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Berios krize nugalėta 
« 

JUOZAS L1NGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Pasibaigus Augščiausio jo So- ministerijos buvo sudarytas 
vieto biudžeto sesijai, buvo pa- saugumo komitetas, priklausąs 
skelbta nauja Sovietų vyriau-; tiesiog ministerių tarybai, ki-
sybes sudėtis. Ji žymiai skiria- taip sakant, partijos prezidiu-
si nuo tos, kuri buvo paskelbta mui, nes tos dvi sąvokos prak-
tuoj Stalinui mirus. Tada, tuo 
netikru ir kritišku momentu, 
partijos viršūnes buvo linku
sios savo galybės aparatą ap
karpyti, centralizuoti ir supras
tinti. Ministerijų skaičius, Sta
lino laikais siekęs ligi 60, buvo 
sumažintas ligi 21. Partijos 
prezidiumas (senasis politbiu-
ras) savo narių skaičių nuo 25 
sumažino ligi 9, iš kurių penki 
— Malenkovas, Molotovas, Be
rija, Bulganinas ir Kaganovi-
čius — sudarė vadinamąją vi
daus vyriausybę. 

Tačiau 
viršūnėse diktatoriui mirus 
kiek atslūgo, tuojau buvo ga
lima pastebėti tendenciją grįžti 
atgal prie valdžios decentrali
zacijos. 

tikoje atrodo yra identiškos. 
Saugumo komiteto pirmininkui 
buvo suteiktas ministerio ran
gas ir jis savaime pasidarė ka
bineto narys. 

To komiteto pirmininku buvo 
paskirtas MVD generolas Sie-
rov, netaip jau nežinoma figū
ra. Iš visko sprendžiant atrodo, 
kad jis yra Kruščevo patikėti
nis; ne dėlto, kad jis pergyve
no Beriją, nors yra buvęs MGB 
ministerių, bet svarbiausia dėl 
savo nuopelnų likviduojant Be 
riją. Jo nuopelnai, sakoma, nė 

kai panika partijos k į e k n e m a ž e s n i ^ dabartinio 
MVD šefo Kruglovo. Krušče-
vas, žinoma, nėra vyriausybes 
narys, tačiau kaip partijos pir
masis sekretorius jis turi dide
lę jėgą savo rankose ir de facto 
yra vienas iš vadovaujančių Pernai prezidiumas buvo pa-

pildytas dviem naujais vardais j į r e z i d i u m 0 n a r i ų 
— Saburovu (planavimo šefu) 
ir Pervuchinu (elektrinės jėgos 
diktatorium), kurie automatiš-! * « * k a r t l* o f , c i a h a

i
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kai įėjo į vidaus vyriausybę mi- aP i e PartiJ0S V1S • l * " * J * 
I sų saugumo organų kontrolę 
j bei priežiūrą, o tatai reiškia, 
| kad tie organai yra Kruščevo 
įtakoje, o Sierovas yra laimin-

Paskutiniais metais buvo 

nisterio pirmininko pavaduoto
jų titulais. Po kelių mėnesių, 
pernai rudenį, vidaus vyriausy
bė buvo padidinta dar trimis 
naujais premjero pavaduoto
jais, kurie tačiau neįėjo į par
tijos prezidiumą: — Tevosianu 
(metalo diktatorium), Malyše-
vu (karo pramonės šefu) ir 
Kosyginu (lengvosios pramo
nės vystymosi pagal Malenko-
vo liniją viršininku). Šis vidaus 
vyriausybės praplėtimas tebu
vo paskelbtas tik balandžio 28 
d. 

Decentralizacijos tendencija 
dar labiau pasitvirtino padidi
nant ir ministerijų skaičių. Per 
pusmetį ministerijų skaičius 
nuo 21 priaugo ligi maždaug 
46. Tikrąjį ministerijų skaičių 
sunku nustatyti, nes neskelbia
ma, kokioms ministerijoms va-1 no laikais, 
dovauja kaikurie premjero pa
vaduotojai. Taip pat galima 
konstatuoti, kad ir pareigūnų 
paskirstymas ministerijose la
bai pasikeitė. 

Tačiau pati didžiausia staig
mena naujajame Sovietų kabi
neto sąstate buvo "valstybės 
saugumo komiteto" įsteigimas, 
o šis komitetas yra ne kas ki
ta, kaip tik senojo MGB atgai
vinimas, kurs po Stalino mir
ties buvo sujungtas su MVD 
Berijai vadovaujant. 

Visiems yra gerai žinomas 
faktas net ir už Sovietų ribų, 
kad po Berijos žlugimo buvo 
smarkiai išvalyti senojo MGB j m a i s 
kadrai. Nereikia užmiršti, kad 
MGB rūpinosi Sovietų saugu
mu ir už Rusijos ribų, kad ru
sų teroro tinklas, apimąs sate
litų pasiuntinybes laisvuose Va
karuose, komunistų partijas 
Vakaruose, sovietų slaptą pre
kybos tinklą Vakaruose ir t. t , 
priklausė senojo MGB tikrajai 
veikimo sričiai. 

Visus tuos nušokėlius pasku
tiniu laiku, kaip Petrovą Aust
ralijoje, Koklovą Vakarų Vo
kietijoje, Rastavorovą Japoni
joje ir pan. (visi jie buvo augš-
ti senosios MGB valdininkai) 
reikia skaityti nuobiromis nuo 
to milžiniško buvusio ir grei
čiausia dar ir dabar tebesan
čio valymo proceso Sovietuose. 

Greičiausia, kad su tuo valy
mu vyko ir visuotinas perorga
nizavimas. Vietoje saugumo 

gai nušokęs nuo Berijos laivo. 
Sierovas yra "pasižymėjęs" 

deportuojant lenkus, lietuvius, 
latvius ir estus 1939-40 m., ka
da Kruščevas karaliavo Ukrai
noje. Per karą jo žinioje buvo 
vadinamieji karo išdavikai, tarp 
kitko ir generolo Vlasovo ar
mija Hitlerio Vokietijoje. Po 
karo jis vykdė didžiules depor
tacijas iš Pabaltijo kraštų 
1947-50 m. 

Nėra jokio abejojimo, kad 
tokį patyrimą turįs asmuo ne
galėtų būti talentingu vadu 
naujajai MGB ir atgaivinti tą 
smogiamą jėgą, kokią toji or
ganizacija turėjo Berijos-Stali-

Maža paguoda 
PARIS, birž. 1. — Prancūzi

jos socialistų suvažiavime pas
kelbta, kad Sov. Rusija per sa
vo atstovą JT nusiginklavimo 
komisijoje yra pareiškusi, jog 
principe sutinka, kad nuolatiniai 
tarptautiniai nusiginklavimo 
kontrolieriai galėtų veikti jos te 
ritorijoje. Tą pareiškimą padarė 
J. Moch, nuolatinis Prancūzijos 
atstovas JT nusiginklavimo ko
misijoje ir dalyvis slaptų pasi
tarimų, kurie dabar vyksta Lon
done tarp JAV, Anglijos, Pran
cūzijos, Sov. Rusijos ir Kanados 
atstovų nusiginklavimo klausi-* 

Perbėgę dar du 
soviety pareigūnai 

WASHINGTON, birž. 1. — 
Broliai Alsop skelbia, kad JAV 
saugumo žinioje dabar yra dar 
du augšti sovietų saugumo pa
reigūnai, pasitraukę iš Krem
liaus tarnybos su svarbiomis ži
niomis apie sovietų špionažo 
tinklą laisvajame pasaulyje, y-
pač Europoje. 

Kur jie dabar yra, kaip jie 
vadinasi ir kokias pareigas 
Kremliaus tarnyboje ėjo — stro 
piai saugojama paslaptis, nes 
įsitikinta, kad sovietų tarnybą 
metančių pareigūnų greitas pas 
tatymas į dienos šviesą, kaip ik
šiol buvo daroma, buvo klaidin
ga taktika. 

Paskutinieji du „nušokėliai" 
priklausą Europos špionažo tink 
lui — vienas dirbęs Berlyne, ki
tas Vienoje. Abudu esą tokios 
svarbos, kaip Japonijoje nušo
kęs Rastovorovas, kuris pri
klausęs pačiai Sovietų špionažo 
organizacijos viršūnei. 

Priduriama, kad Rastovorovo 
„nušokimas" Japonijoje, Petro
vo Australijoje, Chochlovo ir tų 
dviejų paskutiniųjų Europoje 
stipriai supurtė Sov. Rusijos 
špionažo organizaciją užsienyje. 
Kaip pateisinti tie perbėgimai? 
Visi maną, kad svarbiausia prie 
žastis yra Berios nužudymas. 

Rengia nuotaikas 
intervencijai? 

WASHINGTON, birž. 1. — 
Laivyno operacijų šefas adm. 
Carney pereitą savaitę vienoje 
kalboje yra pareiškęs, kad JAV 
intervencija Indokinijoje gali 
būti daug greičiau, negu kas ti
kėtis galėtų, ir kad pasaulinė pa
dėtis yra žymiai pablogėjusi. 

Jo kalba buvo gana tiršta pe
simizmu, bet labai aiški būsimos 
JAV političos kryptimi — jis 
gana aiškiai piršo intervenciją. 
Sen. Knowland vėliau kalbėjęs 
pažymėjo, kad admirolas pasa
kojo savo asmenišką nuomonę, 
bet dem. sen. Mansfield teigia, 
kad tąja kalba JAV visuomenė 
pradėta pratinti su mintimi, jog 
Amerika kariaus Indokinijoje. 
Gal šita mintis yra^alta, jog 
Molotovas iškviestas iš Genevos 
konferencijos pasitarti ką to
liau Indokinijos byloje daryti. 
Kad Sov. Rusiją suminkštintų, 
šį ketvirtadienį susirenka Wa-
shingtone ir JAV, Anglijos, 
Prancūzijos, Australijos ir N. 
Zelandijos štabų viršininkai ka
riavimo planų aptarti. 

• Gen. Van Fleet parkviečia-
mas Washingtonan nebaigęs ap
žvelgti karinių reikalų Korėjo
je, Formozoje ir Japonijoje. Jis 
žada ten atgal grįžti, o dabar jo 
prireikė, matyt, ryšium su šta
bų viršininkų pasitarimais. 

Molotov išvyko tartis namo; 
ko n te re n ei 

Raudonosios upfs delta Indokinijoje, kur komunistai telkia jėgas 
sekančiam smogiui. Kovos dabar vyksta aplink Phuly miestą. (INS) 

GENEVA, birž. 1. — Genevos konferencija šiandien prade
da šeštą savaitę, bet vis dar nėra tikrumo, kad karo sustabdymas 
Indokinijoje bus sutartas. 

Trys Vakarų didieji daro vis-
*ką, kad derybos dėl paliaubų In
dokinijoje būtų trumpesnės už 
tas, kurios privedė prie Korėjos 
karo sustabdymo. 

Indokinijos klausime padary
ta tiek pažangos, kad sutarta 

Prancūzy socialistai 
už armijos pakte 

PARIS, birž. 1. — Prancū
zijos socialistų partijos nepap
rastas suvažiavimas pabalsavo 

pavesti kovojančių šalių kariš-1 uz Europos armijos pakto rati-

Prancuzai Indokinijoje ginsią 
onosios u deltą 

HANOI, birž. 1. — Prancūzija yra nutarusi ginti visą Rau
donosios upės deltą Indokinijoje ir savo kariams duos visas prie
mones įsakymui išpildyti. 

Apie tokį įsakymą painforma
vo per spaudą karinė vadovybė 
Indokinijoje ir paneigė visus 
gandus, kad Hanoi prietiltis 
susiaurintas atsitraukiant iš to
li prasikišusių atramos taškų. 
Apsigynimo tinklas perorgani
zuojamas, tik ne atramos taškus 
mažinant, bet juos geriau vie
ną su kitu surišant ir sustipri-
nanx. 

Centrallne Amerika, kur šiomis dienomis pajustas komunistų 
sąmokslas įtvirtinti kur nors aavo režimą. (INS) 

Indokinijos frontas gauna pas 
tiprinimą iš Prancūzijos kariais, 
laivais ir lėktuvais. Atitinkama 
parama karo medžiagomis sku
binama ir iš JAV pusės. Viskas 
parengiama taip, lyg Ho Chi 
Minh generolas Giap pradėtų 
masinį puolimą birželio mėn. vi
duryje. 

Kad priešas puolimo išvystyti 
negalėtų svarbiose vietose, pran 
cūzų karinė vadovybė bandys 
trukdyti priešo jėgų sutelkimą. 
Toks priešo jėgų telkimas pas
kutinę savaitę vyko aplink 
Phuly miestą, deltos pietryčių 
kampe. Ten jau buvo apsuptas 
svarbus Yen Phu taškas, bet1 

perėtą šeštadienį stipria tankų 
kalona išlaisvintas. Aviacija da
bar atlieka tą darbą, kuris ne
prieinamas tankams. Prancūzai 
čia rado gerą grobį — didelį mi
nų ir amunicijos sandėlį. 

Pusiau oficialiai informuoja
ma, kad JAV gavo teisę for
muoti Vietnamo armiją. Forma
lumai esą baigiami tvarkyti ir 
dėl tų teisių ir pareigų Laose ir 
Kambodijoje. 

JAV karinės misijos šefas 
gen. O'Daniel jau rengiąs dvi 
karinio apmokymo stovyklas to
kio dydžio, kad šių metų gale 
iš tų vyrų būtų galima sufor
muoti 5 Vietnamo divizijas. 

Japonijos premjeras 
atvyksta Amerikon 

TOKIO, birž. 1. — Japonijos 
premjeras Yoshida šią savaitę 
išvyksta į Washingtoną drau
gystės stiprinti. Ūkiški ir kariš
ki santykiai bus jo keturių dienų 
vizito pasitarimų turinys. Jis 
čia baigs ir pasitarimus su Pa
saulio banku dėl 60 milionų nau
jos paskolos ūkiniams projek
tams finansuoti. 

JAV pirmasis rūpestis yra Ja
ponijos karinis sustiprinimas, o 
Yoshida, nuduodamas mažiau 
tesirūpinąs Japonijos karine ga
lybe, daugiau nori pinigų ūki
niams projektams paremti. Ta
čiau spėjama, kad svarbioje pa
sitarimų vietoje esąs Japonijos 
ginklų pramonės atgaivinimas. 

Beviltiška padėtis 
SEOUL, birž. 1. — Jungt. 

Tautų karinė vadovybė Korėjoje 
įteikė neutraliųjų paliaubų prie
žiūros komisijai skundą, kad ko
munistai laužo paliaubų sutar
tį, nes veža į Š. Korėją lėktuvus 
ir kitą karinį inventorių. 

Karinei paliaubų komisijai 
nuolat pranešinėjama apie su ta r 
ties laužymą, tačiau neišgauna
mą sutikimo pasiųsti inspekto
rius faktų patikrinti, nes komu
nistam užtenka pasakyti, kad 
sutartis nelaužoma. Neutraliųjų 
komisija, kurios uždavinys skun 
dus patikrinti, prašoma pati da
ryti žygių pas komunistus, kad 
gautų leidimą apžiūrėti komunis 
tų aerodromus. 

anas prigyveno 
politinę krizę 

KARACHI, birž. 1. — Pakis
tanas pergyvena stiprią politi
nę krizę, kuri atvedė prie ryti
nio Pakistano (dar rytine Ben
galija vadinamo) vyriausybės 
pašalinimo ir konstitucinės tvar 
kos veikimo sutrukdymo. Esa
ma spėjimo, kad bus paleistas 
ir neseniai išrinktas parlamen
tas. 

Provincijoje ,kur gyvena 44 
milionai iš 78 mil. Pakistano 
gyventojų, įvestas nepaprashtas 
stovis, o visa valdžia perduota 
federalinės vyriausybės krašto 
apsaugos ministeriui gen. Miz-
ra, kuris paskirstas rytinio Pa
kistano gubernatoriumi. Pakis
tano premjeras Ali tautą infor
mavo, kad rytinio Pakistano 
premjeras Fazlul Huq pašalin
tas su visais ministeriais todėl, 
kad komunistus pagalbon pasi
telkęs rengėsi rytinį Pakistaną 
paskelbti nepriklausoma valsty
be. Todėl jis jį pavadino išdavi
ku. Huq turi 80 metų, buvo ar
šus anglų priešas, bet nemažes
nis ir dabartinio premjero Ali 
ir jo vadovaujamos Muzulmonų 
Lygos priešas. Kadangi jis buvo 
įtakingas Bengalijoje, tai ko
munistai panaudojo jo vardą su
daryti vadinamam vienybės f ron 
tui, kurs prieš du mėnesiu laimė
jo provincijos parlamento rinki
mus ir tuo būdu perėmė į savo 
rankas provincijos valdžią. Tei
giama, kad per tą laiką visai bu
vo įakrikdyta administracija, o 
komunistai streikais ir riaušė
mis suspėjo sustabdyti pramonę 
ir vedė prie jų tikslams pasiekti 
taip naudingos netvarkos. 

kiams pasiūlyti kaip techniškai 
įvykdyti paliaubas Vietname. 
Tos kariškos komisijos posėdžiai 
prasidės šią savaitę. 

Delegacijos vadai šiandien pe
reis, kaip spėjama, prie sudari-
nėjimo kitų ekspertų komisijų, 
kurios tarsis dėl paliaubų prie
žiūros, armisticijos paliestų sri
čių administracijos, politinio sta 
tušo ir jo garantijos ir t.t. Tas 
rodo, kad konferencija bus ilgo
ka, nors vakariečiai ir nori ją 
kaip galima greičiau baigti. 

i 

Viskas čia priklausys nuo Mo
lotovo kelionės namo. Jis išvy
ko vakar su keliais delegacijos 
nariais į Maskvą, bet sakoma, 
kad esąs pažadėjęs greit sugrįž
ti (apie savaitės vidurį). Jei Mo
lotovui tikrai reikėjo pasitarti 
su vyriausybe po to, kokį įspūdį 
jis gavo 5 savaites pasiderėjęs 

fikavimą ir tuo pačiu už V. Vo
kietijos apginklavimą. Kovoja 
suvažiavime už pakto ratifika
vimą savo nusistatymą teisino 
tuo, kad tai privers komunistų 
bloką kalbėtis dėl taikos pasau
lyje suorganizavimo. 

Kovoja prieš pakto ratifika
vimą norėjo išgauti iš suvažia
vimo pareiškimą, kad parlamen
to nariai turėtų laisvę balsuoti 
kaip nori, tačiau tas pasiūlymas 
buvo atmestas — kas nebalsuos 
už pakto ratifikavimą, tas bus 
sulaužęs partijos discipliną ir 
bus baudžiamas. 

Pakto ratifikavimą gynė par
tijos sekretorius Guy Moilet. Jis 
atrėmė visus paktui taikomus 
priekaištus ir pareiškė, kad še
šių valstybių bendra armija, ku
rioje Vokietijai numatyta 12 di
vizijų, yra vienintelė Europos 
saugumo priemonė. Berlyno ir 

su vakariečiais ir jei jo kelio-Į ^ ^ konferencijos įrodžiu-
nė nėra surišta su noru konfe- s i o s > k a d g^ R u s i j a t e b e s i e k i a 

renciją uždelsti, tai sprendimo p a s a u l i o dominacijos. Kremliaus 
viena a r kita kryptimi reikėtų 
greitai laukt i — šios savaitės 
gale ar kitos pradžioje — nes 
po Molotovo sugrįžimo turėtų 
būti posūkis. 

Čia vakar būta žinių, kad ir 
kiti užsienių reikalų ministeriai 
nori namo išvykti kad ir laiki
nai, tačiau greičiausiai tai ga
lės įvykti tik po Molotovo su
grįžimo ir naujų Maskvos nuo
taikų paaiškėjimo. 

Komunistų Vietminh atstovai 
vakar ypatingai uoliai skelbė, 
kad be politinių reikalų sutvar
kymo paliaubų tikėtis nereikia, 
tačiau jų balsas šioje byloje yra 
mažiausias, nes be Kinijos ir Ru 
sijos paramos jie kariauti ne
gali. 

Maskvos apsisprendimą nusi
leisti (jei toks būtų) būtų nu
lėmęs įsitikinimas, kad Pran
cūzijos nebus galima atplėšti 
nuo Amerikos, nes pasirodė, kad 
ji Gerjevoje nenori pirkti taikos 
Indokinijoje nežiūrint į kainą. 
Genevos konferencijai bevyks-
tant paaiškėjo, kad per tą trum
pą laiką prancūzų parodyta daū 
giau pastangų kariauti, negu jų 
buvo rodoma per visus 7 metus. 

vadai gal i r nenori dabar pa
saulinio karo, tačiau jie daro 
viską, kad susilpnintu Vakarus 
vietiniais karais. 

Tuo pačiu laiku vyko ir MRP 
(prancūzų krikščionys demok
ratai) suvažiavimas, patvirtinęs 
savo pirmykštį teigiamą nusis
tatymą dėl Europos pakto rati
fikavimo. 

Dabar jau manoma, kad už 
pakto ratifikavimą parlamente 
yra maža daugumą. 

• Maskvoje buvo vakar spe
cialus paradas paminėti 300 me
tų sukaktį nuo Ukrainos prijun
gimo prie Rusijos. Ta proga 

! skraidė daug moderniškų lėktu
vų. 

Kalendorius 
Birželio 1 d.: šv. Juvencijus. 

Lietuviškas: Daujotas ir Galin
da. 

Birželio 2 d.: 5v. Marcelinas. 
Lietuviškas: Ąžuolas ir Auksuo
lė 

Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, mažiau karščio 
ir drėgmės. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:19. 
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—Septyni vyresnieji komunistų partijos vadai areštuoti New 
Yorke, Neto Haven ir West Hartford (Conn.). Neto Yorke areš
tuoti pagauti beposėdžiaują. Visiems pasjcelbta, kad kaltinami pa-
gal Smith aktą. 

—Jugoslavijos prezidentas Tito vakar išvyko pasitarimams į 
Graikiją. Ta proga bus paskelbta, kad draugiškumo paktas bus 
paverstas karine sąjunga, tik jos realizavimas bus delsiamas lau
kiant Jugoslavijos ir Italijos susitarimo dėl Triesto. 

—Guatemaloje vyksta areštai ir slapstymasis po kaimynų am
basadas, tačiau ne visai aišku kas ir prieš ką sąmokslą darė. Iš 
pareigų pasitraukė komunistų partijos generalinis sekretorius, 
artimas prezidento patarėjas. 

Luxemburgo ir Australijos parlamento rinkimus laimėjo ikšiol 
valdžiusios partijos — Luxemburge krikščionys demokratai, o 
Australijoje konservatorių partija. 

—Prez. Eisenhotoer Memorial Day vakar atšventė padėdamas 
vainiką ant Nežinomojo kario paminklo Arlington karių kapinė
se, o vakare buvo Neto Yorke Columbia universiteto bankete, kur 
pasakė kalbą užsienio politikos Mausimais. 

