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1. visų į vakarus pabėgusių 
asmenų; 

2. pagautų besirengiant bėgti 
iš sovietų zonos; 

3. visų V. Vokieitjoje ar va
karinėse Berlyno zonose gyve
nančių asmenų, bet turinčių nuo 
savybę sovietų zonoje (namai, 
vasarnamiai, prekybos ar pra
monės bendrovių skyriai ir t . t . ) ; 

4. visų tų asmenų, kurie prie
varta buvo evakuoti iš „mirties 
zonos", išvestos tarp Rytų ir Va
karų Vokietijos. 

Tilžės sukaktis 
HAMBURGE rugpjūčio &—11 

d. bus iškilmingai minimos Til
žės miesto 400 m. įkūrimo su
kaktuvės, į kurias vokiečiai kvie 
čia visus Tilžės miesto ir apylin
kės gyventojus. Germanų tauti
nis muziejus Nuernberge laiko
mas centrine įstaiga, kur bus 
renkamos visos vokiečių iš Rytų 
sričių (pagal 1937 m. sienas) 
kultūrinės vertybės, taip pat 
saugojami užsienio vokiečių kul
tūriniai rinkiniai. Tuo tarpu kny 
gas, laikraščius, asmeninio po
būdžio archyvinius dalykus, kaip 
atsiminimus, užrašus ir kt.,rinks 
Institutas su užsieniu santy
kiams palaikyti Stuttgarte. Abu 
institutai ruošia bendrą centri
nį katalogą. Goslare saugojami 
apie 200,000 dokumentų origina
lų ir keli tūkstančiai rankraščių 
— daugiausia iš Marienburgo, 
Elbingo, Karaliaučiaus, Danci
go ir Stettino. Jais nori pasinau
doti ne tik vokiečiai, bet taip 
pat profesoriai su studentais iš 
Paryžiaus, Stockholmo, Londo
no. Todėl projektuojama suda
ryti centrinį visų vokiečių žemių 
Rytuose archyvą, kuris bus grei
čiausiai įkurdintas Goettingene. 

Vakar pabėgo 
1J000 vokiečių 

BERLYNAS, liepos 31. — 
Vakarinio Berlyno pabėgėlių glo 
bos įstaigas vakar apgulė pani
kos apimti sovietų zonos vokie
čiai — viršum tūkstančio prieš
piet pabėgo į vakarus viską pa
likę. Šiandien arba niekad! — 
visi teigė atbėgę, nes ryt gali bū
ti vėlai, kadangi esama žinių, 
jog vakarinės Berlyno zonos bus 
tuojau apsuptos tokia pat mir
ties zona, kuri skiria sovietų zo
ną nuo V. Vokietijos. 

Šveicarų liberalai 
apie dr. Adenauerį 
BERNAS, liepos 31. — Kai 

JAV publicistas W. Lippmanaš 
per „N. Y. Herald Tribūne" skil
tis susitarimu su Vakarais ma
to „Vokietiją kopiant į didžią
sias pajėgas", britų konserva
torių „Daily Mail" laiko tas su
tartis „blogu sprendimu, sunaiki 
nusiu mūsų gražiąsias viltis", o 
prancūzų „Combat" skelbia, kad 
„jei tik iš pragaro galėtų grįžti 
į žemę jos gyventojai, tuo mo
mentu, kai buvo pasirašyta mi
nimoji sutartis, būtų buvęs gir
dimas baisus Hitlerio kvatoji
mas..." Panašių balsų yra ir 

Rytų Vokietijos gyventojams 
atimta judėjimo laisve 

Konfiskuotas turtas gyventojų, išvarytų ii pasienių zonos 
BERLYNAS, liepos 31. — Vakarus pasiekęs viešai nepaskelb

tas R. Vokietijos vyriausybės įsakymas rodo, kad suvaržytas gy
ventojų keliavimas ne tik į vakarus, bet ir pačioje sovietų zonoje. 

Vykti į Vokietiją ar vakari
nes Berlyno zonas negalima be 
leidimo, kuris bus duotas tik la
bai svarbų reikalą nurodžius. 
Patar ta leidimų neprašinėti, nes 
jie nebus duodami. Kas tokio lei 
dimo prašys, turės duoti paten
kinamą atsakymą į daugybę 
slaptosios policijos pastatytų 
klausimų ir tuos atsakymus liu
dininkais patvirtinti. Prašąs lei
dimo turės nurodyti kur lanky
sis ir su kuo matysis. 

Kas nori apleisti savo gyven
vietę 3 dienoms ir keliauti ki
tur sovietų zonoje, turi pirma 
gauti policijos leidimą. Jei iš
vyksta tik vienai parai, savo po 
licijos leidimo nereikalingas, bet 
turi užregistruoti policijoje ten, 
kur yra nukeliavęs. 

Tas pats įstatymas įsako kon
fiskuoti nuosavybę: 
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GAUDO „SKRAJOJANČIUS DISKUS" Ispanai užsiprašę | Persija atšaukė derybų pasiūlymą 
augštos kamos Re ika lau j^ k o n i i s k u o t i amerikiečių turtą Bahrein saloje 

VVASHINGTONAS, liepos 31. 
— Patikimas valstybės departa
mento šaltinis teigia, kad dery
bos su Ispanija atsidūrė mirties 
taške, nes Franco paprašęs per
daug augštos kainos už bazių su
teikimą. Visi derybų rezultatai 
būsią sutraukti į vieną dokumen
tą, kurį valstybės departamen
tas oficialiai įteiksiąs Ispanijai 
artimoje ateityje ir pasakysiąs 
kaikuriais klausimais galutiną 
žodį. , 

Informatorius, kuris panorėjo 
pasilikti nežinomas, mano, fcad 
Ispanija apsispręs už nuolaidas 
ir susitarimas bus pasiektas. Jis 
betgi nepanorėjo pasakyti ko
kie Ispanijos reikalavimai pasi
rodė nepriimtini: politiniai ar 
ekonominiai.. 

TEHERANAS, liepos 31. — Mossadegh pavaduotojas prane
šė, kad Anglijai buvo pasiūlyta atnaujinti derybas dėl kompensa
cijos už nusavintą turtą, bet pasiūlymas tuojau buvo atšauktas. 

Atšaukimo priežastys nenuro- • n —•— —ja—-
domos. Pasiūlymą padaręs pats taigas (jos administruoja Persi-
Mossadegh, kalbėdamas su An-ljai teikiamą ūkinę pagalbą) ir 
glijos atstovu tuojau po sugrįži
mo į valdžią, bet atstovas neį
spėjęs nė telegramos Londonui 
pasiųsti. 

Mossadegh tautinis frontas 
paskutiniame parlamento posė
dyje buvo labai karingas — vi
sos piktos kalbos buvo nukreip
tos prieš Ameriką, kuri, anot 
kalbėtojų, nėra Persijos drau
gas. | 

Eilė atstovų reikalavo tuojau 
išvyti JAV karinę misiją, užda
ryti visas kitas amerikiečių įs-

Mažiau ginklų, daugiau eksporto 
Churchilis vel pertvarkė Anglijos apsiginklavimo 

programą 
LONDONAS, liepos 31. — Churchilio vyriausybė antrą kar

tą pertvarkė savo apsiginklavimo programą, kad išgelbėtų kraštą 
iš ekonominio krizio. Vakar ir šiandien parlamentas supažindi
namas su numatomais pertvarkymais. 

Dar Darbo partijos vyriausy-

„Diskų specialistai" (viršuje) tyrinėja radaro ekraną VVashing-
tono aerodrome, kurio apylinkėje savaites bėgyje pastebėta bent 
12 „skrajojančių diskų". Apačioje kalbasi apie „diskus" lakūnai, 
kurių daliniui pavesta budėti dieną ir naktį ir pabandyti nors 
vieną „diską" numušti. (INS) 

Paliaubų Korėjoje nereikia tikėtis 
Jas gali išgauti tik stiprus karinis spaudimas 

SEOULAS, liepos 31. — Gen. Van Fleet teigia, kad Korėjos 

* ^ « * £ * * • * * t™ST ian#^abar yra daug maže8n1, n e « k , d M P " b ū " tų ir dešiniųjų ekstremistų pu
sės. 

Tačiau visai kitaip galvoja 
šveicarų liberalai. Jų „Die Welt-
woche" rašo, kad tuo metu, kai 
dabartihis Vokietijos kancleris 

Jis mano, kad komunistai labai 
norėjo paliaubų 1951 m. birželio 
ir lapkričio mėn., nes abu kartu 
buvo labai blogoje padėtyje ir 
bijojo tokioje padėtyje pasilikti 
per žiemą. Išprovokavę faktiš-

Adenaueris per rinkimus iš 402, kas paliaubas, komunistai per-
balsų tesurinko vos 202, o ir tų gyveno kritišką žiemą ir po to 

Sen. McMahon, demokratas iš 
Connecticut, miręs nuo vėžio 
ligos. Jis vadovavo kongreso 
atominės energijos komisijai 
ir daug prisidėjo prie atomi
nės programos išplėtimo. ,(INS) 

pačių 3 buvo formaliai ne visai 
tvarkoj, daug kas pranašavo, 
kad jo dienos jau suskaitytos, 
ir jį netrukus pakeis jau tada 
daug kieno laikytas tikruoju vi
sos Vokietijos kancleriu social
demokratų šulas Schumacheris. 
Tačiau ne tai parodė, skelbia mi
nimasis savaitraštis, gyvenimo 
praktika. Su laiku tas nacių tris 
kartus areštuotas žmogus, mėgs
tamiausias karikatūristų objek
tas, nikotino ir svaigalų niekin
tojas, užtat nuostabus rožių ir 
visokiausių saldumynų mėgėjas, 
ilgainiui populiarumu pralenkė 
ir vokiečių „gerą tėvuką — žmo
niškumo apaštalą" Heussą, ir sa 
vo didįjį konkurentą, ypač mėg
ta britų, Schumacherį. 

Kaip koks vienuolis, išsimie
gojęs ar ne, turįs saldumynų ar 
be jų, kiekvieną dieną, tarytum 
laikrodis, lygiai 5 vai. ritasi iš 
lovos, ir kai lygiai 10 vai. prie 
jo prisistato Schumacheris (to
kio vardo jo šoferis, bet ne soc. 
dem. vadas), Adenaueris žymią 
darbo dalį įau yra nudirbęs. Tik 
retkarčiais jam belieka laiko 
„atsipūsti", beskaitant mėgsta
miausius veikalus: Eichendor-
ffą ir Edgarą VVallace. 

Tačiau šiandien Adenaueris 
savo aiškiai vakarietine politi
ka, konstatuoja „D. W.", yra 
virtęs lemiamu Europos istorijo
je veiksniu. Tai — „sėkmingiau
sias Europos valstybininkas". 
„Jis, kaip nė vienas kjtas vokie
tis, turi Europos ir viso pasau
lio pasitikėjimą; jis sugeba su 
amerikiečių ir Europos valsty
bių vyrais kalbėtis kaip lygus su 
lygiu; ir jis turi pačius geriau
sius šansus išvesti savo kraštą 
iš karo ir pokario katastrofų", 
baigia tas įtakingas liberalų sa
vaitraštis. 

jau sustiprino savo reikalavi
mus prie derybų stalo. Dabar 
derybų pasisekimas yra tiesio
giniame santykyje su į priešą 
daromu kariniu spaudimu: juo 
didesnis bus spaudimas, juo dau
giau tikrumo, kad derybos gali 
pasisekti. 

Spaudos konferencijai gen. 
Van Fleet vakar pranešė, kad 
komunistai suplonino savo fron
to linijas, bet tai nereiškia, kad 
jų karinės pajėgos sumažėjo š. 
Korėjoje. Jie gali efektyviai ka
riauti kiekviename fronto ruože. 
Jei atitraukė kariuomenę iš 
fronto į užnugarį, tai dėl šių prie 
žasčių: nesitiki sąjungininkų 
puolimo, saugoja savo karius 
nuo sąjungininkų artilerijos, stip 
rinasi abejuose krantuose, nes 
nebenori tokios staigmenos, 
kaip sąjungininkų išsikėlimas 
Inchone. 

8-sios armijos taktika vystosi 
ta kryptimi, kad priešas justų 

124 kartus įskridę 
lėktuvai Kinijon 

bė suplanavo išleisti apsiginkla 
1 vimui 13 bil. dol. per 3 metus. 
Churchilis,*susipažinęs su ūkine 
padėtimi ir patyręs kiek gaus iš 
JAV, tos programos įvykdymą 
išdėstė 4 metams. Bet greit pa
sirodė, kad apsiginklavimą rei
kia dar sulėtinti, nes nebus gali
ma tiek gaminti eksportui, kiek 
Anglijai reikia apmokėti būtiną 
importą. 

Parlamentui nebuvo pranešta 
klek nauji patvarkymai suma
žins apsiginklavimui skiriamus 
kreditus, bet buvo pasakyta, kad 
Anglija savo pažadus Atlanto 
pakto bendruomenei ištesės. Spė-

) K Į ( , s ; : ; | | V | p m , , . jama, kad bus gaminami tik pa-
radijas skelbia, kad tarp l i e p o s ^ 3 naujausi ir geriausi ginklai, 
19 ir 24 d. sąjungininkų lėktų- Paliekant užpakalyje visa tai, be 
vai buvo 124 kartus įskridę į j k o S a h m a a P s e i t l -
šiaurės rytų Kiniją. Visa tai,1 Daugiau žaliavų ir darbo jėgos 
anot PeJpingo radijo pranešėjo,1 bus skiriama eksportiniams ga-
esą daroma todėl, kad norima iš miniams, žymiai sumažintas im 
gauti nuolaidų paliaubų derybo
se. Tokio pat tikslo buvę siekta 
ir „barbarišku" Shuiho elektros 
jėgainės ant Yalu upės užpuoli
mu. Išpasakojęs ir kitas sąjun
gininkų „nedorybes", pranešė
jas teigia, kad karinio spaudimo 
taktika sąjungininkai nuolaidų 
neišgaus. Sąjungininkų „barba
riški veiksmai" esą tokio pobū
džio, kad nustebintų net Hitlerį 
ir Tojo, jei jie būtų dar gyvųjų 
tarpe. 

portas pragyvenimui nebūtinų 

Darbiečiai prieš 
vokiečių sutartį 

LONDONAS, liepos 31. — 
Darbo partijos parlamento frak
cija nutarė balsuoti už Vokieti
jos taikos sutarties ratifikavi
mo atidėjimą neribotam laikui. 
Tuo reikalu bus įteiktas pasiūly
mas. Diskusijos parlamente vyks 

i šiandien ir ryt. 

dalykų (tabakas, laikraštinis po 
pieris, konservuoti vaisiai ir dar
žovės), darbininkų atlyginimai 
nebus pakelti, nes anglų gami
niai ir taip jau sunkiai rungiasi 
su kitų kraštų gaminiais tarp
tautinėse rinkose. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Demokratų prezidentinis kandidatas Stevensonas vakar 

atsiėmė savo kandidatūrą iš Illinois gubernatoriaus vietos. Gu
bernatoriaus rinkimai vyksta kartu su prezidento rinkimais. 

— Buv. Egipto karalius Farukas vadinsis princu Faruku Fua-
du, žmonai irgi suteiktas Egipto princesės titulas. 

— Anglijos slaptoji tarnyba skelbia, kad Sovietų Rusija su 
kuo didžiausią karinį spaudimą. į vandenilio bombos gamyba yra toli pažengusi. Rusijos atominiams 

i tyrimams ir atominių ginklų gamybai yra įrengti penki centrai, 
| atomgradais vadinami. Visai atominei programai vadovauja po-
litbiuro narys Berija, buv. slaptosios policijos viršininkas. Vande
nilio bombos gamyba vyksta atomgrade Nr. 5, kuris yra Sibire 

E. Peron laidotuvių 
greit nebus 

BUENOS AIRES, liepos 31. 
— Jievos Peronienės laidotuvės 
atidėtos neribotam laikui, kad ir 
kitų Argentinos provincijų gy
ventojai galėtų paskutinį kartą 
pamatyti savo mylimo asmens 
palaikus. Laidotuvėmis besirū
piną apskaičiavo, kad gedinčių
jų procesija prie karsto gali 
trukti apie mėnesį ar net dau
giau. Karstas pasiliks visą laiką 
darbo ministerijoje, kurios di
džioji salė paversta koplyčia. 

Darbo Federacija, kurios 6 ml 
lionai narių padarė J. Peron įta-

Farukas apsiverkė 
NEAPOLIS, liepos 31. — Iš

kėlęs koją ant Italijos žemės, 
buv. Egipto karalius Parūkąs 
apsiverkė. Liuksusinės jachtos 
įgula atsisveikino su savo buvu
siu valdovu sušukdama „Lai gy
vuoja karalius Farukas!" Jach
ta turi įsakymą sugrįžti į Egip
tą. 

Iš Neapolio Farukas su šeima 
ir keliais tarnais turistiniu lai-
vuku persikėlė į Capri salą, kur 
manąs pasilikti tol, kol gausiąs 
vizą vykti į JAV. (VVashingtone 
sakoma, kad vizos niekas dar ne
prašęs). Didysis bagažas atiduo
tas ekspedicijos agentūrai pa
krauti į JAV laivą, kuris aplei
džia Neapolį rugp. 3 d. 

Pauker šalininkai 
"išvalyti" 

VIENA, liepos 31. — Onos 
Pauker pašalinimas iš Rumuni
jos komunistinių dievų Parnaso 
greitai atsiliepė ir į kitus val
džios ir partijos aprate buvusius 
žydus — visi šalinami ypatingai 
iš ūkinių organizacijų ir augštų 
politinių vietų, o mažiau ryšių 
su Pauker turėję perkeliami į 
mažiau svarbias vietas. 

Čia gautas Rumunijos žydų 
demokratų komiteto laikraštis 
praneša, kad ir ta grynai žydų 
organizacija apsivalė nuo „tai
kos priešų", kurie sugebėję įlys
ti į organizacijos eiles. 

neimti iš Amerikos jokios pagal
bos. 

Be to, tie patys kalbėtojai rei
kalavo nusavinti Bahrein saloje 
(Persijos įlankoje) esantį ameri
kiečių naftos bendrovių turtą ir 
prijungti salą prie Persijos. 

Bahrein sala yra valdoma nie
kam nepriklausomo arabo šei
cho, kurio santykius su užsieniu 
tvarko britai ir už tai atskira 
sutartimi yra įsipareigoję rūpin
tis salos saugumu. Aiškiau ta
riant, sala yra britų protektora
tas. Tokia padėtis jau tęsiasi 75 
metus, šiemet susipešus su an
glais, Mossadegh vyriausybė bir
želio 2 d. britams pareiškė, kad 
Bahrein sala turi priklausyti 
Persijai. 

Saloje yra Anglijos ir JAV ka
ro laivynų bazės, o naftos konce
siją šeichas yra atidavęs Bah
rein Petroleum Co., kuri yra 
amerikiečių California - Texas 
Co. padalinys. Ten esanti naftos 
valykla išvalo per metus 7 mil. 
tonų naftos produktų. 

Papeiktas 
FORT MEADE, liepos 31. — 

Armijos teismas rado, kad buv. 
karo atstovas Maskvoje gen. 
Grow netvarkingai panaudojo 
slaptus dokumentus savo priva
čiam dienynui rašyti ir tą die
nyną nemokėjo rūpestingiau sau 
goti. Jam u*-t*rpareikštas pa
peikimas ir 6 mėnesiams atimta 
teisė užimti kariuomenėje vado
vaujančią vietą. 

Gen. Grow dienyną nufotogra
favo sovietų agentai Vokietijoje, 
kai jis čia buvo atvykęs atosto
gauti. Pasirėmę dienyno medžia
ga, komunistai išleido knygą ir 
pradėjo visur šaukti, kad JAV 
ruošia karą prieš Rusiia. Dieny
ne gen. Grow tarp kitko buvo 
įrašęs tokį sakinį: „Karas! Juo 
greičiau, juo geriau! Geriau tuo
jau". 

Kan. F. Bartkus 
pakeltas į prelatus 
ROMA. — Šiomis dienomis 

Jo šv. Popiežius Pijus XII pakė
lė kan. Feliksą Bartkų savo Rū
mų Prelatu. Kan. Bartkus ilgą 
laiką yra buvęs Vilkaviškio Ku
nigų seminarijos rektorium. Šiuo 
laiku jis dirba pastoracinį dar
bą J. A. Valstybėse Dalias (Te-
xas) vyskupijoje. 

Kalendorius 

Liepos 31 d.: šv. Ignacas Lo
jolą. Senovės: Vainibutas ir Le-
butė. 

Rugpjūčio 1 d.: Šv. Petras ka
lėjime. Senovės: Sūduvis ir Gau-

ida% 

prie Baikalo ežerd. 
— JAV atominės energijos komisija savo kongresui įteikta

me pusmetiniame pranešime sako, kad tuojau pradės gauti ura-
nijaus rūdos iš Australijos ir Pietų Afrikos, kur baigiami eksploa
tacijai reikalingi įrengimai. » • 

— Sovietų sportininkus Helsinkio olimpiniuose žaidimuose 
j.> . „ » n n x • T -~ „•««.• ~*-i—i~ pubhkonų nominatas Eisenhowe 

saugoja stiprus NKVD agentai, kūne savd pareigų visai neslepia, j *\ J . 
Enkavedistai lydi sportininkas kiekviename žingsnyje ir duoda] f JL^fnTiJ !?S x?*t 
ženklą nutraukti kalbą, jei sportininkai kiek ilgiau su kuo nors 
pasikalba. 

— Per šiaurinį Atlantą skrenda du JAV helikopteriai jau pa
siekė Islandiją. Jie išskrido iš JAV liepos 15 d., bet blogas r>ras 
vis trukdė jų kelionę. Iš Islandijos jie skrenda į Škotiją ir pieti
nę Angliją, o iš čia per Lamanšo kanalą į Vokietiją. 

— V. Vokietijos konstitucinis teismas atmetė socialdemo-

Nominatai telkia jėgas kovoms 

kingiausia moterim pasaulyje, kratų prašymą, kad teismas pareikštų nuomonę dėl taikos sutar-
grąžino savo narius prie kasdie-. ties ir Europos armijos pakto teisėtumo. Teismas galįs savo nuo-
ninių darbų po 2 dienų gedulo monę reikšti tik tada, kada tas sutartis parlamentas ratifikuos. 

I pertraukos. Teismo sprendimas laikomas dideliu Adenauerio laimėjimu. 

į savo laikinąjį štabą propagan 
dos padėjėjų žvejoti. Rytoj čia 
įvyksta patarėjų ir būsimų pa
tarėjų konferencija propagan
dos strategijai nustatyti, asme
nims įvairioms pareigoms pa
rinkti, pinigu sutelkimui aptarti 
ir partijos skilimui palopyti. 

Eisenhoweris ryt turi konferenciją, Stevensonas jieško 
įpėdinio gubernatoriaus vietai 

DENVER, liepos 31. — Res- nės minutės Kovojo už Tafto no
minaciją Chicagos konvencijoje. 
Tų tarpe yra ir Illinois sen. Dir-
ksen, kuris nuvedė Illinois respu
blikonus į sen. Tafto stovyklą. 

SPRINGFIELD, liepos 31. — 
Negaišino laiko nė demokratų 
nominatas gub. Stevensonas. At
siribojęs nuo spaudos atstovų, 
artimųjų bendradarbių padeda
mas telefonais ir telegramomis 
vakar organizavo savo propagan 
dos štabą ir ieškojo kandidato 
Illinois gubernatoriaus vietai. 

