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Į tautą 
Prieš septynis šimtus metų karaliaus Mindaugo sujungta Lie

tuvos valstybė, savo galybės ir klestėjimo pasiekusi Vytauto Di
džiojo laikais, užtvenkusia mongolų antplūdį į Vakarus ir germanų 
veržimąsi į Rytus, aštuonioliktojo šimtmečio gale tapo rusų impe
rializmo auka. Tik po 120 metų nepaliaujamos kovos su okupantu 
mūsų tautos vieninga valia, nepalaužiamu ryžtu ir didelėmis auko
mis buvo laimėtas 1918 m. Vasario 16-sios Aktas. 

Tačiau neilgai džiaugėmės sunkiai atsikovota nepriklausomy
be. Kremliaus tironai, padarę niekšingą sąmokslą, su Hitleriu 
prieš taiką, Baltijos valstybių nepriklausomybe ir prieš kitų,vals-
tybių integralumą, okupavo Lietuvą, pastatė Maskvos diriguojamą 
bolševikinę „vyriausybę", įžūliai tyčiodamiesi iš lietuvių tautos 
valios, jau eilė metų žudo Lietuvos gyventojus, sovietina kraštą, 
naikina tautą. 

Lietuva nenusilenkė ir nenusilenks sovietinei okupacijai. Vi
suotinis tautos sukilimas 1941 m. ir nepaliaujamas laisvės trokš
tančios tautos priešinimasis okupanto užmačioms akivaizdžiai ro
do, kad lietuvis nesutiks būti vergas. Vykdydami nepalaužiamą 
tautos valią būti laisva ir nepriklausoma, mes dar kartą protestuo
jame prieš Sovietų Sąjungos papildytą smurtą, prieš sovietinio 
okupanto kėslus savintis Lietuvos suverenes teises ir iškilmingai 
pareiškiame, kad Lietuvos suverenumas priklauso tik lietuvių 
Tautai. Teisė kalbėti pavergtosios lietuvių tautos vardu, kol Lie
tuva sovietinės armijos okupuota ir Sovietų Sąjungos primestų j 
bolševikinių pareigūnų terorizuojama, priklauso dėl Lietuvos iš 
laisvinimo kovojantiems lietuvių veiksniams, o ne Maskvos vai-J 
dovams bei jų pastatytiems lietuviškiems parsidavėliams. 

Okupantas slepia nuo pasaulio savo smurto padarinius ir lie
tuvių tautos kovą dėl laisvės. Jis dviguba geležine siena atitvėrė 
Lietuvą ir niekam svetimųjų neleidžia jon kojos įkelti. Veltui jo 
pastangos nuslėpti nusikaltimus! Pasaulis žino, kas darosi oku-
puotoj Lietuvoj. Laisvasis pasaulis jau pažįsta sovietiškojo im
perializmo klastingumą, nesaistomą nei sutartimis priimtų įsipa
reigojimų, nei iškilmingai duotų pažadų, nei lietuvių tautos valios. 

Sovietų Rusijos agresijos viena pirmųjų aukų, Lietuva yra 
šiandien šaltojo karo laukas, greta Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Bulgarijos, Albanijos, Ry
tų Vokietijos ir eilės Azijos valstybių. Tarptautinė įtampa didėja. 
Jungtinių Amerikos Valstybių vadovaujamas laisvasis pasaulis 
telkia jėgas. Demokratijos ir laisvės idėjų galia, technikos ir me
džiaginių išteklių persvara yra laisvojo pasaulio pusėje. Griuvo 
visos tironijos. Grius ir ant nekaltų žmonių kraujo ir ašarų, ant 
klastos ir melo statomoji Sovietų imperija. Nepadės jokie Krem
liaus valdovų suktumai ir vingiai. Sovietų pavergtoji Europos da
lis vėl bus laisva. Ir Lietuvos išvadavimas tėra laiko Mausimas. 

Broliai ir Sesės Tėvynėje! Perteikdami Jums. išlaisvinimo 
viltį, mes kreipiamės į Jus: Nepasiduokite okupanto klaidinami, 
kad laisvasis pasaulis jus pamiršęs. Jūs nesate pamiršti! Pasau
lis žino jūsų kančias, aukas ir lūkesčius. Akyliai sekite tarptauti
nių įvykių raidą ir nepasiduokite provokuojami. Tausokite tautos 
gyvybę! Kas per ankstyvais spėjimais audrintų jūsų dvasią, tas 
talkintų okupanto siekiams. 

,Visi Lietuvos laisvinimo veiksniai šioje geležinės uždangos pu
sėje daro ir darys visus žygius, kad Sovietų agresijos sutrukdytas 
mūsų tautos suverenumo vykdymas būtų atstatytas. Jie nesiliaus 
raginę Jungtines Tautas, tarptautines institucijas ir laisvųjų kraš
tų vyriausybes sustabdyti okupanto vykdomą mūsų tautos fizinį 
žudymą ir dvasinį žalojimą tiek pačioje Lietuvoje, tiek Sovietų 
Sąjungos administruojamoje Mažojoje Lietuvoje, kurią jie kolo
nizuoja, sovietina ir rusina, keisdami vietovardžius, deportuodami 
ir naikindami to krašto gyventojus, prūsų lietuvius. 

Broliai ir Sesės laisvame pasaulyje! Kol mūsų tautos kamie
nas Sovietų okupacijos įkalintas, kol lietuviams Tėvynėje užčiaup-

• tos lūpos ir sukaustytos rankos, mūsų, laisvėje esančiųjų, šventa 
pareiga už juos kalbėti ir veikti. Išblaškyti po visus žemynus, 
būkime vieningi protu ir širdimi. Nesiliaukime žodžiu, darbu ir 
auka rėmę Lietuvos laisvinimo pastangų. Moraliai remkime Lie
tuvos diplomatinius atstovus ir suglaustomis gretomis telkimės 
apie Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Nesiduokime 
svetimos aplinkos paglemžiami. Palikime ištikimi mūsų tautos 
idealams. Nepamirškime atsakomybės būsimosioms mūsų tautos 
kartoms ir istorijai. 

Gegužes 18 ir 19 d. d. New Yorke vykusios Politinės Lietuvių 
Konferencijos, kurioje dalyvavo Vliko ir Vykdomosios Tarybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai 
ir Lietuvos Laisvės Komitetas ir kurioje Lietuvos Įgaliotam Mi-
nisteriui Washingtone atstovavo stebėtoju -^patarėju Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New Yorke, vardu skelbdami šį žodį, vieningai 
su visa Tauta galvodami, veikdami ir jausdami, Lietuvos didingos 
praeities drąsinami, išsilaisvinimo tikrumo gaivinami, ryžtamės 
tęsti bekompromisinę kovą su bolševikiškuoju okupantu iki Lietu
va ir vėl bus nepriklausoma ir laisva. 

Tepadeda mums Dievas! 
Tegyvuoja laisva, demokratinė, visas lietuviškas žemes ap

jungianti Lietuva! 
Tegyvuoja visų lietuvių vienybė! 

New Yorkas, 1954 m. gegužės 19 d. 
Politinės Lietuvių Konferencijos vardu: 

Prelatas Mykolas KRUPAVIČIUS 
Vyriausiojo Lįetuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas 

Jonas BUDRYS """""' 
Lietuvos Gen. Konsulas, Lietuvos Įgalioto Ministro pavestas 

Leonardas ŠIMUTIS 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas 

Karolis ZALKAUSKAS 
Vykdomosios Tarybos Pirmininkas 

Erdmonas SIMONAITIS 
Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas 

Vaclovas SIDZIKAUSKAS 
Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmininkas 

Nenaudingi ginčai vis liepsnoja. — Kai senato posėdyje sen. Flanders (kairėje) kaltino sen. Me-
Carthy skaldant kraštą ir respublikonų partiją naudojant hitleriškus metodus, jo ginčus su armi- } 
ja tiriančioje senato komisijoje sen. McCarthy ginčijosi dėl atidarymo bylų tai pačiai komisijai, ku
riai tos bylos priklauso. Sen. McCarthy tuo tarpu prie tų bylų komisijos neprileido. (INS) 

Rizikinga prileisti Oppenheimer 
prie krašto atominių paslapčių 

WASHINGTON, birž. 3. — Dr. Oppenheimer, atomų fizikos 
specialistas, pirmosios JAV atominės bombos gamintojas ir Ato
minės Energijos Komisijos patarėjas, rastas nepatikimas žinoti 
krašto atomines paslaptis ir todėl nebegalįs būti vyriausybės pa
tarėju atominiais klausimais. 
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McCarthy klausimai 
liko be atsakymo 

Jo pilietinė ištikimybė rasta 
tvarkoje (tuo klausimu ir prieš 
tai nebūta abejonės). 

Kai prez. E^seahower įsakymu 
Oppenheimer buvo nušalintas WASfflNGTON, birž. 3. — 
nuo atominių paslapčių, buvo su [ PreZ Eisenhower savo spaudos 

Sunaikino komunistų 
bazę Indokinijoje 

HANOI, birž. 3. — Cia vakar 
buvo atšvęsta Vietnamo tauti
nės vienybės diena išleidžiant 
paradui 10,000 vietnamiečių, 
naujai aprengtų ir naujais gink
lais aprūpintų. Miesto gyvento
jų nuotaikas tas paradas tikrai 
pakėlė, nes vietnamiečiai pama
tė, kad jie jau turi savo kariuo
menę. Gi kariuomenės turėjimas 
jau yra žymus nepriklausomy
bės ženklas. 

Neblogų būta žinių ir iš kovų 
laukų Raudonosios upės deltoje. 
Motorizuotas prancūzų - vietna
miečių dalinys, aviacijos pade
damas, baigiąs sunaikinti visus 
komunistų turėtus atramos taš
kus aplink Phuly miestą, o visai 
netoli Hanoi miesto susekta ir 
vakar aviacijos visai sunaikinta 
grandinė slaptų komunistų ba
zių, iš kurių buvo daromos eks
pedicijos prieš Hanoi — PJaip-
hong susisiekimo arteriją. Su
sprogdintos didelės amunicijos 
ir kitokių karo medžiagų slėptu
vės. 

Padegė šaudmenis 
SAIGON, birž. 3. — Cia vakar 

pradėjo sproginėti amunicija di
džiuliame prancūzų amunicijos 
sandėlyje. Dar nebuvusi aiški 
priežastis: nelaimingas atsitiki
mas ar sabotažas. 

Čia taipgi pranešta, kad JAV 
aviacija pradeda atsiimti savo 
technikus, kurie buvo prieš 3 
mėnesius paskolinti prancū
zams, kad padėtų aptarnauti 
amerikietiškus lėktuvus. Gali
mas dalykas, kad kaikurie tech
nikai liks ten kaip savanoriai. 
JAV bombonešiai, tuo pačiu lai
ku kaip ir technikai paskolinti, 
liks ir toliau Indokinijoje padėti 
Raudonosios upės deltos ginti. 

• Sovietų karo laivai atvyko 
su vizitu į Albanijos uostus. 

Pradėjo darbą karių komisija; 
diplomatai neranda prižiūrėtojų 

, , — . . . ! • — 

GENEVA, birž. 3. — Prancūzų, Vietnamo ir Vietminh kari
niai atstovai pradėjo tartis dėl nustatymo zonų, kuriose būtų su
telktos abiejų pusių karinės pajėgos paliaubų metu. 

Tos zonos numatytos tik Viet
name — bent taip nori sąjungi
ninkų remiami prancūzai. Iš 
Laos ir Kambodijos komunistų 
daliniai, jei tokie ten atsirastų, 
turėtų išeiti į Vietnamą. Pasku
tiniame slaptame posėdyje JAV 
atstovas pakartotinai pabrėžęs, 
kad nerems paliaubų padalinant 
Indokiniją tarp kariaujančių ša-
lių taip, kaip buv© padalinta Vo
kietija ir Korėja, tačiau rems 
prancūzų planą, numatantį ka
riuomenių pergrupavimą Viet
name į aiškiai apvestas zonas, 
tarp kurių būtų demilitarizuoti 
plotai. Nors toks zonų sudary
mas kariškai kraštą suskaldys, 
tačiau politinės vienybės princi
pas nebus sulaužytas. Tik vis 
dar nėra tikrumo kaip komunis
tai tas zonas supranta, nors 
krašto suskirstymo į zonas prin
cipą esą priėmę. 

Kai kariškiai bandys praktiš
kai kariškas zonas nustatyti, po
litikai slaptame posėdyje kovoja 
už tai, kas paliaubų sutarties 
vykdymą prižiūrės ir kokiomis 
sąlygomis konferencijos daly
viai paliaubas garantuos. 

Paliaubų priežiūrai komunis
tai pasiūlė komisiją iš atstovų 
šių valstybių: Indijos, Pakista
no, Čekoslovakijos ir Lenkijos. 

Vakariečiai tokio sąstato ne
nori. Sakoma, kad Anglija da
vusi sugestiją sudaryti tą komi
siją iš Anglijos, Sov. Rusijos, 
Švedijos ir Šveicarijos atstovų, 
tačiau kitas šaltinis teigė, kad 
Prancūzija vakar turėjusi pasiū
lyti kitą sąstatą, kuriame vado
vaujančią rolę turėtų tikrai neu
tralūs Azijos kraštai. 

daryta speciali 3 asmenų komi
sija dr. Oppenheimer patikimu
mui saugumo atžvilgiu iš naujo 
patikrinti. Komisiją sudarė N. j 
Carolina universiteto preziden
tas Gordon Gray, Loyolos uni
versiteto chemijos profesorius 
emeritas Evans ir A. Morgan. 

Oppenheimer byloje buvo šie 
faktai: nuo 1936 m. iki 1942 m. 

konferencijoje vakar neatsaki
nėjo į klausimus, kur reikėjo tie
siog minėti sen. McCarthy vardą 
ryšium su senatoriaus dabar 
vykstančiais ginčais su adminis
tracija. 

Prezidentas parėmė Atty. Ge
neral Brownell išleistą pareiški
mą, kad vykdomoji valdžia, o ne 
atskiri asmens, nors tai būtų ir 

Herojiškoji lakūne slaugė Genovaitė de Galard Terraube, globoju
si sužeistuosius komunistų apgultoje Dien Bien Phu tvirtovėje 
Indokinijoje ir patekusi jų nelaisvėn, bet vėliau paleista, parvyko 
Francūzijon pelnytam poilsiui. Čia matomas jos sutikimas Pary
žiuje. .(JNS) 

Buvęs prezidentas — 
ginklų šmugelninkas 

NEW YORK, birž. 3. — Fede-
raliniam teisėjui čia įteikti kal
tinimai prieš buv. Kubos prezi
dentą Carlos Prie Socarras ir ki
tus jo draugus, kad organizavo 
ginklų išvežimą iš JAV į Kubą. 
Tarp 16 kaltinamųjų yra dar ir 
buv. Kubos vidaus reikalų mi-
nisteris Messina. Visi jie yra pa
bėgę iš krašto po paskutinio pa
sisekusio Batistos sukilimo ir 
stengiasi nauju sukilimu atgauti 
prarastas pozicijas! 

McCarthy ir Cohn | 
ginasi labai gabiai 

WASHINGTON, birž. 3. — 
Sen. McCarthy — armijos ginčų 
tvarkymo 25-ji diena buvo pra
versta pašaliniams ginčams ir 
tik nedaug laiko teliko Jenkins 
klausinėti Roy Cohn, kuris tuo
jau prikišo, kad armija pristatė 
ne visus telefoninius pasikalbėji
mus ginčą liečiančiais klausi
mais. Tuojau įsikišo ir sen. Mc
Carthy su pareiškimu, kad ne
leis skelbti savo pasikalbėjimų 
su armijos pareigūnais, jei ne
bus patenkintas Cohn reikala
vimas: Komisija nutarė tartis 
tuo reikalu su Atty. General 
Brownell, nes McCarthy mano, 
kad tų pasikalbėjimų neduoda
ma prezidentui draudžiant 

Kai pradėjo liudyti Cohn, tai 
jis kaip su plaktuku į galvą ka
lė, kad Stevens ir Adams darė 
viską komisijos tyrinėjimams su 
laikyti, nes jte manė, kad sura
dimas komunistų armijos įstai
gose sudarys neigiamą nuomonę 
apie jų nesugebėjimą tą reikalą 
tvarkyti. Cohn nedrįso tvirtinti, 
kad Stevens ir Adams norėjo ko
munistus nuslėpti. 

Be to, sen. McCarthy vėl iškė
lė mintį, kad svarbiausi liudinin
kai būtų patikrinti melagių gau
dymo mašinėle (lie deteetor), 
tačiau komisija sugestijos ne
svarstė. Nepatenkino komisija 
ir McCarthy prašymo, kad būtų 
atkviestas liudyti sen. Flanders, 
pasmerkęs sen. McCarthy už hit
leriškų ^metodų vartojimą ir pa
reiškęs įtarimo dėl McCarthy, 
Cohn ir Schine asmeninių santy
kių, kuriuos reikėtų patyrinėti. 

• Rytiniame Pakistane vėl at
gijo riaušės džiuto fabrikų rajo
ne. Prieš kelias dienas pašalinta 
nuo pareigų tos provincijos vy
riausybė. Areštuota apie 300 ko
munistų. 

jis draugavo su komunistais, ve . 
S. , . . . ,. , senatoriai, yra atsakinga uz ista 
de komunistę žmoną, samdė ko- " ' J . . J* * 
munistus tarnautojus, pritarė 
kaikuriom komunistų pažiūrom, 
aukojo jų reikalams; nuo 1942 
m. iki 1946 m. jo simpatijos ir 
domėjimasis komunistais suma
žėjo. Tuos faktus apie jį žinant, 
1947 m. atitinkama komisija pa
tarė Oppenheimer pasitikėti ir 
jo patarnavimais toliau naudo
tis. Dabartinės komisijos du na-

tymų vykdymą ir krašto apsau
gą nuo subversyvinių elementų, 
todėl visi pareigūnai turi vyriau 
sybės įsakymus vykdyti (o ne 
pasislėpę žinias senatoriams ne
šinėti). Prezidentas pridėjo, kad 
administracijos įstaigos rūpina
si subversybinių elementų tram
dymu be jokio poilsio, bet tas 
darbas daromas tyliai ir pagal 

riai (Gray ir Morgan) pareiškė' įstatymo tvarką. Tik komunistai 
, j •, • i zino, kiek tokia pnes juos veda-nuomonę, kad rizikinga jam pa

tikėti atomines paslaptis, o tre
čias narys mano, kad dabar Op
penheimer yra mažiau pavojin
gas, negu yra buvęs 1947 m. 

Du komisijos nariai savo nuo
monę remia tuo, kad Oppenhei
mer visgi buvo aktyvus komu
nistu simpatikas. tebėra nusista-. 
+«a I Z T ^ Z Z t n Z w , w M WASfflNGTON, birž. 3. — tęs pnes vandenilio bombos ga- , _ . , . , . . , , „ 
~..wl m «u*™„; ^ „ 0 _ , J Kad dėmesys del sen. McCarthy 

ma kova yra jiems skaudi. 

Nenorėjo prezidentas nieko 
pasakyti ir dėl dr. Oppenheimer 
nušalinimo nuo atominių paslap
čių, nes toji byla dar nebaigta. 

Nauja grėsme 

mybą, nors aktyviai jos gamy 
bos netrukdė po to, kai prez. 
Truman įsakė ją pradėti gamin
ti 1950 m. sausio 31 d., kritikuo
ja vyriausybės nustatytą valdi
ninkų lojalumo tikrinimo siste-

karingumo nesusilpnėtų, kas
dien vis paskleidžiama „gąsdi
nančių" žinių. 

Užvakar buvo paskelbta, kad 
sen. McCarthy vadovaujama nuo 

mą, yra jautrus įtakai, kuri nėra Į latinė tardomoji komisija vėl 
palanki krašto saugumo intere-! kvies armijos sekretorių Stevens 
sams., 

Oppenheimer advokatai komi
sijos sprendimą apskundė Ato
minės Energijos Komisijai, ku
rios 5 naAai dabar turės pasa
kyti paskutinį žodį. 

Kalendorius 
Birželio 3 d.: šv. Klotūda. Lie

tuviškas: įminąs ir Dievelta. 

aiškintis dėl dentisto Peress, o 
vakar buvo skelbiama, kad jau 
rengiama medžiaga prieš Centr. 
Intelligence Agency, kur tikima
si sumedžioti komunistų. 

Suteikta malone 
MASKVA, birž. 3. — JAV, 

Anglijos, Pakistano, Kanados ir 
Norvegijos atstovai gavo leidi-

Birželio 4 d.: šv. Pranciškus j mą vykti į Murmanską sutvarky 
iš Caracciolo. Lietuviškas: Bir-
žis ir Vendrė. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, dar galimas lie

tus. Temperatūra apie 65 laips
nius. 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:21. 

ti sąjungininkų karių mažas ka
pines, kur yra palaidoti 4 ameri
kiečiai, 20 anglų ir 3 pakistanie
čiai. Jie visi žuvo lydėdami są
jungininkų konvojus su kari
niais turtais Sov. Rusijai pasku
tinio karo metu. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Columbia universiteto alumnams kalbėjęs Atominės Ener

gijos Komisijos pirmininkas Strauss pareiškė, kad JAV jau turi 
visą seriją atominių ginklų, kuriais galima sunaikinti armijas ka
ro lauke. 

— Atstovų rūmai S55 balsais prieš 8 priėmė socialinio drau*-
dimo įstatymo pakeitimą, įjungiantį daugiau asmenų į socialinio 
draudimo sistemą ir padidinantį senatvės pensijas. Tikimasi ir 
senato balsavimo dar šioje sesijoje. 

— Šiandien Washingtone pradeda slaptus pasitarimus JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, N. 2telandijos ir Australijos generalinių 
štabų atstovai. Jų uždavinys — aptarti karinę pietryčių Azijos 
apsaugos organizaciją, turint galvoje faktą, kad. komunistam ne
galima atiduoti Indokinijos. 

— Hondūras valstybė gavo JAV karinę misiją jos karinėms 
jėgoms organizuoti ir apmokyti. Hondūras yra Guatemalos kai
mynė, gavusi lėktuvais Amerikos ginklų, kai Gvatemala atsivežė 
ginklų iš anapus geležinės uždangos. 

— Šiandien JT Saugumo Taryba pradės diskusijas dėl Siamo 
prašymo pasiųsti į pietryčių Aziją taikos stebėtojų komisiją, nes 
Siamas mano, kad iš Indokinijos Šono jai gresia komunistų įsiver
žimo pavojus. Sov. Rusija komisijos pasiuntimą gali vetuoti. 

— Prez. Eisenhower pranešė, kad susitarimo su Sov. Rusija 
dėl atominės energijos tarptautinio panaudojimo taikos reikalams 
nebuvo galima pasiekti. Sovietų spauda apie tai pranešė maždaug 
prieš dvi savaites. 

i 

* 

• 
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Vfediiagą siųsti Sluo adresu: Vyt. Kadžius, 6936 So Fairfield Ave., 
Chicago 29, UI. Telefonas: REpublio 7-0235. 

