
* . . . ~ - o _ t ifcRARY CZ^T?.?^ 
5 7 2 1 COTTAGE GROVS AVE. 
CHICAOO 3 7 , 1 L 1 " GRATtS 

D R A U G A S 
l.tidJta lietuviu Kataliku Spu 

Drauti j i 
-M.ll s«> Oakley AVP„ l IUOMICO S, 

don 

IUInot» 
Trtrpfeonr — Vlrgtnla 7-M40- I I 

Vtenlnt»lt!i tautini* Ir tikyblnfs 
iit-tavig dlenraAtts paaaulyj* 

mlntlra 

0 

h 

IKI-r^'DWEGT 
C E N T E R 
CHICAOO 

THC L ITHUANIAN DAILY PRIEND 

D R A U G A S 
TIM* I.KIiu«hUa tNUly f i l i a i 

PuMWn»<l by th" Uthuanlan < athoilr 
f̂ -aaa Sorlfiy 

23*1 to. Oaklry Ar*.. <%tc*«n t . III to., r. 
Trle|t*MHM> — Vlr^taia T-M40.4I 

Tho lnfl«#fttiaJ I.ithuanlan Daily 
ta America 

No. 1^2 PIRMADIENIS, BIRŽEUO (JUNE) 7, 1954 Prtoe 5 cente VOI XXXVI I 

Švedijos uranijus-žymi sensacija 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Švedijos ministerio pirmininko Erlanderio atsakymas švedų 
parlamento pirmuose rūmuose į socialdemokrato Elfvingo inter
peliaciją dėl atominio ginklo bei su tuo atsakymu susirišusios 
diskusijos sukėlė didelį susidomėjimą ne tik švedų, bet ir kitų 
valstybių spaudoje. 

Erlanderio pranešimas apie 

Atominiais šovi
niais galinti Šaudy
ti raketa „Corpo
rai" ir kilnojama 
šaudykle. Jos vei
kimo spindulys yra 
50 mylhj. šaudo 
vertikaliai ir hori
zontaliai. (INS) 

Švedijos urano išteklius, kurių 
viso krašto reikiamai energijai 
užtektų tūkstančiams metų, vo
kiečių spaudos laikoma pirmos 
rūšies pasauline sensacija. Apie 
tai vokiečių laikraščiai rašo 
pirmuose puslapiuose didžiau
siomis raidėmis. 

Liberalų dienraštis Stuttgar-
ter Zeitung, kiuris paskutiniu 
laiku daug dėmesio kreipė į 
švedų užsienio politiką, savo 
įžanginiame gana susirūpinus 
dūmoja, prie kokių politinių iš
davų prives toji gausybė urano 
Švedijoje. Anot laikraščio, tie 
urano ištekliai Švedijoje turi 
būti patys didžiausi visame pa
saulyje. Tuo būdu atsiranda 
trečioji jėga tarp Rytų ir Va
karų, o toji jėga gali pasidaryti 
net centrine. Taigi, kyla di
džiausias klausimas, kurioje 
pusėje toji jėga atsistos. 

ministerio pirmininko praneši
mo, Dagens Nyheter pasinau
dojo proga dar kartą prikibti 
prie vyriausybės politikos savo 
įžanginiu apie atomo bombą ir 
neutralumą. Dienraštis užsika
bino už ministerio pirmininko 
žodžio "tačiau", panaudoto jo 
pranešime: "Mūsų aliansams 
nepriklausanti politika lieka ir 
toliau tvirta, tačiau mes turime 
būti pasiruošę ginti savo nepri
klausomybe." Prikibęs prie to 
"tačiau", dienraštis tęsia: "Žo
džiu "tačiau" Erlanderis nesą
moningai palietė tą neginčija
mą faktą, kad mūsų nepriklau
somybės gynimas sutiktų ne
nugalimų kliūčių, jeigu mes ir 
toliau laikysimės aliansams ne-' 
priklausančios politikos. Toliau 
jis pareiškė, kad atominis gink
las greičiausiai bus panaudotas 
naujam didžiajam karui prasi
dėjus ir kad "mes turime būti 

"Tas didžiulis urano užtiki-į p a s i n i o š ę būsimajame kare gin 
mas Švedijoje visiškai išjudina j t i g i r p r j e g tofcį priešą, kuris 
tą pusiausvyrą", sumuoja laik- p r i e š m u s p anaudos atominį 
rastis savo apžvalgą apie ligi 
šiol žinomus urano šaltinius pa
saulyje. "Vienu ypu toji pasau
lio galybė (uranas) gali pabu
dinti Švediją iš neutralaus erš
kėtrožės miego." Laikraštis ga
na susirūpinės ir nerimo pilnas 
klausia, ar Švedija tai naujai 
padėčiai susidarius galės ir to
liau vadovautis savo pasirinkta 
politika Rytams ar Vakarams 
jos kaip reikiant nepaspaudus. 
Ar Švedija kartais nebus pri
versta viešai įsijungti į Vaka
rų pasaulio pakto sistemą? 

Įžanginio autorius klausia, ar 
dabar nereikėtų Švedijai nu
spręsti tai, ko ligi šiol vis atsi
sakyta. "Kas šiandien žvilgsnį 
metus atrodo galybės ir turto 
priedu, gali tokios padėties 
kraštui kaip Švedija būti žiau
raus atsakingumo šaltiniu ar
ba nuolatiniu tiek išoriniu, tiek 
vidiniu apsunkinimu", baigia 
savo išvedžiojimus vokiečių 
laikraštis. 

Tos Stuttgarter Zeitung min
tys nėra svetimos ir švedų 
spaudai, ypač tos liberalų gru
pės, kuri karts nuo karto kelia 
klausimą atsisakyti neutralu
mo ir kuo greičiausiai įsijungti 
į Atlanto paktą. Tos politikos 
garsiakalbiu yra daugiausia 
plačiausiai krašte skaitomas g*** i M JL>* 
dienraštis Dagens Nyheter. G u a t e m a l o S t e i k a l u 

ginklą". Tačiau apsiginti prieš 
kraštą turintį atominius gink
lus patiems tokių neturint (čia 
reikėtų įterpti, kad per disku
sijas parlamente visi pasisakė, 
jog Švedijai neverta imtis "žai
dimo" gaminti atominį ginklą) 
ir negaunant jų iš tų valstybių, 
kurios jų turi, mūsų nuomone, 
yra tikrai katastrofinga užma
čia. Čia nieko nepadės visokios 
gynimosi įstaigos, evakuacijos 
bei slėptuvių statymas, apie ką 
Erlanderis kalbėjo. Esmėje j 
Švedijos neutralumo politika 
reiškia tai, kad rizika būti 
įtrauktai į didžiųjų karą prak
tiškai yra ta pati, kaip ir pri
klausant Atlanto paktui, tačiau 
galimumai apsiginti kur kas 
mažesni. Jeigu ne kas kita, tai 
bent paskutiniojo laiko raida 
atominio ginklo atžvilgiu turė
tų iššaukti mūsų politinės lini
jos persvarstymą. Tačiau su
stingimas, atrodo, yra perdaug 
didelis imtis tokio persvarsty
mo", baigia savo išvedžiojimus 
Dagens Nyheter. Taip mano 
proamerikietiškų liberalų spar
nas, tačiau kitaip manančių 
šiuo momentu yra žymiai dau
giau visose Švedijos partijose. 

Būsiąs pasitarimas 

Eden įgaliotas vesti Genevoje 

ikšiolinę tarpininko liniją 

LONDON, birž. 7. — Iš užsienio reikalų mjnUįerio Ęden pra
nešimo Anglijos kabinetui paaiškėję, kad Genevos konferencijos 
dabar nereikią nutraukti ir vis dar bandyti organizuoti Indokini-
jos karo sustabdymą, nors ir yra dvi didelės kliūtys. 

Eden gavęs įgaliojimą pasilik 

Tuoj pat ant rytojaus po švedų 
- ' i l U W . I I M | | 

Dr. Ralph Bunche, Jungt. Tautų 
sekretariato kolonijų priežiūros 
skyriaus direktorius, JAV pilie
tis, rastas visais atžvilgiais loja
lus savo kraštui. (INS) 

PANAMA CITY, birž. 7. — 
Čia teigiama, jog dar birželio 
mėn. 20 Amerikos respublikų už
sienio reikalų ministerių susi
rinks pasitarti ką daryti su Gu-
atemala, kuri laužo Rio de Ja-
neiro sutirtį, įteisinusią Mon-
roe doktriną. 

Tik Argentina ir Meksika dar 
neapsisprendusios ką daryti, o' 
visos kitos sutariančios, jog kon 
tinento saugumas grasinamas, 
nes iš Guetemalos komunistų a-
gentams padedama patekti pas 
kaimynus, Guatemalos atstovy
bės naudojamos komunistų pro
pagandai darbininkų " t a r p e 
skleisti, Guatemalos vyriausybė 
remia tarpt, komunistų organi
zacijas, Guatemala pirko ginklų 
anapus geležinės uždangos ir 
tais ginklais grasina Lotynų 
Amerikos saugumui. 

• Prancūzijos kompartija per 
7 metus netekusi pusės narių, 
kurių dabar turi apie pusę nuli-
ono. i 

ti Genevoje tiek ilgai, kiek jis 
ras reikalo ten būti. Jis pats ma
nąs, kad Genevos konferencijoje 
galima tik paliaubas suorgani
zuoti, bet ir tai priklausysią nuo 
to, kiek bus laiko tam uždaviniui 
atlikti ir kiek tvers JAV delega
cijos kantrybė. 

Kiek Eden turės laiko žaisti 
su komunistais neįtempdamas 
JAV kantrybės stygas, priklau
sys nuo komunistų karinių pasi
sekimų Indokinijoje. Su jų pasi
sekimais fronte yra tiesioginiai 
surišta JAV „kantrybė" — juo 
tie pasisekimai bus didesni, juo 
stipriau JAV delegacija spaus 
Angliją ir Prancūziją baigti tuš 
čias kalbas Genevoje ir pradėti 
organizuoti kolektyvinį pasiprie 
šinimą Azijoje. Todėl Eden už
davinys Genevoje yra nė dau
giau nė mažiau kaip šis: įtikinti 
komunistų bloką, kad .jiems ge
riau išeis daryti paliaubas da
bar, negu ginklu laimėti Raudo
nosios upės deltą. Komunistai 
tikriausiai bus linkę manyti, kad 
Eden nediplomatiškai blefuoja. 

Šią savaitę Genevos konferen
cija vyks toliau be žymesnių po
litikos pakeitimų, nes Anglijos 
vyriausybė nutarė dar eiti se
nu keliu. Tas jos nusistatymas 
turi reikšmės, nes jos užsienio 
reikalų ministeris Indokirfijos 
byloje Genevos konferencijoje 
vaidina vyriausio tarpininko ro

lę. 
Indokinijos fronte 

HANOI, birž. 7. — prancūzai 
nebeslepia, kad jų kontroliuoja
moje Raudonosios upės deltoje 
yra daug daugiau priešo karių, 
negu būtų galima prileisti. Jiems 
dabar esą aišku, kad išilgai Ha-
noi su Haiphong jungiantį plen
tą ir geležinkelį yra* išdėstyta 
apie 10,000 priešo karių, neskai
tant slaptų partizanų. Tas ke
lias yra vienintelė arterija aprū
pinti Hanoi prietiltyje kovojan
čius prancūzus žemės keliu. Ke
lio ilgis — 65 mylios. Priešas 

jau užvaldė du taškus, iš kurių 
galima trukdyti susisiekimą mi
nėtu keliu. 

Nuo Dien Bien Phu judančią 
į deltą priešo kariuomenę pran
cūzai naikina lėktuvais, jei ma
tomumas pakenčiamas. Bet juk 
Korėja parodė, kad aviacija prie 
šo judesių negali paraližuoti. Tai 
dar daugiau teisinga Indokinijo
je, kur miškai leidžia ir dieną 
judėjimą paslėpti. Priešo jude
siai rodo, kad prancūzai Tonki-
no deltoje imami į reples, ku
rių žiaunų susikryžiavimas bus 
vakariniame Hanoi šone. 

Padės vežti karius 
Indokinijon 

VVASHINGTON, birž. 7. — 
Krašto apsaugos departamentas 
skelbia, kad prancūzai paprašė 
JAV, pagalbos kariams ir gink
lams iš Prancūzijos ir Š. Afri
kos į Indokiniją permesti ir kad 
toji pagalba bus suteikta. 

Suprasta, kad JAV pagalba 
pirmoje eilėje yra transportiniai 
lėktuvai pervežti kaikuriam 
skaičiui karių, nes yra reikalo 
skubėti pasitikti naują krizę. 

Kinija atgaivinsiantį 
Korėjos karę? 

TAIPEH, birž. 7. — Formozos 
vidaus reikalų ministerija skel
bia, kad Kinijos komunistai sus
tiprinę pasirengimus atnaujinti 
Korėjos karą, jei Genevos kon
ferencijoje negaus pageidauja
mo sprendimo. Prie Korėjos i r 
prie Indokinijos sienų sutelkta 
žymiai daugiau kariuomenės, ne 
gu jos ten būta prieš Genevos 
konferenciją. 

• Kariuomenės sutelkimo nėra 
reikalo ginčyti ,nes Formozos 
šaltiniai gali apie tai gerai ži
noti, tik reikėtų abejoti, kad fbs 
karinės demonstracijos tikslas 
būtų Korėjos karo atnaujinimas 
— greičiausiai jis turi ryšį su 
Genevos konferencija. 

Kalba su kinais del 
kalinių išlaisvinamo 

GENEVA, birž. 7. — Pereitą 
šeštadienį JAV delegacija pra
dėjo čia tiesioginius pasitarimus 
su Kinijos delegacija dėl JAV 
piliečių išlaisvinimo iš Kinijos 
kalėjimų ar namų arešto. Pir
miau ryšys su kinais tuo reikalu 
buvo užmegstas per Anglijos de
legaciją, tačiau Kinija pasakė, 
kad ji per tarpininkus nekalbės. 

Foster Dulles nušvietė reika
lą atitinkamoms kongreso komi
sijoms ir nutarė pradėti tiesio
gines derybas gerai žinodamas, 
jog komunistai savo propagan
doje tvirtins, kad JAV yra pri
verstos pamažu keisti savo nu
sistatymą dėl Kinijos režimo pri 
pažinimo. 

Derybos su kinų komunistais 
dėl kalinių išlaisvinimo nereiš
kia Kinijos režimo pripažinimo 
— jos prilygsta deryboms su 
komunistais dėl Korėjos ir Indo
kinijos karų sustabdymo. Dery
bas su Kinijos komunistais čia 
veda JAV atstovas Čekoslova
kijoje, kuris yra įjungtas į JAV 
delegaciją Genevos konferenci
joje. 

Saugoja sienas. 
nepasitiki jaunimu 

BERLIN, birž. 7. — Sekminių 
švenčių proga Berlyne vyko Vo
kietijos sovietų zonos komunis
tinio jaunimo sąskrydis su ka
riškai disciplinuotais paradais, 
šokiais, dainomis ir politinio auk 
Įėjimo kalbomis. Šios demonstra 
ei jos jau rodo, kad komunistai 
vėl stipriau sėdi balne, iš kurio 
juos buvo ištrenkęs pereitų metų 
birželio sukilimas. 

Pasitikėjimo savo „Free Ju-
gend" komunistai neparodė, nes 
sąskrydžio metu sieną su V. Vo
kietija Berlyne ir jo apylinkė
se stipriai saugojo „liaudies" 
policija^ ir sovietų kariuomenė. 

Javos komunistai 
JAKARTA, birž. 7. — Pradė

jo statyti reikalavimus kurį lai
ką gana ramiai laikiusis Indone
zijos komunistų partija. J i pa
tiekė vakarinės Javos provinci
jos vyriausybei eilę reikalavimų, 
kurių tarpe reikalavimas išdalin 
ti žemes tų savininkų, kuriuos 
partizanai yra išvarę. Dauguma 
tų nuosavybių priklauso olan
dams, anglams ir kinams. Jie 
taipgi reikalauja „sudemokra-
tinti" vietos administraciją ir 
kariškai sunaikinti muzulmonų 
Darul Islam sektą, kuri yra vi
sų komunistų užmačių didžiau
sias priešas. 

Premjeras kritikavo 
ilgas konferencijas 

VVASfflNGTON, birž. 7. — 
JAV-Turkijos pasitarimai dėl 
Turkijos karinės jėgos sustip
rinimo baigėsi pranešimu, kad 
sutarta karinę pagalbą jai padi
dinti, kaikurio karinio invento
riaus pristatymą pagreitinti ir 
dar nenutraukti Turkijai ūkinę 
pagalbą, kuri būtinai reikalinga 
jai ryšium su jai uždėtomis nau
jomis pareigomis Atlanto pakto 
apsigynimo sistemoje. Ūkinė pa
galba sieks apie 70 mil. dol. per 
metus, bet karinė pagalba yra 
paslaptis. Spėjama, kad ji siekia 
iki 200 mil. per metus. 

Ameriką apleisdamas, Turki
jos premjeras Menderes New 
Yorke pareiškė, kad ilgos kon
ferencijos su komunistais gali 
privesti tik prie tų pačių rezul
tatų, prie kurių privedė Muen-
cheno konferencija prieš n Pa
saulio karą. Dabar vykstanti 
Genevos konferencija jam nepa
prastai panaši įvykiais su tais, 
kurie privedė prie katastrofos 
praeityje. 

Du atsakingi pareiškimai, rodą 
• nesutarim, valdančių tarpe 

VVASHINGTON, birž. 7. — Sen. Knowland pranašauja, kad 
ateinančių 30 dienų laikotarpyje komunistų pusėn gali pakrypti 
jėgų balansas Azijoje, todėl Vakarų pasauliui priartėjo apsispren
dimo valanda. 

Apsisprendimas turįs įvykti 
labai greit — maždaug 30 dienų 
laikotarpyje. Vakarai tur | su
prasti, kad negalima begalines 
konferencijas vesti Genevoje 
nieko nepadarius, kad komunis
tai nė žingsnio negalėtų paženg
ti pirmyn Indokinijoje. Jei per 
30 dienų komunistų žygiavimas 
nebus Indokinijoje sulaikytas, 
tai po komunistų kojų sukris 
visa Azija. JAV turi pasiimti ne 
malonią pareigą pasakyti komu
nistam, kad jie turi liautis ka
riavę pietryčių Azijoje, jei Ge
nevos konferencijoje nori spren
dimą rasti. — Dabar yra vienas 
iš lemiamų posūkių pasaulio is
torijoje; nuo per ateinančias 30 
dienų padaryto spaudimo pri 

| nustebusiam teismui pareiškė, 
į kad jo pasirašytas tardymo pa-
j reiškimas netikras, nes išgautas 
j per prievartą. Kaltinimai esą 
i Nasser šalininkų sufabrikuoti. 
j Jis pridėjo, kad visi 350 kavale-
j rijos brigados karininkų buvo 
: prieš pulk. Nasser vedamą poli-
Įtiką. 

McCarthy-arm. ginč, 
I sukėlę demokratai 

VVASHINGTON, birž. 7. — 
Šiandien sėn. MeCarthy prašys 
leisti užimti liudininko kėdę, kad 
vestų kovą dėl pašalinimo sen. 
Symington iš komisijos sąstato 
likusiam jo ginčo su armija 

klausys, ar komunizmas bus su- tyrimo laikui. Komisija turėtų 
laikytas ar jo pusėn nukryps i priversti ir sen. Symington liu-
jėgų balansas — kalbėjo sen. dyti po priesaika dėl jo tariamai 
Knowland. 

JAV turinčios apsiprasti su 
faktu, kad gali prireikti kariau
ti Indokinijoje taip, kaip kariau 
ta Korėjoje. 

duotų patarimų armijos sekr. 
Stevens jo ginčuose su sen. Me
Carthy dėl komunistų jieškoji-
mo armijos įstaigose. 

Iš paskelbtų Stevens-Syming-
ton telefoninių pasikalbėjimų e-

Atstovų Rūmų pirmininkas są aišku, kad Symington paža-
Martin taip tragiškai į reikalą ' dėjęs armijai paramą kovoje su 
nežiūri. Jam vis dar atrodo, ! sen. MeCarthy. 
kad bus galima suburti laisvą- g a v o savaitgalio kalboje Wis-
sias Azijos tautas į didelę ir stip c o n s i n valstybėje sen. MeCarthy 
rią sąjungą, kuri sulaikys ko- s p r a dė jo kurti naują hipotezę a-
munizmo žygiavimą pirmyn ir pįe t a i t k a < j demokratai sugun

dė per savo patikėtinius armi-be JAV kareivių siuntimo i In
dokiniją. Prancūzai turį pakan
kamai vyrų kariauti, tik JAV 
turi padėti juos kovoms paruoš
ti ir kovos įrankius duoti. 

Egipto karininkų 
grupe teisme 

CAIRO, birž. 7. -— Čia specia
lus kariuomenės teismas pradė
jo nagrinėti bylą 16 karininkų, 
kurie kaltinami bandę nuversti 
dabartinį diktatūrinį pulk. Nas
ser režimą ir gražinti Egiptui 
parlamentinę tvarką. 

Pirmas kalbėjo kavalerijos 
brigados kapitonas Al Masri, 
vyriausybės laikomas sukilimo 
vadu. Jis kaltas neprisipažino. 
Kitas iš kaltinamųjų, kavaleri
jos Įeit. Omar teigė, kad Masri 
buvo sukilimo vadas, kad sukili
mo iniciatoriai buvo minėta ka
valerijos brigada, kad jai prita
rė kaikurie kiti kariuomenės da
liniai, kad buvo planuota bal. 
28 d. tankų pagalba paimti sos
tinę, areštuoti pulk. Nasser ir 
visą revaliucinę tarybą, pagrob
ti gen. Naguib ir priversti pasi
rašyti atsišaukimą, žadantį pa
ramą sukilėlių grupės progra
mai. 

Kitas kaltinamasis kap. Alfi 

jos sekr. Stevens „apšmeiž
t i" sen. MeCarthy, kad supjudy
tų respublikonus ir pražudytų 
prez. Eisenhower su visa res
publikonų partija.. 

• Etiopijos imperatorius šian 
dien atvyksta aplankyti Chica-
gos. 

• Sovietų ekonomistas Vargą 
dėsto, kad JAV rieda į ekono
minę katastrofą. 

• Maršalas Juin, prancūzų 
vyriausybės pašalintas iš parei
gų dėl Europos armijos kritika
vimo, pripažinimo buvęs teisėtai 
nubaustas, nes pats irgi būtų 
panašiai pasielgęs. 

• Tik 9,±00 vokiečių pabėgo 
gegužės mėn. iš sovietinės zonos 
į vakarinį Berlyną — 1,600 as
menų mažiau kaip balandžio 
mėn. 

Kalendorius 
Birželio 7 d.: šv. Robertas. 

Lietuviškas: Tauras ir Bijolė. 
Birželio 8 d.: šv. Medardas. 

Lietuviškas: Darbutas ir Šilgai-
la. 

Oras Chlcmgo je 
Dalinai apsiniaukus, vakare 

galimas lietus, temperatūra apie 
80 laipsnių. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Guatemalos žemės ūkio darbininkai paraginti organizuoti mi~ 

liciją „tautiniam suverenumui ir revoliucijai ginti". Paraginimą 
padaręs darbininkų unijų centras yra komunistų vadovybėje. 

—Miško gaisras grasino apsiausti Los Alantos atomines labora
torijas, kur yra pirmosios atominės bombos gimtinė. Pavojus ato
minėms laboratorijoms yra praėjęs, tačiau vėjo pasisukimas gali 
vėl pavojų padidinti. Keli šimtai asmenų tebebudi sargyboje. 

—Normandijos invazijos sukakties proga padarytame pareiš
kime prez. Eisenhovoer ragina Sov. Rusiją grįžti į sąjungą, kuri 
prieš 10 mėty nugalėjo Hitlerio konspiraciją užvaldyti pasaulį. 