Sen. Taftas į konferencija ne
pakviestas, bet pakviesti keli ki
t i senatoriai, kurie iki paskuti-
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Raštus siųsti : Kun. Jon. PctrSnas, 11005 So. Homan Ave., 
Chicago 43, 111. Telef. CE 3-9340 

KRYŽIUS IR LIETUVA 
M. Šato žodis Cicero jauniesiems ateitininkams 

Prieš gerą pusmetį susirinko
me mes pirmąkart į Cicero pa
rapijos mokyklą. Klasėje buvo 

ir laimingą ateitį be jokių var
gų ir skausmų, t a s tarnauja, 
gal kartais ir pa ts nenujausda-

šalta ir nejauku. Ir man rodė- j mas, šėtonui, 
si buvo šalta ne dėl to, kad pro i Mpm s duota laisve pasirinkti 
langus žiūrėjo žiema, kad kla- tik vieną iš dviejų kelių: erške-
se buvo nekūrenta ,bet greičiau čiuotą kryžiaus kelią, vedantį 
dėl to, kad iš jūsų veidų, iš jū- į dangų, a rba minkštom dvo-
sų žvilgsnių dvelkė savotiškas kiančio liūno samanom nuklotą 
šaltis. Tarp jūsų ir manės ne- platų vieškelį, kuris veda į pra
buvo jokia ryšio. Mes buvome garą, t. y. į tokią būseną, ku-
svetimi ir nepažįstami. rioįe, anot Dostojevskio, žmo-

Einau. kad daugumas iš jūsų gus nebegalės mylėti ir kurioje^ 
buvo atėję tikslu tik patriukš- neužgesomas meilės troškulys 
mauti ir pažaisti. Todėl, manau kankins amžinai, 
nesuklysiu pasakęs, jog dauge- I r tik tie, kurie neišsigąsta 
lis iš jūsų apsivyl'et išgirdę ma- kryžiaus, gali būti t ikraisiais 
no pirmąji klausimą į jus. Pri- ateitininkais, kurių tikslas, ne 
eimenate, aš t ada klausiau jūsų, tik pažinti Kris taus kryžiaus 
kodėl mes žegnodamiesi deda- prasmę, ne tik sužinoti ko Kris-
me ranką ant kaktos, ant kruti- tus iš mūsų nori ir ne vien tą 
nės, ir kodėl pirma ant kairiojo Kris taus norą žodžiu kitiems pa 
peties, o tik paskui ant dešinio- aiškinti, bet ir patiems tapti 
jo. Nė vienas iš jūsų nežinojo, drąsiais Kris taus kryžiaus ne-
kad dėjimas rankos nuo kaktes šėjais. Reiškia pirmoj eilėj mes 
ant krūtinės simboliškai išreiš- turime save atnaujinti , save pri 
kia Kris taus nužengimą iš dan-1 varst i laikytis Kris taus žodžių, 
gaus ant žemės ir per kryžiaus ir tada, savo pavyzdžiu, bet ne 
mirti pervedimą iš kairės į de- i tuščiais pasigyrimais .galėsime 
šinę, arba iš nemalonės į malo- j ir kitus atnaujinti , t. y. savo 
n c . gyvenimą art int i prie Kris taus 

Antras klausimas buvo: ko- gyvenimo. 
j - i - '~~z~ i;Q*„„;siro;? Štai, kodėl as, nenorėdamas 
dcl zegnoiames l ietuviškai: ' ' . * 

jūsų apgaudinėti gražiais paža-
Nuo to laiko prabėgo gero- J, . r , . . .. ~ 

* idais, pradėjau savo pirmąjį zo-
kas pusmetis. Mes tapome ne r

 v. * , . V 
** i Z . , . . d\, supažindindamas jus su kry-

tik pažįstami, bet ir geriausi J ' V . , ™.aowi<» 
ziaus ženklo prasme. -draugai. Tiesa, per pirmąji su- I antrąjį klausimą, Jtodel mes 

sirinkimą buvo susirink? Ketn- . lietuviškai, j ū s a t 
rios deš.mtj-3 .š kūnų hko -s- ^ ^ £ ^ 
tikimi draugai tik keturiolika. 
Užta t šiandien ąš ir noriu jums. 
kaip savo draugams, gal teisin
giau, kaip savo jauniesiems bro 
liams paaiškinti, kodėl aš savo 
pirmąjį žodį pradėjau paaiškin
damas jums simbolinę Kryžiaus 
reikšmę. 

Kiekvienas gundomas 

Nuo to laiko, kai šėtonui pa
sisekė apgauti pirmuosius tė-

Svarūs žodžiai 
I r dabar veda žūtbūtinę kovą 

Tėvynėje tik tie, kurie da r ne
prarado t ikėjimo^ kryžiaus per
galę. 

"Bolševikai viską gali su mu
mis padaryti , — kalbėjo buvęs 
Lietuvos min. pirm. Ernes tas 
Galvanauskas I M I m. Berlyne, 
— bet kol dar laikosi religija, 
bažnyčios ir kunigai, mūsų tau
ta nebus sunaikinta". Taip, ta
da jie nepajėgė sukliudyti, kad 
bažnyčios nebūtų pripildytos, 
kad jese nebūtų giedamos tauti
nės religinės giesmes, sakomi 
atviri^ ir drąsūs pamokslai. 

Tautos gyvybė stipriai ruseno 
po bažnyčių skliautais. Tačiau 
dabar padėtis pasikeitė, nes 
Bažnyčia baigiama sunaikinti... 
Kova .tiesa, y ra tęsiama ir to
liau ir ši kova ta ip pa t surišta 
su religija. 

Part izanu gali būti t iktai t i
kintis lietuvis. Kas vakaras 
partizanai kalba rožančių; jų 
tarpe y ra nemaža kunigų. I r 
jų giesmės žodžiai kalba apie 
gilų tikėjimą: 

LAIMIMO MEDALĮ ypač šiais metais esant dide- sibūrimo dar nėra buvę, :r ten-1 Df. E d w a r d B . MURASKAS 
liems karščiams .nepatingo su- Ika tik džiaugtis, kad Philadel-į OYDYTOJAS m CHmUKOA* 
sirinkti repeticijoms ir atvykti įfoijoa LOKas ėmėsi iniciatyvos 

Clark Scholes laimėjo Olimpi
nį aukso medalį už plaukimą 
Suomijoje. (INS) 

viskam jaunimui skiriamų žur-
Dievas neapleidžia smilgos n a l ų t a r p e M a l o n u s p a s id idžia-

palauztos y i m o j a u g m a g nuslenka var tant , 
Ir benamio paukščio ištikto ^ k a d i r t o k į Vokietijos ka-

audros, 
Neapleis ir mūsų 

\ . mielos: 
Čia Marijos žemė ir vaikai 

į pačią išvyką. Choras šiuo sa
vo žygiu | užsipelnė ne tik padė
ką, bet reikia tikėtis, kad jam 
bus teikiama ir nuoširdi mora
linė parama. Solistės ir choro 
perduota "Maria, Mater Gra-
t iae" ilgai paliks šv. Mišių da
lyvių atmintyje. 

Po pamaldų išvykos dalyviai 
pavalgė bendrus pietus ir išsi-
sikrstė po pavėsius. Džiugu, 
kad buvo susilaukta gausaus 
svečių būrio, č i a matosi prof. 
Kučas, prof. Salys, prof. Ju rs -
kis, gausinga New Yorko de
legacija su poetu Paulium Jur
kum ir dr. Ambrozaičiu, Balti-
morės mieli svečiai su C. Surdo 
ku ir kt. Išvykoje dalyvauti ne
atsisakė ir žinomas Philadel-
phijos veikėjas J. švedas. 

Aikštėje jaunimas užsiiminė
jo sportu. Buvo žaidžiamas fut
bolas ir orinis. Sportui vado
vavo K. Kazlauskas. Vėsioje sa 
Tėję iki tamsos buvo šokama 
griežiant orkestrui, o pavėsiuo
se vyresnieji bandė sugebėji
mus šachmatuose. 

šią šventę suruošti V. 8. 

Tel.: Ofiso MG.4-66M, rez. tUj.-1.iMM5 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfield Rlvd, 

V AL.: 1—4 Ir 6—f 
ftefttadtentais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

rel.: Ofiso VI.7-65HS, rex.Ul'..7-786H 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

SeBtad. tik nuo 1—8 vai. pop ie t 
Itezld. »U41 \v. 66TII r L A C E 

T H : Ofiso HK.4-5849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDOTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.i trečlad. ir Seštad., pagal su-

susitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 tkl • popiet. 7—0 vakare 

Ofisas ir rezidencija—YArds 7-8520 

DR. G. J. BYUITIS 
Vidaus, vaiky, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Californla Ave., šiauryt.kamp.) 

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

mes 30S. 

Taigi, mano jaunieji broliai ir 
seses Kristuje, iš prof. kun. St%. 
Ylos paduotų minčių mes mato
me, jog Kryžius ir Lietuva y r a 
taip ankštai surišti, kad tols
t an t nuo Kryžiaus, tolstamą ir 
nuo Lietuvos. Tikiu, jog dabar 
bus jums aiškiau, kodėl aš kvies 
damas jus j šį sąjūdį, pradėjau 
nuo pačių mums brangiausių žo 
džių, kurių vardai : Kris taus 
Kryžius ir Lietuva. 

< ™ . Hmmm jaunimui sk i r i am, . "AteitieB" klubo valdyba, va-
tėviSkės , . D e r F a h r l n n . . i r m U r t , J T * * ^ ^ ' 

, , _ . . . . „ ,. daugeliui Philadelphijos hetu-kad mūsų Atei t is" gali drąsiai _ . x. 3,. _ .. , . . v , * , . 6 1 vių, nemėgstančių didelio t r iuks 
ir jį nukonkuruoti. 

Dr. J . Grinius, paskutiniame 
"Ateit ies" vedamajame iškelia 
visą eilę skaudžių, bet teisingų 
priekaištų at-kams, į kuriuos 
atkreipti dėmesį ver ta kiekvie
nam at-kui. 

kryžiaus mes vargu a r bebūtu
me lietuviai. 

š ioms mintims sustiprinti, pa 
duosiu jums keletą ištraukų iš 
prof. kun. St. Ylos, į pasaulį 
išklystantiems broliams lietu
viams skir tos knygutes "Lietu
va Brangi". 

Lietuviai s ta tė kryžius dėko
dami Dievui už įvairias Jo malo 

; užtonka suvalgyti obuo j ne3. S ta to ir dabar lietuvis kry-
lį ir jau pasidarysi panašus į žių: iš Tėvynės ilgesio, iš meiles 
Dievą, nuo t o laiko jis gundo tam sodyboj paliktam tėvų sta-
kiekvieną žmogų, kviesdamas ] t y t am Rūpintojėliui. S ta to jis, 
priartėt i prie Dievo ne tuo ke- j nes tiki į Dievą, mūsų tėvų Vieš 
liu, kuriuo Kristus ėjo klupdą- patį. Tegu ir mūsų kambarį vi-

Uždegti jaunąja .J įrdis meile 
Kristui ir Lietuvai, tą ugnį kurs 
tyt i ir plėsti, y ra pa ts svarbiau
sias ateitininkų organizacijos 

mes esame lietuviai. Tačiau be uždavinys, tos organizacijos, ku 

Philadelphia, Pa. 
"Atei t ies" išvykai praėjus 
Ravenhill Akademijoje "Atei

t ies" klubo išvyka (liepos 20 
d.) nebuvo labai gausinga. Di
džiulis karš t i^ ir tvaikas žmo
nes išvarinėjo* "prie jūros arba į 
maudykles. Bet, pagaliau, j i 
ir neturėjo būti gausinga. J u k 

mo, davė progos kultūringai ir 
ramiai praleisti sekmadienį. Ta
čiau talkininkų tarpe matėsi ii 
daug asmenų, nepriklausančių 
"Ateit ies" klubui. Tai sesuo 
Bernarda, P . Balčiaus šeima, 
Klapatauskas ir kiti. J iems ten 
ka pareikšti padėką. 

Lietuvių Diena 

Philadblphijos' didžioji Lietu
vių Diena jau čia pat . J i įvyks 
rugpjūčio mėn. 3 d. Ravenhill 
Akademijos parke, 3480 W. 
Schoolhouse Lane, German-
town. Lietuvių" 'Dieną organi
zuoja Bendruomenės Organiza-

T d . : Ofiso WA. 8-3060. rez. 00 .4 -1161 

DR. Z. DAKILEVIČIUS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

, 10748 So. HJchlgan Ave. 
VAL..: (iSskyrus seštad. ir sekmad.) 

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

Kerld.: 10838 So. Wabash A v©, 

teL ofiso VL, 7-0600. res. V L 7-780S 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec in<<t«MŲ li^os Ir akuserlj*) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Calltornia Ave. 

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

Tel.: Ofiso YA.7-1106, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Streel^ 
( kampas Halsted ir 86-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez? S247 8. l .Mi- ; i ; \ i .h &VI5. 

ri an t savo vėliavos auksinėm 
raidėm užrašė obalsį: Viską at- blaškymo rami išvyka. 

ta i ne pelnui sudaryt i tr iukšmin 
ga gegužinė, W t poilsio ir išsi- didžiausias lietuvių susioūri 

cinis Komitetas, ir šiuo metu JoiORovęfaiu0-4020, 1. MUM.,,..-. •:»«»•• 
neabejojama, kad tai bus, pa ts 

naujinti Kristuje, t a rnau jan t 
Dievui ir Tėvynei. 

K R O N I K A 

mas ir nuosavu krauju pažy- sados puošia lietuviškas kry-

sė 80 metų, ir ši kova išnešė 
an t savo pečių tautinius mūsų 
reikalus. 

mėdamas Kalvarijos kalno nuo- Į žius. O jeigu kitataučiai ateis 
gus akmenis, bet daug lengves- j ir paklaus, ką j is reiškia, papa-
niu, būtent, visokių patogumų šakosime jiems t a s 20 metų t ru 
keliu. Taigi, kiekvienas žmo- '• kusias kovas su caro rusais, 
gus, kuris žada mums šviesią draudusiais mums juos s ta ty t i 

. savo žemėje. Jie rovė iš pake-
p ^ D g į ^ ^ ' lių, o mūsų tėvai naktimis j j 

- . per naują s tatė . Rusai įsitiki-
Nuoštrdžiausiai dėkoju žemiau . , > ... . . . 

pažymėtiems asmenims už prisi-, ™> k * d mūsų tikėjimo neišraus 
minimą manęs mano ligos metu: i ir a tšaukė draudimą s ta ty t i 

1) Tėvams Jėzuitams už lanky- \ k r y £ i u s > Tačiau jie pravosla-
mą manęs ir jų maldas; į . . \ 

2) Seselių kazimieriečių moti- v i n ° >r rusino mūsų tautą ir to
nai Teofilei už josios maldas ir liau. Religinę kovą lietuviai te-
užuojautą; 

3) Kazimierietei seselei Paulinai 
už užuojautą; 

4) gv. Bonifaco bažnyčios (Ed-
wardsville, 111.) Seserims už užuo
jautą ; 

5) Juodgalvienei už dovaną 
6) Pavilonių šeimai už dovaną; 
7) Dčdienei Smagurienci už šv. 

Mišių auką; 
8) Dėdienei Blaževičienei už do

vaną; 
9) Kotrynai Polekaitei už šv. 

Mišių auką; 
10> Jau akienei už prižiūrėjimą 

manęs po operacijos; 
11) Guibinams už dovaną; 
12) Bertai Volskienei už dova

ną; 
13) Baušiams, Landienei, Mar-

tinkaras ir Ežerskiams už užuo
jautą; 

14) Germanams už dovaną; 
15) Savo sūnui kun. Antanui už 

budėjimą pris manęs po operaci
jos, už jo maldas ir rūpestį. 

atlaikė šv. Mišias ir pasakė pa-
; mokslą. Ypatingai pabrėžė, kad 
j ateitininkija neturėtų pamiršti 
ir labdaros darbo, ypač šiuo me 

Kun. dr. J . PctrėnaA, "Iš At- t u > k a i Vokietijoje skurs ta dar 
kų Gyvenimo" skyriaus vyr. re t o k s d i d c l i g s k a i č ius lietuvių. 
daktorius, išvyko t r ims savai- Pamaldų metu, Stankevičiui iš 
tems atostogų. Šiuo metu sky- ches ter io vargonais pri tariant , 
rių tvarko Al. Šatas. j giedojo operos solistė Juzė Au-

Ad. Vtliušis, PMACV pirmi- gai tytė ir ansamblio choras, ve-
ninkas, daug energijos ir laiko damas L. Kaulinio. Philadel-
pašventęs at-kų vasaros s tovyk ' phijos ateitininkai solistei, chor 
lai, studentų ateitininkų p-ko vedžiui ir choristams reiškia 

nuoširdžią padėką ir pagarbą, 
jog pačiame vidurvasaryje, 

mas. Tikimasi daug svečių iš 
K u n r ' v ė ž i s ' i r v a i r v i e n u o l y - ! artimesnių i r tolimesnių apy-

l 0 koplyčioje'išvykos dalyviams I i n k i l J - « * Mi i taddpta jo . Ue-
tuvių ševntę savo atsilankymu 
pagerbs Jo Ekscelencija vysk. 
V. Brizgys, kuris 11 vai. šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je laikys šv. Mišias, pasakys pa 
mokslą, o išvykos vietoje kal
bės į visus lietuvius, paliesda
mas Bendruomenės reikšmę ir 
svarbą. Be vysk. Brizgio prog-

vietą perleido Ad. Markeliui. 
Pa t s žada daugiau atsidėti mok 
sleivių at-kų veiklos pagyvini
mui. 

Viktorija Remeiky*S, Cicero 
jaunesniųjų ateitininkų ikrelio 

Paįieškojimas 

Dr. A!exander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 \Vest Marąuette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. ir SoStad. pagal sutarti 

TcL? Ofiso i*H.it-»s:tK, rez. UI .7-91 uy 
DR. A. JENKINS 

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

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. Trečiad. Ir SeSt. uždaryta 

GIloveliHl « i;»ii,i 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
ramoje dalyvaus ir Philadel- I Valandos: t ~ . Į i ir 7—9 v v pagal 

" J » : susitarln '-i iAskyrus trečiadienius phijos ansamblio choras. 
Panašaus masto lietv.vių eu 

2422 Wcst Marųuette Rd. 

Pajleskonia Josofata I\voskleuiA>-
w» rk-tkleMicuuna nuo Vandžioga 

. los. JI buvo gr)žiiHl j Lietuva — 
n a r e , m o k s l e i v i ų a t - k ų V a s a r o s l Kauną, 1«2S metalu su valkats. V a i - ' 
stovykloje, dainų žinojimo kon- ' ĮVV«ova»: i , v £ ; l B ^ M t t 

1 ko Ji su vaikais sugrįžo atgal J Ame-
' rlkij, ir gyveno Chlcagoje. Jos vaikai 

r» ,• » , • gittię Chlcagoje. PajleSko Romualda 
P a U l l l l S J l i r k U S , v y r . " A t e i - PetkovlčlQte-IvanauHklene. Slysti ži

nias: Romualda RožSnas, 99 Carroll 

kurse laimėjo pirmą vietą. 

t ies" redaktorius šiuo metu ato 
stogauja. Jo sumanumo ir pa
sišventimo dėka "Atei t is" tiek 
savo turiniu, tiek išoriniu puoš
numu, neturi sau lygaus lietu-

St„ Binghamton, N. Y. 

> .... 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrglnla 7-7097 

• — " » ; ' - - ' * • • _ • • • i r a s 

• i 

Tegu Jums Dievas atlygina! 
Marija čepanlenft 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SA 
AND MAN 

Chicago 4038 Archer Avenue 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
A i r u i J S T 8 A M M I K A S , S e k r p t n r i m 

• "I 

> . . . , , , . , . . , ., . . j ' l 

Išpardavimas $u W/« Nuolaida" 
. Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i r m a d . i r K e t v i r t a d . a t d a r a i k i 9 :30 v a i . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's kranJuve 
Lengvos išmokėjimo Hijlygos tiesioginiai be jokios kredito į t a i g o s 

, Ji 
i II i n i t i i i i i i •_ ! i — — i f r 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 S. 49th Ct., CScero 
ITždaryta nuo liepos 20 iki rugp. 3 d. 
KrciptlB pus l^r. l^ipskj. I„A I-431G 
ir CR 7-3815, arba Dr. 1 >anllcvk>tų. 
WA 8-3060 Ir CO 4-1187. 

Telefonas: HKlianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSDCIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti. 

o f i so telef.: LAfayette 3-8210, Jei j 
neatelllepla .šaukite KlOdele S-28C8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

4146 S. Archer Ave. 
U-.: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 

Vak.: pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 
Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-55M, rez.IlK-74906 

DR. FRANK 0. KWINN 
( K \ I I M N S K A S ) 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
1«51 We«t 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečisd. Ir Rostad. vak. 

Tel. Ofiso G R 6-53*9 PU. fl-47sa 

DR. A. MACIUKAS 
G Y D Y t O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 8 W B S T 6 8 r d S t r e e t 
(kampas 61 tr Arteslan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir Sefit. 2—4 p. p. Bekm. uždar. 
Nuo liep. 12 d. iki rugp. 18 d. SeStad. 

uždaryta 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
TeL I'l llnuui 6-827? 

VALANDOS: pagal susltarlms 

1 7 5 0 W e » l 71»t n%. 
(prie Oalltornla A v e ) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nu>. J 
lkl 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. fiePtad. nur 
2 iki 4 • . treč.—pagal susltarims 

Susitarimui skamb. Gilo. g-1:121 
Jei neatsiliepia Vlnoennefi 6-3600. 

0R. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-0778 

Ofiso telef fonas Vlrginla 7-1886 

OR. AL RAčKUS 
G Y D Y S I Ą S IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečlad. Ir sekmad.- tik susitarus 

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

keičia stiklus ir renraa. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, m 

gaukite *m Y A 7-7*81 
Priima: vakarais 6 lkl 9, seštad. 
10 ryto lkl 4: trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso VA 7-0554, rez. Ml 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstaa) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:t0 
v.v. Sekmad. nuo 10 lkl 12 v. dieną 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
O f i s o TeL RKlktnce 5 -4410 
RezkL telef. GRovetuU 6-061T 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M. 
TreČiad. ir seštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 6 4 5 S o . A s h l a n d Ave . , C h i c a g o 
VAL.: nuo 2—4 tr «—S; trečlad., seš

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. PR.« - l fS€ 
Jei neatsilieps virftminStl telefonai 

saukite: Mlduay 8-0001 

Tel . :Ofiso H K . 4 - 2 m , rez.PR.8-8484 

DR. V. P. TUMAS0MS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South We*tern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
seštad. 2—4 p.p. TreČiad. Ir 

sekmadieniai* uždaryta. 
I — . . • • l l l . » — — ! • • • • • • • • • ! • , . , — ! • ! — • - • • » . i • ! . - ^ • 1 1 1 « 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
ButO"-^ WAlbrook 6-6881 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
I Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PR.8-6446 rec.HE.4-Sl50 

DR. F. 0. VNNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Maruuette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir seštad. nasrai sutarti 

— -
Tel. Ofiso OA 6-«0257, rez. PR 6-64158 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYD|YTOJAS UI CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Kr/M. 6600 S. Artembm A v e 

VAL.: II v r iki Į p.p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

v.rv meių patyrimą* 
Tel. YArds f-1828 

1 ritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirhtmi-
756 West 85th Street 

V A L : nuo 10 iki 2, nuo (i lkl 8, tre
člad. nuo ii)—12; fteStad. 10—S p.p 

l<^rxainlnuoja Pritaiko 

DR. J. J. SMETANAfliT 
OPTOMBTRISTAS 

AKIŲ S1»KC1AL18TA8 
1S01 S o . A s h l a n d A v e n u e 

VAL..: ptrtuad. antrad. ketvlrtad. 
ponktad. 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, seštad. 9:30 Iki 

12; l . s o iki 6 vai. vak. 
OAnal 6-0528. P l a t i Bldg. 