KODĖL AŠ ATEITININKE? 
Rašinys, laimėjęs MAS Chicagos Apygardos Valdybos 

paskelbtame konkurse pirmąją vietą 
ANGELE KATELYTĖ, 

Marijos Aukštesniosios mokyklos III klasės mokinė 

gilaus tikėjimo moka mylėti sa 
vo tėvynę, net ir gyvybę už ją 
aukoti. Ar gi šuentoji Orleano 
mergelė Joana D'arkietė nemi
rė už savo tėvynę Prancūziją? 
Bet tokių pavyzdžių turi kiek
viena tauta, kuri kovojo ar ko
voja už savo laisvę. Ateitinin
kų organizacijos istorijos lapuo 
se yra nevieno jos nario var
das įrašytas, kritusio kovos 

Žmogus yra socialus. Jis ven
gia vienumos. Vienuma jam yra 
dvasios kančia. Tat, jis jieško 
nuoširdaus draugo ar draugės. 
Tokiu būdu žmonija sukuria šei 
mas, tautas, bendruomenes, or
ganizacijas, draugijas. Ir tų 
draugijų yra įvairių įvairiais 
vardais pasivadinusių ir įvairių 
pareigu ir uždavinių pasiskyru-
sių. Tokie organizuotų žmonių 
didesni ar mažesni būreliai, žmo 
nijos gyvenime vaidina didelę 
rolę, nuveikia didelių ir gražių 
darbų. Šiandien greit pajustų 
civilizuotas pasaulis didelių 
spragų jo kultūros gyvenime, 
jei organizacijos pranyktų iš jo 
gyvenimo. Teisingai, mūsų dide 
lis mokslo vyras prel. A. Damb 
rauskas yra eilėraščiu išreiškęs 
organizuotų žmonių reikšmę: 
"Kur du stos visados daugiau 
padarys..." 

Suprasdama organizacijų rei 
kšmę, visuomeniniam žmonių 
gyvenimui, dar mokyklos suole 
būdama tapau vienos organiza
cijos nariu, pasiryžusi siekti tų 
tikslų, kuriuos ši organizacija 
man patiekia. Aš pasirinkau iš 
daugelio ir įvairių organizacijų, 
lietuviškoje visuomenėje gyvuO lauke, kovoje dėl tėvynės — Lie 
jančių: "Ateitininkų". Pasirin- į tuvos laisvės. Be abejo, kad šių 
kau ją todėl, kad ji man atrodė j didvyriškų aukų skaičius iš atei 
pranašesnė už visas kitas, ku- j tininkų tarpo dar daugiau padi-
rios dabartiniu metu yra lietu- j dės šiuo metu kovoje su bolše-
vių tarpe. Ir kodėl ? Kodėl aš | vikais dabartinėje mūsų paverg 
"Ateitininkų" organizaciją skai j toje tėvynėje. Mus pasiekė ži-
+*n pranašesne už kitas? Pir | nios, kad daugelis ateitininkų, 
miausia, ji pranašesnė už kitas j išvežtų anomis birželio dieno-
savo obalsiu: "Viską atnaujinti i mjg, y r a m į r ę Sibire. O kiek jų 
Kristuje!" Rodos, tai būtų la- | dar laukia neišvengiamos mirties 

meilės mokslo dėsniais ir mokė- męs vieno žurnalisto plunksną, 
tų atskirti, kas Dievo Dievui ir ją palaimino ir tarė : "Mano 
kas tautos tautai. Noriu, kad pirmtakai laimino ginklus, su 
dirbdami ar gindami tautos ar kuriais buvo kovojama prie" 
Bažnyčios reikalus kartu pa- krikščionybės priešus. Aš gi lai 
reikštų ir savo didį patriotizmą, minu plunksną, geriausia gink-
kaip jį parodė mūsų žemaičiai, lą šioje kovoje". 
Kražių lietuviai, kurie gindami I A. Katelytė paskaitė savo ra-
savo Bažnyčią nuo caro pasikė- šinį, laimėjusį pirmąją premiją, 
sinimo ją uždaryti, nustebino Rašinys parašytas su giliu įsi-
visą pasaulį ne tik lietuvio giliu tikinimu ir aiškiai parodo, jog 
religingumu, bet' ir dideliu pat- jaunieji at-kai supranta bei ži-
riotiškumu. Arba lietuvė, kuri \ no, kas jie yra ir ko jie siekia. 
meldėsi anuomet iš lietuviškos Laimėtojų vardu padėkojo E. 
maldaknygės, už kurią caro žan j Ubartaitė. 
darai persekiojo ir trėmė Sibi- Pabaigai žodelį tarė šio kon-
ran. Juk tai buvo ne vien jos kurso mecenatas Vincas Mati-
religingumo pareiškimas, bet kifinas. Jis kvietė jaunuosius 
kartu ir lietuvybės. Todėl skai- ateityje aktyviau dalyvauti pa-
tau garbe ir net pasididžiavimu našiuose konkursuose, nepamir 
būti šios organizacijos nariu, j šti plunksnos ir išlikti tikrais 
kurios kilnaus obalsio šviesoje i ateitininkais. Pažymėtina, jog 
yra nuveikiami tokie dideli dar- V. Matikiūnas neseniai buvo 

Tel. Imto GRaoelacd J-920S 
*M« West GUoago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MORTHWRBT MEDICAL CENTER 

TeL ARmltage 6-0161 
Vai. 1—J, 7—9 p. p. pirmad., 

antrad.. ketvlrtad., penkt&d. 
10 r. ryto — 1 v. p. p., treclad. 

12—4 v. p. p. seštad. 

M . ofiso PR. 8-1717, B E . 7-7888 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 vVest 63 Street 
Kasdien 1—1. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiadien. ir aekmad. ofisas uždarytas 

IU«kL 3241 W. 88tb PLACE 

Ofiso telef. LAfayetta 1-1210. jei 
neatsiliepta. Raukite KEdzIe 1-S*#* 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E 

4 1 4 6 S. A r c h e r A v e . 
V A L.. Kasdien popiet nuo 11-1:80 v. 
Vak pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:10 V. 

Trečiadieni tik nusitarus 

— 

bai Tautai ir Bažnyčiai. 

MOKSLEIVIŲ PREMIJŲ 
VAKARAS 

Angele Katelytė, laimėjusi pirmą
ją vietą MAS Chicagos Apygardos 
valdybos paskelbtame konkurse 
"Kodėl aš esu ateitininkas". 

sunkiai sužeistas pravažiuojan
čio automobilio, tačiau vistiek 
nepagailėjo išlaidų šiam kon
kursui. 

Užsibaigus oficialiai progra-
Praeito sekmadienio popietę, m o g daliai, buvo parodytas fil-

Brighton Parko parapijos salė j m a s į§ Chicagos at-kų gyveni-
pagyvėjo ir atjaunėjo, kai gra- Į m o Vėliau vyko šokiai ir links-
žus jaunimo būrys surinko į ra- \ m o j į dalis, kur jaunimas turėjo 
šinio premijų įteikimo vakarą, j p r 0 g o s kultūringai bei gražiai 
Visi įdomavosi, kas laimėjo "Ko ! pasilinksminti, 
dėl aš esu ateitininkas?" kon- \ 
k u Sveikintinas tokio konkurso 

Prasivėrė scenos uždanga ir i r šventės suruošimas, tik tten-
MAS Chicagos Apygardos pir- k * t r u P u t i nuliūsti, kad jaunieji 
mininkas A. Šatas atidarė šią v i s a m t a m neparodo pakanka-
švente. Jis pavyzdžiais prakal-' ™° dėmesio. V. K. 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. vak, 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Tėtei, ofiso LiAfaretts 8-8048 

Re*. FRoutier 6-0814 

bėjo j jaunimą ir liūdnai primi
nė, jog jaunieji at-kai dabarti
niu metu permažai domisi dva
sinėmis vertybėmis, ką ir šio 
konkurso dalyvių skaičius pa 

ATEITININKAI MINĖS 
MARIJOS METUS 

Ateitininkų kongrese, kuris 
įvyks oktavoje prieš Marijos Gi 

* 7 S T M M S » & SK25bu: ra?tt 
vių konkurso komisijai b u v o t.eji Maruos metai At-kų Fede 
prisiųsta tik dešimt rašinių: 9 * • > • *?***' *£*"!* 
mergaičių ir 1 berniuko. 

Po atidarymo žodžio A. Ja-
saitytė perskaitė konkurso ko
misijos protokolą, iš kurio su
žinome, kad pirmąją premiją — Prasidėjimo dogmos, jos šimta-
vasaros stovyklą ir kelionės iš- mete sukaktimi. Si sukaktis iš 
laidas — laimėjo Marijos Augs ] naujo atkreipia visų dėmesį į 
tesniosios Mokyklos mokinė An j Marijos Nekalto Prasidėjimo 
gėlė Katelytė, antrąją premiją \ tiesą. Ji taip pat kiekvienam 
— pusę vasaros stovyklos ir ke] primena pareigą išlaikyti savo 
lionės išlaidas — Viktorija Re- širdies skaistumą; tai būtina są 

į visus ateitininkus, iškelia šių 
metų reikšmę: 

Šventieji Marijos metai yra 
surišti su paskelbimu Nekalto 

Tel. ofiso HE. 4-KS49, rea. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel ofiso WA. 8-8080. re*. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
10748 So. Michigan Ave. 

V A L : (išskyrus fte&tad. Ir aekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Reald.: 10888 So. Vtabash Ave. 

Ofiso valandoms akarab. TA. 7-8*26 

DR. AUNA D0MARSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIŲ U O O S 

Ligonius priima antrad. 6:30—8: JO Ir 
šeetadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CUlffsklc 4-5654 

4088 Areher Avenue 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: VIrginia 7-OOtC 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

DR. IRENA KURAS 
SUEO. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. VVestern Ave. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo I - - 6 p. p. ir 6—8 v. v.; trefiiad 
n t o 6—I v. v.; seštad. 1 0 — l t v. p 
ir nuo 1—t v. p. p. 

Ofioe telef. REpublio 7-11M 
Narna telef. UAibrook 8-878* 

TeL oftoo HE. 4-2188. rea. PR. 8-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8p*»o chlrurgln** Mgo* 
*»255 Sontb Weetern Aveaate 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir f—8 vak 
2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uidaryta 

Tel. ofiso: OAnube 6-1126 

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

5287 South Halsted Street 
Vai. 

Tel. ofiso TA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KUTINI 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVeat 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8 o 
T. v. Išskyrus trečiad. ir iestad. vak. 

Tel. ofiso OR. 6-5399. PR. 6-4712 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRUROINES LIOOS 
2428 West 8Srd Street 
(kampas 63 ir Arteei&n) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—S v. vak. 
seitad. nuo t—4 vai. popiet. 

Trečiad. Ir aekmad. uidaryta 

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

v. 
P. 

Tel. ofiso VI. 7-0800, rea. VI. 7-7308 

DR. IR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. m o t ė m ligos fr akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Avs. 

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

išskyrus sekmadienius 

Telefonas P O l m a n 5-8S77 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Paraeli Ave. 
VaL kasdien 2—4 popiet ir « — • v. v , 

išskyrus trečiadienius 

Y Arus 7-8**4 YArds 7-7414) 
DR. G. I. BYLAJTIS 

Nervu, vidaus ir valku l iros 
• Vai.: pirm., tred. 4:10—1:10 

Beštad. 1:10—4 
DR. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: kasdien 4:80—1:30, s ė s t 4—* 

4088 So. Archer Ava. 
TeL ofiso PRospect 6-1400 

Rsaid. HEmlock 4-1811 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaike vielutė) 

G Y D Y T O J A LR C H I R U R G f i 
6 5 M S o . W e s t e r a A v e . 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 4—8 
v. vak. Seit. 1—4 p. p. Trečiad. U* 
kitu laiku tik susitarus. 
TeL ofiso VI 2 - 1 U 1 , rea. VI 1-0748 

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

8 0 2 W e s t S l s t S t r e e t 
Kampas Halsted ir S i -mos gatvių 

PrtSmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—% v. v. šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Df. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2750 We»t 71»t Street 
Ligoniui priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 4-1S 21, 
jet neatsiliepia — VIncennes 8-8900 

Ofiso ir boto tel. HT.m4ock 4-6815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 South VVestern 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketv lr t , 
penktad. 8:10—8:84 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. fte&tad. 2—4 p p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

bai trumputis ir vos keliais žo
džiais išreiškiąs organizacijos 
veiklos paskirtį, bet gi šie žo
džiai savo prasme yra labai gi
lūs ir turiningi, kurie kiekvie-

prie Šiaurės Lediniuotojo van
denyno! 

Aš ateitininkė dar ir todėl, 
kad man šios organizacijos is
torija yra didinga, joje jaučiu 

meikytė, Cicero parapinės mo 
kyklos 8 sk. mokinė, trečiąją— 
Lietuvių Poezijos Antologiją— 
Saulė Liulevičiūtė, ketvirtąją— 
P. Jurkaus "Pavasaris prie Var 
duvos" — Elena Ubartaitė ir 
penktąją — "Sugrįžimas" — VI 
ta Deveikytė. 

Kun. dr. P. Baltinis tarė žo 

nam katalikui yra lyg šviesusis mūsų tautos garsios praeities 
žibintas jo visai gyvenimo veik , Q. J O S didžių ir kilnių v y r t pra-
lai. Be to, šie žodžiai yra para- m į n t u s kelių pėdsakus. Esu atei 
syti šv. Povilo viename laiške, tininkė ir todėl, kad noriu veik 
kuris nenuilstamai keliavo po į t i , kad mano tautiečiai būtų są-
plačią Romos imperiją ir skelbė j m o n ing i lietuviai katalikai, sa-
Kristaus mokslą, tuo būdu kur- j v o gyvenimą pagrinde Kristaus 
damas Jo karalystę tuometinia \ r_r=======_===_;_T___^^ 
me stabmeldžių pasaulyje. Tie
sa, Šv. Povilas seniai gyveno, 
bet jo paskelbtas šūkis nėra 
pasenęs ir mūsų laikams. Prieš 
50 su viršum metų popiežius 
Pijus /X-sis pakartojo, ragin
damas tolstančią žmoniją nuo 
Dievo, vėl atsinaujinti Kristuje. 
Aš dar jaunuolė, ruošiuos gy
venimui. Prieš mane visa mano 
gyvenimo ateitis. Žinau, kad 
gyvenimo tikrovė > yra kartais 
labai skirtinga nuo tų mano gra 
žių svajonių, kurios kartais pi
nasi mano galvoje. Žinau, kad 
gyvenimo audringose valando
se daug lemia žmogaus sutelk 

lyga dvasios didybei ir jos ku 
riamajai galiai išskleisti. Dėl to 
ateitininkų organizacija, kurios 
vienas iš pagrindinių siekimų 
yra paruošti jaunimą tauriam 
ir garbingam gyvenimui, krei
pia savo narių ypatingą dėmesį 
į kovą su piktu. Kai dažnas at
kas dabar gyvena tokioje aplin-

SUSIPAŽINKITE SU J.A.V. 
KONSTITUCIJA 

IR VALDŽIOS ORGANAIS 

dį, kuriame jis iškėlė spaudos; koje, kuri įsunkia labai atlai 
reikšmę kovoje už katalikybę.' džiąs žmogaus nesantūrumui 
Pijus X kartą vienoje audien- pažiūras, reikia didelių pastan-
cijoje spaudos žmonėms, paė-1 gų išlikti Dievo įstatymų saike. 

Kongrese bus išryškinta, jog 
tik tas lengviau išsilaiko doras 
ir skaistus, kuris išlaiko gyvą 
ryšį su Nekaltai Pradėtąja ir 
jos Sūnumi — Kristumi. 

lllllllllllllllllllllMIIIIUIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIt 

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

Knygų rinkoj pasirodė Šūdu-

jėgos ištekliai, kitaip sakant, vėlis Kaip parisuošti JAV pi
lietybei. Šio leidinio tekBtą per-Etipn dvasia, ir nesugriauna- , . _ J . . . . . . . „ « *. . . . . • - \ žiurėjo teisėjas Alfonse F. mais principais pagrįstas zmo- „ , „ „ •, • x • n & 

_ . . _ L £Z x*J u i o i i u o VVells. Spaudai paruošė Pr. Sugaus gyvenimas. Mat, katalikas 
turi visą savo veiklą pagrįsti 
Kristaus paskelbtais dėsniais. 
O be to, aš esu betuvait'ė, ma
no pareiga, salia kitų savo as
meniškų darbų, dirbti ir mana
jai tėvynei Lietuvai. Be gi, yra 
žinoma, kad žodis meilė, yra 
tuščias dalykas, jei jos neseka 
jai veikiami darbai. 2inau, kad 
tėvynė* meilė, plaukianti \k di
džiųjų idealų, yra tvirtesnė ir 
pastovesnė. O kad tai yra, tai 
Bažnyčios istorija yra įrašiusi 
į savo lapus daug gražių pavyz-

iaitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptif 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybės dokumentus, nurody
ti Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka, vizų išdavimą* ir k t 
Leidinio kaina 60 centų. 

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

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt 6 - 1 0 3 8 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

<KKHKHWWJtHKHKKHKKWKKHKKKH 

JUOZO PAUKŠTELIO 
ROMANAS 

K A I M Y N A I 
jdomus savo lietuviška dvasia, nepa
prastai gryval vaizduojąs laisvos Lie
tuvos kaimo gyvenime. Kaina $2.50. 

Užsakymus su pinigais siuskite 

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

CHICAGO 8, LL.L. 
KKNBHKH9tHKKKKMH»KHSKKHKK»KHH 

Remkite dien. Draugi! 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

Vaikų ir moterų l igos 
5 1 9 9 S o u t h D a m e n A v e n u e • 

Pirmad., trečiad. 10—4; ketvlrtad. Ir 
penktad. 10—1 p.p. Ir nuo 6—9 v.v. 

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

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

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

Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. Ir 
p e n k t f—t v. v. treč., sėst. ussitarus 

Ofiso Ui . PRospect «-17»5 
\ a n n j tel. TRJangle 4-1705 

• • • • • • • ' • "'I - - — - . . . . l l - l . '••'• 

TeL ofiso H K. 4 « 6 N , re*. PB. •*TMS 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: l — # Ir • — 9 

še&tadjenlaki nuo 1 iki 4 vai. p. p, 
išskyrus ketvirtad. Ir aekmad. 

Ofiso LAfayette 3-1707, reeidencijoe 
Fl l lmore 3-8614 (Maywood, I1L) 

0R S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir vaikų l igos 
4055 So. Archer Ave. 

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

Ofiso telef. TArds 7-1161 
Rezidencijos — STewart B-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta g-atv8) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:10 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

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

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wfst Marąuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo T—9 T. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pacal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. R E . 1-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2 5 0 0 VVest 63rd S t r e e t 
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. ir Sešt uidaryta 

GRovehlll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 8-7-18 ir 7—t v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e Rd. 

džių, kurie rodo, kad žmogus HKH«H»<K«HKHXH5<XHKKKKHKKKK>D 

ĮHIMUINNIIIIIIimillUlUklIlIlMlIlUniUNIIIHH^^ 

P. 8C J. JOKUBKOS 
LaikradžiMf Brangenybių, Radijo, Televizijos Krautuve 

(Buv. KiAAh-Kazakausko krautuve) 

«Si&s. L, Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai 
žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, sa
kučių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara
tai, 5. Piniginės, 6. Zenith, Dumont ir G. E. 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radijo*. 
7. Televizijos ir radio lemputes, 8. žaislai ir | 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

Laikrodžių ir televizijos aparatų, taisymas 

(102 Areher Ave., Chicago 32, III., Tel. LAf. 8-88IT ( 

Ofiso ir buto iri. OL. S - IMI 

OR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1836 So . 4 9 t h C t , Cicero 

Kasdien 10—12 ryts tr 6—• v. vak. 
Šeštadieniai* 10—2 v. r. Ir 4—I v. v. 

Datas 1M2 So. 4»th l t . 

Ofiso telefonas — Blettop T-2*2ft 

DR. AL RAčKUS 
GYDYrOJAS IR CHIRURaAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas K ©dale Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 
Treclad. Ir aekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7 - » S 0 
Spec. Orthopedija — kauly Ir 

sąnarių l igos 
2 4 3 5 VVest 6&ih S t r e e t 

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

TeL ofiso CL 4-0253, re*. YA 7-«S88 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

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

i :30—1:10 vai. vakare. 
šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso TA. 7-0614. rss. MI 1-2880 

DR. CHARLES SEtAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Aahlaad Avenue 
(antras augštas) 

O F I 8 0 VAL: 10 iki 12 v. ryto: nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki S:t« v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. RKliance 5-4410 

Rezld. telef. GRovcbUl S-OS17 
Valandos: 1—1 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. parai sutarti 

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

DR. J, STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1—4 ir 7—8:20 vai. vak. 
Treč. Ir šeštad. 9—12. 

DR. STRIK0L r 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso VA. 7-4787, rea. PR. S-ltSO 

Jei neatsilieps viršrninštt telefonai, 
šaukite Mldway S-0401 

TeL Ofiso PR. 4-S44A rez. KE. 4-11Š0 

DR. F. 6. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųoette B4. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 4 Iki I vak. 

Trečiad. ir šeštad. pacal autart4 

TeL oftoo CA. t -0257. rea. P R . t -eASt 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rcašd. •«00 8. Arteslan Ave. 

V A L 11 v. r. iki 8 p. p.; f̂ —• w. v. 

Ortbopedas-Proceztotas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktttrom Jtvarai 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
Jvairioms vaiku bei suau 
fus ia jų dsformactioms pa 

inti s p e c aparatai. Am 
kojoms ir rankoms visu sistemų 

.emmL Ortkop. p š d o s Plokšteler 
(Areli Supports). Moterims, .yram* 
ir vaikams įvairiu tipų med. 
ia i » L t. 

VAL.: t — I tr f—8. ieštafl 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1011 W. š t t t i St., Ckioaca 86, DUBOŠI 

TeL PRoepeot 8-6484 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 Wcst 71st 8L 
Tetofoaas GRoreiiiU 8-8785 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

88 metu patyrinsa. 
TeL YArdj 7-1888 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir afcinda dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

V A L nuo 10 lkl 2, nuo f iki 8, tre-
diad. nuo 10—<48: še i tad. 10—S p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvlrtad. 
p«nktad. • : ! « — 1 2 ; 1:80—8 v. • . 
trečiad. uidaryta, iestad. t :80 iki 

12; 1:80 iki 8 vai. vak. 
cAnai e-easa Piatt Bid* 

uuuiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiuiuiaiiiiiiiiiuiiujiiiuiuuuuuiuuiiuiiiuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu IIUUUUIIIIIII luiHiuuiiuiiuiiiuuiiiiuiiiiuiiiiiHuiuuuuiiiiinmniuuuuuiiiuuip 

Telefonas REliance 8-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTU K 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6^80—8:80 vak. 
Uidaryta trečiad ir seatad. vakarais 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4188 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1433 So. 49tb Ct., Cicero 
Kasdien 1—S v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 V. v. 
Butas 1804 So. 48tb Ave. 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette Parko ofisas: Fordo n 

Medtcal Arta Bldff. S888 W. 88rd 8L 
(kampas Waahtenaw ir 63rd). Vai. 
kasdien 3—6 Išskyrus antrad. ir ketv. 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč. 