—Formozos pranešimai sako, kad Chiang-Kai-sheko aviacija ir 
laivynas pereitą savaitgalį dieną ir naktį puolė pakraščių įrengi
mus Kinijos žemyne į pietus nuo Šanchajaus miesto. 

—Popiežius pasiuntė Anglijos, Vokietijos, Austrijos, Prancū
zijos, Belgijos ir Olandijos vyskupams laišką-encildiką raginda
mas Europos protestantus sugrįžti į Katalikų Bažnyčią. 

—Sen. Bridges vakar pareiškė, kad jis geriau sutiktų panau
doti 1ndoW*ijoje atominę bombą, negu ten siųsti JAV kariuome
nę. Jis mjįkąs, kad atominę bombą reikėjo panaudoti ir Korėjos 
kare. Sen. Žridges yra respublikonų senatorių politinės komisijos 
pirmininkas. 
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DAUSOS ŽEMĖJE 
S. KORSAK, Calimesa, Cal. 

DIENRAATIB DRAUGAS, CBŪCAGO, I L U N O I S 

vvšnioe įvairios atmainos sly- ir todėl apsigyventi, kad ir pats Tel. bato GRaoeUnd B-9201 
J ' . . . , ... • .J v , ~ « m n , „ ~ ; ~ . > < . x;~ ».™v,;o? ™i<_t- 2_S« YVesr tfhi._frn A v » n n . 

Pirmadienis, birželio 7, 1954 

Yra pasaulyje vietų, kurias 
dėl nepaprastai palankių kli
mato sąlygų galima būtų pava-

didžiausių dienos kaitrų. Bet čia 
ir karščiai y ra lengviau pakelia
mi dėl sauso oro, gal net^leng-

dinti dausomis žemėje. Tokių viau, kaip kai kuriose vietose 

vų, bet ir pyčės, apelsinai, ei- pragyvenimas čia žymiai piges-
trinos, riešutai (walnuts) bei nis, negu kitur, jau nekalbant 
kiti tropiškų kraštų vaisiai, apie didmiesčius, 
bet jie ypatingų pajamų nsduo- | Yucaipa dar yra ir tuo įdomi, 
da ir tėra tik priedas prie kitų j o g č : a n ė r a t a v e r n U f n ė r a va-
pagrindinių pajamų, kaip pen- g l U i r vadinamųjų "bomų". 
sijos a r pan. ; • 

vietų yra nedaug, dar mažiau 
jų yra čia, Šiaurės Amerikoj. 
Išreklamuotoje "saulėtoje Flo
ridoje" gal malonu pagyventi 
kurį laiką žiemos metu, kad i r 
drėgname ore, bet dėl vasaros 
karščių iš ten žmonės priversti 
bėgti. Arizonos kalnuose y r a 
sausų vietų, kurios t inka gyven
t i džiovininkams a r reumati-

šiaurėj, kur oras y ra drėgnas ir 
vasaro metu esti vadinamoji 
"su t ra" . 

Jucaipos slėnis 

Prieš dešimtį metų šiame slė
nyje tebuvo vos apie 1,800 gyv., 

2-38 West Chicago Aveniu 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MKDICAL, CRNTER 

TeL AKmitage 6-0161 
Vai. i — 8 , 7—9 p. p. plrmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., tre_4a_. 

12—4 v. p. p. šešta d. 

.. MIIIIIIIII.IJIIMMI . , " iiiii'iii 'iiiiiiiiiiiiir I " ' I I I f T l S , 

pinigų investavimas į nekilno
jamą nuosavybe čia yra daug 
tikresnis dalykas, negu pinigų 
laikymas banke, nes pinigo ver
tė nuolat krinta, tai aš ypač no-

ir žemės akras kainavo tik apie j rėčiau atkreipti lietuvių dėme-
100 d o l , o šiuo metu čia gyve- s į j § j ą yįetą, kol čia dar ir eili-

Įsikūrimo galimumai | $ 0 F 1 B A R Č U S 
Kadangi čia žemė brangsta ir j R A D I 0 PROGRAMA 

na j au apie 15,000 asmenų ir 
kams, bet ir ten vasaros esti per \ žemės kaina kaikuriuose slėnio 
k a r š t o s i r n e v i s i e m s t i n k a d ė l 
žemo oro spaudimo, nes tos vie
tos paprastai y ra iškilusios iki 
6,000 — 7,000 pėdų virš jūros 
lygio. I r pats pragyvenimas to
se vietose palyginamai gana 
brangus 

vietose pakilo net iki 2,000-2,5001 galima įsigyti nuosavybę, kuri 

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

ŠESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7-^6 v. 
ScWmad. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

VVOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

m Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413 
n i a m ž m o g u i s u n e d i d e l i u k a p i - j .'HiimiiMiiiw(n,iumiwuuMmM,iHmiuwiiHiHiMiuiHiMiiMmii<i«iiiii<inw«MiiiiiiiiiiM(i»iii«i, 
ta lu palyginamai gana pigiai , , LI _ _ t, 

Ofiso telef. IJ-fayette 8-1210. jei 
neatsiliepta, šaukit* KEdzle I-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC 

4146 S. Archer A ve. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:10 T. 

Trečiadieni tik susitarus 

dol. už akrą. Visdėlto skaityto
jui gali kilti klausimas, kad jei
gu klimatinės sąlygos čia tokios 
nepaprastos, ta i gyventojų au
gimas atrodytų per lėtas, o 
svarbiausia, kodėl ši ir kitos pa-

Kalifornijoj, kuri ir šiaip jau 1 n a s i<> s v i e t o s t i k u i P ^ s e n a i 
"a t ras tos" . Į ta i y r a labai payra išgarsėjusi savo geru oru , 

galima užtikti vietų, kurias tik
rai galima būtų pavadinti dau
somis žemėje visais atžvilgiais. 
Tokių vietų galima rast i Pietų 
Kalifornijoj. J au ir pats Los 
Angeles miestas y ra švelnaus, 
šilto klimato juostoje, bet dėl 
jūros artumo gal kiek drėgno-

pras tas a tsakymas. 

Visų pirma čia labai retai lija 
— tik žiemos metu, ir čia nesti 
jokių tropiškų liūčių, net perkū
no čia žmonės beveik niekad ne
girdi. Taigi dėl vandens t rūku
mo čia anksčiau buvo įmanoma 
gyventi t ik maždaug nuo gruo-

gal j au kitais metais gali net 
dvigubai pabrangti . 

Žinoma, čia neįmanoma įsi
kurt i tam, kas tur i gyventi iš 
samdomo darbo, nes čia ar t i nė
r a kol kas jokių fabrikų. Užtat 
čia ir gyvena tik baltieji ir be
veik t ik pasiturintieji. Žinoma, 
čia y ra dar i r kitų biznio sričių, 
bet joms reikalingas didesnis 
kapitalas i r progos į jį įeiti. 
Pensininkams čia dar pa tar t ina 

kas, o svarbiausia dėl susitel- j _žį0 m. pabaigos iki gegužės a r 
kiančio žemesnėse vietose "rū- birželio mėnesio. Klajokliai in-
ko", čia vadinamo "smog", ypač j dėnai, matyt , t ik tuo laiku čia ir 
kada oras esti ramus, be vėjo, į a t i t raukdavo, bet baltasis čia 

ilgai dėl tos priežasties įsikur
ti negalėjo. I r t ik išsprendus šią 

daug ko nemėgiamas. 

San Jacinto kalnai 

Toliau į pietus, ypač į pietry-

PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
NTVAZUOMM POPIET'. 

11,1.1 VI/MOS RADIO. I'AIKFONV 
TAISYMĄ* 

JONAS GRADINSKAS 
J. (. Telethiofl, H44 W. S5th PL 

T'V fnifii KlUintler » - l$-H 
• _» tietm) — Ir mriau Ir pUT---! 

DR. JUZ- AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Vaikų Ir moterų ligos 
5159 South IIamen Avenue 

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

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namų tel. — TB 4-1765 , 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 Wf»t 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. Ir 
penkt. C—8 v. v. treč., šešt. ussitarus 

Ofiso tel. PKospect 6-1795 
Namų tel. Tlttangle 4-1705 

Tel. ofiso H*:. 4-6099, re*. P R 6-7683 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BlvcL 
VAL: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
i&akvrufl ketvirtad ir sekmad. 

rel. ofiso PK. 8-1717, rea. R E . 7-7868 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 We~t 68 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
ciadien. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Iie__d. 8841 W. 66tti PLA< K 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. 4r kitu laiku pagal sutarti 
relef. ofiso LAfayette 8-6048 

Re*. FRontler 6-0814 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir Sešt. pagal sutartį 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Reaud.: 10888 So. YYat_h Ave. 

DR. IRENA KURAS 
SUEO. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Weetei_ Ave. 

(MEDICAL BUILDINO) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 8—-6 p. p. ir 6—8 v. • . ; trečiad. 
n»o 6—8 v. v.; šestad. 10—18 v. p. 
ir nuo 1—S • . p. p 

Ofioe teief. REpublic 7-1188 
Vainų telef. WAlbrook 6-876R 

_» 
Tel. ofiso TA. 7-6557. rsz. R E . 7-4966 

DR. FRAMK C. KWINN 
(KVIEČINSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We_t 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:_f-
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeftt&d. vak 

TeL ofiso HK. 4-11SS, re_. PR. 8-8484 

DU V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Wet*ent Avc_M_e 

VAJU kasdien 2—4 p. p. ir •—8 vak 
2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso GR. «-5399. PR. €-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Šeitad. nuo 2—4 vai. popiet. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 
. — — • •• - m i . — m — • « • — i . • — 

Telefonas PLHman 5-8277 

problemą čia žmonės pradėjo 
pastoviai kurt is . Yucaipos slė-

" N 

čiua nuo Los Angeles miesto, j n y j e vandentiekis įvestas ne 
arčiau San Jacinto ir Little San 
Bernardino kalnų, jau kiek pa-

taip seniai. J i s t iekia vandenį ne 
tik namų apyvokos reikalams, 

kilesnėse vietose (nuo 1,000 iki - j ^ t įr daržams bei sodams, ir 
3,000 pėdų virš jūros lygio) ga- dabar jo visiems užtenka. Taigi 
Įima užtikti slėnių, kurie klima- Į š tai ir a t sakymas į šį klausimą, 
to atžvilgiu tiesiog nepalygina-
mi. Puikios klimato sąlygos y ra I š i u o m e t u s l ė n i o g y v e n t o j u 
ir pajūrio juostoje nuo Los An- * - * » • ™ smarkiau auga, že-
geles iki San Diego miesto, b e t , m č brangsta. Cia t rauk ia ne t ik 
čia oras kiek drėgnesnis. * v a i r ū s Pensininkai, jieškodami 

Važiuojant iš Los Angeles s v e i k o o r o i r ramybės, bet čia 
miesto pietryčių kryptimi per k u r i a s i i r smarkiai vystosi vištų 
akimi neaprėpiamus vynuogynų u k i a i ' k u r i e č i a d u o d a ^ r a ž a u s 

laukus iki San Bernardino mies
to (virš 50,000 gyv.) pakeliui 
užtinkame ištisą eilę miestelių, 
kurie pastaruoju laiku čia ėmė 
dygti kaip grybai po lietaus dėl 
čia atkeliamos pramonės, tačiau 
šis ta rpas gamtos atžvilgiu ne
patrauklus — daug lygumos ir 
dykumos vaizdų. 

Bet j au 17 mylių už San Ber
nardino, arčiau kalnų, užtinka
me Redlands miestelį (apie 20,-

pelno, nes dėl šilto klimato ir jų 
įrengimas ir išlaikymas kainuo
j a žymiai pigiau, negu šiaurėje. 
Apskaičiuojama, jog 2,500 viš
tų, kurias gali aptarnaut i vienas 
žmogus, duoda apie 5,000 dol. 
pajamų per metus. Moderniški 
įrengimai, kokių man neteko 
matyt i šiaurėj, nepaprastai pa
lengvina darbą' ir sumažina iki 
minimumo betkokių vištų epide
mijų pavojų. Nors beveik visas 

1. J i y ra stipriausioji taupymo įstaiga. 
2. Dabar j i moka 3</e dividendą. 
3. J i y r a grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,600,000.00. 
5. Cash, Gov't. Bonds ir G. I. paskolų, 

dalinai garantuotų U. Š. Gov't., 
$34,000,000.00. 

6. Namai ir visi įrenginiai priklauso 

000 gyv.) su jo garsiuoju u n i - t a l ė n i s a p s ° d i n t a s s o d a i s (čia 
versitetu, žiemą vasarą ž y d i n - ! a u S a n e t ik obelės, kriaušes, 
čiomis gėlėmis, apelsinų ir* citri
nų sodais, pakelėmis, apaugu- ty 
šiomis palmėmis ir kitokiais me
džiais. Pasijunti , kaip pasakoj. 
Tai turtuolių miestas. 

Toliau į pietus prasideda kal
vos ir slėniai, pakilę nuo 2,000 
iki 3,000 pėdų virš jūros lygio, 
apsupti kalnų, kuriuose beveik 
kas 5-7 mylios galima užtikti 
mažesnius a r didesnius mieste
lius, nes kaip t ik šiuose slėniuo
se klimato sąlygos y ra tiesiog 
nepaprastos, ypač palankios reu 
mat ikams i r tiems, kas reika
lingas sauso sveiko oro. Ypač 
tuo pasižymi Yucaipos slėnis. 
Yucaipa (jukajpa) y ra indėnų 
pavadinimas, kas jų kalboj reiš
kia žemės rojų. Čia j au y ra įsi
kūrę du miesteliai: Yucaipa i r 
Calimesa. Jdomu tai , jog nors 
čia ir nėra žiemos (žiemos me
tu tempera tūra labai retai nu
kr inta iki 35 F, ir ta i t ik nak
ties metu, o dienos meto tem
peratūros vidurkis svyruoja 
t a rp 55-70 F . ) , bet ir vasaros 
čia nėra labai karštos . Dides
nių karščių čia esti t ik nuo lie
pos pabaigos iki lapkričio mė
nesio, maždaug t rys mėnesiai, 
bet ir to meto temperatūros vi
durkis yra maždaug 90 F., retai 
t e rmometras pakyla virš lfXh 
laipsnių, bet ir t ie patys karš
čiai nėra įkyrūs, nes čia beveik 
visuomet pučia švelnūs vėjeliai. 
Pavėsyje ir dienos metu per di
džiausius karščius y ra malonu, 
o nakt imis oras visuomet atvės
t a iki 75-65 laipsnių kad i r po ^ . 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
Kiekvieno steities laimė priklauso nuo to, klok \\% 

sutaupė, kada galėjo taupytu Ką baplanuoai ateičiai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Universal Savings and Loan bendrovėje, 
-gausite cmrą dividendą, užtikrintą saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nes indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek-
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti iki $30.000. 

Nemokamas sustojimas automobilistams, s 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8,11L 
Telefonas: HAymarket 1-20:28 

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

Ott&o valandoms nkamb. VA. 7-3526 

DR. ALINA D0MAMSKIS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR • 
SĄNARIU L I G 0 8 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:10 ir 
Sefitadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CLitffsidk* 4-5654 

4038 Archer Aveaue 

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 sutartį 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

, I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11760 South ParneU Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet lr 6—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

Di. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti ORo. 6-1811, 
jei neatsiliepia — VIncennes 6-3900 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

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

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 • . •___ 

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

YArds 7-3526 YAr_- 7-7410 
DR. G. 4. BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku ligos 
Vai.: pirm., treč. 6:80—8:20 

ŠeStad. 1:30—6 
DR. 4. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, sėst. 4—t 

4038 So. Archer Ave. 
TeL ofiso PRo-pect 6-9400 

Rezid. HEmlock 4-3S51 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevtfiūt*-) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfl 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 8—8 
r. vak. 8e*t. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laiku tik susitarus. , 

Tel. ofiso VI 2-1581. rez, VI 3-0749 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Sint Street 
Kampas Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. Ir 
6—8 v. v. fieštad. 2—4 T. po pietų. 

Tel. ofiso V I . 7-0600, rez. V L 7-730S 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CJURURGAS 
(Spec. moterų. l igos įm akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

išskyrus sekmadienius 

I Ofiso Ir buto i d . HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 South We8te__ Avenue 
! Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:S0—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. feeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedcie tr Archer"> 

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

Tei. ofiso PR. 6-4446. rea. HE. 4-3150 

DR. F. C. W!NSKUN6S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir seštad. pasai sutartj 

Ofiso LAfayette J-J707, residencljos 
Fl l lmore 3-8614 (Maywood, III.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus lr valkų Ilgos 
4055 So. Archer Ave. 

i (Kampas Archer ir California Ave.) 
Valandos nuo 2—4 ir nuo 6—8 po 

Į pietų kasdien išskyrus treč. Ir sekm 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Telef. REpubUc T-2200 
Spec. Orthopedija — kaulu , lr 

sąnarių ligos 
2455 West 69th Street 

Vai. kasdien 6—8 T. vak., šeštad 
10—12 vai. Kitu laiku susitaru* 

I IT, 

—-

ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
TURTAS — $44,000,000.80 

" * i 

7. 
8. 

Standard Federal, bet knygose jų 
vertė y r a t ik ta i $1.00. 
Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 
Per 45 metus ji visados visiems iš
mokėjo pagal pareikalavimą. 

9. Visuose jos skyriuose mandagus i r 
teisingas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F, S. & L. I. 
Corp. apdraus ta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADĖTI PRIEŠ U-TĄ MĖNESIO DIENĄ NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 

JUSTIN MACKIEYVICH, President 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 valandos po pirtų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. •m: 
m 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3_ 
(Aicher Ave . ut Sacramento) 

P H O N E : V l r g i n i d 7-1141 

i i i . i 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
i i • i i 

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

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e R d , 

Vai. _—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trediad. ir šeštad. pagal sutarti 

_ _ _ _ _ _ _ _ W P M _ - - > — i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — — _ _ — — — - i _ - _ _ _ _ _ - - - _ _ - — — _ - _ — _ _ _ _ _ _ _ _ • _ * — — _ • 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVeet 63rd Street 

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

GRovehil l 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AJUŲ LIGŲ SPECIALISTUS 

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

susitarimą išskyrus trečiadieniu* 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso lr buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte lr 5—S v. vak. 
seštadierflais 10—2*v. r., ir 4—6 v. T. 

Butas 1832 So. 49tb Ct. 
• i II " • ' ' n i i i i II 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 Wcst 59th Street 

VAL. 1—_4 popiet. 6:30—8:30 vak 
Uždaryta trečiad ir šestad. vakarais 

TeL ofiso ir buto Ol/ymplc 2-4160 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th C t , Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 • . v I 
Butas 1604 So. 49_b Ave. i 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis : pritaiko __•______, 

keičiu stiklus ir renius. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, 111. 

Šaukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais € iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tlk>susi tarus 
^ * « " ^ " M _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ - v _ a _ _ _ _ a _ _ _ M a _ H H B B M M ^ M . 

Tel. ofiso CL 4-0263, rez. VA 7-6688 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

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

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Kcz. 4420 So. Taliuan Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0554. rez. MI 3-2880 

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

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antras augštas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 

Ofiso Ui . RKlianoe 5-4410 
Itezkl. telef. GltovehlU 6-0617 

Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m. 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. ir šestad. pasai sutarti 

TV*, ofiso CA. 6-0367. rea. PR. 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 6. Artesian Ave. 

VAJL. 11 v. r. Iki t p. p.; 6—- v. v. 
— _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ 

Orthopeda-v- Protea-stas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom Įtvarai 
P o l i o-Cerebral PaLwy ir 
įvairioms vaikų bei suau-
gusiųjų deformacijoms pa 
Salinti s p e c aparatai. Am-

put. It o loms ir rankoms viltų sistemų 
Protezai. Orthop. p ė d o s Ploki_elef 
(Areli Supporta). Moterims, «yr_m-
lr valkams Įvairių tipų m* d BaxH_a 
l_l _r i. 4. 

VAL.: f—4 lr • — 8 . ftestad »—1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS 

I_ABORATOR_JA 
l t l l W. 6t_h 6t_, Chicaso 36, nttaote 

T_L PKospect 6-6084 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We_t 71_t S t 
Telefonas GRovettil] 6-6766 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

DR. G. SERNER 
LJETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2d metų patyrimas 
TeL YArds 7-1826 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofl>as lr akinių dirbtuve 
756 West S5th Street 

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

DR. J. J. SMETANA. JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:10—8 v. v 
trečiad. uždaryta, Šeštad. 9:1" ik) 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0523 Platt Bldg 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

653 We_t 79th Street 
Vai. pirm., antr., ketv. ir p e n k t 

1—4 ir 7—8:80 vai. vak. 
Treč. Ir Seštad. 9—12. 

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

VAL. nuo' 2—4 lr 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso VA. 7-4787, rea. P R . 6-193" 

Jei neatsilieps viršmineti telefonai 
saukite Mldvvar 8-0001 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko ofisas: Fordor. 

Medical Arts Bldg. 2656 YV. 63rd St-
(kampas Wash%enaw ir 63rd). Vai 
kasdien S—S išskyrus antrad. lr ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 išskyrus tre* 
lr šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8648 
Cicero ofisas: 6002 West lis t h st 

Vai.: kasdien ti—8:30, antrad. ir ketv. 
1—8 ir šestad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOvrohall 3-0656; namų telef. 
ULuilock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTC 

5842 South Kedzie Aveaue 
Tel. PKospect 6-2635 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

a^_i 
DR. S. VAITUS* 0PT 

Palengvinu akiu įtempimą _ur. 
prieis, timi galvot __Au_ejia* 
ir skaudančiu akly kariči 
r\__aparcgy»te ir tohregyate 

Prirenku teiuklingai -kimu* • *_ 
•aminavimai daromi su dek-r-aiati imu _ 
mrntau rodančiais maiiautia. tr_ku__ai 
Speciali atyda kreipiama i mok. vaiku 

A7_L2 So . A s h l a n d Av^nn 
Y A r d s 7-1373 

V»L: 10:10—7 v. v.. >eštad. 10:10—« 
ir tre£ _Mar% 

Pirkit Apsaugos Bonus! 



v 1 

pirmadienis, birželio 7, 1964 DIENRAŠTIS DRAUOAS, CmCAOO, ILLINOIB 

D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

S3S4 S. Oakley A v*., Chloago S, 111. TVI. VTrpInla 7-6640; 7-6641; 7-MI9 
J5nt«»red u Seoond-Cla« Matt^r March 31, 1916. at Chloago, Illlnola 

Under th« Act of March S, 1879. 

M«mb«r of th« Cathollc Prww Ans'n 
Publinhed dally, except Sundaya, 

by the 
Lithuanlan Cathollc Press 
PRENUMERATA: 
Chicafoj Ir Clceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoj* 
Užsienyje 

Soclety. 
Metama 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

SITBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlea^o 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 p*»r year. 
Vi metų 3 mPn. 1 m?n 

$6.00 l f . f l S1.2G 
$4.50 32.50 $1.00 
$5.50 $3.00 $1.36 

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

Šventojo Pijaus X laikai 
PAVĖLINTA PAMOKA 

Norint akivaizdžiai patirti tą dvasią, kuri buvo labai gyva 
Pijaus X laikais, galima perskaityti J. Pronskaus straipsnių se
riją apie liberalizmą, paskelbtą nesenai "Naujienose", kuria at
sakoma trumpam kun. St. Ylos straipsneliui. Kai popiežius Pi
jus X valdė Bažnyčią, buvo didelio protinio išdidumo laikai. Tą 
dvasią atstovaudamas Pronskus ir kelia gana naivų klausimą: 
"Kas kada nors matė, kad Tiesa būtų nukentėjusi laisvame ir 
viešame susirėmime". Lyg kad jis pats tokių atvejų nebūtų matęs. 