Telefonas OLymplc 2-4276 

DR. P. ATIOtiUNAS 
DANTISTAS 

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

p e n k t 8—6, 7—9 p.p. 
8147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., šest. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. 6F u / AS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4008 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P : nn<*A 
DANTISTAS 

2728 VVest 71»t S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

relefonas GRovehlH 6-67B5 

DR. AMTHUKY YvkUt/'MS 
<Vlt ir^ \ S ) 

DANTISTAS 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovehni 6-1642 

N 
• 

I 
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Tautos vienybes reikalu 

DR. ALBERTAS TARUUS 
Taip dabar galvoja 

Washingtonas 
1 Pažymėtina, kad tiek respub
likonai tiek demokratai šį kar
tą rado reikalinga suminėti sa
vo rinkiminėse programose, 
tarp kitų rusų pavergtų tautų, 
ir Lietuvą. 

Kaip žinoma, vieni ir antri 
pasmerkė dabartinę Lietuvos 
okupaciją. Demokratai nuėjo 
dar toliau, pasižadėdami "rem
ti sovietinio imperializmo au
kas" ir veikti, kad Lietuvfc ir 
kiti pavergtieji kraštai "atgau
tų laisvę". 

Būtų gera, kad tokie pareiš
kimai neliktų vien meškere bal
suotojams prisivilioti, o įsikū-

kokių esminių pakitimų, kol už
sienio politikai vadovauja da
bartiniai žmonės. Valstybės 
sekretorius Dean Achesonas ir 
toliau liks prisirišęs prie savo 
dogmos: Būkime stiprūs, o ta-

nešildo pavergtųjų tautų, nes ji 
tik užtveria bolševizmui kelią 
plisti, bet nieko nedaro panai
kinti viso blogo priežasčiai. 

KOMUNIKATAS 
Vakar gavome Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Vliko de

legacijos pasitarimų tokį oficialų komunikatą: 
"1952.VII.21 — 24 d. d. Paryžiuje įvyko pasitarimai, 

kuriuose dalyvavo Lietuvos Diplomatijos Šefas Ministe-
ris S. LOZORAITIS, Lietuvos Ministeris Londone p. B. 
K. BALUTIS, Dr. S. BACKIS, e. Lietuvos atstovo p. Pa
ryžiuje ir VLIKo Delegacija, kurią sudarė p. p. J. NOR-
KAITIS, DR. P. KARVELIS, T. ŠIDIŠKIS ir DR. Z. 
IVINSKIS. 

Pasitarimuose buvo svarstyti VLIKo ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos bendradarbiavimo reikalai. Susitar
ta priimti' diplomatų pasiūlymą, kuriuo einant tasai ben
dradarbiavimas vyks tariantis VLIKo Pirmininkui su Lie- n yį ų y^^ ateinančiais metais, 
tuvos Diplomatijos Šefu. 

Platesnės Lietuvių Konferencijos klausimu sutarta, 
kad tokia Konferencija yra reikalinga. Ją bendrai šauks 
Lietuvos Diplomatijos Šffas ir VLIKo Pirmininkas, su
sitarę dėl jos vietos, laiko, dalyvių ir darbotvarkės". 

Iš šio komunikato aišku, kad pasitarime nepasiekta to, ko 
norėta pasiekti. Lietuvos laisvinimo reikalai verste verčia vi
siems veiksniams sueiti į vienybę, į vieną kovos frontą, kad 
darbas būtų efektingesnis, kad paralelizmų išvengtų, kad lėšas 
taupytų, kad laisvųjų valstybių sostinėse duotų pajusti, jog 
lietuvių tauta nėra susiskaldžiusi, bet vieninga. Lietuvių vi- j da niekas nedrįs mūsų paliesti! 
suomenei, pagaliau, nesuprantama, kodėl turi būti kelios lietu- Į Tegu šitokia dogma ir gera 
vių užsienių tarnybos, bet ne viena, kodėl turi būti kelios lie- laisvajam pasauliui. Ji tačiau 
tuvių informacijų tarnybos, bet ne viena, kodėl visi kiti Lietu
vai laisvinti veiksniai turi eiti keliais skirtingais keliais, bet 
ne vienu. 

Privačiais keliais mes esame painformuoti, kad diplomatai 
nerodę jokio noro tartis dėl tokio glaudesnio bendradarbiavi
mo. Lyg atrodytų, kad jie jieško pritarimo, bet nemato rei- Vienoje iš neseniai pasakytų 
kalo eiti į bendrą darbą demokratiško susitarimo keliu. Šitoks (kalbų rado reikalinga paneigti, 
nusistatymas yra kenksmingas ne tik mūsų jėgoms apjungti kad jo esanti "užtvaros" (con-
didžiajai tautos kovai, bet ir pačiam Lietuvos nepriklausomy- 'tainment) politika. Girdi, stip-
bės reikalui. • Į ri jėga suteiksianti laisvę ma-

LICDNI GANDAI 
Apie Londone įvykusį trijų diplomatų (pp. Žadeikio, Balu

čio ir Lozoraičio) pasitarimą "Darbininkas" Nr. 55 rašo: 
"Nepatikrintos iš Londono atėjusios ir New Yorke 

plačiai komentuojamos žinios skelbia apie Londone trijų 
diplomatų konferenciją, kad esą sutarta jieškoti sau vi
suomeninio užnugario tarp rez. santarvininkų. Pastarųjų 
poziciją stiprinti esąs įpareigotas min. Žadeikis. Turi bū
ti daroma pastangų pakeisti Patariamosios Grupės prie 
Laisvosios Europos vadovybę". 

Jei šitame teigime bent truputį būtų teisybes, tai jrtiktų 
išreikšti viešą ir visuotinį lietuviams diplomatams papeikimą ir 
net protestą. Bet mes, visdėlto, stipriai abejojame, ar j|e jieš-
kotų sau užnugario rezistencinėje santarvėje, kurios tikslai ne
aiškūs, kuri organizuojama ne tam, kad lietuvių vienybę stip
rintų, bet tam, kad ją ardytų. Mes dar stipriau abejojame, ar 
p. Žadeikis būtų apsiėmęs toms negarbingoms pareigoms — stip
rinti lietuvių vienybės ardymo sąjūdį. 

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS KLAUSIMAS 
Grįždami prie diplomatų — vlikiečių pasitarimo komunika

to, norime įžiūrėti vieną visdėlto teigiamą ir duodantį šiokių 
tokių vilčių reiškinį. 

Pasitarime neatsisakyta minties sušaukti platesnę Lietu
vių Konferenciją. Tokios konferencijos reikalingumui pritarta. 
Jai laiką, vietą ir darbotvarkę nustatysiąs p. Lozoraitis, susi
taręs su Vliko pirmininku. 

Tokios konferencijos šaukimo idėja jau seniai yra kilusi. 
Ir mes jai nuoširdžiai pritariame. Pritariame dėl to, kad yra 
gyvas reikalas visiems veiksniams atvirai išsiaiškinti; jei rei
kės ir išsibarti, ir bent kartą prieiti prie visų laisvuose kraš
tuose esančių lietuvių jėgų apjungimo, Lietuvos laisvinimo pa
stangų koordinavimo, žodžiu — vieno stipraus kovos fronto su
darymo. Kai veiksnių jėgos bus apjungtos, visa pasaulio lie
tuvių bendruomenė bus vieninga. Ji bus tuo stipriu užnugariu 

MOKSLAS APIE VLIKĄ (?) 
(Vietoj recenzijos) 

BARBARAI SIAUČIA 

Dr. jur. V. ŠESUVIS 

Dr. M. Anysas "Dirvos" š. Jeigu partijos jieško įtakos įvai 
rių susiblokavimų pavidalu, jei-m. birželio 19 ir 25 ir birželio 

26 Nr. 26 paskelbė straipsnį 
vardu "Vilko teisinė pa irtis". 
Tai gana įdomus temos pavadi
nimas, viliojantis gilintis į jos 
turinį. Temos pavadinimas ir 
jos autorius sugestionuoja, kad 
čia yra mokslinis straipsnis ir 
tai retas straipsnis, nes Vlikas 
yra rezistencinis organas, o li
teratūros reizistencinės teisės 
klausimu nėra daug. 

Tvirtinimai apie partijas 
Autorius straipsnį pradeda 

išvardinimu Vliką sudarančių 
partijų ir rezistencinių organi
zacijų vardų, susiaurindamas jų 
reikšmę apskritai ir paneigda
mas jų teisinę reikšmę Vlike 
Jis rašo: "VifSuj minėtųjų par
tijų vardu veikią asmens nepa-

gu įvyksta tam tikrų nesklandu 

Raudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 
PR. TERVYDIS 

2. Meškos nagos jau matos 
Birželio 18 d. Kaune junti šiek tiek tvarkos. Policija jau tvar-

mų darbe dėl organizacinių i ko rūpestingai judėjimą, o "lioidis" ir "lud" nebešoka gatvėse: ji 
klausimų arba skirtingų pažiū
rų į vieną ar kitą klausimą, tai 
tas nieko bendro neturi su par
tijų teisine padėtimi. Partijų 
oficialiu nesireiškimu, reikia ma 
nyti ,autorius laiko jų nedaly
vavimą valdžioje po 1926 me
tų gruodžio 17 d. Bet visiems 
yra žinoma, kad tas faktas yra 
tik vienos partijos nuopelnas. 
Partijos ar partijų buvimas opo 
zicijoje ir dėl vienų ar kitų prie
žasčių negalėjimas dalyvauti 
valdžioje, jos ar jų teisinės pa
dėties nekeičia, o partijų reiški
mosi iš viso ir pats autorius 
neneigia. 

Nepagrįsti tvirtinimai apie 
Vliką eina iš kokių nors neseniai įvy 

kusių demokratinių rinkimų, j Paneigęs Lietuvos partijų 
kada kraštą ims valdyti kita kuriuose rinkėjai jiems būtų (žinoma .išskyrus tautininkus) 
vyriausybe. |davę politinį mandatą, bet be teisinumą ir oficialumą, užmer-

Neatrodo, kad galėtų įvykti išimties yra tik laisvai susirin- kęs akis prieš faktus ir istori
kę asmens, pasistatę partijų ją Nepriklausomą Lietuvą ku-
priešakyje ir tariamai kalbą jų riant, dr. M. Anysas nesvyruo-
parlijų narių vardu..." "Dar j damas neigia Vliko teisinę pade 
reikia pažymėti, kad viršuj su- tį. Jis rašo: "Kokio nors teisi 

buvo išvaikyta iš gatvių ir šalygatvių, kad netrukdytų judėjimo 
arba pati išsiskirstė naujiems darbams, nes gi reikėjo "sugriovus 
seną pasaulį, naujas atstatyti" — sudaryti "liaudies ir darbo 
žmonių priešų" sąrašus. 

"XX amžiaus" redakcijoje švilpė labai liūdnos nuotaikos. Aš 
jiems papasakojau įspūdžius iš Žemaitijos. Papasakojau apie įvy
kį su senuku kapucinu Kaune ir savo pokalbį su senuku Januš
kevičiumi. Aš gerai prisimenu, kad nevienas jų tik suraukė kak
tas, o Servus pratarė: 

— Važiuojame be stabdžių į pakalnę. 
Šiais žodžiais jis pasakė visų mintis ir nuotaikas. 
Pietus "Dainavoje" suvaigęs, užsukau pas kun. nrof. St. Ylą, 

kuris tuo metu gyveno Vilniaus g-je. J jo kambarį mes susirink
davome labai dažnai pasitarti jaunimo reikalais. Ir susirinkdavo
me kartais, net profesoriui nesant namuose. Ateina būdavo pro
fesorius ir stebisi, kaip mes į jo kambarį susikraustėme. Ir pro
fesoriui pralinksminti parodėme, kad jo durų prancūziškas už
raktas lengvai atrakinamas vieno mūsų suomišku peiliu. Tą pas
laptį mes visai atsitiktinai suradome, kai reikėjo palikti vienas 
raštelis ir mes jo negalėjome aiškiai užkišti. Vienas Vincas tuo 
rašteliu "užrakino" duris, ir kad geriau laikytųsi, įspaudė suo
mišku peiliu. Durys kažkaip atsirakino...Prof. St. Yla tuo metu 
buvo kaip tik parsinešęs savo naujuosius atspaudus iš "Židinio" 
("Dabarties žmogus" ir dar kitas apie dvasinę šios dienos krizę). 
Su autoriaus parašu jie atsirado ir pas mane. Taip pat prisiglaudė 
ir po keletą be parašo. 

nevruoti. 
Tačiau kitas Valstybes De-

minėtos partijos, išskyrus tau
tininkus, oficialiai nebeveikė po 
1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mo ligi Lietuvos okupacijos". 
Rezistencinės grupės esančios 
dar mažiau apčiuopiamos. 

Kas seka mūsų parįljų bei 
rezistencinių grupių gyvenimą, 
tas negali sutikti su dr. M. An>' 
su, kad partijų priešakyje stovį 

Tą dieną šalia visokių Reikalų su prof. St. Yla teko aptarti ir 
nio statuso Vlikas neturi nei jo rankraščių likimas. Juos buvome sutarę iš Kauno pašalinti, 
privatinėje, nei valstybinėje, nei n e s m u m s visiems buvo aišku, kad šiam žmogui netrukus iš čia 

teks dingti. tarptautinėje teisėje". Jis sam
protauja, kad privatinės teisės 
atžvilgiu Vlikas pagal savo gy
venamąją vietą nesąs įrašyta 
draugija, neturįs valdybos jį 
galiojančiai atstovauti teisme ir 
kitur, negalįs įsigyti nejudomo 
turto ir tt. Jis 'Vliką formu-

ar jų vardu veikią asmenys ta- | l u oJa t a i P : " V l i k a s y r a l a i s v a s 

riamai kalba jų vardu. Partijos , susibūrimas privatinių asmenų, 
turi savo statutus, savo narius, .siekiant tam tikrų politinių tiks 
turi savo vadovybes, renkamas l*> v e i k i a n t *» Jo k io 3 u n d i m o 

susirinkimuose ar partijos at pagrindo". Ši jo formulė yra 

ne vieno ar kelių diplomatų, bet viso tautos bendrojo sąjūdžio, ik i e t iJa Sovietinėje Kontrolėje". 

stov* suvažiavimuose. Kiek pil- v i s i š k a i klaidinga. Vlikas nėra 
partamento pareigūnas, Visuo-'nai demokratinis rinkimų prin- 'betJ}s, y r a _^_et"v^ ^ " 1 U 

menės Reikalų Įstaigos direk
torius, Francis H. Russel, tvir
tina, kad manevruoti nė neke
tinama. Ir kam, jeigu, jo žo
džiais, policinė valstybė, atsi
kirtusi ) laisvojo pasaulio, poli
tinę, ūkinę, moralinę ir karinę 
galybę, supras, kad nebeliko 
vietos nei pradėti naujam puo
limui nei griauti kitus kraštus 
iš vidaus? 

Tai, anot Mr. Russel, privers 
Kremlių pakeisti savo planus; 
dar daugiau — "policinė valsty
bė nebegalės nugalėti neišven
giamų vidaus sunkumų"... ir 
subyrės savaime. 

Mr. Russel, be abejo, nekal
bėjo vien savo vardu. Netenka 
todėl stebėtis, jeigu VVashingto-
nas, belaukdamas bolševizmo 
subyrėjimo, laikosi nuomonės, 
kad ir pavergtosios tautos turi 
apsišarvoti tokia pačia kantry
be. 

Taip bent tvirtinama tik ką 
pasirodžiusiam Valstybes De
partamento leidinyje "Rytų Vo* 

Iš prof. St. Ylos nusukau Žuvų rinka. Pas jos visokius par
davėjus būdavo galima užtikti ir labai retų lituanistinių knygų. 
Tą dieną sau tinkama nieko neužtikau. Prie šio antikvarininko at
sirado policininkas ir paklausė visos eilės knygų, žiūrėdamas į 
kažkokį sąrašą. Iš jų atsimenu tik vieną leistą Panevėžyje apie 
1923 m., kurios autoriaus slapyvarde ar pati knygos antraštė bu
vo "Beržo tošis". Policininkas dar pervertė šiek tiek knygas ir 
nuėjo. Mums tada dar nekilo joks įtarimas, kad šios knygos jau 
įsakytos konfiskuoti pagal naujojo vidaus reikalų ministerio į-
sakymą kaip priešsovietinės ar "priešliaudinės" (antisemitinės). 

Užėjęs po kokios valandos į "Antikvarą" Lukšio g-je, viduje 
radau keletą policininkų, kurie jau griozdėsi jieškodami "prieš
valstybinės" literatūros, o jos sąrašas buvo jau nemažas. Čia bu
vo Cermanto, KOMUNIZMAS DIDŽIAUSIA NELAIMĖ, vėl ta 

cinas nasireiškia atskiros nar susibūrimas privatinių asmenų, P t̂i "Beržo tošis" ir prof. St. Ylos naujieji atspaudai, kuriuos jis 
cipas pasireiškia atskiroje par- * nrlaniyaciiu t i k v a k a r i š spaustuvės parsinešė. Policininkai knygose vertėsi 
tijoje, pareina nuo jų vidaus j T ^ į " VHkas siekia ne tam Juokingai, t ik paviršutiniškai, tačiau pora vyrukų, ku r i e iš kal-
tvarkos ir nuo jų atstovauja- a t* t o v y D*;. V11K*, , * e J™ , bos atrodė bus žydukai, vertėsi tikrai įnirtusiai ir tai viename tai 
mos doktrinos. Visos senosios t l k r u P o h t i m u tlkslu> ** v i e n o 

Lietuvos partijos turi atramą 
Lietuvos įstatymuose. Tai tik 
visiškas partijų organizacijos 
nepažinimas gali leisti tvirtinti, 
kad partijų pareigūnai tariamai 
kalba jų partijų vardu. 

Rezistencinės grupės savo or
ganizacinius principus taip pat 
sudarė Lietuvos teritorijoje. 
Tiesa, jos savo narius subūrė 
laisvai, kaip laisvai buria savo, 
narius ir visos mūsų politinės 
partijos, jei neskaityti tautinin
kų valdymo laikotarpio, kuria
me būrimas j vieną partiją tu
rėjo prievartos pradų. Rezis
tencinėms grupėms susidarant, 
joms nerūpėjo grynai formali
nis momentas užsiregistruoti 
pas Gebietskomisarą, joms rū 
pėjo kova už Lietuvos iš 

ir aiškaus tikslo, būtent — Lie
tuvos išlaisvinimo ir jos konsti
tucinių organų atstatymo. Vli
ke veikią asmens nėra privati
niai asmens, o yra partijų de
legatai. Tai koks gali būti Vli
ko neigimas privatinės nuosa
vybės atžvilgių ir koks gali bū
ti privatinės teisės taikymas 
Vliko teisinei padėčiai nustatyti. 
Vlikas komercinių tikslų tikrai 
neturi ir nesirengia įsigyti ne
judomo turto Vokietijoje ir dėl 
jo bylinėtis. Vietoj jieškojęs Vli
ko registracijos vokiečių draugi 
jų registreuautorius geriau pa-
jieškotų VJiko kaikurių narių 
registracijos nacių koncentraci
jos stovyklų archyvuose. 

Per drąsus tvirtinimas 
Toliau dr. M. Anysas rašo: 

laisvinimą ir tuo tikslu jos su- "Valstybinės teise, atžvilgiu 

viso jos bendrojo fronto. 
VARDAN TOS LIETUVOS... 

Tokia konferencija turėtų daug reikšmės ir tarptautiniu 
požvilgiu. Ji pademonstruotų atnaujintąją lietuvių vienybę. 

Ligšiol lietuviai buvo statomi kitiems kaip vieningumo pa-

Amerikiečiai nepritaria šiuo me 
tu jokių sukilimų organizavi
mui ar mėginimams nuversti 
sovietinę valdžią Rytų Vokieti
joje. Tai, knygutėje tvirtina-

vyzdys. Baugu, kad paskutiniųjų dienų įvykiai atskiruose veiks- i ma» t i k Pake«ktų patiems vo 
niuose, įvairiuose pasitarimuose lietuvius nepriskirtų prie tų 
tautų, kuriose eina aršios partinės kovos, kurių politinės grupės 
nebesusikalba viena su kita. Gausingesnės tautos dar gali 
leistis į ginčų ir susiskaldymų "malonumą", bet negausingai 
lietuvių tautai šiuo tragingu jos gyvenimo momentu tai yra 
pražūtinga. Vienybės reikalingumas šiandien yra aksiominis. 
Keno asmeniškos ambicijos ar interesai atsistoja vienybei ant 
kelio, tokį ar tokius reikia smerkti kaip vienybės kenkėjus. 
Vienu žodžiu, yra daug motyvų, kodėl yra reikalinga sušaukti 
visų Lietuvos laisvinimo veiksnių platesnę konferenciją, kurios 
šūkiu turėtų būti Lietuvos himno žodžiai -— "Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi!" 

kiečiams, nes Amerikos įsikiši
mo netenka laukti, kadangi tai 
įžiebtų naują pasaulinį karą. 

Žinoma .toksai patarimas tai-

būrė drąsių patriotų būrius. Jų 
pobūdis ir aplinkybės neleidžia 
joms skelbti jų gyvųjų narių 
skaičių, jei bent žuvusiuosius ir 

Vlikas taip pat neturi jokio sta
tuso". Autoriaus argumentas 
yra tas, kad Vlikas nevaldo nė 
kiek Lietuvos teritorijos, iš ku-

Praėjusį sekmadienį mirusiojo senatoriaus McMahon nuo
pelnus giliai vertina prez. Trumanas, kabineto nariai, jo kole
gos senatoriai ir visi didieji dienraščiai. Nors, palyginti, dar 
jaunas žmogus, sulaukęs tik 48 metų amžiaus, tačiau savo dar
bais ir pasiaukojimu krašto gerovei, pasistatė sau amžiną pa
minklą. Velionis buvo katalikas. 

kad nepakenktų gyviesiems. Tai 
apie jų apčiuopiamumą ar ne
apčiuopiamumą per anksti yra 
kalbėti. 