Telefonas — PRospect 8-8548 
Cicero ofisas: 5002 VVest 18tu SL 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv. 
1—I Ir seštad. U — t vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 8-0858; namy telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Palengvina akiu jteaapimą kuru yra 
prieža»timi galvot skaudėjimo, tvaigiaat 
ir skaadaaSia akiu karičio \ritai»» 
truaiparegytte ir toliregystę. 

Prirenka teisikliagai akiniu* v ui c$ 
•aminavuaai daroau tu elcktrinuui instr» 
«f«t«tf rodančiai* m«>i»mi«f trukumai 
Speciali atyda kreipiama į mok. vaikui 

4712 So. Ash land Avenue 
YArdB 7-1378 

VaL: 10:10—7 v. v., seštad. 10:10—4 
ir tret 

lUIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllf 
Skalbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
MiiMiiiijimuinuiM^tniiiiiiiiiiimitmsi 

Skelbkites Drauge" i 
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Mal — • umninko pasaka 
VYTAUTAS SKIRTUS 

Membfr of the Cathollc Presu Ass'n 
Publlshed daily. except Sundays, 

by the 

Lithuanian Cathollc Press Society. 
PRENUMERATA: Metams 
Chicagoj ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

- SUBSCRIPTTON RATES 
$8.00 per year outside of Chlcago 
$9.00 per year In Ohlcairo & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Foreign $11.00 vper year. 
fc metų S men. 1 mCn 

$5.00 $2.75 $1.25 
$4.50 $2.50 $1 "" 
$5.50 $3.00 $1.35 

Yra pasaka apie malūninin
ką, keliavusį su sūnum į turgų. 
Kaip jis besistengė, kaip beno
rėjo Įtikinti žmonėms, tačiau 
šiems viskas buvo negerai. 

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

Nauji reiškiniai santykiuose su vokiečiais 
Permainingoje pabaltiečių vokiečių santykių raidoje pasi

rodė nūn naujas momentas. Vakarų Vokietijoje šiuo metu stei
giasi "Deutsch - Baltische Annaeherungsverein" (Vokiečių Pa
baltiečių susiartinimo draugija), [statai jau išdirbti ir steigia
masis susirinkimas įvyks numatomai birželio 15 dieną, pabal 
tiečių trėmimų ir pavergimo gedulo parengime Bonnoje, laiki
noje Federalinės Vokietijos sostinėje. Įstatus paruošė lietuvis 
advokatas, juos žiūrėjo ir vokiečių ir pabaltiečių sluogsniai. 
Steigiamajame susirinkime, manoma, dalyvaus visa eilė ne tik 
žymių pabaltiečių, bet ir vokiečių vyriausybės, parlamento bei 
šiaip visuomenės atstovai. 

Tokios organizacijos įkūrimas yra jau pribrendęs. Tuoj 
po karo tai nebūtų buvę aktualu. Tačiau, kas 1945 ar net 1950 
metais dar galėjo artodyti ne laiku, šiandien pasirodo jau net 
būtinybė. 

DIDELES PRAKTIŠKOS REIKŠMĖS ORGANIZACIJA 

Jau dabar galima numanyti, kad toji organizacija turės di
delės praktiškos reikšmės. Pirmiausia, susidaro veiksnys ge
rinti pabaltiečių ir vokiečių santykius ir tuo lengvinti likusių 
Vokietijoje nelengvą lietuvių, latvių ir estų likimą. Štai vo
kiečių elgesys su pabaltiečiais pasų klausimu, socialinio ir kito
kio aprūpinimo reikalais, lygių teisių problema ir kt. Žinoma, 
naujoji draugija nesirūpins smulkiais tokiais klausimais tie
sioginiai. Bet kai eis reikalas pravesti vokiečių valdžioje ar par
lamente bet kokius žygius pabaltiečių naudai, draugijoje susi
būrusių vokiečių ir pabaltiečių veikėjų santykiavimas savaime 
bus naudingas veiksnys. 

Gal dar svarbesni bus kiti požiūriai. Lietuvių, latvių ir es
tų tautos šiuo metu yra lemtingoje kovoje (nors laikinai la
biau ir tik pasyvios rezistencijos formoje) su tuo pačiu žiauriu 
okupantu, kuris laiko apsėdęs ir didelius Vokietijos plotus. Puo-
selėjus bendrą kalbą ir, kiek tai įmanoma, bendrą darbą, būtų 
pasitarnauta trijų Pabaltijo tautų išlaisvinimo reikalui. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvinimo mintis sustiprėtų tautoje, 
kuri savo 60 su virš milionų gyventojų svoriu šiaip ar taip 
daug reiškia ir reikš Europoje. 

Draugija, tikriausia, nepasitenkins valdomųjų organų iš
rinkimu, draugijos užregistravimu. Bus organizuojami paren
gimai supažindinti Vokietijos visuomenę su Lietuvos, Latvijos, 
Estijos reikalais, bus ruošiami pabaltiečių koncertai, dailės pa
rodos ir panašiai. Gal įsisteigs net specialūs institutai Pabaltijo 
klausimams studijuoti, arba tas darbas bus įjungtas skyrių 
pavidalu į jau esamus institutus. Gal draugija su laiku ras 
galimumų organizuoti stipendijas pabaltiečiams studentams, 
studijuojantiems Vokietijos universitetuose. Darbo laukas yra 
platus. Ką jau atskirai bekalbėti apie politiką? Neapsieis be 
jos ir naujoje organizacijoje. Koks pabaltiečio svetur darbas 
ar bendravimas su kitomis tautomis šiandien galėtų apsieiti 
be politikos? Taigi naujoji draugija ir šiais atžvilgiais galės 
mums būti naudinga. 

ABIPUSĖ NAUDA 

Savaime aišku, draugija bus naudinga ne tik mums, bet ir 
patiems vokiečiams. Gal kiltų klausimas, o kokią naudą gali 
turėti vokiečiai iš susiartinimo su tokiomis tautomis, kurios 
yra pavergtos ir nežinia kada vėl bus laisvos ir veiksmingos 
Europos scenoje. , čia pasakytina štai kas: Vadovaujantieji ir 
pramatantieji vokiečių sluogsniai neskaičiuoja dienomis ar sa-; 
vaitėmis ar mėnesiais, o ilgais ateities laikotarpiais. Lietuva 
ir kitos Pabaltijo valstybės gi kada nors bus vėl laisvos. Juo 
labiau pabaltiečių ir vokiečių santykiai iki tol bus pagerėję, su
stiprėję, juo naudingiau tai bus ir būsimai jungtinei Vokieti
jai. I r mažas kaimynas dideliam gali būti naudingas, jei santy
kiai grindžiami draugiškumu, o ne grobuoniškumu, kaip Hit
lerio laikais. Būsimoje Europoje ir ūkiniai santykiai tarp at
skirų kraštų bus tampresni, negu anksčiau būdavo. Ne tik pa
baltiečiams, bet ir vokiečiams yra išrokavimo, kad tarp jų bū
tų ir dar labiau išsivystytų geri santykiai. 

AR ATSKIRAI, AR KARTU? 

Dar gali kilti ir toks klausimas. Ar gerai, kad steigiama 
viena bendra pabaltiečių ir vokiečių susiartinimo draugija, ar 
geriau būtų atskiros lietuvių, latvių, estų susiartinimo su vo
kiečiais draugijos? Anądien latvių laikraštis Vokietijoje "Lat
vija" jau ir parašė, kad kaikuriuose latvių ir vokiečių sluogs-
niuose esanti kilusi mintis steigti dar ir atskira vokiečių latvių 
susiartinimo draugija. Tai minčiai niekas negali priešintis. 
Ypač kultūrinėje srityje tokios atskiros draugijos gali būti 
labiau veiksmingos, negu bendra visoms trims tautoms. Bet 
politiniu požiūriu pabaltiečiai turėtų didesnį svorį ir daugiau 
pasiektų, jei eitų išvien. Ir Baltų Tarybos veikla ir trijų pa
baltiečių tautų bendruomenių bendradarbiavimas laisvės kovų 
arenoje parodė, kad geriau eiti išvien, negu atskirai. 

{DOMUS ISTORINIS PRISIMINIMAS 
Lietuviai tokios susiartinimo draugijos steigime jau turi 

svarų pirmatakūną. Pirmojo karo metu, ypač einant jam į galą, 
Berlyne veikė ""Deutsch - Litauische Gesellschaft" (Vokiečių 
Lietuvių Draugija). Savo sudėtim tai buvo gana įdomi orga
nizacija. Jai priklausė žymūs vokiečių vyriausybės, reichstago 
ir landtago, ūkio ir kultūros gyvenimo atstovai. Asmeninio ran-

Kai išsileido kelionėn, vėl ne
pasitenkinimas ir bruzdėjimas, 
primenant ir visuomeninių lėšų 
eikvojimą ir kita. Išeitų, kad 
viskas blogai, ką daro, ir kad 
net cento negali išleisti, nepasi
tarę su kaikuriais laikraštinin
kais. Blogai yra, kada reikia 

Tokių malūnininkų pilna vi
sur ir visada. Ne jų kaltė, ne 
jie šią pasaką kuria, bet tie, Į 
, . . , 1 - x-i ui daug ko klausti! 
kurie juos stebi ir nori tik bloi „,_*.___ 
ga įžiūrėti. Iš tiesų, žmonėms 
neįtiksi. Būsi basas — šaipysis, 
užsimausi batus — stebėsis, ko
dėl šiuos, o ne kitus užsimovei. 
Ir taip esi ši pasaka, niekad ne 
mirštant nei malūnininkui, jos 
vyriausiam veikėjui, nei jos kū-f. . , . : .. . bylama ne todėl, kad "Dirva" 
rėjams. Mūsų tarpe kaikuri •> 3 w — * i •»*» 

Tačiau suprantama, kad šie 
išmetinėjimai ne tą sako, ką jų 
autoriai turi galvoje. 

Pasitarimų vardas 

Šį kartą prabylama dėl "Dir
vos" (Nr. 21, gegužės 27). Pra 

spauda šiuo malūnininku pada
rė Vliką. 

Reikėjo ar nereikėjo? 

Vliko ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkams vykstant į 
JAV, pasirodė nepalankių pasi
sakymų įrodinėjant, kad ši ke
lionė'bereikalinga, kad tai tuš
čias pinigų balon sviedimas, 
kad nei Washingtone, nei kur 
kitur jie nieko nepadarys, kad 
tuos pačius reikalus kiti galėjo 
sutvarkyti, — ir taip iki begaly 

rašo, bet kad netinkamai rašo. 
Visai nesvarbu, kas taip kalbė
tų, bet tektų paprieštarauti, 
nes juk negalima praleisti klai
dinimus. Tiesa, kai dirbtinais 
žaibais ir griausmais Chicagoje 
žaidžia "Laisvoji Lietuva", ga
lima ramiai snausti, nes juk re
tas kas ano savaitraščio mintis 
laikys rimtomis. Tačiau "Dir
va" yra kai kieno nuomonę for 
muojąs laikraštis. 

Prel. M. Krupavičiui ir prof 

APŽICRI NELAIMINGA. LfiKTUVNEAf 

Kapitonas William F. Raborn (kairėje) ir adm. Robert B. Carney. laivyno operacijų vadas, inspek-
tuo.ia Benningtono lėktuvnešį po įvykusios nelaimes juroje. (INS) 

zacijų pasikalbėjimas, būtent: 
Alto, Vliko ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto, stebėtojo vaidmeny 

bes. 
Ar ši kelionė be reikalo, var- j tas Dirvos" numeris su 

gu kas gali iš anksto pasakyti, 
kaip niekas neįstengs atspėti, 
ar jiems Washingtone kas pa
vyks, ar ne. Tačiau keista, kad 
šiems žmonėms pajudėjus, jau 
iš anksto rašoma apie nepasise
kimus ir pykstama, kad paju
dėjo. 

Kai šie pirmininkai sėdi 
anam Vokietijos užkrosny ir 
niekur nevažiuoja, sakoma, kad 
jie išsieikvoję, seni, be energi-

K. Zaikauskui atkeliavus, New' d a l . y v ^ u . j a i ? t , i r . L i e t w T 0 ? " • g " 
Yorke įvyko pasitarimas. Minė-

pasi-
kraipymu ir pasišaipymu pykau 
ja, kodėl tasai pasitarimas pa
vadintas "Lietuvių politine kon
ferencija". 

"Toks pasivadinimas lyg ir 
duotų pagrindo manyti, kad tai 
buvo visų a r bent daugumos 
laisvajame pasaulyje veikiančių 
lietuviškų politinių susigrupavi-
mų atstovų konferencija, ar gal 
net apskritai "pasaulio lietu-

tinio Washingtone atstovui 

Skaitytojas mato, kas pasita-

Kaltinimai rajoninei spaudai 

vių" atstovų politinė konferen-
jos, primetinėjama, kad nedalyl ei ja. 
vauja dažnesniuose pasitari- Iš tikrųjų tai nebuvo tokio j Atvirai prasitariant, taip ir yra. 
muose, nekonferuoja su diplo-, masto susirinkimas. Tai buvo ' Amerikos lietuvių politinę nuo-
matais, nieko neveikia, ir t. t. tik trijų politinės veiklos organi' monę atstovavo Altas. Vlikas partiniai pareigūnai nuolankiai 

kalbėjo mūsų visų vardu ir vi-1 išklausys rajono laikraščių pas 

Komunistai griebiasi įvairių kaip lėtai vykdomi partijos įsa 
priemonių, skatindami gyvento- kymai. Partija ir vyriausybė 
jus gerinti žemės ūkio gamybą, leidžia nutarimus, Vilniaus "Tie 
Tam tikslui vis didesnis dėme-j sa" ir radijas yra įpareigoti 

tiuose dalyvavo. Nei vieno s vs kreipiamas į Lietuvos rajo- skelbti griausmingus fragini-
svetimšalio ten nebuvo. Tai ar! ninius laikraščius. Pagal visus '. mus, sparčiau vykdyti sėjos dar 
ši konferencija nėra lietuvių! bolševikinius reikalavimus, tie Į bus. Tačiau, nepaisant viso 
konferencija? Pati "Dirva" sa-! rajoniniai laikraščiai privalo triukšmo, pavasario sėjos dar
ko, kad tai buvęs trijų politinės i kovoti už partinių įsakymų ir į bai Lietuvoje yra atsilikę. Kol-
veiklos organizacijų pasikalbę-i nutarimų įvykdymą. PastaTųo- chozininkai gerai žino, kad sie
jimas. Tai ar ta konferencijai ju metu tai spaudai suteiktas kiant geresnio žemės ūkio der-

ypatingas uždavinys — visa liaus, juo daugiausia pasinau-
gerkle šaukti apie tinkamą pa- dos ne lietuviai ,bet į ūkinius 
vasario sėjos darbų įvykdymą, sunkumus įklimpusi pati rusų 
Komunistai nori, kad toje rajo- valstybė. 
ninėje spaudoje atsispindėtų j P a v e r g ė j a S ( jįeškodamas lėto 
kolchozuose vykstantis gyve-1 a f n e t i n k a m o s ė j o s v y k d y m o 
nimas. Jie tikisi, kad kolchozų k a l t i n i n k U | v i s d a u g i a u b a r a 
pirmininkai ir rvairūs 

nėra politinė konferencija? 

Dėl visuotinumo 

Svarbiausia, tačiau, ko "Dir
va" nepageidauja, — kad ne
susidarytų visuotinumo įspūdis. 

vietos 

go atžvilgiu, čia buvo ir kunigaikščių ir grafų ir baronų, kar
dinolų ir vyskupų, tarnybinio rango atžvilgiu buvo ministerių, 
generalinių direktorių, profesorių ir kt. Užtenka paminėti pa
vardes Erzbergerio, Zi'.mmermano, reichsbanko direktoriaus 
Sehachto ir *kt. Kai Berlyne (dažniausia geriausiame "Adlon" 
viešbutyje) ar Dresdene ar kur kitur būdavo tos draugijos pa
rengimai, į juos atsilankydavo įtakingiausi sluogsniai. Lietuva 
kaip šiandien, taip ir tuomet dar nebuvo nepriklausoma val
stybė. Draugija puoselėjo susiartinimą, nužiūrėdama tam tik
rus ateities galimumus. Gal ne visi tie galimumai tuomet buvo 
lygiai lietuviams, lygiai vokiečiams naudingi, gal sudarant: turime pokalbių, posėdžių, šuva 
ateities "koncepcijas" buvo daromos įvairios klaidos (pvz. 
Uracho epizodas), bet kas galėtų ginčyti, kad toji draugija vis-
dėlto ir lietuviams ne mažai pasitarnavo. Tarp kitko, ji leido 
ir gražų iliustruotą laikraštį vokiečių kalba "Das Neue Li-
tauen", k y ris vokiečius supažindino su lietuvių tautos būdu ir 
jos klausimais. O kas šiandien reikalinga? Tas pats ir dar dau
giau: Kad kitos tautos ko daugiau ir ko dažniau išgirstų apie 
lietuvių tautą ir jos gyvybinius siekimus. O tuo požiūriu išnau-
dotina kiekviena proga. Jonas Kertinis, Vokietija 

sų lietuvių politinių grupių. Tie | tabu ar pabarimų. Tos spaudos 
redaktoriai kolchozinėje sant-
tvarkoje galėtų virsti tikromis 
pabaisomis. 

Ar toji spauda atlieka savo 
uždavinius ir į ką ji išvirto, pui
kios medžiagos teikia Lietuvos 
pavergėjo šaltiniai. 

Laikraštis "Tiesa" gegužės 
mėn. 11 d. tuos rajoninius laik
raščius smarkiai išbarė. Pasiro
do, jie pakankamai daug dėme
sio nekreipia į blogai vykdomus 
pavasario sėjos darbus. 

Lietuvos pavergėjas atrodo 
pagautas siaubo, matydamas. 

sa, jame nėra frontininkų ats
tovo, bet juk jis dalyvavo Lie
tuvos Laisvės Komiteto sąsta
te. Gaila, kad nepasirodė kvies-
tas Lietuvos pasiuntinys Wa-
shingtone, ir jis pasitenkino 
vien stebėtojo delegavimu. Bet 
ar kas turi atsakyti už tai, kad 
nedalyvavo pakviestas ? Kiek 

žiavimų ir konferencijų, kur ne 
visi kviestieji dalyvauja? 

Neatrodytų, kad "Dirvai" šį 
pasitarimą vertėtų taip stipriai 
ignoruoti, kaip ji daro minėta
me numeryje. Jeigu buvo kal
bėta ir kas nors susikalbėta, 
tektų visiems pasidžiaugti. Pa
sišaipymai ne visada esti gera 

priemone artimam bendradarbia 
vimui. 

rajoninius laikraščius. Pati par 
tija iš rajoninės spaudos rei
kalauja skatinti socialistinį 
lenktyniavimą kolchozuose. 

Tačiau kas gi pasirodo? Pati 
partija, viena ranka bardama ra 
joninę spaudą, kita ranka tos 
spaudos darbui trukdo. "Tiesa" 
turėjo net prisipažinti, kad par 
tijos rajoniniai komitetai vietos 
rajonų spaudes redaktorius bei 
kitus redakcijos darbuotojus 
varo dirbti į kolchozus. 

Iš kitos vėl pusės, patys kol
chozai mažai boja rajoninių 
laikraščių. Toji pati "Tiesa", 
kiek anksčiau graudžiai skun
dėsi, kad kolchozų pirmininkai 
ne tik pyksta ui rajoninių laik
raščių kritiką;, bet ir grasina 
bei persekioja tų laikraščių ko-

1 respondentus. 

N E L Ė MAZALAITĖ 

S A U L Ė S T A K A S 
ROMANAS 

53 • 
(Tęsinys) 

Tačiau Naujus Metus jie sutiko Ramovėje — tik
tai taJip jie galėjo susitarti, jog bus visi — visi tai reiš
kė ir Antanas. Žinoma, ir Stasė. Jai patiko, kad ji yra 
uošvių draugijoje, tiek*žinomų žmonių ateidavo prie ši
to stalo, ji buvo supažindinama taipgi — ponia saky
davo, ar tėvas: 

— Mūsų marti. — Ir Antanas buvo toks links
mas, toks gyvas, kaip tada, kai jis pradėjo ją lydėf.i 
namo. Jis šoko su seserim. — Kodėl ji taip keistai ren
giasi — galvojo jaunoji ponia apie vyro seserį — bal
tai, arba juodai, dažniausia baitai. Kas parenka jai 
fasonus? — galvoja ji, nes niekada nebuvo regėjus jo
kiame madų žurnale tokių klosčių, tokių linijų. Ir ji tu
ri vėduoklę — kas matė, kada tokį prasimanymą — 

i 

Šitą momentą priėjo dar du ponai, Ji girdėjo ir 
suprato iš kalbos, jog vienas buvo senas uošvio pa
žįstamas, finansininkas, ir jisai pristatė antrąjį. O, 
Stasė buvo girdėjusi, kas nežinojo apie tą elegantą ir 
dabitą, jis buvo vidutinio amžiaus, pats įdomumas vy
ro — tarė ji — jis vilkėjo elegantiškai, jo manieros 
rinktinės, jo reputacija žavinga: viliotojas. — Jis man
dagiai kalbėjo su visais ir žiūrėjo į Antano seserį — įr 
prasidėjus valsui, nusilenki jai. 

Jis daugiau nepasitraukė. O, bet jis tikrai mo
kėjo būti žavus, jis buvo ir kviečiamas pasilikti šioje 
draugijoje — jis puikiai šoko, ir kiekvieną kartą su 

ta pačia. Mažos pertraukos metu, Stasė sušnibždėjo: 
— Žavingiausias kavalierils! Visos moterys laks

to paskui jį — jis turėjo begales pergalių. 
— Gailies, kad nebuvai jų tarpe? — tačiau ji tuo

jau kremtasi: aš darausi neteisi tai savo brolienei. Bet 
kam ji taip sako! — Tai nėra pasiteisinimas — sako 
ji sau, ir tuomet nuolaidžiai šypso ir nori atsipirkti: — 
Ar ne ta apyrankė tau labai patiko? — ji nusiima gra
natų eilutę ir uždeda ant brolienės rankos. — Bet ar 
tai išlygina šiurkštų žodį, galvoja ji ir ji neatleidžia 
sau, jai stačiai negera — tačiau Stasė švyti ir nema
no pykti — ne, jai visai neaišku kodėl pykti, ji sako: 

— O, aš taip pat tik šiandien jį pamačiau. 
Dabar mergaitė juokiasi — garsiai ir piktai. O, 

mano vargšas brolis! — bet ji negali daugiau pykti 
— kodėl? Ji tiktai yra tokia, jos brolienė, žiūrėk, kaip 
ji sukinėja apyrankę — ir labai nuoširdžiai sako: 

— Gal jis rimtai su tavim pradės flirtuoti. 
— Jis man nuobodus, kaip kiniečių romanas, — 

sako mergaitė, —r tačiau kas gi jai gali tikėti, nes štai 
ji vėl šoka su elegantišku ponu. Kodėl ne — ji nesirū
pina, jis šoka gerai, yra lengva suktis su juo, jeigu 
tik jis neturėtų papratimo, taip pusiaumirka ir 
reikšmingai žiūrėti, neatlupdamas akių. Ir jeigu ją 
taip neimtų juokas — kaip tik dėl to žiūrėjimo. — Tu 
manai, kad tai taip labai veikia? Jeigu jis nekalbėtų 
komplimentų pagal tokį seną receptą: nė vienas žodis 
neužsilaiko joje, jie nueina su neaiškiomis dulkėmis, 
su muzika ir ji neturi noro atsakinėti nei užginčyti. 
Net nemandagia tingi b^ūti. Ji tiktai šypso — nors ma
to, kad jos tylėjimą jis priima, kaip begalinį susižavė
jimą, ir šypseną, kaip pasidavimą. J i tingi ir tai iš
blaškyti — 

Tiktai kartą ji sako motinai, labai netikėtai vi
siems : 

— Gal mes važiuosime? Ar to jūs nesvarstėte su 
tėte? Man pasigirdo. 