Šio šimtmečio pradžioje buvo manoma, kad tarp Romos ir 
naujojo žmogaus yra atsiradusi neperžengiama praraja. Moks
lininkų sluogsniuose buvo sakoma, kad Bažnyčia turi, pagaliau, 
atsisakyti dogmų, arba "katalikybė nebėra toliau toks dalykas, 
kurį tektų rimtai vertinti mokytam žmogui". Visur kilo liberalis-
tiniai politiniai sąjūdžiai, kap leviatanai. Šiandien, naujų sąjū
džių šviesoje jie atrodo beveik juokingai maži. Bet jie negalėjo 
atrodyti vien juokingi popiežiui Pijui X. 

Mokslo ir religijos klausimu šiandien tikrai yra geriau. Moks
las ir pažanga šiandien yra mažiau arogantiški, negu buvo tada. 
Net ir Pronskus, nors ir gindamas apvytusią pažangos garbe, 
turi pripažinti, kad "Vien tik mūsų gentkartėje pergyvenome du 
kruviniausius visapasaulinius karus, iš kurių išdygo ir užaugo 
bent trys bjauriausios žmonijos vėžio ligos votys... Faktas yra, 
kad gyvename istorijoje neturinčią pavyzdžio globalinės krizės 
metą". 

KOVA PRIEŠ LIBERALIZMĄ 

Ką davė Bažnyčiai popiežius Pijus X, kad ji rado pakankamo 
pagrindo jį paskelbti šventuoju? Ji tai padarė po 242 metų per
traukos, nes nuo Pijaus V, joks popiežius nebuvo paskelbtas 
šventuoju. 

Jei žiūrėsime išorinių įvykių, tai Pijaus X pontifikatas, išsi-
tęses nuo 1903 iki 1914 m., nepasižymėjo išoriniais krikščionijos 
laimėjimais. Tai buvo greičiau didelių pralaimėjimų laikai, pra
sidėję 1905 m. Bažnyčios laisvę varžančiu įstatymu Prancūzijoje 
ir pasibaigę pirmuoju pasauliniu karu. Tais didelių liberalizmo 
grėsmių laikais popiežius nedarė ko kito, kaip paliudijo savo iš
tikimybę toms tiesoms, kurias Bažnyčia per tūkstančius metų bu
vo gynusi. Jis drįso paskelbti neigiamą Bažnyčios nusistatymą 
daugelio liberalistinių ir moderniškų teigimų atžvilgiu ir tas visas 
klaidas paskelbti garsiame "Lamentabili" dekrete. 

Dabar, žinoma, daugelis tų teigimų yra nustoję savo suve-
džiojančios galios ir atrodo, kaip praėjusių laikų didybės. Šian
dien'mokslas nėra labai išdidus, nepaisant atominių atradimų. 
Bažnyčiai šiandien reikia greičiau rūpintis, kad mokslininkai vi
sai neprarastų vilties pažint tesą, negu bjotis, kad jie perdaug 
proto jėgos negarbintų. Tačiau Popiežiaus Pijaus X laikais pa
žangos garbinimas buvo įgavęs tiesiog fantastines proporcijas. 
Ta dvasia buvo tapusi išdidi ir akla. Ir kai Pijus X išdrįso šią 
dvasią atmesti, jis buvo apšauktas tik kaimiečiu. 

KAIMIETIS j 

Popiežius Pijus X ištikrųjų buvo kaimietis. Jis buvo mieste
lio savivaldybės sargo ir paštininko Sarto sūnus. Gimė 1835 m. 
Į mokyklą pradėjo eiti basas. Iš jaunų dienų parodė didelį at
sakomybės supratimą. Praėjo beveik visas galimas Bažnyčioje 
pareigas. Joks nuovargis jo nesukliudė nuo pastoracinių darbų. 
Su jokiu žmogumi jis nėra atsisakęs pasikalbėti. Visus jis yra 
išleidęs besišypsančius. Kai jis buvo Venecijos patrijarku, jo vys
kupiškas žiedas buvo patekęs lombardan, iš kur jis skolinosi pi
nigų sušelpti stokojantiems. 

Popiežium jis buvo išrinktas, kai konklavoje vienas kardi
nolas įteikė Austrijos imperatoriaus vardu protestą prieš kardi
nolo Rampollos kandidatūrą. Kard. Rampolla buvo mirusio Le
ono XIII dešinioji ranka ir turėjo daugiausia galimybių būti iš
rinktam. Ir taip kard. Sarto neteko pasinaudoti biletu atgal į 
Veneciją, kurį jis buvo nusipirkęs iš namų, nei nesvajodamas 
būti išrinktu popiežium. 

PIJAUS X LIBERALUMAS 
Šis švelnusis popiežius skelbė kovą moderniesiems mokslams, 

kiek jie griovė krikščioniškas gyvenimo tiesas. Tačiau jis kovojo 
ne tik su mokslininkų netiesa. Jis kovojo ir su tomis negerovė
mis, kurios buvo atsiradusios Bažnyčios sluogsniuose. Kaikuruio-
se sluogsniuose čia buvo įsigyvenusi nesveika pagarba Švč. Sak
ramentui. Visuomenėje buvo paskleistas mokslas, kad Švč. Sak
ramento nedera dažnai priimti; kad reikia didelio šventumo, jei 
galėtum jį vieną kitą kartą primti. ši jansenistinės kilmės pažiū
ra kaikuriuose kraštuose buvo padariusi užtvarą tarp tikinčiųjų 
ir švč. Sakramento. Ją griauti buvo pradėjęs jau Leonas XIII, o 
Pijus X įvedė paprotį, kad vaikai kiek galint anksčiau būtų lei
džiami prie Švč. Sakramento ir kad suaugusieji kiek galint daž
niau jį priimtų. "Pirmutinis Švč. Sakramento tikslas yra ne tas, 
kad privaloma Viešpačiui pagarba būtų apsaugota; jis yra įsteig
tas ne tam, kad būtų atlyginimu už žmogaus dorumą, bet tam, 
kad tikintysis, susijungęs su Dievu Šv. Komunijoje, gdutų stip
rybės priešintis nuodėmingiems troškimams, saugotis kasdieni
nių nuodėmių ir išvengti tų rimtų nuodėmių, kurios yra taip arti 
žmogaus silpnybės... Šv. Komunija yra trumpiausias ir tikriau
sias kelias į dangų. Yra ir kitų kelių, pvz., nekaltybės kelias — 

LIBERALIZMO ESMĖ IR PRIGIMTIS 
Pasiaiškinimas su Br. Raila 

"Rimtai kalbant apie libera
lizmą, — rašo Br. Raila ("Dir
va š. m. nr. 19), — reikia turėti 
galvoje visą jo esmę ir prigim
tį, o ne vieną siaurą jo požiūrį". 
Tokį "siaurą ir šališką" požiūrį 
jis įžvelgia mūsų "palinkime su
vesti dalyko esmę tik į žmogaus 
ir jo religijos, valstybės ir baž
nyčios santykių klausimus". Br. 
Railai atrodo, kad "liberalizmas 
niekad nebuvo ir nėra vien siau
ras santykių klausimas tarp 
žmogaus ir valstybės su religija 
ir bažnyčiomis. Liberalizmas 
yra daug platesnė filosofija ir 
sociologija". 

Plotis be gylio 
Kiek ši "filosofija ir sociolo

gija" yra p l a t i , Br. Raila 
mums parodo, išvardindamas 
keliolika klausimų. Iš tų klau
simų gal tik vienas kitas (pvz., 
ekonominės iniciatyvos teisė, 

STASYS YIA, Putiuun, Cona. 

mes teisingai statome klausimą, 
jog liberalizmo ir religijos san
tykiai kaip tik ir yra dalyko es
mė. 

Koks gi yra šios "filosofijos 
ir sociologijos" g y l i s , kitais 
žodžiais — kokia liberalizmo es
mė ir prigimtis? Pastatęs šį 
klausimą, Br. Raila įspėja, kad 
tai būtų sprendžiamą "ne dogma 
tiškai, bet istorinėje perspekty
voje". Deja, jis pats patiekia 
tik dogmatišką (ir gana publicis 
tiška) liberalizmo esmės bei pri
gimties apibūdinimą šiais žo
džiais : 

"Liberalizmas neturi savo bi
blijos ir vieno neklystančio au-

pitalą" arba nacionalsocializ-1 tą) ir mūsų gyventą nepriklau-
mas Hitlerį ir jo "Mein Kampf' ?, somo gyvenimo laiką, kuris tris 
Toks klausimo pastatymas būtų kartus keitė politinio gyvenimo 
teisingas. Iš tikro, liberalizmasJ reikalavimus. Jeigu tris kartus 
neturi vienos savo biblijos, bet "palaipsniui pakeitei" savo prin-
jis turi smulkių biblijėlių ir daug cipus, gali save laikyti tobulu 
biblistų. liberalu. Bet ši principinės Uni-

Vis dėlto Br. Raila kalba apie}¥* kaita ties tuo dar nesuato-
liberalizmo bibliją: "jo 'biblija'l ***• Okupacijų laiku reikalavimai 
yra pagrįsta nuolatinio laisvo| keitėsi dar du kartu; tremtyje, 
jieškojimo dvasia", šioj vietoj ] "gi kapituliacijos ir po jos, vėl 

tetams, visiems totalistams, skeli "bibliją" jis vartoja svetimženk- įvyko du nauji.reikalavimai; at-
biantiems, jog tik jie vieni tėra.Uuose. Vadinas, antrukart pa-' vykus Amerikon, taip pat du: 
suradę ir atstovauja vieną vie- _ brėžia, jog liberalizmas neturi demokratų ir respublikonų. Tik 

gaus nešaudo ir nedegina jo ant 
laužo. Todėl liberalizmas taip 
nepatinka visoms diktatūroms, 
visiems neklystantiems autori-

nintelę 'neklaidingą ir nedalo 
mą tiesą ,» n 

toriteto. Jo 'biblija' pagrįsta nuo gai, kaip toliau matysime, jie 
latinio laisvo jieškojimo dvasia,, liudija gylio stoką. Dar dau-
jo principai palaipsniui keičiasi giau: jie yra tik opozicija filo-
pagal naujus gyvenimo reikalą- j sofiniam ir sociologiniam gyliui, 
vimus ir įvairiuose kraštuose ir \ kuris atsiremia į tiesą, princi-
įvairiais laikotarpiais įvairiai 
pritaikomi. 19-tojo šimtmečio 

valstybės santvarka) tiesiogiai liberalizmas skiriasi nuo 20-to-
nesusiduria su religija. Visi ki- j jo, ir 21-jo šimtmečio tikriausiai 
ti (pvz., žmogaus prigimtis, as- skirsis nuo dabartinio", 
menybės — tikėjimo — sąži-1 Toliau Br. Raila sako: "Ben-
nės — žodžio ir spaudos laisvė, drai paėmus, liberalizmo pažiū-
nuosavybė, darbas ir kapitalas, ra neišeina iš tokio principo, ko-
žmogaus prievolės bendruome- kį skelbė kanadiškiai 'Tėviškės 
nei, piliečių teisės ir pareigos, 
tautų laisvė ir bendra darbiavi-

Žiburiai' (1953.VII.9): 'Tiesa 
yra nedaloma. Kelių tiesų.ne-

mas, tautų saugumas ir taika) | gali «būti. Negali būti taip pat 
yra liečiami ir sprendžiami tie
sioginio religijos mokslo arba 
filosofinių bei sociologinių krikš 
čioniškojo mokslo atšakų. Reli
gija, savo požiūriu, apima visą 
gyvenimą. Taip pat ir liberaliz
mas, Br. Railos tvirtinimu, "vis-

jokios tikros biblijos. Bet u i , ! spėk "palaipsniui keistis', ir ga-
ką jis norėtų vadinti biblija, yra! lesi sakyti: štai kur "principų" 

Kaip matome, tiberaiizmo es- tik "nuolatinio laisvo jieškojimo žmogus! 
Visų kitų žmonių akimis, tai 

bus arivizmas ("N. Romuvos" 
kojimo" perspektyva bei kryp-j terminas), karjerizmas, politinis 
tis. Liberalizmo dvasia sklende- perėjūniškumas, o bendriausia 
na, kur nori ir kaip nori, nes ji prasme — plikas savanaudišku-
yra "laisva" ir "jieškanti". Tad ™as. "Tokius perėjimus prie 
kam domėtis, iš kur ji pakilo, klausimų", Br. Raila gal vėl pa-
kur veržiasi, ko siekia? Tai y r a>ad in s (kaip tai padarė savo 
jieškojimas be jokios atramos straipsnio pabaigoj) "kažkokiu 
ir jokio apibrėžto tikslo - jieš-1 laukiniu brutalumu, savo esme 
kojimas dėl jieškojimo; kitais; — nuogiausių primityvumu". Ką 
žodžiais, aklas jieškojimas. S* padarysi, kad dauguma žmo-

Br. Raila teisingai išreiškė šį n i u n e ^ ° t o k į ° š v i e ? ^ u s c{vi' 
pagrindinį liberalizmo "esmės", l™°tumo » gražiais rūbais pri-

1 dengto kultūringumo. Jie gal-

mė ir prigimtis yra be biblijos, dvasia". Taigi, ir čia šaltinis ne
be pastovių principų, be nekin-, aiškus, kaip neaiški ir to "jieš-
tamos tiesos ir be neklystančio 
autoriteto, šie keturi "dogma
tiški" esmės elementai, kuriuos 
įvardina pats straipsnio auto
rius, deja, nerodo jokio pozity
vaus liberalizmo gylio. Priešin-

pus ir autoritetą. 

Srovė be aiškaus šaltinio 

Pirmiausia, ką reiškia Br. 
Railos tvirtinimas, kad "libera
lizmas neturi savo biblijos" ? Žo
dis "biblia" graikų ir lotynų kal
bose reiškia "raštai". Raštai pa 
prastai turi savo istoriją, pa
grindinį ir antrinius autorius; 

tarauja gyvenimo kintančiai tik
rovei ir visuomet veda į siaurą 
fanatizmą... Liberalizmas taip 

ką apima". Vadinas, liberalizmo I nežiūri: jis pripažįsta žmogui 
p l o t i s beveik visur siekia re- laisvę jieškoti tiesos, pripažįsta 
ligijos plotį. Tad šiuo atžvilgiu I ir teisę klysti ir už klaidą žmo-

bet jis yra tik mažiems vaikams; atgailos kelias — bet jis mus 
gąsdina; kantrybės kelias, vedąs per gyvenimo sunkenybes, — 
bet kai mums prisieina juo pasinaudoti, mes verkdami prašome, 
kad mums nereiktų juo eiti. Tikriausias ir lengviausias kelias vi-

#siems yra Eucharistijos kelias", sako Pijus XII, pratęsdamas šv. 
Pijaus X mintį. 

Jeigu savo kovoje už tikėjimo grynumą Pijus X atrodytų 
kaikam kietas, tai savo religinės praktikos mokymu jis yra švel
nus, liberališkas ir pašalinąs nereikalingus skrupulus. Ir šia savo 
veikla Pijus X yra jau labai matomų pasikeitimų įvykdęs Baž
nyčios gyvenime. Reikia tikėtis, kad iškeltas į altoriaus garbę jis 
eis tuo pačiu keliu toliau. V. Bgd. 

Du pešasi - trečias naudojasi 
Demokratų partijos vadovybė, atrodo, dabar yra labai paten

kinta politine padėtimi sostinėje. Jų partijos markė kylanti. Ne
sutikimai respublikonų tarpe, kariuomenės ir sen McCarthy veda
moji byla gerokai pasitarnauja demokratams. Jei dar prieš rin
kimus neįvyks staigesnių pasikeitimų, opozicinė partija turi gana 
gerus galimumus laimėti JAV Kongreso kontrolę. Mat, kur du 
pešasi, ten trečias naudojasi. 

turi pastovų turinį ir formą. Ar 
Br. Raila nori pasakyti, kad Ii- j Tų autorių liberalizmas turi, bet 

kelių teisingų pasaulėžiūrų'... I beralizmas neturi savo raštų,.! jie priklauso "istorinei perspek-
Kaip iš pažiūros begalėtų atro- n e i žinomų autorių, nei aiškaus tyvai", dėl to kiekvienas libera-
dyti teisingas ir gundantis toks | įr pastovaus turinio bei formos? las gali apspręsti liberalizmo es-
tvirtinimas, sako Raila, jis prieš; j e i viso to jis neturi, tai kuo mę ir prigimtį savu būdu, pagal 

punktą. Tik jis netiksliai sugre- Į 
tino jį su "biblija" autent iškąja!™* dar_ v * ?***** (tik«-
šio žodžio prasme. "Biblijai" jis1 h a u « natūraliai), bet sveika savo 
duoda savąją prasmę, ir tai reik 
tų suprasti šitaip: liberalizmas 
nesusiriša jokiais ir bet kieno 
nustatytais tikslais, dėsniais, 
normomis, tvarka; jis yra "nuo
latinis jieškojimas", neatremtas 
į jokius raštus bei jų autorius 

remdamasis Br. Raila kalba apie 
liberalizmo esmę ir prigimtį? 
Iš kur jis žino, kad "liberaliz
mas taip nežiūri" (į tiesą) ? Ar 
tai, ką jis skelbia, yra atėję tik 
jam vienam žinomu keliu ir tik 
į jo vieno galvą? Kas tada pa
tikės, jog visa tai nėra tik vieno 
Br. Railos "laisvo jieškojimo 
dvasios" apraiška? 

Jei liberalizmas neturi savo 
šaltinio, tai kaip atsirado pati 
srovė, kaip ir kodėl pasiskirstė 
į smulkias sroveles, kodėl ir ko
kiu pagrindu jos dabar "vieny-
jamos" atskiruose kraštuose ir 
net jungiamos į liberalinį inter
nacionalą? Ar ne keista, kad 
įsakmiai pabrėždamas reikalą 
žvelgti į liberalizmą iš istorinės 
perspektyvos, Br. Raila vienu 
sakiniu tą perspektyvą pats su
griauna. 

Bet gal jis nieko negriauna, 
tik maišo sąvokas. Gal jis nori 
pasakyti, kad liberalizmas netu
ri v i e n o s biblijds ir v i e n o 

i išmintim. Dėl to panašios prin
cipų kaitos arba "laipsniško per-
siketimo" jie negali sutapdinti 
su žmogaus garbingumu ir sau 
įgimtu principingumu. 

Principinio liberalizmo pavyz
džiu Br. Raila mums stato Ang
liją. Štai, tos Anglijos atstovas 
prie JT Mr. Dbcon visai neseniai 
buvo paklaustas žurnalistų, ką 
jis galvojąs dėl derybų su so
vietais (plg. S. Narkėliūnaitės 
reportažą iš JT, "Draugas", š. 
m. nr. 116). Dbcon atsakė: 

— Derybos betgi dar nereiš
kia, jog jau aukojama ar atsi
sakoma principų. 

Tada vienas korespondentas 
paklausė, ką jis suprantąs žo
džiu principas. Mr. Dbcon at-

vietos ir laiko reikalavimus. 
Šiuo pagrindu mes lengviau 

galėtume suprasti ir Br. Railos 
improvizacijas apie liberalizmą. 
Jos taip priklausomos "gyveni
mo kintančiai tikrovei", kad 
eina iš vieno fronto į kitą, ir 
eina ne šimtmečiais (jo įvardin
tas liberalizmo kaitos laikas) ir Įsakė: 
ne dešimtmečiais, bet metais ir — Well, man rodos, kad mes 
net pusmečiais. Užtenka paly- kiekvienas turime savus princi-
ginti jo straipsnius, ir pamaty- pus. 
si juose vis naujų laisvo ir sau 
pačiam prieštaraujančio "jieš
kojimo" apraiškų. 

Kryptis be gairių 

— Tai tuosyk Jungtinėse Tau 
tose yra penki principai (su
prask: penkios didžiosios vals
tybės), ar taip? — paklausė tas 
tas pats, bet jau britas neatsa-

Kitaip juk ir būti negali, nes I kė. 
"jo (liberalizmo) principai pa- Iš tikro, kai vieni keičia savo 
laipsniui keičiasi pagal naujus j politikos principus pagal 
gyvenimo reikalavimus ir įvai
riuose kraštuose ir įvairiais lai
kai įvairiai pritaikomi". 

Principai, kurie priklauso gy
venimo reikalavimų, vietos ir 
laiko, jau nebėra principai. Va
dinas, "rimtai kalbant apie U-

nau-
jyvenimo reikalą vimus", 

tai kiti būna priversti keisti sa
vo gyvenamus kraštus, padėtį ir 
daug ką kita. Vieniems tokia 
politika yra "laisvo jieškojimo 
dvasia", o kitiems — priverstas 
dvasios ir kūno laužymas. Ar 

autoriaus, kaip socializmas ir; beralizmą", jis neturi jokių prin-j tai nėra "something wrong" 
komunizmas Marksą ir jo "Ka- cipų. Imkim mūsų vietą (kraš- (Nukelta į 4 psL 
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Net kapuose ji negalėjo būti liūdna. O, taip, čia 
buvo rimtis ir iš čia galėjai užmatyti didelius ir ma
žus kelius — jie susiliejo čia — tačiau tai buvo tikras 
aiškus liūdėjimas, ne tas nežinomasis, kuris degina šir
dį, nebeviltis, kuri liepia ir neleidžia gyventi. Dabar 
ji buvo paleista, nors švilpukas suokė nenustodamas. 

Bet tai, kad ji nuolat ir nuolat grįžo į kapines, tai 
nebuvo jog vėl priklausė senai saulėlydžių muzikai: ji 
tiktai atlankydavo juos abu. Taip, nes praeitą žiemą 
mirė ir tas, kurį ji buvo vadinusi uošviu ir dėde Jero
nimu. Jai atrodė, jog taip buvo gera, nes jie gulėjo 
šalimais su sūnumi ir po tuo pačiu marmoru. Dabar 
ji atsisėsdavo ant suoliuko, kuris pirma, — tarė ji — 
tebuvo tiktai tėvui pailsėti, ir kartą ji buvo kalbėjusi 
su seniu: — tau ramiau dabar, ar ne, jis jau niekur 
nebepasitrauks nuo tavęs, jums abiem groja didieji, 
šimtų aidų vargonai, ir tau, kuris galėjai stebinti pa
saulį, ir tau, mažo miestelio vargonininke. Ir man ra
mu, kad jūs esate abu. v 

Tačiau ji visuomet turėjo kapinėse užsiėmimo: jai 
stačiai kartais reikėjo truputį pabijoti ir justi šventą 
mistikos nerimą. Ji tikėjo, ji norėjo tikėti, kad sielos 
niekuomet nepasitraukė iš savo parapijos aplinkos. Ji 
apžiūrinėjo senas koplytėles, mažas šventyklas prie 
kurių galėjai melstis tiktai atsiklaupęs. Ir jose buvo 
atvaizduota kartais ištisos dramos, su šventaisiais ir 
nelabom dvasiom. Kaikuriose koplyčiose buvo aptrū

niję sienos ir viduje statulėlės baigėsi — apipuvę vel
niukai nebeturėjo jokios galios, jie atrodė vargiai, ap
trupėjusiais ragais, net jų šakės buvo išlūžinėję — 
tačiau jų reikėjo, — manė ji — jie tiko, kaip'perspė
jimas, kaip koloritas — tai, kaip tikram gyvam mies
teliui tinka žydai. Bet angelai buvo galingi, kad ir ap
lūžę — tikėjo ji iš seno ir dabar — jiems galėjai nu
traukyti sparnus, jie vistiek skrido, jie nebuvo kokie 
vienadieniai drugiai, vistiek jie liko angelai ir galėjo 
padėti gyviems ir po mirties. 