Kad tų partijų ibei rezistenci
nių organizacijų delegatai Vli
ke nėra visų piliečių rinkti, yra 
aišku ir be komentarų. Taip 

komas tik vokiečiams. Bet ne-j pat yra aišku ir kodėl. Juk kiek 
girdėti, kad kitaip būtų patą- Į vienas žino, kad krašte likę ir 
riama Ir kitoms rusų paverg- Sibiro platybėse vargstą pilie-
tosioms tautoms. čiai rinkimuose negalėtų daly-

Laukti bolševizmo subyrėji- vauti, o laisvojo pasaulio kam-

tai su tam tikru atsargumu, r i o f a k t o > egą> b ū t u g a l i m a j a m 

nus, o nepasilikti sau teritori
jos valdymo teisę. Tai Vliko 
teisinės padėties neigimas tokiu 
faktu, kurio jis siekia, bet tik 

išvesti vyriausybinių funkcijų, ne sau, o konstituciniams Lie-

kitame kampe ištraukdavo Germantą arba Maliauskį. Kun. A. 
Maliauskio tebuvo į rašyta tik BOLŠEVIZMAS, bet tie krėtėjai 
buvo gana uolūs ir sunešė visus jo raštus. Taip pat atnešda/o ir 
kiekvieną Ylos knygą, kuri į sąrašą dar nebuvo patekusi. Ypač 
jie stropiai jieškojo A. Voldemaro "šių dienų uždaviniai" (ar pa
našiai) brošiūrėlės ir "Siono išminčių protokolai", išėjusių dar 
demokratinių seimų laikais. Ir kaip jie buvo laimingi, kai surado 
vieną apdriskusį egzempliorių. Jie pervertė ir rusų kl. skyrių, 
nors rusų autoriai dar nebuvo įtraukti. Iš to skyriaus išrinko ne
maža emigrantų raštų, bet policija atsisakė juos konfiskuoti, nes 
raštas liečia tik keletą lietuviškųjų knygų. Ir taip dar tą dieną 
buvo apginta ne viena lietuviškoji knyga, kuri po kelių dienų taip 
pat jau buvo įtraukta į naują juodąjį sąrašą. 

Iš p. Leono, turėjusio antikvariatą Gedimino g-je, kuris vė
liau buvo nacių sunaikintas už pogrindžio spaudos platinimą, ir 
visos eilės kitų knygynų savininkų, patyriau, kad tokios kratos 
buvo visuotinės ir prie policijos daug kur buvo priskirti "pagal
bininkai" iš saugumo. Iš jų man pavyko tuo metu susidaryti ir 
tikslų draudžiamosios knygos sąrašą, kuris jau prašoko dešimt 
leidinių. 

(Bus daugiau)' 

siekia išlaisvinti teritoriją ir ten , statusą tarptautinės teisės at-
atstatyti konstitucinius orga- žvilgiu bus galima išspręsti tik 

mo dėl vidaus sunkumų yra pa
ti lengviausia išeitis. Ar taip 
jau ir įvyks, kaip Valstybės De
partamente galvoja, niekas ne
žino. 

Visa gi nelaimė, kad paverg
tosioms tautoms belaukiant sau 
lės užtekėjimo, anot lietuviškos 
patarlės, rasa gali ir akis išėsti. 

peliuose atsidūrę tremtiniai, ne-

Platesniu ir išsamesniu pagrin
dimu jis nesirūpina. Išeinant iš 
argumento — nevaldo —, atro
do, kad autorius Vlikui valsty
binės teisės atžvilgiu statuso 
nepripažįsta tik dėl to, kad Vli
kas nevaldo Lietuvos teritori
jos. Nuosekliai galvojant, gau
tųsi išvada, kad Vliką pripažin
ti valstybinės teisės atžvilgiu 
tetrūksta tik valdymo teritori
jos fakto. Jeigu tas faktas bū
tų, tai autorius prie* sį faktą 

sudarytų tos visumos, apie ku- nusilenktų ir sutiktų, kad Vii 
rią dr. M. Anysas kalba. Todėl k a s t u r i valstybinės teisės sta 
partijos ir yra susitarusios, kad 
kol bus galima balsavimu nu
statyti, kuri partija kiek turi pa 
ramos visuomenėje .veikti dele
gavimo principu po vieną nuo 
kiekvienos partijos ar grupės. 

tušą. Bet šitoks Vliko teisinės 

tuvos organams, yra nedagalvo 
jimas iki galo arba nesąmonin
ga klaida keno nors naudai. 

"Tarptautinės teisės subjek
tas Vlikas taip pat nėra", skel
bia toliau dr. M. Anysas, nes, 
girdi, jokia suvereninė valsty
bė Vliką iki šiol nėra pripaži
nusi, tai dėl to Vlikas neturįs 
teisės veikti tarptautiniuose 
santykiuose, esą net JAV nepri 
pažįstančios Vliko. 

Tai drąsus ir neturįs argumen 
tų tvirtinimas. Klausimas, kas 

tada, kai jis baigs savo egzis
tenciją. Dabar gi šio klausimo 
sprendimas yra gerokai per ank 
styvas. Vlikas siekia tarptau
tinio pripažinimo ir jo darbas 
nėra baigtas. Vlikas turi pilną 
teisę paprašyti mūsų juristų ne-
sikarščiuoti ir palaukti iki jis 
šioje srityje darbą baigs. 

Savo pilno tarptautinio pripa
žinimo Vlikas siekia palengva 
ir atsargiai. Dėlto nėra žinoma 
faktų, kad Vlikas būtų kreipę-
sjs į kurią nors suvereninę vals 
tybę ir klausęs: pripažįsti mane 
ar ne. Jis savo darbais, savo 
užsiminimais, savo memorandu
mais, savojankymaisis pro prie 
kines ar užpakalines duris ski
na sau kelią į pilną pripažini-yra ir kas nėra tarptautinės 

teisės subjektas, nėra taip leng- mą. Ir nėra žinoma faktų, kad 
vai išsprendžiamas. Joks ob- jam būtų buvę užtrenktos du-

padeUes komentayraas^tų t o - , j e k t y v u 8 t a r p t a u t i n S g t e i s g g ž i . , r y g m m t o k a d p a g a , d r M 

novas nesiimtų keliais sakiniais Anysą jis nėra tarptautinės tei-
šį klausimą išspręsti, kaip tai 
padarė dr. M. Anysas. Vliko 

liau, negu Vliko iždavinys sie 
kia. Vlikas karcu su visais ak
tingais rezistenciniais veiksniais 

sės subjektas. 
(Pabaiga rytoj) 

s 
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KAšYKIMfiS P R I E 
KATALIKIŠKOJO 
SUSIVIENIJIMO 

Daugelis naujų detroitiečių 
įsigyja apdraudą per įvairias 
organizacijas ir dažnai lietuviai 
katalikai apsidraudžia nekatali
kiškose organizacijose. Turbūt, 
manydami, kad nėra skirtumo. 
Turėdami Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimą Amerikoje, 
visi katalikai turėtų apsidrausti 
per šią organizaciją. Katalikiš
ko susivienijimo apdraudos kai
nos y r a žemos ir galima apsi 

Ruošiasi kongresui. Detroito 
LRK Federacijos skyrius uoliai 
ruošiasi L R K F kongresui, kuris 
įvyks rugsėjo 26 — 28 dd. Det
roite, Stat ler viešbutyje. Kitos 
Detroito organizacijos maloniai 
prašomos neruošti kitų paren
gimų per t a s tr is dienas. 

A. a. Magdalena Žiemys mi
rė liepos 14 d. 

John Eizonas, Jr . , tarnaująs 
Dėdes Šamo kariuomenėje, bu
vo parvykęs atostogų pas tė
velius. 

Edward Medonis, tarnaująs 
kariuomenėje, sūnus Pet ro ir 

„MISS MONTANA" 

f " • 1 PREKYBA IR LIELVIM 

draust i be jokios daktaro eg- {Petron.ėiaS) d ' a b a r y r a Vokieti 
zaminacijos iki $1,000 neturint 
daugiau kaip 40 metų amžiaus, 
iki $500 neturint daugiau 55 me 
tų amžiaus ir iki $250 neturint 
daugiau 60 metų amžiaus. Det
roite veikia net t rys LRKSA 
kuopos: 171 kp. Dievo Apvaiz
dos parapijoje, 265 kp. šv. An-

Karen Whittet, 20 metų, Mon
tana universiteto studente no
ri būti ,Miss America" (INS) 

joje. 
Joseph Lcondis Galinskas, 

tarnauja Korėjoje. 
Vincent Borte baigęs atosto

gas pas tėvelius, grįžo į Camp 
Carson tolimesniam mokslui. 

Jonas Valiukas dainavo Lithu 
anian Melodies programoje pra • - - - . . . | iuimii iwciwvAî a į . i v b ^ u v j v t i 

tano lietuvių parapijoje ir 2301 s ekmadienį. Puikiai išpil-
kp. šv. Pet ro parapijoje. sirinkimai įvyksta: 230 kp. pir
mą sekmad. po sumos, 265 kp. 
antrą sekmadienį 10 vai. ry te , 
171 kp. ketvirtą sekmadienį 
tuojau po pirmųjų šv. mišių. 
Informacijos reikalais paskam
binkite telefonu VInewood 2-
5394 arba BRoadvvay 3-2224. 

dė Schuberto "Serenada". J am 
akompanavo programos pianis
tė Helen Dailyda. Helena ne
seniai minėjo gimtadienį. Praei 
tą sekmadienį Lithuanian Me
lodies programoje specialiai pa-

'skanių užkandžių, bulvinių bly
nų ir kitų dalykų; taipgi ska
naus alučio, puikus orkes t ras 
gros šokiams. 

John Ir Aldona Stanevičius 
įsigijo naują namą. Jų namas 
yra 25891 Elba, Detroit 23, 
Mich. $1j 

Ona Kasė, Moterų S-gos 54 
kp. finansų sekretore, išvyko 
aplankyti Niagara Falls. 

Bulis ir Kuth VValls minėjo 
sidabrinį vedybų jubilejų. Jų na 
muose buvo susirinkęs gražus 
būrelis jų artimųjų pasveikinti 

AL. A-TIS, Detroit, Mich. 

Sėkmingas prekybininkas 

Savo metu "Draugo" skiltyse 
tilpo pora straipsnių, kurių au
toriai primygtinai siūlė lietu
viams išeiti pagaliau iš tamsių 
fabrikų a r pan. sunkaus darbo 
sričių ir bandyti sėkmę biznyje, 
t. y. prekyboje a r šiaip kurioje 
laisvųjų profesijų šakoje. Netie 

bos vadovų pasitikėjimą. Tai 
ir viskas — pabaigė Jurgis . 

Pralenkia kitataučius 

Bet aš žinau, ta i ne viskas. 
Užpereitais metais už tikrai 
sėkmingą automobilių pardavi
nėjimą Jurgis buvo apdovano
tas specialiu diplomu ic auksi
niu Fordo benudrovė3 ženkliu-

sa, kad lietuviai y ra negabūs ir I k u G i i g 5 1 m u ž t ą p a t | j | g 

neturi reikiamo sumanumo, bet b u y o a t ž y m c t a 8 j a u d e i m a n t i n i u 
t ikra tiesa, :kad mums t rūks t a & n k l e l i U f 0 fiių m e t ų F o r d o p r e . 
ik drąsos ir kiek veržlumo. k y l ) i n i n k ų ž u r n a l e j a u A u g u s . 

Bejieškant mūsų tarpe ver
tesnio pavyzdžio ir norėdamas 
įsitikinti, kaip sekasi mūsie-

taičio pavardė minima ta rp de
šimties sėkmingiausių pardavė
ju plačiojoje apylinkėje. Taip, 

šiems biznyje, ypač neseniai j j is y ra daugiausia pardavęs au-
prad'ėjusiems, aplankiau Detroi tomobilių ir tuo būdu y ra toli 

aplenkęs savo kolegas pardavė-

TRUMPAI 
LRKSA 265 kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks rugpjūčio 
10 d. 10 vai. ryte šv. Antano 
parapijos mokykloje. Aptarsi
me daug svarbių reikalų ir bus 
pat iektas pranešimas apie LRK 
SA 58 seimą. Pranešimą pa
tieks Ralph Valatka. Nariai ir 
norintieji būti nariais kviečiami 
dalyvauti. • 

sveikinta daugybe OnU, * t a , * Z £ S K £ S 

LRKSA 171 kp. metinis pik
n i k a s fvykes liepos 20 d., ne
pasisekė, nes visą dieną lijo. j 
Valdyba reiškia nuoširdžią p a - 1 dybų jubilėjuje, uz linkėjimu* 

pe Ona Kamarauskas , Ona Ju 
zėnienė, Bagočiene, Ribinskie 
nė, Phillips, Plienaitis, Valat
ka, Kerutis, Stankevičienė, Ona 
Ramutis, Ann Sonenfeld, Pui-
shys, Keršulis, Vaitkus, Yen-
kauskas ir Ona Meižys. Bendrai 
visos Onos pasveikintos. 

John Galimas atostogauja sa
vo vasarnamyje, Huoghton La
ke, Mich. Paurazų šeima ato
stogauja savo 
Sąuare Lake, Mich. 

Antanas ir Ona Pučinskai 
nuoširdžiai dėkoja visiems daly
vavusiems jų sidabriniame ve-

vasarnamyje 

dėką tiems, kurie nežiūrint lie
tingo* oro atvyko ir suteikė pa
ramą. 

George ir Amelia Sinkus ir 
sūnus George, Jr. , buvo išvykę 
į Athol, Mass., aplankyti antrą
jį sūnų Gus, kuris su šeima ten 
gyvena. 

Gus ir Julia Senavaičiai mini 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jo 
seph ir Ann Norkus mini 30 
metų vedybinio gyvenimo sukak 
t į, Ona Milerienė ir Ona Kama
rauskas mini gimtadienius. An
tanas ir Ona Pučinskai mtni si
dabrinį vedybų jubilejų. 

Vladas Baublys su šeima pra
eitą savaitę atostogavo Toron
te, Kanadoje. Maloniai praleido 
laiką. 

Josephine Kamarauskiene su 
dukra Josephine ir dukra bei 
žentu Joseph ir Stella Diggen, 
lankėsi pas trečiąją dukrą ir 
žentą Mr. ir Mrs. Joseph Ga
linsimas. Jie atvyko iš Coal Ccn 
ter. Pa. 

te plačiai žinomą Ford automo 
bilių pardavėją George (Jurgį) 
Augustaitį, kuris atstovauja 
Bielfeld Ford prekybą (6845 
Michigan, Det. 10). 

Visada linksmai nusiteikęs 
Jurgis pasitinka mane ir klau
sia kuo galįs patarnaut i . Šiuo 
kar tu paprašiau, kad jis t rum
pai papasakotų, kaip j a m se
kėsi pirmieji žingsniai šioje pre 
kybos šakoje. 

— Kągi, Detroitan a tvykaus 
maždaug prieš penketą metų, 
— pradėjo šypsodamasis jau
nas lietuvis, — iškar t teko dirb
ti fabrike patį paprasčiausiąjį 

t ik yra dar sritis, kurioje glū
di eilė neišnaudotų galimybių. 
Kodėl neturėtų lietuviai imtis 
prekybos, juk fabrikuose užten
ka ir be mūsų darbo rankų. 
Nuoširdžiai linkėčiau visokerio
po pasisekimo kiekvienam tau
tiečiui, kuris įsijungtų į lietuvių 
prekybininkų eiles". 

Žengdamas savuoju keliu gal
vojau, kad daug, žymiai dau
giau lietuvių bandytų laimę pre 
kyboje. Juk turėdami geresnį 
materialinį pagrindą, be abejo, 
būtume pajėgesni ne tik savo
sios spaudos, bet ir kitų kultū
rinių institucijų palaikyme. 

Traukia ginklus iš jūrų 
Paskutiniojo karo metu daug 

ginklų buvo nuskandinta Bal
ti jos jūroje. Vokiečiai, kuriems 
ypač t rūks ta žaliavų, pradėjo 
tuos ginklus t raukt i iš jūros 
dugno. Dabar vokiečių narai, 
kiek spaudą pasiekia žinios, iš
t raukia per menes] apie 100 to
nų amunicijos. Vokiečiai ap
skaičiuoja, kad iš jūros dugno 
jie galės iškelti metalų apie 30 
milionų dolerių verte*. 

Moteris žvelgia j gilumas, vy
ras — į plotį. Vyrui pasaulis y-
ra širdis, moteriai gi širdis yra 
pasaulis. — Grabbc 

Budriko radijo programa 
Šį ketvirtadienį Budriko Radijo 

programoje nuo 6 iki 7 vai. va
kare iš stoties WHFC, 1450 kil. 
girdėsite daug gražių lietuviškų 

; dainų bei muzikos. Taipgi bus nau 
, dingų pranešimų, šias programas 
' leidžia Juozo Budriko Prekybos 
| Namai Chicagoje, 3241 S. palsted 
St. Pasiklausykite. h. J*L 

Miškiniu "Carmon" kinas lai
kinai a tda ras t ik p e n k t o d i e - ^ p ^ ^ į ^ v 6 U a u ^ t g j 0 j 
niąis, šeštadieniais ir sekmadie
niais, nes kinas y ra remontuo-

ir gražias dovanas 
SalomCja Yesalionis, 76 m., 

mirė liepos 26 d.. Šeima dėkoja 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. Velionė buvo ilgametė 
LRKSA 171 kp. narė. 

Balsuokime. Vienintelis lie
tuvis a ts tovas Michigan vals
tybės rūmuose yra State Repre 
Lentative Joseph Kovvalski. Bal
suokime už jį. Balsavimo biletų 
numeris 109. 

Kas nori dalyvauti? Detroito 
Lietuvos Vyčių išvažiavimas 
Moonlight Excursion to Bob-lo 
įvyks rugpjūčio 15 d. Norintie
ji dalyvauti teužsisako biletus 
iš anksto pas vyčių valdybos na 
rius. Vyčių "bowling" vėl pra
sidės šį rudenį Hali Dodds Re-
creation. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti nevėliau 
ateinančią savaitę. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
Šv. Vardo Draugija ruošia links 
mą, nuotaikingą pikniką rug-l 
pjūčio 3 d. Birutės darže. Bus 

jamas. 
Detroito Katalikų Veteranų 

susirinkimas įvyks ateinantį pir 
madienį, rugpjūčio 4 d., 8 vai. 
vak. Veteran 's Memorial Buil-
ding. Naujai užsirašę veteranų 
nariai : Anthony Kavalesky. Vi
si katal ikai veteranai kviečiami 
būti nariais. Atvykite į susi
rinkimą arba kreipkitės pas ve
teranų sekretorių Raymond Me 
donį, VErmont 5-6509, 15467 
Prest , Detroit 27, Mich. 

Teikite žinutes ateinančiai sa
vaitei nevėliau sekmadienio va
karo telefonais VInewood 2-
5394 ir BRoadway 3-2224. 

Detroito Koresp. Klubas 

jus. Šiandien Jurgis laikomas 
bene pačiu geriausiu automobi
lių pardavėju savojoje prekybo
je. Jo biznio klijentūrą sudaro 
tiek senieji, tiek ir naujieji atei 
viai, o taip pa t ir gražus būrys 
vietinės amerikinės publikos. 
Čia pat dar teko sužinoti, kad 
Fordo vadovybė rimtai susido
mėjusi mūsų tautiečio gabumais 
ir, galimas dalykas, jis bus pa
skir tas Fordo prekybos atstovu 
užsienio kraštuose. 

Lietuviška pavarde nekliudo 

Turėdamas kiek panašią į 
Jurgio pavardę, juokais dar pa-

darbą ir jaučiausi laimingas to- klausiau ar biznio "labui' 'ne
manąs savosios, amerikono lie
žuviui sunkokai tariamos, pavar 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

\11 mynąs 
j; 11 11 (guallfled engln 

HflJii 
eers' servlce) \\ 

3120 S. Hattted Street - DArrnbe 6-6887 
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L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

galvą mintis, kad tiek maža lie 
tuvių y ra prekyboje ir kiek 
daug pinigų mūsų žmonės ati
duoda svetimiesiems vien už 
tarpininkavimą. Toji mintis 

dės keisti į t rumpesnę? — O, 
ne! — skubiai atšovė Jurgis , — 
mano pavardė man tikrai ne
kliudo prekiauti, gi jei kam ne-

man vis nedavjė ramybės ir ne- j patinka lietuviška pavardė, ką 
atšaukiamai nusprendžiau ban- gi... vien del to neišsižadėsiu 
dyti kurt is kurioje prekybos ša- | savojo vardo. Paspaudžiau tvii 
koje. Sutaupęs kiek pinigo, pra .tai Jurgio ranką ir pagalvojau, 

'dėjau lankyti VVayne universite [kaip idealiai puiku būtų, jei 
te at i t inkamas'biznio paskaitas, 
po to, "suuodžiau", kad Detroi
te nėra nei vieno automobilių 
pardavėjo, gi tuo tarpu didelė 
dalis tautiečių vairuoja maši
nas, ir aišku, j a s turi kur pirk
ti a r mainyti į naujesnes. Jau 
buvau nsprendęs tapsiu au
tomobilių pardavėju. Pasisiū
liau Bielfeld Ford prekybai. Pr i 
em'5, bet gan skeptiškai žiūrėjo. 

kiekvienas lietuvis vytų lauk tą 
beprasidedančią lietuviškų pa
vardžių atsižadėjimo maniją. 

Ruošdamasis atsisveikinti, 
priminiau, kad pokalbio mintis 
norėčiau panaudoti "Draugui", 
o kaip sėkmingas prekybinin
kas, ką galėtų pasakyti kitiems 
tautiečiams, kurie gal norėtų, 
bet nedrįsta imtis panašaus sa
vistovaus darbo. Štai, Jurgio 
žodžiai: "Svarbiausias dalykas 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINOS 
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Keliones; lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEGIIETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

i i 

i VISKO UŽTEKTINAI — TU01AUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvu*, pečius skalbiamu* mašina*, lova*, matracus, 

kilimu*, rariio, televizijos sritis, vaikučiams baldus. 
fteinott kaino*, lengvi išmoko jinuU.. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal JŪSŲ Užsakymą. 

r Teko gerokai pasitempti, kad 
DETROIT, MICHIGAN įrodžius lietuvius esant nepras- j yra visomis išgalėmis mokytis 

Namas pardavimui, 6760 Regu- tesniais už kitų tautybių preky- . anglų kalbą ir be jokio dvejo-
lar Ave. 8 kamb., 4 mieg. Van- bininkus. Regis, t a s pavyko, jimo 'bandyti siekti pasiryžto 
deniu apšildomas. 2 karų garą- dabar turiu pilną savo preky- tikslo. Šioje žalyje biznis kaip 

ttl US) M) 

ROOSr VELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 

Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVKLT RD., T e l SE 3-4711 

% 

Atidarą l'it niadlcntn n Ketvirtadienio vakarais lkl 9:S0 
Uždaryta Hi:kinadHniai» 

; i 

žas. Nuo 1 d. rugp. bus tuš
čias. Galima pirkti su $2,500 \-
nešimu; Saukit vak.: VI 3-3237. 