^-Šiandien vėl atnaujinamas M cC ar thy-armijos ginčo tyrimas 
labai įtemfioje atmosferoje ryšium su McCarthy pareiškimu, kad 
valdininkai neturi klausyti nė prezidento nė savo viršininkų ir 
teikti jam žinias apie spėjamą komunistų buvimą valdžios apara
te. Ir kitti jo pareiškimai įtempė santykius tarp jo ir respubliko
nų partijos vadovybės. 



y 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS Antradienis , birželio 1, 1954 

• • . — ES 

Aktoriaus doktč - žvalgas tarp komuniste 
Prieš kelis mėnesius ameri- įtariamoji — komunistė 

kiečių spaudos pirmuose pusla- Dėl jos veiklumo parodyto 
piuose mirgėjo gražios moters laike Holywoodo streiko, Mar-
fotografija. "Filmų žvaigždė ski lene nebuvo sunku susisiekti su 
rias.", galbūt ne vienas iš mūsų komunistų štabu New Yorke. 
pagalvojo pažvelgęs į šią fotog- 1947 metų gale ji susirišo su 
rafiją ir karčiai susiraukė, ta- FBI, pareikšdama, kad komu-
čiau kiekvieno laisvę mylinčio nistai yra at.darę jai duris, 
žmogaus veidas prablaivėjo per Nor3 FBI matydami jos jaunu-
skaičius pirmas po šia nuotrau- mą, laikėsi rezervuotai, tačiau 
ka telpančias eilutes. Ši graži vis dėl to nutarė pasiųsti du sa-
moteris tapo to laikraščio skai- vo agentus, kad aplankytų ją 
tytojui simboliu, kad dar pašau- jos darbovietėje — religinių dai 
ly yra idealistų, kurie savo svei ktų krautuvėje. Su jais ji nuėjo 
katos, draugų, net savo tėvų at j Šv. Pranciškaus bažnyčią, 
sižada, kad laisvė visiškai ne- Čia FBI nutarė jos pasitar-
būtų sužlugdyta pasaulyje. navimu pasinaudoti. 

KOKIU VASDU PAVADINSIME BROUUKA? 

FBI agentė Norėdama likti Bažnyčios na 
re ir turėti teisę priimti sakra-

"Aš pozavau komunistę ir mentus, Marlene pasistengė gau 
d>bau jų tarpe tris metus", pa- ti Bažnyčios dispensą. Ją jai 
reiškė VVashingtone įvykusiame parūpino jos dvasinis patarėjas, 
apklausinėjime 27 metų filmų kunigas. Gavus dkapensaciją, ji 
aktoriaus duktė Marlene Mac- patapo registruota komunistų 
Lane Kowall. "Tai buvo baisiau partijos nare 
sias mano pergyvenimas, ta 

TtL Imto G Racduid 2-9203 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWK8T MKTOCAI. Ci'NTER 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. 1—8. 7—9 p. p. pirmad 

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

12—4 v. p. p. sestad. 

Vaikų gydytoja dr. Eleanor Hamilton džiaugiasi sulaukusi sep
tinto kūdikio. Kiti šeši vaikai (žemiau) taip pat ir tėvas, spren
džia sunkią problemą: kokį vardą parinkti naujam broliukui. 
"Jay", atrodo, būtų pats tinkamiausias. Šalia laimingos motinos 
yra gailestingoji sesuo \V. Wargren, Chicagos Mcrey ligoninėje. 

Tel. ofiso PR. 8-1717, rez. R E . 7-78«* 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 YVest 63 Street 
Kasdien 1—3. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniais h* penktadieniais. Tre-
čiadlen. ir sekmad. ofisas utdaryta* 

Resfd. 3241 W. 60th PLACE 

M . VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pasai sutartį 
IVlef. ofiso LtArayette 3-6048 

Re*. FRontler 6-0614 

Ofiso telef LAfavette 1-3110, jei 
neatsiliepia, saukite KTCdsi* 8-2«*s 
M . EMILY V. KRUKAS 

^ YTOJ'* IR ^HTRURGf 
4146 S. Archer \ v e 

V A I Kasdien popiet nuo 12*2:So v 
"' pirm., antr ketvtrt 6-8:*" * 

Trečiadieni n k -upitarup 
• • _ - - Į Į 

M , IRENA * ! ! * * $ / 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. YVestern Ave. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad.. antrad.. ketv. Ir penktad. 
nuo S—S p. p. ir 6—8 v. v.; trečlad. 
n»o 6—8 v. v.; sestad. 10—12 v. p 
Ir nu© 1—8 v. p. p. 

Oftce telef. REpvtJttr 7-1188 
Vamq f.-lef U M h m o k S-S76i» 

Te*, ofiso H E . 4-3138, rea. PR. 8-8484 
M . V. P, TUMASORIS 

'•>Tn.i\s if HIRUROAS-
8p»»« "h»rurair«*«» '\ąw 

.2.V> Anutli W«w4fr» 4venų* 

v * t_ Kasdien 2- -4 p p. ir 4—8 v«> 
*«**tsd 2 -4 p p TreČiad '« 

sek msd taniais uždaryta 

Tel ofiso: DAnuoe 6-1126 

DR. A. VALIS-UBOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

32*37 South HaNted Street 
Vai 

M a s k v a t y č i o j a s i iŠ , N e v e l t u i indokiniečių komunis-
padorumo 

čiau aš esu laiminga, nes aš tu
rėjau progą pasitarnauti savo 

tų generolas Giap neseniai pa
reiškė, jog jis amerikiečių paga-

JAV prezidentą* Fr. D. Roosej m j n t a i s . &&1*** sumušiąs pran-

Mokytojas darbas 
Už 30 dolerių į savaitę Marle-

tėvynei, tiekdama informacijas ne pavyko gauti darbą privačio-
FBI, ir padėjau parodyti žmo- j e mokykloje, kur ji mokė savo 
nėms tą šių laikų , blogybę | partijos "draugų" vaikus. "Iki 

velt II Pasaul. karo metu pasko
lino Sovietų Sąjungai 585 laivus 
kovai su Hitleriu ir jo satelitais. 
Jau devinti metai kai karas pa
sibaigė, bet Sovietai paskolytų 
laivų negrąžina. Sugrąžino tik 

komunizmą", tęsė ji toliau, "Tai I vėlyvos nakties aš lankiau par- 13 ledlaužius ir 24 senas frega 
atskyrė mane nuo mano tėvo, j tijos susirinkimus, o grįžus na-
visiškai sustabdė mano karjerą, mo mašinėle rašydavau rapor-
kaip šokėjos, pakenkė mano svei j tus FBI, kartais net iki anksty-
katai ir atstūmė mano draugus 
nuo manęs". 

Kelias į Jcomunistų eiles 

vo ryto. Dažnai 2 ar 3 valandą 
ryto man teko važinėti subva-
jais, tramvajais, taksi, stengian 
tis atsikratyti komunistų seklių, 

Visa ši drama prasidėjo 19451 kad galėčiau išklausyti anksty-
metais, kai ši moteris būdama s vas ryto Mišias". 
vos 19 metų pradėjo dirbti Co-
lumbia studijose Hollywoode. 
Vos pradėjus jai dirbti prasidė
jo studijos streikas, visiškai 

Prieš Subversive Activities 
Board 

Pašaukta liudyti dėl komuni-

tas, kurios dėl susidėvėjimo nie-
gam nebetinka, o 555 laivus lai
ko toliau ir jais vežioja ginklus 
ir amuniciją komunistams Toli
muose Rytuose. Tai yra piktas 
pasityčiojimas iš Amerikos, ku
ri savo karinėmis pašalpomis ir 
paskolomis išgelbėjo raudonąją 
imperiją nuo Hitlerio smūgių. 
Dabar tais skoliniais — Ameri
kos laivais — Sovietai gabena 
ginklus į Tolimuosius Rytus ka
rui su JAV ir jų sąjungininkais. 

kuriam laikui sustabdęs naujų Į stų kontroliuojamos mokyklos, 
filmų gaminimą. Gailėdama dar į Mrs. Marlene Kowall patiekė 
bininkų Marlene visu ryžtu sto- j daug vertingų parodymų. Iš jos OTATYBA1IBNAMŲ 
ja streikuoto jų pusėn. "Aš ne- j bendresnių ir įdomesnių parody p | ^ ^ j X p M E 
paisiau savo tėvo patarimų, nes mų štai keletas: 
aš buvau jauna ir kietagalvė", j 
pasakoja ji dabar. "Jis mane 
perspėjo, kad aš darau didelę-
klaidą įsimaišydama tarp ko
munistų, kurie vadovavo šiam 
streikui, bet aš jo neklausiau. 
Vien tik dėl mano anksčiau įgy
to religinio auklėjimo aš tada 
neįstojau į komunistų partijos 
eiles". 

Staigus atsivertimas » 

1946 metų gale jaunoji Mar
lene išvyko į New Yorką, o se
kančių metų gegužės 1 dienos 

Vienas komunistas mokytojas 
savo klasei štai ką yra pasa
kęs: "Jeigu darbdavys nedaro 
ko tu nori, tu trenk kumščiu 
jam į nosį". 

"Jūs, mokiniai, turite išmok
ti būti gerais partijos nariais, 
kad būtumėte pasiruošę vado
vauti revoliucijai. Kapitalizmas 
šiame bandyme bus pakeistas 
socializmu". 

"Dievo nėra ir, kaipo komu
nistai, jūs turite būti pilnutiniai 
ateistai". 

V1SOKIV A O s i y 
MED2IAGĄ 

paradas padėjo jai pažinti ko-v 

munizmą. "Bežiūrėdama parado | Tai tik keletas jos parodymų, 
aš pastebėjau, kad tie žmonės į Reikia tikėti, kad jos parodymai 
yra revoliucinės sėklos. Aš sėdė
jau ant šaligatvio krašto ir be
žiūrėdama į paradą verkiau. Aš 
tada pajutau, kad ant manęs gu
la didelė pareiga". 

ir pergyvenimai atvers daugeliui 
komunistų suklaidintų žmonių 
akis. Alg. Gečiauskas 

SUSIPAŽINKITE SU J.A.V. 
KONSTITUCIJA 

IR VALDŽIOS ORGANAIS 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas praktiškas vado
vėlis Kaip pariauošti JAV pi
lietybei Šio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse P. 
VVells. Spaudai paruošė Pr. Su-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek jnokėti norint įsigyti 
pilietybės dokumentus, nurody
ti Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka, vizų įdavimas ir k t 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųs
ti: "Draugas" 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, m. 
H W X H X K H K H C H G K H M H K H K W H ^ ^ 
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JUOZO PAUKŠTELIO 
2 0 M A N A S 

K A I M Y N A I 
idomuH savo lietuviška dvasia, nepa
prastai gyvai vaizduojąs laisvos lAe-
tuY/58 kaimo gyvenimą. Kaina S2.50. 

Užsakymus su pinigais siuskite 

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

CHICAGO 8, ILL. 

Nuostabu^ Kaip Kramtoma Guma 
Vidurių Laisvinto ja Veikia 

PAŠALINDAMA 

ATMATAS, 
— o ne gerą 

maiste, 
• 6»a ta paslaptis, kuria milijonai 
tnionltj patyrė apie FEEN-A-MINT 
4 modernią kramtomą gumą — vi

durių laisvlntoją. Taip, tod® F E E N 
A -MINTO veikimas yra t*lp neps 

u*tai sairtlngas* 
Gydytojai saka, kad kiti vidų riu la la 

intojai pradeda veikti perdaug a n a 
* t . . . Jau pačiame skilvyje. Dideli* 
okių viduriu laisvintoji] kiekis «u-
trdo virškinimą, pasaliu* sveikata 
•1 energijai reikalingą maistą 
,- i,*im HuiMart Mlonaa. pavargęs 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra k) 
toka Priimtas pagal nurodymus, ji 
•alkia daugiausiai apatine j vidurį' 
Jtt. pasalina tiktai atmatas be» 
ae gerą maistai Tkvenklte tas Ma
tos savijautoa VartokltA FEKN-A-
MTNT Ir jauakrt«s gerai, pilni gy*7-
v«» Nusipirkit FEEK-A-MINTt 

KHIN-A-MINT g 

į CARRMOODY 
1 LUMBER CO. 

STASYS LTTYVINAS, Pret 
S0S9 8<K HAJLSTED 9t. 

TtL Vlctory S-IST1 
APKAfNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
t vai. ryto Iki 6 vai. vakaro lt 
Šeštadieniais Iki i vai, vakaro 

• — — — i • 
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"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET'. 
TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONŲ 

TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Tetevision, M4 W. 35th PI. 

Telorouas FRontler 6 - f PftS 
Pas lietuvi — ir goriau ir pigiau! 
n!iii;:iininiiiiii!!!iii!iiiiiniiniiii«iii!iiHiiiiiii!iiu;iHiiiiiiniiiiiiii:iiiin!iiiiii!iiniiiiniii«iiii!iii::iim 

cūzus ir jų rėmėjus amerikie
čius. 

— Rūkyti Turkijoje 17 am
žiuje buvo draudžiama mirties 
bausme. 

>CK>0<><>CK>O<K>OO<X>0O000OOO0<><> 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kama $4.50 
Gaunama "Drauge", 2334 South 
)akley Ave., Chicago 8. IU. 
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DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų Ir moterų l igos 
5159 South Damen Aveniu 

Pirmad., trečlad. 10—4; ketvirtad. ir 
\ penktad. 10—1 j>.p. ir nuo 6—9 v.v. 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų. 
Ofiso tel. — PR 6 7800 
Namą tel. — TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

230d YVest 51 Street 
Vai.: p4rm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—& v. v. treč., šešt. ussltarus 

OfLso tol. PRospect 6-1795 
$ a m t | tel. TRlaagie 4-17S5 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

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

f ei. ofiso HE. 4-6699, rez. P R 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bl\u. 
VAL,: 1—4 ir 6—9 

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

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S34 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutartį 

Tel. ofiso WA. 8-8060. re*. CO. 4-1117 

DR. 2. DANILEVIČIUS 
1(748 So. Michigaa Ave. 

VAI*: ( i šskyrus Sei tad. i r s e k m a d . ) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Reald.: 16*38 So. VYabash Ave. 

Ofiso valandoms sJuunb. YA. 7-S526 

DR. ALINA D0MAMSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINftS IR 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:10 Ir 
Šeštadien. nuo 4 — • . Kttu laika pa
gal susitarimą. Tel. CLHffatte 

4038 Archer Avenue 

• i nf}*» VA 7-5557. rm%. RE. 7-4f«« 

DR. FRAMK C. KWINN 
(KVIECINPKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 vVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien ntio t 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki SitO 
v. v. Išskyrus trečlad. tr šeštad. vak 

1 iki 4 v. p. p. ir 
Šeštadieniais 1—4 

6—8 v. vak 
r. p p. 

YArda 7-3526 TAMs 7-7410 
DR. O. J. BYLAfTIS 

Nervų, vidaus ir valkų ligos 
Vai.: pirm., treč. 6:S0—8:10 

Seitad. 1:S0—4 
DR. J. O. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: kasdien 6:30—8:10. sėst. 4—* 

4038 Sci. Archer Ave. 

Tel. ofiso VL 7-0600, rea. VI. 7-7303 

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

4 6 5 5 Arafcar A v e * u e 
Kampas Archer ir California Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 3—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Tel. ofiso GR. 6-5399. PR. 6-47S3 

DR. A. MAMONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVeet 6Srd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 3—4 p. p. ir nuo f—8 v. vak. 
šestad. nuo 2—4 vai. popiet-

Trečtad. ir sekmad. atdaryta 

Telefonas P l ' U m u 5-8S7 7 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11756 Somth ParneU Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—S T. • . 

išskyrus trečiadienius 

Dr. Edward R. MORASUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71*t Street 
Ligonius priima parai Susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
Jei neatsiliepia — VIncennes 6-3900 

Ofiso Ir boto tel. HEmtock 4-M15 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 gontu Weeteni Avenne 
Valandos: pirmad., trečlad.. ketv ir t , 
penktad. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
l t — 1 3 vai. ryto. Sestad. X—4 p. p 
Kitu laiku pacal susitarimą. 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
Flt lmore 3-8614 (Maywood. 11L) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i irdies. vidaus ir valkų ligos 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer Ir California Ave.) 
Valandos nuo 2—4 ir nuo 6—8 po 
pietų kasdien išskyrus treč. ir sekm. 

imiuiiiiiiiiituitiiiiiuiiifiiiiMiiiiimiiuii 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T D S 
Garantuoja darbą ir dalis 
I. M I G L t II A S 

TeL Hūmbodt 6-1038 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiii i imtiimiiii i i iuimi 
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P. & J. JOKUBKOS 
Laikrodžiu, Brangenybių, Radijo, Televizijos Krautuvė 

(Buv. Mass-Kazakausko krautuve) 

Ofiso telef. TArds 7-116« 
Rezidencijos — STewart 1-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 4:30—8:30 p, p. kas
dien išskyrusi trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4029 
Rez. Hll l top 5-1560 

Dr. Ataander J. Javois 
(JOVAIŠAS^ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S West Marųuette Bd. 

Vai. 2—4 p, p. ir nuo 7—» v. vak. 
Trečiad. ir šestad. pagal sutarti 

£&& 1. Sužicdotuvių ir vedybiniai dei«uintiniai f j T e l - 0 f i 8 ^ ^ R - a
6 - 3 8

i
3 ^ J ^ > ^ - 7 - 9 1 9 9 

žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, aa-1 
kūčių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara-1 
tai, 5. Piniginės, 6. Zenith, Dumont ir G. E. j 
televizijos ir Zenitb, G. E. ir Bulavą radijos. | 
7. Televizijos ir radio lemputės, 8. Žaislai ir | 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

DR. A. JKNKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVest 63rd Street 

Ofiso telefonas — B l s o o p 7-2 i25 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Arefeer Aveme 
(Kampas Kedsie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeleL REpubUo 7-3290 
S p e c Orthopedija — kaulų tr 

sąnarių Uffos 
2485 Weet 69th Street 

Vai. kasdien 6—S v. vak., šeštad 
10—12 vai. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina ak i s : pritaiko aklnftu, 

keičia stiklus ir renaus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, UL 

gaukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais C iki 9, sestad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rerld. HEmlock 4-286) 

M . M A VAŠKEVIČIUS 
(VaHkevtctatf) 

GYDYTOJA TR CHIRURGfi 
6560 So. We8tern Ave. 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo • — I 
V. vak. ies t . 1—i p. p. Trečiad. Ir 
kttu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VT 3-1581, rea. VI 3-0743 

DR. V. VILEIŠIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

8 9 2 W e * t S l s t S t r e e t 
Kampas Halsted tr SI-mos gatvių 

Prifanimo valandos: 2—4 p. p. ir 
< 8 v. v. Se*tad. I—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR, 6-8443, rea. HE. 4-3150 

DR. F. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2496 West Manroette Rd. 
VAL. nuo 2 lkt 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir sestad. parai sutarti 

Tel. ofiso C A. 8-0257. rea. PR. 3-8850 

DR. P. L ZAUT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hefeted Street 
ReaJd. §600 S. Artcsiaa Ave. 

VAU 11 v. r. iki Z, p. p.; 6—» v. v. 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktOrom Jtvara 
P o l i o-Cerebral ' Palšy Ir 
Įvairioms vaikų bei suau-
g-usiųjų deformacijoms pa 
salinti spec. aparatai Am 

p u t koloms Ir rankoms visų sistemų 
Proteaai. Orthop. p 6 d o s PlokSte!*/ 
(Arck Supports). Moterims, *-yram» 
Ir va ikams įvairių tipų med. Banda 
i a l W t. t. 

VAI*: t — 4 Ir «—8. iestad. I—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1311 W. &3tti St., CBftJcaoo 38, nilmoi* 

TeL PRoapeot 6-5084 

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

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland Ave, (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penki. 

8": 30—8:30 vai. vakare. 
SoStadJoniais 2—4 vai. popiet 
B e s . 4420 So. Tai man Avi 

Tai. ofiso TA. 7-0554, rei. MI 3-2880 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. AshfauMl Avenue 
(antras augatas) 

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

DR. A. P. STHUA 
DANTISTAS 

272S We«t 71st S t 
Telefonas GRovehill 6-6785 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

DR. S. SERMU 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

36 •setų patyl imas 
TeL YAadfl 7-1823 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

V A U nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8. tre 
čiad. nuo 10—12: Sestad. 10—S p, p 

Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

4102 Archer Ave., Chicago 32, III., Tel. LAf. 3 8617 
riiiiiiii»Hii!iiiiiiiiiiiiiuiiiuHiiiiuiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiHiiiiiiiuiiiiHiuiiiiMHiiniiiiiiiiiiiiiittisa;iiuiuuiiiiiiiiiin: BiiiiiwiiiiuiiiiiiiiimiiiMimiiiiii:iiniiiiniiii«wmnuiiiiiiiiiiii!iiiiiS 

C A M P D E S A L E S 
IN THE IRISH HIULS OF SOUTHERN MICHIGAN 

OBLATE FATHERS CAMP POE BOYS — AGES 7—14 
I^irgest Catholic boys camp ln midwest. 200 miles from Chicago (near 
JackHon. Mich.). Seven priests and 50 Seminarlans give experienced 
supervislon, AU sportą and erafts. Long cabins. 200 aeres on Vineyards 
Lake. 

Counsellor will eseort boys to and from Chicago on N. Y. C. traln, 
SEASON: JUNE-TO AUGUST 

RATES: $37.50 PER WEEK — $215 FOR SDC WEEKS 
For illustratod booklet. and for applieation blanks wrltc to: 

OBLATE FATHERS OF ST. FRANCIS DE SALES 
U l e IROQUOIS AVE., DETROIT 14, MICH. 

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

GRovehill 6-1&95 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

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

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

Rezld. telef. GRoTchlU 6-0617 
* Valandos: 1—3 p. ru, 7—S p. m. 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagrai sutarti 

DR. J. i. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
VAI*, pirmad.. antrad.. ketvirtad.. 
penktad. 9:30—12; 1:S0—8 v. • . 
trečiad. uždaryta, sestad. 9:S0 iki 

12; 1:30 iki & vai. vak. 
CAnal 6-0523 Plat t B ldg 

SS 

\ 

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

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JURJON4, 3524 So. Halsted, Klk l 
NEAPSIVILSI! 

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

: ^ 

• 

Oftso tr buto tel. OL. 2-1381 ' 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 4Sth Ct, Cicero 
Kasdien 10—13 ryte Ir S—t v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. r. Ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th 11. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

5842 Sosttti KeAde Avesnie 
Tel. PBospoct 6-2635 

PriCmirao valandos pafa l sutarti 
Trečiadieniais uždarj-ta 

3 = 

Telefonas REiiance 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
$925 West 5SHJt Street 

VAL. 1—4 popist, 6:30—8: JO vak. 
Uždaryta trečiad ir šestad. vakarai* 

TeL ofiso ir buto OLymptc 3-4159 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th CL, Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir (J—8 v. vakar*. 

Šeštadieniais \%-~2 v. ir 3-—i v. • . 
Butas 1604 So. 49th Ave. 

Ofiso tel. TR 4-€000, res. R E T-27f0 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

658 VVest 79th Street 
Vai. pirm., antr., ketv. Ir p e n k t 

1—4 ir 7—8:30 vaL vak. 
Treč. ir ieatad. 9—11. 

DR. STR1K0L 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4645 So. Ashkad Ava, ChicaRo 

VAI* nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
T*l. ofiso YA. 7-45*7, rea. P R . 6-1930 

Jei neatsilieps viršmraėll telefonai, 
Saukite MTdw*y 3-0001 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marourtte Parko of isas: Fordon 

Medical Arta Bldg. 2656 W. 63rd SU 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai. 
kasdien 3—6 išskyrus antrad. ir ketv. 
ir kasdien nuo S—8:30 išskyrus treč. 
ir šeštad. 

Telefonas — Pssospect 6-6046 
CfcNfto «fiaft»: 6666 W « * MMt St. 

Vai.: kasdien 6—S:30, antrad. ir katv. 
i — s tr šeštad. 11—l vai. p. p. k a i n a v r » nrie loanaa visit 
Te la t TChnwl*ll 3 66J6; namu telef. I * * 
HEmlock 4-7060. Kitu laiku susitarus 611 llll III I l l l l l III I III III III IIII | | | | | | l l l | lt | HUfJ 

DR. S. VAITUSH OPT. 
Palengvinu akiy itempimą kuru yr» 

priežastuni galvos •kaudejnno, 
ir skaudančiu akių karičio Amau*» 
truaapareflrit& ir toliregysta. 

