo
vai yra kilę is Kėdainių. | f i a d l d d | ^ k u r i s 

Ldmundas Greičius yra gi- R y a n , g W o o d P a r k ' 
męs Chicagoje, iv Jurgio liet. W e s t e r n A v e {en k u r . p ^ ^ 
P d r ! P l i ° J e \ , r n b a i ^ J ) r a d ž l

T ° , S būdavo šaunus demokratų pik-mokyklą. Vėliau studijavo D J „ ; U . :
 X tokyklą. Vėliau studijuvu u; 

Paul universitete. Dabar su tė
vais gyvena Chicagoje. Jau 4 

Kviečia visus narius ir sve
čius, senus ir jaunus, kuo skait-

metus losią profesionalini krep-i 
u • TV** u u « , i- nngiausiai atsilankyti. 
sinj Pittsburgh Pirates krepšį 

kas dar lieka daryti. Paskaiti- — Škotijos lietuviai Urugva-
ninkas prašė dviejų dalykų: a) jui. Škotijos lietuvių kapelionas 
kad šeimos nariai melstų beati- kun. J. Gutauskas neseniai per-
fikacijos intencija ir b) k a i 

nio komandoj. Tėvai kilę iš Lie
tuvos. 

Abu sportininkai domisi lie
tuviais kituose kraštuose. Bū-

siuntė kun. J. Bružikui 25 sva-^dami Argentinoje jie aplanke 
kiekviena lietuvių šeima prisi- rų auką, paskirtą Urugvajaus Aušros Vartų parapiją lietuvių 
dėtų prie bylos išlaidų pabengi- lietuvių kolonijos bažnyčios sta salę, parodė sportinį meną nau 
mo kokia nors pastovia metine 
auka. 

Juozapas Skeivys, 
Klubo ValcL pirmininkas 

— Lituanicos Skautų Tuntas 
šiais metais stovyklauja toje p i 
čioje vietoje, kur ir praeitais 
metais stovyklavo, t. y. P. Bas
čio vasarvietėje. Stovykla tcsi3 

tybai. Dėkodamas už auką, te- joj sporto aikštelė] ir pasidžiau 3 savaites, mokestis vienam aš
vas Bružikas atsakė: „Jau per I gė lietuvių kultūriuiu bei religi-
Jūsų rankas Marijos širdiesį niu centru. Birželio 3 d. svečiai 

Atbėgo lietuvaitė. Nese- bažnyčiai suplaukė net 75 sva- išvyko į Chilę, iš kur vyks į 

Tellat - Kelpša priims Moterys- ^ T t " V i e t ° S e a n g l ų k a l b ° 3 i r |*uvo džiuginą veiksniai, nes 
tės sakramentą birželio 26 d., ^ ^ Pasiruošimo pamokos j kiekvienas - kas norėjo dirbti 
11 vai priešpiet šv Kryžiaus p r a s i d e d a sekančią savaitę. _ uždirbo, pragyveno ir dolerį, 
parapijos bažnyčioje.'šv. Mišias f l g h t ° n F " * * ' a f ^dienio va 'kitą juodai dienai pasiliko, taip | Yorshavn ligoninėje, kuri yra 
ir jungtuvių apeigas aUiks kun. ^ ' " g , 7 , V a L . f l t l ? Ą ° M a r " W* Mals metais pa8're;Skę žy | ^ n o j e is Faroe salų. Sta^se Ra-

mūs nedarbo pėdsakai — kana 

niai vakariečių spaudoje buvo 
paskelbta, kad iš sovietų žvejų 
laivo pabėgusi tūla rusė. Po ke
lių dienų paaiškėjo, kad tai ne 
rusė, bet lietuvaitė Stase Rapa-
lyte, 23 metų amžiaus, kuri dir
bo žvejų laive. Pirmąsias dienas 
laisvėje pabėgėlė praleido danų 

ąuette Parke: ketvirtadienio va 
kare nuo 7 vai. iki 9 vai. Mokė
ti už tai nereikia. 