\ & 

. _ _ . _ _ _ — — 

CONRAD'AS — Fotografu 
* M t i i i i v t m 

MfMlorntAkni {rengta 
vieta Ivairinm nuo 
• muk.nu S|M'<-lnlyh< 
— vextuvfl8. Jauna ve-
d'/lnuis d< M M lama pu I 
kj tr brangi dovana 
satfiiuima* Ir gražia* 
atlikta* darban. 

t 
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LITHUANIAN MELODIES 
STOTIE W V U ' H ANGA 10&0 KIL 

Kickv«*»na\ Hekmarl. »:00—3:30 
(Dotroit lalkli) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
15750 i.«-sim- Ave. 

rietmM 37, Michigan 
Tel. «*oadwa.v 3-2224 

r"»*r-̂ _ /w-^w '•*V*:AV..n»«^v riy?>* 

TĄBO BĄJLČiąTJKO 
PRECIZIŠKAI tATORODOB 

_ TRISVMflS 
4H w. «»r"d8Ti».i:r!«I5« Vf 28rĄ St. ; YA. 7-OH41 
l^l. kWą, 1-58S* ai j I^alkrorlJ.ial ol^ktronuical nut'krtn* 

1 '" , nii tr ntnaujlnami. AtntovvbCn ^nnnf 
Į rtlka*ro8 UPIIIVIĮI ko»onl1on'v Darbr 
i vai- K. K »H'| v«.k fm^adinnialft f\W 

i : \ i r I - . S 4 0 

v^.korn 

l/l 

0 

DAUGIAU UŽ JŪSŲ TAUPOMUS PINIGUS! 
1 ' •'• " ' • • • • 

Or/ Mūsų bendras pelnas mokamas du kartu 
/O — July ir lanuary mėnesiuose. 

Duodame ilgalaikes paskolas lengvais išmokėjimais 
• — • i i . . • . . . i • • • 

Kiekvieno taupytojo pinigai y ra apdraust i iki $10,000 
- i • i . i • • 

i 

Brighion Savings & Loan Assn. 
4071 Archer Avenue, West of Caliiornia Avenue | 

CHARLES ZEKAS, Secretary ' g 

O F I S O V A L A N D O S : I 
PIR.MAD.. ANTRAD.. PENKTAD. IR SJSftTAD. 9:00 ryte lkl 4:'3o p.p. 0 

TRKCIAD. 9:00 ryte Iki 12:00 vai. dieną. B 
KETVJRTAD 9:00 ryte iki 8:00 vai. vakare. 

* ' • i • • ' 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIKKA PERKHAUSTYMUS 
ir }vairiij daiktų pervežimus 

Taip pat peratundtarae j užHlonJ 
pakintellus įvaiiaim inalato. 

Kreiptis: 

25.14 KO. 3IALHTKI) STREKT 
Tel. I)Anubo. G-3'45 

• • • " — ^ • — i 

VKKTU* INftH NUCyiHAtKOS — 

Aukštos RiSies Fotografijos 

Pfflsin Photo ?tndio, Inc. 'f 
fOtfvMrilan J. UIIB. Hav 

KlftH Ar«itt r Ave. 
1VI. VIIKIIIII> ••'•Ml 

Jžsisakykite baldu* 
rirala) H lietuviu dirbtuves 

t'H« i<m. tfallto nuHlpirktl įvairių rQ 
-iti; balduH, minij rolkments: saldy 
a\\} baldus, namu refkinonl*: aallonc 
HOiue. niiegHtnųJu «etua Ir kitua bal 

AH( I IKH A V E N U E 
F t i R N I T U R E CO. 

flav. .flTOZAS KAZIKAIT'fc 
4140 Archer Avenue 

ftl, ^Aiayette 3-351* 
Prlefi jHlK.vdttni' haldue patikrinkite 
paa mus, gal Jums bue ftkonomlftklau 
11 --MIK;, k vt i ttoMial ui mūaų dirbtw»0h 
M.i paffotdauJr«t.e, i^alfieini^ <\i\*i\ b 

= ^ , 

vuoMNTKiift ijirrrviAKA |KTAM;.\ SOLTH sinfc.ii:, 
KUKI 1'ATAlvNAI .1.1 \ IKOklI. HfSlV AI»I>KAI 1MISK! 

Mt's, alslovaiijutno Hts4ik<iuifilmas a|Hlraii(b>> koiii|tani.(as. tmlCd klnkvlc-
itas nui.su klijiiKas visados I U N I . įjotas, JeJ kam j vyksta, kokia iiclaiiinv 

FIRK—AUTOMOBILE—MABILITIKS—PREVK1VTION 
IR ACCIDENTS. 

63JJ2 SOUTH YVESTEKN AVK. Telcf. PIIoMpect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

%• 
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1952 
NAUJI PLYMOUTN'AI 

Pristatomi u i $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLEoVIU su 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, 'KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudai. 

B a l z e k a s Motol* Sales 9 IHM% 
4030 ARCHfiR AVE., OHIOAOO S2, UJU Telaf. VLrglaU 7-1515 

>f ittw.i tM.^ji i «i • o i i iiiii »»• i • > o o o M »••••••» o «.t-o.t.t.tjf.t,tx» o.o tomotOiontitjtinUitjOjiiu* .0i»i»i0u».t 

Gaukit du gerus vddarbius kasmiet 
Užtikrinkit taupymui apsaugą , 

^ Turėkit pinigų kai reikia ^ 

Pradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
. kada n o r i u f ' 

UNEVEBSAL 
į į AND LOAN h SSM K3A11ON HK» 
i m SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILUNOIS 

' Ui Telii*M»»« UAM..;..k«4 I H N H M" 

Talandost Wrmftdleni«la, antradieniais Ir penkladienitff nao 1 ryt» 
iki 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo • ryta iki 8 vai vakarą. 
TfcačiadiaaiaJB uždaryta H/*Mrt,».,<aaiais aua • vai ryta iki S vaL 9> p. 

. _ .J 

• 
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Ketvirtadienis, liepos 31, 1952 
MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOTS 

Didžiausias paveikslas "Nukryžiavimas" 
Vien šitą paveikslą pamatyti 

galima drąsiai keliauti į Los An 
gėles. 

"Nukryžiavimas" tai pats di
džiausias pasaulyje paveikslas, 
paišytas lenku dailininko Jan 
Styka. Kada jis pradėtas pai
šyti — nežinoma. Tačiau dėl 
jo didumo ir pilno iki smulkme
nų užbaigimo yra aišku, kad jis 
paišytas kelis metus, o jam 
ruoštasi aplankant Palestiną ir 
visas kitas istorines Kristaus 
gyventas vietas, tyrinėjant ir 
gilinantis į visą aplinką bei ti
riant istoriją, tų laiku papro
čius, drabužius — net keliolika 
metų. Popiežius Leonas XIII 
specialioje audiencijoje palaimi
no paveikslui paišyti dažus ir 
teptukus. 

Paveikslas yra nuostabaus 
grožio ir kolosališko didumo: 
195 pėdų (64 m) ilgio ir 45 pė
dų (15 m ) augščio. Del jo 
tokio neišpasakyto didumo jis 
net iki 1944 metų dulkėjo Eu
ropoje kampe, nes nebuvo na
mo, kuriame jis tilptų. 

Jis minėtais 1944 metais at
gabentas dr. Eaton j JAV Los 
Angeles miestą. Čia jam buvo 
pastatyti specialūs rūmai, ku
riuose jis gražiai išstatytas. 
Tuose pat rūmuose yra mažas 
Jan Styka muzejus. Jame yra 
dailininko portretas, erškėčių 
v a i n i k a s i š P a l e s t i n o s e r š k ė č i ų 

ir pagamintas, kaip dailininkas 
vaizdavosi ,kad Kristui buvo už 
dėtas, be to, teptukai, dažai ir 
dar kitokių smulkmenų. 

j 
BIMIKO SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS 

000,000 Vertes Baldų Kainų Numažinimo 
Išpardavimas 

3241 SO. HALSTED STREET 
BudrikK didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti 
puikiausiais baldais. Kaina visada žemesnė, nes mūsų renda yra 
žemesne, mes dabar dar nukirtame šias kainas iki pat kaulo grei
tam Ištuštinimui. Dabar jus gausite platų pasirinkimą mūsų kaina 
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu1 mums kai
nuoja, štai yra jūsų gyvenimo proga gauti pirmutini pasirinkimą; 
geriausių prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitų tik po kelis, dar kitų tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jūs norite beveik jūsų pačių kainomis. 

R] (.11-1 AKIAI $27.50 
INNKRSPKING MATRACAI AR BOX SPRING 

Mes numažinome kainas, kad duoti jums proKU pirkti šiuos 
racua ir l>ox .springs, kurie yra ,,out oi thifc world" 
uė\ patogumo ir vert is • 

mat-

$ 1 9 6 0 
HOIXYWOOD LOVOS GKUFfi 

$5950 
frčmais, ant 

$490* 
i . 
'V 
•m asmenim 

$5950 

įskaitant l'lustic Ileadl>ourd, inneisprlng matracas 
u IK.\ gprlny, su kojomis, kom pietas 

Hollyuood Lova .su minkštu gulu, plūstu-, plieniniais frčmais, ant 
ratukų. DnP-les ir maios mu-ros, su springsais, spring- C i< « > i ^ ; 
siniu matracu. Viskas vertės $"(2.00, už 

IsTLsTLMMAS MCSy REGULIARIAI 
$79.00 IKI $99.00 VERTES SOFA LOVŲ 

tdea sudėjome j daiktą, k i l ias sofa-lovau, kiekviena dviem aamenlm 
miegoti ir nukutome kainą greitam Ju išpardavimui. ~'"k 

Kai kurios jos yra su plastika apdengtom ,,rankom" 
R E G U L I A R I A I $ 1 4 9 . 0 0 V E R T E S K R O E H L E R 
S Š M O T Ų M O D E R N I Š K A S E C T I O N A L S O F A 

l >\ i lou-arm s-'kcijos, viena vidurine sekcija — sudėti ir Išskirstyti 
jas savo patogumui it jūsų kambario reikalingumui. S C l i C l S l ) 
Moderniškos uždangos. 1'rlpildyta springsais visur, tik **&%& ' 

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

Smagus, malonus #ėdcti, su pilnais eoil-spi ingsais Ir apverkiamomis 
sėdynių paduskomls (dvigubai ilgiau dėvisi). © -g Q Q K ( ) 
Storai pripildyta užpakalyje sėdėjimo patogumui. Tik T I ą ^ % # v w 

H U v l I 1'la.Htikos l žtlaugo* su ktek\hnit l'nrloi- Setu, 
Skt'ĮK'r arba l^uinge la- primokėjimot 

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

.IIIM) pasirinkimas iš ,,step, cocktu.il" arba lempos Q -« / l flJ) 
ir reguliariai gale pastatyti staliukų. Pasirinkimus po * I * f r * w 

Reguliariai $4'J.'HI vertės Orindų Lempos S O O O O 
Hembrandts speeialiai nupigintai iki "mmd(m 
ŠIAI l I IIMI'ON — Keguliariai $25.00 vertos S d 0 0 
l>aug nupiginta ir ųkblis jums Misitaup.vnias! *%# 
VI'O SU NOK IKI KM V \ l K AT KAS — Urynal vilnonis 
Ui unitarini ys.00 ketv. jardas. Pardavimo ktt'ii* . . . . yui'd 

$ 8 9 . 0 0 W O O L - F A C E K A U R A S 
Jus noiėsite lokį kaurą kiekviename jūsų namo kambaryje-, Ju; 
u.-l(s,i<- p a s i r i n k t i iš d a u g e l i o s p a l v ų ir p a v i d a l ų . $C-LCl!i0 
P u i k i a u s i a a t r o d a n t i - |i ir l i k r a l ž e m a Kaina ^ * * P * ^ 

REGULIARIAI $129.00 8 fiM. GRYNAI KLEVO SETAS 
S t i p i ' a u s k l e v o su . . \v«ur r e s i s t u n t h a r d - g l a z e " u ž b a i g i m o . $ Q J Q R 0 

Komo.. .-,,1 veidrodžiu, rfkrynla. pilno-dydžio lova tik už *%# %^ 
REGI U AKI A! $179.00 VERTES 7 ŠMOTŲ 

VALGOMOJO KAMB. SETAS DAILAUS L1MED OAK 
Stebuklas mode. inskos pirkly boa! btdeila „eattenston style", storų 
lentų viršus, „eurved pedeatal base" stalas, su 6 krės las , uždong' 
g r a ž i a u s i a , m o d - i - a i š k i a u s i a s u k t ų v i lnų m e d ž i a g a C -+ *9Oh50 
kur jOa kada matėte. Uabar tiktai už * I < d % ^ w v 

3 fcMOTŲ 1 8 - t o A M Ž I A U S M A H O G A N Y S E T A S 
h\'«uba K odė, ..< 'best nn-i 'h"Ht". Poster Lova. S O ^ l 0 3 
Parduodama už $859.00! Specialiai dabar tik . . . . v « f c < 3 l I 
PKfett^t ' lK — < . « - I I « I H I rAcetrle U kol.. |»fdu . . *>20.»5 
I l l l . i : / . l . l t M kub. ĮHxlų, stačiu.-. /Atun kaliui »710.50 
i K I. KZ K11 — 1JS kub. |>odų. Tebdiitfa kaina, tik už 9-I3V.50 

NUO MOO.on I K I S8O0.0O l ' M » A I M A I S T O I K M ' i K A I N A 
D V I K J V I M K I l l i : i I l K a . l t A T O l t ir I l i l I /A l t 
2o kub. yft l i i Hteinlees strel \u iu je $5tt5.o > 

Pats paveikslas "Nukryžiavi
mas" užima visą sceną. Jis lai
komas uždengtas. Atidengia
mas tik tada, kai rodomas žiū
rovams. Prieš paveikslą yra di
dele su puošniomis kedSmis sa
le. Į salę jleidžiami žiūrovai 10 
minučių prieš valandos pabaigą. 
Paveikslas rodomas su gražia 
pasaulinių muzikų bažnytine 
muzika ir retkarčiais paaiški
nant. Paveikslas teikia didingą 
jspūdį. Į jj galima žiūrgti išti
sas dienas ir savaites. Jis gra
žus, kruopščiai ir išsamiai iš
pildytas. Jame yra visi isto
riniai asmenys ir net Jeruzalės 
vietos. Į jį žiūrėdamas žmogus 
pas i junt i p e r k e l t a s į t ą t r a g i š 
k ą j ą t i k r o v e — D i e v o S ū n a u s 
nukryžiavimą. Dailininkui len
kui Jan Stykai tikrai pavyko 
atvaizduoti tą žmogaus žvėries 

— i— pavydo smaugiamo jvykį ir 
N^ nužengusio j žemę Kristaus nu

kryžiavimą. Tame paveiksle 
Dievo Sūnus dangaus šviesos 
spindulių apšviestas ramiai sto
vi ir laukia savęs nukryžiavimo. 
Jis toks švelnus, ramus, pilnas 
dieviškosios jėgos ir meiles. Jo 
aplinka paveiksle tokia natūrali 
ir tikra, kad žiūrėdamas į pa
veikslą/ rodosi matai baisią tik
rovę ir jOje dalyvauji. 

Štai matosi Jeruzele su didžią 
ja žydų šventykla, miestas su 
istorinių asmenų namais ,toliau 
miesto apsaugos siena su įtrū
kimais, įbrėžimais — ilgų metų 
stovėjimo žymėmis. Toliau uolo 
tasis Kalvarijos kalnas ,ant ku
rio jau stovi du pastatyti kry
žiai, o trečiasis guli žemėje ir 
šalia jo iškapota uolose duobė 
jam pastafyti. Prie duobės su
sirietę ir ant kojų kulnų sėdi 
žydai duobkasiai ir pavargęs Si-

DVVMJliAI SUSITUOKS: SU DVYNUKĖMIS MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kenosha, V/is. 

Remia lietuviška** mokyklas 
Vokietijoje 

Ir šioje mažoje lietuviškoje 
kolonijoje susidarė 29 žmonės, 
kurie kas mėnesį pasižadėjo au
koti po $1.00 Diepholzo gimna
zijos mokinio išlaikymui. Džiu
gu, kad ir čia gimę bei seniai \ 
tą kramtą atvykę prisideda (Ri
čardas Stankus ir Jonas Kas 

• 

iedge your letter of June 29 
and your expresssing of interest 
in the Genocide Convention. 

You may be assured this wiil 
have good attention. 

Sinoerely, 
Evereat McKinley *)irksen" 

Senatoriui P. Douglas nesant 
namuose, iš jo skeretoriaus gau 
tas ilgokas laiškas, kuris baigia 
mas Šiais žodžiais: 

"Thė Senator will be glad to 
peras). Jau pasiųsta pinigai už have your views on the Geno-
2 mėnesius (liepos — $21.70 ir jcide Convention ,and they will 

IŠPARDAVIMAS 
PERTAISYTOS I \A,Y.\ l /XIOS <. AKA M IOJAMOS KAIP 
l « A V 1 C T O H H I . S . V I A I . I A — 10 voliŲ 
HTKOMBEIUJ < Alil .SON — \%% colių, tiktai 
, M O T O K 0 1 J A 7 \-i K\A\\) 

TI4ANS-VIK UO COI4V 
T I ; A Y M : K TUKE VIZIJA — IO vo\.\\ 
KAMJIKO.N 18 COtill (DNSOKK . . 
y . i M i i i —. n. i\n.\\ |H, 
PIIIIAO — Itt OOUV l»*> 
\I>MII. VI II I IV l / I . A , KAIMO ir PIK )%<>(. P MMI t \ )MU. 
N V t . l l i - H I P I K I . I M A I VAPI I M CliKANKKS nuo . . . . 
NAI.IOS KM.KTK. SKALBIAMOS iMASINOS — lleję. *P>D, 
NAIKIAS 7 K I K . Pl». Kl I KM.I KATOP, — R w , »J0tt.0.» 
Nauja SiuvanHMl Mtt-šinu — KUktrlnf- ( «>ns»lc — H>g. $150.00, 
r» ftMfyrv PHUA^MK DKNKTIK SKIAI — Reg. $<*i».uo 
MKTAI-INKH VASAKM KP PAMOS KRI»fS — Keg. $H.OO, . . 
k I PIKIAMS V KAIMELIAI — Pilno dydžio — Keg. $K!.Ot» 

•* • . t • 

NAUJO* 
*«» ;>» 
fiiH.r»o 
s;;s.;»!) 
SI,K...<> 

M I . H . .1) 
HW0..>.» 

$PJS .5» 
$lltt. .V> 
M I S . . . O 
$1«H..V> 

•10.00 
So'.l UI 

s i ^ ; » . < • • • 
S ' . H I . I I » 

$1.0) 
$20.0.1 

Garo broliai susituokė su Zvonek seserimis šv. Malachy kata
likų bažnyčioje Los Angeles. Iš kaires į dešinę r Mr. ir Mrs. 
Edmunde Garo ir Mr. ir Mrs. Clarke Garo. Jaunavedžiai yra 
20 metų, o jaunavedės 18 metų. (INS) 

monas Kirenietis. Dar toliau 
žydai kunigai. 

• 
Gilumoje stovi vienas — at

skirai ir J dangų žiūri — Kris
tus. Už jo gilumoje minios žmo 
nių, arčiau į dešinę Marija Jo 
motina. Pasilenkusi prie žemes 
ir rauda. Marija Magdelena, 
apaštalų grupele, raitų kareivių 
dalinys, po medžiu — šėtra' su 
keliomis avimis ir keletas kup
ranugarių. Tolumoje matosi 
laukai, kalvos, uolos, debesuo
tas dangus. Vietomis ant že 
mes niūru, kalvų šešėliai, o vie
tomis matosi saule — gražu. 

Paveikslas, kaip knyga, žiūri 
žiūri —* skaitai ir gyveni kartu 
su jame vykstančia tragedija. 

Antanas Audronis 

Mano turtas yra ne tai, ką 
aš turiu, o tai, ką aš kuriu. 

—Carlylo 

SOTUS ALKANAM PADĖKI 
AID o v l KSIAS, Inc., :ti:i:t R. Halstcd Rt., Chlcago K. tel. DA G-38&0 
Bendrove siunčia maisto siuntinius j Vokietija ir kitus kraštus, iš
skyrus SS H S. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
is Europos sandelių. Pilnas draudimas. Heikal. pilno slunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 3 — $0.20 
4 šv. rūkytų lašinių 
7 *v. kiaulinių taukų 
2 s v. margarino 
1 sv. kiaulienos mCsos 

= ^ 

SOPIIIE BABCT7S 
IŠ \\<;i:s stoties - - Banga 1390 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
«:!.-» iki 0:30 vai. ryte 

š i;š l Ai>. 8:30 iki 0:80 vai. ryto 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

Iš tos pat stotie* PIRMADIENIO 
vakaro nuo '« iki 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chioaffo 20, 111. HEmlock 4-2413 

rugpjūčio — $28.70 
Būreliui paskirta globoti V 

kl. mokine Astrida Nikelaityte. 
T i k i m a s i ras t i d a r 1 1 g lobėjų , 

kad būtų galima paimti antrą 
mokinj. Jeigu dar kas norėtų 
prie to kilnaus tikslo prisidėti, 
prašau kreiptis pas J. Griga
liūną (§310 23rd Ave) arba pas 
A. Lauraitj (5128 25th Ave.). 

Be to, iki šio laiko Kenosho-
je yra išplatinta už $18.00 ženk 
lų lietuviškoms mokykloms Vo
kietijoje remti. A. 

Senatoriai atsake 
ROSELAND. — LTB apyl. 

iniciatyva jvyko birželio 15 d. 
Lietuvos tragiškiausių dienų 
minėjimas, kurio metu Genoci
do reikalu buvo priimta atitin
kama rezoliucija ir pasiųsta Il
linois senatoriams, iš kurių gau 
ti sekančio turinio atsakymai: 

"Let me gratefully acknovv-

Stunttny* Nr 12 — $0.40 
2 sv. rūkytų laftlnlų 
2 sv. kiaulinių taukų 
i sv. degintos * avos 
1 * v kakavos 
1 sv. šokolado 
2 PV. cukraus 

Siuntinys Nr. 19 — $0.05 
4 sv. rūkytų lafilnlų 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv margarino 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos, 
i sv. šokolado 
4 Mi sv cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

ŠiūntinyV Nr. 0-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. h. kvlct. miltų $2.60 
9 sv. gryn. kiaul. taukų $6.25 

Pas Budriks jūs rasite didžiausią baidų vertos pasirinkimą, kur 
jas kada nors matčte po vienu stogu. Trys^auUšiai rakandų, na
minių reikmenų ir brangenybių. Milžiniški 'plmimai kiekvienam 
kambariui naujomis ir iemiausiomls sąlygomis. 

F. BUDRIUnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA PIRMAD. IR KETVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:30 P.M. 
Naula Buflriko Padio Valanda iš WHFC. 1460 kll. Radlo Stotios 
ketvirtadienio vakara i nųo 6 vai. iki 1 vai. su orkestru ir dainomis. 

H.SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avcnue. Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 46th St. 

MES APRENGSIME JŪS NŪO 
' PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

Pasinaudokit liepos ir rug-
piūčio men. išpardavimu. 
Duodame nuolaidą už visus 
pirkinius nuo 10 iki 20%! 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalai*. 

Apsirūpinkite vasaros sezonui 
naujais vasariniais rubato, ku
riui turime tikrai didel] pasi
rinkimą. 

"Mes Radome 

»• TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupo* neša aukštą 
dividendą... * 

;vvSx'vMv:v- -. •:•• 

Oui New Home 

District Savings 
and Loan jUsociation 
3236 $. Haisfv'd fyį C H ^ g o S 

be brought to his attention on 
the earliest opportunity. 