Visa tai buvo jai reikalinga ir ji galvojo: — Jeigu 
mes negalim sugulti savo tikros tėviškės kapuose, aš 
noriu būti palaidota čia. Vistiek, kur keliausiu, jeigu 
nuvyniosiu savo kelionėm žemę, kaip siūlų kamuolį — 
aš noriu būti palaidota čia. Čia taipgi gulės dėdė, pa
laidotas kitaip: veidu į bažnyčią — kunigas. Bet čia 
atveš tėvą ir motiną — ji žino — visi bus drauge. Gal
būt, be brolio, deja — jis gi nebepriklauso sau nei 
jiems gyvas, taip gali atsitikti, kad ir jo palaidojimo 
vietą bus nusprendus anoji šeimos pusė. 

Bet dabar ji iš viso nenori dar būti niekur palai
dota, net ir čia, po išsikerojusiais medžiais — gyveni
mas yra patsai kaip didelis medis, negali baigti skai
tyti jo lapų nei atsiklausyti čiulbėjimo jo šakose. Ne
galėjai išsemti gyvenimo jokiu indu, ir baigti darbų nei 
džiaugsmų. Tačiau geriausia buvo daiktai, kurie nesi
keitė, taip kaip klebonija — čia net naujai pataisytas 
stogas spėdavo tuojau prisiderinti prie visko kito ir at
rodė visada tas pats. Tie patys svečiai ateidavo, jie ne
seno papročiuose nei ydose, ji negalėjo atrasti metų 
tetos Antaninos veide nei vikaras labiau beseno. 

Dėdė gi buvo dėdė — neliečiamas, ji negalvojo net 
priderinti prie jo ligos ar nuovargio. Jis visą laiką triū
sė ir rūpinosi kuo nors, ne savimi, bet jis mokėjo da
lyvauti visokiame pasilinksminime, jeigu kitiems jo 
reikėjo. Tačiau geriausios valandos buvo kai jis turėjo 
laiko skaityti ir ji buvo ten pat, kabinete ar verando

je, ar sode prie didelio stalo — jie kiekvienas sėdėjo 
su savo knygomis, kartais pakeldavo nosis, susižiūrė
davo ir vėlei vertė atskirai savo puslapius. Arba dar 
geriau, kai išeidavo vaikščioti — taip, jie abu mėgo 
tą patį, jeigu eiti tai keliu, ilgu ilgu. Ne plentu, kad 
nedulkėtų, kad nereikėtų trauktis nuo vežimų — bet 
buvo gi tų kelių kiek nori, į kaimus. Ir jie sau žengė 
lėtai, gretimais ir kalbėjosi. Ne, ji imdavosi gudrumo 
— ji pamažu nusukdavo jį į kalbą, kad jis to nejustų, 
— tikėjo ji, — tai vedė į jaunystę, į pačias mažiausias 
dienas, kaip jie augo su mama ir Antanina. 

Tačiau ir u i tai buvo įdomiau — kai jis kalbėjo 
apie žmogų ir Dievą, savo galvojimus apie mums ne
žinomus, tiktai tikimus, dalykus. O, kaip jis kalbėjo, 
ji nenorėjo, kad tai baigtųsi — kaip nuostabus giedo
jimas — bet kartai* jis pabusdavo iš to ir jo veidas 
imdavo rausti, kaip kūdikio, jis buvo susigėdęs, kad 
taip daug kalbėjo. 

— Argi mano teisė spręsti tai, — sakė jis kuk
lus, nusižeminęs, — tada ji ginčijo iki pykčio, kad jis 
neteisus sau, kad jis yra vertesnis už filosofus, nes nė 
vienas jo žodis nebuvo tik sausas protas, šaltas svars
tymas. 

— Nustok, vaike — aš žinau, kad esu tiktai ma
žas Viešpaties piemenukas, žinai, tas, kurio laikas yra 
pavasaris, kuris gyvena vasara ir daug gali matyti 
ir stebėti turi ko, tačiau, jo galvojimai yra menki. 

Jame nebuvo nieko menko — ji kartais tyčia no
rėjo surasti, tada juk būtų lengviau, galėjai pasitei
sinti, kad štai ir geriausieji yra tokie, tačiau kaip, jei
gu jis nieko nejieškojo sau ? Ji stebėjo jį visokiose gy
venimo apraiškose, ji žinojo, kad galėjo išmokti iš to 
žiūrėjimo — bet žinojo, kad jf nieko neprisiima. — 
Nieko gera skurdė ji save, — man neprilimpa nieko, 
tarytum esu stiklas. Bet ar negaliu džiaugtis, kad jis 
yra toks? 

(Bus daugiau) 

M M I ~ ' " '• ' 
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Liberalizmo esme ir prigimtis 
(Atkelta iš 3 psl.) 

(Br. Railos žodžiai, nukreipti į i 

rie nesiderina prie "gyvenimo 
kintančios tikrovės". Iš tikrų
jų, fanatizmas yra būdingas tik 

Nuomonė* ir pastabos Čia mes nekalbame apie ne- loma? Pagal Br. Railą, dėl to , 
S sąmoningą klaidą, kurią žmonės: kad liberalizmas nori būti de-
daro nežinodami, gera valia. To-' mokrat iškas . Visi kiti, kurie lai . 
kių klaidų mes visi neišvengia- kosi nedalomos tiesos, j am yra 
me. Ta prasme klysti yra žmo- totalistai. Koks keistas ir iš-

mus) ne tik pas britų M ^ ^ | ^ ™ ™ S a M a l arTaliTsYal-' S i š k a - B e t k a r t u * » žmogiška j kreiptas vertybių palyginimas! 
bet ir visoje liberalizmo ' p n n - l ^ , . tiegai V i g o g e r e z i j o s i r ! gėdytis ir jaudintis tada, kai pa- Jo žodžiais: jus, kurie laikotės 
cipų" skalėje? WMM r a s t a i b ū n a s i a u r o s i matai, jog tai buvo klaida No- vieno tiesos masto, kurie vimir 

rėdami būti tiesi" s ir garbingi, ir visada išpazjstate tą pačią tie-
mes stengiamės savo klaidą pa-1 są, nesate jokie d e m o k r a t a i . ' a t a v o P * ^ a s o v ą , jo ten ap-

• i 

beralizmą rašytojas Chesterto- j neigia visumą. Dalis niekad ne 

Generolas Vlasovas 
Karo metu, 1944 m. rudenį, 

pirmasis generalinis ta rė jas 
gen. Kubiliūnas su savo adju-

t * * . Railos He.J ta .oJam* ir f a n a t l s k o s r i r b ū t e n t , de f to . j ^ - ' "ūti t iesfs ir ^ b i n g i . | i r visada ispažjstate t ^ i a tte J, ^ t u > ^ r l y n e , Kiebitz g t . vi-

britų liberalizmą ir apskritai li-| kad pasiima tik dalį tiesos ir ™ £ % % * ™ m ^ j . Taip, demokrati ja y ra augščiau l « « nedidelėj ei lutėj . 

nas, pats britas, y ra puolęs ne, apima visumos, kai visuma vi-
tokiais žodžiais, kaip mes da-1 sad įima dalį. 
bar "puolame, laužome, šluoja- g i u o a t ž v i l g i u #omi B r > g t f , 
me" poną Bronių. Chestertonas, > l o g p a s t a b a > k a d "liberalizmas 
pa ts išplaukiojęs liberalizmo van j p r i p a ž į f i t a t e i a ę k l y B t i » V a d i -
denis, geriau pažino šios srovės 
beprincipinę dvasią ir jos padą 
rinius anglų visuomenėje. 

Tiesa, kaip mėnulio šviesa 

koji pareiga. 

Liberalizmas tokios pareigos 
nepripažįsta. Jis skelbia tik 
"teisę klysti", ir tai daro sąmo
ningai. Vadinas, jis prisiima są
moningą klaidą; jis klaidą daro 
savo sistemos dalimi. J is nori 

nas, liberalizmas nori klysti, dėl 
to jis iš anksto negia tiesą, kaip 
absoliučią ver tybę; tiesa jam! klaidą ipilietinti ir ją apsaugoti 
nebėra šventas dalykas. J is pri 
pažįsta teisę klysti, nes pats no 
ri įteisinti save, kaip klaidą. Kalbėdamas apie liberalizmą, 

Chestertonas yra pasakęs, kad 
klaida niekad nesupras tiesos, o 
tiesa gali suprasti klaidą. Iš tik-1 voti prieš klaidą yra natūrali 
ro, liberalizmo nelaimė ir yra tiesos teisė ir pareiga. Tokios 
ta, kad jis nesupranta tiesos; kovos nieks nevadins fanatiz-
jis nepajėgia suvokti, kad tiesa, 
jau pačia savo prigimtimi, y ra 

teisiškai; dar daugiau: jis ban
do jai suteikti lygią garbingu
mo aureolę, kaip ir tiesai. Jei
gu liberalizmas stovėtų pats tSe-

Kiekvienas supranta, kad ko- sos pusėje, kam gi būtų jam rei
kalinga ta "teisė klyst i"? J is 
pats nori remtis klaida ir joje 
pasilikti. Štai kuo liberalizmas 

mu, nežiūrint, kad ji būtų gana yra nežmoniškas! 
neatiaidi. Amicus Plato, sed Nežiūrint to, liberalizmas no-

nedaloma, kad nepajėgiama t o j m a g i s amica veri tas (Platonas ri dengtis ypatingo žmoniškumo 
suprasti, patvirtina ir Br. Railos j y ra draugas, bet didesnė drau-
žodžiai. Jis sako: nedaloma tie-' gė t iesa) . Tačiau kova prieš tie
sa "prieštarauja gyvenimo kin- są ir jos nedalomumą, ypač są-

tiesos! Štai .kokiu titulu tiesa Vlasovaa lietuvius 
liberalizmui pasidaro kintama, j vienas pa t s savo darbo kabine-
lankstoma, padalinama. Pana-1 te, iš savo štabo narių, kurie 
šiu (laisvo galvojimo) titulu lietuvius sutiko^ kabinetan nie-
anuomet Renanas apšaukė ne-! ko nepakviesdamas. 
mokslininkais tokius mokslo ee- ~ ,. . - . _ „ .. 
nijus, kaip Paskalį, Keplerį, Palietus Uetuvos-Rusijos san-
Newtcną, Leibnicą - tik dėl to, t l k l U S Vl**°™ tuoj pareiškė 
kad šie vyrai išpažino pastovią s a v o n u o m ° n ę , kad Lietuva pri-
ir nedalomą religinę tiesą. v a l c > b u t i savistovi ir nepriklau-

Ko ver ta padalomoji liberaliz- s o m a valstybė, č i a tuoj pa t 
mo t iesa? Koks jos padalomu- Viasovas paminėjo, kokią tai 
mo pagrindas ir mastas , šaky- m a ž ą Uralo kalnų tautelę, kuri 
kim, nepolitinėje sr i tyje? Im- net savo raš to neturinti ir sa-
kim šeimą: a r liberalo žmona; vistoviai be Rusijos verstis ne
bus t ikra, kad vyro pažadas galėsianti, 
"būsiu tau ištikimas" nėra t ik 
pusė tiesos, a rba trečdalis, a r 

NTJO TJŽSISENftJTJSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia, nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, Ji* 
aegm'J miniai rtditi Ir naktimis 
miegoti, nes fa tiža1«enėJuslo« žaisdoc 
niežti ir akauda. Kad pašalinti t* 
niežėjimą Ir ekaudftjima aanu atvi
rų ir skaudliy iaiadu, uždėkite 
LEGHTLO Olntment. Ju g y d o m o * 
rpatybia palengvina Jūsų akaudijl-
m% ir galėsite ramiai miegoti nak-
U. Vartokite jaa taipgi nuo akau 

m Vestuvių naotraukos 
Augstos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. I I J S , SAV. 

4068 Archer Avenue 
p r iėm ė ^LSSTZi.^S^ffjSS^ Telefonas VIrginia 7-2481 

SIS. Taipgi pasaUna peršėjimą Ilgos 
vmdinamoi ATHLETES FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyffma 
tarplričlų. T ra tinkamas vartoti nuo 
džlūstančtos, suskilusios odos dedir 
rtnlų, odos llbirimų ir 11.. U' 
tinkamas vartoti valktrtHam kada 
tlrodo skaudus išbėrimas nuoįrysty-
klu. Jsi rra gsta gy4uolg «*•»• 
vtrRBių ode* Ilgų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama* po Tl 
ot, $1.11 ir ff.lt 
Pirkit valstlnsss Ck' 
oagoje Ir apylinise -
sIUwaukee, Wlsc., O* 
ry, Ind. ir Detroit Mi 
ohlgan arba rašyki 
t* Ir atsiųskite Mo

li 

ttr'SSf. 

Vlasovas pasakė, "jei vokiečiai tik dešimtadalis? Ar galima li
beralu pasitikėti visucmeninia-

skraiste. Girdi, pasak Br. Rai- j m e d a r b e s ė d a n t p r i e hendro% į nepajėgs atlaikyti, Vakara i ko
los, jis "už klaidą žmogaus ne-į r\mi0 įr pa tvaraus reikalo? Juk niunizmo nesustabdys, i r tuo-
šaudo ir nedegina ant laužo", j ^ š i a n d i e n g a l i k a l b ė t i ^ ^ j met visi žūsime", 

tanciai tikrovei ir visuomet ve- monmga ir apgalvota kova, be- j T a i p , liberalizmas to nedaro už r ^ k a l b ė s k i t a __ t a i k a i 

da , siaurą fanatizmą . Pagal veik mekad neišvengia fanatiz- k l a i d ą , b e t j i s n e v e n g i a t o pa-. j a n T p a d i k t u o s , l a i s v o į ^ l [ y Į ^ ^ ^ ^ \ ^ 
šiuos žodžius, didžiausi fanati- mo. (Užtenka tik palyginti tos d a r y t i U Ž tiesą. Prancūzų revo- | m o d v a s i a » ar padalomos t iesos! 

Del atlaikymo slenkančios į 5 6 1 8 w - **•<** »*•• Chicago 34, m . 
Vakarus komunistines mases ' 

džlūstanClOS, susKiiusios oaw ««*"^ r r . r-, r r , \ 7 T r y T I ^ V O 
rinių, odos llbarlmųtr t - į t a l p g l 1 b L fa V 1 ^ 1 J U b 

RADIJO APARATAI 
VEDENTUVAI — VCSIXTrVAI 

K L E K T K 0 8 R F I K M t N T S 
TV BKI RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
irbtuvėae ir namuose atliekamas 
a tyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
eras patarnavimas garantuotas. 

.LDfllim 
OTCLtvision LEGTJLO, Depar tment D. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

Csales- service) 
H130 H. HaJsted. DAnube (>-688'. 

kai turėtų būti matematikai, ku- kovos žodyną, stilių, toną) . liucijos metu jis gal mažai šaudė 

^ 

Lietuvių Prekybos Namai Į 
Sekmadieniais 10—5 valandos 

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

Tačiau mūšy įmone tai jums pagelbės, 

ne žodžiais, o tikrais faktais. 

n ir degino, bet užtai gausiai gilo-
Itinavo. Liberalinis vokiečių (na 
; cių) totalizmas puikiai mokėjo 
ir šaudyti, ir gazuoti, ir krema-

pnncipas . 

Kokia bebūtų demokratija, 

davės, nei atsidavęs buvo. Buvo 
kalbamasi be jokių liudininkų, 
kalboj Vlasovas buvo nuošir-

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

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

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

Moderniškos sofos ir miegojimui lovos tiktai . . $ 3 Q . O O 

3 dalių sofa, kėdė ir a toman t iktai $ 9 9 - 0 0 
2 dalių nylon sofa ir kėdė svečių kambariui !C-| > ! O . 0 Q 
2 dalių svečių kambariui moderniški baldai, 

įvairiausių spalvų ir medžiagų jt •< 9 9 . 0 0 
8 kub. pėdų liuksusinis šaldytuvas J ^ 4 , 9 . 0 0 
5 dalių virtuvei chromo stalai (4 kėdės) $ 3 9 . 0 0 
9 x 12 vilnoniai kilimai, 100'r vilnų $ 6 9 * 0 0 
Staliukai dėl telefonų a r radijų J - | ^ 0 

Rašomieji stalai su 6 stalčiais $ 2 9 - 0 0 

Knygom spintelės su stiklo durim $ 2 9 * 0 0 

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

didelį pasirinkimą augštos rūšies prekių. 

Lankykite Lietuvių Prekybos Namus — didžiausią Chi-
cagos baldų įmonę, lietuvių suorganizuotą ir vadovaujamą. 
15,000 kv. pėdų plotas moderniškų baldų jums parodys, 
kas naujausia baldų pasaulyje. 

kokios jos formos, tačiau tiesa ! dus ir a tviras . Del rusų santy-
negali keistis, kaip mėnulio švie • kių su vokiečiais Vlasovas t a rp 

toriumuose deginti žmones t i k j s a . Ne tiesa tur i taikytis prie j kito išsireiškė: "jei vokiečiai 
jau ne už prisitaikymą "nau- demokratijos, bet demokrati ja i m u s t rak tuo tų žmoniškiau ir 
jiems gyvenimo reikalavimams" prie tiesos. I r ne laisvo j ieškoji- , pVz. Rusijos žmonėms esan-
ir ne už klaidą, bet dažniausiai mo dvasia tur i apspręsti , kas t iems Vokietijoj neverstų an t 
už tiesą. y ra tiesa, bet tiesa turi vado- rankovių nešiot užrašų "Ost", 

vaut i laisvo jieškojimo dva- j k a s m u g iemin&t m e s rusai esą Prileiskim, kad liberalizmas 
nėra klaida. Pripažinkim, kaip | s i a i " ' t i k t a d a š i d v a s i a S a l i ka-
jis pats nori, kad jis tur i tiesą, 

Į ir j i y ra daloma. Kodėl ji da-
nors surast i . 

(Bus daugiau) 

Vokietijoj, a ts isakytumėm net 
nuo dalies duonos, kurios davi
nys ir ta ip y ra menkas ." Tai 
Vlasovas pasakė sujaudintas. 

Vlasovas prašė visiems lietu* 
viams tuomet perduoti jo ge
riausius linkėjimus. 

Vlasovas kalbėdamas dažnai 
Be abejo, kiekvienas naujas i vos galą s u galu suker ta? Kam m i n ė J ° Diev^- Vlasovo paskuti-

ir pozityvus žingsnis mūsų kul t a s literatūrinių jėgų ir visuo- n i a i žodžiai lietuviams iš jo iš
tūr imame gyvenime gali būti menės skaldymas? Gal ' tam, kad einant buvo pasakyt i : "Dai Bo-
tik sveikinamas ir skaidriu en- mūsų periodiką apipiltume siek j že, • dai Bože čtoby vsio konci-
tuziazmu pasit inkamas. Kad ir sniniais straipsniais, didžiai. los blagopolučno." 
truputį pasibardami, apsižo- graudendami tautiečius, kodėl Vlasovas tuomet galėjo būt 
džiuodami, visdėlto kultūrinę jie neremia spaudos, kodėl per- kokių 50 metų amžiaus. Buvo 

Mūsų spaudos reikalu 
AL. AŠTAŠAITIS, Detroit, Mich. 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

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

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

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

veiklą plečiame, vis daugiau t au 
tiečių ja suįdominame. Džiugus 
reiškinys! 

Džiaugiamės vis tobulėjančia, ,. ... 2 mai ir akmenų tasvmai ant 10 ir lietuviškąjį gyvenimą sauno- , . , z. . . . . . . j * * . 0 . . , _ (galvos, kad 31 naujieji mostai kai atvaizduojančia spauda. Ir i f., . .. ._ , , . . . ... , , , , t ikrai gali atšaldyti ir j pasy-
tik re tas pagalvojame, kad dar . •» • J c r į 

ka namus, au tus ir televizijas I augšto ūgio, pailgo veido, s tam-
ir pan. O t am vargšui eiliniui bių kaulų ir atrodė nepaprastai 
lietuvių visuomenės nariui jau energingu, daug pajėgiančiu ir 
taip atsibodėję tie visi kaltini- d a u g g a i į nčiu žmogum. — K. 

rinio 'gyvenimo darbuotojams. 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

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

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

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

TOLIUS ŠLUTAS, pres. 

neužtenka dabar jau leidžiamų 
laikraščių, kad reikėtų pagalvo
t i da r apie naujų steigimą. 
Kaip ten bebūtų, bet mūsų skai 
tytojui, atrodo, t ikrai y ra ganė
t inas pasirinkimas visų rūšių 
mūsų spaudos leidinių. Kiekvie
nam, pagal skonį a r pasaulėžiū 
rą, regis, tik j au nestokotų sau 
art imo laikraščio. I r tuo metu, 

J kai mūsų dienraščiai ir savait
raščiai (vieni jų lengviau a r 
sunkiau išsilaiko) plečiasi ir žy 
mią pažangą daro, kiek kitokia 
padėtis mūsų kultūrinių žurna
lų. Materialinė padėtis. Nei vie
no jų čia nevardinant, žinoma, 
kad visi jie neturi pakankamai 
skaitytojų ir jų leidimas gali-

vesnių stebėtojų eiles įstumti. Tad, da r kar tą persvarstykime 
Padėtis nėra jau tai» kritiška, a r reikalingas mums naujas 
kai kas bando viešai šaukti, kultūrinis žurnalas ir a r yra 
Kad ir neperlengviausiai, bet kokių nors galimybių j am tt-
visdėlto tautietis išperka nau- , &*au išsilaikyti, 
jai leidžiamas knygas, j is skai
to ir prenumeruoja kelis la ikraš j 
čius, jis ne taip jau šal tas ir 
abuojus ir kitiems taut iniams 
reikalams. Bet, užtat , nereikė
tų j j atbaidyti nuolatiniais prie-

•uuiuiiuM(iiiuii<uiuiiituiiiMiiiiiiwhii!Miimniiuimiiiui:!Uiiuimi!tii!iiiiiiiniiuuiiMiMr»ai 

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

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

i:inm 

kaistais, verkšlenimais, nurašy DARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 V.T 
. ._ . . Šeštadieniais: & v ryto — 10 v. vak 

mais iš inteligentų gretų ir pan. M. R I M K I S , 4ii» S*». Fmncfeoo 
Sudramat inta akcija vargu a r 
pakelsime spaudos leidinių t ira
žą, bet y ra davinių spręsti, kad 
tuo tik pa tys savo darbui pa
kenksime. 

Ryškieji veidai mūsų kultūri-

» 

FURN1ME CENTER, INC. 
/ LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-20 So. Halsted St. M VI24226 
ĮMONE ATIDARYTA: 

Pirm., Ketvir tad 9—9:30 
Kitom Dienom: 9—6\00 
Sekmadieniais: 10—5 valandos 

^ 

mas tik t ikrai leidėjų didžia- niame gyvenime turėtų kiekvie 
dvasiškumo ir pasiaukojimo dė) ną naują žingsnį giliau apgahvo-
ka. Rods, taip papras ta s u p r a - ' t i ir derinti prie esamos pa-
sti ir įsisamoninti, kad visų mū j dėties. Ne galvoti apie da r nau-
su kultūrininkų pati pirmoji pa j jų, papildomų žurnalų leidimą, 
reiga būtų susirūpinti tų leidi-1 bet tik apie esamų stiprinimą ir 
nių egzistencija ir visomis prie- žymiai platinimo talką suinten-
monėmis padėti jiems. Kaip mi i syvinti, štai, kas turėtų būti 
nėta ir nuo nieko neslepiama, i daroma, šiose eilutėse gal kai 
tų žurnalų puslapiai daugumoje Į kas norėtų įžiūrėti savotišką 
prieinami įvairių pasaulėžiūrų 
a ts tovams (jei kai kam t a s 
svarbu) ir jie visi kviečiami tai 
kininkauti, bendradarbiauti . Vi* 
sa būtų gražu ir tvarkoje, jei 
ne viena t rumpoka žinutė nese
niai perbėgusi laikraščių kroni
kas ir pranešanti , kad ir vėl 

pasiūlymą siaurinti mūsų spau
dą, kultūrinius leidinius, o tuo 
lyg ir lėtinti mūsų kultūrinį įsi
bėgėjimą. Abipusiai į reikalą 
žvelgiant, reikėtų prieiti išva
dą, kad tik stiprindami dabar 
esamus leidinius, t ik pakėlę jų 
tiražą, tik arčiau ir ar t imiau 

i i i i i t i i t i i i i i i i i i imitHiiUii i i i i i i iHii i i i i i i i i . 