Motina šyptelėjo — ir tėvas pasakė rimtai: — 
— Kaipgis. 
Jos šokėjas lydėjo iki pat automobilio. Jo žiūrėji

mas dabar buvo toks suprantantis ir pasigailintis, ji 
galvojo: — O dabar tu tiki, jog pajutau, kad esi man 
pavojingas, ir bėgu. Tu, žinoma, vysies, truputį atsi
likęs — pasibrangindamas. 

— Gal ta!i tavo pasirinkimas? — sako pakeliui tė
vas — ji girdi truputį užslėpto nerimo. O motina tar ia : 

— Girdėjau, jis toks širdžių rijikas, gimnazistų 
terminu, toks liūtas, 

— Ach, — ji juokiasi, — vištidėj lengva būti liū
tu. — Jie visi juokias ir tėvai daugiau nelaužo sau 
galvos, vistiek, kad rytojaus dieną ji gauna gėlių ir 
po poros atvyksta jisai pats su vizitu. Taip pasitaiko, 
kad ji viena priima jį — ji leidžia kalbėti jam: tai yra 
tas pats pasikartojimas iš baliaus, jis tiktai prideda, 
jog po to vakaro nėra užmiršęs jos nė miinutei. Pas
kui jis atsiminė, jog pažįstą ją labai seniai, ir paskui 
dar, kad apie ją daug kalbama. — Viską ji nuleidžia 
taip sau — ji tyli ir šypso, tačiau ji mato, jog ta'i jis 
skaito padrąsinimu, ir galvoja: — Užtenka, *— Ji nu
suka kalbą, jog šią žiemą jie taip užimti, visi, kad ma
žai gali kur buvoti ar priimti pas save. Žinoma, po ke
liolikos sekundžių, jis pakyla ir atsisveikina. 

Tačiau jis netrukus atsiranda vėl šiuose namuo
se. Dabar jo kalba yra dar drąsesnė, jo žiūrėjimas kar
tais įžūlus, ir ji pradeda niršti. 

Viduryje jo pasakojimo, kad ji esanti moteris skir
ta tikram vyrui — užkariautojui, ji sako: 

— Jūs manote man pasipiršti? 
Šitai sužlugdo jį trumpam, ir ji galvoja: — Įdo

mu, ar tu buvai pamanęs apie vedybas, a r tiktai norė
jai pailginti sąrašą. — O jis sako: 

— Jūs esate nuostabi — jūs padedate man. Ži
noma, tai nėra taip lengva pasakyti tokius žodžius, 
kaip jūs minite -r- tačiau, tai mano vienintelė mintis. 

(Bus daugiau) 

% 
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'4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O I S 
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Ketvirtadienis, birželio 3, 1654 

Tautines vėliavos 
pašventinimas 

Prieš atl iekant šios ce 

juto, kad sis pasirinktasis ke- mėjimu lietuviška daina. Ne 
lias y ra didingas. J i tikėjo, kad vienas skautas tenepasilieka 
visos Seserijos narčs gyveno neįsijungęs veiklai į šių v a r ž y ' 

l t f l w l m*MW JW mjwjwm***>~~ i*s j įprasmino šio svambaus įvykio 
&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&1&K&&&& f^Ą pareikštomis savo reik 

S k y r i ų ? e d d SKTN. ALFONSAS KERELIS, mingomis mintimis apie mūsų 
' l ų „ « / . !TI « , ~ T « w o e n o j trispalve ir pašventino ją. Tuo 

6 8 4 4 S. G i e e n ! >t„ M u c a g o \ 1 , Te l . p a č i u m e t u pašventinama ir lie
tuviškos žemės žiupsnis, kuris 
buvo atvežtas iš Suvalkijos ly
gumų 

Prie šios vė'iavos perduoda
mos pareigos naujai išrinktajai 
vyriausiai skautininkei O. Zals-
kienei, kuri paima savo rankas 
PLS Seserijos organizacijos 
vairą. Penkios skautes, kurio3 
pakeltos j puskautininkes laips
nius, duoda įžadą, apsuptos ki
tų skautininkių ratu, tvirtai su-

o • • ^rno\~a
 t u o didžiuoju skautąvimo jaut- bų darbą. Konkurso pabaiga 

rujos apeigas Seserijos Dvasios į J "« f 6 

T r
J . , f , * a*- vio ! rūmu. Padėkojus visoms PLS š. m. gruodžio 15 d. Vadas sktn. kun. prof. St. Ylai .. ' 

PLS SESERIJOS SUVAŽIAVIMAS 
Iš daugelio JAV miestų lie- Ylos. J is ypatmgai vaizdžiai 

tuvaitės skautės suskrido į lie- a a v o pamokslo metu išryškino 
tuvių sostinę Chicagą. Praėju-1 mūaų trispalvės simboliką ir 
sio šeštadienio ryte apie 50 ; £ . . ~ J A „ • i ; , , u , 

, . • . . , . i»vede m;n-j, kad šios spalvos 
skaučių vadovių susirinko į' 

yra sinteze taip, kaip Dievas 
susirinko 

Lietuvių auditorijos patalpas, 
kad aptarus ir išrišus susida
riusias problemas. Visų dalyvių 
veiduose atsispindėjo džiaugs
mas, kad po ilgesnės laiko per
traukos turėjo progą pasidalin-
ti savo mintimis ir nuveiktų : k o 8 i » M a r i J o s augštesnioalos 
darbų rezultatais, šiame pirma
me, Amerikoje, įvykusiame su
važiavime. 

Iškilmingoji akademija 
Visos šio suvažiavimo daly- į jungus ios rankomis 

vės ir gausus būrys svečių rin-l Sveikinimai 

Išnešus vėliavas is sales ir 
mokyklos mažąją auditoriją po -. . , .. j ^ n ^ ^ ^ i o ; 
.., . / , , 1. J ^ *^ šios akademijos įskilm ngajai 
iškilmingų pamaldų, š io šuva 
žiavimo akademiją at idarė sk t 

Seserijos vadi jos narėms pa
skirai priminė, kad šis skauta-
vimo darbas turi klestėti ne
pertraukiama gija, kol sugrįšim 
į Lietuvą. 

Visiems dalyviams sugiedo
jus tautos himną, ne vieno aky
se spinksėjo ašara ir kiekvie
nas savęs klausė, kodėl būna 
tokios t rumpos tų puikių išgy
venimų valandos? 

Daug dirba ' Skautybe 
Berniukams" iš leidimu 

Bostono sk. vyčių būrelis 
sėkmingai organizuoja aukų 
rinkimą šios knygos išleidimui. 
Šiam gražiam darbui energin
gai vadovauja šioj sr i ty prity
ręs psl. A. Žilinskas. 

Praverkime tėvynes laužus 
LSB Vadija jau išsiuntinėjo 

Vyr. skautininke-, žodis 

Nepaprastai dideliu ryžtingu-

dr. M. Budriene, pakviesdama 
laikyti paskaitą Seserijos Tau
tinio Auklėjimo skyriaus vedė-

« „ n i J^ sktn. dr. M. Žilinskienę. Lamu ir paskatinančiomis m.nti- *[*•. \ 
A- ., »„,.. •.— -*; t a i sklandžia dikcija ir įmpo-mis ir pavyzdžiu vyr. skauti- • •-•• v , 

. . ~ „ .- . . . „„ ' nuojanciu balso tono švelnumu 
ninke dr. D. Kesiunaite savo J . 

., . , , . , . . , : prelegentė išvedžiojo susirinku-
nuveiktų darbų apžvalginę kal- |*\ sj.__ __._ J 

bą pradėjo su gilios prasmės 
sakiniu: "Aš žinau vieną šalį,; 
kurioje viešpatauja tiesa, gė 
ris, grožis, nuoseklumas." 

daliai einant prie pabaigos, pa- j tunt ininkams vietininkams ir 
reiškiami PLS Seserijos šuva- paskirų vienetų vadams me-
žiavimui sveikinimai. I džiagą Tėvynės laužams. Ši pir-

Pirmasis sveikina sk. tėvų I moji šio laužo kibirkštis turi 

Iki šio meto buvęs Los An
geles skautų vietininkijos vie
tininkas pskn. V. Pažiūra iš šių 
pareigų pasitraukė. Šioms pa
reigoms eiti y ra patvir t intas 
psktn. S. Zakarevičius. 

Vienetų vadovams 

Esa te raginami baigti atsi
skaityti u i išplatintus kalendo
rius Tauta Budi. Ištesėkime sa
vo pasiryžimą iki galo ir su
tvarkykime visi šio gražaus 
4arbo rezultatus. 

Sėkmingai vyksta vajos 

"Skautybe Berniukams" kny
gos platinimo vajus vyksta sėk
mingai. Šiaip paskiri ir metų 

vadovai ir sk. vyčių būreliai savo sūnui 2 doi. šios knygos 
parodo JAV rajone daug gra-1 įsigijimui. 
žių pastangų, bet tai visa būtų Pagerbė 
nesėkminga, jeigu mes neatlik-, Clevelando "Neringos" skau-
tume savo skautiškos pareigos j čių tun tas surengtoje akademi-
ncįsigiję nors vieną šios knygos i joje atsisveikino su vyriausia 
egzempliorių, kuris kiekvienam 
skautui y ra būtina turėt i . Ne
palikime kurt i šiam šauksmui. 
Tėvai kviečiami šiame vajuje 
nuoširdžiai talkinti, paskiriant 

(Nukeltr. į 6 pusi.) 
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Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

i : n rARDAS J. ULIS, SAV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

T E L E V I Z I J O S 
I B R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir Garantuota* Darbas 

DARBO V A L A N D 0 8 : 6. v . v — 1 0 v.v. 
Šeštadieniai*: 8 v ryto — 10 • . vak. 

M. RIMK.IS, 41 l t So. Franciboo 
T d e C YArds 7-10M 

— 
MHMMH ...., ... .... ,. „ • ,,. :- _ T> „ 

sius po didingąją anų laikų Lie-
| tuvą, išryškino lietuvių tautos 
nueito kelio vargus ir sugrįžo 
1 dabart inę žiaurią tikrove. Jos 
didelis buvo džiaugsmas, kad ji 

Baigdama ji ragino visas va- galėjo gėrėtis lietuve motina, 

vardu inž. P . Pavilč'.us, po jo 
seka PLSS Pirmijos vardu 
vyr. sktn. B. Kliorė. Toliau bu
vęs ilgametis PLSS Pirmijos 
pirmininkas vyr. sktn. K. Pal-
čiauškąs. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenes vardu kalbėjo 
Blinstrubas ir "Mūsų Vyt is" 
redaktorius vyr. sktn. B. Kvik
lys. JAV III Rajono vadeivos 
vardu sktn. A. Kerelis ir Balfo 

doves dar prie didesnio susi- k u r i įgiaikė savo kalboje gry- , 
klausymo savame tarpe ir vi- n u m ą i r j ą t a i p s t i p r i a i ^ l * * * k a ™ k l * R a m o v e s V a r d u 

uždegti visus didesniu susido-

ISOPHIE BftRCUS 
RADIO PROGRAMA 

{ U WGEB rtottoa — Banga 1SS* 
PIRM A D. IKI P B N K T A D 

8:46 Iki f.SO TaL ryte 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

fOtiicmgo l t , Dl. HEaalock 4 - M 1 ' į 
REOTAD. 8:S0 Iki t:SO ryte 

I PIRMADIENIO vak. nuo I—S v 1 
Sekmad. 8 30—»:30 % r. II atott<v| 

WOPA — 14SO kil. I I 

STATYBAI IR NAMŲ/ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV RCAIV 
M E D 2 I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBERCCX 

STASYS UTWINAS, Pres. 
S0S8 S* HALSTED ST. 

T*L Vlctory J-127J 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P R I 

8TATTMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINS ATIDARYTA kaadlen auc 
t vai. ryto Ikt 4 vai. vakaro U 
leAtadienlais Iki t vai. vakaro 

pir.iAi m S A C C I A I 

PERKRAl 'STAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR I* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Portą nauja dklel) aunkT«dttan| 

Ir apdraodas 
8. Tai man. Chlcago 29, III. 

Tol. GRrovehUl I - 7 0 M 

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

VĖDINTI" V AI — VĖSINTUVAI 
t l . E R T K O S REIKMENYS 
TV B E I RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTA1SYMAS 
iirbtuveae Ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
seras patarnavimas garantuotas. 

iL-DGinfl. 
lOTCLCVision 
(sales- serviče) 
S1S0 & Hsisted, DAavbe 6-688*. 

»>.IN; I • I 

miuiimmii:iuim »"IHI«IWIIIIIIHBIIKIII—iniyn 

'sveikino sktn. I. Daukus. 
Visa eile gau ta sveikin'mų 

raštu, kurie t u v o perskaityti . 

suomet būti pavyzdžiu geru sa- vaikų, širdyse, kurie surišo 
vo elgesiu ir darbu jaunesnio- [ tampriais kovos ryšiais už sa-
sioms, pabrėždama, kad vienin- i v o žemę. Kalbėtoja pabaigoje 
telis mūsų tikslo kelias y ra kil-; kreipėsi į seses, kviesdama j a s ! Uždaromasis žodis 
nuraas, kurio pasekmės mus ve- j išlikti nepalūžusiomis šios ' Dr. D. Kesiunaite savo pa
dą į laisvą tėvų žemę. tremties kelio vingiuose, bet! skutiniame žodyje išreiškė sa-

Sekmadiento rytą atlaikytos nešioti savo tauriose širdyse tą! vo džiaugsmą, kad lietuviškoji 
šv. Mišios PLS Seserijos Dva- Į lietuvišką namų dvasią, nes tie I visuomenė buvo didi pa rama vi- Į 
šios Vado sktn. kun. proi. St. į visi tur ta i turi būti išsaugoti. | suose skautybės darbuose ir 

§iiWHuininiwH»iHfliii:iti;iw«iim!mmimHni^ 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUdEF 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

« 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloko 

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

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir maiais kiekiais. 

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

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

JOHN J. K A Z A N A t S R A 8 , P r e a VI. 1-774? f 

SaTtncs l m u r e d t o §10.000 by F . 8 . L L C 

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

aWiUii:iiiimiiiiin'iiiiuiiiuiiiU!:ii!!iiNunuiu;i!iiunuu;iHiiMii!i;uuiiiiii!;!iii;uwiii'i«RaNNW 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

HARM0NY MOTORS, INC. 

Tai yra dvigubom sienom Speed Queen su 

automatiška pompa, laiko rodyklių, Auto

matiškais stipriais gręžtuvais ir alumi-

niaus skalbimo įtaisu. Tai greičiausiai 9 

svarų skalbimo mašina. 

Ši Deluxe 
"SPEED QUEEN" 
Reguliariai kainuojanti 

$149 .00 
DABAR PER 

10 DIENŲ TIKTAI 

$119-oo 
{skaitant JŪSŲ seną masiną 

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

ALK), ALK) AUTOMOBILIŲ SAVININKAI! 
J a u pa ts laikas tavo ištikimąjį draugą paruošt i va

saros sezonui. J is visa gerkle šaukia : pakeisk mano mo
tore, greičių dėžėje, diferincialę alyvą, išplauk motorą, 
radiatorių ir pakeisk mano širdyje vasara i reikalingą 
temperatūrą. Atreguliuok mane — čia kaip sakoma: pa
daryk pagrindinį T U N E U P ! Visą darbą mes sąžinin
giausiai atliksime lietuviškoje gasolino stotyje. Turime 
motoro elektros sistemai ir benzino mišiniui nus ta ty t i 
moderniškiausius paskutinės laidos elektrinius apara tus . 

Visiems mechanikos ir karoseri jy darbams vadovau
j a pri tyręs specialistas ALEKSANDRAS ŠNELIUS. 

LIETUVIŠKA GASOLINO STOTIS 
5759 S. Weatem Ave. TeL REpublk 7-9533 

Kviečiame visus savo klijentus bei automobiliais važinė
jančius lietuvius atsilankyti į naujai pastatytą taisymo dirb
tuvę. Turime moderniškiausius elektroninius aparatus nure-
guliuoti motorus bei hidrolinius įrankius atlikimui visų ka-
roserijos darbų. Prityte 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 nelaime telefonuokite į Harmcny Motors ir mes tuojau 
atvyksime ir pagelbėsime jums visose jūsų bėdose. 

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. 
5805-07 S. HESTERN AVE. REpuMic 7^4»0 

TOLIUS ŠLLTAS, pre»-

-

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

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 - ? l 4 6 

N a i n y K E m v o o d 8-3092 

šiai . 

Furnifure Center, Inc. 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — Vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

Tel. Vlctory 2 - 4226 

•N 

3222-24-26 So. Halsted Str. 

L 
ATIDARYTA. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30; kitomis dienomis 9—6 

Sekmadieniais 10—5 vai. 

TAUPYK A T E I Č I A I 
Kfekvteno «t«iti*s Ulm4 prikl«u«« nv t#, ki*k jis 

•utaupi, kada galėjo taupyti. Ką baplanuosi ateičiai atsa
kymas via tas pats. 

Taupydami Univarsal Sav ings and Lean bandrovafa, 
~fausita gar* dividendą, užtikrinta saugumą ir mandagy 

patarnavimą, n— indaliai yra apdrausti iki $10,000 kiek-
vUnim asmeniui, o vedusiu, porai kombinuoti iki $30^000. 

Na mokamas sustojimas automobilistams, v 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

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

VALANDOS: Pirmadieniai!, antradieniai* ir pankUdieniaia mio 9 ryi»-
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 8 ryto iki 8 vafe Trečiadieniais-
ir valstybės šventėmis uždaryta. Sėst nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE C0MPAHY. INC. 

2310 YVEST ROOS£VELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad aj skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

t ik už $ | 4 i - 8 9 

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

Užeikite j 
LIETUVIŲ E R A U T U V Ę 

L I E T ū V f S K f l ĘSTAIGft 
SAFETY OF YOUP 
SAVINGS 

* T •t į .".s j,.,.=r 4..",. -, J..„L,S I I l ,111. . . Į , . . į . * - •• •!•• . i 

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

ir tolimų distancijų, šauk i t e : 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CALIFORNIA AVE., CHICAGO, 1LL. 

ROckwed M 8 R 
i m T P T ^ P f f C T ? 1 

• * • • 



Ketvirtadienis, birželio 3, 1954 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILL 
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Toje pat vietoje praeitais me į Tą pat dieną jaunojo sesutė 
tais lapkričio mėnesį lietuvėms! Eleonora Slivinskytė su pasižy-
moterims ir mergaitėms buvo su mėjimu užbaigė Mercy School 

of Nursing of Detroit. Tėvai, Jo 
nas ir Ona $livinskai, šventė dvi 
gubą vaikų dž augsmo šventę. 

ruoštos rekolekcijos 
Iš skautų gyvenimo 

Kalbamoji Meno Akademija autobusu iki Birmingham, is čia 
yra Cranbrook m. gal 20 mylių sėsti į užmiesčio autobusą arba 

Šeštadieninė mokykla baigė 
mokslo metus 

tytas ir rašinėlis laimėjęs pirmą 
vietą. 

Ypatingai maloniai ir gaivi
nančiai nuteikė tėvelius ir ma
žuosius klausytojus 4 skyriaus 
mokinių dainų ir deklamacijų vų bei mokinių, įvyko didesnio _ * x . *iu • • - ; m o nta2as, pravestas muz. mo-

Gegužės mėn. 30 d. buv. lie
tuvių svetainėje, dalyvaujant 
svečiams, dideliam skaičiui tė-

masto mokslo metų baigimo iš 
Ėilmės — akademija. 

kyt. Zarankos. Akademija tru
kusi porą valandų baigta Tau
tos himnu. 

Dar reikia paminėti Tėvų Ko 
re**, pramodamas tos dienos m į t e t ą : pirm: p. Griškelis, ka-
h . v o n t r o l i n e » r u i - 7 i n o • " T i o IČT«OC< . . 

Pirmuoju kalbėjęs Šv. Anta
no parapijos kleb. kun. dr. Bo-

sininkė — Januškevičienė ir se 
kret. Sukauskas, bei anksčiau 
b u v ę s š i o s m o k y k l o s v e d ė j a s G o 
gelis, kurie savo darbu ar tal
kininkavimu prisidėjo prie šio 

G. 

Evangelijos žodžius: "Jie išmes 
jus i i sinagogų, bet ateina va
landa, kad kiekvienas, kurs jus 
užmuš, tarsis tarnaująs Die
vui" (Jon. 15, 26-27; 16, 1-4), 
juos pritaikė tremtiniams, ne- iietuvybės židinio ugdymo, 
tekusiems tėvynės, savų mokyk
lų ir kovojantiems dėl lietuvis-1 
kos dvasios išlaikymo jaunoje , 
kartoje. Dėmesio verta kun. kle 
bono mintis, kad okupuotoje 
Lietuvoje stengiamasi policinė
mis priemonėmis nustelbti lie
tuvišką dvasią, kai šiame kraš-

Šventoji valanda 
L. L. R. Kat. Federacijos 4 

skyriaus iniciatyva, š. m. birže
lio mėn. 9 d. (trečiadienį) nuo 
2 iki 3 vai. po pietų, Convent of 
Mary R e p aratrix patalpose, 
17330 Quincy Ave., 2 blokai j 

Birželio mėn. 5 d. YMCA pa
talpose prie Clark parko Det
roito skaučių "Vilijos" ir skau
tų DLK Mindaugo draugovės 
ruošia skautišką vakarą su įdo
mia programa: skautiški pasi-
rodydarni, arbatėlė ir šokiai. 
Pradžia punktualiai 5:30 vai. 
vakare. 

Detroito skautų ir skaučių sto 
vykios šiemet bus prie Pontlac, 
Mich., nuo birželio mėn. 22 d. 
iki liepos mėn. 5 d. 