Sincerely, 
A u g u s t a . O . Mil l i^aj i , 

Secretary" 
MWMM 

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kuri© kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ, | i« 
negali ramiai »6(i6ti ir naktimis mie-
srotl, nc« 1ų užbittenBjusios žaizdos 
otežtl ir ekauda. Kad padalinti tą 
niežčjima ir skaydCjima senų at
viru ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
LEOŲLO Ointmont. Jo g y d o m o s 
ypatybis palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSsite ramiai miegoti nak-

įt}. Vartokite j) taipgi nuo skaudžių 
i nudegimų. Jis taipgi paftallna niežė
jimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Ta?pgl pabalina perftfijimą ligos vadt-
na:nos ATHLKTE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySima tarp-
pirSčių. Jin yra tinkamas vartoti nuo 
džiOptančios ir nusklluBios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų iivlrMnlų 
odos ligų. LEOULiO 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, peritamų 1 r 
niežinčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas p o 7 B c, 
$1.25 ir $8.50. Pirki
te vaih-MnCse Chicago 
ir apylinkėse ir Mll-
waukc«, a r b a a t -

Į siųskite money orde 
rj J — 

L E G U L O , D e p a r t m e n t D 

5618 W. E d d y S t , C h i c a g o 84 , QL 
MUlberry 5 -3694 

STATYBAI UI NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ AfJftlŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

• 

STASYS LITWrNAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-i*l% 
APKA1NAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAsTINft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro it 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 1. Ji .vra stipriausioji taupymo {staiga. 

v. uubar ii moka uiuV.-.nj tl.viriaiida. 
ii. Ji yia grynai lietuviška ištaiga, 
i. r. - At;ar^,os Fondas didesnis negu 

5. rasi i , QQV. Bonds ir G. I. paskolų turi 
daugiu :? î,;;i»u,ooo.(;o. 

ii, iN'iimai ir vbi rengimai priklauso 
Siandunl iV<l ml, bet knygose jų verte 
.>r.* iii.laj $10»>. 

8. Per 43 metus ji visados visiems išmo
kėjo pagal pareikala\imą. 

9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno saskalia F. S, & L. I. Corp. 
andrausta iki $10,000,00. 

Cia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba, 

DM jūsų patogumo krautuvf 
yra adara ir sekmadieniais nuo 
9:30 Iki 2 vai; p. p. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKINIMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išsimokėjinius 

. „ S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1272 

. 

T U R T A . S -
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 
mėnesio dieną neša 
dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
AND 10AN ASS0C1ATI0N OF €fllCAfi« 

'4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTI N AMCKIEWICH, prezidentas. • Telefonas: Vlrginia 7-1141 

|stMJK'(>H \«lan<lo8: Kaudien nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto lkl 8 
vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• B 

"M .1 

m 

•"ii-ii 

"&?4 

3BflW:HU i j j j / . I1 

ik" 1 
•v: • , 

• S " 
•''itf ,! 

Ęm 
•I^i'-iS-J'"fiSlt'T«P •<• ' ^ 

ML, 
IHHIIP' I #iillfc: 

MmWmmm 

i i i ; 
mM 

M* W 
rijjffl&^f' 'J 

M. lix - i 

Pi mmM ,i: 

• • ' s * 

i i i 
BSIf 4 

«HRUi 

«liil 
« 

'fjpiiillsl; 

mm lWmmn\4 
••,s;-:• v:i'į'!:i-;i':',:- •• : Si 
4 ii 
iiS 

>5tllWHS 

Iii ipii 

s 

®.« 

m 

http://cocktu.il


f, 'v 

r>T*VT>*«TO D r U W A 8 . cmCAOO. 1LLENOIS 
• I i I I M i •' • 
1 • I I l l I II I I II 

Ketvirtadienis, liepos 31, 1952 

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

Tel. CAlumet 5-7237 
Chicago 8, IIUnoLs 

Sandelis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėsimu. 

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

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

AI | JAU TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
n DALI? 

Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai ClaiCwt, Pasteur,'Jus nuve
da j žemės drebėjimą sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
Atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
llllllllllllllllUIIIIIUIIIIIIIUlIlUlllllllllUlH 

" D R A U G A S " A G E N C T 

55 E. tVashington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 

2884 8o. Oakiey Avs. 
Tel. Vlrgtal* 7-H«40—1-SS41 

••IMU IIIII I I I I I I I IMI IIMHIIIM" 

ltl-:Ali K8TATE 

BRIGHTON PARKE 
Tai k n v * a k u r i a nmiitMikn. n*r- 2 b l l , R l p o 4 k a m h - m u r , n t < , Garažas, lai Knyga, Kurią neužtenka per- 2 boUcr ,ai x but« galima tuojau pjit 

Ekaityti tik vieną kartą! užimti. 
Kaina 2.50 dol. 

Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 

2334 So. Oakiey Ave. 
Chicago 8, 111. 

4115 So. Campbell Ave. 
Telef. LAfayette 3-1083 

— —.. ^— 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

<? s r 

ILLYIEW 
PRANEŠA LAIMftTOJUS: 

Vieną savaite nemokamu atostogų laimėjo 
Mr. J. Zavvicki, 3743 W. 67th Place. 

Savaitgalį nemokamų atostogų laimėjo 
Mr. M. Coniff, 2229 S. Haddock St. ' . 

Del platesnių informacijų kreipkitės telefonu į Bernice's 
Beauty Shoppe, YArds 7-2771 arba tel. Renton Harbor 
9248. " 

Važiuokite: U.S. 12 iki Benton Harbor, tada V/2 mylias 

Route U.S. 31 iki White Way. 

Laukiame, 
MR. & MRS. STANLEY SIEMINIS 

PavoldStojai verčiami* parduoti! Ne
laukite, Ilgai nebus! $7,200.00 meti
nei jplaukos. Parduodamas u i ma-
ItfcU negu 7 kartus nuomos! fi bu
tai puikiame Oak Park rajono, vi
siškai nauji Ir modernus maži bu
tai. Žemi mokesčiai, aliejinis „foreed 
alr" apšildymas. Parodomas šiokia.-
dieniais tiktai susitarus. Skambinki
te savininkui VUlagc 8-0047. 

FOR SALE BY OWNER 
Raneh House 6 room. .8 hedrooms. 
Oll heat. Pull basemont. 2 car ff»« 
rūgo attaehed. Heautlful looatlon 
8400 Major, Oak Uiwn. or rali 
Mr. Johnson. 

Oaklawn 3170 

HELP WANTED VYRAI 
• » » » • « • » » • » • • » » • • • • • • • • • » • » • 

Reikalingas patyręs siuvėjas patai
symui nauju ir senų rūbų, 

* or. s Unro ln Ave. 
SKOKII,, I M J . 

. AUTO PAINTER 

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

WALTERS AUTO BODY 
SHOP 

3808 W. Belmont 

• YOUNG MEN! 

B E V E R L Y K U O K U S . . 
INDIANA 

Prie ežero, puikaus stiliaus moder
nus 8 kamb. namas, taip pat tin
kamas kaipo patalpa matam kultū
riniam klubui. Nepaprastai vertingas 
pirkinys. 

Tel.: s i p r r l o r 7-7751 arba 
DOrchester 3-7120 *> 

V >) 

j- • % 

UŽTIKRINTA APSAUGA PLIUS 
NAUDINGI ATGAVIMAI! 

0 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Jūs galite ati

daryti taupymo sąskaitą dabar iki liepos 1-mos d. be pra

radimo dividentų. Dividentai kas puse metų! Daug pa

tarnavimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina 

— skubus patarnavimas — ilgi išsimokė jimai. 

C1TIZENS FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION fc 

1542 Halsted Str. Chicago Heights. III. 

5 kambarių mūrinis „cottage" — na
mas. Pastoge. 3 kambarių butas rfl-
syje. Automatiškas gražinis kar.što 
vandens Šildytuvas. 2 auto. garažas 
su | vlrftų pakeliamom durim. Pri
einama kaina. Galima užimti J 3<> 
dienų. 

3756 S. Wolcott St. 

Gražioj apylinkėj l/i akerių medžiuoti 
sklypai! Gatavi dėl statymo ranch arba 
Georgian namų arba bunjcalows Hickory 
Hills, Oaklavvn apylinkėj; arti automo
bilio susisiekimo. $1,800 ir virš; lengvi is
simokejimai. 

Saukite: Oaklawn 1693 

— i . 

Savininkas - verčiama* parduoti 6 
kamb. mūr. bungalovv, arti 99th Ir 
S. May St. 3 mieg. kamb. Garu Šil
domas; stokerls. Automatiškai karš
tas vanduo. „Canves" sienos, žiemi
niai langai, sieteliai, veneciškos užuo
laidos. 2 auto gar. Pamatę Įvertin
site. Arti visokių mokyklų ir trans-
portacijos. Teisingai {kalnuotas, nori 
skubiai parduoti. Tuojau užimamas. 
Skambinkite susitarimui 

CEdarcrest 3-3845 

We have jobs with a future 
with fast grovving company. • 

General factory work, interest-
ing and varied. Electrical aš-
sembling and operation of ma-
chinery. „Unlimited future in 
eleetronies industry". With Lit-
huanian foreman. Automatic 
inereases! 

Triplc-A-Specialty 
Company 

2101 W. Walnut St. 
(200 North and 2100 West) 

HELP WANTED — VYRAI REIKALINGAS BUTAS 

Nuolatiniai darbai. Daug bend
roves priedų. Reikalingi' 

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

& 
PLATER IIELPERS . 

Nemokamai gyvybes draudi
mas. Puiki ligonines draudimo 
programa. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720, 

Reikia 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

ARC Weldera Pagelbininku 
Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygos. 

SUNDSTROM PRESSED 
STEEL CO. 

8030 S. Chicago Ave. 

# 

. 

S I U V A M U M A S I N U K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILL. 
Tel. BISHOP .7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi-
mokejimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

• • 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvfon&ft žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis, 
fiadek taupyti šiandieni 

era 
AND LOAN ASSOCIAT ION 
2202 VV. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS* N * • ! • ! . VIrainio 7-7747 
Savinas Insursd lo $10,000 by F.S.LI.C 

-

Dviejų, butų, po 6 kambarius, medi
nis namas. Ištisas rūsys. 2 autom. 
gara£as. Automatiškas karsto van
dens šildytuvas. Parduoda už augft-
flausia- pasiūlymą. 

2054 W. 69th Place 
(2-as augštas) 

GERAS ENOLEWOOD'B 2 

BUTŲ NAMAS 
* 

Arti 65-tos ir Green, 1 blokas 
nuo Halsted. 6-7 kambarių. Vi
sur moderniška. Garais apšild.; 
abu butus galima tuoj pat už
imti. 2 automobilių mūrinis ga
ražas; didelis sklypas. $20,000. 

KALISKE SIMPSON CO. 
I 

6306 §o. Peoria 

TOOL & DIE 
MAKER 

A-l MAN NEEDED 
sj 

Wonderful opportunity for 
good man. — Steady job. 

Also Stockroom Clerk 

Paid vacations and hblidays. 

AUTOMATIC BURNER CORP. 
1823 Carroll Avenue 

MOTOROLA 
i i 

Has opęnings on the l s t 
and 2nd shifts for 

ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 
INSPECTORS (Electrical) 
CABINET INSPECTORS and 
PATCHERS * 
Earn highes wages with auto-

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

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

REPAIR MAN 
BUICK DYNAFLOW 

• 
New building, good hours aver-
age $100 per week, mušt have 
references and experience, ap-
ply to. Mr. Sherman. 

BONNIE BUICK CO. 
1111 Chicago Ave 

EVANSTON 
Sheldrake 3-6100 

HELP" WANTED - 1 MOMIRYs" 

Dėmesio, namų savininkai! Tvarkin
ga' fteima IK 4 suaugusių (3 dir
bantieji) skubiai jleftko buto su mieg. 
kamb., be baldų arba su baldais. Pa
geidauja J vakarus nuo Kadžio ir J 
ftiaurę nuo North Ave. Negeriantis. 
„Darnage agreement" Jei reikalau
tume!. Iki $80 J m«n. Skambinkite 

r.i ci.iiirhinii 1-7994 nuo 11 v. r. iki 
4 v. popiet. 

l.nt.ni atsakomlnga Aoima su 2 ma
žais vatkats dabar ankstai gyvenanti 
su kita seimą, Jleftko 6-6 kamb. ne-
apstatytą butą arba namą pietuose 
arba pietvakarių pus^J. Maždaug ga
li mokfiti $75 per mfines). Geras pa-
lindljimas. Tuojau skambinkite LOng 
beaeh 1-3224 šiokiadieniais iki 6 vai. 
vakaro. RAg1naw 1-5895. 

Atsakomlnga katalikiška .suaugusi ftel 
ma — karo naftlC — turi išsikraus
tyti ift dabartinio tamsaus buto. Jleft
ko 4-5 kamb. neapstatytą, apftlldo 
mą arba ne butą pietvakariuose. 
Galinti užimti tuojau. Geras paliu
dijimas. Skambinkite YArds 7-6084. 

Atsakomlnga nuolatine tarnautoja, 
Jleftko 3-4 kamb. neapstatytą Šildo
mą, mieg., privačia vonia, butą. (be 
rūsio) ftiaurCJ. Patogus susisiekimas 
su miestu. MokCs iki $75 per mfi-
nesj. Geras paliudijimas. Jei galima 
arti katalikų bažnyčių. Skambinkite 
IIAiri on 7-2903, nuo 8:80 iki 5 vai. 
vakaro Šiokiadieniais. 

MOTOROLA 
has openings for 

SOLDERERS 
WIRERS 

Be at your best earning highest 
vvages with automatic raises. Free 
insurance and many other bene-

^its. Work with cheerful, satisfied 
people x and build your future of 
financial security through one of 
the best profit sharing plants in 
the country. 

Employment office open daily 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

D Ė M E S I O 

Savininkas parduoda — 2 augštų 
murini namą 1-5, 1-6 kamb.; 2 skir
tingi apšildymai; 2 automatiški 40 
galonų karSto vandens šildytuvai. 
Naujas stogas ir „copper gutters". 
Galite tuojaus užimti 1 butą, kitą 
neužilgo. Arti bažnyčių, mokyklų ir 
susisiekimo. Parodoma pagal susi
tarimą. 4552 Ko. riiristinua. 

IiAfayette 3-4458 
.i i i. i v m 

Savininkas parduoda — 6519 S. Rleh 
moii.i, 5 kamb. mūr. bungalow. Ap-
ftild. spaudžiamu oru, stokeriu; au
tomatiškai karštas vanduo; židinys; 
Ifttlsaa rūsys ir pastoge; uždari por- • 
' i;i i užpakaly; garažas; apsodintas 
kiemas. Graži apylinke, arti mokyk
los, bažnyčios Ir biznio rajono. Pri
einama kaina arba už gerlaus) pa
siūlymą. l'KospiHt 0-3535. 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 

Savininkas parduoda 2 butų mūrin) 
namą arti 22nd ir Kildare. 4 pu^ai 
po 4 kamb. Centralinls apšildymas 
aliejum. Automatiškas vandens šil
dytuvas. Pilnai insulluojtas. Raudon
medžio žieminiai langai. Spintos kok
linėj virtuvėj. Moderni kokline vonia. 
Arti katalikiškos bažnyčios ir mo
kyklos. Puikus susisiekimas. 

i.A\viiriul<' 1-0382 

Jei turite parduoti ar lšnuomo 

U, pasiskelbkite smulkio skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-064O. 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O MOTINOS 

P A V E I K S L A I 
Tai menidkai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus Šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

t ik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymaip 
siųskite: 

„D R R ū G A S" 
, 2334 So. Oakiey Ave, 

Chicago 8, 111. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Teatras pardavimui BU visu pastatu. 
Prie 1404 S. 49th Court, Cicero 
376 s6dynGa. Geras biznis. Vienin
telis teatras 2 kvadr. mylių apylin
kėje. Senai Jsteigtas biznis. Skam
binkite ponui Bublt/. pasikalbėjimui 
bet kada po 5 valandos vakaro. 

Oliympic 2-2372 

SENAI ĮSTEIGTA MfiSOS 
KKAITl 'Vf i 

Pilnai )r«>nKta. Judrioje South apy
linkėj. Proga lenkui ar lietuviui mė
sininkui. ModernOs įrengimai. Nori 
tuojau parduoti, Jkainuota nebran
giai. Skambinkite vakarais tarp 7 ir 
8 vai. 

BVttcrfleld 8-1004 

Susirgus savininkui, priversti parduo 
tl 
GHOCERY Ir MftSOS KRAUTUVE. 
Marinti 2-jų aukštų namas: 2 butai 
po 6 kmb. Ir 1 butas 4 kamb. Karsto 
vandens apšildomas I-me aukšte. Me 
dinis 2 automobilių garažas. 

2606 West 24th Street 

OKOSKUNft IR MftSOS KRAUTUVE 

įsigyvenęs biznis, modernūs {rengi
mai. 4 kambarių butas užpakaly. 
Lietuvių Ir lenkų apgyventoj apylin
kėj. Parduoda nebrangiai. Pirkėjas 
gali pirkti savo sąlygom. 

YArdfl 7-5730 

D5mo«io savininkai! Koledžo abituriente, 
žmona ir 2 vaikai skubiai jieSko tu 2 
mieg. neapstatytą, Šildoma būtą. Pietva-
karuose arba vakariniame priemiesty. 
Gali mokSti iki $75. Geriausi paliudiji
mai. Skambinkite dienomis nuo 8:30 ry
to iki 5 vai. vakaro. OLytnpic 2-7600 
Prašykite Bill Jezewski. 

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

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 0 v.v.—10 v.v. 
Aestadtenlaia: 8 v. ryto—J« v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Francteoo. 

Telef. Y A 7-10W 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR B TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL VVAIbrook 5-9209 

DRM1C8IO. SAVININKAI! 
CEMENTO DARBAS 

VISOKIŲ RŪSIŲ 
Cementiniai kvadratiniai gabalai, pa
matai, namų pakil imas, garažai, Ša
ligatviai, rūsiui ir plytų darbas. — 
Nemokami apskaičiavimai. 

PETER AMERIO 
R A D O L I F F F : 3-6<m 

Maža fteima — motina ir 14 metų 
duktė jleftko 2, 3 ar 4 kamb. ne-
apstatyto apftildomo flato. Mar-
quette parke, Cicero ar bet kur gra
žioj apylinkėj, Chicagos pakraftty. 
Saukite SEeley 3-2661 nuo 5 vai. iki 
6:30 v. v. darbo dienomis. 

Domesio, namų savininkai t 
3 suaugę asmenys, 2 dirbantieji, jleft
ko 4-5 kamb. neapstatyto buto, su 
apSlld. Vakarlnfj miesto daly. Tkl 
$75. Geros rekomend. Gali tuojau 
užimti. Skambinti prleS 3 v. popiet 
arba po 5 vai. vak. slokiadienla's 
Visa diena fteftt. ir sokm.' 

NKvadA 8-37.38 

Turi lftelti dčl statomo Congress 
Street Hlghway. 3 suaugę asmens, 2 
dirbanti, skubiai turi gauti 5-6 kamb. 
neapstatytą butą arba namą, bet ku
rioj gražioj apylinkėj. Sloj vietoj ift-
gyveno 10 m. MokCs prieinama nuo
mų. Prašo ftaukti Mrs. Titone' 

KKdzie 3-7872 

T)?meslo, savininkai. Pora su valku, 
dabar gyvenų labai ankštoj vietoj, 
skubiai jieško 4 kamb. neapstatyto 
buto, su apšildymu ar be. Vyras dir
ba Lyons'e. Bet kurioj geroj vietoj 
Lyons, Cicero, Stickney ar apylinkėj. 

Skambinti Oliympic 2-87041 

šiokiadieniais 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI f SKALBIAMU? MA
SINOS • LVGINTUVAI (iRON 

ERS) O PLOKŠTELĖS (RE-
CORDS) H NAMŲ REIKMENYS 

WE!SS APPIIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArdi 7-8666, Chicago 32, IU. ( 

NAUDINGOS KNYGOS 

Kiekvienam lietuviui reikalin
giausia knyga apie lietuvišką 
sostinę Amerikoje. 

Savininkai, skubu! Atsakinga šeima 
iš 4 asmenų, dabar gyvena' suslklmšę 
pas gimines, skubiai jieško 5 ar 6 
kamb. neapstatyto buto, su apšild. 
ar be, šiaurvak. miesto daly. 8 m. 
gyveno vienoj vietoj. Geros rekom. 

Skambinkite KFystonc 9-1154 

I6NUOMUOJAMA 

Išnuomojamas ofisas 
MED. DAKTARUI 

2723 West 71 Street 
Chicago 29, UI. 

Išnuomojama 2 kambariai dak
taro ofisui arba biznio reika
lams geriausioje lietuvių apylin
kėje Roselande. Judriausioje 
gatvėje. 

10756 So. Michigan Ave. 

Pašaukite tel. TOvvnhall 8-5334 

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

Kaina $1.50 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakiey Ave. 

Chicago 8, Illinois 

PARDAVIMUI 

Nesenai išėjusi Kun. P. 
Kirvelaičlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge Jaunimui. 

Kaipa pagal }risima: 

$1.00; $1.80 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais .siuskite: 

"DRAUGAS 
2834 So. Oakiey Ave. 

Chicago 8, UI. 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kuri klek* 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

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

Tremtinys lietuvis pardavėjai 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gedo* nedarą 
Prieš perkant automobilį, nepa* 
cnlrškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Westeni Ave. 

REpublie 7-6400 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

Hami pora be valkų abu dirbantieji 
skubiai Jiofiko 4 kamb. neapstatytą 
butą pietuose arba pietvakariuose^ 
Puikiausias paliudijimas. Užtikrinai 
kad geriausiai pttlžlūrės * butą. GaH 
moksti iki $66. Skambinkite Hiittop truota Pauliaus Augiaus medžio 
6-6000, prašykite 4 rengiamojo 
kamb. Irenai nuo 7:80 ryto iki 3:30 
vai. vakaro, kasdien. 

N a u j a Petronėlės Orintaites 
knyga legenda 

" V I L I G A I L r 

Išėjo iš spaudos. Meniškai ilius* 

Išnuomojami 2 atskiri apstatyti kmb. 
Vienas su virtuves privilegijom. Vo
nia ir šiltas vanduo visą laiką. 

5542 8. Talman Ave. 

Išnuomojamas miegamasis kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

4«3 i 8. \Vaahtenaw Ave. 
(2-as augštas iš priekio) 

rėžiniais. Kaina $1.420. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
233 i So . Oakiey Ave . 

<:IUCAGO 8, IU. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PERSKAITĘ •'DRAUGĄ", 
DUOKITE JI KITIEMS. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

<F 

\ 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Burgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 60 e t 

Pinigus siųskite kartu au užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos paštu. 