D. Lengvinas. Vaišės vyks Lie 
tuvių auditorijos didžiojoje sa 
lėje. ^ 

Leonas Rubinas, roselan-
X Doimcele Žukas,, ilgus m e - ^ v e i k ^ j ų K y M R 

tus g^'enusi Brighton Parke, sūnus, įsikūręs Lake Alfred, 

diečių nei vieno neramina, ne
žiūrint ar jis būtų Kanadoje gi
męs, ar senesnis, ar jaunesnis 
ateivis. 

Jau praeitą žiemą ir anksty 
išvažiavusi atostogų į Grenadą, F l a ( t u r i m a i s t o k r a u t ^ vą pavasarį Kanados fabrikuo-
\ f i c c i o o i n n i ^ m - r i on4-r»TTrir,V»i1i/-\ n o . . - - i - i . ' i i « f i _ 

ine 
Mississippi, žuvo automobilio ne z o l i n o s t o t į ) y e d ę s J o g 

la.meje. Kartu su ;a buvo duktė S u d e n t a i t ę u i t r o s e l a n d i e . 
ir sūnus, kurie taip pat sužeisti. *• *r • c o 4 J I 
T , _ , « » , • cių M. ir S. Sudentų dukrą, ir 
Jos kūnas bus pašarvotas L,u- auginąs šeimą, dabar atostogau-
lenciaus koplycK,je. j a p a ą t & v u g s u k u r f a i s ^ ^ 

X Prof. P. Jucaitis, Lietuvių 20 d. Palos parke kartu su vy-
Profesorių draugijos pirminin- čiais sendraugiais piknikavo ir 
kas, Draugo radijo valandėlėje, linksminosi-. Kartu buvo atvy-
šiandieną, penktadienį, 8 vai. 3Djkęs ir vyresnis Rubinų sūnus 
min. vakare, papasakos apie lie- Danielius su žmona, vaikais ir 
tuvių profesorių darbuotę bei uošviais Zurbais. 
apie kaikurias naujienas iš da-| x G r a f i k o s p a r o d a > s u l a u . 
bartinės patiriamųjų mokslų pa, k u s i d i d e g n i o v i s u o m e n ė s s u s i . 
žangos. Kalbės iš stoties WO- d o m ė j i m o , p r a e i t ą sekmadienį, 
PA, banga 1490 AM ir 102 FU. k ^ ^ 2 Q ^ u ž d a r y t a L į e t u , į u 

X LRKSA gegužinės rengi- auditorijoje, ši paroda buvo 

se ėmė trūkti darbo ir imta ma 
siniai atleidinėti darbininkus. 
Kai kur (pav., tokioj rimtoj f ir 
moj, kaip Canadian General 
Electric Co. Ltd.), net ligi sep 

palytė turinti ir kitą, rusišką 
pavarde - Sokolova kpėjama, 
kad ji buvo ištekėjusi už tos 
pavardės ruso. Iš žvejų laivo ji 
iššokusi pro langelį, priplauku
si prie kranto ir čia paprašiusi 
azylum teisės. Sovietų žvejų 
laivininkystės kapitonas Sko-
niakovas pareikalavo, kad pa
bėgusi lietuvaitė būtų išduota, 
tačiau to reikalavimo niekas 
jam neišpildė. Skoniakovui tik 

meniui 42 dol. u i visą stovykla
vimo laiką. 