Š. m. birželio men. 6 d. 12:30 
vai. Šv. Antano parapijos mo
kykloje šaukiamas skaučių tė
vų susirinkimas, kuriame nu
matyta smulkiau painformuoti 
tėvelius apie stovyklą, pristatyti 
stovyklos vadovybę ir pasitarti. 

G. 

už Detroito m. centro. Važiuo
jama į šiaurę, Woodward, toliau 
— už zoologijos sodo. 

Mokslų muzėjus saugo daugy 
- Carl J. Gobis ir Joseph Sa| bę gamtos mokslo eksponatų, 

kai lėktuvu buvo nuskridę į Los žmonių rasių, antropologijos 
Angeles, Calif., į svečius pas 
buvusį Detroito gyventoją Gest. 
Be to, aplankė Hollywoodo ir 
Meksikos žymesnes vietas. 

/C. J. Gobis yra parašęs kny
gą: Estimators Hand Book I j ų R y t ų m e n o eksponatus. 
Tool & Die Industrial Estima-

eksponatai tikrai sudomins mus. 
Įvairus mineralai. Indėnų surink 
tos kolekcijos. Tuo tarpu meno 
akademijos muzėjuje matysime 
įvairius meno kūrinius iš gilios 
senovės. Čia matysime Tolimų-

ting, kuri rinkoje turi gerą pa
sisekimą. ^ M. ir G. 

Kultūrinė iškyla 

T R U M P A I 

Gegužės mėn. 29 d. kun. kleb. 

Lietuvių Kultūros Klubas ren 
i gia įdomią iškylą į Cranbrook 
i Mokslų Institutą ir Meno Akadbe 
I miją ir jos muzėjų. Klubo nariai 
ir nenariai, kas tik įdomaujasi 
panašios rūšies kultūrinėmis iš 
kylomis, renkasi birželio 6 d, 
sekmadienį, 11 vai., prie Mrm, 
Sims namų, 2207 Oakmann St. 
(tel. WE. 3-6702). Kam patogu, 

dr. Boreišis surišo moterystės su savo automobiliais, arba au

te laisvė, kaip tas didžiulis me-' šiaurę nuo 6 Mile Rd., laike Ma-
dis, pastoja kelią tėvynės mei- rijos Metų Novenos bus švento-
lės spinduliams, kurie sklinda jį valanda — švenčiausiojo Sak 
iš šių vargo mokyklų. 

Mokyklos vedėjas Misiūnas, 
apžvelgdamas mokslo metų ei
gą, padėkojo kun. dr. Boreišiui 
ui prielankumą šeštadieninei 

ramento pagarbinimas. Atsimin 
tina, kad ši valanda yra specia
liai paskirta lietuviams ir pa
maldoms lietuvių kalba, vado
vauja kun. K. Simanavičius. 

mokyklai ir Šv. Antano parapi- Minėta Novena prasideda bir 
nės mokyklos seselėm, kurių želio mėn. 8 d. ir baigsis birže-
dvi atstovės atsilankė į akade- lio mėn. 16 d. Dievo Kūno Šven 
mjgą, už vaikučiuose palaiky-) tėję 8:30 vai. vak. didele proce-
mą lietuviškos dvasios bei šeš- sija, į kurią kviečiami visi ga-
tadieninės mokyklos mokytojų ; lintieji dalyvauti, 
autoriteto. Jis pasigedo organi- j = = = = = = = = = = = 
zuotos ir neorganizuotos visuo | ^ 
menės paramos. Mokykloje dir 
bo 7 mokytojai: kun. K. Sima
navičius, Misiūnas, Daugvydie-
nė, Kundrotienė, Balzaraitytė 
it Zaranka. Be td," fkr Naujų 
Metų dirbo buvęs mokyklos ve
dėjas dr. V. Misiulis, daug rūpi 
nešis ir sielojęsis šios mokyk
los reikalais. Mokinių buvo užr 
registruota 130, bet laike moks 
lo metų keliolika nubyrėjo. 

Po vedėjo kalbos Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės pirmi 
ninkas inž. Mikaila tarė trumpą 
žodį vaikučiams ir Tėvų Komi
teto pirmininkas Griškelis savo 
kalboje pabrėžė, kad šeštadieni
nė mokykla yra ta vieta, kur 
dirbamas konkretus darbas lie
tuvybei išlaikyti. 

Mokyklos vedėjui pakvietus, 
Bendruomenės pirmininkas inž. 
Mikaila įteikė atestatus. Iš 4 
skyriuje buvusių 23 mokinių, 18 Į 
įteikti mokyklos baigimo pažy-j 
mėjimai. Geriausiai baigusiems; 
mokiniams: I skyr. Bosaitei Er- i 
tai, Butkutei Irenai, II skyr. 
Majauskaitei Danguolei ir Čiun 
kaitei Antaninai, m skyr. Bul-
garauskaitei Rūtai ir Bitliei'iUi 
Ričardui, IV skyr. Violetai* Či-
ž a u s k a i t e i ir K a z i u i J a n k a u s k u i 
įteiktos dovanos — knygos, o 
Čižauskaitei Viotetai, kaip gerai 
mokinei ir kaip laimėjusiai I 
vietą už rašinėlį "Kodėl aš lan
kiau šeštadieninę mokyklą" i 
įteiktas gražus albumas. Dova
nas parūpino Tėvų Komitetas, 
Mokytojų Sąjungos D e t roito | 
skyrius ir knygyno "Neringa 
savininkas VI. Pauža. 

Po oficialiosios dalies sekė vai 
kūčių pasirodymas, kuriam gra 
žiai ir nuotaikingai vadovavo 
muzikos mokytojas Zaranka. 
Vaikučiai padeklamavo, pas
kambino pianinu, pagrojo akor
deonu, įscenizavo ir net pavie
nės "balerinos" pašoko. Paska*-

ryšiais Juozą Slivinskį su Mary 
Ellen Carrathers. Pamaldų me
tu Valencija Stapulionytė gra
žiai pagiedojo solo "Ave Maria". 
Jaunavedžiai yra baigę Šv. An
tano parapijos mokyklą ir daug 
dirbę su katalikišku jaunimu. 

KLAUSYKITE: 
LITHUANIAN MEL0DIES 

STOTIS WPAG BANGA 1060 KIL 
Kiekvieną aekmad. 3:00—3:90 

(Detroit laikui 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

15754 Lesure Ave. 
Detroit 27. Mich. 

Tel. BRoadway 3-22*4 
••7—1 į s y ^ ** 

tobusu, arba gatvėkariu, važiu© 
ti prie A. Stokus namų, 19935 
M ant St., netoli Woodward, 7 
mylios »atve, tel. TW. 1-4058. 

įvairių pasaulio kampų suvežti 
kūriniai bylos apie gilią senovę 
ir jos meną. 

Kas norėtų pats asmeniškai 
važiuoti, turėtų keliauti: Cran
brook (iš Detroito šiaurės pusėn) 

taksį. Automobiliu važiuojama 
iki Lone Pine Rd. (Woodward). 

VI M. 

M O V I N G 
A. B E N I U L I S atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus i i toli 
amų ir artimų atstumų. 

Telef. S E . S-2146 
arba BI. 7-7075 

1835 CANALPOET 

Geriausia dovana atminčiai 

MALDAKNYGE 

"JAUNUOLIU MALDOS" 

•Įii'MIHmv • M H H H 

Naujasis Testamentas-
Šventas Rakąs 

Varti lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama > > D R U 6 E M 

2384 So. Oakley Ave. 
Ckicago 8, Illinoii 

PASKAMBINKIT PRIEŠPIKT 
— ATVAŽIUOSIM POPIET". 
TELEVIZIJOS, RADIO. PATEPOVV 

TAISYMAS 
JONAS GRADINSKAS 

J. O. Television, 944 W. 35th PI. 
Telefonas FTtontler S - 19SS 

Paa lietuvi — ir geriau ir pigiau! 

Kurtą 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50 

Užsakymus tu pinigai* siuskite 

"DRAUGAS" 
2334 S. OAKLEY AVENUE 

I 
Ckicago 8, TBsaois 

VASARVIETE 
"N I D AM 

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERJ.Y SHORES, IND. 
Tel. BficMgan City 2-2711 

Lietuviškas maistas, a lus ir vy
nas. Gera maudymuisi vieta. 

nuimi PSJI ;m 

^ 

O • * * ~ + 

PAVASARIO SEZONUI — SPECIALIAI VELYKOMS 
GAUTA NAUJAUSIŲ MADŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ 

EILUČIŲ. PALTŲ IR KITŲ VYRAMS REIKMENŲ J 

l " « 

•uminniiiiuituiiiim, HiiiiitimiiiiiitiiiumniiiMt 

COMMB'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS), 

Modernistai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukoms 
Specialybe — ves tuvis. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai at
liktas darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
let t>'g. A-MM st ša fcAg. ±*&it) 

Atvykite pas H. SEJGAN dėl visokių rūbų. koki 
kad jums yra reikalingi Velykų šventėms. 

Tik SEIGAN'AS dėl eilučių, 
palty, skrybeliii, batu ir ki
tu reikalingu dalyku, vyru 
apsirengimui. 

• • • 

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

H.SEIGAN 

6ER0S KOKYBĖS RAMAMS BALDAI IR REIKMENYS |1 
UŽ NEBRANGIAS KAINAS 

Paklauskite bet korį mūsų pardavėjų 

del specialės nuolaidos šio skelbimo 

skaitytojams. Lengvi išsimokėsimai 

ar atvira sąskaita. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOUTH WESTERN flVENŪE 

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

>t;"v^:'.v»o*A'.*« - \«; 

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

Taipgi parūpiname bilieto*, TtiSbtičt— ir sas* 
Ikme imriitns dalvk.i*. TIKIME LIAJTtVIYJ SKYRIt/ PUdasncr 
afktevttua Kelioaes planuokite iš anksto kitiems 
ttau užsisakykite Mietus kaip Jektuvais taip tr Urvais, tai 

«a£ Pirkdami biletas pas mos tikri, tad tikrai icsasite v+e 
kosite brangiau Ir Išvengsite laiko sutrukdymo, 
kytss nei | sjelSkeMo stotf ar aerodromą, 
vienoje vietoje — PAS BfTS. 

nereikės bus
tai s*llhsf*r 

WHTTE BEAR REER 

FRENCH COBDIALS — MAJRIE BR1ZAKD 
CREME 1>E CAEPO, CREME DE MINT 
BLACKBERRY OR APRICOT 

6d Proof 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

Pradėk Taupyti Šiandien, Tarėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS A L0AI moka 3% 

| r v i s W V H I R i v l l v N I B H V ^ i 

Kiekvieno taupytojo indėliai apdras»ti Ud $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer flve.f į rakarus nuo Califoniia Ave. 

CHARTiFa ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOt: 
Plrmad.. antrad., penktad ir Trečlad. 9 ryto Iki 12 r. d. 

9 T. ryto lai 4:S0 p. p. Kstrtrtad. 9 ryto lsd S vak. 

RCBAI,, SKKVBELEs. BATAI ER RITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 So. Ashlajid Ave. Tel. YArds 7-1272 
CHICAGO 9, ILLINOIS 

Jūsų patogumui, mūsų krautuve yra atdara Hekjnaaieisiats 
nuo 10 vai. ryto iki 2:30 vai. po pietų. 

M O V I K G MO V I N O 
PERKRAUSTYMAS U ARTI IR TOLI 

IIUU metų patyrimai — PigUV sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patosu lįsti perUrauKtymui įrankiai. 

kaip patys Kunkv«iin>iai, taip ir jūss perkraustomi baldai yra 
a p d r a u s t i — inš iu r in t i 

J. NAUJOKAITIS 
20(12 W. S9th St., Chfcagfr, Hrhtoi» 

Tslef. WAlbrook 5-9209 

Taupymas yra turtią>um« M i n i s 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 
Pradek taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer A venų e Telef. LAfavctle 3-67(9 

Sekretorius Al (.1 ST SALDI KAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3' 2 Nuošimčio 

^ 

V 

D U NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ilA 
EKDVL^ IR FATOG14 

H r J 8 K > i l A * 8 U 
LIETITVI^ B£NDROVtS 

l l A « 1 0 f | 

f \ 

4181-88 ARCHER AVE. 
Tel . l A f a r e t t « 1-S171 

Btighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ C1A RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir Tiaų 
kitų namams reikmenų. ' 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS J 
r ^ -

wa^saa^aaa^aaaaa-aaa4 TAUPYKITE ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS | CRlCAOO LAVINOS AND LOAN ASSOCIAnON, KUB 
KTEKVTFV* flANTAlTPA PU^Al 4PDRATTSTA HC 10*000 BT AB AQWICT OF THB U. a OOViaWlaXNT 

K i m tamsta pats gali atlikti rtaua cavt Ir MLTO M B M nnantlrtns 

KUR 30 metų patyrimai užtikrima vialeme aaogų tr teiainsją patarnAvima, V£? 
EUR visada buvo Ir yra ttmokaiiaa aukštas divideDdas 

KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj ištaigoj. MO SŲ TURTAS YRA 12,600,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, 

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASS0C1ATI0N * P H N PAKEL, Preadentas • 6234 So. Westem Ave. • Tel.: GRovehffl 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieaiais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po platų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trafiiadsiniaia atdaryta visą dieną, ftefttad. ano 0 ryto U t į po pietų. 

r . I I = a= i i . i i # Į * /? 



e MENfcASttS ftfeAitGAS, \Q, tLLTNOIS Ketvirtadienis, birželio 3, 1954 

Detroit, Mich, 
Balfo žinios 

PREMJERAS IR MERGYTE 

Balfo ruoštas vakaras gegu
žės 8 d. praėjo sėkmingai. "Auš 
ros Sūnūs" sutraukė j buv. lie
tuvių svetainę virš keturių šimtų 
žmonių, kurių tarpe matėsi 
prof. Padalis, E . Paurazienė, 
F . Motuzas, J. Mikaila, J . Pilka, 
M. Šimonis ir daugelis kitų Det 
roito lietuvių veikėjų. 

Balfo 76 skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja kun. dr. I. 
Boreišiui, kun. J. čižauskui ir 
kun. K. Simanavičiui, garsinu
siems šį parengimą bažnyčiose; 
režisorei Z. Arlauskaitei - Mik
šienei ir jos trupei, suvaidinu
siai "Aušros Sūnūs"; dail. Ant. 
Melnikui, nupiešusiam dekora
cijas; Detroito skautams, lei
dusiems panaudoti ir jų turi
mas dekoracijas, o ta ip pa t L. 
R. S. vietos skyriui, kuris parū
pino dekoracijoms medžiagą; 
VI. Paužai, knygyno "Neringa" 
savininkui, leidusiams naudo
tis patalpomis dekoracijas pie
šiant; J. Jakščiui, "Joe Shell 
Service" savininkui, davusiam Premjeras Winston Churchill svei_-

.. . . . . kinasi su mergaite, kuri jam jteike 
sunkvežimi dekoracijoms per- g ė l i u p u o k š t ę konservatorių mo-
vežti; L. Heiningui, Stp. Iljase-1 terų konferencijos proga Londone. 
vičiui, J. Jeneckui, J. Martišau
skui, J. Stanioniui, V. Tamošiū
nui ir J. Vailokaičiui, padėju
siems tvarkyti sceną; ponioms 
EI. Augait'ienei, O Kašelienei, J* 
Maršalkovičienei, Alb. Rugie-
nienei, E. Paurazienei, M. Šal-
tienei ir M. Žilinskienei, uoliai 
dirbusiems bufete; J. Lėkiui ir 
Strazdui, pardavinėjusiems gė
rimus ; J. Kasevičiui — visą va
karą kantriai prižiūrėjusiam 
jaunimą ir padovanojusiam dė
žę vyno bufeto reikalams; Vikt. 
Čepulionytei ir K. Varekojienei, 
pardavinėjusioms bilietus; Br. 
Polikaičiui ir J. Seputai, tikri
nusiems bilietus; I. Varekojytei 
ir J. Gintautaitei, dalinusioms 
programas; Z. Januškevičienei 
ir jos sūnui, patarnavusiems rū 
binėje; A. Zaikauskui, nupiešu
siam afišą; "Lithuanian Melo-
dies" ir "American Lithuanian 
Voice" radijo klubams per ke
letą programų garsinusiems vi-

Mergaite yra Mrs. T. A. Emmett, 
konferencijos pirmininkes, duktė. 

sucmenei šį parengimą; Drau
gui, Naujienoms ir Dirvai, ne
gailėjusiems savo skilčių infor
muojant skaitytojus iš anksto 

Waterbury, Conn. 
žiaurybių minėjimas 

Visame laisvame pasaulyj*, 
kur tik y ra lietuvių, kasmet 
vykdo nekaltų lietuvių kruvinų 
kančių nepamirštamo baisiųjų 
birželio mėn. dienų liūdno minė 
jimo sukaktį. 

VVaterbury visad t a s minėji
mas vykdavo įspūdingai, šiemet 
ruošiamasi dar ypatingiau tos 
sukakties reikšmę atžymėti. Bir 
želio mėn. 5 d. vai. vakare iš 
WWCO radijo stoties bus per
duota speciali minėjimo progra
ma. Alto pirmininkas komp. A. 
Aleksis, kaip ir visad, įdomiai 
ir patraukliai apibrėš mūsų tau
tos tragediją, Tremtinių drau
gija, nušvietus t rumpais , bet 
stambiais bruožais apie buvusią 
ir tebesamą Tėvynės kančią, 
papildys programą deklamaci
jomis ir vyrų kvarteto dainomis. 

Bliielio mėn. 12 d. 7:30 vai. 
vakare šv. Juozapo parapijos di 
džioje salėje ruošiamas iškilmin 
gas paminėjimas, kurį a t idarys 
ir praves komp. Ą. Aleksis. Kal
bės prof. Juozas Budzeika, MIC, 
iš Thompson,Conn.,ir dr. Myko
las Devėnis, kuris keletą metų 
Sibire pats vilko kančių jungą 
ir tik, gal būt, vienintelis lietu
vis nepaprastu būdu iš tos žiau
rios vergijos iš trūkęs. 

Po to bus t rumpas vaidinimo 
montažas "Aušra tėvynėj" , ku
rį specialiai ta i dienai paruošė 
talentingas VVateburio Scenos 

^ L ^ 

apie sj parengimą. 
Ruošiant šį vakarą, visi čia \ Mėgėjų būrelis, vadovaujant ak 

suminėti asmenys mums nuo- toriui Viktorui Vaitkui. 

už biletus. 
S k a i l t y b S s k e l i a s Viso to pasėkoje, šis vakaras 

davė penkis šimtus dešimt do-
(Atkelta iš 4 pusi.) l e r i ų p e l n 0 T a p a č i a p r o g a v a _ 

skautininke dr. D. Kesiūnaite karo dalyviai suaukojo šešis 
ir L. S. Seserijos Vadi ja, kuri ! šimtus aštuoniasdešimt penkis 
savo pareigas perdavė naujai | svarus drabužių ir batų, kurie 
išrinktai vyr. skautininkei O- s u P a k u o t i i r J a u pasiųsti cenf-

širdžiai talkino aukodami savo 
laiką, darbą, o kar ta is ir me
džiagą bei pinigus, nepatiekda
mi mums apmokėti jokių sąs
kaitų. 

Gili padėka priklauso ir gau-, 
šiai atsilankusiai publikai. Ji 
šalpos darbą ir šį kar tą duos-
niai parėmė ne tik savo doleriu,' 
kuris šiuo me tu 'De t ro i t e dau
geliui jau ir nelengvai gauna- ========z======z======= 
mas, bet ta ip pa t suaukojo ge- t a g e a u k o j o 1 0 d o L f j D u n č a _ 
rą kiekį drabužių ir avalynės. į 5 do l<> A n n a R a d v i U e _ 2 5 

Tektų pažymėti, kad ir fede- j d o , f H e l e n R a d v i l l e _ 2 . 5 dol., 
rahnė valdžia prisidėjo prie j T e r e g ė M a r k e v i č i U s i r č . s t a . 
sio vakaro pasisekimo oficialiai j n i u U s _ p o 2 dol.; penki as-
atleisdama Balfą nuo mokesčių | s p a a u k o j o ^ j d o L V i -

Taipgi parapijos choras, kvar 
te tas , solistai ir deklamacijos 
sudarys tur t ingą ir pasigėrėtiną 
programą ir tai dienai kiekvieną 
atsilankiusį a t i t inkamai nuteiks. 

Numatoma, kad minėjiman 
atvyks ir valdžios pareigūnų. 

Kaimyninių miestų lietuviai, 
kaip ir visad, bus mielai laukia
mi atsi lankant. Ačė. 

Zalskienei. Dr. D. Kesiūnaitė3 
atsisveikinimo žodis buvo rami
nąs visų paaštrėjusias pasta
ruoju metu nuotaikas, o įteik
tasis jai adresas pasiliks neiš
dildomus prisiminimus. 

P A D Ė K A 

Chicagos skautų-čių tėvų rė
mėjų komitetas ir tuntų vado
vybė nuoširdžiai dėkoja už vi
sokeriopą nemokamą paramą, 
rengiant vakarą gegužės 8 d. 
Lietuvių auditorijoje: Operos 
solistei A. Kalvaitytei už ma
lonias ir skambias dainas, mu
zikei G. Gudauskienei už gra
žią muziką ir skambinimą, J. 
Šilingienei už tautinių šokių pa
rengimą, S. Barčus ir L. Vana-
gaitienei už radijo skelbimus, 
A. Karnavičiui už vakaro pro
gramos tvarkymą, Vilniaus 
kraš to lietuvių sąjungai už sa
lės užleidimą, bufeto aukoto
j a m s : Avižienei, Blinstrubienei, 
Grigaravičienei, Pasėnienei, J u r 
gelaitienei, Kudolienei, Pavil-
čienei, Rutkienei, Stulgienei, už 
darbą bufete: Beniiflienei, Jase-
nienei, Mašiotienei, Micevičiu-
tei, Paulauskienei, Stončienei, 
Stulgienei ir Česnavičiui, Griga
ravičiui, Karaliūnui, Labanaus
kui, Maskaliūnui, Repšiui, Ri
mui, Rygertui, Sereičikui, Stul
gai. Vakaro rengimo komisijai: 
A. Petrauskienei, V. Pavilčiui, 
P. Nedzinskui ir R. Račiūnui. 

Visiems ačiū! 

Chicagos skautų-čių tėvų 
rėmėjų komitetas ir 

tuntu vadovybe 

rui. Didžiumos asmenų paauko
ti drabužiai buvo nuostabiai šva 
rūs, gražiai išprosyti, o viena 
ponia buvo įdėjusi net kibiriuką 
taukų, kurie pasiųsti ka r tu su 
drabužiais. Visa tai rodo, kad 
aukotojai ne tik pagal išgales 
noriai gelbsti vargan pateku
siems savo broliams, bet juos ir 
nuoširdžiai gerbia. 