Užsakymus siuskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakiey Avemue Chicago S, HUnoto 

J,-«. , ... . * . . . . ..« 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
— •• • I I " • • •• • 

PUSMETINE ALT VAJAUS ATSKAITA 
(aukos, gautos ALT Centre iki liepos men. t 4 ) 

ALT 

ILLINOIS 
Chioago 

Chicagos Liet. Taryba 
(Vas. 16-tosios aukos) $6,589.25 
Chicagos Liet. Taryba 
(paj. iš žvejų prakalbų) 2,527.27 
A. Narbutas (paj. iš žvejų 
prakalbų Roselande) 313.00 
V. Monkus (11 lietuvių 
aukos) 55.00 
J. P. Kozakevicz 25.00 
Mildred Budrys, M. D 25.00 
B. Navickas 25.00 
K. Bružas 17.16 
A. ir V. Geniočiai 15.00 
Liet. Baltijos Klubas 12.00 
V. Velža 10.00 
Aid Overseas, Ine 5.00 
V. Jakubenas 5.00 
SLA 217 kp 5.00 
K. Dabrila 5.00 
P. Ličkua 4-00 

Rockford 
ALT Skyrius 100.00 
ALT Skyrius (Vas. 16-tosios 
aukos) 646.00 
ALT Skyrius (paj. iš žvejų 
prakalbų) 102.00 
ALT Skyrius (lietuvių 
aukos) 52.00 

Melrose Park 
P. Kavaliauskas (Vas. 
16-tosios aukos) 305.00 
A. Markauskas (paj. iš 
Žvejų prakalbų) 171.00 

\Vaukegan 
ALT Skyrius (Vaa. 
16-tosios aukos) 245.21 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 70.15 

Kast S t Lauls 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 200.00 

Sprlngfield 
A. P. VVisnosky (Vas. 
16-tosios aukos) 96.64 
V. Abramikas 5.00 

Sprlng Valley 
Re v. Wm. Kwinn (rinkliava 
bažnyčioje) 40.00 

Geneva 
J. S 20.00 

Bensenville 
Rev. Justin Grigaitis 20.00 

Lake Forest 
V. Raslavičius 10.00 

Cicero 
J. Grigolaite 5.00 

Viso Illinois $11,725.68 

Manchester 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 177.50 

Ansonia 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 150.00 

Viso Connecticut $4,422.50 

Newark 
Skyrius 150.00 

CHffside 
K. A. Bukavickas (Vas. 
16-tosios aukos) 117.00 

PhMlipsburg 
P. P. Kaulius (Vasario 
16-tosios aukos) 52.00 

Viso New Jersey $2,084.47 

DIST. OF OOLUMBIA 
Washlngton 

Am. Lith. Society of Wash., D. C. 
(Vas. 16 aukos 75.00 

Viso Dist. of Columbia $75.00 

3 3 = 
1 
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PKNNSYLVANIA 

Phlladelphia 
Dr. J. Puzinas (Vas. 
16-tosios aukos) 2,000.00 
Dr. J. Puzinas (paj. iš 
žvejų prakalbų) 211.24 
Nat. Lith. Beneficial Club 20.00 
K. Mačiulis 8.00 

Pittstmrgh 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 1,000.00 

Scrantou 
The Tauras Club (Vasario 
16-tosios aukos) 141.98 
P. Karevičius 2.00 
Leokadija Žemaitis 10.0G 
F. J. Živatas (paj. iš 
žvejų prakalbų) 43.00 

Chester 
Kun. E. Paukštis (aukos, 
surinktos parap. bažnyčioj) 75.00 

Easton 
Kun. J. Mačiulaitis (paj. iš 
žvejų prakalbų) 52.35 

Bryn Mawr 
V. Mašalaitis 18.00 
P. Mašalaitis 1 5 0 

FrackvUle 
Kun. S. J. Norbutas (liet. 
parapijos auka) 11.75 

Viso Pennsylvania $3,594.82 

V1SCONSIN 
Raclne 

ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 599.85 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 120.15 

Mlhvaukee 
Liet. Kultūros Klubas 
(Vas. 16 aukos) 225.50 
Liet. Kultūros Klubas (paj. 
iš žvejų prakalbų) 47.76 

Sheboygan 
Kun. J. Shlikas (Vasario 
16-tosios aukos) 49.00 

Sturgeon Bay 
V. Šaulys 10.00 

Rhlnelander 
Frank Shimkus 5.00 

Superior 
J. Žilis 5.00 

Viso VVisconsin $1,447.26 

OREGON 
l 'o r t land 

Dr. V. Juodeika (liet. aukos 
Vas. 16 proga) \ 55.00 

Viso Oregon $55.00 

Lake 
(Vas. 
Lake 

1.67 

705.31 
50.00 

313.00 

MASSACpfUSETTS 
Boston 

ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) . . 
So. Boston Lith. 
Association 100.00 

Brockton 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 1,250.00 

Woroes<ter 
Lietuvai Remti D-ja 
(Vas. 16-tosios aukos) 
Liet. Tremtinių Bendr. . . 
Lietuvai Remti D-ja 
(paj. iš žvejų prakalbų) 

Lanwrence 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 261.25 
Kun. P. M. Juras (parapijos 
parengimo pajamos) . . . . 122.05 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 78.43 

Norwood 
ALRK Federacijos 10 sk. 
(Vas. 16-tosios aukos) . . 84.00 
ALT Skyrius 50.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 150.00 

Cambridge 
Liet. Tremtinių Ratelis 
(liet. tremtinių aukos) . . 181.12 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 100,00 

Westfield 
M. Minkus (Vas. 
lti-tosios aukos) 155.76 

IIa\erihll 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 66.45 
ALT Skyrius (parengimo 
pajamos) 32.35 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 34.20 

Oardner 
A. Yuška (Vas. 16-tosios 
aukos) 61.50 

AIJiol 
J . Mii-hunas (birželio įvykių 
minėjimo pajamos) 46.00 

Lowell 
M. Andraškevičius (Vas. 
16-tosios' aukos) 41.50 

Blackstonn 
Paul Mankus 20.00 

Viso Massachusetts $5,074.59 
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OHO 
Clevdand 

ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 1,400.00 
ALT Skyrius 600.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 400.00 

Akron 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 238.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
Žvejų lankymosi) 63.00 

Dayton 
P. Gudelis (Vasario 
16-tosios aukos) 36.30 
P. Gudelis (paj. iš žvejų 
prakalbų) 83.75 

Coi arabus 
Dr. A. Jasevičius (lietuvių 
aukos Vas. 16 proga) . . 101.50 

Toledo 
V. Janulaitis (Vasario 
16-tosios aukos) 42.00 
Dr. S. Jankauskas (birželio 
įv; minėjimo aukos) 41.00 

Cincinnatl 
Knights of Lithuania 
(lietuvių aukos) 32.00 

Viso Ohio $3,037.55 

INDIANA 
E. Ohlcago-Gary 

County ALT Sk}*. 
16 aukos) 1,200.00 

County ALT Skyrius 
(paj. iŠ žvejų prakalbų . . . . 80.00 

Clinton 
D. Rūke (liet. aukos) . . . . 24.00 

Viso Indiana $1,304.00 
Kenosha 

ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos 310.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 75.00 

»•» * * " 

FLORIDA 
Mlaml 

ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos), 

St. Petersburg 
W. Coast Lith. Am. Cit. Club 
(Vas. 16 aukos) 210.00 

Viso Florida $810.00 
MARYLAND 

Baltinio™ 
Jakubaičio šeima 10.00 
Liet. Dr-jų Taryba 
(Vasario 16 aukos) 777.00 

Viso Maryland $787.00 

NO^OTI DAKOTA 
jctiverdale 

M. ir L. Bajorūnai 20.00 
Maudau 

Kun. Dr. V. Sirka 10.00 
Flasher 

Kun. A. Rupšys 5.00 
Viso North Dakota $35.00 

TEXAS 
Dalias 

Kun. F. Bartkus 30.00 
Viso Texas $30.00 

WASHINGTON 
Ole Elum 

J. J. Kurtinaitis (lietuvių 
aukos Vas. 16 proga) . . 

Tacoma 
J. Kapčlus 5.00 

Viso VVashington $27.00 

22.00 

MIONTANA 
Butte 

Dr. A. Petraitis 20.00 

600.00 

LOUISIANĄ 
A. Valiuškis 5.00 

Lietuvių Rymd Katalikų Susi
vienijimas Amerikoje . . $572.37 

Lietuvių Susivienijimas Ameri
koje $500.00 

Viso gauta 1952 m. vajaus są-
skaiton iki liepos men 1 d. 

|43,221.46 
I I I I I 'i i i i K I I I . — 
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A. A. 

JAMES R. U R B A N S K A S 
Avo Gyveno 70U 

Tol. GKovohill 
So. 

6-
Oaklcy 

S007 
Mirė HopoH 29 d., 1962, l 

vai. vak., sulaukęs 14 m. amž 
Glm6 Kvcrgreen Park, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

motina Allco (Lazauskaite), tė
vas Frank, brollM Donald, se
nelis Antanas Urbanskas, J? 
žmona, gyv. Sprlngfield, 111. Se
neliai Mykolas ir Salomute La
zauskai, du dedCs: Alfred, ir 
Potcr Urbanskal Ir Jų fteimos, 
gyv. Sprlngfield. 111.,' dvi tetoa: 
Bernlco Lamzargls, ir Anne 
llath, ir jų fteimos, kiti gimines 
draugai Ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos* 
Kvans koplyc., 684& S. West 
ern Avc. 

Laidotuves jvyks ftcfttadlen|, 
rugp. 2 d., ifi koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas \ St. Adrian's 
parapijos bažnyčią, kurioje U 
vyks gedulingos pamaldos už 
vellonles seilą. l'o pamaldų bus 
nulydėtas J ftv. Kazimiero kap 

Nuoftirdžlal kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamu* 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Trval, Brolis, 8o 
neliai ir kiti gimines. 

iAldotuvlų 
ka ir Kvaiif, 

diroktorlal MažeV 
TU. KH 7-3600. 

<f 

PROGRESS FURNITURE CO. 
^ 

Chicagos Lietuviij Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2 jų krautuvių prekybą 

i VIENĄ 
SU VIENOJ KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti k i ta i Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

4181-83 
Archer Ave. 

HE 
TURE V 

LAfayette 
3-3171 

Lengvi išsimokėjimai pritaikomi visiems* 

. _ - . , ,. -'..:' ; , , . " ' IUJ ' ,. r 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

— 
NEDRASKĄ 

O m a h a 
Liet. Organizacijų Centras 
(Vas. 16 aukos) 418.80 
Liet. Organizacijų Centras 
(paj. iš žvejų prakalbų) . . 81.20 

Viso Nebraska $500.00 

CALIFORNIA 
Los Angeles 

Skyrius (Vasario ALT 
10 aukos 

MICHIGAN 
Detroit 

E. Gurskis, M. 

400.00 
$400.00 

D. 50.00 
Centras 

2,000.00 
Centras 

357.50 

Eugenia 
Liet. Organizacijų 
(Vas. 16 aukos) . 
Liet. Organizacijų 
(paj. iš žvejų prakalbų) 

Custer 
Kun. J. Riauba (paj. iš 
žvejų prakalbų) 120.25 
Kun. J. Riauba (lietuvių 
aukos) 179.75 
Kun. J. Riauba (lietuvių 
aukos) 100.00 

Grand Rapids 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 100.0C 

Flinfc 
J. Černius 20.00 

East Dearborn 
Joseph Burauskas 10.00 

Viso Michigan $2,937.50 

Viso California 
> • 

K U O D I ; ISLAN 
Providence 

Kun. J. Vaitekūnas (Vasario 
16 proga liet. aukos) . . . . 127.00 

Viso Rhodc Island $127.00 
* 

MAINE 
Lewlston 

Ann Policky (Vasario 
16-tosios aukos) 78.00 

Rumford 
John Kawlaicze (Vasario 
16-tosios aukos) 45.71 

Viso Maine $123.71 

NEW YORK 
New York 

J. Grabau-Grabauskas 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) . . . . 

. . 10.00 

1.425.40 
1,435.40 

tx>NNtxmcuT 
Waterlrary 

ALT SkyriuB (Vas. 
16-tosioe aukos) 2,500.00 

Hartford 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) ..- 300.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 200.00 

New B rita i n 
ALT Skyrius (parengimo 
pajamos) 40.00 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 250.00 
ALT Skyriaus (paj. iš 
žvejų prakalbų) 150.00 

New Havru 
ALT Skyrius (Vas. 
16-tosios aukos) 130.00 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 200.00 

Bridgaport 
A. ir V. Viznlai 25.00 
ALT Skyrius (paj. i i 
jfcvejų prakalbų) 300.00 

Auisterdam 
M. Kerbclis (Vasario 
16-tosios aukos 500.00 

Btagnamtou 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 200.00 

Great Neck 
A. Vasiliauskas (Vasario 
16-tosios aukos) 100.00 

Buffalo 
J. Valickis 7.00 
V. Aperones (liet. aukos) 72.00 

Rlue Point 
Kun. S. Valiušaitis (Vas. 
16-tosios aukos) 68.30 

Niagara Kalis 
Kun. J. Augunas (Liet. 
aukos) 51.00 

Schenectady 
Kun. A. Orvidas (rinkliava 
bažnyčioje) . . 50.00 

Syraouse 
P. Grušauskas (liet. aukos) 28.00 

White IMainH 
Peter MažeikA (aukos 
Vasario 16 proga) 27.00 

Viso Ncw York $2,538.70 
• - i i * - •• • i - - - - • - * • • * — • 

NEW JERSEY 
Peterson 

ALT Skyrius (Vasario 
16 aukos) 714.30 
ALT Skyrius (paj. iš 
žvejų prakalbų) 121.80 

EHzabeth 
J. Žilevičius (Vasario 
16-tosiOs aukos) 700.00 

Llnden 
ALT Skyrius (Vasario 
16-tosios aukos) 79.37 
ALT Skyrius (paj. iŠ 
žvajų prakalbų) 150.00 

NEW HAMPSHIRE 
Manchester 

M. Balys (Vas. 16-tosios 
aukos) i , 50.00 

Nashua 
Kun. A. Vainauskas (Vas. 
minėjimo pa r. aukos) . . . . 37.30 

Viso New Hampshire $87.30 

B E R N A R O K U K T A 
Gyveno 48 28 

Cicero. 111. Tel. 
W. l&th 

TO 3-0160. Ht. 

Mirė Burbank. Oallf., liepos 
28 d.. 1962. sulaukės 64 m. 

Olme Lietuvoje. Kilo lft Tra
ku apskričio, Žiežmarių para
pijos, Terlovlsklų kaimo. 

Amerikoje Iftgyveno 17 m. 
i'asihko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Andriulaityte), 
trys sūnils: 8en, marti Zeitna; 
Krank; ir Ulehard, marti Lau
ra. Sesuo J ieva KH/.dailis, Jos 
iiimii.s Stanloy. i>u svogeriai: 
John Andrew, Jo Žmona Peggy; 
ir Slanloy Andrews; Ir Jų šei
mos. Dvi ftvogerkos: Patrlela 
Bernotus, Jos v>ras Joseph; Il
stelia Hhlmkunas, joa vyras Jo
seph; ir Jų, fteimos. Kiti gimi-
h€s, draugai ir paZjstami. Lie
tuvoje liko brolis Ir dvi seserys 
su Šeimom. 

Kūnas bus pašarvotas 4 vai. 
popiet A. Petkaus koplyčioje, 
1410 S. 60th Ave., Cicero. 111. 

Ivatdotūves jvyks ftefttadlėhl, 
rugp. 2 d., is koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus atlydėtas j sv. An
tano paraptJOB bažnyčią, kurto
je įvyks gedulingos pamaldos 
už vėlionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Hunus, Mar
čios, Sesuo ir kiti gimine**. 

Laidotuvių 
Petkus. Tel. 

direktorius A. 
TOvvnhall 3-2109. 

<U. * n O I I I I M m tAkS 

sulaukus 27 m. amžiaus. 

, CECILIA PUKŠMIS 
Gyveno 1734 South Union Avenue 

Nctikčtal mirė liepos 28 d., 1952, 
Glmč 'Chlcago, 111. 'į- ( f t k f l 
Duktg a. a. Stanislovo Pukftmlo, kuris mlrč gcg. 15 d., 195J m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: motina Justina, trys seserys: 

Stella imrtsek, ftvogeris Louis, Jų sūnus Kcnny; Josephino Bojr 
ky, ftvogeris John, Jų, sūnus Johnny; ir Mary Hanky, ftvogorls 
ir Jų duktė Nancy. Dedienč Mary Zcleckis ir Jos ftoima: 
Anna, Charlesiilr lgnatius. Dvi pusseserčs: Julia Burba ir 
Kassen. Pusbfolis John Belskis, giminaitis kun. Juozapas 
vlčlus, kiti gimines, dmugal Ir pažįstami. .. 

Priklausė »rlo Alico Stophens G^horo ir ..Atoltls" Sok6Jų Grupčs. 
Kūnas paftarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 659 \Vest 18th St. 
Laidotuves Jvyks penktad., rugp. 1 d., lft koplyčios 

ryto bus atlydėta 1 Dievo Apvaizdos parapijos 
Jvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
lydCta J Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
dalyvauti ftlosc laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Seserys, svogeriai ir 
Laidotuvių direktorius Petras Gurskis. 

Joseph, 
Adtlla, 
Albina 
Lacha-

bažnyčlą, kurioje 
Po pamaldų bus nu-

d raugus Ir pažįstamus 

kiti gimines. 
Tol. SUeley 3-5711 

John ¥. Eudeiki* 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 Ir Blshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AM1IVLANCK D I E N * IR NAKTJ 

ANTHONY B. PETKUS 

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves 

•LJUDOTUVTŲ rmiEKTORTUS 
6812 SO. W E S T E R N A V E . 

CHICAGO, ILL. 

GBovehilI 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall S-2109 

^K f m^^ ,- • ^ Ę . j . f . ^ ^ ^ 

1410 S. 5 0 i * A V E . 
CICERO. U X . 

R 

Albertas Antanas 
YURKUS 

LIŪDESIO VALANDOJ 
CMUH 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6S4S So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieU 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

Jau sukako vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mfisų tarpo mylimą vyrą, tčvą, 
sflnų, brolį. 

Netekome savo mylimo rugp. 
1 d., 1951 m. 

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

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų 
prašėme dvejas gedulingas šv. Mišias rugp. 1 
Vilioję, Orland Park, IH., ir St. Symphorosa's 
6ioje, 7 vai. ryto. 

Kviečiame visus: gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti uz 
a. a. Alberto Antano sielą. 

Nuliūdę: žmona Mary, sflnus Albertas, motina Mary Yurkus, 
»C»HO Emilija Uir/ak, Svogcrh* Juozapas ir Jfc šeima, uošviai 
Veronika ir Petras Kopecky, tetos: Juzefina Piktužiene, jos 
vyras Jonas, ir jų šeima; ir Barbora Rapiene, jos vyras Petras 
Ir jų šeima ir giminaičiai Antanas Oblikas, jo žmona t)na Ir 
šeima. 

mSBBBBSSBSBSE 

m 

tarpo, už-
d„ "Holy Family 
parapijos bažny-

HBBWPBWySBWSSWI 

maa y r a 
dieną ir n a k t j . Rei
kale šankite 
mus. 

i S E K A N T Į J Į YRA NARIAI CHTCAGOS LICTUVUJ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS * 

Amtmlnnsi} putariMvi- ^ ^ ^ Mes tu r ime %coply^laa j 
t e i k i a m a £ m v i s o s e .Chicagbn ir 

Rosi>lando dalyse 1 r 
tuo jaus pa tar
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 W m t 23rd PI^ACK Tel . Vlrglteia 7-887S 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUlUoan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
059 West 18th STREET Tel. SEtley S-5711 

mmm. > 

&tz®?& *'e' 

PIRKITE TIESIOG MŪ0 
MB. NELS0N 

St. (asiniir Monumcni 
rtmipany 

3914 West 11 Ith Street 
Vie»s« Rlokaa nno Kapinių 

DMttaaalaa Paminklamg 
riann Pasirinkimas Miesto 

Telel. CEdarcrest 3-633S 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, UJU Tel. OLymf>ic 2-1001 

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

Telephone' YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS ~ ~ " 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. (X)mmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURSIS F. RUCM1N 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—11S9 

JULIUS LIULEVI6IUS 
1318 S. CALIFORNIA AVE. Trf. LAfayeUe 8-8572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
16^6 WEST 4l$th STREET Tel. YArds 74W81 

i J M Ik _ _ _ L i . 

file:///Vaukegan
file:///Vest


v 

8. promASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILtlNOIS Ketvirtadienis, liepos 31, 1952 

Tm u s 

X Vyskupas V. Brizgys, pa
sakęs pamokslą liepos 27 d. Lie 
tuvių Dienoje Putnam, Conn., 
praeitą antradienį grįžo į Chi-
cagą. 

IŠ ARTI IR TOLI 
— Karų amžiai. New York 

vyskupas pagelbininkas Fulton 
ISheen, neseniai kalbėdamas per 

X Marija Brandenburgienė j r a d i j ą p a r e įgkė , jog mes gyve-
po rimtos operacijos, padary-

X šiandien yra šv. Ignaco 
šventa. Daug turime Ignacų iš 
arti ir toli „Draugo" bendra
darbių ir skaitytojų, kad sun
ku visus ir išvardinti, bet ne
galima nepaminėti šių Ignacų 
— kun. kleb. Ig. Ąlbaviėiaus, 
kuris yra Lietuvių Katalikų 
Spaudos draugijos, kuri leidžia 
„Draugą", pirmininkas, ir Ig
naco Sakalo, „Draugo" redak
toriaus, kurio sūnus Vytautas, 
JAV karys, dabar kariauja Ko
rėjoje prieš bolševikų agresiją, 
o duktė Aldona šį šeštadienį 
atvyksta pas tėvus iš New 
York, kur ji turi gerą darbą. 
Dar kartą visiems Ignacams sa-1 cl& 
kome: „sveiki ir gyvuokite". X 

tos Allegan ligoninėje, ką tik 
grįžo iš ligoninės ir dabar gy
dosi dukters Valentinos Smil
gevičienės ir anūkių Violetos ir 
Lilijanos globojama namuose: 
850 S. Harway str., Kalamazzo 
22 r Michigan. Marija labai no
rėtų, kad jos pažįstami pra
džiugintų jos nuobodžias ligos 
valandas laiškais. 

KANADOJ 
— Gabi lietuvaite. Irena Ma

rija Slavinskaitė, 1949 m. va-
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name karų amžių del to, kad / R a n a d ą ^ p a č i ų m e t ų 
mūsų amžius yra nuodėmes am- m g n ^ . m e d i c i n o s | 
žius. Nuodėmė viešpatauja vi- ^ m o k y k i ą Brantforde. P o , 

trijų metų sėkmingų studijų, 
š. m. birželio 25 d. įsigijo me-

X Inž. Juozas ir Irena Ras-
čiauskai, gyv. Bostone, Mass., 
yra atvykę į Chicagą ir sve
čiuojasi pas Ant. ir Sofiją Ra
gauskus, Bronių ir Aldoną Bei-
norius. Rasčiauskai, lydimi Bei 
norių aplankė „Draugo" redak-

Edvardas Pranckevičius, 

sur: vyriausybių tarpusavio san 
tykiuose, ekonominiuose san-
tykiuose, šeimų M M M M J * ) | ( B e t a 0 | sesers diplomą. Iškilmių 
pavienių širdyse ir sielose Kiek j d i p l o m ų į t e i k i m o a k t e m 0 , 
viena nuodėmė yra atperkama ^ d i r e k t o r ė specialiai pa-! 
krauju, — pastebėjo vysk 
Sheen, — atsisakęs jieškoti nuo 
dėmių atleidimo Kristaus krau-
juje, modernusis žmogus nepa 
jėgia užbaigti karų ir skęsta 
savo brolių kraujo klanuose. 
Žemė tol neptengs apsivalyti 
nuo kraujo dėmių, kol žmonės, 

kyklos direktorė specialiai pa 
brėžė, kad Irena Marija Sla- Į 
vinskaitė yra pirmoji lietuvaitė, 
kuri baigė minėtą mokyklą su 
augščiausiu pagyrimo laipsnių 
ir už tai jai buvo įteikta pini
ginė dovana. 