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

A P A RATU S 
Garantuoja daroą ir dalis 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt 6-1038 

mii»mtlHlim»M«IHMWumttlHHM«M»" 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

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

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

11 dalių miegamojo baldai 
t ik u i $149*00 

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

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

" ^ 

S/ 

MH 
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esame išvakarėse naujo kultu- subūrę draugėn bendradarbius 

—• «- 1 I. UI i 1 IŽ 

rinio žurnalo pasirodymo. Krai- ; 

pai parimęs galvą ir jokiu būdu 
nebegali suprasti , kam dar pri
reikė vieno naujo leidinio, kai 

&' kiti tos -pat rūšies žurnalai voe 

ir skaitytojus, neabejotinai pa
kelsime ir jų literatūrinį lygį, 
kar tu pagyvindami ir t'ą mū»ų 
kultūrinio gyvenimo dalį. Bet 
tik t a s juk ir rūpi mūsų kultu-į 

8TATYBA11R NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJV RtMV 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOOD Y 
LUMBERCO. 

STASYS UTW1NAS. Prea. 
3639 S a HALSTED ST. 

TtL V I C « M T 1 - l l T l • • 
A T K A l N A V l M * IR P R E K I Ų PRI ' 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RA*TINt ATIDARYTA kart U n nuc 
S vąlL ryto iki • vai vakaro Ir 

,»«r»wf*ft*>riJ*i<* Iki * vai vtk«ro« 

L I E T U V I Š K A Į S T A I 6 H 
5AFCTY OF YOUR 
SAV I IMG S 

lopa 

rewic2 ms. 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas da ibas . Visi apdraudimai. I š ar t imų 

ir tolimų distancijų, gauki te : 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CALIFORNIA AVE. . CHICAGO, I L U 

ROekwoU 3-2282 

/ 
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Pirmadi^ns bir'elio 7. 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
VVorcester, Masą 

Prelato K. Vasio jubilėjaus 
iškilmės 

Gegužės 30 d. Aušros Vartų 
parapija šventė prelato K. Va-
sio 25 metų klebonavimo toje 
parapijoje sukaktį. 11 vai. iš-

bakūžė samanota". Solistas Lie 
pas — "Mano sieloj šiandien' komisijai daugiau patinka lietu-
šventė", "Pamiršai tėvų kapus" 
ir "Tų mergelių dainavimas". 

Solistams akompanavo Miss 
Merry Lunch. Meno Mėgėjų Ra 
telio šokėjų grupė, vadovauja
ma Z. Savickaitės, pašoko Šus-
tą ir Aušrelę. 

vavo 5 ir 4 skyriai, jie dainavo Kunigas Juozas pirmąsias 8v. biant primicijantą. Kunigas 
"Giedu dainelę" ir "Lovely La- Mišias laikys birželio 6 d., Juozas yra gimęs ir augęs 
dy Dressed in Blue". Laimėjo'10:30 vai. ryte, šv. Marijos Kingstone, Domininko J. ir 
pirmąją premiją. Atrodo, kad I Apreiškimo lietuvių R. K. baž- Anelės Roman-Ramanauskų sū-

viškos dainos. 

Labdaringa draugija laimėjo 
du kartu virvės traukimą 

Labdaringos Draugijos "Mai
ronio" parko atdirayme run
gėsi lietuvių veteranai su Lab-kilmingas šv. Mišias laikė pats 

jubiliatas, jam kontracelebran- i Parapijos ir įvairių organiza- darmga Draugija, kuriai dau 
su buvo WorcesteriO vyskupas ' ei jų vardu prelatui K. Vasiui, f*""* 
J. Wright, diakonu kun. J. Bi-! buvo įteiktos dovanos. 
kinas, subdiakonu tėvas St. Sap 
lys, MIC, ceremonmeisteriu 
kun. D. Bushey. Pamokslą pa
sakė vysk. V. Brizgys. 

Sudeginti parapijos skolų 
dokumentai 

Pabaigos žodį tarė prelatas 
Po pamaldų vyskupas J. iK- V a s y s - J i s "etuviškai ir ang 

Wright, asistuojamas prof kun. l i š k a i papasakojo savo patirtus 
S t Ylos ir kun. J. Žvaigždžio, i V&T^S i r džiaugsmus Aušros 
23 jaunuoliams suteikė Sutvir- i V a r t u parapijoje. Kai jis at-
tinimo sakramentą. \ v y k o * š i ^ Parapiją, rado tik baž 

a i OA — • :,.*. « nyčios sienas išvestas ir skolų 
6 vai. 30 nun. po pietų para- £L A A n A A A , XT u . , , 

, . . . i , . i- , • 150,000.00 dol. Nebuvo nei kle-
pijos salėje įvyko pokylis, kurj atidarė prelatas K. Vasys ir va bonijos, nei vienos gatvės ap-

dovavimą perdavė prelatui J. | • * » * n d v a n d . e n t , 1 ! ' c i a , B u v o 

Balkūnui, tikram pobūvio vedi-! J * S " ™ 3 ' lr, 8 , u k s l l « , k r u v o s -
~~ • • i , ; i „«;„ +„; Uz skolas reikėjo mokėti nuo-

mo menininkui, kuris taip gra- v. v. . . . ., , 
fa_j v.-- •„ A~\ „,• +,>: simcius, o naujų pinigų reikala-
ziai sugebėjo visus dalyvius tai JT ' ! . . . . _ angliškais, tai lietuviškais po 
sakiais kiekvienu įvykiu sudo
minti, kur reikia atkreipti ir pa
linksminti gražiais sąmojais. 
Kalbėjo miesto burmistras Ja
mes O'Brien, vysk. J. Wright, 
vysk. V. Brizgys, Vliko pirmi
ninkas prel. M. Krupavičius ir 
prelatas K. Bičkauskas. 

Ba/rayčia yra klebono ir 
parapiecių paveikslas 

Vyskupas J. VVright savo kai 
boję palygino VVoreesterio mie
stą su Roma. Jis ant septynių 
kalvų, o Aušros Vartų bažnyčia 
yra ant vienos iš jų, ant Gedi
mino kalno (taip ta kalva va
dinama). Graži bažnyčia yra 
klebono ir parapiecių veidrodis. 
Gėrėjosi lietuvių solistų sudai
nuotomis dainomis ir džiaugėsi 
turėjęs progos susipažinti su 
Vliko pirmininku prelatu M 

vo nauji darbai. Užėjo sunkūs 
laikai, ekonominė krizė. Per 25 j 
metus iš nedidelės parapijos iš-j 
mokėti skoloms, procentams ir 
apmokėti naujiems įrengimu ir 
statybų darbams surinkta $400, 
000.00. Šiandien parapija yra 

Labdaringa Draugija laimėjo 
virvės traukimą. Veteranai bu
vo pakvietę laimėtojus revanšui 
į jų parko atidarymą gegužės 
31 d. Antrą kartą irgi laimėjo 
Labdaringos Draugijos trau-
kikai. 

Lietuviai Karo Veteranai pami
nėjo savo žuvusius 

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Lietuviai Veteranai Mirusiųjų 
dieną Crompton Parke paminė
jo kare žuvusius. Iš savo būsti
nės gražiai išsirikiavę su vėlia
vomis ir jų globojamo jaunųjų 
Drum Corpo lietuviškų melodi
jų palydimi nužygiavo į minėji
mo vietą. Posto dvasios vadas 
kun. J. Bakanas perskaitė invo-
kacijos žodį. Kalbėjo šv. Jono 
parapijos klebonas kun. Jonas 
J. Donohue, antrojo Pasaulinio 
karo kapelionas Anglijoje ir 
Prancūzijoje, senatorius Wil-

nyčioje, Kingston, Pa., asistuo
jant kun. Antanui J. Norkūnui 
— arkidiakonu (k ebonas kun. 
Jurgis V. Ineiūra serga), kun. 
Jonui Kazlauskui — diakonu, 
kun. Jonui Dastick — subdia
konu; klierikui Robert Shilala 
— apeigų vedėju. Pamokslą lie
tuviškai pasakys kun. Juozas 
Aruskevičius, Sv. Juozapo pa
rapijos klebonas, Du^yea, Pa. 
Angliškai pamokslą pasakys 
kun. Alfred J. Žukauskas, Sv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos klebonas, Sugar Notch, Fa. 
Sv. Marijos Apreiškimo parapi
jos choras, vedamas muziko Jo
no J. šaučiūno giedos mišias ir 
kitas giesmes. Po pamaldų pa
rapijos svetainėje įvyks pietūs 

nus. Turi vieną brolį Vincą, už 
save vyresnį. Kunigas Juozas 
ilgus metus tarnavo prie šv. 
Mišių ministrantu. paaugęs il
gai giedojo parapijos bažnyti
niam chore iki išvyko į Šv. Pet
ro Seminariją, London, Onta-
rio, Canada. Lankydamas King
ston augšt. mokyklą buvo "Se-
nior Class" pirmininku, taipgi 
"National Honor Society" pir
mininku. Buvo vienas pirmųjų 
mokinių naujai įsisteigusiam 
Kings College, kurj lankė 2 me
tus, iki išvyko į seminariją ir 
ten laimingai užbaigė kunigys
tes mokslus, šv. Marijos para-
piečiai džiaugiasi matydami jį 
kunigu ir jam linki ilgiausių 

Buffalo. N. Y. 
Motinos Dienos minėjimas 

Buffalo Lietuvių klubas, kuris 
gražiai ir sėkmingai veikia, su
ruošė Motinos Dienos minėjimą 
su pamaldomis ir tai dienai pri
taikinta programa. Minėjimą 
atidarė klubo pirm. A. Jasaitis, 
pakviesdamas programai pra
vesti kun. B. Mikalauską. Pa
skaitą skaitė dr. S. Griškevičius. 
Meninę programą, gražių mon-
tažėlių formoje, išpildė vaiku
čiai, vaodvaujami A. Mariulionie 
nės. Darė gražų įspūdį tautiniais 
rūbais pasipuošusios mažos mer 
gytės: A. Griškevičiūtė, T. Jad-
lockytė, M. Gamziukaitė, A. Ma-
riulionytė, M. Dambrauskaitė ir 
jų tarpe berniukas V. Griške
vičius. 

Minėjimas baigtas vaišėmis. 

VASARVIETĖ 
*N I D AT 

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND. 
TeL Mkkigan Ctty 2*2711 

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

Per "Dr&o**** salima. IMcrtt w » 
J* ir Įdomia knygą 

M O Š Ų K E L I A I 
Katalike* moterys, ateitininke* lr 

viai moterų visuomenine veikla be
sidomintys čia raa išsamios medita
vo* U lietuviu katalikių moterį} ir 
mergaičių organizuotos velkio* Lie
tuvoj lr užsieniuose. Tai pirma to* 
rūšies knyga, kurią turftų Jfltgyti 
kiekvienas. Knygos kaina tik 1 dol 

Užsakymu* su pinigais siuskite 

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

Chicago 8, IU. 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

su meniška programa pager- metų. 

I 

visai be skolų. Čia pat leksteie ,. ™ • -ir i i . 
, ?• , i i l i a m Fleming, Valstybes atsto-
buvo sudeginti buvusių skolų vas Stanislovas G. Wondolows-

ki, George Wells, Juozas G. Grl 
gaitis, pirmininkas Vincas G. Si sukaktis plačiai, su nuo- Z, . \7 •. , Knaunelis ir 30 pavaduotojas 

1 Viktoras Morkūnas. 

i 

dokumentai ir jų pelenai pado 
vanoti vyskupui J. VVright. 

Ši sukaktis plačiai, su 
trauka, buvo aprašyta ameri
kiečių spaudoje. 

Šv. Kazimiero parapijos mokyk 
la laimėjo tris premijas 

VVoreesterio radijo stotis 
VVAAB, finansuojama Bond Ramanausko primicija 
Bread Co., rengia mokyklų mo| B i r ž e H o 5 d gM v a l D g 

kinių dainų konkursus. Tuose 
konkursuose tris kartus daly-

Kitigston, Penn. 
Kun. Juozo J. Roman-

PAVASARINIS BALDU IŠPARDAVIMAS 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE l 

vavo ir šv. Kazimiero parapijos 
mokykla. Pirmą kartą dalyva-

Krupavičiumi. Prelatas J. B a l - ! v o 9 i r 8 s k y r i a i ' J ie &edoi° l i e 

kūnas paaiškino, kad pirminiu- t u v i š k { * "Šventas Kazimierai" 
ko barzda yra atminimas jo pa i r " B e t h e B e s t o f Whatever 
bėgimo iš bolševikų Rusijos. Y o u A r e " i r l a i m ė J ° P i r m a- P r e 

Kun. J. Jutkevičius įteikė vy- m i J > Antrą kartą dalyvavo 7 
skupui J. VVright dovaną — dro 

T. Šv. Petro katedroje, Scran-
ton, Pa., įvyks naujų kunigų 
šventinimai, kurių tarpe bus ir 
kunigas Juozas J. Roman-Ra-
manauskas, 249 Richard St., 
Kingston, Pa. 

Šventinimo apeigas at'iks J. 
E. vysk. Henrikas T. Klonow-

ir 6 skyriai, jie dainavo abiiski, D. D. (Scrantono vyskupo 
žinėta Aušros Vartų Marijos angliškas dainas ir laimėjo ant- padėjėjas, nes vyskupas Wm 
paveikslą. 

S) 

Viskas Tėvynei, o kas lieka, 
tai man 

Vliko pirmininkas prelatas M. 
Krupavičius ugningais žodžiais 
išdėstė pavergtos Lietuvos var
gus ir skausmus ir lietuvių pa
reigas savo tėvynės laisvinimo 
reikalams. Jis pabrėžė, kad 
daugelis lietuvių klaidingai su
pranta savo pareigą tėvynei — 
viską pasiima sau, o kas lieka, 
trupinius skiria tėvynės reika
lams, o turėtų būti priešingai, 
viskas tėvynei, o kas lieka, tai 
skirti sau. 

Vyskupas V. Brizgys ragino 
nepamiršti Vokietijoje vargs
tančių brolių lietuvių. 

Lietuviu solistų koncertas 

Iškilmių pobūvio metu solistė 
L. Mickevičiūtė padainavo "Vi
sur tyla", "Rugiagėlės" ir "Kur 

rą premiją. Trečią kartą daly- J. Hafey gegužės 12 d. mirė) 

<? 
AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 

AL STANclAUSKAS ir AL. UPfTF* 
Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(fumaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters>. 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro \*dintuvus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išslmokejimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LAUAM1K ST. OLympic 2 6752 
CICERO 2-8492 

^ 

SALI0NŲ KOMPLEKTAI IR 2 DALIŲ SOFOS: 
$159 «lal. modern. komplektas, didele sofa su derinančia kėde $88 
$199 dailu saliono komplektas modernios Frieae medžiagos . . $138 
$359 d d. saliono komplektas dviejų spalvų kombinacija $109 
$349 d d. saliono komplektas gi-ailal atrodančios mediiagoa . . $327 
$469 2 d. I><IUM- komplektas, apdengtas tvirta Frieae medžiaga $331 

SOFOS, LOVOS IR PASIKAV0JANČI0S LOVOS: 
$159 SoCa-lova su spyruoklių matracu .* $98 
$209 sofa lova su atskiru spyruokliniu matracu $107 
$239 Davenport lova su spyruokliniu matracu $138 
$319 sofa-lova dekoruotos medžiagos $198 
$349 "Slmmons" futsikuvojanti lova modern. Frleze medžiagos . . $251 
$149 sofa-lova su spyruokliniu matracu, dviems $78 

>F. 

MIEGAMŲ]? KAMBARIŲ KOMPLEKTAI: 
$159 3 d. moderniškas miegam, komplektas, lova ir 2 komodos $88 
$189 su knygom* pasidėti lova ir didele dviguba komoda $99 
$319 3 d. miegam, komplektas dviguba komoda, lova lr komoda 8127 
$398 3 d. dviguba komoda, lova Cordovan užbaigta $186 
$349 S d. miegam, komplektas 18-to šimt., raudonmedžio ren. $344 
$39 didele komoda g i s 

KĖDĖS IR SUPIMOSI KĖDĖS: 
$19 traukiamoji kėdė gjo 
$38 šiaip sau kedfs g ig 
$69 kede* su spyruoklių konstrukcija fgT 
$71 Plautie Barrel kede $39 
$12 plastikinė* kėdės, spyruoklių konstrukcija $p 
$89 didelė supimosi kedč $46 

GEROS KOKYBES NAMAMS BALSAI IR REIKMENYS 
IU NEBRANGIAS KAINAS 

mmmmm 

Paklauskite bet kurį mūsų pardavėjų 

del speciales nuolaidos šio skelbimo 

skaitytojams. Lengvi išsimokejimai 

ar atvira sąskaita. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
G200 SOUTH WESTERN AVENUE 

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

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley A ve. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvus — 
Geležinkeliais — Autobusais — laivui. 

SP.'C > > 

////' \ 

^ 

M O V I N O MO V I N O 

I 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIKTORE IR IS \'OLHU 

K. EIDUKONIS 
luriu nauja didelį sunkve«ini| 

ir apdraudas 
0930 S. Talman. Cnlcago 29. 111 

Tel. GRrovebUl 6-709U 

PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 
Ilgų metn patyrimas — Pigas sąžiningas patarnavimas. 

Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankrai 
kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 

apdrausti — inšiurinti 

L NAUJOKAITIS 
3022 \V. 69th St , Chicago, Illinois 

Telef. \VAIbrnok 5-9209 

J % 

CORRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS). 

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

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4338 Archer Avniue Telef. Ufayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

Už Taupomus Pinigus Mokame 3Y* RimštaUo 
J? 

PASIŽYMĖJĘ LOVOMS ĮRENGIMAI: 
$39.50 i»H>i/.>in. firmos .spyruoklini* matracas arba Bos spre. 

t ull arba Twin f29 
$49.50 spyruokliuis mat nua>, gero "ticklng", f ull arba t « i n . . . . f i l 
959.50 "Simmon*" matracas arba box sprim; full arba twln f39 
$31.50 »!>> ruukUals nuitracas rcstlUiit colis, vcots, baadlcs, 

t'ull arlm tain $17 
$79 .50 Ho l l>w(xx lo lova i»u v i s k u o $ 3 9 
$99 sofa-lova, spyruoklių konstrukcija $38 
$89 studio sofos; spyruoklių konstrukcija $18 
$89 8 d. bunk komplektas; t lovoti, 2 matracai, 2 matracai, 

2 spyruokles, ap.sa.uuos u / t \ i r imas kopėčios $47 
$22.50 netezine* stumiamoji Ima, spyruoklinis matracas su viskuo $17 

VALGOMOJO KAMB. K0»LEKTAI IIDINETTES: 
979 | «|. rbrome dinette kompl. plastikos stalo viršus, 4 kėdes $39 
$84 5 d. ąžuolo kompl., padidinamas stalan su •'leal** $43 
$89 5 d. i tironu- diuettr k*niipl.. padidinamas statas, 4 kode* . . $46 
$119 5 d. Chrome d4n>, padidinamas stalas, Foant gumos sėdynes $58 
$149 5 d. Chrome dlnettc kompl. modern. stalas 4 dideles kedčs $99 
$249 7 d. \ a bromo jo kompl., didelis padidinimas stalas, 6 kėdės $147 

L E M P O S : 
Moderniška sUdut lempa, reyul. $12J>0, u i 91 
I lecorator u*mpos, reg. $9, ui $5 
Ant grlmlij pastatomos lempos, reg. $24, u i $9 
Komodoms temnos ui $1 kiek\ iena 
Nauji šaldytuvai IKI $139 lr augščiaa 

JOS. F. BIDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. TeL CAlumet 5-7237 

Atdara pirmadienio ii ketvirtadienio vakarais. 
Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakarė 

nuo 6 iki 7 vml. vakaro iš stoties \VHFC, 1490 kilocycles. 

Taipgi parūpiname bilietus, rleibncius kr 
Uone snristus dalykus. TIRIME LIETI'VIV SKYRIŲ 
afiaerttua. KeManee planuokite iš anksto kitiems 
Man uiaimkytdte btletus kaip lėktuvais taip lr 
tikri, and tikrai Kausite Tiems. Pirkdami bUetua pas mus 
kesite brangiau ir isvencstte laiko »utrukdymo, 
kytfts nei I n i i i tiki stoti M 
•ienoie vietoje — PAS MIS, 

Pildome 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
Įstaigoje. BRIGHTON SAVIHGS i LOAN moka 3% 

pelno ant \ū%ų sttaipf. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdruosti fld $10,000.00 

BRKnITON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer flve., į vakaras nuo California AYO. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO TALANDO»~ 

Plrmad., antrad., penktad lr TreAad. 9 ryta iki I I T. 4. 
Ie*tad. t •. ryto lkl 4:10 p. p. Ketrtrtad. 9 ryto Iki t vnk. 

^ 

\ : 

DĖL RAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIĄ 
KEDVIĄ IR PATOGL4 

BEI 8E?TlAr8I4. 
UETUVHJ BENBBOVfiS 

K E A T J T C V Ę 

4181-83 ARCHER A VE. 
TeL LAfayette S-S171 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CU RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
i 

Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kilų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
^ 

Ą. 

Moderniškai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukom* 
Specialybė — vestuve*. 
Jaunavedliamf duodama 
puiki ir bsangi dovana. 
Sali n ingai ir 
likta* darbą*. 

414 YVEST 63rd STREET 
Tel. E N R . 4-5883 arba ENg. 4-5H40 

<? = 

— — — » — < — — — i TAUPYKITE ATEIČIAI. PASrDEKITE TAUPOMUS PINIGUS į CHICAGO SAVLNGfi AND LOAN A&SOC1ATION, KUR 
B3EKVTEN* 8ANTAUPA PILNAI APDRAUSTA KT *1*jm BT AJI AGMMCT Of TBB U. B. GOVKBKUEKT 

KŪR tamsta pati gaii a tUktl rims savo Ir saro ietanoa 
KUR 30 metų patyrimas ustikrina visiem* saugų ir laMių?*, 

EUR visada buvo ir yra išmokamas aukštas 

EUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite Moj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. MO SŲ TURTAS YRA 1%600,000.00 DOLERIŲ. D « paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant narna, visada is^matykite su 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * P H N P A K E L , Prezidentas • 6234 So. WeStern Ave. • TeL: GRovehuI 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vaL vakaro. Antradlenisis ir Peukt*fleiuais nuo © iki 4 p* pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Sestad. nuo 0 ryto tkfTpo pietą. 

^ ,. . . i • ,1 . i l Ui JUCIUS ^ , , . . a i I I i iUiHfcft9B*sBsssssBsisss^^ • : ̂  
f».r*»- *"**»• •**"* .m» ^m ••<•*>•• i * * « • 
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e MENRAŠflS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadieni*, birželio 7, 19&4 

SO. BOSTONO ŽINIOS 
Baigiami mokslo metai Kadangi šio minėjimo metu kai 

bes ypač brangus ir retas sve-
Bostono šeštadieninė lituaui- ^ l a u k i a m a s a v a i m e s u p r a n 

stikos mokykla baigia mokslo t a m o v i s u o m e n ė g s u S i d o m ė j i . 
metus birželio 12 d., 3 vai. p. 
p., parapijos salėje po bažny
čia. Pradžioje bus iškilmingas 
aktas. Bus paskelbti mokslo me 
tų rezultatai, o paskui meni
nė programa, kurią išpildys mo 
kyklos mokiniai. Bus trumpas 
vaidinimas, deklamacijos, ats
kiri muzikos dalykai, tautiniai 
šokiai ir naujai muz. Iz. Vasy-
liūno suorganizuotas mokinių 
choras. 