Aukos 
Šalpos reikalams gautos au

kos ir šių asmenų: Mrs. A. Kra 

šiems aukotojams širdingai dė
kojame. 

Sąjunga "Ramovė" įstojo na 
riu į Balfą ir įmokėjo 5 dol. na
rio mokesčio už 1954 m. 

Šiais metais iš viso gau ta 
111 dol. aukų., suverbuota na
rių 349 ir pasiųsta centrui t r i 
mis siuntomis 1395 svarai dra
bužių. 

Balfo susirinkimas įvyks 
buv. lietuvių svetainėje š. m. 
birželio mėn. 6 d. tuoj po pa
maldų. Šis susirinkimas bus 
t rumpas, t ad kviečiame skaitlin 
gai į jį atsilankyti . 

Balfo gegužinė - piknikas 
įvyks š. m. liepos mėn. 11 d. 
Birutės darže. 

Balfo 76 skyr . Valdyba. 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR ^ 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSN. 
4071 Archer flve. Chicago 32, 111. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western flve. Chicaao 36, 111. 

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

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

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer flve. Chicaao 32, 111. 

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

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

DIDELI PAVASARINIAI BARGENAI 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE 

Margi kilimėliai. vert?* $2.75, t iktai po 70 centų 
Kilimėliai, reguliariai pardavinėjami p o $.1.95, tik po $1.50 
Gražių Hpalvų kilimėliai po kojomis, tik po . . . 7 0 centų 
Skalbiami, ilgai* kaurais kilimėliai po $t.54> 
Apvalios formos kilimėliai 28 \28 , tik po $2.80 
Įvairiausi kilimėliai skirtingų spalvų, 20x»4, tik po $2.95 
Nvloniniai kilimėliai 24x48, gražiausių lygių spalvų, tik po . . $ » . 0 0 
N j toniniai kilimėliui 30x34, tik po $4.95 
Gėlėtos pagalvės po •' 11.25 
Grynų naujų vilnų kaldros, pasiūlos Ls ši lko švelniausių spalvų $5.95 
Grynų naujų vilnų kaldros, p M ų t o a i š storos šilkinės satinos, 

dviejų gražiai suderintų spalvų su meniškais apsiuvinėji-
mals, vertės $19.95 — parduodamos tiktai p o $7.95 

PusTilnonial Manketai, vertės $9.95, tiktai po $4.93 
Baltos kamelijos lovų uždangalai su rožinių, mėlynų, aukso, ža

lios ir kitų -palvu papuošimais, tiktai p o $0.95 
Lovų u/tiesimai su milžinišku spalvotu povu centre, tik po . . . $ 0 . 9 5 
Naujagimiams gryno sidabro šeiH'tys ir šukos, vertės $0.95, tik $1.95 
Gražios škotiškos lėlės, vertės $3.95, tiktai po $1.50 
Lėlės, vertės $5.00, tiktai po $2.50 
Didelio formato gražios guminės lėlės, vertes $5.00, tik po . . $3 .95 
Stalinių plunksnų setas, tik $2.95 
Sidabrinis vaikiškas šaukštelis ir šakutė, vertės $4.95, tik $1.75 
\ngl iški rekordai |*> 25 centas. Lietuviški rekordai ta pačia kaina. 
Kišeniniai laikrodėliai, vertės $2.50, parduodami p o $1.50 
Railroad kišeninis laikrodėlis, vertės $12.95, t iktai $0.95 
Vaikiški laikrodėliai, vertės $0.95, po •. $4.95 
žadintuvai laikrodžiai, vertės $3.95, po . . $1.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodis su apyrankėle, ver

tės $27.75, tiktai $19.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodėlis su gražia metal i

ne tystnnėla apyrankėje, 17 akmenėlių, vertės $49.95, tik $35.00 
14 karatų balto aukso rankinis laikrodėlis, pai lgo ketvirtainio 

formos, 17 akm., su balta metai, apyranke, vert. $55, tik $39.95 
Vyriški 17 akmenėlių rankiniai laikrodėliai, ge l tono aukso, ver

tės $39.90 — parduodami po . . S13.00 
Vyriški 17 akmenėl ių rankiniai waterproof laikrodėliai, vertės 

$33.00 — parduodami p o $11.00 
15 akm. rankiniai laikrodėliai, vertės $21 — parduodami p o . .$.700 
19 akm. geltono aukso laikrodėlis su t inkamai gražia apyran

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

suota apyrankėle, vertes $135.00, už $00.00 
14 karatų gryno aukso, 17 akm. vyriškas laikrodėlis, su 3 dei

mantais ir paauksuota metai, apyrankėle, vertes $150, t ik $75.00 
Be to, garsiausiu .4mic^kos firmų, ka ip: Bulovą, Beniais, Mgln. 

Longines, VVittnauer rankiniai laikrodėliai nuo $25 ir aukščiau. 
Gryno aukso žiedai su akmenėl ių akelėmis, vertės $12.00, po .$3.00 
Deimantiniai žiedai, 14 kar. ge l toname aukse, vert. $09.00, p o $22.00 
Deimantiniai žiedai, 14 kar. gel toname aukse, vertės $09, p o $22.00 
Deimantiniai žiedai % kar., 14 karatų aukso, vertės $198, po $04.00 
Deimantinių žiedų setas vėliausios mados, vertės $250, u i $125.00 
Vedybinių žiedų setas baltam aukse FU dideliu deimantu centre 

ir 4 melsvais deimantais sužadėtuvių žiedai ir 5 dideliais dei
mantais vedybiniame žiede, vertės $350, dabar tik $175.00 

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

Papuošalai, vertės $3.00, po 50 centų 
Indentifieation apyrankės, vertės $12.00, p o $5.00 
Indentificatkm apyrankės, $7.95 vertės, p o $3.95 
Mergaičių širdelės formos locket setas, vertės $4.95, t ik $1.95 
Įvairiausi vėliausios mados kasdieniniai papuošalai nuo $1.00 ir aukš. 
Vėliausios mados piniginės, $1.50 vertės, p o 50 centų 
$3.00 vertės piniginės su gražuolių paveikslais tik po $1.00 
Papošalų dėžutė su puikiais papuošalais, vertės $25.00 t ik . . . . $ 8 . 0 0 
Papuošalų dėžutės nuo $1.50 ir augščlau. 
Vyriškų laikrodėlių paauksuotos apyrankės, vertės $9.95, tik p o $1.00 
Saldžiam pyragui plauti peilis, vertės $3.00, tik 75 centai 
Stainless steel 0 steik ui plauti pe i l iukai vertės $3.75. t ik $2.35 
Puvleniai peiliai, šaukštai, šaukšteliai ir šakutės nerūdyjamo 

plieno, vertės 50 centų, tiktai po 10 centų 
52 gabalų stainless steel šaukštų ir peil ių setas gražioje dėžėje, 

įertės $30.00, tiktai $1 J.00 
Community ar Kogers 1847 silvervvare setai 8 asmenims, gra

žioje dėžėje, sumažinta kaina iki $32.00 
10,000 lėkščių porcelano ir amerikoniškos gamybos po 2 0 c gabalas 
93 gabalų lėkščių setas dėl 12 asmenų, vertės $54.00, tilr* $18,00 
Kavai automatiškas vlrdulis ir dar 3 ekstra indai, vertės $37.00, 

dabar tiktai $24.95 setas. 
Paskiri pasidabruoti kavai indeliai $0.00 gabalas. 
Lūpines armonikos nuo 75 centų ir augščlau. 
Hohner akordeonas, 24 bosų, $72.00 vertes, t iktai $24.00 
80 bosų plano akordeonas, $87.00 vertės, tiktai $29.00 
100 bosų akordeonas tiktai $50.00 
120 bosų akordeonai po $59.00 
Rašomosios ofiso mašinėlės, vertės $80.00, t iktai p o $39.00 
Nešiojamos rašomosios mašinėlės nuo $09.00 ir augščlau. 
I tašo m. mašinėlės su liet. pilnu 88 raidynu, $120 vertes, po $100.00 
s iuvamosios elektrinės mašinos nuo $39.00 ir augščlau 
Toasterial, vertės $4.50, dabar po $2.95 
Automatiškas toasterls, vertės $15.00, dabar $9.95 
Oektr in l s Broiler (Majestle) kepti mėsai, vertės $24.95, tik .$15.00 
Klektrinis keptuvas (Broi ler) , kur kepamas kepsnys, sukiojasi 

ir permatomoms sienelėms, vertės $09.00, dabar $29.00 
Apvalios formos \Vaffle-iron. $10.95 vertės $9.95 
Kelioniniai elektriniai prosai, vertės $5.95, p o $2.95 
Importuoti kavai stikliniai buteliai, vertės $2.00, po 75 centus 
Maži nulio, vertės $25.00, p o $10.00 
Radk> su laikrodžiu ir žadintuvu, vertes $29.00, tik $19.95 
Didesni G. E. nulio, vertės $44,00, dabar p o $29.00 
Kadio su AM Ir FM bangomis, vertės $55.00, dabar p o $35.00 
Cavalier radk) su žadintuvu laikrodžiu, vertės $37.00, dabar . . $27.00 
Balso rekordavimo mašina, vertės $99.00, dabar $59.00 
Gausus pasirinkimas tobuliausių plionografų Ir radk) phonografų, 
kaip RCA-Victor, Pbilco, \Vebcor, Magnavov, Zenitli, Columbia ir kt. 
9 eilių Adding Maehine, t iktai $39.00 
Kelioninis lagaminas su veidrodėliu ir šukomis , vertės $5.00 . . $2.95 
Naktinis lagaminėlis, $12.00 vertės $4.5U 
Samsonite lagaminai, drūčiausi Amerikoje, nuo $19.95 ir aukščiau. 
Metaliniai lagaminai p o $11.50 
Dideli, lengvučiai lagaminai po $9.9o 
Plastikiniai 10 gabalų Dresser setai, vertės $4.50, t ik $1.50 
Paauksuotas 3 gabalų Dresser setas, vertės $9.00, $4.95 
Paauksuotas 4 gabalų Dresser setas, vertės $12.95, dabar . . . . $ 0 . 9 5 
5 gab. Dresser setas širdies formos dėžėje, vertes $15.00, . . . . $ 1 0 . 9 5 
0 gab. Dresser setas su pi lnu manikiūro setu, gražioje dėžėje, 

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

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

$12.95, po $9.95 
Paauksuotos vyriškų marškinių rankovių sagos ir kaklaryšio 

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

dabar tiktai $ » » 5 
Gintariniai karoliai, vertės $20.00, p o $11.00 
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, p o $4.50 
Auksinės Bali Polnt plunksnos, vertės $4.95, p o $1.95 
Auksinių plunksnų setas: plunksna, pieštukas ir Bali Polnt, ver

tės $12.95, t iktai po m I M J 
Rašomosios plunksnos, $5.00 vertės, $3.00 

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

ATDARA PIRMADIENIO I R KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 

Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WSFC, 1450 kilocycles. 

J 
Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

"Drauge" rasite vėliausiu. įdomiausių žinių. 

T— ' ' V L 'm " " ' 

CLASSIFIED AND HELP WANTED" ADS 
PROGOS — OPPORTUNITIES 

GROORRT «• rw>llcatMw>n wlth 
nlc*» 4 room flat fn rear. Good go-
ing husinoss. idoal spot for butcbfr. 
R*>nt $6.r>, long loase. Sacrlflro $2.70it 
for inim^diatp sale. .Must be sern to 
appreelato a real buy. 1330 \Vest 
Hnddon Ave., BRun«wirk 8-3353. 

PARDUODAMA delikatesų krau
tuvė — prekės, įrengimai ir na
mas. 5 kamb. butas. Arti 69th ir 
Damen. Geras biznis. Liga verčia 
parduoti. Reikalingas tik mažas 
įmok ėjimas. Saukite Hltlson 8-
2002. 

• "DRAUGAS" AGENCY + 
55 Eas t Washiagtoa St ree t 

TeL DEarborn 2-2434 

2SS4 8on tu Oaktey A veaor 
TeL Virgiui* 7-6640; 7-6641 

TAVERNA 
Apylinkėj 44th ir Halstrd. Grrai eina 
įsigyvenęs biznis vii i 20 metu. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, ideali vieta porai. 
Įkainota nebrangiai, pamatę įvertinsite 
tikrą pirkinį. 

LIvingxton 8-9632 

GROSERNft Ir m**os krautuvė ir 
mūrinis namon. Patiems pasitarnau
ti. Oražūs 6 kamb. užpakaly. Moder
niški fikčeriai. Gerai einantis biznis. 
Apleidžia valstybe. Teisingai įkainuo
ta, nori skubiai parduoti, apžiūrėję 
matysite, kad tai *eras pirkinys. 

5242 K. Maplruood 
KK.|HiblU- 7-0:18-1 

VIEŠBUTIS — 70 kamb.. 3 butai, 
3 augstu mūr. name. Apstatytas. 
Puikios įplaukos. g«*roj vietoj, geras 
"translent" biznis. Prieinama nuoma. 
Ilgu sutartis, nori skubiai parduoti 
nebrangiai, i i 2.500. Apžiūrėję maty
site, kad tai geras pirkinys. 800 \Va-
shinjrton St., Gary, Indiana, Garjr 2-
7781. 

VARIETY Store & Confeetionary. 
Įvairly daiktų Ir saldainių krautuvS. 
Fountaln. Gražus moderniškas 4 kam. 
butas užpakaly, su baldais ar be 
baldų. Pilna prekių. Žema nuoma, 
ilga sutartis. D61 kitų Interesu nori 
skubiai parduoti, nebrangiai už — 
$4.500. Apžiūrėję {vertinsite gerą pir
kinį. 1353 N. Artesian Ave. 

HHimsHuk 8-» 155 

GROSERNR ir delikatesų krautu
vė su gražiu 3 kamb. butu užpaka
ly. Gerai einąs įsigyvenęs biznis. Ide
ali vieta mėsininkui. Nuoma 190, 
gera sutartis, garu apšildoma. Ne
brangiai $2.450, del, kitų interesų 
nori skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 1244 W. 57th 
St. \VF.ntworUi 6-6942. 

GROCERY m Meat Market with 
nice 4 room apt. ln rear. Good go-
ing business. well established. E ^ 
cellent opportunity for b u t c h e r. 
Reasonable rent. long lease. Sacri-
fice for $2.350, for immediate sale. 
Mušt be seen to appreciate a real 
buv. 2222 X. Major Ave. 

BErkshire 7-3815 

Rūbų valykla ir siuvykla. Visi modernūs 
įrengimai ir fikčeriai. Gerai einąs biz
nis, prieinama nuoma, gera sutarti*. Pui
ki proga siuvėjui. Išeina ant pensijos, 
nori skubiai parduoti, nebrangiai. Pama
tę įvertinsite jrerą pirkinį. 

3067 ARMITAGE iAVE. 
ALbany 2-5861 

PELNINGA 
DELIKATESŲ K R A U T U V Ė 

Judri vieta su mokyklos reikmenimis ir 
"hobby" dalykais. 2emos išlaidos, patogi 
gyvenimui vieta užpakaly. Geroj apylin
kėj Ciceroje, arti mokyki* ir bažnyčios. 
Dėl ligos savininkas parduos nebrangiai 
Dėl pilnų informacijų saukite 

OLympic 2-8637 

H E L P U ' A N T E D V Y R A I 

i NITE PORTERS 
1 REIKIA 2 N A K T I M I ; PORTERIU 

Tarpe 30 ir 40 m. amžiaus 
Tesikreipia tik stiprus, pajiegut vyrai 
Turi kalbėti angliškai, taippat vairoti 

automobilį 
(6 dienų savaite) 

Nuolatinis darbas — Geras atlyginimas 
Kreiptis nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet 

Apmokamos atostogos ir šventės 

GEO. W. BOWERS 
6430 S. Western Avenue 

REAL ESTATE 

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

A L G. B U D S E C K A 8 
REALTY 

1839 W. 4? S t TeL LAf. S-SS84 
(Ir sekmadieniais j 

R E A L E S T A T E BROKERS 
P. Stankovicius ir K. Juknis 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Pta. DAnube t-27s33 
Padeda parduoti-pirkti namus, ūkius, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus Ir daro svet imų kalbų vertimus. 
Dirbama kasdien: »—t v a i 

GROCERY - DELICATESSEN School 
supplies, etc. Ideal spot for buteher. Nice 
4 room apt., 2 bedrooms, in rear. Good 
going business, weH established. Rea
sonable rent, good lease; priced right for 
immediate sale due to othcr interests. 
Mušt be seen to appreciate a real buy. 
1756 N. SAWYER CApital 7-9676 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rflSių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarisuojame k l i e n t a m s nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

MTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRospect 6-7238, 
vakarais VVAlbrook 5-5699 

WILMINGTONE pardavimui 1 
akeris žemes ir 4 kamb. moderniška 
rezidencija, automatiškai al iejum Sll-

| doma, karatas vanduo, rūsys, pasto
ge, "breeseway", garažas. vistldft, 
vaismedžiai, uogos. Teirautis pas sa
vininką TOwnnaU 3-0031 arba Wil-
mlngtoa 4S07. 

PARDUODAMAS naujai aptaisytas 
medinis namas: cementinis pamatas; 
4 po 4 kamb.: skiepe S kamb. butas: 
pečiais Šildoma; kaina t ik $16.700; 
nuomų pajamos t l 5 f per mlnes j . 
Kreiptis pas savininką po 5:30 vai. 
vak., feoštad. ir sekra. visa dieną, 

3252 So. Morgan (2-as aug i tas ) 
AVAgner 4-&SOS 

-
CICERO 

Namas su pajamoms — 6 kamb. 
ir 3. Automatiškai aliejum Šildomas, 
gaxinis vandens šildytuvas. Arti §v. 
Antano parap. baz. Nebrangi kaina, 
$12.500. 

P A O U REALTY CO. 
5 1 0 ! W. I4th St, OLympic 2-524S 

BUSINESS SERVICES 
» » » » » » » 

LIQUOR STORE. AU modern fixturcs, 
including 30' bar, walk-in cooler, 3 bot-
tle poolers. Doing darge volume, rea
sonable rent, long lease, priced right for 
immediate sale due to ill health. Mušt 
be seen to appreciate a real value. 

2940 VVEST 63rd STREET 
GRovehill 6-5757 

GROCERY STORE with large 4 room 
apt. in rear Good going business estab. 
33 years. Reasonable rent, good lease. 
Ideal spot for buteher. Retiring, priced 
for immediate sale, mušt be seen to ap
preciate a real buy. 

1358 S. TRIPP AVENUE 
LAwndale 2-9895 

Pardavimui Groserių ir mėsos krautuvė 
su gyvenamom patalpom Bridgeport'o 
apylinkėje. Geras biznis, moderniški įtai
symai — fikčeriai, daug prekių. 

YArds 7-6009 

D ft M K S I O 1 

Jeigu jieškai savo gyvenimo skaus
mo prasmes, skaityk K. KL Clr-
tauto knygą: 

SKAUSMO PERGALI 
Vieno dienoraščio fragmentai 

„Skaitydami l io dienoraščio frag 
mentus, matysime, kad kelias J skau 
sino pergalę, yra labai vargingas. Juo 
keliaujantis puola ir keliasi; j is ko
pia { pergales kaina Žaisduotom ko* 
fom, nudažytais keliais ir kruvinonr 
rankom. I i jo aklu trykšta viltie* 
šviesa, pranašaujanti skausmo per 
galę džiaugsmo žemėje". 

$1.50. 

V. A. ŠIMKUS 
K0NTRAKT0BITJS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas Atliekami 

Jvnirūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avtmm 

Skambinti nuo I vai. rak. 
TeL R P i a n o a S-SSOJ 

Antanas Laikas and Son 
Sta tau naujus namus an t Jūsų 
a r an t savo sklypo, pagal kont
raktą. Atlieku įvairius pataisy
mo darbus . 6450 So. Fairfield 
Ave. Skambinti nuo 6 vai. vak. 

HEmtock 4-5881 

1SMOMOJAMA 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8f Illinois 

IŠNUOMOJAMAS miegamasis 

kambarys vyrui. 
2625 N. Burling Street 

t 

IŠNUOM. šveisus, erdvus, šildo
mas 6 kamb. butas prie 65-os gt. 

TeL PRospect 6-3507, vakarais 

:g> 
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Ketvirtadienis, birželio 3, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Mokslo užbaigimas, vynas. Baigė mokyklą 85 m. 

mirtis . amžiaus 

Linksmiau 
Ramybe ir skrybėle * 

Daktaras , apžiūrėjęs besirgu-

I _ < o „ _ * i š 3 0 0 ^ j d į j ų yra tebelaikoma* 
Š A C H M A T A I I ketvirtuoju su 1902 t. 1953 m. 

^ ^ „Į ', / • - "i, •- '- ; „L-,,i'f i Merkiui buvo suteiktas "Postai 
. , . . _ j Master" vardas. 

— Lietuvis pirmauja. Roma
nas Arlauskas, įveikęs suomį 

Penki vyno buteliai ir mirtis; Allen Smith pradėjo lankyti : l i u o 3 a n t i vyrj*> pasikvietė jo 0 j a n e n > a m e r i k i e t į Messier, ar-
suvaidino svarbią rolę vieno j a u ' mokyklą ir bažnyčią, kai turėjo 
nuolio mokslo užbaigimo pami- \ apie 70 metų amžiaus. Dabar 
nėjime. j Smith turi 85 metus amžiaus 

John T. Fogarty, 1541 S. 59 j ir gavo augštesnios mokyklos 
C t , Cicero, UI., kar tu su dviem | užbaigimo diplomą. Jis mokėsi 
draugais išsinuomavo kambarįi vakarais. 1947 m. baigė pradmę 
Devonshire viešbutyje, 15 Ohio j mokyklą ir pradėjo vakarinę 
S t , atšvęsti mokslo užbaigimą. ! Wendell Phillips mokykloje. 
Kadangi viešbučio bare jiems Smith gimė Tuskagee, Alaba-
nepardavė gėrimų dėl jų jauno! ma, 1868 metais, ir dirbo ūky-
amžiaus, jaunuoliai per vieną | je. Jis aiškino, kad mokyklą ir 
viešbučio tarnautoją užsisakė • bažnyčią pradėjo lankyti todėl, 
keletą butelių* vyno, kuris buvo! kad jam kažkas paaiškinęs, kad 

žmoną ir sako: i p ent iniet į Loef fer ir švedą 
— Jūsų vyrui nieko daugiau Kvarnhage, šiuo metu pirmauja 

nereikia, kaip tik ramybės. pasaulinėse korespondencinėse 

jiems nuneštas į kambarį. 
Kambaryje jiems triukšmin

gai bebaliavojant, buvo įspėti 
keletą kar tų ir liepta jiems iš
sikraustyti . Tuo ta rpu dingo 
Fogar ty . Jo kūnas ras tas kitą 
rytą ant gretimo namelio stogo. 
Policija spėja, kad Fogar ty šo
ko nuo vieno namo stogo ant 
kito ir tokiu būdu užsimušė. Jo 
draugai ir 
j a s policijos laikomi tardymui. 

— Bet ta i neįmanoma, dak
tare , — atsakė žmona. 