Stovykla prasideda birželio 
rai. Tai milžiniška pagalba mūsų Peru, Venecuelą, Cubą, Costa mėn. 26 d. ir bus iki liepos mėn. 

tynių metų išdirbusius. Darbi- b u v ° l e i s ? a aplankyti-pabėgėlę 
ninku atleidimai vyko ir tebe
vyksta ir kituose didžiuliuose 
pramonsė fabrikuose, kaip: Ge
neral Motors — Ošavoje, Fordo 
automobilių gamyboje — Oak-
vilėje, Windsore ir t . t 

Kai darbininkų unijų atsto
vai pasiuntė delegacijas į Ka
nados sostinę Ottawą, kad pa-
klebintų valdžios duris ir pa
akintų Kanados vyriausybę, mo komisija prašo visų pasiža- spaudos parodos tęsinys, kurią 

dėjusių dirbti darže ateinantį ruošė Kultūros Taryba ir Dai- kad tokie dalykai rodo katastro-
sekmadienį, birž. 27 d.,-būtinai les Institutas 50 spaudos jubilė- f l s k f f ^ ^ ^ ^ f 0 Z™!į? 
atsilankyti prieš 12 vai. ar anks jinių metų sukaftčiai paminėti. 
čiau, nes bus laukiama Š e i m o s dailininkai, išstatę savo kūri-
delegatų ir gausio's publikos.' nius parodoje, paskyrė paveiks-

vargingai Urugvajaus kolonijai 
Vysk. Brizgys ateinančiais me
tais Eucharistinio Kongreso Pie 
tų Amerikoje metu žada užsuk
ti ir pas mus šventinti naują 
mūsų bažnyčią. Gal Dievas pa
dės, iki to laiko pastatysime ir 
įrengsime". 

— Užsieniečiu rekolekcijos. 
Kiekvienais metais Anglų Kat. 
Komitetas, rūpinąsis užsienie
čių sielovada Anglijoje, užsienie 
čiams kunigams rengia metines 
rekolekcijas. Šiais metais to
kios rekolekcijos buvo Birmin-
hame birželio 21—25 d. Reko
lekcijas sėkmingai vedė kun. 
Thomas Holland, filosofijos ir 
teologijos daktaras, priklausąs 
Katalikų Misionierių Draugijai. 
Rekolekcijose dalyvavę- apie 39 
kunigų, kftrių dauguma, sudarė 
ukrainiečiai,, italai, vokiečiai ir 
vengrai. Iš lietuvių rekolekcijo
se dalyvavo vienas kun. J. Kuz-
raickis. 

Ricą, Panamą. 

AUSTRALIJOJ 
— Jaunimo kvienKs. Mel-

bourno jaunimas, lankąs Litua 

17 d. Stovyklos viršininkais pa
kaitomis bus: sktn. B. Gurėnas, 
v. sktn. Kliorė ir sktn Aglins
kas, dvasios vadas sktn. Vaiš-
nys, ūkio v-kas sktn. Kaunas, 

nistinius kursus, išleido rotato- s t o v y W o s v"ko padėjėjas sktn 
riumi spausdintą „Jaunimo 
kvieslį". 

INDOKINIJOJE 

Knofmileris ir adjutantas Fklt. 
T. Remeikis. Šiais metais susi
domėjimas' skautais yra padi
dėjęs, nes stovyklautojų skai
čius yra žymiai didesnis, negu 

— Žuvo prie Dienbienphu. 2u! praeitais metais 
vusiųjų tarpe yra nemažai ir 
lietuvių, kurie tarnavo svetim
šalių legione. Oficialiai praneši
me sakoma, kad kritus Dien-
, . , , î „ I kakti minint, šv. Mišios bus a 
bienphu, \ komunistų nelaisvę ** ' J o u .* 

laikytos sv. Kryžiaus parapijos 

Už a. a. gim. mokyt. Felici
jos Paslavičiūtės-Maleienes sie
lą, jos dviejų metų mirties su-

^ 

pateko svetimšalių legiono pul
ko korporalas Edvardas Vidaus 
kas ir legionieriai Stasys Petke 
vičius ir Jonas Garolis. Jų pa
vardės aiškiai parašytos, be jo
kių iškraipymų ar suprancūzi-
nimo. 

bažnyčioje š. m. birželio mėn. 
26 dieną 8-tą valandą ryto. 