Prirenku teiiikUngai akinius. Vn\ eg 
•aininavunai daromi iu elektriniais imtn» 
meatais rodančiais mažiausias tnskutts* 
Speciali styda kreipiama į mok. vaikai 
1713 So. Ashhmd Avenne 

YArds 7-1373 
VaL: 10:80—7 v. T., Iestad. 10:30—I 

k trec 

imtiiHiimimiiitfiiftfiiimiitifttfftffiinii? 

Skdbtie "DRAUGE" 6p6tmoka, 
006 jis yra plačiausiai tlT«Uoma6 
letuvių dienraštis, o tstdhimų 



Antradienis, birželio 1,1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO, tLLlNOIS f* 

D R A U G A S 
THE LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

JSS4 8. Oakley Are., Chleagn 8, III. Tel. VlrtfnJa 7-6640; 7*6641; 7-664? 
J-intered aa Seoond-Class Matt^r Maroh 31, 1916. at Chicago, Illinois 

Under the Act of March S, 1879. 

Memb*r of the Catholle Prenn Asa'n 
Publlnhed dally, *>xcept HunJays, 

by the 
Llthuanian Catholic Press Sorlety. 
PRENUMERATA: Metams 
Chicago j ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoj* $8.00 
Užsienyje $11.00 

HUB8CRIPTION RATE8 
$8.00 pe r year outnid* of Chlcago 
$9.00 per year ln Ohlcag-o & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų 3 m?n. * 1 m8n 

$6.00 $2.7S $1.25 
$4.60 $2.50 $1.00 
$6.50 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudbtų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik Ift anksto susitarus. Redakcija u* skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Mykolas Krupavičius 
SVEČIAI, 

nelaimėje sužeista daugiau, negu 150 jūreivių. 

Šiomis dienomis Amerikoje vieši Vliko pirmininkas prel. 
Mykolas Krupavičius ir vykdomosios tarybos pirmininkas Ka
rolis Zaikauskas. Abu šie asmenys eina šiuo metu labai atsakin
gas pareigas lietuvių tautoje. Prel. Krupavičius yra pirmininką^ 
visų Lietuvos partijų sudaryto kolektyvo, atstovaujančio Lietu
vos valstybės valią, jos kovą ir teise į laisvę. Zaikauskas yra to 
kolektyvo vykdomojo organo pirmininkas. Šios organizacijos 
yra laimėjusios reikiamus tarptautinius pripažinimus, rūpinasi partijos sudarytų vieningą f ron-
jų laimėti dar daugiau, kad, bendradarbiaujant su viso pasaulio! tą prieš komunistų užmačias. 
lietuviais, būtų galima viską daryti greitesniam Lietuvos išlais- Į Tiesa, jis sutinkąs ,kad raudo- l o v i e t^ a v i f i generol 
vinimui. Dėl to šie žmonės verti atitinkamos pagarbos ir visiškos J nųjų įtaka Italijoje yra kurkas b a i džiaugiasi ioe Guatemala 

Komunistai Italijoje 
nepavojingi 

i 

Kaip yra su Italijos komunis
tais? Kaip daug jie yra įtakin
gi, kokios rūšies blogio galima 
iš jų tikėtis. Atsakyti šį klausi
mą, tarti autoritetingą žodį, 
šiuo kart reikia pasitikėti ne ku
riam ten reporteriui, laikraščių 
bendradarbiui, bet Italijos įga
liotam minsteriui Paolo ilossi, 
kuris lankydamas šiame krašte 
esančias 14 italų konsularinių 
įstaigų, Detroitą kiek plačiau pa 
informavo apie padėtį Italijoje. 

Jo žodžiais, komunistų jėga 
nėra tiek didelė, kad jie galėtų 
skirti minist'erį pirmininką ar vi 
są prokomunistinę vyriausybę. 
Jų politinė jėga galėtų būti dar 
susilpninta, jei visos opozicinės 

IŠLIKĘ GYVIEJI LIfiDI tUVlfttCJŲ 

Įvykus sprogimui lėktuvnešyje Bennington, kai jis plaukė Atlante iš Norfolk bazes, Virginijoje, 
Newport bazę. Rhode Island, gyvieji liūdi, žuvus dideliam būriui draugų. Manoma, kad Šioje J 

(INS) 

Kai Lombardo Toledano per
ėmė darbininkų organizacijas, 
jis ne Višinskiui ir ne Malenko-
vui, o draugui Mao Tse-Tung pa 
rašė laišką, kuriame pareiškė: 
"Mes žingsnis po žingsnio sta
tome tvirtą disciplinuotų šali
ninkų ba^ę, kuri visada yra ve
dama mūsų didžiojo vado Josifo 
Stalino pamokymais ir gaivina
ma puikiu kinų tautos pavyz
džiu". 

Komunistinė Guatemalos že
mės reforma palietė 233,973 ak
rus žemės, priklausančios JAV 
"United Fruit" kompanijai. Tai 
bananų rezervatas Tiguisatės 
apygardoje. J. Arbenz Guzman 
vyriausybė apsiėmė už tą re
zervatą sumokėti $504,572 per 
25 metus, bet kompanija verti
na tą rezervatą $15,854,849, sa
ko, kad tai "konfiskacija" ir šau 
kiasi JAV vyriausybės pagal
bos. JAV vyriausybė palaiko 
United Fruit Co. pretenziją ir 
protesto notomis reikalauja 
$15,854,849 atlyginimo. 

- mktų baze 
J. GOBIS, Los Angeles, Calif. 

paramos jų darbams. 
2EM£S REFORMA 

Mykolas Krupavičius yra didelio mąsto nepriklausomos Lie
tuvos valstybininkas, dėjęs pagrindus jos gyvenimui. Visoje Lie
tuvoje yra garsi jo geležinė valia, nepaperkama asmenybė ir di
delė visuomeninė išmintis. Krupavičiaus visuomeninė išmintis 
kada nors bus labai šviesiu pavyzdžiu. 

Reikia tik pabandyti įsivaizduoti visuomeninius santykius 
Lietuvoje 1919 m. sausio 1 d., kad krikščionys demokratai pada
rė nutarimą atiduoti dvarų žemes bežemiams nuosavybėn. Iš 
vienos pusės ten grėsė komunizmo banga, iš kitos — senoji švie
suomenė buvo sustingusi savo neišnaudotose nuosavybėse ir pri
vilegijose. Krupavičius drįso išeiti į kovą prieš abi jėgas kartu: 
jis pritarė kaikuriuose sluogsniuose buvusiam gyvam sumany
mui išdalinti dirvonuojančias žemes. Tą projektą jis sugebėjo 
taip suformuluoti, kad jis tapo priimtinas katalikiškai dorovei. 
Šiame darbe žymų vaidmenį suvaidino du teologai: Jurgis Matu
levičius ir Simanas Šultė išryškindami ir apvalydami krikščioniš
ką nuosavybės sąvoką nuo jai nepriklausančių priedų. 

PAMINKLAS 
Ši operacija kaikam iš tolo gan atrodyti skaudi, tačiau žiū

rint atgal, šiandien berods galima pasakyti, kad ne kas kitas, 
kaip šio sumanymo įgyvendinimas davė Lietuvos žmonėms do
rinės jėgos apginti savo nepriklausomybę. Kiekviena nauja so
dyba buvusiose dvarų žemėse, kiekvienas ištkastas šulinys ir pa
sodintas medis yra natūralus Krupavičiaus paminklas. Gali sa
kyti, kas ką nori apie Krupavičių, gali komunistai yisas jo įsteig
tas sodybas vėl išgriauti, tačiau istorinės šio darbo reikšmės nie
kas nepagrobs. Tai buvo tokia didelė sintezė, kad dar net šian
dien nei katalikai, nei socialistai nėra pakankamai laisvi jai pil
nai įvertinti. 

VALSTYBININKAS 

Vienas chicagietis kartą viename susirinkime kalbėdamas 
apie Liet. Bendruomenės reikalus pareiškė, kad Krupavičiaus že
mės reforma yra mažesnis jo darbas, palyginus su jo pastan
gomis skatinti PLB organizavimą. 

Sunku būtų dar šiandien pasakyti ar šiame darbe Krupavi
čiaus vaidmuo yra toks lemiantis. Mes esame šio proceso dar tik 
pradžioje ir dėl to sunku būtų ir jo reikšmę ir jo nuopelnus jau 
dabar nustatyti. Tačiau reikia sutikti su tuo chicagiečiu ta pras
me, kad Krupavičiaus veikla, organizuojant laisvinimą dabar, 
yra sunkesnis ir reikšmingesnis darbas ir už žemės reformą. 

Austrų didysis valstybininkas prel. Seipel vienoje savo kal
boje yra pareiškęs, kad ramiuose laikuose, kai gyvenimas vyks
ta noramlia vaga, valstybei užtenka valdininkų ir politikų, bet 
kai tas gyvenimas susitinka su milžiniškais pavojais, tai jam 
gelbėti neužtenka politikų, bet reikia valstybininkų. Tokiu mums 
šiandien yra prel. Krupavičius. 

VLIKAS 
Labai lengva yra Vliką kritikuoti, pasipiktinti tomis skau

džiomis diskusijomis, kurios iškyla jame, nekartą grasindamos 
jį patį suskaldyti ir sunaikinti. Bet jeigu mes taip labai piktina
mės Vbku, mes iš tikrųjų ne kuo kitu, tik pačiais savim ir visu 
nepriklausomu Lietuvos gyvenimu piktinamės. 

Nepriklausomame Lietuvos gyvenime susitiko labai ryš
kiose formose visos senos ir naujos visuomeninės srovės ir pa
žiūros. Jos visos čia buvo atstovaujamos pačia ryškiąja ir pa
čia kovingąja savo forma. Nuo liberalizmo iki socializmo, nuo 
revoliucionierių iki konservatorių, nuo uoliausių religininkų iki 
grubiausių bedievių — visi čia susitiko. 

Paskutiniai įvykiai įnešė į tas sroves kaikurių naujų mo
mentų, tačiau jų nepanaikino. Ir jeigu šioms srovėms pasiseka 
rasti vieningą kalbą Lietuvos laisvinimo politikoje, mes į tai tu
rime žiūrėti, kaip į labai reikšmingą Lietuvos išlaisvinimo laidą. 
Niekas Lietuvos neišgelbės ir mums jos neatiduos, jei mes pa
tys jos organiškos vienybės sąmonę būsime praradę. Ir mes esa
me giliai dėkingi kiekvienam, kuris prie šio derinio sudarymo 
prisideda. , 

PRAKTIŠKA TOLERANCIJA 

Nėra abejonės, kad Mykolo Krupavičiaus nuopelnas šiame 
darbe yra daugiau negu žymus. Krupavičius apskritai nėra toks 
žmogus, kuris neutraliai galėtų klausytis kokios jam nepriimti
nos kalbos. Tačiau kai jis atsisėda posėdyje su savo oponentais 
svarstyti Lietuvos laisvinimo problemų, jis parodo tiek daug 
kantrybės, kad jos galėtų pavydėti ne vienas, kuris labai gerai 
sugeba deklamuoti apie toleranciją. 

didesnė kaip Jungtinėse Valsty 
bėse, bet ji nėra tokia didelė, 
kaip komunistai norėtų. 

Italijoje yra apie 2,000,000 re
gistruotų partijos narių, kurių 
dalis įkopė vadovauti darbo uni
joms. Grynais ekonominiais ap
skaičiavimais nemaža unijų na
rių dalis remia komunistų liniją, 
bet ne tada, kada raudonųjų va
dai išprovokuoja generalinius 
streikus. Gi tikroji padėtis yra 
skirtinga. Kiekviena partija at
skirai galvojanti, kad ji pati 
viena, ganėtinai pajėgi priešin
tis komunizmui. Tiktai dėl su
siskaldžiusios antikomunistinės 
partijų dalies, raudonieji gali lai 
mėti kaikurias žymesnes valdi
nes pozicijas. Stebį Italijos vi
daus reikalus turėjo tai suprasti 
jau kur kas anksčiau. Čia nėra 
koks naujas atradimas, bet tik 
politinio realaus vaizdo Italijo
je perdavimas. Užtat nereikėtų 
perdaug pervertinti ir italų ko
munistų partijos įtaką. A-is 

1952 m. pateko į pilną komunis
tų kontrolę, nors jos prezidentas 
Jacobo Arbenz Guzman ir neturi 
partijos bileto. Sovietai paten
kinti, kad karo atveju jų lėk
tuvai galėtų išmesti atomines 
bombas ant Seattle, Portland, 
San Francisco ar Los Angeles 
ir numetę jas nuskristų į Guate
mala ir ten nutūpti, nes be ba
zės Guatemaloje sovietų lėktu
vai galėtų iš aerodromų prie Be- žinos, ką patarti. Spauda ir ra 
ringo sąsiaurio per Alaską ir Ka dijas ten yra pilnoje komunis-
nadą atskristi į VVashingtoną ir j tų kontrolėje. Opozicija tegali-

sų skilvyje, tai mes nė rentge-
ninio peršvietimo nepadarome". 

Opozicija tegalima iš moterų 

"C. D." nenumato, kad demo
kratišku būdu pasikeistų reži
mas Guatemaloje, nes jos gy
ventojai absoliutine dauguma 
yra indėnai, kalbą visokiomis 
tarmėmis ir neraštingi. Kai at
eis rinkimai, indėnai mes tokias 

Apgaulė ir teroras 

Komunistų Guatemaloje 

Nuodinga dujų bandymas 
Pietinių steitų kongresmanai 

bai maža ir J. Arbenz Guzman yra sualiarmuoti žinia, kad An 
atėjo į valdžią ne kaip komunis- glija bandys šią vasarą savo 
tas, o tik kaip jų simpatikas. nuodingas dujas Baham salose 
Per rinkimus jam konkurentu netoli nuo JAV ir kad vėjas 
buvo armijos štabo viršininkas gali pagauti tas dujas ir, atne-
pulk. Arana, antikomunistas šes į Ameriką, išnuodyti daug 
Aran buvo pašalintas atentatu: amerikiečių, 
buvo išsiųstas inspektuoti vienoj Kongresmanai spaudžia ad-
kariuomenės dalinio, kelyje nu- ministraciją, kad ji Anglijai pa 
šautas ir dar į jo lavoną buvo siūlytų daryti tuos bandymus, 
šaudoma tol, kol visi viduriai iš- j kur prie Australijos ar kur to-
virto lauk, tad jei per ateinan- y Pacifike, bet ne JAV pašo-
čius rinkimus ir bus leista iš-

Kaliforniją, bet negalėtų, išme
tę bombas, grįžti į savo bazes, 
nes sovietai dar neturi lėktuvų, 
galinčių be sustojimo nuskristi 
toliau kaip 6,000 mylių. 

. 
"Catholic Digest" rašo, kad 

"mes amerikiečiai, kaip tauta, 
kovojame su komunizmu toli už 
didžiųjų okeanų, eikvodami sa 

korteles į urną, kokias jiems pa statyti nekomunistinį kandida 
tars raštingi komunistai, o šie t ą į prezidentus, tad vargu kas m u g t u r § t ų ^jy^ netoli 

benorės susilaukti Aranos liki
mo. 

j . Arbenz Guzman į Guate-j Raudonieji šnipai Vakaru 

nyje. Jei anglai nepaklausytų, 
tad JAV sekančius savo bandy

m u 
Anglijos salų. 

ma Guatemalos mieste — sosti-1 
nėję. Ten yra 10,000 moterų, 
aiškiai antikomunistiškai nusi-l 
stačiusių, ir jos daro spaudimą 
savo vyrams. Tai yra sąmonin
gos katalikės moterys, kurios 
klauso Bažnyčios. Guatemalos 

Vokietijoj areštuoti 
Sovietų šnipo kap. N. Choch-

lovo dezertyvavimą į Vakarus 
komunistus, U d Amerikiečių kontržvalgybai pasi 

sekė bemaž 2 mėnesius išlaikyti 

malos konstituciją įtraukė "32 
paragrafą", kuriuo draudžiamos 
tarptautinės partijos. Jo slapta 
oftozicijU šį paragrafą nori pa
kreipti prieš 
paskutinėmis laikraščių žinio
mis Guatemalos mieste visur 

piktybinis augimas — votis mū-

Savo tolerancijos dvasią yra parodžiusi krikščionių demok
ratų partija sutardama su kitais žemės reformos klausimu ir 
visais svarbiais mūsų tautos reikalais. Šiomis dienomis ji at
šventė New Yorke savo 50 metų veiklos sukaktį. Būtų neteisin
ga nematyti šio sąjūdžio atliktų darbų ir nelinkėti jam sėkmin
gos veiklos. 

Ilgametis jo pirmininkas Mykolas Krupavičius šių metų bir
želio 13 d. švenčia savo kunigystės 40 metų sukaktuves ir 50 
metų savo plunksnos darbo sukaktuves. Lietuviškoji visuome
nė, kuri supranta vieningos laisvinimo politikos reikšmę, ne 
vien iš asmeniško palankumo, linkės prelatui Krupavičiui ilgiau
sių metų. V. Bgd. 

arkivyskupas iki š. m. balandžio 
mėn. viešai nieko nepasakė, bet! matyti "32", net ant prezidento 
prieš 2 — 3 savaites išleido ga- ^ ^ * * užsienio stebėtojai ne 

vo jaunimą ir turtą, lyg jie būtų j nytojišką laišką, smerkiantį ko-Į m ano, kad J. Arbenz Guzman 
neišsenkami, bet kai atsiranda | munisUnį ateizmą ir įsakė tą t a 3 2 paragrafą nukreiptų prieš 

laišką perskaityti visose Gua- komunistų partiją. 
temalos bažnyčiose. Iki šiol nė
ra žinių, kaip vyriausybė rea
gavo į arkivyskupo laišką. Bet 
visa Guatemala žino, kad anks
čiau buvo moterų mitingas, ku
riame kalbėtojos aiškiai smerkė 
komunistų kėslus suateistinti 

J. Arbenz Guzman importavo 
iš Meksikos adv. Lombardo To
ledano, meksikiečių komparti
jos lyderį, Maskvos auklėtinį, jų 
kandidatą į prezidentus, ir pave
dė jam organizuoti Guatemalos 
darbininkus. Niekas neabejoja, 

vaikų auklėjimą prieglaudose ir į k a d Lombardo Tpledano įtaka 
kad išeinančias iš salės moteris Guatemalos vidaus ir užsienio 
pasitiko kulkosvaidžių ugnis, nu 
kreipta į jas ir kelios moterys 
krito negyvos. 

politikai yra didelė ir lemiama ir 
kad jis darbininkus organizuo
ja komunistiškai. 

paslaptyje. Per tą laiką jie iš
gavo iš Chochlovo reikalingas 
žinias apie sovietų šnipų veiklą 
Austrijoj, Vak. Vokietijoj ir 
Vak. Berlyne. Jie leido Choch
lovo nurodytiems šnipams veik
ti ir pagaliau visus juos suėmė. 
Tai yra didžiausias Vakarų są
jungininkų kontržvalgybos lai
mėjimas po II Pasaulinio karo 
pabaigos. 

680 gelžkelių 
JAV šiuo metu veikia 680 

įvairių gelžkelių bendrovių. Jos 
turi 226,000 mylių bėgių, 42,500 
garvežių, 41,000 keleivinių va
gonų ir 2,100,000 prekinių va
gonų. 

MELE MAZALAITĖ 

S A U L Ė S T A K A S 

(Tęsinys) 

Tada pasidėjo kitą lapą popierio — o, tas taipgi 
buvo visai tuščias, tačiau ji manė, jog jos mintys buvo 
užkritusios jį — negalėjai ten pat kalbėti dviems žmo
nėms. — Taip, naujame lape ji turi pasakyti kažiką, 
kas nuramintų, ar atstumtų. — Ne. — Pranešti, kad 
staiga buvo iššaukta namo, kad tenai serga? — Ne. 
— Kad jos namie laukia vyras, kad ji nelaisva? — Ne. 
Viskas buvo ne. Ji neturėjo" ko tart i jiems, vistiek kad 
ją laikytų apgavike ir vagim — nieko. 

Ji nuėjo miegoti, tačiau tai nebuvo joks poilsis: 
ji buvo sename palazzo, skaitė knygą, gražiausią, kokia 
buvo parašyta vienam žmogui. Ji girdėjo: knyga kal
bėjo, ji turėjo balsą, ir tokį, kuris eina į širdį, kaip 
vilyčia, kaip spindulys — taip kalbėtų Lorenzo. Ir visi 
žodžiai buvo tiktai liūdnumas be priekaišto, sielvartas 
be raudojimo. Jis gi negali raudoti balsu, o ašaros, ku
rios krenta tylomis, yra baisios. 

Ji nebuvo užmigusi, kai atėjo laikas keltis. Ji 
lėtai rengėsi — ir kai šukavosi, ji pamatė, jog veidro
dis yra pasikeitęs, jis buvo, kaip akys, gilios ir pilnos 
šauksmo. Ir ji juto, kad jos plaukus glostė pirštai, jie 
buvo kaip spinduliai ir jie nenorėjo pasitraukti, jų ne
galėjai atgniaužti, jie laikėsi už plaukų. Ji girdėjo, 
kaip pirštai šaukė: — "Kiekvienu jūsų plauku jūs 
rišate mane į gyvenimą" — Buvo sunku, o, kaip sunku. 

Ji atidarė savo lagaminą, išsiėmė žirkles, tokios 

mažos jos, ir koks vargas buvo kirpti jomis sunkius, 
didelius plaukus — dalimis, kreivai, prie pat kaklo. 
Bet pagaliau jie gulėjo jos rankose — ir ji stebėjosi, 
tarytum tik taip ji tegalėjo pamatyti pati savo plau
kus. Ji- susuko juos gintarais, savo karoliais, ir auš
tant ji liepė automobiliui važiuoti į stotį su tokiu vin
giu. Ji pastūmė vartus, užėjo ant pilkų laiptų kur jis 
buvo laukęs kažkada jos. Kažkada. Seniai. Prieš kelias 
dienas. Seniai. Ant paskutinio laipto ji padėjo išdrai
kytas kasas — gintarai spaudė, kaip akmenys, vėjas 
nepakels jų. 

Traukinyje ji galvojo: — Kodėl aš neparašiau ta i : 
— Galbūt, aš vėl lankysiu Florenciją kitą pavasarį: — 
Bet ji žinojo, kad jie taip gi žinotų, jog čia melas. — 
Ji galvojo: — Tačiau plaukai yra mirę, kaip jis galės 
ką nors pririšti? — Ji galvojo: — Ir dar kartą aš tu
riu ta r t i : — Atleisk man. 

Bet savoji žemė nepriima svetimų vargų — juto 
ji, taip jai buvo palengvėję pervažiavus sieną. O buvo 
Velykų rytas, kada atsirado Kaime — ankstybi varpai 
plevėsavo per miestą, buvo vėsiai gaivu — ji negalėjo 
būti toks keleivis, kaip kasdieną, ji paliko lagaminus 
stotyje, ir kaip kiekvienas žmogus skubėjo į Prisikė
limą. 

O kada nusileido iš Žaliakalnio namo, buvo pus
ryčių metas — velykiniai pusryčiai, ji negalėjo tvertis 
džiaugsmu, kad nepavėlavo. Savo raktu ji atsidarė du
ris —reikėjo tiktai tyliai pasiekti kambarį, persivilkti 
ir pasirodyti valgomojo angoje. Arba, ji galėjo spėti 
ateiti anksčiau už kitus, ir jie ras ją prie stalo, su 
margučiu rankoje — ji žaidė savo džiaugsmu — ir 
koridoriuje susidaužė su Antanu — jis buvo gerokai 
iškaitęs — ir ji sušuko: 

— Kaip jūs nepalaukėte manęs! 
— Ne, tu nepavėlavai pusryčių, — sako jis kar

čiai — ir staiga atsimena iš kur ji, ir apkabina labai 
ir bučiuoja. 