Į visą mokslo metų baigimo 
programą kviečiami mokinių tė 
vai ir visi lietuviškosios mo
kyklos bičiuliai. Šiais metais mo 
kykla jau baigia penktuosius 
metus. 

So. Bostono liet. parapijos 
mokykla baigia mokslo metus 

mo. 
Liet. krikščionių demokratų 

konferencijoj 
New Yorke gegužės 29—30 d.d. 
dalyvavo keletas bostoniškių 
delegatų. 

Maž. Lietuvos Tarybos 
pirmininkas 

Simonaitis buvo atvykęs į Bo
stoną gegužės 30 d. Svečio pri
ėmimu rūpinosi Alto Bostono 
skyrius. Susirinkimas įvyko Mu 
nicipal Building salėje. Erdm. 
Simonaitis padarė pranešimą 
apie Maž. Lietuvos Tarybos rū 
pėsčius. Susirinkusieji susido
mėję išklausė svečio kalbos ir 
sudėjo per 200 dolerių Maž. 
Lietuvos Tarybos reikalams. 

Erdm. Simonaitis dalyvavo 
birželio 13 d., sekmadieni, tuoj ^ i n ž i n i e r i ų s . g o s s u v a ž i a v i . 
po pamaldų. Bus baigiamųjų iš
leidimo iškilmės, o paskui gra
ži meninė programa, kurią ren
gia seselės. Šių iškilmių metu 
kalbės svečias prel. M. Krupa
vičius. 

Birželio įvykių minėjimą 
šiais metais rengia JAV LB Bo 

mo proga surengtame bankete 
ir ten pasakė kalbą. 
Liet. Inž'nierių ir Architektų 

s-gos suvažiavimas 
vyko Bostone gegužės 29—31 
d. d. ir praėjo ypatingu pasi
sekimu. Dalyvavo delegatai iš 
daugelio net tolimųjų vietų. Be 

stono apylinkė birželio 13 d., | posėdžių, svečiai dar lankė bo-
5 vai. p. p., Municipal Building stoniškes mokslo įžymybes 
salėje. 

Kalbės Vyr. Lietuvos Išlais-
MIT, Harvardo universitetą ir 
pan. Naujoji centro valdyba su 

vinimi Komiteto pirmininkas j daryta iš bostoniškių liet. inži-
prel. Mykolas Krupavičius, ne- nierių. 
seniai atvykęs iš Europos. Parapijos choras 

Rengėjai taip pat organizuo- j dalyvaus parapijos jubilėjaus 
j a įdomią m e n i n ę p r o g r a m ą , i š k i l m ė s e biržel io 2 0 d. 

Pittsburgh, Pa. nuo nepakeliamų darbų, šalčio 
ir bado. 

<? 

Lietuvių diena 
Pittsburgho lietuvių ir apy

linkės visuomenei yra labai svar 
bu sulaukti 30 metų jubilėjaus 
istorinės lietuvių dienos. 

Lietuvių diena Pittsburghe 
yra artimai surišta su Šv. Pran 
ciškaus sesučių vienuolynu. 1922 
m. Pittsburghe tapo įkurtas šv. 
Pranciškaus lietuvių vienuoly
nas prel. M. Krušo, kun. J. Sut-
kaičio ir kun. M. J. Kazėno rū
pesčiu. 1923 m. vienuolynui že
mė buvo nupirkta, o 1924 m. 
vienuolynas buvo pradėtas sta
tyti. Kadangi tai buvo vienuo
lyno pradžia, jis buvo labai ne
turtingas. Sujungtomis jėgomis 
nutarė surengti pirmąjį lietuvių 
išvažiavimą sesučių farmoje. Ši 
tą išvažiavimą ir vadino Lietu
vių diena. 

Viena iš veikliausių ir didžiau 
sių organizacijų lietuVių tarpe 
buvo LRK Susivienijimas Ame
rikoje, kurios vadai ir nariai 
buvo uolūs veikėjai. Jie pasiė
mė Lietuvių dienai vadovauti. 
Tą darbą visi Pittsburgho kle
bonai ir kunigai užgyrė ir savo 
darbais rėmė. Todėl šiais me
tais jau sueina 30 metų Lietu
vių dienos jubiliejus. 

Per 30 metų tas išvažiavimas 
yra skaitlingai lankomas ir vi
sų pittsburgiečių giliai vertina
mas. O šiais metais kiekvienas ^ 
atsilankęs į Lietuvių dieną pa-1 
matys naują koplyčią, kuri se
niai yra laukiama, o dabar spar 
čiai auga. Liepos 4 d. bus pa
šventintas kertinis akmuo. 

Toje garbingoje parodoje yra 
kviečiami visi lietuviai daly
vauti. 

Brockton, Mass. 
Kaltinamasis aktas komunizmui 

1941 metais birželio mėn. 14 
— 17 dienomis 40,000 lietuvių 
žiauriausiu būdu tapo užkalti 
prekių vagonuose ir ištremti iš 
Lietuvos į Sibiro mirties kon
centracijos stovyklas, kuriose 
tapo pasmerkti lėtai mirčiai 

DfiiMESIO, RETA PROGA 

Gautas didelis pasirinkimas 
iš Europos įvairių papuošalų— 
auksinių, brilijantinių ir ginta
rinių, šveicariškų laikrodžių, fo-
to-aparatų ir kitų įvairių pre
kių. Katologus, informacijas 
s i u n č i a p a š t u : J . K a r v e l i s , 
3322—3249 S. Halsted S t , Chi-
cago, IU. Tel. DAnube 6-1136. 

Brocktono Lietuvių Katali
kų Tremtinių D-ja birželio 12 
— 13 d. d. rengia šių tragiškų 
dienų minėjimą. Minėjimo tvar 
ka: šeštadienį, birželio 12 d., 3 | Spaudos paroda Ciceroje bus 

vai. p. p. Lietums genocido pa
rodos atidarymas. Parodą glo
boja Jo prakilnybė prel. P. Stra 
kauskas, ją atidarys Brocktono 
miesto majoras G. M. Lucy. Šiai 
parodai eksponatus patiekė Lie 
tuvos Tautinės Martirologijos 
skyrius. 

Sekmadienį, birželio 13 d., pa 
maldos už Lietuvą ir kankinius 
bus laikomos šv. Kazimiero baž 
nyčioje, 8, 10 ir 11:30 vai. 3 v. 
p. p. birželio tragiškų įvykių 
minėjimas su menine dalimi. 

Į parodą ir minėjimą įėjimas 
nemokamas. Parodos lankymo 
vai. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. va
karo. 

Lietuvių Katalikų Tremtinių 
Dr-ja nuoširdžiai kviečia visą 
lietuvių visuomenę kuo skaitlan 
giausiai minėjime dalyvauti, pa 
gerbiant žuvusius ir kenčian
čius savo brolius ir pareiškiant 
protestą prieš komunistų vyk
domą lietuvių tautos naikinimą. 

Šventei rengti komisija 

Cicero, IU. 
Spaudos minėjimas 

Sekmadienį, birželio 13 d., 12 
vai., Cicero lietuvių visuomenė 
iškilmingu aktu minės 50 me
tų spaudos laisvės sukaktį. Žo
dį tars Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis, knygnešys ir knygų 
leidėjas Jonas Rinkevičius ir 
prof. Ignas Šlapelis. Cicero ben
druomenės valdybos pakviesti 
poetai, rašytojai ir aktoriai: Ju 
zė Augustaitytė - Vaičiūnienė, 
Gražina Tulauskaitė - Babraus-
kienė, Česlovas Grincevičius, Al 
gimantas Mackus, Julius Balu
tis ir Kazys Gandrimas malo
niai sutiko išpildyti meninę pro 
gramą. Dar pasirodys Juozo 
Kreivėno vad. Cicero Lietuvių 
Choras ir Elenos Daugvilienės 
vadovaujamas tautinių šokių 
būrelis. 

kiek kitokio pobūdžio, kaip bu- želio 13 — 20 d.d. Abi parodos 
busioji Lietuvių auditorijoje, 
Chicagoje. 

Tapytojo Juozo Pautieniaus 
darbų parodoje bus išstatyta 
apie 20 kūrinių, jų tarpe nau
jausi dailininko darbai. 

Spaudos paroda truks tris 
dienas: birželio 13, 14 ir 15 d., 
o meno paroda — 8 dienas: bir-

šiokiomis dienomis atidarytos 
nuo 5 ligi 10 vai. vakaro, tik 
sekmadieniais ir šeštadienį — 
nuo 12 vai. dienos ligi 10 vai. 
vakaro. 

CLASSIFIEO AM) "HELP WANTED" AOS 
* "DRAUGAS" AGENCY + 

55 East vVashington Street 
TeL DEarborn 2-2434 

2884 South Oakley A venų* 
TeL Vlrgmlm 7-6640; 7-6641 

JAV LB Cicero apyl. valdyba | ' ? ^ ? ? T J • T!TJ' "'•"J1 ! T " 
PROGOS — OPPOKTUNITIK8 

Kviečiama Cicero ir Chicagos 
lietuvių visuomenė. 

THE HOME MISSIONS NEED YOU! 
THE JOSEPHITE FATHERS ARE SEEKING MORE 

VOCATIONS FOR THE NEGRO HOME MISSIONS 
Do you know that the Josephitc Fathers give Splritual Care t o 139,000 
Oolored CaUholic!* — but mort* thnn Seven Million American Ncgroe* 
attend \ o d i u r c h ? 

Are you a boy or younjc man with exalted ambition? Will you 
voluntcer to be a Josephite Misslonary to help teach Religrion to these 
7,000,000 people? 

WHY NQT WRITE TODAY FOR T H E JOSEPHITE BOOKLET... 
on the Priesthood to: on the Brotherhood to: 

Rev. l irnjamin Horton, S. S. J. Rev. Patriek VeiUe, S. S. J. 
1130 N. Calvert Street St. Joseph's Seminary 
Baltimore 2, Maryland Washington 17, D. C. 

AL. VARNAS and COMPANY 
Savininkai Al. Varnas ir AL Balčiūnas 

2509 West 63rd Street Tel. WA. 5 2278 
Importuotus pietums ir kavai servizus, įvairiausių rūšių 
kristalo indus, vaikams servizus, keramikos išdirbinius ir 
įvairiausius dovanų dalykus siūlom pigiau negu kur kitur. 

AL. VARNAS & CO. 
IMPORTO FIRMA 

CHICAGO 29, ILLINOIS 

į l M U V U J TAUPYMO IR 
P . KUR 

SKOLINIMO B-VĖS 
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

— IR — 
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western flve. , Chicacjo 36, PI. 

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 S. Hlasted St. Chicago 8, 111. 

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

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. , 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. pi. 

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

Progress Raidų Įmones Skelbiamas 
$100,000.00 Vertės Prekių Perviršio 

IŠPARDAVIMAS 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

1 

HELP WANTED — MOTERYS 

Vieni iš gražiausių seklyčiai setai dviejų dalių arba miegamojo 
kambario trijų dalių, vertes $200.00, dabar parduodami 
tie komplektai tiktai po $ | | 9 - 5 0 

2-jų dalių žymios išdirbystes Nylon arba Frieze parlor 
setai, reguliarės vertės $295.00, parduodami po $ 159-50 

3-jų dalių klevinio medžio miegamojo kambario setai, 
verti $135.00, parduodami po $ | 9 ' ' 

5-kių dalių chrome breakfast setai, vieni iš gražiausių, 
vertes $75.00, po •44*"*' 

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

Didelės ir patogios lounging kėdės, vertės $70.00, 
parduodamos po $ 3 9 ^° 

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

Pilno dydžio porceliuoti gaziniai virtuvės pečiai, , 
vertes $135.00, po ^84'' * 

8-nių kubiškų pėdų dydžio 1954 metų gerųjų išdirbysčių 
refrigeratoriai po Hli" 

Gražiai užbaigtos tvirtos komodės, vertės $49.00, 
parduodamos po *28" 

Tvirtai padarytos rašymui deskos, reguliarės vertės 
$40.00, parduodamos po $ 2 4 7 5 

Spiruokliniai matracai, 10 metų garantuoti, vertės $39.50, * 
parduodami po $ 19*9 5 

Pasidėjimų spintelės (Chest of Drawers), vertes $32.00, 
parduodamos po • • *I895 

Patogios kėdes (Pull Up Chairs), visokių spalvų, 
vertės $15.00, po *9 

Vienos iš gražiausių lempos, vertės $10.00, 
parduodamos po $Ą.95 

9x12 su apvadais klijonkės, labai gražios, 
vertės $7.50, po $4*9 5 

Tvirti staliukai dėl lempos padėjimo, 
$7.50 vertės, po $3* 9 5 

Matykite šias ir šimtus kitų vertybių lygiai numažintom kainom 
per šį išpardavimą, kur galite sutaupyti iki 60%! 

Visos prekės yra pirmos rūšies Ir pilnai garantuotos 

JEI PIRKĖJAS NEPATENKINTAS, GALI įGR^ŽINTI 
IR VISUS ĮMOKĖTUS PINIGUS ATSIIMTI. 

Lai niekas nenukreipia tamstų dėmesio nuo pastovaus 
lankymo šios LIETUVIŲ BENDROVĖS KRAUTUVES 

4183 ARCHER AVE. - prie Richmond St. 
Eidami atsineškite &azo ir elektros btlas — užsimokėsite be ekstra 
mokesčių. Taipgi priimame vandens taksų, mėlyno kryžiaus apdrau-
dos mokesčius ir telefono sąskaitas. Galite išpirkti American Expres« 
money orderius — yra saugu Ir patogu. 

Krautuve atdaro kasdien nuo • vai. ryt© IW 6 vai. p o p i e t Pirmadien. 

%: 

Ir ketvirtadieniais lkl 9 valandos vakaro del tamstų patogumo 

GROPERY & Dtumšmmm with 
niop 4 room flat in rear. Good RO-
Injr business, ideal spot for buteher. 
Rent $65, long; lfas*». Saerifice $2.700 
for immediate sale. >fu*t be seen to 
appreciate a rral buy. 1880 \Ve*t 
Haddon Ave., BRnnsvrlek 8-33r>8. 

GROCERY * I t M t Markot with 
nlce 4 room apt. in rear. Good go
ing: business, well established, Kx-
cellent opportunity for b u t e h. e r. 
Reasonable rent, longr lease. Saeri
fice for $2,35»>, for immediate salo. 
Mušt be seen to appreoiate a real 
buy. 2222 X. Major Ave. 

BF.rk.sh.lre 7-S813 

PELNINGA 
DELIKATESE KRAUTUVĖ 

Judri vieta su mokyklos reikmenimis ir 
"hobby" dalykais. Žemos išlaidos, patogi j 

i gyvenimui vieta užpakaly. Geroj apylin-
1 kej Ciceroje, arti mokyklų ir bažnyčios. ' 

Dėl ligos savininkas parduot nebrangiai 
Del pilnų informacijų šaukite 

OLympic 2-8637 

GROCERY . DELICATESSEN School 
supplirs, etc. Ideal spot for buteher. N ir e 
4 room apt., 2 bedrooms, in rear. Good 
going business, well establiched. Rea-
sonable rent, good lease: priced right for 

; immediatc sale due to other interestt. 
į Mušt be seen to appreciate a real buy. 
I 1756 N . SAWYER CApital 7-9676 
- • • • 

i LIQUOR STORE. AU modern fixtures, 
including 30' bar, walk-in cooler, 3 bot-
tle coolers. Doing darge \-olume, rea-
sonable rent, long lease, priced right for 
immediatc sale due to ill health. Mušt 
be seen to appreciate a real value. 

2940 WEST 65rd STREET 
GRovehill 6-5757 

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

1358 S. TRIPP AVENUE 
I.Avvndale 2-9895 

PARDAVIMUI valgomų pro
duktų krautuve. Nuoma pigi. 5 
kambarių butas viršuje. Kreiptis 
tel. Vlneennes 6-4031. 

GRILL and SODA BAR. Vieta prie 
kampo, labai pelningas, didelis biznis. 
Vietos del 55 žmonių, gali būti padidin
ta. Visi nauji modernūs įrengimai ir fik-
Čeriai. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Išeina į pensiją, teisingai įkainota, nori 
skubiai parduoti. Pamate įvertinsite gerą 
pirkinį. 
2101 S. MICHIGAN " VIctory 2-9040 

PA1NT A N D WALL PAPER STORE 
Established 35 years. Complete stock and 
equipment Reasonable rent, long lease. 
Cannot handle alone, will saerifice for 
immediatc sale, mušt be seen to appre
ciate a real.value. 

6711 N. OSHKOSH 
ROdney 3-3811 

GROCERY ir mCsos krautuve lie
tuvių apylinkėje. Geros prekg*. 4 
kamb. butas užpakaly. Nuoma $40 
į m€n. Neatmesime teisingu pasiūly
mą. Parduoda d§l ligros. S42t South 
l.itiuinita Ave., FRontier 6-285S. 

R \G SORTFRS 
Reikalingos skudurų rusioto-

jos dirbti skudurų dirbtuvėje. 
Patyrusios ir nepatyrusios. 

Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaite. Geras atlyginimas. 

Kreiptis 
PUBLIC ffiON & METAL CO. 

7735 W. 47lli S t 
LYONS, ILL. 

Tel. Lyons S-4710 
BIshop 2 2 0 2 3 

REIKALINGA moteriji prižiūrėti 1 
mrty merfraite: butan, iMaikymaa Ir 
atlyginimą* parai susitarimą, api^ 
40 mylit) nuo Chirasroa. Ra.ft>-tl: K. 
Milius. 100 Rarnard Road, Manteno, 
111. 

— -
HELP WANTKD VYRAI 

NITE PORTERS 
REIKIA 2 NAKTINIU PORTERIU 

Tarpe 30 ir 40 m. amžiaus 
Tesikreipta tik stiprus, pajiegūs \-yrai 
Turi kalbėti angliSkai, taippat \-airoti 

automobilį 
(6 dienų lavaitf) 

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

Apmokamos atostogos ir Šventės 

GEO. W. BOWERS 
ccx 

6430 S. Wesiern Avenue 
REAL ESTATE 

mmmmmmm 

GROCERY ir mokyklos reikmenų 
I krautuve ir 2-jų aug^tų mūr. namas. 

Ideali vieta užkandiniai. 6 kamb. bu
tas viršuj ir didelis 3 kamb. butas 
užpakaly. Puikus pelnas, seniai jstetff-
tas biznis. 2 autom, garažas. Barme
nas $20,000. Vieta prie kampo, apy
linkėj Courtesy Motors. Vyresnio a m 
žiaus savininkas išeina i pensiją. Pa 
matę įvertinsite gerą. pirkinį, šaukti 
BKJmont 5-«155. 

RESTORANAS IR DEGTINES krau
tuvę — kombinuota. Įsteigta prieš 
20 metų, geroje vietoje. Su ar be 
namo. I>S1 mirties nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 4»4 t S. Kedade Ave. 

I.Afavette 3-1889 

REAL ESTATE BROKEBS 
P. Stankovicius Ir K. Juknla 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t 

Ph. DAnube 8-279S 
Padeda parduoU-pirktl namus, flkiua 
bitnius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svet imų kalbų vert imua 
Dirbama, kasdien: • — I vai 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt, nuo-
savybea Parūpinams paskolas, visu 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka
ma! nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKLS REALTT 
2405 W. 51 St 

PRospect 6-72S8, 
vakarais WAJbrook 5-5689 

WILMINQTON'E pardavimui 1 
akeris žemSs ir 4 kamb. m o d e m i š k a 
rezidencija, automatiškai a l ie jum šil
doma, karštas vanduo, ruays, pasto-
g§, ••breeteway". garataa, vtštld*. 
vaismedžiai, uogoa Teirautis pas sa
vininką TOwnhall S-4Mttl arba WU-
minjrU>n 4807. 

• • 

ROOMING HOUSE 

15 rooms, all furnished. Good incomr. 
Reasonable rent, sjood lease, priced right 
for immediate sale due to fllneu. Mušt 
be seen too appreciate a real buy. 

5820 RAČE AVENUE 
COlumbus 1-9426 

BY OWNER — $18,500 6 room 
brick bungalow. octagon front, 2 
car garage. pieture wlndowa, auto-
matic ofl bot water heat. Ule klt-
chen, breakfast nook and bath, wall 
to wall mrpet ing and many more 
eactras. Mušt sell at onoe. Mušt see 
to appreciate a real value. 8448 So. 
Artesiaa, WAlbrook 5-8234. 

SAVININKAS parduoda € kamb. 
(octaffon front) bungalow. Karštu 
vandeniu apšildomas; didel? moder
niška \-irtuv€; O. E. indams plauti 
mašina (Dishwasher) Ir Garb. Dis-
posal; comb. storm; didel i veranda. 
Rūsys su Knotty Pine užbaigimu. 
Daug- kitų priedų. 

8&S2 So. Talman 

IANUOMUOIAMA 

P̂ 

CLEANING STORE 
a 

Established 25 years, good busi
ness and locatlon. Ideal spot for tai-
lor. Reasonable rent, good lease. 
Leaving town. mušt saerifice for 
$750 for Immediate sale. See to ap
preciate a real buy. 811 * West 62nd 
Street. W K n t w w t h 8-10S0. 

GROCERY-DELICATESSEN 
Candy and school supplies, nlct, 4 

room apt. in rear. Ideal spot for 
couple. Rent $60, good lease. Cann »t 
handle alone, saerifice for immediatc 
sale. Mušt be seen to appreciate a 
real buy. I$57 W. Patomac 

Hl mboldt 8-5891 

Tardavimui DELIKATESU KR Al*-
TUVfi. Gerai einantis biznis. arti 
mokvklos. žemos išlaidos. Kaina fe-
ma. Butas užpakaly. OLympic 2-8887 

1448 S. 8Qtli Ct.. Cicero 

BRIGHTON Parke — savininkas 
parduoda grosernę Ir m i s o s krautuve. 
2-jų aukštų namas. Moderniškas S 
kamb. butas 2-me aukšte. 5 kamb. 
butas kiemo pus i j . Geras biznis. Ge
rai įrengtas. įkainuotas greitam par
davimui. Turi pamatyti, kad Įvertin
tų. Vertingas pirkinys. Telefonuoklte 

IiAfayette 8-7155 

ISNUOM. šviesus, erdvus, aildo 
m*s 6 kamb. butas prie 65-os gt. 
Tel. PRospect 6^S507, vakarab 

ISNl'OMOJAMAS 3 hi kamb. bu
tas, su visais patogumais, be baldų. 
1717 S. Morgan St.. Chlcago 8, IU. 

Te*. CAnal 8-1788 

ISNUOM. 2V2 kamb. butas ang
liškame rūsyje. Apšildomas, ga-
zas ir elektra. Vienam ar dviem 
asmenim. 6751 S. Ctaretnoiit Ave, 

IŠNUOMOJAMAS kambarys Ci
ceroje. 1522 S. 50th Court. Tel. 
TOrahall 3-1930. 

PARDAVIMUI 
Parduodamos dvi labai mažai vartotos 
alyvo* krosnys (pečiai) Duo-Thenn. 
Viena krosnis 4 kamb. apiild., kita dviejy 
kamb. Saukitt VIrgiiU 7-2972 

BUSINESS SERVICES 
mmmmmm»•»»»»••••••»••••••• • 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORIT78 

8tato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų paalrlnkimaa AUlskaml 

Įvairus remonto darbai. 
4645 South Ksattag Ave«M 

Skambinu nuo • vai. vak. 
Te*. 

Antanas Lukas and S o s 
Statau naujus namus ant Jūsų 
ar ant savo sklypo, pagal kont-
ra^tą. Atlieku įvairius pataisy
mo darbus. 6450 So, FairfįeAd 
Ave. Skambinti nuo 6 v a i vak. 