ligoninėje, kur jisj užtruko ke
lias valandas, stengdamasis lie
tuvaitę prikalbėti grįžti į palik
tą rojų. Tačiau laimingoji •pabė
gėlė griežtai atsisakė grįžti. Bir 
želio vidury St. Rapalytė atvy-| — ,3uhatlerijos klaida" Man! 0 , pasiskelbkite smulkių skelbimu 
ko i Konenhatra kur iai suteik- i chestervie Manchesterio seenos r 1 0 ™ ^ * ? J ^ b u n * *££* P ^ 0 0 0 *• aaoaus muo 
KO i Kopennagą, Kur jai suteiK cnesieryje. Mancnesieno •capoe | , | ^ Ū M i virginia 7-6640. Orinoko" autoriaus, 307 xwslapių. 
tos pabėgėlės teisės ir jai suteik mėgėjai, vadovaujami V. Stepo! ^ w — . » » ^ ^ — » « « ^ % % i * . ! _ . 
ta pagalba; Tvirtinama, kad jai navičiaus, birželio 5 d. lietuvių 

Jei turite parduoti aifisnuomo 

SIELA U2 SEEL4 

Parašyta italo seleziečio D. 
turinio istorinę apysaką, turinčią 
307 pusi., 43 spalvuotus paveiks
lus ir įrištą į kietus viršelius 

įsigykite įdomią, intriguojančio 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrės iki 

negresia pavojus būti sugrąžin- visuomenei suvaidino V. Alanto 
tai. D. Britanijos lietuviai, ypač 3 veiksmų komediją „BuHalte-

krašto darbininkijai, tai val
džios viršūnėje besėdį asmens 
delegatus užtikrinę, jog tai esąs 

r\ni} v i i**_J tik sezoninis reikalas ir jis susi-\ i e t a visiems gerai žinoma, t. lus laimėjimams. Dail. Viktoro . %. 
tvarkysiąs savaime, greičiau ne y. prie 79 Archer ir Kean Ave. Petravičiaus „Paskutinį teismą" 

laimėjo Vytautas Radžius, dail. 
Alfonso Dargio „Kompoziciją 

Autobusai eina pro šalį. 

X Arūnas Liulevičius studi
juoja Chicagos universitete ir 
šiais metais gavo B. A. laipsnį. 
Jis yra mokytojų M. ir V. Liu-
levičių sūnus, gyvenančių Mar-
ąuette Parke, Chicagoje. Kitais 
metais planuoja studijuoti ma
tematiką ir fiziką tame pačiame 
universitete. 

X „Nemunas", valgykla 
Bridgeporte, turbūt, bus viena 
lietuviškiausių valgyklų. Kitose 
valgyklose pietų meniu rašomas 
tik anglų kalba, o šitoje ir lie
tuviškai. Visi parašai tik lietu
vių kalba. Ir pats pavadinimas 

nr. 18" — Zigmas Girdvainis, 
dail. Pauliaus Augiaus „Profe
sija" — dail. Jonas Stričius, 
dail. Adolfo Vaičaičio „Kapinės" 
— Margarita Paulauskienė, 
dail. Telesforo Valiaus „Alyvų 
Kalne" — Ignas Vaičeliūnas. 

Paveikslai yra palikti Lietu
vių auditorijoje ir laimėtojai tu
ri kreiptis į auditorijos šeimi
ninkus. 

VORUTA 
MERGAITES LIKIMO ROMANAS 
Parašyta Lietuvoje Stasio Būdavo 
ir antra laida išleista Bendrijos — .Nemunas , rodo, kad cia dirba A n g l i j o j e > g i a | d o m u 8 r o m a n a 9 

lietuviai. Kiti bijo lietuviškos gaunamas "Drauge", 2334 South 
reklamos, kad neatbaidytų ki 
tataučių. 