— Kodėl? 
— Man reikia dar nusip 'rkti 

naują skrybėlę, naują suknelę 
ir naują apsiaustą. 

Rimta priežastis 
Kai Jurgį jo draugas paklau

sė, kodėl jis šiandien toks nusi
minęs, tai jis paaiškino, kad 
prieš kiek laiko buvo taip smar-

pirmenybėse. 

— Gražiai pasirodė. Ignas 
Žalys dalyvavo Mcntrealio mies- menybėse. Pusiau baigminiame 

— Vytautas Patašius , Syd-
ney u-to meisteris, laimėjo lie
tuvių p-bes. Antroj i vieta teko 
Koženiauskul. 

— Kazys Škėma Detroite įėjo 
l trečią baigminį ra tą "Golden 
Knighte" korespondencinėse pir 

tai reikalinga, jei norįs gauti 
senatvės pensiją. 

kiai susibaręs su savo žmona, 
P a r d u o t a s a u t o m o b i l i s , b e t į kad ši pagrasino su juo neką! 

bėti trisdešimt dienų. 
— Na, tai turė tumėt tik 

to pirmenybėse ir j as baigė 5 — 
5 pasekme. Su buv. Kanados 
meisteriu M. Fox Žalys sužaidė 
lygiomis. 

— Dalyvauja pirmenybėse. 
New yorkiečiai: Repečka, Paš
kevičius, Vasiljevas Staknys, 
Šukys, Vilpišauskas, Milaševi-

ra te dar dalyvauja 2alys, Sto
kus, J akš t a s ir Karalait is . 

— Botvžnnik pasiliko pasau
lio meisteriu, užbaigęs 24 partijų 
matčą su Smyslovu lygiomis 
12 — 12. 

— JAV su Sovietą Sąjunga 
rungtynės įvyksta New Yorke 

čius, Trojanas ir Merkevičius su b i r ž e l i o 1 6 1 9 2 1 2 3 4 d ^ 

brangi atmintis 
shevsky žais prieš Botvinnik 
an t pirmos lentos. Rungtynės 
bus a n t 8 lentų. K. M. 

PAJ1E&KOJIMAS 
J. Lozoraitis (buvęs Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Vyr. VaJdy-
turėjo. Automobilis buvo p a r . j bet kad šiandien jau paskutinė n u g h k o f f ) Keturakis, BtCta»»į *m*mm J ^ _ * « £ « • » ) g * » 

'diena. kas, Kontautas , Karosas) laimė-! f ^liepti: gimines, draugus ir pa
žįstamus adresu: 1323 Russell 
Rd., Clevelan'd 3, Ohio, U. B. A. 

Charles Cooper, 6601 Yale 
Ave., turėjo brangiai užsimokė- j džiaugtis del to 
ti už automobilį, kurio jau ne- Taigi, — atsakė Jurgis , — 

daro lietuvių komandą, kuri 
Metropolitan pirmenybėse B gr. 
tur i 4 laimėjimus ir 3 pralaimė
jimus. 

— Lietuviai trečioje vietoje. 
Bostono lietuviai (Merkis, Kli-

_. v. . . duotas, tačiau Cooper buvo ga 
viešbučio tarnauto-Į ""7 _„ _ r 

30 bilionų pramogom 
Amerikiečiai kasmet išleidžia 

vęs 19 biletų už peržengimus 
vairavimo taisyklių. J is teisino
si, kad nebeturi automobilio ir 

Užtikrintas... 
— Mano namuose gyvena 

jo Metropolitan lygoje trečią vie 
j tą. Su Harvard universitetu, ku-
i ris paskutinių 5 metų laikotar-

Sumažejo automobilių 
nelaimes i 

Galiu kirsti lažybų, kad tu 
ida tegali a 

ną, kai žiovauji 

Išėjo iš rojaus 

pyje buvo 4 kar tus Bostono 
meisteriu, tik lietuviai tur i tei
giamą pasekmę. Lietuviai prieš 
Harvard un-tą laimėjo 5 ir pra 

| t ik tada tegali a tver t i savo bur- l a i m ė j o 4 ^ ^ ^ ^ Lygiomis 
sužaidė t r i s kar tus . 

kad žmona atlygino už biletus. ' t r y s dukterys, žmona ir uošvie 
Tačiau teisme turėjo užmokėti Į n g. 

virš 30 bilionų dolerių įvairiom j $50.00 pabaudą 
pramogom. 

Už keliones, dalyvavimą spor 
te, žaidimus ir žaislus kasmet 
išleidžiama apie $18,000000,-, C h i j e s u m a ž § j o a u t o m o -
000. Dvylika su viršum W K W » U n e l a i m i ų s k a i č i u s . p i r m a i s 

įšehdžiama uz gėrimus, banke-1 g g ^ ^ ^ m § n e g i a i s a u t 0 m o - j s į ą į r o j ų > __ S ako vienas rusas mųjų Amerikos Postai žaidėjų. 
New Yorko "Chess Review" 
1952 m. gegužės nr. skelbė jį 4-

— Lietuvis t a r p meisterių. 
Bostoniškis Kazys Merkis jau 

Sako, visi geri žmones ei-' 2 metai kaip yra vienas iš pir-

tus , televiziją, radiją, plokšteles n e l a i m ė s e ž u v 0 1 5 2 asme- jk i tam. - A r t iesa? 
ir įvairius muzikinius instrumen n y g p a l y g i n u s 3 U 1 7 5 t u o p a č i u j _ N e į ; e s a _ a p s i d a i r ę s a t -
tus . 

Sumažinus darbo savaitės il
gį, daugiau dėmesio pradėta 
kreipti į sportą ir rankdarbius, Į * A m e r i k o j e kapų puo-
į golfą, medžioklę, meškenoj . - ^ ^ m e t u a u t o m o b i l i ų 

mą, laivus, motorus, į m i n i u na n e W m ė g e ^ 3 6 2 a s m e n y s . 

Už vairavimo taisyklių per
žengimus gegužės mėnesį Chi-

laikotarpiu praeitais metais . s a k 0 kitas. — Visi mūsų gerie- ju Amerikos žaidėju su 1920 t aš 
Gegužės mėnesį žuvo 27 asme- L draugai, kaip Stalinas ir Be- k^- Šių metų vertinime Merkis 

rija, iš rojaus įsejo. 

mų reikmenims taisyti įrankius, 
foto apara tus ir panašiai. 

Gi, priešingai, sumažėjo spor- s u a r e š t u o t a 26,630. 
tinių žaidynių ir kino tea t rų lan ' 
kymas. 

Užgesintos paskutines 
šviesos 

Pažanga pasivijo Chicagos 
gatvių šviesas. Šiomis dienomis 
paskutinės užsilikusios gazinės 
gatvių šviesos buvo pakeistos 
elektrinėmis lempomis. Šios ga
zinės lempos yra užsilikusios 
nuo 1898 metų. Jos iki paskuti
nių kelių dienų apšvietė Esca-
naba gatvę nuo 95 iki 99 gat
vės. Taip senoji gadynė keičiasi, 
užleisdama vietą naujai, o mū-

Kova su bitėmis 
John Cvrich, 6208 S. Seeley 

Ave., sako, kad jis nenorįs ko
voti su bitėmis, kurios užėmė jo 
kiemą. Bičių spiečius atsirado 
jo kiemo medyje. J is laukia, 
kad jos vėl greitai apleistų kie
mą, tačiau iki tol j is vadovau
sis filosofija, kad „jei bičių ne
paliesi, tai jos ir tavęs nepa
lies". 

Apiplėšė mokyklą 
4 jaunuoliai policijos suimti, 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pae mus galite gauti gelių kap 
papuošimams sodintu ir skintu, įval 
riaušių. rū«ių Ir geliu koiaaiama, 

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

IVlef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1052 

jBuiiuiiiuiruniiuintiiiiMiHitininHiiiiiiuimiiiiniiuiimiiinuHHnniiiHHtiHiiiHiiiuiiuiiiitiniHMi 

GU2AUSKŲ 
B E V E R L Y HILI.S GILLINYCLA 
Geriausios gėlės del vestuvių, 

banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

«901 SO. WENTWORTH AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir H L' 3-2224 

UllimUllllįlMIlIlIlIMIIH'IM'HUi! '• J,. .iill;;.n!li,. .llLįi.i- Unitu l'uiih _ 

plain Ave. Jaunuoliai buvo iš
daužę langus, sužaloję baldus ir 

sų dienų jaunimas galės ateity- j kai įsilaužė į James^McCosh 
je pasigirti, kad atmena Chica-
goje gazines šviesas. 

Iš kur mėsa? 
Iš kur ateina mėsa, kuri pa

tiekiama ant stalo kasdien? 62 
proc. visų galvijų JAV užauga 

itiianAiiiui:iuiiuu;twiuaiiii:iinuiuiiHi!iiiiiiHi ,i..iiit::iiiiiiiuiiuiiiiiiuiii)ui:i 

NUO UŽS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

rie, mirti kenčia nuo SENŲ. A.T-
pradinę mokyklą, 6543 Cnam- n R Ų t r SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JI« 

negali ramiai 8*d4tl Ir naktimi* 

Nuostabu, Kaip Kramtoma Guma 
Vidurių Laisvintąja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— 0 ne gėrę 
maistą. 

• Ala ta paslaptis, kuria milijonai 
kiaomi) patyrę apte FEEN-A-MINT 
Ką modernia kramtomą guu.a — vi 
turiu la isvintoje Taip. todfiJ F E E N 
V-MINT'O veikimą* yra t*.lp nept» 
O'-astai sKlrtlngra*'-•••» 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių laia 
tntojaj pradeda veikti perdaug ank 

•U . . . jau pačiame skilvyje. Dideli* 
>hių vidurių laisvintoje kiekis su-
-do virškinimą, oateuiua sveikata 

Ir energijai reikalingą maistą 
• ..'.,^ .Kii/įn^i silpnai, na vargęs 

Bet Švelnus F E E N - A - M I N T yra ki 
toka. Pri imtas pagal nurodymus, ji 
veikia daugiausiai apatinėj vidurį 

panaiuib tiktfl' atmatas, bet 
i*> gera maistą! Tftvenktte to* blo-
aros savijautos. Vartokite F E E N - A -
MINT Ir jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nusipii kit FEEN-A-M1NT1 

•vakarinėse valstybėse (j vaka-1 D i d i e j į beisbolo rateUai, ku 
rus nuo Mississippi upes) . 69 

miegoti, nes Ju užsiBenėjuslos žaisdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvt-

rašalu aptaškę sienas. Policija j „, £ skaudžių žaisdų, uždekite 
LEGULO Ointment Ju g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skąu-
3žių nudegimų. Jos taipgi PMaĮlM 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA-
m s Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir per plyšimą 

jų vardus nepaskelbė. 

Sportines keliones 
lieji beisbolo rateliai 

rių y ra 16, žaidynių sezone kc- ts.rnlrščlu Yra t inkamas vartoti nuo 
proc. visos mėsos parduodama u . d a u g i a u k a i p 200,00015iSrt»n6io.. su.kiiu.io. odo. d«iir. 
rytinėse valstybėse (į ry tus nuo T a į y r a , y g u g k a r t a m 3 ^JįJ*- J^ftSLL^l^iS 

K FEEN-A-MINT "ffl 

Mississippi upes) . 

Geležinkelių jėga 
Kiek atlieka darbo Amerikos 

geležinkeliai, matosi iš sekančių 
davinių. 

Kiekvieną dienos ir nakties 
valandą geležinkeliai veža 1 my 
lia 70,000,000 tonų prekių, 
3,600,000 keleivių. Pri ima ar iš
duoda 20,800 ekspreso siuntinių 
ir 1,300,000 svarų pašto. 

aplink pasaulį. 

JAV — kviečių aruodas 

atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduole vtou l i -
vtriUnių odos ligų. I * -
gulo Ointment yra 
parduodamas po TI 

Kansas valstybę galima pa- j <*.. U . " tr l ^ i t 
vadinti JAV kviečių aruodu, J J J į ? £ X J ^ 
nes vien tik toje valstybėje už- j nuwaukee, wiao., Oa-

ry, Ind. ir Detrolt, Mi-auginama penkta dalis visų kvie 
čių JAV . 

Skaitykite "Draugą"! 

chlgan arba rašyki 
U Ir atsiųskite Mo-
oey order |a 

LEGULO, Depar tment D. 
5618 VV. Eddy S t , Chicago 34, Iii. 

FALŠE TEETH 
Laisvi ar nepritaikyti? 

DANTŲ PLOKŠTELĖS 
pataisomos ir stipriai {statomos. 

Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos 

— 1 \ alandos darbas — 

State Dental 
Plate Laborafory 

1635 VV. 47th St. YArds 7-4499 
944 VV. 63rd. VVAlbrook 5-2558 
639/a VV. 63rd St. VVE v>2608 

F A L Š E T E E T H 
Laisvi ar nepritaikyti? 

— 1 valandos darbas — 

Clevtiland Dental 
Plate Laboratory 

456 VV. North Ave. MI 2-6221, 
404 £ . 47th Street AT 5-6880 
160 MiKtaukce Ave. HU 9-3242 

FALŠE T E E T H 
Laisvi ar nepritaikyti? 

DANTŲ PLOKŠTELES 
pataisomos ir stipriai {statomos. 

Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos. 
— valandos darbas — 

A - l Dental 
Plate Laboratory 

22 VV. Madison, Room 223, 
i . DE 2-6804 

1587 VV. Ogdcn Ave. MO 6-3733 
1425 VVilson Ave. LO 1-9280 
2003 VV. Lawrence SU 4-7241 

Ą 

Telef. REpuhuc 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

Sekmad. ir Sventad. 9—2 v. 
• 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pata isymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

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

PRospect 6-7960 

VINCENTAS 
R A D Z E V I Č I U S 

Gyveno Senelių Prieglaudoje 

MirS birželio 1 d.. 1964. 12 
vai. popiet, sulaukės senatvča. 
Gimė Lietuvoje; kilo ifi JUa-
riampoles apskr. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
du sūnūs: William, marti Hllen, 
ir Alfred, marti Sophia. duktė 
Isabelle Radzevlcz, trys anūkai, 
du broliai Petras ir Kazimieras 
Ir ju Šeimos. kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Senelių 
Prieglaudoje. 123rd S t , Orland 
Park. III. 

Laidotuves jvyks penktadie-
nj, birželio 4 d., 8:30 vai. ryto 
bus gedulingos pamaldos, po 
pamaldų bųa lydimas J &v. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė ir 
anūkai. 
Laidotuvių direktorius Ma

žeika ir Evans. Tel. REpublic 
7-S600. 

CKKKK>OO<X><XKK><><><>CH><><>0<K>O<K> 

Ateitininkėms ir L. K, 
Motery D-jos narėms 

Skaitydamos knygą "MCSTJ KE
LIAI", prisiminsite gražią, lietuviu 
katalikių moterų veiklą Nepriklauso 
moję Lietuvoje. Gal tai bus ta ki
birkštis, kuri pažadins is savo tik 
asmeniškų reikalų gražiam bendra
darbiavimui, primenant dukroms 
Šventą pareigą savo brangiai tėvy
nei. 

Kaina tik f l . o e 

Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley 

CHICAGO 8, ILL. 

<>QOQ<)<><>0000<><><>^^ 

SIELA U2 S I E L 4 

Parašyta italo selesle&o D. 
turinio istorinę apyiaką, turinčią 
307 pual., 43 spalvuotus paveiks
lus ir įrištą į kietus viršelius 

Įsigykite įdomią, intriguojančio 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrts iki 
Orinoko" autoriaus, 307 puslapių. 
Kaina $200. 

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

2334 So. Oakley Ava. 
Chicago 8. UI. 

• 

•L--* %] \ ,3K^ 
^^^^^B^BP 

MORTA ZENK1ENĖ (DIŠKEVIflOTI) 
Gyveno 2142 W. 23 Place Tel. FRontier 6 1256 

Alirč birželio 1 d., 1964, 4 vai. ryto, sulaukęs pus€s amžiaus. 
Gim6 Lietuvoje; kilo is MartampolCs apskr., Balbieriškio parapijos, 
Neseikių km. Amerikoje Išgyveno 42 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime trys sūnūs: Joseph. marti Fran-
ces (Ručinskaite) . \Vllltam. marti Angelą (PaužaltC) ir John. mar-

1 ti June <Brm.ndt). trys dukterys: Dorothy Barloga, tentas Stanley, 
į Bernice Bcotch. žentas Anthony, ir Adele Maska. žentas Ben. 9 

anūkai. Besuo Jieva Martin. t\*ogeris Jonas, svogeris Tamošius Zen-
kus, svogerka Jieva Augaitis, kiti g iminis , draugai ir pažystami. 
Lietuvoje liko brolis Motiejus Diskevičius. 

Kūnas pašarvotas lAckawica koplyčioje, 2314 W. 2Srd Place. 
Laidotuves jvyks šeštadienį, birželio h d., i i koplyčios • vai. 

ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta 1. 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: S ū n ū s dukterys, marčiov ientai ir anūkai . , 

Laidotuvių dlrekt. Steponas Lackawicz. Tel. VIrginia 7-6672 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
lATJDOTUVlŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLTČI0S: 
2424 W. 69th St REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI VIrginia 7-6612 
10766 S. Michigan Ave. PUIlman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VJESTERN AVL 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, IU-

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460507 South Hermitage Aven»e 
YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas UUayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
šsukltt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6849 So. Wester» Ave. Air CoBdHkmed koply6U 
REpablk 7-8090 — 7^801 AotoroobHUun» vlete 

Tl«ma kurte r>r«n» IcltOM mieato daly-M; gausim* 
kop^yClą arčiau JOsu namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulaaaa pu tarną vi- ^ g . ^ M ^ Mes tarime koplyčias 
maa y r » telkiamas M J ^ O T H , O M CIIIIMJMB •» 
diena ir n a k t į . Bei- ^ ^ Jįįį Roselando dalyse I r 

kale asakits —^.^SfĘ^^m^^*^ *uoiaus pat*r 
mut. m^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P naujam. 

• • « • • 

ANTANAS M. PH1LUPS 
MOT S. LITDAN1CA AVE. T«L Y A r t . T-S401 

KTNAS P. GURSKIS 
<M West 18th STREEI Tel. 8Eel»j » ^ 7 U 

ALFRED ASVASAITIS-VAHCE 
177 Hoodside Ed., EivenldĄ Dl , tel. Rlverslde 7-6S45; OL 2-5245 

P0VIUS J. RIDIKAS — 

3S54 & HALSTED STBEET Telephonc YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL OOmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 8. UTUANICA A V E TeL VAH> 7-1188—1188 

JŪLIŪŠ UULEVItlUS 
4848 S. CALIFORNIA A V E Tel. LAfayette 8-8572 

" LW«iM$^rtžiRSsir 
1646 WEST 46tb STREET Tel. YArds 7-0781 

V ASA ITIS^-BU T NU S 
1446 BO. GOth AVE, CICERO 50, ILL. TeL OLjrmplc 2-1008 

http://su.kiiu.io
file:///Vllltam
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DIENRAĖTIS DRAUGAS, CmCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 3, 1954 

Krikščioniško ii demokrfitiia 

LIET. KR. DEMOKRATU KONFERENCIJA I ** — * * . - J 5 3 E 
; Lietuvoje prasidėjo kun. Ant. 

SALOMĖJA NARKELIONAITfi, Brooklyn, New York Į strazdeliu, Simanu Daukantu, 
Lietuviai krikščionys demo- krikščionis demokratus, kvie- j vyskupu Ant. Baranausku, 

i mus 
X Grafikos paroda, skirta 

spaudos atgavimo 53 metų su
kakčiai atžymėti, atidaroma 
tiržclio 5 d. (šeštadienį) 5 vai. 

kratai pasiryžo dar stipriau su 
glausti savo gretas kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą ir besi
rengiant darbui išlaisvintoje 
Lietuvoje. 

Šį pasižadėjimą jie padare, 

čiant į darbą. Konferencija krei | kun. A. Vienažindžiu ir kitais, 
kurie savo veiklos pagrindan pa pia ir visos lietuvių krikščioniš

kosios visuomenes dėmesį į tai, 
jog krikščionių pasyvumas ar 
nepakankamas aktin^umas po- i kurie ir dabar yra liet. krikš-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vyskupo vizitacija. Gegu
žes 25 d., antradienį, 7 vai. 30 
min., VVorcester, Mass., šv. Ka-

eme demokratybe, krikščionybę zimiero parapiją kė VVorce 
ir tautybe — tuos tris dalykus, 

ŠVEICARIJOJE 
— Mirė Ona Eretiene. Skau

di žinia pasiekė lietuvius iš Ba
zelio. GegužSs 20 d. mirė viso 
pasaulio lietuviams gerai pažįs-

litinėje srity visuose kraštuose 
pasirodė didžiai žalingas tiek pa 

čionių demokratų dįdieji veiklo3 
stulpai. 

užbaigdami savo dviejų dienų ' s k r i k š č i o n i m s > t l e k i r t u Vyskupas Vaalnčlus u.ba'gė 
po piet spaudos parodos patai-! sukaktuvinę konferenciją, vy- k bendrajai politikai, sočia 
pose, Lietuvių auditorijoje. Pa- kusią New Yorke gegužės 29 ir fceį k u ! t ū r i n e i r a i d a i > 
rodoje išstatomi P. Augiaus, A. J 30 dienomis. Iškilmingame baig i 
Dargio, V. Kurausko, V. Petrą- • miniame posėdyje buvo priimta! Tėvynėje pasilikusius brol.usj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vičiaus, A. Vaičaičio, T. Va- plati deklaracija, kurioje šuva-1 konferencija užtikrina, jog jų ^ __ l i t i n j 0 s ą m o n i n i m o — 

žiavimas pasisakė pačiais gyvy-! ryžtas ir pasiaukojimas ir to-

pirmąjį krikščioniškos'os demo
kratijos idėjos vystymosi perio
dą ir pradėjo antrąjį - - liaudies 

biniais lietuvių tautos ir Sąjun
gos reikalais. 

liaus, L. Vilimo ir kitų grafikų 
darbai. Paroda veiks ligi birže
lio 20 d. kasdien nuo 5 vai. po 
p. ligi 10 vai. v., o šeštadieniais 
ir sekmadieniais — nuo 10 vai. 
r. ligi 10 vai. v. Parodos lanky
tojai loteriniu būdu galės įsi
gyti ir minėtų grafikų darbų. į somo gyvenimo kūrimą. Nuro 

tatuojama lietuvių krikščionių 

liau laisvėje esantiems lietu
viams bus tas didysis akst 'nas 

Deklaracijos pradžioje kons- dirbti, kad Lietuvos laisvės die
na greičiau nušvistų. 

demokratų įnašas i Lietuvos ^ „ ^ j a b a i g i a m a k r c i p i 
laisvės iškovojimą ir n:prJclau- ^ ^ k o V Q S ^ n i z a v i m o d a r b ą 

pradėjo pirmasis krikščionių de 
mokratų laikraštis Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalga, kuri, ka'p ir 
vėliau pradėjęs eiti Tėvynes 
Sargas, žymiai paspartino krikš 
čioniškosios demokratijos orga-

Parodą organizuoja Chlcagos 
Kultūros Taryba ir Lietuvių 
Dailės Institutas. 

doma, jog ir būsimasis Lietuvos 
atstatymas bei jos ateit es pa
žanga ir gerovė pareis tik nuo 

sovietų pavergtųjų tautui Ligi to laiko gana palaidas 
atstovus ir į laisvojo pasaulio darbas pagaliau buvo centrai* 
tautas, reiškiant viltį, jog tik zuotas ir gavo platų, naujiems 

terio vyskupas John VVrlght ii Į tama Ona Eretiene - Jakaityte 
32 jaunuoliams šute ke Sutvir- Lietuviai neteko karštos patrio-
tinimo sakramentą. Ta proga tės ir žymios asmenybės. Buvo 
pasakė su gyvais pavyzdžiais p i į gimusi 1898 m. sausio mėn. 12 
mokslą apie kataliko pa elgis. d. ūkininkų šeimoje. Savo gy-
Vyskupo sutikime be vietos pa- venimą pašventė tik savo tėvy-
rapijos kunigų dalyvavo daug nei Lietuvai. Baigė Marijampo-

KAS, U IR KUR 
— Bud riko Radijo valanda. 