— Grįškim, — sako ji ir tempia jį už rankos, ta
čiau jis nesiduoda, jis sumurma: v 

— Laimingų Velykų, seserėle, — ir išnyra iš jos 
glėbio. 

Jai staiga atkrenta noras pasirodyti netikėtai ir 
paslapčiomis, ji nusigąsta iki sustingimo: kas yra taip 
baisaus įvykę, kad brolis bėgte išbėgo. Iš namų. Ve-
lykose! Ji taipgi bėgte bėga per kambarius — valgo
majame stalas išpuoštas šventiškai, ir paruošta pus
ryčiams — negi taip būtų namuose, kur įsilaužė bėda? 
Ji pastumia kabineto duris. 

— Ačiū Diedui, — šnibžda ji, nes tėvas stovi prieš 
motiną, o ji sėdi ir jie yra kalbėję kažką rimto — ta
čiau tai juk vistiek, reikia, kad jie būtų, kad gyvi, kad 
sveiki. Ji nori apkabinti juos abu iš karto — ir jie 
drauge apkabina ją. — Nepakartojama minutė — gal
voja ji laiminga, ir tiktai kai paleidžia vienas kitą ji 
sako: — Šventų Velykų, — ir vėl išnaujo apkabina 
juos. 

— Ar jūs tikrai nuvokėte, jog galiu atsirasti, ir 
laukėte? — juokiasi ji — Bet, kodėl išleidote Tanį? — 
į jos klausimą abu tylėjo, ir vėl ji bijojo: — kas atsi
tiko? O, sakykit, kas jam yra? 

Jie tvirtino, jog nieko, tačiau ji netikėjo, ji rei
kalavo ir prašė: 

— Jūs turit man viską sakyti — argi man tiktai 
medus? Aš esu taip jūsų, kaip ir visi jūsų rūpesčiai. 

Jie negalėjo jos atsikratyti — tačiau ji raute iš
rovė kas buvo. Jie teisinosi ir kaltino save: — Gal tai 
buvo jų egoizmas, kad jie vis dar norėjo sau viso sū
naus, jie nuolat užmiršdavo, jog jis priklauso ir žmonai 
ir jos šeimai. Reikėjo tai priimti paprastai, kad jis U1c 
užbėgo zovada, pasveikinti, tačiau jis pusryčiaus pas 
Stasės tėvus. Ten buvo daug ir bičiulių, linksma, jau
niems reikėjo to. Taip, jie yra egoistai — štai jie čia 
vieni sielvartavo, kaip sunku pasidalyti vaikais — kaip 
nyku, kad namai išsišakoja. 

(Bus daugiau) 
#̂ 

. 
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"Tautinis" kongresas Rytq Berlyne 
(MŪSŲ specialaus korespondento reportažas) 

Iš BUENOS AIRES \ OTTAW4 

Mūsų bendradarbio vokiškas piamą griuvėsių lauką. Prieš 
draugas iš Hamburgo, dalyva- prancūzų bažnyčią, paverstą 
ves ant rame "vokiečių tautinia- griuvėsių krūva, randasi maža 
me" kcngrese Rytų Berlyne ga- aikštelė su pora suolų. Viename 
gūžės 21 d. rašo: suole sėdėjo jaunutė mergaitė ir 

"Buvau Berlyne savo firmos skaitė knygą. Aš prisėdau prie 
reikalais. Apsidairęs sužinojau, jos ir pradėjau pokalbį. Jos 
kad kaip tik tuo laiku nyksta skaitoma knyga vadinasi "Der 
vadinamasis 2 tautinis kongre- grosse Fischer" (Didysis 2ve-
sas, būtent, Festhalėje (būvu- j y s ) ' parašy ta Douglas, išleista 
šioje Werner Seelenbinder Hal- Šv. Pet ro vardo leidyklos, 
lėje). Įsišmugeliavau. Žinoma, Aš paklausiau mergaitės, kur 
tai buvo galima tik tur int gerus ji gyvena, nes kiek mano žvilgs-
popierius, kuriais aš iš anksto riiai siekė, ten nesimatė nė vieno 
apsirūpinau. Įleidimo kontrolė gyvenamo namo. Ji atsakė, kad 
buvo griežta jau dėl to, kad bu-, ji kiekvieną sekmadienio rytą 
vo nemaža dalyvių iš Vakarų Vo atvažiuoja čia požeminiu trauki-
kietijos, kurie aiškiai bijojo, kad niu tam, kad toje tylioje ramioje 
nebūtų atpažinti ir nufotogra-1 vietelėje paskaitytų religinę 
fuoti; betgi keli iš jų parodė knygą. Iš tikrųjų šita nuosta-
daug drąsos ir laikė aštr ias kai-, bi tyla primena milžiniškas ka
bas prieš Adenauerj ir, žinoma, pines, nors periodiškai pasigirs-
prieš Eisenhowerį. Nors žodis ta požeminio traukinio dundėji-
"taika" nuolat buvo kalbėtojų, mas, kuris tos vietovės tylą dar 
burnoje, tačiau buvo be galo: labiau pabrėžia, tačiau an t tų 
kurstoma, agituojama ir tai bu- į negyvenamų griuvėsių gausiai 
vo daroma be fantazijos ir be j iškabinėti raudoni skurliai ir 
didesnio originalumo; iš to gali-! t ransparentai , kurie skelbia nu-
ma buvo aiškiai pastebėti, jog j stebusiam žiūrovui, kad tik rau-
Rytų Vokietijos režimas juda se dcnasis kareivis atnešęs šiam 
nuose savo bėgiuose ir politinėj miestui išvadavimą, laisvę ir pa-
frazė yra jo koziris. Pasidarė, žangą. Tai yra begalinė bepro-
pagaliau, nuobodu, ir aš tuoj pa- j tys tė arba beribis cinizmas. 

| — Jie šaudė į upę, k rūmus "*~~——™^~-~**~••«•••• 
ir mišką, šaudė ir keikė, k a d T E L E V I Z I j O S 
šnipas pabėgo. Tačiau per upę 

j nebrido. Kulkos zvimbė pro ša-
; lj, bet laimei, jų nė viena manęs 
nepalietė. Tarškėjo automatai 
ir girdėjosi šauksmai, bet manęs 
jie greitai nebematė. Tik mano 
drąsa ir pasitikėjimas savimi iš
gelbėjo nuo mirties, o būčiau 
žuvęs, kaip šnipas, nuo mongolo 
rankos. 

I B R A D 1 JI O 

APARATŲ TAISYMAS 
•t*}Mntngas ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANbOS: 6. v.v.—10 v.\ 
*• Mailifniais: S v rvto — 10 v vak 

M R 1 M K I S , 4 1 1 * So F r a n d A o o 
7-

mm 
» 

Tikras broliškumas 
Šiandien daug kalbama ir ra

šoma apie broliškumą žmonių 
tarpe. Šį broliškumą pavaiz-

Ann Bekar, 36 m. amž., joja iš Argentinos į Ottawą, Kanadoje. Pakelyje ji klausia kelio Elizabetho 
policininko, kuris aiškina kelio kryptis žemėlapyje. Ji pradėjo joti 1950 m. spalio 1 d. ir nori laimėti 
greičio rekordą prieš Vitą argentiniete, kuris prieš 25 metus jojo i New Yorką. (INS) 

T E L E V I Z I J O S 
RA I • i(i AP ".RATAI 

VEDINTU V AI — VĖSINTUVAI 
<,i h Kilto:- B U I U t l Y k 
rV B KI KADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

AJPAKA'I V SUTA1SYMAS 
duoja sekantis įvykis. Žmogus urbtuveae ir namuose atliekamas 
sutiko du berniuku gatvėje. Vy- i patyrusių inžinierių. Sąfcningra* ir 
resnysis turėjo gal 8 metus, jau ' e r a s ^ tarnavimas garantuotas, 
nesnis apie 5. Vyresnis nešė jau 
nesnį an t savo pečių. 2mogus! 
ta i pastebėjęs jo paklausė: Į 

Kaip tu jį gali panešti, juk j is ĮĮ , Į Į Į T l r V l S l O R 
tau per sunkus?" J t = _ _ , ^ 

8 metų berniukas a t sakė : ^ S a l O S - S e r V l C O J 
"J i s visai nepersunkus. J is m a . ; M 3 f l s 1 . ^ ^ j jAnube 6-68y. 
no brolis". 

iJLi-Dflinft 

MIRTIES AKIVAIZDOJE 
A. GINTNERIS, Chicago, UI. 

Šitą įvykį teko pergyventi račio ir po dviejų valandų pa-
Antanui Lembergui, todėl čia siekiau minėtą vietovę. Dar už-
nėra kokia pasaka, o t ikras at- į važiavau pas netoli gyvenantį 

ju tau pasibjaurėjimą. Nors aš I Popiet aš nuvykau į zoologi- j sitikimas. Minėtas asmuo tuo- pažįstamą, kuris tenai ta rnavo 

mas, kad esąs ta rnautojas . Ne
padėjo joki prašymai ir malda-! 
vimai, kad būčiau paleistas. 

niinnMrtmniH"wnti , 

nekalbėjau ir entuziazmo nero- j Q s sodą ir Kurfuerstendamm Į met gyveno Kaune, o visa tai 
džiau, tačiau buvau pakviestas (Vakarų Berlyne) pasilsėti nuo i buvo vieną birželio mėnesį Lie-
į priėmimą pas valstybės 'prezi- kapinių nuotaikos. Ten radau j t'uyoje. 
dentą Piecką šeštadienį (ge- p r j ešingą vaizdą: nepaprastai i " _ Atrodė, kad mano brolis 
gūžės 15). Greta delegatų iš vi- didelis judėjimas. Nors buvo! y ^ Pravieniškių koncentracijos 
so Rytų pasaulio buvo vos ne- sekmadienis, tačiau knibždėte stovykloje. Karui prasidėjus 
seniai akredituotas Mongolijos knibždėjo skrajojančių pirklių, 
pasiuntinys su savo jauna gra- kurie siūlė įvairių prekių. Paaiš 

pašokti. | tekiu būdu porą markių uždirb-
"Prezidentas" Pieck y ra a iš - i t i . 

kus ligonis. J is turėjo būti dvie- ! Berlynas yra nelaimingas 
jų palydovų prilaikomas ir grei t ! miestas — suplėšytas ir ore pa-
nepastebimai išnyko. Buvo ka- kibęs. Jis yra suplėšytos da-
viaro. vodkos ir Krimo sekto; bartinės Vokietijos simbolis. 

apie jį ne turė jau jokių žinių. 
Nutar iau važiuoti jo jieškoti 

Jisai tvirtino, kad mano brolio 
tenai nėra. Po valandos atsisvei 
kino savo žmoną ir išvažiavo į 
tarnybą. Tačiau žmona jau tė 
artėjančią nelaimę ir prašė, kad 
nevažiuotų, bet jisai išvažiavo 

— Tamsta esi šnipas ir būsi 
sušaudytas! — suriko vyresny
sis. 

— Man darėsi ka r š t a ir žiežir 
bos šokinėjo akyse. Mirties aky 
vaizdoje prisiminiau savo žmo
ną ir širdyje prašiau Dievo pa
galbos. Ats i rado vėl pilna są
monė ir baisus noras gyventi. 
Planavau gelbėtis, bet nebuvo 
kur ir kaip. Mane pas ta tė prie 

ir už pusės valandos masinėse u p e l į o k r a n t Q k a d tavona8 p a t s 

žudynėse buvo sušaudytas, kaip | į k r i s t ( J j u p ę vienaB p a s i t r a u -

JUCUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas 

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas ^per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje. 
1608 W. 47th St„ Tai. U 3-9670 

I 
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žia žmona, su kuria man teko k ė j 0 , kad tai bedarbiai, norį ši- p a s i ėmiau ginklą, sėdau an t dvi- administracijos tarnautojas . Aš k ė j š a l | Q k i t a g t i e s ė a u t o m a t ą > 

. pasilsėjęs grįžau namo. Važia- k a i p a š g t a i g a g r i u v a i l j u p ę i r Į 

stalai linko nuo maisto ir geri 
mų krovinio. 

Propagandinis filmas 

, vau taku pro mažą upelį. Upe- p a a i n ė r i a u vandenyje. Iškilau 
ciau amerikiečiai savo tikslo ne-1 i j n k ranta i buvo analize kark- - i u u 

• i- ~ ~+, «^o^A^?o' *u*nuu uuvo apaugę Kaitv u z k e l raetrų ir palindau po 
pasiekia - ir smurtu nepajėgia l a i s i r j o v a g a b u v o k r e i v a K i . . ^ ^ ^ • m e d ž i ų Paskui 
darbininkų priversti laivo iškrau t o j e u p e l i o p u s ė j e b u v o s t a tū s j į v a i r i o m i s k

P
o m b i n a c i j o m i s ^ 

kranta i ir apaugę medžiais. Vi- s i m e č i a u į k i t ą p u s e i r p a s i e k i a u 
sa apylinkės turėjo kalnelių ir 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt mylių 
V i e n o k a m b a r i o b a l d u s a r b a v i s o n a m o . K r e i p i a t ė s 
p a s m u s . T u r į s d a u g m e t ų p a t y r i m o per kr a u s t y m o 
darbe . 

P r i s t a t o m e a n g l i s ir p e č i a m s a l i e jų — dide l ia i s i r m a ž a i s k i ek ia i s . 

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

krante augančius medžius. Ve-1 
griovių. Į toli nieko nesimatė, j l i a u > k a i p stirn^ p 0 m e dž io to jo 

šūvio, pasiekau viršūnę ir to 

ti. Laivas turi išplaukti iš Vo 
kietijos su savo pavojinga važ
ma. Ši teks filmas rodomas žmo 

! Vakare vėl grįžau į Rytų Ber n ė m s > k u r i e Prisimena, jog prieš 
Gyventoju skurdas ] y n ą p a s i ž i ū r ė t i S o v i e t ų z o n o s metus Sovietų šarvuočiai tame s t a i g a s u r i k o d u s o v i e t ų k a r e i . I , ^ ' £ ^ ^ į j ^ r u į ų 

Aš turėjau prisiminti varg- filmo premjeros. J i s vadinasi P a t m J e s t e n e v i e n ž * streikuojan- v i a i . Atrodė, kad jie saugojo i a u k u o s e > T e n a i išgulėjau iki 
šus Rytų Berlyno gyventojus, "Gefaehrliche F rach t " (Pavo- *1 darbininką yra nušovę. Rytų, P r a v į e n i š k į ų stovykloje vykdo-1 v a k a r o 

kuriems jau prieš kelis mene* jinga važma) . Jo tur inys toks : z o n o s valdovai didžiausią brudą m ą k a i i n i ų s u šaudymą, nes buvo 
sius "laisvos" aukos buvo ren- Bombų pr ikrautas amerikiečių masėms d a r o gardų, pabarsty-^ g i r d ė t i aplinkui šūviai. Juodu 
karnos, o kongreso dienomis jie! laivas a tvyksta į vieną Prancū-1 ^ a m i a n t J° cukraus arba pacai-Į m a n e i š k r a t ė ir rado ginklą ki-
turėjo dar labiau savo pilvų dir- ' zijos uostą, bet darbininkai su- z y d a m i mases botagu. Paslap-1 ^ n ė j e . Nieko negelbėjo ir ru-
žus suveržti. Kai kongreso daly-' streikuoja ir atsisako laivą iš- t i s« k u r i b r u d a - daro skanų, va-
viai su ženkleliais gatvėse pasi- krauti . Vyriausias NATO ka- d i n a s i aktyvumas, \ i s a d a rei-
rodydavo, išbadėję rytų berlynie, riuomenės vadas įsako laivui k i a k ^ n o p s daryti . Be paliovos 
čiai žvelgė į juos priešų akimis., plaukti į Vokietiją, bet ir ten l r e i k i a l v S k u J u k a l t l « P a v a r g u -
Stengiaus pasiklausyti ir nugir- šaunūs darbininkai komunistai į s i a s m a s i ų smegenis, o visa kita 
dau baisių dalykų, tačiau rėži- sužino, ką laivas atvežė ir pareis j savaime ateis . 
mas tvirtai laikosi savo balne, kia solidarumą su prancūzų dar-
nes didelė jaunimo dalis y ra bininkais. Amerikiečiai imasi 

sų kalbos mokėjimas ir aiškini-

šviesiai nusiteikę, visų pirma ža klastos: įsako laivo kapitonui 
lias jaunimas, t a rnau j ą | liau- j išplaukti į atvyrą jūrą ir pakeis-
dies policijoje, o tokių knibždė-| ti savo vardą, bet komuna gud-
te knibžda Rytų Berlyne; šitie j ri, tuoj pastebi apgaulę ir paskel 
jaunuoliai yra linksmi. Per 10 i bia generalinį streiką. Dabar 
metų jie neturi teisės tuoktis, į amerikiečių MP (karinė polici-
bet po to juos vilioja valstybi-, ja ) parodo savo tikrą veidą: 
nės tarnybos ir butai Stalino! atakuoja streikuojančius darbi-
alejoje. Ši žibanti rytų stiliaus ninkus ir nušauna jų vadą, ku-
gatvė bemaž yra vienintelė, ku- į ris, žinoma, y ra pavyzdingas vy 
rią raudonasis režimas a t s ta tė ras ir puikus šeimos tėvas, ta-
Rytų Berlyne. Tai yra t ikrai 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR I š VOL1AU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują didelį sunkvežimi 

Ir apdraudas 
6930 8. Talman. Chicago 28, 111. 

Tel. GRrovehiU 6-7096 
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PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET I 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! I 

puiki gatvė, kuri primena di
džiausią Charkovo bulvarą a r 
Raudonąją aikštę Maskvoje. Ry | 
tietiško mentaliteto nerėžia fak- Į 
tas, kad toje gatvėje iš didelių; 
pastatų balkonų plevėsuoja pa-! k J I I T I A I r r p , r n A I C A w,K, r r 

džiautos raudonųjų aktyvistų M U I U A L r t U f c K A L b A V I N & O 
kojinės ir apatinės kelnės, jos i 
sudaro organišką harmoniją kar j | 
t u su daugybe plevėsuojančių į | 

Biiiuniiini',i,niii!iiii:itiiiiiiuiir.::iiiiiiiniiiiifliiiiiiinimiiii»MUiitiiiiiigiiiiii.i!iiniiMiiiii«iiiiiii-

ISO P H I f B A R 6 U S Į 
RADI0 PROGRAMA 

1 1 1 WGEB -totir* — Banea l.io '; 
PIRMAD. IKT PK6JKTAD 

8:46 iki 6:S0 Tai. rjim 
7181 SO. ROCKWELL ST. 

| O h l c a « o 28, 111 HEmlock 4-841? j 
6F.STAD. 8:60 lkl 8:30 rrtr 

f PIRMADIENIO * a k nuo 7—8 % 
1 Sekmad. 8 60—8:80 T. r. i i stot f- | 

\VOPA — 1480 kil 
a =• 

>iUlHii^'WilMiiiiti.'ili||ltiiiH.-tlMri:||M,t':i;r •ni''-fnini'Nlil||lHl1li1iitn:il!"il,'iM,i]|it!t|iimĮHi | M 

— Na, o ką darė kareiviai, 
kaip įkritai i upelį? 
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Vestuvių nuotraukos 
ftugštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybė 

PreciB Photo Studio, 
•nei 

l i ) V A R D A S J. UL1S, fikv. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

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

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

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. 
5805-07 S. WESTERN A VE. EEpublic 7^480 

TOLIUS 8LUTAS, pres. 

,i . . i .:. ..,! II, 

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

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T Te l . D i r b t u v e s S E e l e y 3 2 1 4 6 

N a m u K E m v o o d 8-3092 

vėliavų. Žinoma, "augštos kul
tū ros" lygį rodo ir iškabos, kad 
kaikurie tų pastatų gyventojai 
verčiasi parazitų naikinimu, o to 
kių iškabų aš suskaičiau toje 
gatvėje ne mažiau kaip devy
nias. Jie iškabose vadinami "pa 
razitų naikinimo meisteriais". 

Griuvėsiai 

fciiaip Rytų Berlynas atrodo 
lygiai toks pat kaip prieš dve
jus metus, o tada jis atrodė taip, 
kaip prieš 9 metus, vos karui 
pasibaigus. Sekmadienį ryte aš 
vėl požeminiu traukiniu nuva
žiavau į "Stadtmit te stotį ir iš
lindau iš šaltos šachtos į šiltą 
saulėtą paviršių. Pirmasis pa
žvelgimas supurtė ir sujaudino: 
£au!ė apčvieda akimis neaprė-

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, AL 

JOtl.V J. KAZANAUSKAS, P r e * VI. 7-7749 

Savioes Insorcd to 810,000 by F.&Ii.I*.CL 
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<? 
AL. VARNAS aml COMPANY 

Savininkai AI. Varnas ir AL Balčiūnas 

2509 West 63rd Street Tel. WA. S 2278 
Importuotus pietums ir kavai servizus, įvairiausių rūšių 
kristalo indus, vaikams servizus, keramikos išdirbinius ir 
įvairiausius dovanų dalykus siūlom pigiau negu kur kitur. 

AL. VARNAS 8c CO. 
IMPORTO FIRMA 

CHICAGO 29, ILLINOIS 

=s 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEYELT FURNITURE COMPANY, INC. 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

t ik u i $149-00 

Pasinaudokite šia re ta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

^^« J> 
LIETUVIŠKA IŠTAIGU 

TAUPYK A T E I Č I A I 
Kiekvieno ateitiet la imi priklauso nuo to, kiek H» 

tutaupa, kada galėjo taupytu K« beplanuosi ateičiai atea-
kymas vis ta i pats. 

Taupydami Univarsal Savinps and Loan bendrovėje, 
-gaueite Q*rą dividendf, užtikrinta saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nes indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek-
vienam asmeniui, • vedusiu porai kombinuoti iki $30,000*, 

Nemokamas sustojimas eutomobillstama. N 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8,11L 
Telefonas: H Ay mark et 1-2028 

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

' j V 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

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

ir tolimų distancijų, š auk i t e : 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. C A L I F O R M A AVE., CH1CAOO, ILL. 

ROckweH 2-2283 
»—*ęm TT 

i 
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Antradienis , birželio 1, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
= Jl 

MŪSŲ 
Vaterbury, Conn. 

Simonaičio apsilankymas 

KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

Motinų dienia 

v»ju* į Great Neck. N. Y. 
Tik mėnuo laiko beliko Mo-' 

terų Sąjungos vajaus. Moterys 
ir mergaitės, rasykitės dabar 
j didžiausią moterų organizaci
ją, kai įstojimas palengvintas. 

Minės baisiuosius birželio 
{vykius 

Vielas pareiškimas 
Ryšium su „Nepriklausomos 

Lietuvos** gegužes men. 5 d. nu 

Seniai lauktas Simonaitis ap- Moterų S-gos kuopa suruošė 5 kuopos susirinkimai būna tuvių kolonija New Yorko už 
silankė gegužės 22 d. ir parapi- geg. 1 d. gražų koncertą su kiekvieno mėnesio pirmą pirma miesty šiais metais 1940 —» 41 
jos didžiojoje salėje pasakė gau- j šokiais, o gegužės 9 d. narės dienj parapijos salėje. Visos ma j metų baisiuosius birželio įvykius 

, tinkamu pamokslu, prieš tai v^e meryje Vlado Putvinskio - Pu t -L , L". \ , 
Kad ir nelabai skaitlinga, bet vio laidotuvių dalyvio išreikštu * a l ?**** *P™?°je, k u r ' ° -

veikli ir judri Great Necko lie-.'nepasitenkinimu velionies 25 m . , « ^ a v o Sau, , , Sąjungos 
i vadas pulk. P. Saladzms, Šau

niomis. Taip, pavyzdžiui, 1944 maldomis, įvykdė seną Saulių 
m. kovo men. Kauno Įgulos baž Sąjungos tradiciją, kurios bus 
nyčioje buvo pamaldos su ati- laikomasi ir ateityje. 