Oakley Ave., CHICAGO 8. ILL. 
Kaina $1.80.' 

gu pavasaris įsigalės. Deja, „įsi 
galėjo" ir pavasaris, ir stovime 
vasaros slenkstyje, o Kanadoje 
darbo reikalai nesusitvarkė ir, 
savaime aišku, jie patys nesusi
tvarkys, pakol pati vyriausybė 
į šį reikalą neįsikiš, organizuo
dama viešuosius darbus ir imda-
mosi kitų priemonių. 

DID. BRITANIJOJ 
— Išleistuvės. Londono lie

tuvių paarpijos bažn. komitetas 
birželio 13 d. surengė gražias 
kun. dr. K. A. Matulaičio, MIC, 
išleistuves, kartu pasveikinda
mi liekantį kun. Ant. Kazlaus
ką, MIC, vardinių dienos pro
ga. Kun. dr. Matulaitis išsamiai 
papasakojo apie ark. Jurgio Ma 
tulaičio beatifikacijos bylą, nu
rodydamas, kas jau padaryta ir 

„Europos Lietuvio" redakcija, 
deda pastangų, kad St. Rapaly
tė galėtų atvažiuoti į Londoną. 

— PLB pasitarimas. Birželio 
13 d. DBLS Krašto Valdyba su 
kvietė Londono organizacijų vai 
dybas į bendrą pasitarimą. Bu
vo svarstytas Europos LB-niųi 
atstovų suvažiavimas Paryžiuje 
(liepos 10—11 d.), skautų ir 
jaunimo stovykla ir švietimo rei 
kalai. Visais tais reikalais priei
ta bendro sutarimo, kartu nuta
riant Londone steigti savaitga
lio mokyklą vaikams ir jauni
mui. Tam reikalui išrinkta ko
misija. 

rijos klaida". Nors ir nebūdami 
profesionalai, vaidintojai paro
dė daug nuovokos ir sugebėji
mo, atlikdami savo vaidmenį. 
Turima vilčių, kad komedija 
bus pakartota ir kitose lietuvių 
kolonijose. 

I A. V. piliečiui -
pirmenybe darbui gauti 

— Grįžo iš P. Rodezijo>. A. 
Danilevičienė, kuri Pietų Rode-
zijoje išgyveno penkerius me
tus, sugrįžo atostogų į Škotiją 
su savo dukrele. Jos pagyvens 
čia tris mėnesius. Daugiausia 
bus Glasgove, kur pati užaugo, 
gyveno ir turi senų .draugų ir 
pažįstamų. P. Rodezijoje A. Da
nilevičienė lietuvių nesutiko, tie 

i 

i 

V A S A R O S S T O V Y K L Ą 
B E R N I U K A M S 

Rengia Tėvai Jėzuitai gražioje Vasarvietėje 
VVATERVLlET, MICHIGAN 

Pradžia 1 liepos; tęsis 4 savaites. Savaitinis mokestis 
asmeniui $25.00. Informacija ir registracija: 

l TftVAI JĖZUITAI, 5541 S. Paulina S t , Chicago, Ifl. 
Tel. HEmlock 4-1677 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas praktiškas vado
vėlis Kaip pasiruošti JAV pi
lietybei. Sio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse F. 
Wells. Spaudai paruodė Pr. Šu-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 

^ pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybės dokumentus, nurody
ti Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta j JAV įvažiavime 
tvarka, vizų išdavimas ir kt 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųs
ti: "Draugas" 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, I1L 

J 

Kaina $2.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, HL 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarp žalsvu Palapinių? 
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie Si romaną taip raao: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai ifikelia ta pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje d « tau
tos laisvea parode Lietuvos partiza
nas, tą. idealizmą, kuriuo depe mūsų 
jaunimas, liedamas kraują del savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reik€jo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Tod6l 8j romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavSs jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme. 

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

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

Chicago, Illinois 
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Skaitykite "Draugą"! 

http://sta.gaS.rd.es
file:///ieta