Pasiklausykite šį vakarą Sudri
ko raiijo programos iš stoties 
VVHFC, 1450 kil., nuo 6 iki 7 
vai. Tikrai pasigėrėsite gražio
mis lietuviškomis dainomis, ku
rias sudainuos žinomas tenoras 
Antanas Peškys. Jam akompo-
nuos Budriko valandos studijo3 
orkestras. Šias programas lei
džia Juozo Budriko namų baldų 
televizijų ir auksinių daiktų 

svečių: kun. J. Vaitiekūnas iš lės mergaičių gimnaziją, kur » ^ U f C h i C a g ° j e ' 3 2 4 ' ^ 
Providence, kun. V. Puidokas dirbo Marija Pečkauakaite. Uni-
iš VVestfieldo, kun. K. Jankus versitete studijavo kalbas, 1925 in~.ii , * v i i 
iš Lawrence, kun. Bakanas iš i m. parašė diplominį darbą ir ži-' "~ ^^T.S' „ *7 ' K a 2 i m l e r o 

*•* ^ _ , T- . .. ... ' r? .. Seserų Remejų 2 skyrius rengia 
VVorcester, kun. Juraitis is nias gilino Grenoble unive.s.te-; '- ». Tr. \ ., ., 
Athol, MarijanapoMo Tėvų Ma-1 te. 1925 m. ištekėjo už prof. J. ^ V o išvažiavimą - pikniką L * 
rijonų -Viršininkas tėvas Sap- — « - = ? • - - - ^ J p o s 25 d. Ryan Vvood darže, 25 

( tendro darbo dėka pavyks su-
X Muz. A. Nako piano studi- to, kiek tvirta bus lietuvių toks | ̂  k o m u n i s t i n ė s vergijos 

jos mokinių pasirodymas bus šį čionių demokratų veikla dabar-; ^ A u g š č i a u s i a s į s iai-
sekmadineį. ši studija dirba lie- jtinįų kovos už Lietuvos laisvę 1 ^ m _ g ų fr ^ ^ 
tuvišką darbą, atitraukdama \ mftu ir kiek išlaisvintos Lietu-, t a t s t a t y t į žmonių 
vaikus iš gatvės į kultūringą, vos santvarka bus paremta fr t e i g e s i r l a i s v e s ! „ b a i . 
tautinę pamoką. Jos buvimas krikščioniškais demokratiniais deklaracija, 
yra teigiamas veiksnys lietuvis-! pagrindais, 
koje aplinkoje. Joje, šalia s\jeti- j Deklaracijoje, be konkrečiai 
mųjų kompozitorių, didesnę dalį. n u s a k y t ų artimiausių uždavi-
užima lietuviai. A. Nakas suge-; n i ų > kreipiamasi į visame pa-
ba surasti kelią kiekvieno m o - | s a u l y j e gyvenančius lietuvius 
kinio sielon ir joje įdiegti didės- • 
ne tėvvnės meilę. Jo studijoje 

. , x Cicero Lietuvių choras ge-
visad švenčių metu yra daromi * „ . ~ 

. j . . . . . ««««« gūžes 29 d. koncertavo Lietu-
uzdan minėjimai su programa 
ir vaišėmis. 

laikams pritaikytą formą 1904 
m., kai Petrapilio Dvasinės A 
kademijos profesoriai — Pra
nas Būčys, vėliau vyskupas, __ Marcelė Andrikyte, kur 
poetas Maironis ir Jakštas -
Dambrauskas parašė „Lietuvių 
Krikščionių Demokratų susivie-

lys ir kiti. 
Vyskupas J. Wright po išk'l 

mių, išėjęs iš bažnyčios, pasi- Mirė širdies liga. Jos laidotuvės 
sveikino su visais jaunuoliais, 
kuriems suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą, p a s p a u sdamas 
jiems ranką, o visiems parapie-
čiams duodamas pabučiuoti žie
dą. 

Ereto. Uzaug.no 1 sūnų ir 4 f, . 0 - „ . . , , . . , . . . . bloke, pne 87 ir VVestern Ave. duktens, kurie gryniausia ben- ~ . .. . , . . . 
' . . , ,, ,. ... . Piknike bus daug įvairumų: lai 

dnne tartimi kalba lietuviškai. . . *• •, ,» . n. -
mejimai, dideles staltieses pre-

Sąjungos istorija ir veikla 

vių auditorijoje. Chorui dirlga-
!vo Juozas Kreivėnas, akompo-

X Mirusiųjų minėjimo dieną,, navo Aldona Prapuolenytė. 
gegužės 31 d., šv. Kazimiero ka Tautinių šokių grupei vadovavo 
pinėse dalyvavo labai daug lan-; Elena Daugvilienė, o jų muzi-
kytojų. Tą dieną 10 vai. buvo kantas buvo Kazys Ramanaus-
atlaikytos gedulingos šv. Mišios kas. 
už visus mirusiuosius. Pamoks- Choras padainavo Sasnaus-
lą pasakė kun. dr. P. Rimšelis, ko „Kur bėga Šešupė", K. V. 
MIC, o trumpus pamokslėlius Banaičio „Už jūrių marių", J. m e t a į n"Uo pirmojo krikščionis 
procesijos metu prie stočių sa- Gaubo „Žaliojoj girelėj", parti-
kė kun. dr. Vaškas, MIC. Pa- ! z a n ų dainą „Aš išeisiu", St. Šim 

Pagrindinis kalbėtojas tos 
dienos iškilmėse buvo Vliko pir
mininkas prel. M. Krupavičius, 
asmuo, kuris ilgus metus Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungai vadovavo ir jos idėjas 
pavertė darbais. Pakartotina: 
buvo reiškiamas konferencijos 
dalyvių pasitenkinimas, kad pre 
latas galėjo toje konferencijoje 
dalyvauti, ypač, kad tai buvo 
sukaktuvinė konferencija: šim
tas metų nuo krikščioniškų de
mokratiškų idėjų pasireiškimo 
Lietuvoje, šešiasdešimt ketveri 

nijimo programos projektą". 
Sustodamas ties nūdienos už

daviniais, prelatas pabrėžė krik 
ščionių demokratų tikėjimą, 
jog, atsižadant asmeniškumų ir 
dirbant ranka rankon su kito
mis politinėmis, partijomis, Lie
tuvai laisvė bus laimėta. 

įvyko gegužės 22 d. Bazelyje. 

PRANCŪZIJOJ 
— Susilaukė dukrelės. Ge

gužės 8 d. Vaicekauskai Pary
žiuje susilaukė dukrelės. Dabar 
jau augins du sūnų ir dukrelę 
Reginą - Onutę. 

mijoms ir dar daug kitų įdomy
bių. Pelnas skiriamas šv. Kazi
miero seserų vienuolyno nau
dai. Valdyba 

yra ilgametė VVaterburio, Conn., 
Alto skyriaus sekretorė ir eilės, 
katalikiškų organizacijų uoli " * , * " 
M . , . Z J i - i - i - - i.- viU mezzosopranas Elsa Ze-
veikeja, kilni lietuve patriote, , , , . x , _ _ . v. . . . . , . branska, dainavusi Metropoh-čia gimusi ir niekad Lietuvoj * h M „ , .. .» . tan operoje New Yorke, savo 
nebuvusi, po įtemptų rvairių darbų leido sau nors vieną sykį 
gyvenime tinkamai atsikvėpti ir 
pailsėti gražosios Floridos Mia-
mi paplūdymyje. Reikia many
ti, kad po mėnesio laiko pietų 

Tik į kovą! Į kovą!, už- s a u l u t e ir šiltos Atlanto bangos 
baigė savo kalbą prel. M. Kru- \ sustiprins jos sveikatą ir su 

nauja energija vėl pasireikš lie 
tuvybės išlaikymo dirvoje. 

maldų metu giedojo Chicagos 
vargonininkų choras. Dalyvavo 
apie 40 kunigų. Mišias atlaikė 
kun. V. Atkočius, M.I.C. 

X Aleksandras Dundulis sek
madienį buvo atvežę3 tautosa
kininką Juozą Būgą iš Oak Fo-
rest senelių namo apžiūrėti 
spaudos parodą. Čia jis susiti-

kaus „Šią naktelę" ir A. Bud-
riūno „Praded aušrelė aušti". 

Antroje dalyje sudainavo J. 
Naujalio „Burtai", L. Šimučio 
„Į naują žygį", K. Kavecko 
„Jaunystės vainikas", J. Tallat 
-Kelpšos „Meno daina" ir A. | m a s p r i j o s lapus vieną po ki 

kos demokratinės minties lietu
viško laikraščio „Apžvalga" iš
leidimo ir penkiasdešimt metų 
nuo pirmosios lietuvių krikščio
nių demokratų programos sufor 
mulavimo. 

Visus tuos tris momentus pre 
latas ypatingai pabrėžė, versda-

Aleksio „Mes grįšim ten". Cho 
ras dainavo gerai. 

ko C. J. Milton, lietuvį prekybi- j Tautiniu šokių grupė pašoko 
ninką, Milton Roofing and Slid 
ing Co. savininką, kurio. tėvai 
kilę iš Vilniaus krašto. Jis, pa
žinęs J. Būgą, jam pasiūlė labai 
gerą tarnybą savo įstaigoje. C. 
J 

Kalvelį ir Žiogelį. Jų grupę su
daro 16 šokėjų. Chorą sudaro 
28 choristai. 

X Švento Antano draugijos 
Cicero piknikui paremti, drau-

Mflton labai gerai vartoja , ̂ j a i a u k o j o . A . P e t k u s , J. Kim 
lietuvių kalbą ir skaito lietuvis- b a r k a S ) s . Butkus, J. Trytok, 
ką spaudą. 

X Sesuo Angelika, pranciš-
kietė vienuolė, besidarbuojanti 
Kenoshoje, šv. Petro parapijo-

C. Kareckas, J. Grybauskas, A. 
Bernadišius, dr. Atkočiūnas, T. 
J. Mataušek, Bernice Labin, J. 
Budrikas, J. Dabašinskas, M. 

je, buvo atvykusi pas savo sess , Jokūbauskas, A. Vaštak, J. J. 
rį, taip pat vienuolę, kazimie- j j . Kasiulaitis, J. Jakštą, A. Gai 
riete, dirbančią Nek. Pras. Švč. i IJUS> B . Dunda, A. Elsbergas, F. 
Pan. Marijos parapijoje. Jos ' Zajauskas, S. Vyšniauskas, T. 
kartu aplankė ir savo dėdę, gy- Kazimieraitis, F. Tamsevičius, 
venantį Michigano valstybėje. ' M. Abramavičius, A. Zakaras, 

L. Narbutas, A. Šimkūnas, A. 
Gruzdis, V. Prancūzevičius, J. 
Sabukonis. K. Jiešmantas. Pik

to, sustodamas ties krikščionių 
demokratų įnašu į laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą. Bendroje toje nuveiktų dar 
bų pynėje posėdžio dalyviai ga
lėjo atsekti ir atpažinti nuopel
nus ir to energingo prelegento, 
kuris, kad savęs ir neišskyrė, 
bet daugiau kaip pusę š imto m e 
tų yra paaukojęs tai veiklai iš 
savo brandaus ir kitąmet sep
tyniasdešimties metų pasiek
siančio amžiaus. 

FATHER OF THE YEAR 

X Vargonininkai ir chorų 
vadovai, susirinkę birželio 1 d. 
pas savo kolegą Justą Kudir
ką, aptarė svarbiausius dainų 

nikas įvyks ^birželio 13 dieną 
Schutts darže. šventės reikalus. Visi parapijų 

chorai sparčiai ruošiasi būsimai! x Jonas šturas-lgnatavlcius 
dainų šventei ir entuziastingai 
remia tos šventės paruošimą. 

šių metų gegužės mėnesį baigė 
Illinois Technologijos Instituto 
augštesnįjį skyrių (Graduate 
school) ir gavo magistro inži
nieriaus laipsnį (degree of mas 
ter of science in mechanical en-

X Kosto Gaubio vadovauja
mas choras, susidedąs iš 28 cho 
ristų, jau prisiuntė dalyvių są
rašą ir pranešimą, jog Dievo 
Apvaizdos parapijos choras C181 & l nee r i I1S * -
kolonija) baigia išmokti dainų x Tremtinių lietuvių vetera-
šventės repertuarą. nų laikinoji valdyba yra suda-

X Veronika ir Jonas Miciū- r> r t a i š P i r m - A l b e r t o K e r e l i o i r 

nai paaukojo naują laikrodį Ne-
.kalto Švenčiausios Pan. Mari
jos Prasidėjimo parapijos baž
nyčiai Brighton Parke. 

X Dipl. pirklys Jonas Bar-
kus su šeima perslkšlė į savo 
nuosavą rezidenciją 5718 So. 
Laflin Ave. Telef. VVallbrook 
5-5528. 

narių: Alberto Vaitaičio, Zeno
no Miliūno, Leono Biliūno ir 
Vaclovo Momkaus. 

_ 

X Aloyzas Baronas šiandien, 
ketvirtadienį, 8 vai. 30 min. va 
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pavičius, primindamas, kad to
je kovoje padės Dievas ir geri 
žmonės. 

Puse šimto sveikinimi| 

Po prel. M. Krupavičiaus kai 
bos, kurią posėdyje dalyvavu
siems svečiams svetimtaučiams 
Informacijos Centro direktorė 
M. Kižytė pakartojo angliškai, 
prof. K. Pakštas toliau tęsė svei 
kinimus, suplaukusius iš viso 
pasaulio. Buvo gautas šventojo 
Tėvo palaiminimas, apie kurį 
pranešė savo . sveikinimo rašte 
apaštališkasis delegatas A. G. 
Cicognani, sveikinimo telegra
mas prisiuntė Italijos, Vokieti
jos, AustrijoSj Olandijos, Nor
vegijos, Čekoslovakijos, Latvi
jos, Lenkijos, Vengrijos, Vene-
zuelos, Paraguajaus, Peru ir 
kt. šalių krikščionys demokra
tai. Sveikinimo laiškų tarpe bu
vo Lietuvos vyskupų V. Brizgio 
ir V. Padolskio, prel. P. M. Ju
ro, kun. L. Tulabos, kun. K. Šau 
lio ir kt. sveikinimai. Sveikini
mų atėjo ir iš Amerikos lietu
vių bei jų organizacijų. Sveiki
no Lietuvos valstiečių sąjunga, 
Am. l iet tautininkai, LRK Su
sivienijimas, Liet. Laisvės ko
votojai, prof. J. Brazaitis, laik-* 
raščiai, pavieniai veikėjai ir 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
veikiančios Liet. Krikščionių 
Demokratų Sąjungos padaliniai. 

koncerte Paryžiuje išpildė pa
saulinio garso kompozicijas ir 
dvi latviškas Vitolio dainas. 

— Genovaite ir Kenneth Ka-
i neb iš VVorcester, Mass., pasi-
, žadėjo Nekalto Prasidėjimo Se
serų koplyčiai nupirkti vargo
nus už 4 tūks t dol. Reikia pa
žymėti, kad Mrs. Genovaitė Ka-
neb yra uoli lietuvių katalikių 
moterų veikėja ir duosni auko
toja lietuviškiems reikalams. 

KANADOJ 
— Prel. M. Krupavičius mie

lai sutiko dalyvauti Kanados 
Lietuvių Katalikų kongrese lie
pos mėn. 3—4 dienomis ir pa
sakyti pagrindinę kalbą iškil
mingos akademijos metu Hamil 
tone. 

— Prel. Pr . Juras pasakys 
pamokslą K. L. Katalikų kon
grese iškilmingų pamaldų metu 
Hamiltone. Gerb. prelatas pareis 
kė, kad jis labai domisi Kana
dos Lietuvių Katalikų veikla ir 
korigreso metu tikisi su ja ar
čiau susipažinti. 

— Dali. T. Valius baigia kur
ti Marijos Metams atžymėti žen 
kliuko projektą. Ženkliukas bū
siąs toks, kad jį kiekvienas ka
talikas galėtų nešioti kiekvienu 
metu. 

BELGIJOJ 
— Studijavo Madride. Dau- t a l P o s e 

gelis Europos universitetų pa
vasario metu ruošia užsienie-

j čiams studentams trumpus ko-

— Nidos atidarymas. Vasar
vietės „Nida" atidarymas (Be-
verly Shores, Indiana) šiam se
zonui įvyks birželio mėn. 5 d. 
6 vai. vak. Bus skanūs užkan
džiai, muzika ir šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti ,,Sandū-
nuose". 

— Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 2 skyrius šaukia savo su
sirinkimą birželio mėn. 4 d., 
tuoj po vakarinių pamaldų šv. 
Jurgio naujosios klebonijos pa-

kios nors mokslo rūšies kursus 
Proga pasinaudodamas Liuveno žinską 
studentas K. Petraitis VelyKų 
atostogų metu buvo nuvykęs 
Madrido universitetan ispanis-
tikos paskaitoms. Gerokai pa
dirbėjęs, grįžo su Madrido uni
versiteto išduotu diplomu ir ge
rai išmokęs ispanų kalbos. 

spaudos atstovai. Spec. komi
sijai paprašius, Lietuvos konsu
las S. Paolo m. A. Polišaitis ry
šininku pristatė kun. P. Raga-

• 

BRAZILIJOJE 
— Spaudos kčfigresas. Fila

telistų Spaudos Draugija š. m. 
lapkričio 6—13 d. yra numačiu
si Sao Paolo mieste suruošti 
pasaulinį spaudos kongresą, į 
kurį bus kviečiami ir lietuvių 
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DRAUGO RADIJAS 
I i stoties W0PA. banga 

1490 AM ir 102 F M 
duoda lietuviška programą pir
madieniais, antradieniais, ket
virtadieniais ir penktadieniais 
nuo 8 v.- 30 min. iki 9 vai. va
karo, sekmadieniais nuo 2 v, iki 
2 vai. 30 min. p. p. Daug ge
ros muzikos, gausiai informaci
jų iš lietuvių gyvenimo, pasau
lio naujienos, žinios iš kultūri
nio gyvenimo. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

monas, prof. B. Vitkus, buv. Sei 
mo atstovas J. Valaitis, M. Gal
dikienė, dr. A. Vasiliauskas, 

Prel. J. Balkūnas asmemškai J teis. B. Žukauskas, svečių tarpe 
matėsi Lietuvos gen. konsulas 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
DideHf l\ų diesm įtempimai, karo b kitos fafimybfe TerSa TISUS atsidėjus 

sekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraštis darosi butmybC 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisve. Tat ju-
bilejus tebūnie minimas šūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o Šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats švęsdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicagoje, daro B tavo putei 
auką: naujiems skaitytojams siutime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą tavo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu,, korespondentu ir in
formatorių, kas Šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe
cialius skyrius; moterų, jaunimo (atdtminku, skautu, studentu), 
katot patarėją; kasmet duoda $1.000 preanijos Įiiiantl—i rosnaatai Ir 
atkarpoje apaandhia rinktinius 

Paul G. Hoffmann patenkintas 
rinkimais, ' kurie jį paskelbė šių 
.metų tėvu. Jis. turi 5 sūnus ir 2 
i.dukteris, yra buvęs Studebaker kare per Draugo radijo valan- | C o v a d o v a 8 > F o r d o f o n d o vi^įnin. 

dėlę (iš WOPA stoties, banga j kas, Ekonomijos plano administ 
1490 AM ir 102 FM) skaitys 
savo humoristinius eilėraščius. 

perdavė suvažiavimui kardinolo 
Spelmano sveikinimą. 

Saldžiausi medų Lietuvai 
tėvynei 

Draugėn sukndamas konfe
rencijos iškeltus uždavinius, 
tam iškilmingam posėdžiui pir
mininkavęs prof. K. Pakštas 
apie ateitį šitaip poetiškai išsi
reiškė : 

— Ir sunešime Lietuvai t§-
•vynei saldžiausį medų J š viso 
pasaulio kraštų žiedų... paversi
me ją gyva daina, kad joje būtų 
miela ir smagu gyventi per atel | E 
ties šimtmečius. 

Iškilmių programa buvo įra
šyta Amerikos Balso ir dalimis* 

J. Budrys, Lietuvos Laisvės Ko 
įmiteto narių su V. Sidzikausku, 
prof. K. Zaikauskas, Deveniai, 
visa eilė augštų pareigūnų iš Vi 
dūrio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos ir t.t. 

"Draugas" turi tavo bendradarbius Tamadoje, Kohanbijofe Ve 
Brazilijoje, Argentinoje, Cilfje, STedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
I talijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje. 

Jus mekuo 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lieftmsku dienraščiu. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pazĮstamu. kurie 
jo dar neskaito ir mes per mėnesi laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS \ 

T=se. J? 

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

U2RAŠAI 
p Leidinio pelnas skiriamai Arkivysk 
ŠE Jurgio beatifikacijos bylai. 

bus pertransliuota \ Lietuvą. Iš j s • * kilmėse dalyvavo apie pora Sim KAINA $ 2.50 

ratorius ir t. t. Birželio 17 d. jis 
,bus apdovanotas George Washing-! 
tono medaliu Washington«. (INS) j VHJ. Ju. tarpe matėsi dr. J. uei 

tu žmonių, n tarpe apie šimtą s D R A U 6 J i ^ 2334 S. Oakley Ave. 
pačios konferencijos delegatų, -r= . __ ; • «,,, . 

1 Chicago 8, Hlinois atvykusių iš įvairių JAV vieto-

Šventyjų sielose mes pamatome 
patį Dieve. 

Mes kasdien matome daug neįprastų Įvy
kių gamtoje, bst stebuklai, kurie atsitinka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose Įs
kyla augščiau ui visus Apvaizdos veikalu* 
gamtoje. 
Vien tik žmoniškomis akimis imant, bu* 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius Idealus. 
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