Lietuvos Saulių Sąjungos 
Organizacinis Branduoly!* 

• v , šiai susirinkusiai publikai kalbą, išklausė šv. Mišių ir bendrai 
Pristatytas bendruomenės pir-; ėjo prie Dievo stalo, 
mininko Bagdono patriotiška Koncerto metu Sąjungos cho 
kalba, publikos buvo entuziastiš- į ras vedamas Genovaitės Kaneb 
kai sutiktas. Simonaitis pasą- išpildė keletą dainų, Aušrai Ve-
kojo apie 1942 m. Didžiojo Penk deckaitei palydint pianu. G. 
tadienio prisiminmą, kai jis tą Kaneb smuiku ir pritaikintais 
dieną buvo pakviestas į kaceto, žodžiais jautriai išpildė keletą 
raštinę ir jam du esesininkai at- dalykėlių. \^ 
skaitė 25 kirčius, o po to gydyto Eilėraščius vykusiai atliko 
jas pasakė, kad galįs pats dar mūsų jaunučiai: Eglutė Pauliu-
eiti, ir pasiųstas'į karcerį, buvo konytė, Povilas Norkevičius, 
pasiundytas stovyklos komen- Vidmantas Mikalauskas ir Ju-

Išmintingas šetlandų veislės 

Kenosha, Wis. 
Parapijos vakarienė 

Gegužės 23 d. Polonis salėje 

loniai kviečiamos atsilankyti, i yra pasiryžusi kuo giliausiai pa-
U. T. Daukantienė minėti. Great Necko Lietuvių JT 

Bendruomenės valdybos inicia
tyva, šis minėjimas rengiamas *) Pradedant 1929 metais, 
kaip tik tų praeities žiauriųjų pamaldos už a. a. Vlado Put-
įvykių išvakarėse — birželio 13 vinskio - Putvio sielą būdavo 
d., 7 vai. vak., Kasmočiaus sa- kasmet laikomos visoje Lietu-
lėje. Minėjimo invokaciją padą-; voje, šauliams dalyvaujant ri-

, . . . ,. rys kun. Cekavičius. Salia ofi- kiuoteje, su savo vėliavomis 
kanene naujos centrines katah- : , . , . . 
kų augštesnės mokyklos fondo1 <**«*' . d a l e s ' " * £ seenos me-
naudai. Pasirinkta kita erdves- &™ * • * • • "vud in . St I*u-

Raudonąją Melodiją . 

mirties ^kaktuvtų proga T o - , U ų M o t e n j ^ g o f . j a p - f ^ | , a v i g a n i j j ( C o U i e ) g u 0 m t m 

ronto liet. R Katalikų bazny- j M a n t a u t i e n ė i r tao m e t u K a u . \ d v į e m j o draugams - šunims 
ciose už Į a t g y t o m i s gedu- n e P u t v i n g k i o . p , * , į anglių kasyklų duobe Mel-
hngomis šv. Mišiomis, pareiš-

nė salė, kadangi pramatyta, jog ciaus 
Šis scenos vaizdelis, vaizduojąs 

danto šunimis. Jis lėkte nulėkė j rate Garsytė^ I R M valdanti ^ S ^ S ^ M ^ t S S t £ j . • J " ! toteligentijos ir pogrin 

vio šeimos nariai. 
3) Vlado Putvinskio - Pu t 

vio minėjimo organizatoriai To-

bourne, Australijoje, dvi savai
tes palaikė jų gyvybę, nešda
mas dantyse mėsą ir mesdamas 

ronte, pradėdami minėjimą pa- ? i e n * » d u o b « - k o 1 S u n v 8 b u v o 

išgelbėti. 

čiui. 
Vakarienės metu atlikta trum 

į karcerį, bet jau kruvinomis akordeoną Carol Ann Palevi-
rankomis ir kojomis ir beveik čiūtė susilaukė klausytojų šilto 
visai šunų nudraskytais drabu-' įvertinimo. Solo sudainavo A. 
žiais. fij atvejį publika išklau-; Thomson i r .M. Law. Vakaro 
sė prislėgtomis krūtinėmis ir tikra puošmena buyo Elzbie-
skaudančiais veidais. Po paskai tos Pauliukonienės paskaita 
tos buvo aukų rinkimas ir su- apie motinos reikšmę šeimos ir 

2) Pamaldų už savo įkūrėją j 
šauliai neatsisakė net ir okupa
cijos metais, nors tada nebebu
vo galima pasirodyti su unifor-

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley A ve. — Tel. Yftrds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais -
Geležinkeliai* — Autobusais — laivai* 

rinkta 202 doleriai. Po to bu
vo vaišės, ten kalbėjo visa eilė 

visuomenės gyvenime. 
Graži auka 

pildė Condom Muzikos Konser
vatorijos mokiniai. Pianu prita
rė Joan Savaglio. Naujos mo-

! kyklos klausimais kalbėjo sve-
! čias kun. R. Altstadt, Šv. Mor-

veikėjų. Buvo pasakyta jaudi- Viena iš gražiųjų ypatybių I k a U S P ^ P ^ s klebonas. Vaka-
nančių kalbų. Kiemaičio primin-'Genovaitės Kaneb yra jos tylus! ? £ a v _ e d e P ^ k l ^ n a s k u n ' 
ta kaltinimas, kad Klaipėdos j dosnumas, štai ir vėl Kaneb i A M l ( ; T a 8 ' m?' Dalyvių tar-
krašto daug lietuvių, atėjus Hit-I šeima atskubėjo į pagalba N ! Pe_ ^ t e s i nemaža miesto parei-
leriui, pasisuko prieš lietuvius, ]Prasidėjimo Panelės švenčiau-! ^ n , ų ' p r ° f e s l 0 n a l ų ' V e l k e j ų i r 

yra tiek priekaištingas visiems; sios seselėms, įtaisant vargonus: P r e k y b m i n k u -

džio veikėjų gyvenimą bei kovas 
dabar bolševikų teriojamoje Lie 
tuvoje, savo gilia mintimi, tiki
masi, dar daugiau sukaups susi
rinkusius tautiečius į šį minė
jimą. 

VASARVIETE 
"N I D A" 

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND. 
Tel. Mtohigąa a t y 2-2711 

Lietuviškas maistas, alus ir vy 

to krašto lietuviams, kiek gali 
būti priekaištaujama, kad, atė
jus rusams, irgi daug kas iš lie
tuvių nuėjo komunizmo simpati-
kų keliu. 

Simonaitis VVaterburio lietu-

naujai statomai koplyčiai. Banketo generaliniu vedėju 
Valgių išpardavimas buvo Petras Marshall. Vyriau-

Moterų Sąjungos 5 kuopos šioji virėja buvo Ona Laurinai-
valgių išpardavimas įvyko ge- tienė. Patarnavimo tvarkai va-
guiės vietinėje Bostono krau- i dovavo Lucille Seianas. Rūbinę 
tuvėje. Narės aukavo įvairių j tvarkė skautų vienetas. Pagal

vių koloniją vadino lietuvių i r ; s k a n ė s ių , kuriuos kitataučiai| binį banketo komitetą sudarė: 
lietuvybės tvirtove. Jis džiau- ypatingai mėgsta. 

Uoli lietuvaitė gėsi gausiu susirinkimu ir paro
dymu jo idėjoms pilno ir rea-

I nas. Gera maudymuisi vieta. 
Scenos mėgėjų būreliui vado- j •**++*++*—•*+**+****»+++*****+++* 

vauja ir "Raudonąją Melodiją" ^ĮĮ^ĮĮĮ^ĮĮĮ^ĮĮĮĮĮĮĮ^ 
stato ALB Great Necko sky
riaus komisijos pirm. Kęstutis 
Miklas — Miklaševičius. Veika
lo vaidmenis atlieka Danutė 
Alilionienė (buv. "Atžalyno" ak
torė Vokietijoje), Rimas Jakas, 
Rimas Pundzevičius, Romutis 
Miklas, Algis Urbonas ir Jonas 
Kašubą. 

Great Necko LB skyriaus vai 
dybą šiuo metu sudaro: pirm. 
Antanas Senikas, vicepirm. J. 
Kašubą, vicepirm. ir kultūros 

Jenas Bitven, Charles Yurkie- vadovas S. Jakienė, iždininkas 
vich, Juozas Kanios, Petras Pet P. Povilaitis ir sekretorius A. 

Anglų laikraštis įsidėjo Mo- rauskas, Chas. Stulgaitis, Jr. 

Įvykių' kalendorius 

lauš supratimo nes ir aukų su-; t S ą j u n g o s c e n t r o p i r m J u . j o n a s Druktenis, Antanas Vit 
aukavo daug daugiau uz W U s | K j o - M a c k p a v e i k s l ą i r a p r a š y , kauskas, Al. Martel. 
labai skaitlingas lietuvių kolom-1 D r a n e š a n t kad ii tano iš-

_. . . , . . . aii<x, u i d l l t o a l l L , KUU II l a U U l o -
jas. Per vakarienę buvo jstę.g-1 r i n k t a W o r c e s t e r i o C o u n t W o . 
tas ir Mažosios Lietuvos Bicm-I ^ , __ _. . 
. . . . . . . . . 'mens Forum organizacijos pir-i — Motinu Dienoje Sv. Vardo 
lių skyrius, i kuri susirašė visi . . . w , .. , , . , . ; . .. r . . . , , . . ., . , .; mininke. Mack uoliai darbuoja- dr-ja suruošė puikius pusryčius vakarienes dalyviai, išrinkdami i . . . ., . x. J .. f- v t 
į valdybą pirm M. Kleinaitį ir S1 l l e t u v i ų i r a m e r i k i e č l u orga-? parapijos motinų pagerbimuL 
Z. Dielininkaitį su Konce kitoms n t t a c i 3 « * . ****** ^ V ^ *d\™ 
pareigoms Naujas kunigas Ruetz. Tos šventes proga baz-

Visas pasisekimas čia buvo š v - P o v i l 0 katedroje birželio , nyčioje buvo atlaikyta paeiliui 
kai lietuviai išgirdo baisių kan- 6 d ' vyskupas Jonas VVright su , devynerios šv. Mišios gyvų ir 
čių prisiminimus, ir pasirodo, t e l k s kunigystės šventinimus \ mirusių motinų intencija, 
kad kančia nėra beprasmis da- J o n u i M- Dubauskui. Jo tėvelis ; _ Firmą^ ž v > Komuniją 
lykas — ji gimdo pasiryžimą ir Aleksandras jau miręs, motina , š i a į g m e t j s prjėmė 32 vaikučiai, 
kelia dvasią kovai už savo tau- gyv 0 0 4 2 8 Arlington St. Kun. i __ K u n y Parulis, MIC, geg. 
tą ir savas idėjas. Kai, pasak J- Lhibauskas išėjo augštuosius j l g d p r a v e d ė «DrsLUgo»t <«Lai-
Simonaičio. kacete ištesėdavo m o k s l u s vietinėje Šv. Kryžiaus i y o „ i r <<The Ma rįan '» v a j ų T ą 
žmonės tik tris mėnesius, jam kolegijoje, filosofijos mokslus, d J e n ą k l e b o n a s k u n A> M i d ū . 
buvo lemta iškentėti kelis me- b a l S e Montrealyje, Kanadoje, o ( m s m c d a l y v a v o k u n K B a . 
tus. Kartą pastebėjo žmogaus teologijos mokslus išėjo šv. Ber, r a u g k o k u n i g y s t ė s 3 i d a b r i n i o ju-
šešėli. jam pasirodė, kad tai bu- n a r d o seminarijoj, Rochester, j b i l ė j a u s m i n ė j i m e &v. Kryžiaus 
vęs Reizgys, bet jis buvo tikras, N- J- parapijos salėje, 
kad tai tik pasivaideno ano ko-' Iškilmingos primicijos >vyks | 
vos draugo siluetas. Gi po kiek birželio 6 d. 11 vai. Šv. Kaži- j — Liepos 7 iki 11 d. įvyks 
laiko sužinojo, kad tai tikrai ten miero bažnyčioje. Asistuos kle- • parapijos karnavalas. 
buvo Reizgys, kuris per trumpą bonas kun. A. Petraitis, diako- _ _ _ _ _ _ _ 
laiką nuėjo amžinybės keliu. nu bus kun. M. Tamulevičius, ' ~~— ^ ~ 

Jis pabrėžą mintį, kad turi subdiakenu kun. Albinas Jan- M O V I N G 
būti ne Didžioji ir Mažoji Lietu- kauskas, pamokslą sakys kun. 
va, o viena, be jokių autonomi- Stasys Yla iš Putnam, Conn. A BENIULIS atlieka įvairius pei 
jų, Lietuva. Maironio daržas kraustymus ir pervežimus iš to*" 

Artėjant vasarai atsidarė ir imu ir artimų atstumu 
Reikia pastebėti, kad Simonai M a i r o n i c d a r ž a s š a l i a g r a ž a u s Telef. SE. 8-214*. 

tis, po visa gyvenimo kovos ir Q u i n s i g m o n d o ž e r o . G e r a v i e t a »'»»» BI. 7-7075 

Patamsis. — K -
— 

Ateitininkėms ir L K. 
Moterų D-jos narėms 

Skaitydamos knygų "MCSŲ KE
LIAI", prisiminsite graiią. lietuvių 
katalikių moterų vetklą Nepriklauso
moje Lietuvoje. Gal tai bus ta ki
birkštis, kuri pažadins iš savo tik 
asmeniSkų reikalų gražiam bendra
darbiavimui, primenant dukroms 
šventą pareigą savo brangiai tėvy
nei. 

Kaina tik $1.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
<K>0<H><K><>0<H>0<>0<><>CK>0<><>0<>000 

Taipgi parAplname Miletas, Tteiba&as Ir siUTivkoaM 
Uone suristas dalykus. IT RIME LIETUVrU SKYRfV Pildome 
afidevitus. Keliones planuokite Iš anksto kitiems metanu Anks
tinu nistsakyklte Mietas kaip lėktuvais taip Ir laivais, tai bosite 
tikri, aad tikrai Rausite vietas. Pirkdami Mietus pas mus sttrao-
kčsite brsngiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes nertike* lan
kytis nei | gelžkelio stot| ar sjerodroma. nes visa tai atlfluMc 
senole vietoj* — PA* MU8. 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS I L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėHai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N. 
4071 Archer A?e.f į vakarus nuo Caliiornia Ava. 

CHARLES ZEKAS, 8ec'y 

VOCATIONS NEEDED 
The Sisters oi Charity of Zams. 

Austria who specialize in domestic 
work in Seminaries and religious 
institutions and also in other 

tii!iiiim]:ii;iiiiiniii!'.iiimin:,;iiiii' iimnn*a 

NUO UZSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad.. penktad Ir Trečlad. t ryto lkl 11 y d. 

ieJktad. t T. ryte lkl 4:10 p. p. Ketrirted. t ryto lkl • rak. 

^ 

works of mercy are in need of •. na, kurte kenčia noo BENU. AT-
vocations. They offef the oppor- j VIRŲ Ir 8KAUD*iy lAIEDŲ, Jl« 
tunity of religious vocation to 
girls who have not had the bene-
fit of an education and also to 
non-married women under forty. 
Write to 

MOTHER PROVINCIAL 
705 Clyman St, Uatertown, Wis. 

Vadovai į sveikata 

BUKITE SVEIKI 
iri Geresniam sveikatos 

nauja knyga 
kuria paraše Ir išleido Dr. Steponas 
Biežis. Šioje knygoje aprašoma svar
bieji sveikatos Išlaikymo dėsniai 
kaip būti sveiku ir Ilgai gyventi. 

ši svarbi knyga privalo rasti* kiek 
vienoje šeimoje. Kaina tik 2 rtnleHn 
su priaiuntimu. Tuojau užsisakykite 

Užsakymu? su pinigais siyskite 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley \ venų P 

Chicago 8, m 

^•^1 .J8SPSR-- ^ISOTS>^ 

oegaU ramiai sedsti Ir naktimis 
miegoti, nes ju uisisenėjusios ialsdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti ta 
aiežejima ir skaudėjimą senu atvi
rų Ii skaudžiu žaisdų, uždėkite 
USaiTU) Olntmsnt. Ju g y d o m o s 
ypatybes palengrins jflsu skaudijl-
ma ir 'galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau-
!žių nudegimu. Jos taipgi pašalina 
uiežėjims ligos vadinamos P80RJA-
AIH Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETETS FOOT. su-
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlm* 
tarpiršSiu- Tra tinkamas vartoti nuo 
ižiūstančios, suskllusfbs odos dedir-
rinlų, odos ilbsrimų Ir t t , taipgi 
Inkamaa vartoU vaikuCUm kada pa-
•Įrodo skaudus libirimas nuo vysty 
klu. Jis yra garą gyauolf 
ririiniu odos liga. Le
gato Olntment yra 
parduodamas po Tl 
et, 11.11 Ir •*-*• 
Pirkit vaistinis* Ck" 
oagojs ir apylinis* -
1111 waukee. Wlsc., Qe 
ry, Ind. ir Detrolt, IT 

ohlgan arba rašyk 
te Ir atsiųskite Mo 
0*9 order U 

LEGULO. Depftrtmeet D. 
5618 \V. Eddy St, Chicago 34, 111. 

NAMAM REIKMENŲ VISUOMET UNKYKIT ŠIA 

iJ 'h r : T : t ? • " •• 

ERDVIĄ m PATOGIĄ 
BEI SENIAUSIĄ 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tol. LAfayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ ČIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbyačių rakandų, kaurų, pečių, telt-
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikama rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

keturių metų kančios kacete, 
yra visam energijos ir sveikatos 
pilnume ir imponuoja savo idė- fJf 
jas realizuoti giliu pasiryžimu.' 
Gaila, kad svečias atvyko čia 
dėl sutrukdymų ne taip, kaip bu 
vo numatyta, o tik pravažiuoda- ; 
mas. A. P. 

- o -
VVaterburio krikščionys demo-, 

kratai turėjo gegužės 23 d. prieš 
konferencini susirinkimą, ir kon 
ferencijoje dalyvavo waterbų- ] 
riečių didelis skaičius asmenų. 

praleisti laisvalaikiui. i 
1835 CANALPORT 

• Remkite (tini. Draugą! 
• 

ii 
• • • 
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noilRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS); 

ModerniSkai įrengta vie
ta įvairiom* nuotraukom! 
Specialybe' — vestuvfis. 
Jaunavedžiams d uodams 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai at
liktai darbas. 

414 VVEST 63rd STREET 
Tel. ENg. 4-58*3 arba ENg. 4-68401 

* k . I * * * ' l 

GEROS KOKYBĖS HAMAMS BALDAI IR REIKMENYS 
Už NEBRANGIAS KAINAS 

IIIIIIIIIUIIIt!llllililll!llilllUlllllillUiUIUIIU:ilHIIIIIUIIII|IIIIIHIIIIIIIIIII;illllllllliillllllllllllllllUMllllllllllUllHIIIIIIMi 

Paklauskite bet kurį mūsų pardavėjų 

dėl specialės nuolaidos šio skelbimo 

skaitytojams. Lengvi išsimokėjimai 

ar atvira sąskaita. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOUTH WESTERN AVENDE 

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

M O V I N G M O V I N O 
PEMCRAUSTYMAS IŠ ARTI IR TOLI 

Ilgy metu patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustynmi įrankiai. 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir JUKŲ perkraustomi baldai yra 
apdrausti — Insiurinti 

I. NAUJOKAITIS 
2032 W. 69th St., Chieapo, IUinois 

Telef. WAlbrook 5-9209 

^r = = ^ , 

y, \^ 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 
Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augstus dividendus 

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

Sekretorius ALGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mekame V/z Nuošimčio 

^ 

MORGICIŲ 
P A S K O L O S 

Ui ŽEMESNIUS NUOŠIMČIUS 
Karo veteranams — G. I. — paskolai už 4 ' / i% 

Stipriausioji taupymo įstaiga 

Turtas — $44,000,600.00 
Atsargos Fondas — $3,500,000.00 

ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštai, nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 
JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 

STANDARD FEHERU SAVINGS 
A N D I O A N A 5 S O C I A 1 I O N 

OF CHICAGO 
Trr 

M 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3? 
PHONE: Virginin 7 -1 141 

. ^ ' • ' _ .1 L — z 3-JLS: s? 
9 
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Kaaaaaaasaaaaaaaaaa ' TAUPYKITE ATEIČIAI, PASIDfiKITE TAUPOMUS PINIGUS j CHICAGO 8AVENG8 ANO LOAN ABSOC1ATION, KUF 
KIEKVTRVA 8ANTAUPA PILNAI APDRAUSTA OD 10,000 ST AJI AOBMCT OF TBB U. 8. OOVKRNMKNT 

KUR visada buvo Ir yra Išmokama* aukitaa divklendaa. ^ | § f r K U K U m » t a P** f*" atlikti n a u . aavu Ir aavo felmoa fln*n»lnJu» ralkahia. 

KUR pinigai buvo ir yra iimokami pagal reikalavimą. \ j j į # K U R 3° m e t u patyrimaa užtikrina vlaieme įaugu ir teisingą patarnavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įetaigoj. MO SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasknatykite m mumi» 

^ 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION • J O H N PAKEL, Prezidentas • 6234 So. Western Ave. • T e i : GRovehm 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai, vakaro, Antfąfllflllftif Ir P«UrtadieaJali ftu^ 9 W 4 P© pietų. KetvirUdienisis nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uidaryta visą diena. Sestad. ano 9 ryto I B I yo pietų 

= — • • • . , r ^ = m r " J •• ssc **> 
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Kanados Lietuviu Kataliku Kongresas 
Be neapsakomų nelaimių, dva 

sinių ir fizinių sukrėtimų, išti
kusių mūsąja kar tą šiame ne
dėkingame amžiuje mūsų var
ganas dienas paženklina ir to
kie įvykiai, kurie j a s pasaldina, 
pastiprina ir suteikia vilčių. Ma
rijos Metai yra skaitytini vienu 
iš didžiausių pastarojo šimtme
čio, o gal ir tūkstantmečio įvy
kių, teikiančių žmonijai dau
giausia paguodos dabar ir atei
ty. 

Lietuviui šis įvykis y ra itin 
svarbus ir džiugus, nes jo že
melė amžiais siaubiama pašali
nių klastų ir kitų šėtono išdai
gų, y ra Dievo Motinos pamilta, 
apgailėta ir net Jos ašaromis 
suvilgyta. Ir, turbūt , nė vienas 
kraš tas pasaulyje nėra patyręs 
tiek Jos motiniško dėmesio kaip 
Lietuva. Juk kur gi krito Jos 
ašara, a r ne į Šiluvos pušynėlių 
smiltį, kur, a r ne Aušros Var
tuose, a r ne Pažaislio gojeliuo
se ir ne kituose mūsų kraš to 
kampeliuose J i pasirinko tiek 
daug savo numylėtų šventyklų... 

Kongresas rengiamas visų 

Šitokių minčių ir nusiteikimų 
vedina Kanados Lietuvių Kata-

rėmė morališkai, bet ir pateikė 
visą eilę sumanymų. 

Visos komisijos ir kiti orga
nai yra pačiame darbų įkaršty
j e : rengiami chorai, meniškai 
apipavidalinamos programos, ga 
minami Marijos Metams atminti 
ženkliukai, spausdinami kvieti
mai, organizuojamos nakvynės 
ir t. t. 