HEm*ock 4-5881 

" « . +r • .'% , » v . « . ,**-.. 
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IŠ KANADOS PADANGES 
Apie dolerį, lėktuvus ir baimę 

VYT. KASTYTIS, Torontas 

Hidrogeninės bombos ir jų ka, kad tą galima būtų padary-
pasakiškai stipri naikinamoji ti, bet j is niekada nepatar tu Ka | Ginklavimosi paruošos komi 

kais Kanada kovos lygiai t u o . somos demonstracijų eisenoje 
pačiu ginklu: į desanto vietas j dalyvauti su tautiniais rūbais. 
bus nuleidžiami kanadiečių pa
rašiutininkai, kurių dabar y r a 
keletas batalionų — visi jie pa
tyrę karo veteranai. 

Žingsnis į ateitį 

galia privertė susimąstyti Šiau 
rės Amerikos žemyno gynimo 
planuotojus. Jeigu ligšiol buvo 
guodžiamasi, kad sovietai netu
ri didelių turbininių bombone-

50 nados vyriausybei taip pasielgti, tetui šiais metais paskir ta 
Sabre naikintuvai dėl per mažoj mil. 
veikimo spindulio nėra idealiai Nors 
tinkami Kanados gynimui. No- j aviacijos eskadrilės aprūpintos 
r int juos panaudoti, pirmiausia naujausiais CF-100 naikintu-

šių, kuriais galėtų atvežti ato-1 tektų gerokai praplėsti dabartį- vais, j au pradedami darbai pa
minės ir hidrogenines bombas į , nj oro bazių ir aerodromų tinklą, ruošti dar greitesniam naikin-
šj kontinentą, gegužės pirmo- Tuo tarpu trijy eskadrilių išė- tuvui. AVRO lėktuvų fabrikas 
šios paradas Maskvos Raudono- mimas iš Vakarų Europos gyny gavo užsakymą pagaminti CF-

KLB Hamiltono Apyl. V-ba 

Welland, Ont. 

VilU — valstybinis 
paukštis 

Jei matysi te raudoną vištą, 
išdidžiai vaikščiojančią ir kuda
kuojančią, pagarbiai jai nusi-

<5ia gyvenančių lietuvių ne- lenkite. Už vištos pakėlimą į 
taip didelis skaičius — apie 200. j puikybę y ra kalti Rhode Island 

Daug vaizdų primena lietuvis- j valstybes gyventojai, kurie sa
ką aplinkumą, t ad šiuo laiku . vo valstybiniu paukščiu pasirin-

400 tūkstančių dolerių.; d a u g a p i a n k 0 lietuvių iš did- ko v i š t ą — vištos veislė y ra 
1 miesčių. Rhode Island Red. Tai y ra pir-

Lietuviai čia neperblogiausiai mutinis naminis paukštis išrink 
yra įsikūrę, kiekvienas tur i š i o - ' t a s tokiai garbei. Tik dvi JAV 

joj aikštėje palaidojo šias vii- bos fronto paliktų didelę spra-
t i s : virš žiūrovų galvų prašvilpė j gą. prganizuodama priešlėktu-

105. Jo suplanavimas ir paga
minimas užtruks keletą metų. 

turbininis keturių motorų mil- vinę gynybą, Kanados vyriausy Spauda praneša, kad britų kil-
žinas. Karo atveju pirmieji tuos | bė pagr.ndinį dėmesį skiria pa
so vietų bombonešius turėtų pa
matyt i kanadiečiai, nes tiesio-

čių kanadiečių pagamintam dvie 
jų turbininių motorų naikintu-

giausias kelias iš Sibiro į JAV ! vui. CF-100, kuris gali skristi 
eina per Kanadą. 

Dešimt lėktuvų iš šimto 
pasiektų taikinius 

Visa Kanados šiaurinė teri
torija šiandien yra nusėta rada-

toliau už Sabre naikintuvus ir 
y ra geriau pr i ta ikytas Kana
dos oro sąlygoms. Šiuos naikin
tuvus dabar gamina AVRO fir
ma Maltone, Toronto priemie
styje. Greitu laiku jie bus aprū 

mės aeronautikos inžinierius 
AVRO fabrikuose j au y ra paga 
minęs skraidančios lėkštės pro
jektą. Minėtas inžinierius — 
John C. M. Fros t — paruošė ir 
dabartinį geriausią Kanados tu r 
burinį naikintuvą CF-100. 

kią tokią nuosavybę, bet šiuo valstybes—New York ir Nor th 
metu palietė didelis nedarbas, j Carolina — neturi valstybinių 
nes iš dviejų šimtų dirba tik ke- \ p^^ščių. 
lių šeimų nariai. | 

Mokslo metų pabaiga 

Lietuvių šeštadieninėje mo-

Ar jieškai gražaus oro? 
Jei nusibodo karšt is , lietus, 

kykloje, kurią uoliai lankė visi sniegas, šaltis ir visokie oro ne 
šios kolonijos vaikučiai, šie pastovumai, jei jieškai vietos, I 
mokslo metai baigti. Mokytoja- kur oras visuomet gražus, malo 

Hamilton, Ont. 
Trėmimų paminėjimas 

Bendras lietuvių, latvių ir es-

ro tinklu, kuris buvo įrengtas ka pinti automatiniais pilotais, ku 
nadiečių ir amerikiečių bendro j rie kontroliuos netiktai lėktuvo 
mis jėgomis. Kanados gynybos j skridimą, bet ir jo ugnį į oro 
ministeris Brooke Claxton pa re i ; taikinius. Šalia specialių rakė- j t birželio mėnesio trėmimų mi

nėjimas Hamiltone y ra rengia
mas sekmadienį, birželio 13 d., 
šia t va rka : 

a) 10 vai. ry to pamaldos su 
Libera Hamiltono Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje. 

b) 12 vai. antikomunistinė pa-
baltiečių demonstracija miesto 
gatvėmis. Lietuviai, latviai ir es 
tai susirenka 11:30 vai. prie lie-

škė, kad priešlėtuvinė apsauga j tų, skirtų oro taikiniams, j 
y ra pajėgi sulaikyti 90f'r visų į CF-100 naikintuvą žadama įmon 
teritoriją įskridusių priešo lėk- tuoti stambesnio kalibro pa t r an 
tuvų. Tuo pačiu jis, žinoma, pri kėlės. 
sipažino, kad dešimt sovietų lėk | 
tuvų iš šimto pasiektų savo tai j Baigiami realizuoti ginklavi-
kinlus. Greitu laiku Kanada pra ! m o « planai 
dės įrengti automatinį radaro : 1 9 5 1 m e t ų p r a d ž i o j e Kanados 
tinklą, vadinamąją - "McGill p a r l a m e n t a s p a s k y r ė 5 b i i i o n u s 

užtvarą". Tai bus jau trečiasis d o l e r į ų g i n k l a v i m o s i programai, 
radaro tinklas Kanados šiaurėj . 
Tačiau sovietų lėktuvai galėtų 

duoda detalinę pasiektųjų re-

skristi At lantu a r Pacifiko van 
denimis ir tada pasukti į žemy
ną. Kanados ir JAValstybių vy 
riausybei, žinoma, belieka apstą; ^ t ų ^ a ^ l c a r o l a i v y n o 
tyti radaro tinklais visus savo; l a i y ų s k a i e i u s t u r ė j o b ū t į k e l 
teritorijų pakraščius. t a g M 1QQ l a i y ų š i u o m e t u K a _ 

.Į , , ! nada tur i 58 karo laivus. Ta-
Opozicija kelia trtuksmą ; č i a u į y r i a u s y b ė ^ užsakiusi 

Šis gana atviras gynybos mi- pas ta ty t i dar 88 smulkesnio ir 
nisterio pareiškimas sukėlė ne- '< stambesnio tipo laivus karo lai-
rimą Kanados parlamente. Pro- j vynui. Buvo numaty ta sudaryt i 
gresyviųjų konservatorių par t i - 42 eskadriles lėktuvų — tiesio-
jos militarinis ekspert&s maj . i ginei tarnybai ir rezervui. Ka-
gen. G. R. Pearkes pasiūlė at- • rališkoji Kanados aviacija da-
šaukti t r i s kanadiečių Sabre V bar tur i 35 eskadriles. Į šį skai 
naikintuvų eskadriles iš Vakarų į čių, žinoma, įeina ir rezervinės 
Europos tiesioginiam Kanados • eskadrilės. At lanto pakto kraš-
teritori jos gynimui. Dabar Kana \ t ams Kanada greitu laiku per-

kuri turėjo būti įvykdyta trejų į tuvių parapijos bažnyčios, 58 
metų laikotarpyje. Dabar Ka- j Dundurn St. N. I š čia su plaka-
nados vyriausybė parlamentui tais žygiuojama Dundurn — 
patiektoje "Baltojoje knygoje" j King gatve iki Gore P a r k prie 

da jau yra pasiuntusi į Europą 
šešias minėtųjų naikintuvų es
kadriles. Gen. Pearkes nuomo
ne, Europai saugoti užtektų t r i 
jų eskadrilių, nes karo atveju 
turbininius naikintuvus per la
bai trumpą laiką galima vėl per 

duos 150 Sabre naikintuvų, ku
riuos ji pati savose eskadrilėse 
pakeis naujesnio modelio žy
miai patobulintais t ipais. Didelį 
darbą Kanada y ra nuveikusi 
ruošdama lakūnus Atlanto pak
to tautoms. Pe r t re jus metus 

Žuvusiems Kar iams paminklo, 
kur bus padėti vainikai. 

c) 1 vai. p. p. minėjimo ak tas 
Royal Community Connaught 
Hotel Crystal salėje. Kalbas pa
sakys ir sujaaaįae^programa pa 
sirodys kiekviena tautybė atski
rai. Meninėje dalyje lietuvius 
ats tovaus Liet. Operos solistė P . 
Radzevičiūtė. 

d) 10 vai. vak. iki 10:30 v a i 
per Hamiltono CHML radijo sto 
tį (banga 900) paskai ta angliš
kai, tautybių pirmininkų kalbos 
ir plokštelių muzika. 

Visi Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Moterys pra 

vo kun. B. Mikalauskas, O. F . 
M., ir Z. Linkevičienė. 

Gegužinė 

Pirmoji vasaros gegužinė, sy
kiu ir joninių, kurią ruošia St. 
Catherines parapijos komitetas, 
įvyks birželio 20 d., sekmadienį, 
V. Bieliūno ūkyje. Tik 5 mylios 
nuo VVellando į Niagara Falls 
pusę. Šokiams gros geras or
kestras , veiks tur t ingas bufetas. 
Pradžia tuojau po pietų. Pasi
linksminimas iki vėlumos. 

" i 

Minkščiausias 
brangakmenis 

Brangakmeniai pasižymi savo 
kietumu. Juk deimantais galima 
pjauti stiklą. Tačiau y r a vienas 
brangakmenis, kuris y r a labai 
minkštas — ta i emeraldas. 

nus, reikia važiuoti į pietinę Pa- f 
cifiko okeano dalį — Fiji salas. 
Ten tempera tūra niekad nenu
kr inta žemiau 63 laipsnių ir ne
pakyla virš 90 laipsnių. 

—— 
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Vadovai į sveikata 
BŪKITE SVEIKI 

Geresniam sveikatos Išlaikymai 
nauja knyga 

kurią parai* ir Išleido Dr. Steponar 
Bieži*. šioje knygoje apraSoma svar
bieji sveikatos išlaikymo dėsniai: i 
kaip būti sveiku ir ilgai gyventi. 

Ši svarbi knyga privalo rastis kiek- i 
vienoje šeimoje. Kaina tik 2 doleriai ! 
su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite. | 

Užfcakymus su pinigais siuskite 

D R A U G A S 
2334 So. O a k l e y Aveni ie 

Chicago 8, UL 
•p Wmmvm llll|IUIIlllHI,IC!,'IIIWIH,|l|l"l« 

EDW. SAUNORIS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti g§lių kapų 
papuošimams sodintu ir skintų Įvai
riausių rūšių ir gelių korsažams. 

l l l t h St. & Fplaski Ave. 
(Priešais šv. Kazfiniero kapines) 

Telef. CiArden 4-0087 ir 
GA+den 8-1052 

mesti atgal j Europą. Tačiau! Kanadoje išmoko skraidyt i 7,-
gynybos ministeris Claxton šį1 600 dabart inių Vakarų Europos 
jo pasiūlymą atmetė. J i s sutin- lakūnų. Su priešo parašiutinin-

r ^ 

^ 

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

pakv ie t imų , ž iedų, d o v a n ų ; koj in ių , p a t o g i ų b a t ų ) 

PAS D. JURJONA, 3524 So. Ilalsted, EIKI . 
NEAPSIVILSI! 

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

Kas yra Dievas? Kas yra 
žmogus? Kokie turi būti 
jo santykiai su Dievu? 

Šiuos klausimus rasite išsamiai 
svarstomus ir giliai sprendžiamus 

— I dviejų Vilkaviškio kunigų semina-
^ rijos profesorių: Prel. Dr. P. 

Bartkaus ir Kan. Dr. P. Aleksos 

Dievas ir Žmogus 
Didelio formato 517 pusi. 

Kaina $5. Kietais viršeliais $6.50 

•BUuuiamiumiHiiMiiiumiuuunminHiimvuiiMiunitniimiuiuiiiiuiMimiinuMMM 

GU2AUSKŲ 
BKVERLY H1LLS G t U N Y G l A 

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

6901 SO. \VENTAVORTH AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir H l 3-2224 

in<iiiiiiiiiiiiiiįimiiiittiiii'tMi'iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiM)iiiiiuiwmi<iiiiiiiimir,|iM!iiiiiiii[iiiiiim> 
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Lithuanian dictionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama "Drauge", 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. DL 

<K><>CKX><l>b<>0<H><X><H><X><K>OOpO<K 
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M O V I N G 
Ą. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli 
amų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba U . 7-7071 

1835 CANALPORT 

# 
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P. & J. JOKUBKOS 
Laikrodžiy, Brangenybių, Radijo, Televizijas Krautuve f 

(Buv. Kats-Kazakausko krautuve) 

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

Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

[1102 Archer Ave., Chicago 32, III., Te!. LAf. 38617 g 
PiMHiaaHHMiiUHiuiin.M"iiiiuuiuimiiittiiuuim^ 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

M I I I ' P 
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i PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! j 

I MUTUAL FEDERAL SAVINGS' 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Kd., Chicago 8, UL 

JOHN J. KAZANAU8KAS, Prss . VI. T-7747 

±*vix*u įmurta | P fio.ooo U/ F.&UI*& 
:'iyi 

Jūsų šeimos bibliotekoje būtinai 
reikia turėti 

ANDERSENO PASAKAS 
ANDERSENO PASAKAS j lietuvių 

kalbą, i.švortė kalbininkas J. Bah'-iko-
nis. Skaitydami ANDERSENO PA
SAKAS vaikai čia ras ne tik įdo
mių patraukiančių skaitymų, bet ir 
puikių pamokančių ir auklėjančių 
pavydžių. 

ANDERSENO PASAKOS yra Iš
verstos i visus kalbas Ir jas šiandien 
skaito milijonai valkų. 

A N D E R S E N O PASAKAS mėgsta 
Ir suaugusieji, dėl gilios ir pasleptoR 
po pasakos šydu išminties. 

ANDERSENO P A S A k O S gausiai 
iliustruotos ir yra t inkama dovana 
Bvenčtų proga. I tomas turi 208 pusi. 
Kaina $12.00, II tomas 204 pusi., kai
na $2.00. 

Užsakymus ir pinigus siųsklto: 

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

. CHICAGO 8, I U , . 

I 
MARIJONA 

MALINAUSKIENE 
(ENDRIŪNAITE) 

Gyveno 3S32 S. Morgan St. 

Mirč bit-žolio 5 d.. 1954 m.. 
6:30 valanda ryto. 

Gimč Eietuvoje. Kilo iš Vie
šintų parap., Bll«nų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Povilas Endriūnas su 
še ima (Pittsburgh. Pa . ) , krikš
to duktė Anelė Masiliūnas, .švo-
gerka Adele ir švogeris Ste
ponas KanapS ir kiti giminSs, 
draugai bei pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinasi Mari
jona Sabal iauskaite 

Priklausė prie Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Giidos. &v. 
Kazimiero Akad. Remejų. šv. 
Pranciškaus 8eserų Vienuolyno 
ir Tevjj Marijonų remejų, 

Kūnas pašarvotas Ant, M. 
Phillips koplyčioje, 3307 U t u -
aniea Ave. Laidotuves įvyksta 
antrad.. birželio 8 ė. Ift koply
čios 8:30 vai. ryto bus at lydė, 
ta į šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už veliones 8i«M%. Po 
pamaldij bu» nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: brolis ir kiti gimines. 
Laid. direkt. A. M. Phillips, 

tel. YArds 7-3401. 

ZIGMONTAS SRIUPŠA 
Gyv. 1429 S. 50th Ct., Cicero. 
Mii-6 blrž. 6. 1954. 6 vai. 

ryto. sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Kilo iš Vilniaus apsk., Žiež

mariu parap.. Strėvininkų km. 
Amerikoje išgyveno o 3 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Magdelena, broli** Alek
sandrus, jo žmona Marijona ir 
jų šeima. Besuo Marijona Bar
štis, jos sūnūs Albert ir Al
fonsas (krikštosūnus). dukte
rys" Angeline Beitiev, jos vyras 
Alfonsas. Brone I^ognor, jos 
vyras Kdvardas «u šeima. i \ o-
gerkos duktė Banė ^abaraus-
klene ir jos vyras Jonas 
(Brooklyn. N. Y.) ir kiti g i 
mines, draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vaaaičįo-
Butkaus koplyčioje, 1446 So. 
60th Ave.. Cicero. 

l a ido tuves įvyks trečiadienį, 
birž. 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Anta
no parap. bažnyčia, kurioje 1-
vyks gedulingos pamaldos už i 
\e l ionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugus ir pažįsta-
njus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, brolis ir ki
ti gimines. 

Laidotuvių direktoriai Vasai-
t is-putkus, Telefonas Olympic 
2-1003. 

' 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko — 

S t Caslmir Monument 
Companv 

3914 W«st l l l th Street 
Vienas Uokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams plang 
pasirinkimna mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

*:. % 

JOHN PIKTUZIS 
Gyveno 5818 VVest 26th Street , Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 4 d., 1954 m., 10:45 vai. vakare, sulaukęs 

pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje įšgyveno 42 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime mylima duktė Julia Sikora, 

žentas Francis, Jr. , podukra Jeanne Guzak, žentas Ed-
ward, anūkai Donald ir Dennis Guzak, seserys Julia Gird
vainis ir Barbora Kominsky ir jų šeimos, brolio duktė Ju
lia Lapkus, jos vyras Alex ir jų šeima ir kit i giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas J . F . Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 8 d. 
Iš koplyčios 1:30 vai. popiet bus nulydėtas į šeimynos lotą. 

Nuliūdę: duktė , žentas, seserys ir kit i giminės. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Laid. direktorius — J. F . Eudeikis, tel. YArds 7-1741. 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRTS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI Vlrginia 7-6672 
10766 S. Mlchigan Ave. PUIIman 5 1270 

dS&Wbv *£^^9EZąj -ijie^e^^---: > 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVL 1410 S0. 60Hi ATL 
CHICAGO, I i i . CICERO, I U . 

GRovehill 6-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Aven»»e 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

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

tlODĖSIO VALANDOJ 
šsukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

C84A So. WMt*n Ave. Air CondltioMd koplySa 
BEpoblic 7-8600 — 7-M01 AutomobttUins \1eU 

Tiem*, kurie gyrena kitose mleeto dalyse; saus ime 
koplyčia arčiau josu. namu. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I C H I C A G O S L I E T U V I Ų 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

AmtMilsnt pataruaM- ^^ ^^ B4e» tui iose koplyčias 

mas y r a telkiama* fflT ^ 8 į k r Į s o s e Ctiioagoe 4r 
l leną Ir n * k t J. Re* ^ ^ Jįįį BoseUndo dalyse l » 

kale saukite ^fHBm^ tuo^aiM patar 

I 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

PETRAS f. GIRSKIS 
We»t I8th STREET Tel. SEeJej 8^711 

^ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
177 \Voodside Rd., Riverside, 111., tel. Rlver&ide 7-5S45; OL 2-5245 

POVILAS J, RIDIKAS 
<864 fe. HALSTED STREET Telephone YArds 7-10U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10*81 S. MICHIGAN AVE. Tel COmmodore 4-2228 

^TUMIS Fu BUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVItlUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAJayette 3-3572 

LEONARDAS A. E21RSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 74781 

9 V ASAITIS — BUTKUS 
1446 80 . 50U AVE., CICERO 50, ILL. TeL OLymplc 2-1003 

file:///VENTAVORTH
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, lLLtNOIS Pirmadienis, birželio 7, 1954 

l mus 
X Danute Jurevičiūte baigė 

Mundeleino kolegiją. 

X Seneliu prieglaudoje (StJ 
Mary's Villa, Elmhurst, Pa.) , J 

gyvenantieji lietuviai seneliai 
labai norėtų „Draugą" gauti. 
Administracija turi daugybę 
prašančiųjų, kurie patys negali 
užsisakyti. Geraširdžiai lietu
viai prašomi kreiptis į Adminis
traciją ir užsakyti laikraštį. 

X Rita Rimkute, 4322 So. 
Maplewood A ve., yra viena iš 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

X Kraujalis, kurio tėvai gy- 70 studenčių, baigusių šiuo me-
vena Marąuette Parke, baigė tu gailestingųjų seserų mokyk-
VVest Point karo akademiją. Ą lą": Gailestingųjų seserų mokyk

lą ji pradėjo lankyti 1951 m. Po 
i trijų metų mokslo ir 20 savai
čių praktikos darbų keliose li
goninėse, ji yra gerai pasiruo-

X Marijos Augštesniąją mo
kyklą šį mėnesį baigia 133 mer 
gaitės. 

i 
X WUhelmina ir Edvardas | susi savo specialybei. 

tapai, gyvenantieji Ciceroje, su 
Bilaukė pirmgimio sūnelio, kurį 
pakrikštys Raimondas - Mari
jus vardais. 

X Milda Gulbinskaite, 6324 

X R. ir C. Stasiūnai, buvę 
chieagiečiai, neseniai apsigyve
nę Phoenix, Arizonoje, rašo, kad 
ten gyventi smagu. Gražus k'i-

— Pagerbtas kan. K. Stepo
navičius. Birželio 27 d. kan. K. 
Steponavičius, Los Angeles, at
šventė savo gražų 50 metų am
žiaus ir 25 m. kunigystės jubi-
lėjų. Ta proga šv. Juozapo ligo
ninė, kur jis dirba kaip kapelio
nas, ,surengė labai gražų pager
bimą, kuriame dalyvavo daug 
svečių, kai kurie net iš tolimes
nių vietų, kaip Chicagos, Port-
lando ir San Diego. 