Lietuvis gavo stipendiją. 
gera valia apgailėdami save I Montrealio gyd. E. Endriukaitis 
nuodėmes, nepradės šauktis Iš-1 su k t. 3 kanadiečiais iš 36 kon-
ganytojo Kraujo, kuriame sle 
piasi atleidimas ir ramybė. 

Illinois U-te Farmacijos j 

kurse dalyvavusiųjų gavo Que-
becko gydytojų karalinę stipen
diją 2 metus gilinti savo spe-

X Izabelė Motekaitienė, Liet. [neseniai atvykęs iš Anglijos ap- ' k o l i j ą įiemet b a i g ė 1 0 6 g t u . cialybę Yale un-te ir spec. kh-
operos solistė, dalyvavo Chica- į g y v e n o pas savo dėdę Piju Ki- . . % ^ ^ ^ b a i J n i k o s e . Jūrate Ciplijauskais 

I «. .- . ._ , o o , ^ aa.u 0*« n u . I f l W W . W P JU *• »»UUm», M . g g k | n i n g a l b & i g § medicinOS StU-
dijas ir, kaip uoli kandidatė, pa 

džioje turėjo dvi savaites atos
togų ir ta proga aplankė savo 

[vairios žinios 
Bolševikas atvirai kalbėjo 

prieš tikėjimą 

Chicagoje 
— 33 pėdų laiškas. „Prašau 

parašyti, — tarė pfc. Robert 
Bradley, iš VVilmington, UI., kai 
jis tarė sudiev Lucijai Stano-

Čekoslovakijos Informacijų j v i c k ' 1 8 m e t u - 5 2 0 0 S ' D a m e n ' 
ministeris Vaclav Kapeckj pa- P-lė Stanovick tarė: „para-
sakė kalbą paskutiniu laiku jvy | šysiu" ir ji savo pažadą išpildė 
kusiame „Politinių ir mokslinių pirm negu Bradley išvyko į už-
studijų draugijos" kongrese, j jūrį su kariuomenės daliniu. Ji 
Prisimindamas Dievo Kūno pro- parašė 33 pėdų ir 3 colių laišką 
cesiją, ministeris tarp kitko iš- ir suvartojo visą butelį rašalo, 
sireiškė, kad ji esanti ne kas ki-1 „Aš turėjau baigti laišką su 
ta, kaip reakcionierių ir kon
servatorių — t. y. Bažnyčios — 
priešvalstybinės manifestacijos. 

pieštuku", — tarė Lucija. 

go Tribūne Muzikos Festivalio 
suruoštame dainininkų kontes-
te. Iš dalyvavusių konteste 28 
dramatinių sopranų kontesto 
teisėjai išrinko tris daininin
kes, laimėjusias kontestą: „dvi 
amerikietės ir vieną lietuvę — 
mūsų žymiąją solistę Izabelę į 

tėvus, brolius, seseris ir švoge-
rius Kanadoje. 

X Petronėlė Orintaitė-Janu-
tienė susirgo. Pirmadienį Frank 

„Drug Progress" Luly, 1952 
rašo: „The American Pharma-
ceutical . Association VVomen's 
Auxiliary Centennial Member-
ship Award was presented to 
Joan Crist, the woman student 

Motekaitienė. Visas tris laimė- ! i įn Blvd. Hospital, 3240 W. Į who has rendered the most dis-
jusias kontestą dainininkes Chi Franklin Blvd., jai padarytos vi 
cagos Tribūne Muzikos Festi- daus operacijos. Į namus ligonė 
valio direktorius Maxwell apdo- i g a i ga i§s grįžti apie kitos sa-
vanojo specialiai išleistais Mu- Į vaitės vidurį. Ligoninėje lan-
zikos Festivalio kontesto meda-1 kymo valandos kasdien nuo 2-3 
liais. Laimėjusias kontestantes I į r n u o 7-8. Guli IV augšte, kam 
scenoje pasveikino Festivalio 
direktorius ir perskaitė jų au-

barys 400. 

X Radijo-televizijos krautu-tobiografijas. Ta proga Chica-
go Tribūne trečiadienio laidoje 
įdėjo laimėjusios kontestą ir 
Izabelės Motekaitienės fotogra
fiją ir pluoštą biografinių žinių. 
Mums lietuviams labai džiugu, 
kad iš tremties atvykę mūsų 
menininkai nepalūžta sunkiose kai, gyv. Cleveląnd, Ohio, susi
gyvenimo sąlygose, bet varžy- laukė antros dukrelės, kuri lie-
bose stovi greta su didžiausios pos 26 d. pakrikštyta Danguo-
tautos menininkais, kuriems* vi- . lės ir Margaritos vardais. Ku
si keliai ir sąlygos yra atidari | mais buvo neseniai iš Anglijos 

ve „Dilina", kurios savininkas 
yra inž. Alf. Semėnas, rugpjū
čio 1 d. sulaukia vienų metų su
kakties. Ta lietuvių įstaiga sėk 
mingai plečiasi. 

X Janina ir Stasys černaus-

tinguished service to the Pro-
fession of Pharmacy". 

— Dorothy Kasimtus (Kašė
taitė) baigė Pharmacijos kole
giją Temple universitete su Ba-
chelor of Science in Pharmacy. 
„Drug Topics" 7-14-52 apie ją 
rašo: „Miss Dorothy Kashatus 
of Glen Lyon, Pa., one of the 
thirteen women to receive the 
B. S. degree, was the outstand-
ing graduate, winning seven 
commencement awards and 

kviesta dėstyti un-te. 

— Jonas Zaveckas, jaunas 
10 metų berniukas, iš Škotijos 
išvyko į Italiją, kur jis kartu 
su keliais kitais jaunais lietu
viukais Tėvų Saleziečių vienuo
lyne mokysis ir, galbūt, pasi
rinks vienuolio gyvenimą. Iš 
Anglijos šiais metais į Italiją 
išvažiuoja arti dešimties jau
nuolių. Sėkmės jiems! 

— Kun. A. Jonušas, kuris iš 
Romos buvo atvykęs į Škotiją 
paatostogauti, neseniai išvyko 
atgal. Glasgovo lietuviai kiek
viena proga sudarė jam palan
kiausias sąlygas, kąs galėtų su
eiti į sąlytį su vietiniais tautie
čiais ir pažinti jų gyvenimą. 

Dr. Marijai ir Dr. Antanui 

Maj. gen. Robert Grow žen
gia į automobilį karo teismo 
pertraukos metu. Jam iškelta 
byla dėl, dienoraščio, kuris bu
vo patekęs į sovietų rankas. Ir 
sovietai remdamiesi jo dieno
raščiu apkaltino JAV, kad jos 
norinčios karo. (INS) 

O ką jis sako? P-lė Stano-
. , ,, . . , vick pareiškė, jog Bradley ne-Visa jo kalba buvo nemaskuo u , , ... . x. „ . j , :buvo jos ypatingas draugas, 

tas tikinčiųjų puolimas ir viešas' , x . . . ... 
,. » . ,« i - bet „aš rašiau apie viską, tik ne 

ateizmo išpažinimas. Tarp kit
ko jis išdrįso tvirtinti: 1) Tie, 
kurie tiki į Dievą, tai daro iš 
prietaringumo, tamsumo' ir at
silikimo; 2) Moderniųjų, laikų 

apie orą". 
— James Urbanskas, 14 me

tų, kuris buvo areštuotas pra
eitą penktadienį su kitais 

galvojimas atmeta Dievo sutver j dviemis nepilnamečiais vogtame 
to pasaulio sąvoką; 3) Socializ-! automobilyje, praeitą antradie
nio uždavinys yra perauklėti Į nį rastas miręs. 

AUSTRALIJOJ 
— Ką rašo australų spauda 

apie naujus ateivius. Neminė
dami atskirų straipsnių, kurių 
tilpo Melbourno dienraštyje 
„Argus" arba Adelaidės „Ad-
vertiser", paduosime čia tik su
glaustas tų straipsnių mintis iš 
gerosios pusės, neminėdami e-
migrantų neigiamybių. 

Pirmiausia, straipsniuose ne-
dviprasminškai iškeliamas euro | 

praeities aukas, išmokant jas 
darbininkų klasės ir marksizmo 
-leninizmo materialistinės filo
sofijos... Ar gali komunistams 
pagelbėti dangstymasis religi
nėms konferencijoms, jei jų pik 
tažodžiavimas prieš Dievą ir re
ligiją nežino jokių ribų? 

E. Sadulaite perduota 
Bacharovui 

Vabalininko rajono, Kupre-
liškio mokestinės apylinkės mo 
kesčių inspektorius E. Sadulai
te, pasinaudodama tarybine pa
dėtim, įvairiems mokėtojams 
nuimdavo mokesčius ir sudary-

piečių emigrantų sugebėjimas į d a v o neturto aktus. ..Tiesos" 
su mažu kapitalu ir kalbiniais pranešimu E. Sadulaitei iškelta 
sunkumais kurti savas įmones j baudžiamo ji byla ir ji perduota 
ir organizuoti savo verslus. ; pavergtoje Lietuvoj šeiminin

kaujančiam, „prokuroro" vardu 

| pasisekimą. 

X Oną Zailskiene, nepail
stančią lietuvybės apaštale ir 
visuomenės veikėją vardinių 
proga susirinko pasveikinti gra 
žus būrelis menininkų, kultūri
ninkų ir visuomenininkų, kurių 
tarpe be šeimos narių matėsi 
Babrauskai, sol. S. Klimaitė, 
akt. J. Monkutė, V. Šimkus, ra
šytojai N. Jankevičiūtė, C. Grin 
čevičius, A. Markelis, mokyt. 
J. Senkus, žurn. VI. Būtėnas ir 
kit. Zailskų šeima jau įsikūrusi 
nuosavuose namuose Ciceroje, 
kur gražiam sode Oninių išva- \ 

atvykusi Černiauskienės pusse- 4 .. . 
sere Aldona Petrauskienė i^versitete Pharmacijos kolegijoj 
Stasys Barškutis. ! (Newark, N. J.) Bruktas so-

phomore klasės prezidentu. 
X Plačiai žinomi švogeriai 

Mečys Bušinskas ir Augustinas I x Dr. Bronius Beinortus, 
Pranckevičius po trijų darbo'937 w . 59th Str. išlaikė gydy-
metų nusipirko Toronto mies-! tojo egzaminus ir įgijo gydy-

three honorablementions.Jg*]]**^ p* BŪma Myko 
las Vytautas. 8. m. pavasario 
sesijoj Marija Ramūnienė apgy
nė Summa eum laude disertaci
ją „Woman in Lithuanian Folk 
lore" Ottawos universitete. 

— „Skrajojantis" kapelionas. 
Išvykusį atostogų į JAV kun. 
L. Kemešį, Sault Ste. Maric, 
Ont, pavadavo „skrajojantis 
Kanados lietuvių kapelionas" 
kun. Klumbis. 

was also seleeted as one of the 
outstanding women of Temple 
University". 

Baigiamoje klasėje buvo 96 
studentai. 

John Jasaitis, Rutgers uni 

te naujoje lietuvių kolonijoje 
mūrinį namą, į kurį mano su
traukti visą šeimą: tėvus Vin
cą ir Magdaleną Pranckevičius 
ir švogerį Stasį Černiauską. 

X Inžinierius Jurgis Mikaila. 
jo žmona Marytė (Strazdaite) 
ir sūnus praleidę kelias dienas 

karėje įvyko ~ i r"« )«go . ' skaū- ! ™ ? K * J T l .trečiadienį 
tininkių sueiga. O. Zailskienės 
visuomeninę veiklą gražiai į-
vertino Vliko pirm. prel. Kru
pavičius, parašydamas nuošir
dų ir jautrų padėkos laišką. 

X Antanina Leščinskienė, ži
nomoji Bridgeporto labdaringų
jų 4 a r ° ų rėmėja, labai sunkiai 
serga. Šiuo metu ji guli Little 
Co. of Mary ligoninėje (95 & 
California). Ligonės lankyti 
dar negalima. Jai būtinai rei
kalinga viena pantis kraujo. 
Galintieji kraują paaukoti, pra
šomi skubiai kreiptis į Antani
ną Paškauskienę, tel. VVAll-
brook 5-3617. 

X G. Prialgauskaitė, atradu
si svetimų kalbų laikraščiuose 
kokių nors informacijų liečian
čių lietuvius, atsiunčia iškarpas 
„Draugui", už ką redakcija dė
koja. 

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Parcinkulio atlaidų 
pamaldos bus rugpjūčio 1 d. ir 
2 d. 7:30 vai. vak. 

X Anthony Yotkus lavonas, 
atpažintas iš metalinio ženkle
lio, buvo rastas Edison kom
panijos vietovėje, 1111 W. Cer-
mak Rd. 

išvyko į Detroit, Mich. 

X Apolenaras-Roma Norvai
šas, Marijos ir Apolenaro Nor
vaišų sūnus, gyv. Ciceroje, 111. 
tarnaująs JAV kariuomenėje, 
liepos 24 d. iš San Francisco, ruošiasi susituokti, 
išvyko į Japoniją. Jo tėvas bu
vo Biržų apskrities sekretorius. 

tojo praktikai teisę. Ofisą žada 
atsidaryti Chicagoje. 

X Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje susituokė Sophie Mit
kus ir Victor Goluszek, Valė 
Tekorytė ir Julius Levanas. 

X Liudvikas G. Arbačiaus-
kas, šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos narys ir Barbora R. 
Anužis, šv. Jurgio parapijos 
narė, rengiasi susituokti. 

X Joseph Markievicz, šv. Jur 
gio parapietis ir Louis Mary 
VValanga, šv. Jurgio parapietė, 

Su tam tikru baimės jausmu 
straipsniuose iškeliama, kad 
tos šiandien mažos įmonės ilgai 
niui plėsis, rinks kapitalus ir 
ilgainiui atsiras, galbūt, stam
bios įmonės, kurios bus kontro
liuojamos jau vien „naujųjų 
australų". Ir pasak laikraščių 
išvedžoijimų, pramonė negalės 
apseiti be tam tikrų perversmų, 

vadinamam budeliui G. Bacha
rovui. Su Sadulaite teismo at
sakomybėn patrauktas ir vals
tietis P. Kalaina. 

Užkandines tvarka 
• 

„Tiesa" rašo: „Dūkšto gy
ventojai dažnai skundžiasi blo
gu užkandinės darbu. Užkan-

— Mayoras Kennelly praei
tą antradienį įsakė, kad būtų 
išvalytos visos gatvelės nuo vi
sokių sąšlavų ir valgių liekanų. 

— Pajieškomas vyras su 
$4,000. Policija jieško VVilliam 
Cary, 77 metų, iš Hamburg, Ia., 
kuris dingo liepos 8 d., ir su 
savim turėjo $4,000. 

—- Lindo į policijos namą. 
Policininkas Frank Cusak pra
nešė, jog jis šovė į du įtartus 
vagilius, kurie įsilaužė į jo na
mą, 10930 S. Vernon. Vyrukai 
pabėgo. 

— Mergaite padėjo sugauti 
įtartąjį. Praeitą antradienį 10 
metų mergaite padėjo policijai 
sučiupti 34 metų vyrą, kuris 
bandė jai nupirkti saldainių ir 
norėjo nusivesti į krutamu jų 
paveikslų teatrą. 

nes emigrantų atsivežti suge- ] dinėje neprisilaikoma sanitari 

X Algis Pagėgis, vienas iš 
ryškiausių pačios jauniausios 

X Apie Vilniaus krašto bur
tus dienraštis „Dziennik dla 
VVszystkich"*, įsidėjo i š t i s ą 
straipsnį. Kaikurie sakiniai ra-

poetų kartos atstovų, atosto-, šomi jame lietuviškai. 
gauja VVisconsine, kur galuti
nai baigia tvarkyti naują poe
zijos rinkinį „Lūžtantis Lai
kas". 

X Kunigaikštienės Birutės 
Dr-jos narės irgi dalyvavo Da
riaus-Girėno mirties sukakties 
minėjime ir padėjo puokštę gė
lių prie Dariaus-Girėno pamink
lo. 

X Tėvas Bruno Markaitis, 
S. J., „Draugo" bendradarbis, 
grįžo iš sanatorijos, dabar veda 
rekolekcijas Šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserims Put
nam, Conn. 

X Tėvas Juozas Vaišnys, S. 
J., Brolijos Skautų dvasios ,va
das, lankė skautus Bostone, 
Montrealyje, Toronte, Detroite 
ir kitose vietose. 

X Deportacijas Lietuvoje ap 
rašė vokiečių kalba leidžiamas 
laikraštis „N. Y. Staats Zei-
tung"; ta proga duodama ži
nių apie sunkų lietuvių gyveni
mą okupacijoje. 

X Gen. V. Nagius prašo in
valido Juozapo Petraičio pra
nešti savo adresą, arba žinan
tieji apie jį praneškite: Mr. V, 
Nagius, 75 Euclid Ave., Wil-
loughby, Ohio. 

X Dail. M. Šileikis atosto
gauja Wisconsin valstybėje. 
Puikūs gamtos vaizdai įkvėpė 
dailininką, kuris jau nutapė ke
turis naujus paveikslus. 

X Juozapas Kacin su šeima, 
iš Detroit, Mich., buvo atvykę 
į Chicagą ir dalyvavo savo drau 
go vestuvėse. 

— Sūrio perteklius. Kana
dos Vyriausybė sūrio gaminto
jams garantavo kainą 30 centų 
už geriausios rūšies sūrio sva
rą. Manoma, kad sūrio pertek
liaus bus apie 15 mil. svarų. 

VOKIETIJOJ 
— Tremtinių Organizacijos 

Vokietijos Valdybos posėdis. 
VKV pirmininkas P. Zunde, da
lyvavęs liepos mėn. 3 d. pirma
me šios organizacijos valdybos 
posėdyje, pranešė VKV apie po 
sėdžio eigą. P. Zunde atstovau
ja ne tik lietuvius, bet visus pa-
baltiečius ir yra tos organizaci
jos valdybos iždininkas. 

Nors tremtinių organizacijos 
būstinė numatyta Bonnoje ar
ba ar# jos, pirmasis posėdis į-
vyko Muenchene, nes Čia ji per
ėmė buvusios INCOPORE OP 
ganizacijos būstinę ir visus rei
kalus su iždu, kuris tegalėjo 
perduoti kelių šimtų markių 
skolas. Tokiu būdu viena cen
trinė tremtinių organizacija, 
Incopore, nustojo egzistavusi. 
Dar neišaiškintas savo laiku 
prof. Pirkmaijerio iniciatyva ne 
demokratiniu būdu įsteigtos 
tremtinių atstovybės likvidavi
mas. , 

Naujosios organizacijos veik 
la priklausys nuo materialinių 

išteklių, kurių šaltinis yra jos 
narių, visų tautybių centro ko
mitetų, mokesčiai. Kadangi tau
tybių organizuotumo laipsnis ir 
materialinės pajėgos nelygios, 
atrodo, kad tremtinių atstovy
bės veikla negreit, bus. pakan
kamai efektyvi. 

bėjimai ves prie naujų gaminių 
išplėtimo ir gamybos. 

Emigrantai atnešė į Australi
ją naujas madas, naujų prekių 
pareikalavimą, apie kurias mes 
anksčiau neturėjome supratimo. 
Jų atsivežti europietiški maisto 
ir produktų skoniai turės įtakos 
,,seniesiems australams". Ckinę 
įtaką naujų emigrantų mes 
greitai turėsime pajusti, nes 
nauji ateiviai yra nepaprastai 
veržlūs ir darbštūs žmonės. Jie 
į gyvenimą nežiūri taip abejin
gai, kaip senieji australai. Ši
tie žmonės atvyko iš Europos 
su tuščiomis kišenėmis, bet su 
pilnomis galvomis smegenų ir 
sugebėjimų. Jie iš nieko moka 
padaryti didelius dalykus. Kaip 
mes senieji australai Sakome, 
kad gyvenimas labai pasunkė
jęs, tai ateiviai dar šitame pa
sunkėjusiame gyvenime suran
da aukso kasyklas. Ir tai atsi
tinka dėl ateivių energijos, ver 
žlumo ir sugebėjimo. Ateivių 
skaičius yra mažas, bet jų įta
ka pasireiškia gyvenime dėl jų 
veiklumo ir sugebėjimų. Jau 
šiandien matome, kad „senieji 
australai" ima daug ką pasi
savinti iš naujų ateivių. Ateity
je šis pasisavinimas bus dar 
ryškesnis. „Mūsų jaunimas tu
ri daugiau mokytis ir lavintis, 
„nes kitaip ateityje juos atei
viai pralenks", — pareiškė vie
no Australijos instituto direk
torius. 

BELGIJA 

— Nori emigruoti. Beveik 
visi Belgijos lietuviai norėtų e-
migruoti, ypač j Kanadą, bet 
be JAV ir Kanados lietuvių pa
ramos to neįstengia padaryti. 
Yra šeimų jau netekusių akm 
anglies kasyklose sveikatos. jtybių. 

nių taisyklių, ji nevėdinama, I 
dažnai šluojama pietų metu. 
Užkandinėje klientai blogai ap
tarnaujami. Trūksta peilių, ša-j 
kūčių, šaukštų, patiekiami vai- j 
giai — menkos kokybės. Už
kandines vedėjas Bielčenko ne
atsižvelgia į darbo žmonių rei
kalavimus". 

tikėjimo auka 
Švęsdami metines nuo Caloc-

sa arkivyskupo Groesz pasmer
kimo, kuris, kaip žinoma, buvo 
vengrų liaudies teismo nuteis
tas 15 metų kalėjiman, Vengri
jos tikintieji gausiai rinkosi į 
bažnyčias melstis už šį tikėjimo 
kankinį, kuris drauge su dau
gybe kitų yra tapęs žiauraus 
persekiojimo auka. 

Kas suvalgys? 
,,Šiais metais stotis Rokiškio, 

Pandėlio, Obelių, Biržų ir kitų 
rajonų žemės ūkio artelėms pa
tieks daugiau kaip 160 tūkstan
čių viščiukų", — rašo bolševi
kiška „Tiesa". 

O kas tuos viščiukus suval
gys? Žinoma, kad ponai bolše
vikai. 

Atostogų stovyklos 
Edinburgo arkivyskupo glo

boje Škotijoj veikia tarptautinė 
katalikų jaunimo atostogų sto
vykla, kurioje atskirose vyrų 
ir mergaičių grupėse atostogas 
gali praleisti įvairių pasaulio 
tautų katalikiškasis jaunimas. 

M&rijot apsireiškimų Fatimnje 
1917 metais aprašymas. 
128 pusi. Kaina $1.00 

Ula&kyniua su pinigai* alvtuklte: 
"DRAUGAS" 

Z384 Šo. Oakley Ave* 
Chicago 8, UL 

Užsakytos Knygos siunčiamos paltu. 

Naudinga Knyga 
Šeimininkėms 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 

— Šiemet sueina 30 metų, 
kai naujai atsikūrusi Lietuvos 
valstybė buvo pripažinta de ju
re JAV, D. Britanijos, Pran« 
cūzijos ir kitų didžiųjų vals-

Paruoš* 
H. MAČIULYTE - DAUGIRDIENĖ 
157 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus siųskite tuojaus: 

"DRAUGAS", 

2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. » 
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