Kongreso t v a r k a 

Kongresas prasidės liepos 

sveikinimą, Bostono vyrų chorui 
ir jo vadovui komp. Juliui Gaide
liui už meninės programos dalies 
išpildymą, aktorei Aleksandrai 
Gustaitienei ir poetui Stasiui San
tvarai už pasakytus eilėraščius, 
dailininkui V. Vizgirdai už scenos 
papuošimą, prel. P. M. Jarui, prof. 
V. Biržiškai, V. Anestai ir Kelei
vio redakcijai už knygų paskolini
mą parodėlei, Darbininko, Drau
go, Dirvos, Keleivio, Naujienų, 
Sandaros, Tėvynės ir Vienybės re
dakcijoms, Bostono Laisvės Var
po, Lietuvių Aidų, Lietuvių Melo- I 
dijos ir Minkų ir Norvvoodo lietu- ) 
vių radijo valandos vedėjams už , 
minėjimo skelbimą, Amerikos Le-
gijono Dariaus postui ir jo ko-
manderiui Aleksandrui Čaplikui 

KLB šalpos Fondui žodis 
Nuoširdžiai dėkojame už Tams

tų auką mūsų Vargo Mokykloms. 
$300 sumos Toronto Senelis, tik 

stengsime paruošti mūsų mokyk
las lankantiems vaikučiams, o jei 
planai leis ir visiems tremtinių 
vaikučiams, gražius Velykų mar-

r a , ir „uoSirdu. Uetuvn, v a i k u i f ^ ^ Z ^ ^ ^ r 
Vokietijoje globėjas, neuimiršo jų 
ir praėjusių Velykų švenčių pro
ga. 

Tamstų auką mes panaudosime 
Tamstų nurodytu būdu ir pasi-

vis stengiasi paruošti gražų šven
čių stalą ir paįvairinti jų skur
džias dienas švenčių džiaugsmu. 

Pr. Zunde. 

ttASSIFIED AND HELP WANTED" ADS 
PROGOS — OPPOKTUNITIES 

<f 

o i už iškilmingą vėliavų jnešimą, vi-
į šiems aukotojams, kurie išlaidoms 

dieną susikaupimo valanda uz i sumokėti sudėjo 95.95 dol. Išlai-
tėvynę Toronto katedroje, k u r i d ų komitetas turėjo 74 10 dol. To-
yra užprašytas kard. James I k, iu bū(Ju liko 21.85 dol., kurie pa-
* „ . . j i . • ,. skirti Vasario 16 gimnazijos rei-
McCuigan ta r t i dalyviams zodj | k a l a m s Komitetas 
angliškai ir vysk. V. Brizgys — 
lietuviškai. Po atit inkamų pa
maldų ir pamokslų įvyks bažn. 
muzikos valandėlė, kuriai sol. 
Vac. Verikaitis ruošia Toronto 
Prisikėlimo parapijos chorą. 

Pagrindinė programos dalis 

Moksleiviu padėka 
Nuoširdžiai dėkojame kun. P. 

Gedvilai už veikalo ("Džiaugsmas 
ašarose") parašymą ir jo režisa
vimą mūsų vakaro programai ge
gužės m. 9 d., skirtai mūsų moti-

likiškoji visuomenė ir ryžosi I Kr. ir Hamiltono parapijų cho-
šias paguodos dienas iškilmin- j raį, vadovaujami kun. B. Pace-
gai atžymėti, surengiant Mari- j vičiaus. Hamiltonor parapijos 
jos garbei Kongresą liepos 3 — i chorą ruošia varg. Šturmaitis . 
4 dienomis Toronte — Hamil-] (Esant nepalankiam orui, pa-
t o n e - ! maldos vyks Hamiltono kated-

Kongreso įkūnijimas yra Ka- roję) , 
nados Lietuvių Katalikų solida-

jvyks Hamiltone. Iškilmės prasi j noms pagerbti; ponioms E. Rai
dės procesija nuo lietuviškos į e n e i ' n

R ^ n e i ' ®r- Ubartienei, 
, : %. . J . . . .. . i V. ir D. Dobravalskiams, P. ir S. 
bažnyčios } specialią aikštę, ku- | Juozapavičiams už bufeto suren-
rioj J. E. vysk. V. Brizgio bus j girną; poniai šulaitienei už biletų 
celebruojamos šv. Mišios. Pa- i pardavinėjimą; S. Rudžiui už sce-

, , , x. • * * — « • ' nos parengimą; parapijos klebo-
mokslą sakys svetys is Amen- n u į F g Į g * j P ~ W | ^ ^ 
kos prel. Pr . Ju ras . Pamaldų skelbimą per pamokslus; radijo 
metu giedos Toronto Šv. Jono | valandėlių vedėjams Sophie Bar

čus ir P. Saltimierui už išrekla-
mavimą, Petrikoniui už artistų 
nugrimavimą, M. Ubartaitei už 
tautinių šokių išmokinimą ir vi-

rumo išdava. J i s yra rengiamas 
ne vienes kurios parapijos, ne 
Katalikų Veikimo Centro ir ne 
vienos kurios katalikiškos or
ganizacijos vardu, bet vardu vi
sų Kanados Lietuvių Katalikų. 
Parapijų, kat . organizacijų ir 
katalikiškosios veiklos vadovy
bės tik dedasi an t savo pečių 
jo parengimo naštą. Gi konkre
čiam vadovavimui ir darbų vyk
dymui y ra įgaliotas Katalikų 
Veikimo Centras. O lietuviško-
kosios parapijos, ypač kurių ri
bose šis kongresas įvyks, kaip 
Toronto Šv. Jono Krikštytojo, 
Toronto Prisikėlimo ir Hamilto
no Aušros Vartų Dievo Motinos 
ir katalikiškos organizacijos vi
sokeriopai šį parengimą remia 
ir net kaikuriuos pagrindinius 
darbus atlieka. Antai Hamilto
no Lietuvių Parapi ja su klėb. 
kun. dr. J. Tadarausku priekyje 
atlieka visus paruošiamusius 
darbus, susijusius su Hamiltone 
įvykstančiomis iškilmėmis. To
ronto parapijų klebonai — kun. 
P. Ažubalis ir T. Bernardinas — 
rūpinasi kongreso išvakarėmis 
Toronte. 

Komisijos sparčiai dirba 

Kad pasirengimai kongresui 
geriau vyktų, y r a sudarytos 
specialios darbų komisijos. Re-
liginėn Komisijon įeina Hamil
tono ir Toronto parapijų klebo
nai. Muzikinę komisiją sudaro 
muz. St. Gailevičius, kun. B. Pa 
cevičius i r sol. Vac. Verikaitis. 
Meno Komisiją sudaro dail. T. 
Valius i r dail. I. Gurevičienė. 
Propagandos Komisiją — liet. 
radijo valandos vadovas J. Si
manavičius i r žurn. Alšėnas. Į 
meno ir propagandos komisijas 
įeina da r po vieną K. V. C. at
stovą, kurių tikslas teikti reikia
mą informaciją. 

Suteikimui kongresui t am tik
ro svorio y ra sudarytas Garbės 
Komitetas, į kurį įeina penkių 
lietuviškų par. kleb. — kun. dr. 
J. Kubilius ir kun. J. Bobinas iš 
Montrealio, kun. dr. J. Tadaraus 
kas iš Hamiltono, kun. P . Ažu
balis ir T. Bernardinas iš Toron
to — ir kiti atstovai — Griga
liaus ordino sav. J . Matulionis, 
T. Žiburių red. prof. A. Šapoka, 
Ateitininkų S-gos C. V-bos pirm. 
J. Andriulis, Skautų Brolijos 
vyr. skaut. prof. St. Kairys ir 
Liet. Kat . Moterų C. V-bos 
pirm. A. Juozapavičienė. Šis 
komitetas jau posėdžiavo ir bu
vo painformuotas apie at l iktus 
darbus. J i s iš savo pusės darbų 
vykdytojų pas tangas ne t ik pa-

Po pamaldų — pietų pertrau
ka, o po šios vienoje iš didžiųjų 
Hamiltono salių įvyks iškilminga 
akademija, kurios metu pagrin
dinę kalbą pasakys prel. Krupa
vičius. Muzikinę programos da
lį išpildys Toronto lietuvių cho
ra s "Varpas" vadovaujamas 
muz. Stasio Gailevičiaus. 

Į kongresą y ra numaty ta pa
kviesti svečių iš Amerikos ži
nomų katalikiškos visuomenės 
tarpo ir vietinių kanadiečių kat . 
Bažnyčios augštųjų dignitorių 
ir valdžios atstovų. A. Kablius 

PADĖKA 
Bostono lietuvių komitetas 

spaudos atgavimo 50" metų sukak
čiai paminėti dėkoja prof. Vaclo
vui Biržiškai už laikytą paskaitą, 

1 senatoriui John Powers už gražų 

šiems kuo nors prisidėjusiems prie 
mūsų vakaro, ar tai darbu, ar au
ka, ar savo atsilankymu. 

Brighton Parko Vt-ku 
kuopos valdyba 

PRANEŠIMAS 

Interstate Apdraudų Agentūra, 
5900 So. Ashland Ave., Chicago 
36, 111. Tel. VVAlbrook 5-5671 pra
neša savo mielų klijentų dėmesiui, 
kad nuo š. m. birželio mėn. 1 d. 
įvedė automatinį telefono aptar
navimą. Po darbo valandų arba 
pertraukų metu telefonas atsako 
automatiškai ir duodamas signalą 
įrekorduoja interesento arba kli-
jento įkalbėjimą. Sis patobulini
mas yra įvestas gerb. klijentų pa
togumui ir šiuo būdu galima 
skambinti telefonu visas 24 valan
das ir įkalbėti reikalingus prane
šimus arba perduoti savo pageida
vimus. Prašome gerb. klijentus ar
ba interesantus šiuo patogumu 
naudotis, o nelaimei arba skubiam 
reikalui ištikus nelaukti ir tuo
jau skambinti bei duoti praneši
mą. JONAS KIRVAITIS, 

gen. apdraudų brokeris 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ AGENTŪRA 
• Gyvybes • Ligonines • Baldų • Automobilių • Namų 

ir visos kitos apdraudos 
Draudžiu pavienius asmenis ir biznio įstaigas. Draudžiu ir 

Perdraudžiu visose draudimo bendrovėse. Finansuoju. 
Smulkesniai informacijai gauti skambinkite, rašykite, užeikite: 

JONAS KIRVAITIS, generalinis apdraudų brokeris 
INTERSTATE INSURANCE AGENCY 

5900 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111. Tel. WA 5-5671 
Rez. tel. HEmlock 4-4033 

Darbo vai.: kasdien 9:30-4; be to, pirm. ir ketv. 6 - 9 vak. 
Klijentų patogumui visas 24 vai. veikia telefoninis automatas. 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR 

Paskolos Duodamos N anty Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASSN. 
4071 Archer JWe. Chicaąo 32. IU. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicatjo 36, IU. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 S. Hlasted St. Chicago 8, m. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32. IU. 

ST. ANTH0HY SAVIHGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

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

DIDEU PAVASARINIAI BARGENAI 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE 

centų 
.$1.50 
centu 
. •1 .50 
S2.HO 

.$2.95 

.1U.OO 

Margi kilimėliai, vertėm $2.75, tiktai po 70 
KMineliui, reguliariai nardaiįnėjami p o $3.95, tik p o 
Gražių spalvų kilimėliai po kojomis, t ik p o 70 
Skalbiami, ilgais kaurais kilimėliai po 
Apvalios formos kilimėliai 28 \28 , tik po 
Įvairiausi kilimėliai skirtingų spalvų, 20x34, tik po 
Nylonlniat kilimėliai 24x48, gražiausių lygių spalvų, tik po . 
YtŪminiai kilimėliai 30x54, t ik po $4.95 
Gėlėtos pagalvės po $1.25 
Grynų naujų \ i lnn kaltinis, pasiūtos IA sl lko švelniausių spalvų.$5 .93 
Grynų naujų vilnų kaKlros, pasiūtos IH storos silkinės satinos, 

dviejų gražiai snderintų spalvų su meniskais apsluvlnejl-
mals, vertės $19.95 — panluodamos tiktai po $7.95 

Pusvllnonial blank etai. vertės $9.95, tiktai po $4.94 
Baltos kamelijos lovų uždangalai su rožinių, mėlynų, aukso, ža

lios ir kitu spalvų papuošimais, tiktai po $0.95 
Lovų užliesimai su milžinišku spalvotu povu centre, t ik po . . . $ 6 . 9 5 
Naujagimiam* gryno sidabro šepetys ir šukos, vertės $6.95, t ik $1.95 
Gražios škotiškos lėlės, vertės 9:1.95, t iktai p o 8t .50 
Lėlės, vertės $5.00, tiktai po $2.50 
Dklelio formato gražios guminės lėlės, vertės $5.00, t ik po . . $ 3 . 9 5 
Stalinių plunksnų setas, tik 82.95 
Sidabrinu vaikiškas šaukštelis Ir šakutė, vertės $ 4 9 5 , t ik $1.75 
Angliški rekordai po 25 c e n t u s Lietuviški rekordai ta pačia kaina. 
Kišeniniai laikrodėliai, vertės 82.50, parduodami p o 8t .50 
Itailroad kišeninis laikrodėlis, vertes 812.95, t iktai 86.05 
Vaikiški laikrodėliai, vertės 86.95, po 9*.»5 
žadintuvai laikrodžiai, vertės 88-95, p o 81.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodis su apyrankėle, ver

tės 827.75, tiktai $19.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodėlis su gražia metal i 

ne tystanėia apyrankėle, 17 akmenėlių, vertės 949.95, t ik 835.00 
14 karatų balto aukso rankinis laikrodėlis, pai lgo ketvirtainio 

formos, 17 a k m., su balta metai, apyranke, vert. 855, tik $39.95 
v Vyriški 17 akmenėlių rankiniai laikrodėliai, geltono aukso, ver

tės 839.90 — parduodami po . 813.00 
Vyriški 17 akmenėlių rankiniai vvaterproof laikrodėliai, vertes 

833.00 — parduodami p o $11.00 
15 akm. rankiniai laikrodėliai, vertės $21 — parduodami p o . . $ . 7 0 0 
19 akm. geltono aukso laikrodėlis su tinkamai gražia apyran

kėle, vertės $39.95, parduodamas tiktai už $25.00 
14 karatų aukso vyriškas laikrodėlis, 17 akmenėl ių, su paauk

suota apyrankėle, vertės $135.00, už 860.00 
14 karatų gryno aukso, 17 akm. vyriškas laikrodėlis, su S dei

mantais Ir paauksuota metai, apyrankėle, vertės 8150, t ik 875.00 
Be to, garsiausiu Amerikos firmų, ka ip: Bulovą, Benrus, Klgin, 

Longlnes, YYittnauer rankiniai laikrodėliai nuo 825 ir aukščiau. 
Gryno aujkso žiedai su akmenėl ių akelėmis, vertės $12.00, po .$3.00 
Deimantiniai žiedai, 14 kar. ge l toname aukse, vert. $99.00, po $22.00 
Deimantiniai žiedai, 14 kar. ge l toname aukse, vertės $69, po $22.00 
Deimantiniai žiedai % kar., 14 karatų aukso, vertes $198, p o $64.00 
Deimantinių žiedų setas vėliausios mados, vertes $250, už $125.00 
Vedybinių žiedų setas baltam aukse R I dideliu deimantu centre 

ir 4 melsvais deimantais sužadėtuvių žiedai ir 5 dideliais dei
mantais vedybiniame žiede, vertės $350, dabar t ik 9175.00 

Kasdieniniai papuošalai: auskarai, apyrankės, karoliai, sagu
tės ir kiti, vertės $1.00, dabar tiktai p o 25 centus 

Papuošalai, vertės $3.00, p o 50 centų 
Indentlftcatlon apyrankės, vertės $12.00, po $5.00 
Indentificatlon apyrankės, $7.95 vertės, p o 83.95 
Mergaičių širdelės formos loeket setas, vertės 94.95, t ik . . . . $ 1 . 9 5 
Įvairiausi vėliausios mados kasdieniniai papuošalai nuo $1.00 Ir aukš. 
Vėliausios mados piniginės, $1.50 vertės, po 50 centų 
$3.00 vertės piniginės su gražuolių paveikslais t ik p o $1.00 
Papošalų dėžutė su puikiais papuošalais, vertės $25.00 t ik . . . . $8.00 
Papuošalų dėžutės nuo 81.50 ir augšėiau. 
Vyriškų laikrodėlių paauksuotos apyrankės, vertės $9.95, t ik po $1.00 
Saldžiam pyragui plauti peilis, vertės $3.00, t ik 75 centai 
Stalnless steel 6 stelkul plauti peiliukai, vertės $8.75. t ik $2.35 
Pavieniai peiliai, šaukštai, šaukšteliai ir šakutes nerūdyjamo 

plieno, vertės 50 centų, tiktai p o 10 centų 
52 gabalų stalnless steel šaukštų ir peilių setas gražioje dėžėje, 

vertės $36.00, tiktai $12.00 
Community ar Rogers 1847 silvervvare setai 8 asmenims, gra

žioje dėžėje, sumažinta kaina iki $32.00 
10,000 lėkščių p o r e d a n o ir amerikoniškos gamybos po 2 0 c gabalas 
93 gabalų lėkščių setas dėl 12 asmenų, vertės $54.00, t ik $18.00 
Ha vai automatiškas virdulis ir dar 3 ekstra indai, vertes $37.00, 

dabar tiktai 824.95 setas. 
Paskiri pasidabruoti kavai indeliai $<1.00 gabalas. 
Lūpinės armonikos nuo 75 centų ir augšėiau. 
Hohner akordeonas, 24 bosų, 872.00 vertės, t iktai $24.00 
80 bosų piano akordeonas, $87.00 vertės, tiktai 829.00 
100 bosų akordeonas tiktai $50.00 
120 bosų akordeonai p o J $59.00 
Rašomosios ofiso mašinėlės, vertės $60.00, tiktai p o $39.00 
Nešiojamos rašomosios mašinėlės nuo $69.00 ir augšėiau. 
Rašom, mašinėlės su liet, pi lnu 88 raidynu, $120 vertės, p o $100.00 
Siuvamosios elektrinės mašinos nuo $39.00 ir augščiau. 
Toasterial, vertės 84.50, dabar p o 32.95 
Automatiškas toasteris, vertės $15.00, dabar $9.95 
Elektrinis BroUer (Majestlc) kepti mėsai , vertės $24.95, t ik .$15.00 
Elektrinis keptuvas (Brol ler) , kur kepamas kepsnys, sukiojasi 

Ir permatomoms sienelėms, vertės $69.00, dabar $29.00 
Apvalios formos \ \ aff le- inm, $16.95 vertės $9.95 
Kelioniniai elektriniai prosai, vertės $5.95, p o $2.95 
Importuoti kavai stikliniai buteliai, vertės $2.00, p o 75 centus 
Maži radio, vertes $25.00, p o $10.00 
Radio su laikrodžiu ir žadintuvu, vertes $29.00, t ik $19.95 
Didesni G. E. radio, vertės $44,00, dabar p o $29.00 
Radio su AM ir F M bangomis, vertes $55.00, dabar p o $35.00 
Cavalier radio su žadintuvu laikrodžiu, vertės $37.00, dabar . . $27 .00 
Balso rekordą v imo mašina, vertės $99.00, dabar 959.00 
Gausus pasirinkimas tobuliausių phonografų ir radio phonografų, 
kaip RCA-Victor, Phi lco, VYebcor, Magnavos , Zenith, Columbia ir kt. 
9 eilių Adding Machine, t iktai $39.00 
Kelioninis lagaminas su veidrodėliu ir šukomis , vertės $5.00 . . $2.95 
Naktinis lagaminėlis , $12.00 vertės $4.50 
Samsonite lagaminai, drūčiausi Amerikoje, nuo $19.95 ir aukščiau. 
Metaliniai Lagaminai p o " $11.50 
Dideli, lengvučiai lagaminai p o 39.9b 
Plastikiniai 16 gabalų Dresser setai, vertės 84.50, t ik 81.50 
Paauksuotas 3 gabalų Dresser setas, vertės 89.00, 84.95 
Paauksuotas 4 gabalų Dresser setas, vertes $12.95, 'dabar . . . . $ 6 . 9 5 
5 gab. Dresser setas širdies formos dėžėje, vertės $15.00, . . . . $ 1 0 . 9 5 
6 gab. Dresser setas su pi lnu manikiūro setu, gražioje dėžėje, 

vertės $20.00, $15.00 
Elektriniai skustuvai nuo $17.00, garsiausių firmų, kaip Remington, 

Schick, Scniok Colonel, Norelco, Sunbeam ir kiti. 
Cigarečių žiebtuvėliai, vertės $2.95, 50 centų 
Cigarečių žiebtuvėlis su pieštuku, vertes $5.00 $2.50 
Parker žiebtuvėliai, kur nereikia pilti pusę metų benzino, vertės 

$12.95, p o $«-95 
Paauksuotos vyriškų marškinių rankovių sagos Ir kaklaryšio 

špilka, vertės $3.95, p o 50 centų 
Paauksuotos sagos su akmenėliais , vertes $5.00, p o $1.50 
Paauksuotų sagų setas, vertes $5.00, $1.95 
Paauksuotų sagų setas, vertės $9.95, tiktai $4.95 
Paauksuotų sagų setas gražiai ranka išgraviruotas, vertės $13.95. 

dabar tiktai « ••••& 
Gintariniai karoliai, vertės 920.00, p o 911.00 
Gintariniai karoliai su didėjančiais karoliais, vertės $45, t ik . . $30.00 
Skaidrus gintariniai karoliai, vertės $35.00, po , . .$25.00 
Gintariniai auskarai, vertės $9.00, po $4.50 
Auksines Bali Polnt p l u n k s n o s vertės $4.95, p o $1.95 
Auksinių plunksnų setas: plunksna, pieštukas ir Bali Polnt, ver

tės $12.95, tiktai po **••» 
Rašomosios plunksnos, $5.00 vertės, $3.00 

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

ATDARA PIRMADIENIO IR KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 

Budriko radio .valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 Iki 7 vai. vakaro 15 atotles WSFC, 1450 kilocyclea. 

VALYKLA 
Gerai einas įsigyvenęs birnis, pr.i/ios gy
veninio patalpos užpakaly. Žema nuomą, 
puiki piotta siuvėjui. Eina ant pensijos, 
skubiai parduoda už 1550. Pamate įver-
tinsite tikrą pirkinį. 

3442 VV. FULLERTON AVE. 
, — 

Gera 

• "DRAUGAS" AGENCY + 
56 EMt Washlnstoo Street 

TeL DEarborn 2-24S4 
2SS4 South Oakley A vena* 
TeL Vlrgta* 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 
• • • • • • • • • • • 

TAVERNA 
Apylinkėj 44th ir Halsted. uctftt MM Daugiausia sutaupysite 
įsigyvenę, b.zn.s viri 20 metų. Pnemamą , p i r k d a m i m ū s u į ^ ^ j ^ ^ 
nuoma, gera sutartis, įdrah vieta porai. ' 
Įkainota nebrangiai, pamate įvertinsite 
tikrą pirkinį. 

Uvingston 8-9G32 

GROSERNR ir mėsos krautuvė ir 
mūrinis namas. Pat iems pasitarnau
ti. Gražus 6 kamb. užpakaly. Moder
niški fikč-erlal. Gerai einantis biznis 
Apleidžia valstybę. Teisingai Įkainuo
ta, nori skubiai parduoti, apžiūrėję 
matysite, kad tai geras pirkinys. 

5242 S. Maplemood 
RKpublIr 7-0394 

BARBER SHOP — KIRPYKLA 
pilnai įrengta, 3 kėdės ir kiti patogu-
mai. Mylinti* tą užsiėmimą tikrai ne
sigailės. Pirmasis savininkas dėl ne
sveikatos turi pasitraukti. Teisingas pa
siūlymas nuperka ir tuojau užima dar
bą. Aklu Stasiulaitis, 1405 South 49lh 
Ave., Cicero, IH. 