— Iškyla { Detroitą. Gegužes 
16—17 dienomis ASDS Cleve-
lando „Šatrijos Raganos" drau-

Sovetinlo gyvenimo 
kronika CHICAGOS ŽINIOS 

Sov. Sąjungoje, o tuo pačiu 
ir Lietuvoje, kaip oficialiai skel 
biama, „atsižvelgiant į piliečių 

govė padarė įdomią iškylą, ap- ' i r visuomenės organizacijų pra-
ior,ir^«,«« TW„„-*« «u«^w,{ x . . J J • - t i - . i cementiniame išmatoms deginti 
lankydama Detroito akademi- žymus", dar daugiau išplėstas t •_. ... ...... T. 
kes skautes. Išky'.os tikslas bu- ,TS AT prezidiumo 1950 m. sau-
vo arčiau susipažinti su Detroi- |sio 12 d. įsakas „dėl mirties 
to skautėmis ir su jų veikla. \ bausmės taikymo tėvynės išda-

Nors viešėjimo laikas buvojvikams, šnipams, dlversan 
trumpas, bet buvo pra'elstas 'tams... esant sunkinančioms ap 
nuotaikingai ir kultūringai. I linkybems"... Praktika parodė. 
Ateityje yra numatyta padaryti kad daug lietuvių, nuteistų 21 

Kūdikį {mete į sąšlavų 
krosnį 

Naujai gimęs kūdikis rastas 
mentiniame išmatoms deginti 

krosnyje. Jį rado Adolph Bietcz, 
atidaręs krosnį. Pranešė polici
jai, kuri T% svarų kūdikį nuve-

Baige mokslą, mirė nuo 
vėžio 

Darlene Joyce Gass, 14 metų 
amžiaus mergaitė, St. John pra 
dinės mokyklos, Joliet, Dl., mo
kinė, mirė šv. Juozapo ligoninė
je pora valandų po to, kai ten 

daugiau panašių iškylų. 

— Konsulai pas imperatorių. 

metams, kaip tik ir buvo nu
bausti pagal šią sudėtį. Tuo bū 

že į ligoninę. Ligoninėje rasta, i Ja* buvo įteiktas mokslo užbai-
kad kūdikis sveikas. Policija pa ginu> diplomas. Ji buvo aštun-
tikrinus rado, kad tas kūdikis j tos klasės mokinė, kai 1953 m. 
priklausė Rosemarie Anderson spalio mėn. sužinota, jog ji ser-
našlci, 4838 N. McVicker Ave., i ga vėžiu. Vėliau neteko dešinės 

matas ir žmonės draugiški. Tik; č i ų d a iyvavo ir lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Kučingis. So Bishop Ave., baigė Munde-į gaila, kad nėra lietuviškos para 

lein kolegiją su Bachelor o^ pi jos, kuri galėtų lietuvius ar-1 Didžiąją daugumą svečių suda-
chemijos moks čiau surišti. Stasiūnai Chicago- Į r § b u v u s i e j į j 0 mokiniai kunigai 

je paliko daug draugų, pažįsta
mų, kurie mielai bus laukiami 
svečiais pas Stasiūnus Arizono
je. 

luose. 

X «J. Kutkus, buvęs valsty
bės operos solistas, šią savaitę 
atvyksta apsigyventi Chicagoje. 
Laikinai sustos pas p.ekyb nin 
ką J 

X Kazimieras Lukošaitis, 
Karvelį, kurio prekybos j šiaurinės Chicagos šv. Mykolo 

namuose žada dirbti. 
X Dail. K. Žoromskis šian

dien, pirmadienį, 8 v. 30 min. 
vakaro, kalbės apie meną per 
„Draugo" radijo programą iš 
stoties WOPA, banga 1490 AM 
ir 102 FM. 

X Zigmundas šliažas, 6943 
So. Maplewood Ave., ir Philip 
Varnagis, 7532 So. Green St., 
baigė De Paul universitetą Ba
chelor of Science laipsniu ko
mercijoje. 

X Dainavos ansamblis daly
vaus rajoninėje dainų šventėje, 
kuri bus birželio 27 d. popietį ir 
įsijungs į bendrąjį chorą, kurį 
sudarys visi Chicagoje esantieji 
lietuvių chorai. 

X Chicagos baifiečiai, reng
dami birželio 13 d. pikniką, la
bai sielojasi gauti moralinę vi
suomenės paramą. Kiekvienas 
atvykęs į pikniką jąu tuo pačiu 
patikins, kad jis tikrai g.rdi. 
jog ir čia dirbama kilnus šalpos 
darbas. 

X Technikos Žodžio 2 nume
ris jau pasiekė savo skaityto
jus. Jis leidžiamas jau 4 metai. 
Dipl. inž. Konstantinas Burba 
nuo gegužės 31 d. iš ALIAS 
spaudos sekcijos vadovo, TŽ re 
daktoriaus ir administratoriaus 
pareigų pasitraukė. 

X Regina Rauchaitė, 6637 
So. Rockwell S t , baigė Munde-
lein kolegiją iš ekonomijos sri
ties su Bachelor of Arts laips
niu. Pažymėjimų įteikimas vyks 
ta birželio 7 d. 5 vai. popiet ko
legijos teatro salėje, 6363 Sheri-
dan road. 

X Muz. Bronius Jonušas di
riguos Chicagos Lietuvių Vyrų 
chorui išvežtųjų minėjime bir
želio mėn. 12 d. 8 vai. vak. Ma
rijos Augštesniosios mokyk'os 
koncertinėje salėje. Programa 
neužsitęs ilgiau kaip 2 valandas. 
Visi ruoškimės pagerbti mūsų 
tautos didvyrius. 

X Kuinys Jonas, šiaurinės 
Chicagos LB apylinkės sekreto
rius ir uolus parapijos reikalų 
rėmėjas, penkių metų nuo at
važiavimo į JAV sukakties pa
minėjimui, gegužės 31 d. suren
gė savo prieteliams ir bičiuliams 
jaukų pobūvį. Besidalinant per
gyventais įspūdžiais įdomiai 
praleistas šventvakaris. 

X Mr. ir Mrs. Petras Gailius, 
6728 So. Maplewood Ave., ge
gužės 30 d. atšventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo jubilėjų. Jie 
jau 40 metų gyvena Marąuette 
Parko kolonijoje. Turi išauginę 
gausią šeimą. Savo sukaktį at
šventė su šv. Mišiomis ir jaukio
mis vaišėmis. 

parapijos bažnytinio komiteto 
ilgametis narys, LB apylinkės 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas, šv. Juozapo pašalpinės drau 
gijos kasininkas ir eilės kitų 
lietuviškų organizacijų ir drau
gijų narys ir rėmėjas, šioje apy 
linkėję likvidavo savo nejudomą 
turtą ir persikėlė gyventi į pie
tinę miesto dalį. 

X Dr. Vladislava RėklaitytS 
- Buziliauskienė išsikėlė apie 70 
mylių nuo Chicagos į labai gra
žų Clifton, 111., miestelį ir pra
dėjo dirbti privačioj ligoninėj. 
Praeitą savaitgalį įkurtuvių pro 
ga ją aplankė jos vyro sesuo su 
vyru iš Chicagos, dr. Grinevi
čius, dirbąs kaimyniniam mies
tely, ir dr. Alb. ir VI. Prunskiai. 

X Tėvas Jonas Bružik^s, S. 
J., jau išvyko atgal į Pietų Ame 
riką ir tęs pradėtą darbą Mon-

Iškilmes prasdejo ligon nts ateityje jiems, galimas daly 
koplyčioj pamaldomis, kurias 1954 metų biržei o men. į d., . 
laikė pats jubiliatas, asistuojant Etijopijos imperatorius Hade « £ n e vienu atveju gan DUU 
įame pats juuutti. , j « i . WaHnrf A<*tnrin vie* taikoma mirties bausme, 
jo mokiniams kun. V. Sil aus- ^eiassie, vvaiaori . Astona vieš 
kui kun. A. Valinskai ir kun. j būtyje, suruošė priėmimą New 
A. Rubšiui ir giedant ligoninės Yorko konsuliarinių įstaigų vir

šininkams su jų pavaduotojais, 
ir Jungtinių Tautų delegatams 
bei miesto pareigūnams. 

Priėmime dalyvavo ir Lietu
vos Generalinis Konsulas Jonas 
Budrys ir Vice Konsulas Vy
tautas Stašinskas, su žmonomis. 

Jie visi buvo viešai pristatyti 
imperatoriui ir jo pasveikinti. 

seserų chorui. Vėliau vyko jau 
kios vaišės, kuriose be kitų sve-

iš Telšių kun. seminarijos, kur 
jis ilgus metus buvo mylimu 
dvasios tėvu ir profesorium, o 
vėliau net vicerektorium. Vaka
re buvo kitos vaišės, kuriose d* 
lyvavo daug žymių vietinių ku
nigų ir klebonų, atvykusių pa
sveikinti jubiliato. Pažymėtina, 
kad kan. Steponavičius šv. Juo
zapo ligoninėj dirba jau kelinti 
metai. Dėl savo pareigingumo 
ir uolaus apaštalavimo jis yra 
ir ligoninės seserų ir ligonių la
bai gerbiamas ir mylimas. Čia 
tas kan. Steponavičiaus jubilė-
jus buvo tarsi tikra tos ligoni
nės šventė. Ta proga jis sulau
kė daug dovanų ir sveikinimų. 
Ypač labai gražiai jį pagerbė 
jo buvusieji mokiniai - kunigai, 
kurie jį su tikru nuoširdumu it 
meile prisiminė. Keletą iš jų da
lyvavo pačiose iškilmėse, gi kiti, 
kurie negalėjo asmeniškai daly
vauti, atsiuntė sveikinimo tele
gramas, išreikšdami jam savo 
geriausius linkėjimus. 

Kan. Steponavičiui ypač ma
lonų siurpryzą padarė Šv. Tėvo 
palaiminimas, kurį jam išrūpino 

Gautosiomis žiniomis iš ana
pus geležinės uždangos, šiuo 
metu visoje Sov. Sąjungoje ir 
jos satelituose vyksta Berijbs 
šalininkų „medžioklė". Jei prie i ^ l £ į " ' į į į į ~ | " " į j | į į ' i | 
kurių negalima prikibti, tai to
kie bent perkeliami kitur — „re 

Chicagoje. Ji prisipažino įmetu
si kūdikį į krosnį. Kūdikį pagim 
džiusi be jokios pagalbos, savo 
namuose. Ji yra dviejų berniu
kų motina. 

Paukščiai keliauja troku 
Stanley Mackowiak, chieagie 

tis, Nonvalk Truck Line Co. tro-

habilituotis". Ir Lietuva yra ga
vusi apie 2,000 tok'ų turinčių 
„rehabilituotis" sovietinio sau
gumo pareigūnų, nepageidauja-

— Vytis. Paskutinįjį vyčių !mU Rusijoje, kaip tarnavusių 
žurnalo numerį puošia gražus : P r i e Beri jos ir buvusių jo san-
viršelis, kuriame yra Šv. Tėvo darbininkų. „Sijojimas" vyksta 
pašventinta Nekalčiausios Ma- | i r Lietuvoje. Po Stalino mirties 
rijos Širdies statula Lietuvai. P * * * k a r t *- keičiamas tik vi-
Zurnalas gabiai redaguojamas ' d a u s reikalų mimstens. 
dr. Juozo Leimono. Siame nu- Į Į Kijevą dalyvauti Ukrainos 
meryje rašo J . E. vysk. V. Briz- j prijungimo prie Rusijos 300 m. 
gys į pasaulio lietuvius, Alfa Su ! sukakties „džiaugsmingame mi-
šinskas, kaip ir visuomet, vaiz- j nėjime" buvo pasiųsti Lietuvos 
džiai ir patraukliai apie motino3 i kp ck sekre t M. Šumauskas, 
meilę, Ignas Sakalas tęsia išsa- i kom. jaunimo ck sekret. Ratku-
mų istorinį aprašymą apie Lie- ] te, operos solistė Petruškevičiū-
tuvos Vyčius, Dambriūnas apiejtė, tekintojas Remenčius, Eišiš-
gimtąją kalbą. Yra ir atskiras 'kįu n, Jonų Melnikaitės vardo-
skyrius sendraugiams, kurį re- j kolūkio pirmininkas Babraitis. 
daguoja Ignas Sakalas, taip 

Toledo, nustebo radęs savo tro-
ke tarp vežamų prekių penkis 
keleivius — tai buvo naujai gi
musių paukščių šeima. Paukš
čiukai tokie maži, kad plunks- no8> ^ S 3 ^ 0 6> ° v i s o J Amerikoj 
neles dar ne pilnai išaugusios. *** pasieks 2,684,640,000. 

kojos, tačiau dar vis protar
piais lankydavo mokyklą ir sva 
jojo apie tai, kad su draugais 
sykiu galės užbaigti mokyklą. 
Jos svajonė išsipildė. 

Du bilionai "šuniukų" 
„Karštų šuniukų" mėgėjai ga 

Ii pasididžiuoti davin'ais, ku
riuos paskelbė American Meat 
Institute. Kiekvienas „šuniukų" 
mėgėjas suvalgys bent 21 „šu
niuką" tarp Kapų puošimo die
nos, gegužės 30, ir Darbo die-

Lietuvoj smarkiau pradėtas 
vykdyti „turizmas", kurį Vil
niaus radijas gegužės mėn. 5 d. 
pranešime vadina „jauniausia 
Lietuvos sporto šaka". Mat, 
„vis daugiau atsiranda ekskur
sijų ir turistų iš broliškųjų res 

tevideo mieste. Jis reišk'a sa-ijo mokiniai kunigai Romoje ir 
vo giliausią padėką visiems lie- įteikė kun. A. Rubšys. 
tuviams, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie bažnyčios, 
mokyklos ir kitų pastatų įrengi
mo. Nors darbas dar tik įpusė
tas, bet jau daug padaryta ir 
tiki su Dievo ir gerų žmonių to
limesne pagalba jį užbaigti. % 

Geriausias aukų siuntimo- ke
lias, tai per T.T. Jėzuitus, 5541 
So. Paulina St., Chicago 36, 111., 
o jeigu kas norėtų siųsti tie
siog, tai nesiųskite pašto per
laidomis, nes daug atskaito ir 
nedėkite gryno pinigo į laiškus, 
nes išima, o siųskite paprastu 
savo ar banko čekiu, šiuo adre
su: Rev. Jonas Bružikas, S.J., 
Caigua 3711, Montevideo, Uru-
guay, S. A. 

pat, silpniau kalbantiems lietu
viškai, platus gkyrius anglų kal
boje ir gausu kronikos žinių iš 
kuopų veikimo. « 

AUSTRALIJOJ 
— Iškilmingos muziko vestu

ves. Muz. Jonas Zdanavičius ge- j vyks jauni turistai iš Ukrainos, 
gūžės 8 d. susituokė su Julija I Azerbeidžano, Gruzijos, Sverd-
Sakaite, atvykusia į Adelaidę iš lovsko". Tam tikslui „stojo ri-
Chicagos. Jungtuvės įvyko Ade ; kiuotėn" turistinė stotis, o „se-
laidės katedroje, kurių metu įZOninės bazės" atidarytos Vil-
giedojo Veni Creator (Zdanavi- 'niuje, Kaune, Priekulėj, Zara-

spaudas Waterbury. Lietuvių • č i a u s p a r a š y t ą ) Šimkaus veda-Į s u o s e i r k t Vasarą įsakyta 
mas vyrų choras, o smuiku gro- įvykdyti per visus rajonus esta-
jo Gounod Ave Maria Pranas fete> kurioj turės dalyvauti 
Matiukas. 5.000 berniukų ir mergaičių. Po 

Vestuvių vaišės vyko priva- Į J O S DUS „žygis valtimis" Vil-
čiame-bute. Tarp daugelio sve- I niaus — Klaipėdos maršrutu 
čių dalyvavo ir muz. J. Zdana- Nerimi, Nemunu ir Kuršių ma

riomis. Taip pat visa eilė moks 
leivių bus pasiųsti „turizmo tiks 
lais" į „broliškąsias respubli
kas" — „susipažinti su Maskvos 
ir Kijevo įžymybėmis". 

Mackowiak žada juos paauginti 
ir paleisti. 

Tyrinės kūdikių mirimus 
apskrities ligoninėje 

Dr. Herman Bundesen, Chi
cagos sveikatingumo skyriaus 
vedėjas, teigia, kad reikalinga 
pravesti Cook County ligoninė
je tyrinėjimą kodėl ten kasmet Į " " - } Į ^ T j į J į į ^ į į į į 
miršta taip daug naujagimių ku 
dikių. Ligoninės vedėjai teisina. 
si, kad tai ne dėl stokos geros 
priežiūros arba tinkamų įrengi
mų, bet todėl, kad ten per anks
ti gimsta labai didelis skaičius 
kūdikių neturtingiems tėvams. 

Biznis gerėja 
Jei kas baiminasi dėl biznio 

sumenkėjimo, tepažiūri tik į 
Chicagos ir kitų miestų didžių-

— Vėl antikomunistinis ant-

publikų". g. m. vaasrą „čia a t - ' ju krautuvių pajamas. Gegužes 
mėnesį didžiųjų krautuvių pa
jamos pakilo vien Chicagoje 14 
proc, o visoje šalyje 8 proc. 

Žemes d r e b ė j i m a s 
Indijoje 1773 metais buvo ns 

paprastas žemės drebėjimas, ku 
riame žuvo virš 300,000 gyven
tojų. 

Gerai girdi vandenyje 
Banginis turi prastą klausą 

ir negali girdėti garsų ore, ta-

kurie eina per vandenį. 

Ūkininkų uždarbis 
Praeitais metais ūkininkai tu 

rėjo neto įplaukų J I 2,800,000,-
000. Tai yra maždaug tas pats, 
kaip ir 1952 metais. 

RAS, M IR KUR 
— Seserų susirinkimas. Lie

tuvos Gail. Seserų Sąjunga šau 
kia narių susirinkimą, kuris 
įvyks birželio mėn. 16 d. 7 vai. 
vak., Hollywood salėje, 2417 W. 
43 St. Bus tartasi svarbiais rei 
kalais ir turėsime progos išgirs 
ti įdomią paskaitą medicinos 
klausimais. Visos narės prašo
mos dalyvauti. •* Valdybi 

antikomunistų grupė VVaterbu-
ry, Conn., ir šiemet išleidžia spe 
cialų antikomunistinį antspau
dą, kuriuo liūdnųjų įvykių su
kakčių proga birželio mėn. 14 d. 
bus antspauduojami VVaterbu-
rio Lietuvių Tremtinių Draugi
jos 1950 m. išleisti antikomu
nistinės informacijos ženkleliai 
(Comunism Exterminates Na-
tions) ir kita, grupei tam rei
kalui prisiųsta, korespondenci
ja. 

Šiųmetinis antspaudas bus 
jau penktasis. Už antspaudavi
mą mokėti nieko nereikia, ta
čiau antspauduoti prisiųsta ko-
respondencija turėtų būti ap
mokėta siuntėjų. 

Korespondenciją prašoma pri 
siųsti ligi š. m. birželio mėn. 11 
d. Antspauduojama bus tik VI. 
14, o po to, kaip kasmet, ant
spaudas bus sunaikintas. Siųs
ti šiuo adresu: P. O. Box 507, 
VVaterbury, Conn. 

— Karo invalidų žiniai. LL 
Karo Invalidų Draugijos pra
vestame balsavime laiškais bal
sų dauguma tos draugijos pir
mininku išrinktas invalidas 
Adolfas Eigelis. 

Visi LL Karo Invalidų Drau
gijos nariai invalidai prašomi 

— Ateitininkų choro bendra 
repeticija bus trečiadienį, bir
želio mėn. 9 d.,. 8 vai. vak., tė- j kreiptis šiuo adresu: Ad. Eige-
vų jėzuitų namuose, 5546 So. | lis, 1017 VVallace St., Philadel-
Paulina St. Repeticijos metu Į phia 23, Pa. 
yvyks ir pasitarimas, kuris svar — MirS muzikas. Gegužės 
bus visiems choristams. Prašo
me visus dalyvauti. 

Choro seniūnas 

Viena paprasta naminė musė 
gali pernešti virš 6 milionų pa
vojingų gemalų (bakterijų). 

mėn. mirė 28 m. amžiaus muzi
kas Tomas W. Beganskis Det
roite. Jis buvo baigęs Detroito 
institutą „Musical Art" ir Way 
ne universitetą. 1953 m. buvo 
gavęs „master of music" laips
nį. Dirbo kaipo pianistas ir mo
kytojas. 

vičiaus viršininkas komp. dr. 
Horac Perkins su žmona. Muz. 
Zdanavičius dirba Adelaidės ra
diofone, mutakos skyriuje. Jung 
tuvių proga gavo daug vertingų 
dovanų, tarp kurių buvo ir dail. 
A. Marčiulionio nupieštas pui
kus M. K. Čiurlionio portretas, 
dailininko paties jaunavedžiams 
padovanotas. 

— Lieutviska daina miesto 
rotušėje. Paminint birželio tra
gediją, Adelaidės miesto rotu
šės salėje bus išpildytas muz. J. 
Zdanavičiaus kūrinys „De pro-
fundis" su vargonais. Tarpe ki
tų dalykų, jį atliks Šimkaus ve
damas vyrų choras. 

BRAZILIJOJ 
— Minės birželio gedulo die

ną. Birželio 13 d. Rio de Janei-
ro, A. B. L, Brazilijos žurnalis
tų S-gos rūmuose, įvyks gedu
lo dienos minėjimas. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas ir su
tiko senatorius Hamilton de La 
corda Nogueira. Minėjimą ren
gia Lietuvos ir Latvijos pasiun
tinybės bei Estijos konsulatas 
ir kviečia visus tautiečius juo 
gausiau dalyvauti. I r radiofonai 
yra susfdomėję transliuoti šį 
minėjimą, kurio tikslas — pri
minti civilizuotam pašau'iui bol 
ševikų genocidą Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. 

— Reportažai apie Lietuvą. 
Radio Roąuete Pinto — Rio de 

Janeiro miesto valdybos radio
fonas davė 30 min. reportažą 
apie Lietuvą. Jį parengė Luiz 
Emery Trindade. Reportaže, 
kuris buvo skirtas Lietuvos kul
tūriniams laimėjimams pavaiz
duoti, buvo pabrėžtas Lietuvos 
kultūros vakarietiškumas ir lie
tuvių kalbos svarbumas bei gra 
žumas. Muzika ir da'nos buvo 
pateiktos iš plokštelių, gautų 
Liet. pasiuntinybėj Rio de Ja
neiro. Tai jau septintas repor
tažas apie Lietuvą, parengtas 
L. E. Trindade, kuris yra pasi
ryžęs išmokti ir lietuviškai, taip 
liko sužavėtas Lietuva ir lietu
vių tauta. 

tllllllllllllllllllllllllilIKIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ar jau perskaitei neseniai išleistą 
P. KESIŪNO S-ju dalių romaną 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ? 
šiuo romanu d61 jo labai {domaus 

turinio, d€l nepaprastai gyvos Intry-
gos. d 81 stiprių veikgjų charakteriu 
ir ypač del jautriai pavaizduotos mū
sų tautos tragedijos susidomSjo filmų 
pasaulis, todėl greit jis bus verčia
mas | angių kalbą. 

Lietuviui neperskaityti šią knygą 
būtų tikras nusikaltimas. 

294 pusi. Kaina SS Ov 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
23S4 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
IIIIHIIIUIIIUlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilUlllll 

D e M E S I O ! 
Atvykstančiai Chicagon aosigy-

venti senesnio amžiaus tremtinių 
šeimai, pradžiai gyvenimo viskas 
reikalinga. Turintieji atliekamų 
baldų ir kit. prašomi pranešti 

. Telef. DAnube 6-11J6 

M! LOS 

iiimitiimimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DRAUGO RADIJAS 
Iš stoties W0PA, banga 

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

Visi dabar skaito Bf. Springborn 
ISTORINI ROMANĄ 

PASKUTINIS PRŪSŲ 
SUKILĖLIS 

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

Paskubėkit e ir jūs šį romaną įsi
gyti ir perskaityti. 196 puslapiai, 
kaina $2.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. U I * 

Si knyga priklauso prie pačių rink-
tiniausių senosios rusų literatūros 
veikalų. Knygoje vaizduojama bau
džiavos laikų Rusija, mužikai ir dva
rininkai, ir visa — apstulbinančio 
talento jfga, sukuriant nepalyginamą 
tipų galeriją^ Knyga didelio formato, 
gausiai iliustruota. Apie 300 pusi., 
kaina 93.25. 

-
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

23S4 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

SUSIPAŽINKITE SU J.A.V. 
KONSTITUCIJA 

IR VALDŽIOS ORGANAIS 

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

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