RESTORANAS IR NAMAS 
Geras nuolatinis biznis. Ideali vie
ta šeimai. Parduodamas del tur
to pasidalinimo. 2128 S. Halsted, 
C Anai 6-9606. 

VIEŠBUTIS — 70 kamb., S butai. 
3 augfitų mūr. name. Apstatytas 
Puikios įplaukos, geroj vietoj, geras 
"transient" biznis. Prieinama nuoma, 
ilga sutartis, nori skubiai parduoti 
nebrangiai. $12.500. Apžiūrėję maty
site, kad tai geras pirkinys. 800 W a -
shlngton St., Gary, Indiana, Garjr 2-
7781. 

GROSERNft Ir mėsos krautuvę. 
Gerai einąs įsigyvenęs biznis. Gra
žus 5 kamb. (3 mieg . ) butas užpaka
ly, gazu apšildomas, prieinama nuo
ma, gera sutartis. D?l ligos nori sku
biai parduoti, teisingai įkainuota. 

Į Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2701 
\ W. 23rd l'lace. B l shop 7-6381. 

PELNINGAS 
ROOM1NG HOCSE 

Vieta 3800 j vakarus. 800 į pietus. 
Akmens ir plytų konstrukcija, au
tomatiškai karstu vandeniu apšildo
mas. 12 kamb. su gražiu 3 kamb 
butu rūsy. Galima pakeisti į resl-
denclją dideliai šeimai arba dviem 
ar daugiau seimų. Del pilnu infor
macijų apie kainą bei sąlygas ir 
susitarimą skambinti savininkui, 

SAcramento 2-5421. 

VARIETY Store & Confecttonary. 
Įvairių daiktų ir saldainių krautuvg. 

| Fountain. Gražus moderniškas 4 kam. 
I butas užpakaly, su baldais ar be 

baldų. Pi lna prekių, ž e m a nuoma, 
i lga sutartis. D€l kitų interesu nori 
skubiai parduoti, nebrangiai už — 
$4.500. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kinį. 1363 N. Artesian Ave. 

BRunsmiek 8-9133 

DAIRY & Dellcatessen Store. Pie
no ir delikatesų krautuvė. Geros pa
jamos, puiki proga mėsininkui. Pri
einama nuoma, gera sutartis. Del li
gos nori skubiai parduoti, kaina ne
brangi. S»17 \V. t s t n St. EVergreen 

\ Park. GArden 4-2452. 
— 

i Rūbų valykla ir siuvykla. Visi modernus 
įrengimai ir fikčVriai. Gerai einąs bii-

l nis, prieinama nuoma, gera sutartk. Pui
ki proga siuvėjui. Išeina ant pensijos, 
nori skubiai parduoti, nebrangiai. Pama
tę įvertinsite gerą pirkinį. 

3067 ARMITAGE AVE. 
ALbany 2-5861 

PELNINGA 
DELIKATESU K R A U T U V E 

Judri vieta su mokyklos reikmenimis ir 
"hobby" dalykais. Žemos išlaidos, patogi 
gyvenimui vieta užpakaly. Geroj apylin
kėj Ciceroje, arti mokyklų ir bažnyčios. 
Dėl ligos savininkas parduos nebrangiai 
Dėl pilnų informacijų šaukite 

OLympic 2-8637 

IfiM'OMOJAMA 

Išnuomojamas kambary*. Teirautis: 
4938 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. TOvvmhall 3-3252 po 5 vai. va i . 

i i 

IŠNUOMOJAMAS gražus 6 kamb. bu
tas Marquette parke. 

Teirautis 
Tel. GRovehill 6-8176 

bizniug, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

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

1839 W. 47 S t Tel. LAf. S-S384 
(Ir sekmadieniais) 

Lannon Stone Brick 2 metų senumo 
gražioj Elmhurst daly. Kilimai 28x15 sa-
lione, 3 dideli mieg. kamb., dvigubi 
vandentiekio įtaisymai koklinėje vonioj, 
didelė virtuvė su spintelėms ir tu 
"breakfast nook". Pūlinių lentų "rum-
pus room" rūsy, barat, židinys, gant šil
dymas, garažas, metaliniai sieteliai ir 
žieminiai langai. Kaina $33,700. Van-
divere, 531 S. York St., Elmhurst 606, 
AUttin 7-7271. 

REAL ESTATE BROKERS 
P. Stankovielus ir K. Jnkals 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t 

P b . DAnube S-27S3 
Padeda parduott-plrktl namus, tikina, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svet imų kalbų vertimu*. 
Dirbama kasdien: • — t vai 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius Ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bet 
notartzuojame klljentama nemoka
mai nuosavybė* dokumentu*. 

Kl TRA-NORKLS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRospect 6 7238, 
vakarais WAlbrook 5-5699 

DfiL LIGOS savininkas par
duoda, nebrangiai , mūrinį na
mą su krautuve. 7 kamb. gyve
nimo patalpos. 5 0 x 1 2 5 pėdų 
sklypas. 4444 S. Mozart, YArds 
7-4496. 

WILMINGTONF: pardavimui l 
akerls žemės Ir 4 kamb. moderniSka 
rezidencija, automatiškai al iejum šil
doma, karstas vanduo, rūsys, pasto
ge. *'bree«eway'\ garažą*. vištidė, 
vaismedžiai, uogos. Teirautis pa* sa
vininką TOwnhall 3-0031 arba WU-
mlngton 4»07. 

PARDUODAMAS naujai aptaisyta* 
medinis namas: cementinis pamatas; 
4 po 4 kamb.; skiepe 6 kamb. butas; 
pečiais Šildoma; kaina tik $16,700; 
nuomų pajamos $159 per mėnesį. 
Kreiptis pas savininką po 5:30 vai. 
vak.. šeStad. ir sekm. visa. dieną. 

5232 So. ^forgan (2-a* augštas) 
WAgnei- 4-3305 

BUSINESS SERVICES 

A T T E N T I O N 
PROPERTY O W N E R S 

AVAILABLE NOW 
Reynolds lifetime aJuminum 

guttera and downsponta. 
Cost no more than ordinary 

gutters. Rustproof — hard paint. 
Low cost. No malntenanee. 

Kaay F.H.A. terma, i 
Call or write us today. 

A L I M I N O I GUTTER CORP. 
28S9 W. Madteon S t NEv. 2-2040 

i 

Remkite dien. Draugą! 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORIUS 

Stato nauju* namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimą*. Atliekami 

Jv*trūa remonto darbai. 
4645 Sootn Keatinf AVCMM 

Skambinti nuo C vai. rak. 
Te*. RJEliano* Į j j Į Į ^ 

Antanas Lakas and San 
Sta tau naujus namus a n t Jūsų 
ar a n t savo sklypo, pagal kont
raktą . Atl ieku įvairius pataisy
mo darbus. 6450 So. Fairfieid 
Ave. Skambinti nuo 6 vaL vak. 

HEmlock 4-5881 

Skaitykite "Drauja"! 
HSLP WANTED — VYRAI 

rt^ 

I 
tf 

THIS IS IT!!! NO IJMTT TO SECURTTY 
AND STEADY EMPLOYMENT 

PLŪS GOOD WAGES 
at 

CHASE CANDY CO. 
CANDYCOOKS 

A N D 

MOGUL OPERATORS 
A p p l y in P e r s o n 

3 3 0 1 W E S T F R A N K L I N 
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Antradienis, birželio 1,1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Lietuvių Prekybos Namai 
3222-24-26 South Halsted Street 

TEL. — V1CTORV 2-4226 

Atidaryta sekmadienį nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro., 
pirmad., ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vaL vak. 
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SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 
$99.00 parduodamos minkštos sofos, nakčiai padaroma 
lova, tiktai $69.00 
$149.000 parduodama sofa, kėde, attoman, nakčiai dvi 
lovos, pas mus $99.00 

229.00 parduodami vilnoniai ar nylon sofa ir kėde 
pas mus $149.00 
$300.00 siūlomi svečių kambario baldai, dviejų dalių, 
pas mus $199.00 

$500.00 siūlomi dviejų dalių aukščiausios rūšies minkšti 
baldai su nylon ar 100% vilna, plieno spyruokliai, 
10 metų garantija $299.00 

$300.00 siūlomi Hideway sofos miegui, pas mus tik $199.00 

m 
KILIMAI 

Už $69.00 parduodami 9x12 kilimai, {vairių spalvų. * 
pas mus tik $39.00 

Už $99.00 parduodami 9x12 kilimai, 100% grynų vilnų, 
pas mus tik $69.00 

Už $129.00 parduodami 9x12 kilimai, 100% grynų vilnų, 
įvairių sparvų, tiktai $99.00 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 

Už $99.00 parduodami 3-jų dalių miegamojo kambario 
baldai, pas mus $69.00 

Už $149.00 parduodami trijų dalių ąžuolo miegamieji, 
pas mus tik $99.00 

Už 200.00 parduodami trijų dalių riešuto ar ąžuolo medžio 
miegamieji, su silver veidrodžiu, gar. 10 m., pas mus $149.00 

Už $269.00 parduodami 4 dalių miegamieji, raudono ąžuolo 
ar riešuto medžio, labai gražiai pagaminti, dustproof, 
pas rau* tik $169.00 

Už $300.00 parduodami 4 dalių miegamieji, komodos trijų 
eilių, tik $249.00 

Už $500.00 parduodami aukščiausios rūšies 7 dalių miegamieji, 
riešuto ar raudonojo medžio, trijų eilių komodos, 
pas mus $329.00 

Visos prekes pristatomos iki 150 mylių už Ghicagos. Garantuo
jama prekių kokybe, rūšis, kainos be užsiprašymų, nepalyginamai 

žemesnes, negu kur kitur 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

Įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Prašo įstatymų prieš 

šlamštą 
Zuikis keliauninkas 

Thumper, 11 dienų zuikutis, 

I
Coroner Walter E. McCarron! ! « « • * * « a * H V į * 1 * 1 ' ,'• 

prašė Chicagos priemiesčiu s v k a * » ^ " ^ f ™ 8 m™13 

vivaldybes įvesti atitinkamus \Central gelež.nkehu ir praleis-
įstatymus prieš literatūrinio j °*">as dienas rastinėje, Michi 
šlamšto pardavinėjimą. McCar-1 8 a n Avenue. 
ran sako, kad jis gavęs daug •>« SYvena- skylėtoje dviejų 

Visos parduodamos prekes geriausių Amerikos iab 
rikų, be sugadinimų, brokų, pirmos rūšies, garan 
uotą penkiems (S) metams. 
Pirkdami Lietuviu Prekybos Namuose, Jas šutau 

pysite 30 — 60%, o svarbiausia Jūs būsite paten 
kinti savo baidais. 

A SPECIAL PURCHASE 
The finest OF NATIONALLY ADVERTISĖD 
furniture 
VouCan 

Ęver Buy! , , , . lH 
, . • i- i- 4- i r l l i 1 II U ii i 
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aiškių liudijimų iš jaunuolių, 
kur pabrėžiama, kad literatūri
niame pornografiniame šlamšte 

rankinių šildytuvų apšildomoje 
dėžėje ir yra MMS MiMred Hilt, 
Blue Island, IH., nuosavybe. 

Teisėjas išsprendė 500 
byln 

Penktadienį teisėją Zurį išti
ko nepaprasta problema. Atė
jęs į teismo salę rado, kad tą 
dieną jam paskirta išspręsti 500 
tylų. Prieš tai jis galėjo išspręs 
ti tik 6. Ką daryti? Zuris pasi
kvietė kitą teisėją ir abu iki 5 
v. vak. išsprendė visas bylas. 
500 bylų susidarė del prieš pus
metį tarnautojo padarytos klai
dos. 

yra revolverių ir kitokių ginklų! Josios šuo zuikutį surado Mi-
skelbimai, kad tie jaunuoliai iš j chigan valstybes miškuose, kur 
tų šlamštų išmoksta atlikti vi- jinai atostogavo. Nuo to laiko ji 
šokius nusikaltimus. Jis teigia, zuikutį prižiūrėjo, kas tris va 
kad tai būtų didelis žingsnis jau 
nų nusikaltėlių suvaldyme. 

Saulės aptemimas Chicagoj 
Birželio mėnesį chicagiečiai 

galės kasdien matyti saules ap
temimą, jei norės. Tai pasiruo
šimas įvykstančiam saulės ap
temimui birželio 30 d. Adler pla 
netariume, prie Michigan eže
ro ir Roosevelt Rd., rodys du 
kartus kiekvieną dieną, išsky
rus sekmadienį, kaip įvyksta 
saulės aptemimai. Įėjimas ne
mokamas trečiadieniais ir šeš
tadieniais. 

79 suvažiavimai 
Birželio mėnesį Chicagoje už

registruota 79 įvairių organiza
cijų suvažiavimai. Tikimasi, kad 
tie suvažiavimai Chicagon su
trauks 67,400 svečių, kurie iš-

f leis daugiau kaip $10,600,000. 
Šie skaičiai rodo, kad Chicaga 
tikrai yra suvažiavimų centras 
ir JAV.pirmauja šioje srityje. 

Namų statyba spartėja 
Naujų namų statyba Chica

goje ir priemiesčiuose sparčiais 
šuoliais šoka pirmyn. Balandžio 
mėnesį pradėta statyti 4,670 

landas šerdama iš lėlių buteliu- j 

5o. Zuikutis kiekvieną kartą iš- j 
eria didelį šaukštą pieno ir 

grietinės mišinio. Nakčia jis 
miega po šimto žvakių lempute, 
dienos, metu ilsisi savo dėžėje ; 
Michigan Ave. raštinėje, kur jo 
globėja dirba. 

Kas rytą važiuoja iš Blue 
Island traukiniu į Chicagą ir 
vakare grįžta atgal. Keleiviai 
visi jau pažįsta zuikutį ir tei
raujasi apie jį. " 

Ar gali žiūrėti per langus? 
Chicagos teisme išrištas įdo

mus klausimas: kada svetimas 
žmogus gali žiūrėti pro gyve
namojo namo langus ir nenusi
kalsti? John A. Touhey buvo 
policijos suimtas už tai, kad žiū 
rėjo per namų langus vidun. 
Tačiau teisėjas nusprendė, kad 
j i s n e n u s i k a l t o , j e i ž i ū r ė j o p e r 
langą, bet nieko nematė namo 
viduje. Jei būtų matęs kitą as
menį, tada būtų nusikaltęs. 

Statys katalikiškai! 
mauzolejų 

Paskelbti planai, pastatyti 
milžinišką mauzoląjų Chicagoje. 
Mauzolėjuje . nuinatyta vieta 
6,500 karstų ir įis.bus statomas 

Dolerio amžius 
Doleris — daugiausia nau

dojamas popierinis pinigas JAV. 
Jo amžius — 6 mėnesiai. Po to 
laiko doleris taip sudėvėtas, 
kad nebegalima jo naudoti ir tu
ri būti pakeistas nauju. 

nauji vienetai. Jų vertė siekia | D a n g a u s Karalienės kapinėse 
57,437,000. 2,810 šių naujai sta- H i U s i d e > yjį i r pašvęstas Švč 
tomų namų yra priemiesčiuose., P a n e l ė s Marijos garbei. 
Namų statyboje pirmą vietą už i 
ima Gary, Ind ' — — ^ — • 

I 

A. A. 
TEOFILIUS KfJKLYS 

Tragiškai žuvo lėktuvo ne
laimėje. Jis buvo lakūnas ir 
turėjo tik 31 metų amžiaus. 

Gyveno »51 West 68tn Street. 
Gimė Lietuvoj. Gyveno Kau

ne. 
Liko ėia nuliūde.s pusbrolis 

Petras Saliukas ir draugai bei 
pažįstami. 

Lietuvoje yra likę tėvai ir 
kiti giminės. 

Kūnas bus pašarvotas Kžers-
kio koplyčioje (prie 46th Str. 
ir Paulina) . 

Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau. 

SIELA UŽ SIEL4 
Parašyta italo seleziečio D. 

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

Įsigykite įdomią, intriguojančio 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrės iki 
Orinoko" autoriaus, 307 uuslapių. 
Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, HL 

EDW. SAUNOMS 
G Ė L I N I N K A S 

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

U i t a St. & Pnhkski Ave. 
(Priešais Sv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1 §52 
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GU2AUSKŲ 
B E V E R L Y H1LL8 G l L i N Y Č l A 

Geriausios gėlės dėl vestuvių, 
banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

« W i SO. \VE.NTWORlH AVE. 
%etet\? S T . V 2 I M ir Hl ) 3-2224 
•įįo> 1 Štlm *<m *» i omM i^"t4»«--...i^.iii.iJ 

A. £L 
JONAS SEDOWSKY 

Gyv. 4344 So. Rock\vell St., 
tol. Vlrginia 7-0315. 

Mirė geg. 29 d.. 1954 m.. 4:-
31 vai. popiet, sulaukęs 39 m. 

Gimė Fond du Lac, VVisconsin. 
I'asiliko dideliame nuliūdime 

mylima žmona Sophie (po tė
vais ChernauskaitS). sūnūs — 
John, Jr. ir Richard, dukterys 
— Jean, Diane ir Frances, se
serys — Marge Marozas, jos 
vyras John Ir šetma ir Ella 
Morrison. jos vyi-as Josoph ir 
šeima, tetos — Maggy Purlie
nė ir jos šeima ir Elzbieta Pe-
traitienė ir jos šeima, giminai
tė Anna Kimrey. Sprainlų. Bt-
elskių ir Tyrone šeimos, uoš
viai Domininkas ir Joseflna 
Chernauskai, švogerka Ann 
Trakan, jos vyras Vincentas ir 
šeima, brolienė Frances Chor-
nauskas ir jos šeima ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami 

Priklausė prie Chicagos Lie>« 
tuvių Dr-jos ir Moose Lodgc. 

Kūnas pašarvotas J. Liulevi-
čiaus koplyčioje, 4348 S. Cali-
fornia Ave. la idotuvės įvyks 
troėiad., birželio t d. Iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydė
tas j Nekalto Prasidėjimo P. 
Šve. parap. bažnyčią, kurioje j -
vyks godulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdo: žmona, \aiksi ir ki
li giminės. 

Lald. direkt. J. Liulevičius, 
tol. LAfayettc 3-^572 

A- * 
VINCENTAS PETROSHl S 

Gyveno 350S y». j / i n nacc , 
Chicago, Illinoit, • • 

Mirė geg. 29 d.. 1954 m., 11:05 
\'al. ryte, sulaukęs pusfe amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kražių 
parapijos, Urbižkių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 54 mrtus. 
Pasiliko didrKame nuliūdime 

mylima žmona Margaret (po tėvais 
Yuccvica), sūnus Leonard ir marti 
Rose, 2 dukterys Helon Sandusky 
ir ženta* Bruno, Florrnce Gk>wac-
ki ir žentas Edmund, 7 anūkai, se
suo Julia Pavilionis ir jos ieima, 
Sonamervillc, Conn., uošviene Ju-
zepa Yucewicz ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. Eu-
drikio koplyčioje, 4605 S. Hermi-
tas[e Ave. Laidotuves įvyks trečia
dienį, birželio 2 d. K koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingo* pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bu* nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti, iiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnm, dukte
rys, marti, žentai, anūkai, sesuo ir 
kiti giminės bei pažįstami. 

Laid. direkt. John F. Eudeikij, 
telefonas YArds 7-1741. 

» *, « * Z v?> i 4 

RAYMOND A. 
10747 

STAKENAS 

8. Edbrooke Gyveno 
Avenue. 

Mirė geg. 30 d., 1954 m., 8 
vai. vak., sulaukęs puses ainž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Suvainiškio pa
rapijos, Sipelių kaimo. Ameri
koje išgyveno 42 m, 

PasilLko dideliame nuliūdime 
žmona Elzbieta (po t?vate Nu
garaitė L duktė Stelių Kaudrieli 
ir žentas William. sūnus Ed-
\\ ard ir marti Margaret. 3 a n ū 
kai — Eilene Fandrieh, Cathe-
rinc ir Raymoad Stakėnas, bro
lis John Stakėnas, dėdė Kos-
tantas Kučinskas ir jo seimą 
ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

PriklausS prie šv. Vardo, 
LRKSA ir Ckieagos Lietuvių 
draugijų. 

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje. 10821 S. Michi
gan Ave. Laidotuves įvyks ke
tvirtadienį, birželio 3 d. Iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus atly
dėtas j Visų šventų parap. baž
nyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauerus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvSse. 

NulKidę: imona , \a ika i ir 
visi kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, tel. COm. 4-2228. 

rcPJT! >. 

r$fr* 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

3914 W«st i l l th Streei 
Vienas blokas ano kapinio. 

Didžiausias paminklams plane 
pasirinkimą* mieste 

Telef. CEdaicrest 3-B335 

METŲ MIRTLES SUKAKTUVĖS 

& -

K 
^ v 

A. it Magdalena Phillips (Philipavinene) 
GYVENUSI ILGĄ LAIKĄ WEST SIDE 

Mirties Angelas pasiėmė netikėtai mūsų mamytę ir žmo
ną birželio (Juhe) 2 d., 1952 m. Mūsų namai yra tušti be 
jos. Laikas bėga greitai su žemiškais rūpesčiais ir mintys su
teikia nuraminimą mūsų liūdnam gyvenimui. 

Liūdnų metinių proga birželio (June) 2 d., 8-tą vai. 
ryte trejos šv. Mišios su egzekvijomis bus laikomos Gimimo 
Panelės Švenčiausios bažnyčioje (Marąuette Parke); tą pa
čią dieną ir tuo pačiu laiku bus laikomos šv. Mišios Auš
ros Vartų (West Skie), T.T. Marijonų Vienuolyne (Hinsdale, 
111.), Nekalto Prasidėjimo Seselių Vienuolyne (Putnam, 
Conn,), St. Marys Mission House (Techny, 111.) ir ftv. Pran
ciškaus Vienuolyne (Burlington, YVia.). 

Kviečiame gimines ir buvusius draugus-es atsilankyti į 
bažnyčią ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę: PHILLIPS ŠEIMA 

STEPONAS G. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

r TRTS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St Rtpublic 71213 
2314 W, 23rd PI. Vlrginia 7-6672 
10796 S. Michigan Ave. PUIlman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
UUDOTOVIŲ DIREKTORIUS 

0012 S0. WESTERN AVE. 1410 SO. 50th AvE. 
CHICAGO. ILL. CICERO. HJL 

GRovehill (-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHNF. EUDEIKIS 
LHDOTIIVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MCM)ERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermliage Avenue 
TcL YArds 7-1741-2 ir Bbhop 7-9481 

4330 34 South CaMfomia Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

•J J »i 
LIGDĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpobttc 7-8«04> — 7^601 AstomobOisjBs vtete 

Tiem*, karto f>T«na kitose mUsto dalyaa; gaus im* 
koplyčią arčiau Jftaų namy. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

y r a te lkiamai 

tr n a k t f* B o 

kale iankltc o Mes turiste koptydas 
v i s o s e Chicagos tr 
RoedaiMlo dalyse I r 
tuojaus 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S807 S. UTCANICA AVE. TeL YArds T4«M 

PETKAS P. GURSKIS 
<09 W<rt 18th STBEET Tel. SIMey 8^711 

ALFNIDAS V ASAITIS- V ANCE ' 
1 7 7 W e o d e i d e Rd . , R lvers ide , m . , t e l . R I v e r s i d e 7 - 5 5 4 5 ; O L 2 - 5 2 4 5 

POVILAS J. RIDIKAS 
8S54 8. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1913 

LEMIAMAS F. MHUUSUS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tai. C f b a - i i m 4-2221 

MMGJŠ F. RSBNKrl 
UX» & UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138—1130 

WLIUS LIULEVIČIUS 
4S48 flk CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette 5-S672 

LtOIIARDAS A. BERSKIS 
1648 WEST 46th STREET TeL YArds 7-0781 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO 50, ILL. TeL OLymplc 2-1005 

H 
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IŠ ARTI IR TOLI 
• 

i mus 
X A. a. Bernardas Nenarto

nis, 73 m., 6818 So. Rockvvell 
St., mirė gegužės 25 d. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Vilniaus kraš
te. 

Nuo pat Balfo įsisteigimo iki 
1948 m. velionis buvo Marąuet-
te Parko Balfo 5 skyriaus vice
pirmininkas, o nuo 1948 m. iki 
mirties buvo to skyriaus pirmi
ninkas. 

A. a. Bernardas Nenartonis, 
nepaisydamas savo senyvo am
žiaus ir pašlijusios sveikatos, 
daug dirbo šalpos darbe. Visuo
met rūpindavosi geriau pravesti 
piniginius bei rūbų vajus, kad 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Gegužine. Vidurio Ncw 

— Emigrantu op?ra. New 
Yorke buvo surengta opera, pa
statyta emigrantinėm pajėgom. 

Jersey Lietuvių draugija „Ne- C a i k o v s k i o „Eugenijų Oniegi 
munąs" rengia gegužinę su šo- į n ą ( , s t a t - ž y d u j a u n i m o Sąjun-
kiais ir menine programa. Ge- j g a ] š l i e t u v i ų j o j e dainavo La-
gužinė įvyks Three Angle G ro
vė, Halmcta, New Jersey. 

Graži vieta, medžių pavėnis, 
yra vaikams žaidimui įvairių 

rina Marija Dobužinskienj ir 
vėliau Vincė Jonuškaitė. Balet
meisteris buvo Stasys Modze-
liauskas ir akomponiatorius A. 

sūpynių. Gegužinė įvyks 19541 Mrozinskas. Menadleris buvo 
V. Tysliavicnė. Dainavo rusiš
kai. 

m. birželio mėn. 27 d. 2 vai. po 
pietų. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

— Grojo tremtinių vaikams. 
Theodore Roosevelt mokykloje, 
Bostone, įvairių tautybių vai
kams leidžia turėti pamokas sa
vo gimtąja kalba. Tokias pamo
kas lanko apie 100 įvairių tau
tybių vaikų. Gegužės 19 d. smui 
kininkas Izidorius Vasyliūnas, 
akomponuojant komp. J. Ka
činskui, davė smuiko koncertą. 

tik daugiau sušelpus tremtyje 
esančius vargšus lietuvius. Ve- — Nepoleonas ir Salomėja 
lioniui niekuomet nebuvo nei Nyerges, „Draugo" skaitytojai 
anksti, nei vėlu, nei arti, nei 
toli. Visuomet būdavo pirmuti
nis ir visą sunkiausį darbą atlik 
davo. Kur tik būdavo šalpos rei j vardais. Salomėja Nyerges (Juš 
kalams parengimas, ar susirin- įkaitė) yra ateitininkių „Gied-
kimas, visuomet būdavo a.a. ir ros" korp. vyr. narė. 

Los Angeles, Calif., gegužės 18 
d. susilaukė pirmgimio sūnelio, 
kurį krikštys Antano - Mariaus * * • « * » » * l " " 

B. Nenartonis. Dėl jo sumanaus 
ir nenuilstamo darbo, Marąuet-

— Svečiuojasi Josephina ir 
Albertas Yorkiai iš Newark, 

te Parko Balfo 5 skyrius daug «N j fiią g a v a i t ę l a n k § s i A k r o n < 

Ohio, iš ten atvyko paviešėti 
pas Adelę ir Česlovą Staniulius, 

yra surinkęs drabužių ir pini
gų ir tuo padėjęs apsaugoti nuo 
šalčio ir bado tremtyje esančius j į ^ , . ^ į^ich. 
našlaičius, senelius ir ligonius. 

— Blekaitis ir Milašius. Reži-

— Moko jodinėti. Bostono 
vyčiai su savo dvas:o3 vadu 
kun. Jonu žuromskiu suorgani
zavo jaunimo būrelį, kurie nor: 
išmokti joti arkliais. Jau įvyko 
ir pirmosios pamokos. 

KANADOJ — Protestas prieš lenkus 
— Katalikų suvažiavimas. Montrealyje Kanados valdžia 

Kanados Lietuvių Katalikų Ma- l e ido steigti lenkų eskadrilę, ku
rijos garbei rengiamas kongre- r* pasivadino mūsų sostinės 
sas įvyks š. m. liepos mėn. 3 - 4 „Vilniaus" vardu. Dėl šio fakto 
dienomis Toronte — Hamiltone. K L B Politinis Komitetas, susi-
Ta pačia proga Toronte įvyks siekęs su atitinkamais veiks

niais, padarė Kanados vicemar-
šalui G. E. Bookes demaršą, 
apie kurį painformavo Kanados 
karo ministerį, Lietuvos atsto
vus ir kitus veiksnius. Memoran 
dūme konstatuojama Lietuvos 
sostinę liečia faktai ir mažiau in 
formuotiems padarytas reikalin 
gas tų faktų nušvietimas. 

RAS, KA1RKUR 
i 

Vestuvių nuotrauka 1904 m. (kairėje), kai Joseph Fischer ir Rose Millhofer džiaugėsi jungtuvių die-
noje. Dešinėje matosi 1954 m. nuotrauka su tais pačiais asmenimis. (INS) 

X Lietuvybe išsilaikys tol, 
kol ją skiepysime mūsų jauno
se vaikų širdyse. Amerikos Lie
tuvių Mokytojų Sąjungos Chi-
cagos apygardos valdyba išlei
do atsišaukimą, kuriame ragina 
visus tėvus užsakyti savo vai 

šorius J. Blekaitis su Brooklyno 
Lietuvių Dramos studija Pr. 
Lapienės vasarvietės atidaryme 
interpretuos O. V. Milašiaus 
dramą „Miguel Manara". 

Ona Ivaškiene su savo tau 
kams nors po vieną lietuvišką | tinių šokių grupe dalyvaus Bos-
laikraštėlį, ypač šiais mūsų' tono sode rengiamame festiva-
spaudos atgavimo 50 sukakties lyje. 
metais. Taip pat prašo aukoti ir i ___ Stefanija Mereckiene 
knygas mūsų vargo mokykloms 
Europoje. Vaikų laikraštėlius 
galima užsakyti ir Europoje 
esantiems vaikams. 

X Ne tik Cicero, bet ir Bos
tonas nori pamatyti Chicagoje 
suorganizuotą lietuvių spaudos 
parodą. Jei eksponatų savinin
kai sutiktų, atrodo, nebūtų di
delių sunkumų, kol paroda ne
išbarstyta, perkelti ją į Cleve-
landą, Detroitą, Bostoną ir ki
tur. Juk ir kitur yra lietuviškos 
knygos gerbėjų, tik nevisi į tą 
Chicagą gali suvažiuoti. O kitur 
tiek ir tokių eksponatų tikrai 
niekas nesurinks. 

po 
didelės vidaus operacijos sun
kiai serga. Paguldyta Phaneuf 
Hospital Brocktone, Mass. 

— Albino Bielskio - ELskio 
tapybos paroda atidaryta New 
Yorke gegužės 24 d. Picwood 
galerijoje. 

X Eleonoros Mellas, daininin 
kės, ir Prano Zapolio vestuvės 
buvo tikrai puikios. Jungtuvių 
metu Gimimo Švč. P. Marijos 
parapijos bažnyčioje giedojo 
Alice Stephens Meno ansamblis. 
Vestuvių puotoje dalyvavo apie 
400 asmenų. „Ateities" šokėjai 

X Išrinkta vyriausioji skau- fmagia| P a š°T
k o ^uniesiems ves 

tuvinj šokį. Jaunavedžiai išvyko 
mėnesiui į New Orleans. 

tininkė. Pasibaigė P. L. S. Se
serijos korespondenciniaį rinki
mai. Balsų dauguma vyr. skau
tininke išrinkta v. s. Ona Zails-
kienė, pavaduotoja — sktn. Flo 
ra Zabkuvienė, garbės gynėja 
— sktn. dr. Juzė Aglinskienė. 
Kontrolės komisijon išrinktos 
sktn. Jolanta Karklienė, sktn. 
Birutė Lesevičiūtė ir v. s. Ele
na Strikienė. 

X ALIAS Centro pirm. dipl. 
inž. Jonas Jurkūnas ir Chica-
gos skyriaus pirm. dipl. inž. Jo
nas Stankus buvo Bostone 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir architektų suvažia
vime gegužės mėn. 29—31 d. d. 
Suvažiavime įvyko ir inžinierių 
bei architektų darbų paroda. 

X Mindaugas Jazbutis studi
juoja Urbanoje inžineriją. Jis 
jau yra baigęs armijoje tarny
bą ir siekia gauti B. S. laipsnį, 
o vėliau ir doktoratą. Jo motina 
gyvena 6717 So. Campbell Ave., 
Chicagoje. 

X Benediktas Babrauskas, 
Liet. Rašytojų draugijos pirmi
ninkas, antradienį, birželio 1 d., 
8 vai. 30 min. vak., padarys pra 
nešimą per „Draugo" radiją iš 
stoties VVOPA (banga 1490 AM 
ir 102 FM). 

X P. E. švabiene yra reto 
pasiaukojimo pavyzdys. Ji išti
sus penkis mėnesius slaugė ir 
lankė savo draugę, gulėjusią 

menes atstovų suvažiavimas, 
kuriame bus svarstomi reorga
nizaciniai įstatai ir renkami 
nauji vadovaujami organai. Pa
gal naujuosius įstatus norima 
kat. organizacijas ir visuomenę 
sujungti į federaciją. Šis suva
žiavimas įvyks liepos mėn. 3 d. 
prieš kongreso išvakares. 

— 3 metai Tautos Fondui. T. 
F. Hamiltono skyr. gegužės 27 
įsisteigimo. Ta sukaktis buvo 
paminėta kukUa vakariene, kur 
d. sukako lygiai 3 metai nuo jo 
dalyvavo skyr. v-bos ir žymes
nieji asmens — B-nės pirm. K. 
Baronas, ats. pulk. Giedraitis ir 
kt. Valdybą sveikino dalyviai, 
konstatuodami, kad TF Hamil
tone per 3 metus yra surinkęs 
9,000 dolerių, t y. po 3,000 dol. 
kasmet. 

Vasaros stovykla. Ateiti
ninkai organizuoja vasaros sto
vyklą prie Erie ežero, netoli 
DunvUle miestelio. Vieta yra vi
sais atžvilgiais patogi ir turi vi
sus jaunimo stovyklai reikalin-
guc privalumus. Ji prasidės rug 
pjūčio 21 d. ir baigsis rugpjū
čio 30 d. Kviečiami ir ne ateiti
ninkai pabūti jaunatviškoje -
lietuviškoje dvasioje. 

— J. E. vysk. V. Brizgys kal
bės Kanados Lietuvių Katalikų 
kongreso religinio susikaupimo 
valandoj Toronto katedroje lie
pos mėn. 3 d., o liepos 4 d. ce-
lebruos šv. Mišias kongreso me
tu Hamiltone. Be to tikimasi, 
kad Ekscelencija kalbės ir iškil
mingos akademijos metu. 

— Gavo medal|. Viktoras 
Bričkus, Ontario meno kolegi
jos baigiamųjų metų studentas, 
gavo Ontario gubernatoriaus 

— {kure Vilniaus sąjunga. 
St. Catherines, Ont., mieste įvy 
ko Vilniaus Lietuvių Sąjungos 
steigiamasis susirinkimas. Nu
sistatyta sekti spaudą Vilniaus 
klausimu, rinkti žinias, palaiky 
ti ukrainiečius bendrai kovai už 
Lietuvos Vilnių ir Ukrainos 
Lvovą ir kt. 

— Ukrainiečių savaite. Mon-
trealio ukrainiečiai turėjo visą 
praeitą savaitę pašventę de-

ARGENTINOJ 
—Tautiniai rūbai. Stuttgarte 

įvyko Susisiekimo ir ūkinio 
skatinimo įstaigos suorganizuo
ta tautinių rūbų šventė. Daly
vavo 140 įvairių tautybių tauti
niais rūbais pasipuošusių gru
pių. Buvo ir iš Šveicarijos, 
Prancūzijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos ir Austrijos. Šioje 
šventėje dalyvavo ir Vasario 
16 gimnazija, vadovaujama A. 
Grinienės. Lietuviai buvo vie
ninteliai, kaipo tremtiniai. Par
kuose vyko tomis dienomis or
kestrų, chorų ir šokėjų grupių 
pasirodymai. Gegužės 16 d. įvy
ko bendra eisena, kurią stebė
jo 100,000 žiūrovų. Ypatingai 
didelį susidomėjimą sukėlė lie
tuviai. Didelį pasisekimą turė
jo lietuvių tautiniai šokiai, ku
riais buvo baigta didžiulė šven
tė. 

Lietuvių grupė pasirodė ne 
tik kaip geri šokėjai, bet ir ge
rai išauklėti, kurie deramai re
prezentavo mus. A. Grinienė 

VENECUELOJ 
— Pastatė antkapi. Barąuisi-

meto lietuvių bendruomenė ant 
lietuvio Justino Bunkarto kapo 
pastatė skulptoriaus P. Luko 
paruoštą lietuviškais motyvais 
antkapį. 

— Skautai veikia. Venecue-
los lietuviai skautai 
gyva veikla. Saviesiems infor 
muoti jie leidžia ir skautų lei
dinį "Vyties keliai". 

— Šv. Jurgio par. Bridgepor-
te choro koncertas įvyks birže
lio 6 d. 5 vai. vak. parapijos sa
lėje, 911 VV. 32 PI. 

Programą išpildys ne tik cho
ras, papildytas naujomis pajė
gomis, bet ir solistai: Monika 
Kripkauskienė ir Vladas Baltru 
šaitis, atlikdami 2 veiksmo iš
traukas iš VVerdi op. „Travia
tos". Dalyvaus programoje žy
mus, bet labai kuklus, smuiki
ninkas P. Matiukas. Pianu pa
lydės muzikas A. Kučiūnas. 

Po programos šokiai prie ge
ros muzikos. 

— Ralfo Chieagos apskrities 
birželio 3 d. rengiamam pikni
ke maloniai sutiko dalyvauti 
Spyglių ir Dyglių redaktorius 
dr. S. Aliūnas ir žurnalistas Al-
mis Drulia, paskaitydami kūri
nius, skirtus šiam dideliam lie
tuvių susibūrimui. 

Lorettos ligoninėje K. Zakarie-
nę, kun. A. Zakaro mamytę. Jm e d a 1*' duodamą tik pasižyme 

jusiems savo darbais 
E. Švabienė yra ir didelė baž

nyčios reikalų rėmėja. Savo 
stambia pinigine auka ji yra pa
rėmusi ir Urugvajuje statomą 
lietuvišką bažnyčią. 

X Mūsų giesmynas yra Aus
tralijoje, Adelaidės mieste, kun. 
P. Jatulio išleistas leidinys. Šis 
leidinys turi bažnytinę aproba
ciją. Jame telpa 60 giesmių vien 
balsiam giedojimui su vargonų 
pritarimu. Giesmyno muzikinę 
dalį tvarkė muz. J. Zdanavičius. 
Giesmės pritaikintos bendram 
bažnyčios giedojimui. Pats lei
dinys turi 155 pusi. 

X Sktn. Steponas Kolupaila, 
Notre Dame universiteto profe
sorius, praeitą savaitgalį lanky
damasis Chicagoje spaudos pa
rodoje, aplankė kun. kleb. Igną 
Albavičių, kur pasigėrėjo lietu
vių dailininkų paveikslais, puo
šiančiais klebonijos kambarius, 
lituanistine klase ir parapijos 
sale. 

studen-
tams. 

— Lietuviai menininkai tarp 
kanadiečių. Toronto universite
to patalpose išstatyta 55 kūri
niai. Jų tarpe T. Valiaus 3 gra
fikos paveikslai, Dagio 4 me
džio drožiniai - skulptūros, E. 
Docienės ę gipso ir 1 granito 
skulptūros. 

— Architektūros mokykloje, 
Toronto universitete, trečius 
metus su pasižymėjimu baigia 
Vaclovas Liačas. Ten trečius 
metus baigia A. Banelis, ketvir
tus — V. Kvedaras, pirmus — 
V. Petrulis. A. Banelis laimėjo 
Ontario Architektų sąjungos 
premiją. 

— Intelektualų Įdubas. To
ronte įsteigtas intelektualų klu
bas, kurio valdybon įeina inž. 
J. Sližys, inž. Meiliūnas, J. R. 
Simonavičius. Jų kandidatais 
išrinkti: J. Matulionis, inž. P. 
Relis, I. Matusevičiūte. 

— Dr. Daukša Montrealyje 
baigia laikyti advokato egzami
nus. 

PRANCŪZIJOJ 
— šalpa Prancūzijoje. Balfo 

pirmininkas Mgr. J. Končius 
patyręs, kad yra rengiamas 
Motinos Dienos minėjimas pa
liko 10.500 fr. paramos reika
lingoms motinoms bei vaiku
čiams. Tą sumą paskirstys 
Balfo įgaliotinis. 

Balfas Prancūzijos lietuviams 
atsiunčia 46 maišus dėvėtų dra
bužių ir 4 maišus dėvėtų batų. 
Šioji siunta pasieks Prancūziją 
pirmomis birželio mėnesio die
nomis. 

Be išvardintos daiktinės šal
pos šiais metais Balfo dėka 
Prancūzijos lietuviai per orga
nizaciją N. C. W. C. gavo dra
bužių, sviesto ir sūrio. Šias ge
rybes paskirstė L. K. Misijos 
direktorius kun. dr. F. Jucevi-

monstracijoms .prieš Maskvą ry t u r i d a u g s u g ebėj imų ir talento 
šium su 300 m. Perejaslavos su- ] p a n a š į e m s reprezentavimams. 
tarties sukaktuvėmis. 

Sportininkų paradas. Buenos 
Aires mieste 50,000 sportinin
kų paradavo, reikalaudami pre
zidento Perono politikai prita
rimą. Sporto dainą, griežiant 
orkestrui, dainavo mišrus vi
durinių mokyklų moksleivių 
choras, kuriame yra ir lietuvių. 
Plaukikus atstovavo universite
to studentas Fijalkauskas, tarp
tautinių olimpiadų dalyvis. 

— Pavyzdingas karys. Zig
mas Keblaitis, garbingai atitar
navęs karinės tarnybos laiką 
Argentinos kariuomenėje, gavo 
aukso medalį "Pro patria" su 
įrašu kaipo pavyzdingiausias 
karys. Šį medalį kasmet gauna 
tik vienas karys iš viso pulko. 

— Marija Baburinaite-Sta-
šaitiene gavo žinią iš Lietuvos, 
kad ten mirė jos motina Roza
lija Dovidaitytė- Baburinienė. 

— Petras Stanciką kitais me
tais baigs Buenos Aires univer
siteto medicinos fakultetą. 

— Antanina Neniškyte šie
met baigia farmakologiją Bue
nos Aires universitete. Laiko 
paskutinius egzaminus. 

— Argentinoje lietuviai turi 
nemaža vasarviečių. Kai kurios 
vilos pavadintos lietuviškais 
vardais. 

Linksmiau 
Mėgsta protingus vyrus 
Greta Garbo buvo paklausta 

vieno žinomo Paryžiaus kritiko: 
— Madame, kodėl Jūs neiš

tekėjote ? 
— Aš mėgstu protingus vy

rus ! — atsakė artistė. 
— Bet, gerbiamoji, pagaliau 

yra ir protingų vyrų. 
— Taip, bet tik bukaprotis 

gali būti patenkintas turėdamas 
žmona kino žvaigždę. 

Be išauklėjimo 
— Šių dienų jaunimas neturi 

jokio išauklėjimo. 
— Kaip tai? Jūs ką tik pasa-

Švedu žurnalistų pokštas 
šį pavasarį Švedijoje buvo pa 

skelbtas piniginis vajus kovai 
prieš vaikų paralyžių. Vienas 
žurnalistas savo aukų lapą pa-

pasizymi i s į u n t e garsiesiems mūsų laikų 
vyrams, prašydamas tik vienos 
kronos. Pirmasis buvo Švedijos 
karalius, pasirašęs šiame lape. 
Tada VVinston Churchill tarė : 

karalius gali, galiu ir , ..jeigu 
aš", ir taip pat pasirašė į tą 
patį aukų lapą. Ir Malenkovas 
nepasakė „Niet". Taip pat pasi
rašė ir JAV prezidentas Eisen-
howeris. Taip viena krona su
vedė visus didžiuosius, kurie 
šiaip vargiai kada susitiks. 

Šio aukų lapo nuotrauką žur
nalistas paskelbė spaudoje. 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiintiiiiiiiiiiii 

DRAUGO RADIJAS 
I i stoties W0PA. banga 

1490 AM ir 102 FM 
duoda lietuvišką programą pir
madieniais, antradieniais, ket
virtadieniais ir penktadieniais 
nuo 8 v. 30 min. iki 9 vai. va
karo, sekmadieniais nuo 2 v. iki 

• 

kėt, kad tūlas jaunas vaikinas | 2 va\. 30 min. p. p. Daug ge-
užleido autobuse jums savo vie- rog m u z i kos , gausiai inf ormaci-
t 4 - j jų iš lietuvių gyvenimo, pasau-

— Taip, tai tiesa, bet mano j 1K> naujienos, žinios iš kultūri-
serganti žmona ir toliau liko i nk> gyvenimo. 
stovinti... iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiliiiiiilii 

<f 

cius. • 
• 

— Archyvo įgaliotinis. Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba, Pasaulio Lie
tuvių Archyvo įgaliotinio pa
reigas Prancūzijoje, pavedė A. 
Švirmickui, Pr. L. B. reikalų 
vedėjui. • 

— Vyks į Vokietiją. Birželio 
11—13 d. d. Pr. L. B. Krašto 
Valdybos pirm. O. Bačkienė, 
kaip E. L. Bendruomenių atsto
vė dalyvaus Vasario 16 Gimna
zijos Kuratorijcs posėdžiuose 
Vokietijoje. 

— Pirmininkų konferencija. 
Liepos 11—12 d. d. Paryžiuje 
numatoma Europos Lietuvių 
Bendruomenių valdybų pirmi
ninkų konferencija. Jos tikslas 
aptarti aktualiuosius Europos 
lietuvių bendruomenių reikalus. 
Konferenciją šaukia E. L. B. 
Genr. Sekretoriatas. 

DIENRAŠUS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Didelis Bų dienų įtempimas, karo b kitos galimybes rerfim risui atsidėjus 

tekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraštis darnai būtinybė. 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisve. Tas ju-
bOejus tebūnie minima* sūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas**, 
pats Švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Chicagoje, daro B savo pušis 
auk): naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkei arti 1,000 bendradarbių, korespondentu ir in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tori spe
cialius skyrius: moterų, jaunime (ateitininku, skautu, studentų), 
katos patarėją; kasmet dnoda $1,000 premijos geriaastatn romanui fr 
atkarpoje 

•Draugas" turi savo bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje. Venecneloje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje. 

įmoami nrmoaarnai urangą meneatm jos 
turėsite progos susipažinti m geriausiu HetuvSku dienraščiu. Jei 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo palįs tarnų, kurie 
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avcnuc 

CHICAGO c\ ILLINOIS 
^ 

A r k i v y s k u p a s 
J u r g i s M a t u l a i t i s 

M a t u l e v i č i u s 
UŽRAŠAI 

Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk 
Jurgio beatifikacijos bylai. 

KAINA $ 2.50 

DRAUGAS. 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

I 

Šventųjų sielose mes pamatome 
pat} Dieve. 

Mes kasdien matome daug neįprastų Įvy
kių gamtoje, bet stebuklai, kurie atsitinka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose iš
kyla augščiau u i visus Apvaizdos veikalus 
gamtoje. 
Vien tik žmoniškomis akimis imant, bus 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius idealus. 
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