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Salassie Jungt. Tautose 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINES TAUTOS. — Po aštuoniolikos metų, pereitą sa
vaitę Abisinijos karalius Haile Selassie I vėl buvo atsiradęs vieto
je, kurioje koncentruojasi milionų žmonių viltys, desperatiškai 
ilgintis taikos ir ramybės. 

Tik tas jo buvimas dabar bu
vo perdėm skirtingas. Anuo me
tu jis beviltiškai klabeno Tautų 
Sąjungos duris Genevoje, prašy
damas gelbėti jo kraštą nuo Mus 
solinio užpuolikų, gi dabar jis 
čia lankėsi k'aip laisvos ir nepri
klausomos šalies monarchas, no
rėdamas padėkoti Tautų Sąjun
gos įpėdinei — Jungtinėms Tau

poms už visa^gera, ką jos padarė 
Abisinijai. 

Nebuvo nieko dramatiško 

šitą sąlygų skirtumą iškėlė ir 
pabrėžė monarchas Jungtinių 
Tautų diplomatų čia jam sureng 
to priėmimo metu. Nedaug kas 
teturėjo progos matyti tą ener
gingą Saliamono ir Šebos kara
lienės einį, kurio dinastijos šak
nys siekia trijų tūkstančių me
tų. Priėmime dalyvavo tik dele
gacijų vedėjai ir augštieji sekre-
tariato pareigūnai su gen. sekr. 
Dag Hammarskjoldu priešakyje. 

Iš spaudos tebuvo pakviestas 
tik vienas jos atstovas — šiuo 
metu namo išvykusį sąjungos 
pirmininką indą Balaraman pa
vaduojąs šveicaras dr. Max 
Beer. 

Sekančią dieną Maksas pada
rė visiems pranešimą apie vai
šes, kuriose nedalyvavusi nė vie
na moteris, o vien tik vyrai su 
frakais. Maksas sakėsi buvo pa
sirengęs visus korespondentus 
pažadinti vidunaktį, jei kas ntfrs 
dramatiško būtų įvykę. 

— Bet nebuvo nieko dramatiš
ko, nei buvo kas dramatiškesnio 
už praeities melancholiškus pri
siminimus, — pasakojo Mak
sas. 

Toliau jis atpasakojo, kaip jis 
pasikalbėjo su imperatoriumi, 
prisimindamas Genevos laikus. 
Maksas tada buvo, kaip ir da
bar, laikraščio korespondentas, 
o imperatorius buvo atvykęs pra 
syti Tautų Sąjungą atremti agre 
siją. Jiedu ir dabar kalbėjosi 
prancūziškai. Prancūziškai im
peratorius pasakė ir savo oficia
lią kalbą. 

Kedėl pralaimėjo TautĄ 
Sąjunga f 

Prisiminęs anas skausmingas 
dienas, kai jis stovinėjo Tautų 
Sąjungos prieškambariuose, pa 
galbos savo kraštui jieškoda-
mas, Haile Selassie nurodė, kad 
tai ir buvo pati didžiausia Tau
tų Sąjungos kaltė, jog ji neišėjo 
agresoriaus sudrausti taip, kaip 
padarė Korėjoje jos įpėdinė — 
Jungtinės Tautos. 

Jis čia iškėlė, kad visdėlto, 
nofs tada ir buvo pralaimėta, 
bet Abisinija jau yra vėl laisva 
ir nepriklausoma ir Jungtinių 
Tautų dėka susijungė su savo 
broliais, nuo kurių buvo atskir
ta per 70 metų. Jis čia turėjo 
galvoje Eritrėją, kuri Jungtinių 
Tautų žygių dėka įjungta į Abi
siniją 1952 m. rugsėjo mėn. 

— Ir kas daugiau, — kalbėjo 
imperatorius, — ta klaida, pada
ryta prieš du dešimčius kolekty
vinio saugumo srityje, JT buvo 
atitaisyta Korėjoje, kurioje tu
rėjo progos už teisybę kovoti ir 
Abisinijos kariai. 

— Mes turime atidėti į šalį vi
sus praeitų dienų kartumus, kad 
jų prisiminimas mums netemdy
tų dabartinių mūsų tikslų, kurių 
siekiame, būdami tvirti savo pa
siryžime ir remdamiesi praeities 
patyrimu, — baigė imperatorius 
savo žodį pasaulio diplomatams. 

Tuo metu, kai Haile Selassie 
kalbėjo, jis jau buvo buvęs ir 
Washingtone, matęsis su JAV 

politikos vairuotojais ir su jais 
aptaręs savo misiją šitame kraš
te. Jis siekia sustiprinti kolekty
vinę apsaugą prieš agresiją ir 
gauti paskolą savo kraštui su-
pramonininti. 

Jo vadovaujama valstybė yra 
viena iš penkių, palyginti, nedi
delių Afrikos nepriklausomų vai 
stybių, kurias supa kolonijos, su 
savo tautiniu bruzdėjimu jau 
pradedančios nešti neramumų 
Europos šalims. Jos kaimynės 
Kenijos teritorijoje jau kelinti 
metai siautėja komunistiniai par 
tizanai. Visiškai tad supranta
mas Haile Selassie susirūpini
mas kolektyviniu saugumu. 

Iš kitos pusės taipgi supranta
mas ir antrasis tikslas. Jo kraš
tas su 15 mil. gyventojų, išsi
sklaidžiusių 350,000 kv. mylių 
plote, gyvena primityvų žemės 
ūkio ir galvijų auginimo gyveni
mą. Kraštui reikia modernios 
pramonės, reikia išnaudoti jo že
mės turtus, reikia mokyklų ir kt. 
Taigi, šituo atveju imperatorius 
viliasi gauti pinigų. 

Abisinija pirmoji ratifikavo 
genocido konvenciją 

Jungtinių Tautų šeimoje Abi
sinija yra visų gerųjų idėjų rė
mėja. Ji yra viena iš tų penkias
dešimt vienos tautos, kurios bu
vo pagrindinės JT Chartos sig
natarės. Jos vėliava dabar išdi
džiai tarp visų šešiasdešimt ple
vėsuoja kasdien prie Generali
nės Asamblėjos rūmų. Ta pati 
vėliava, kuri kartais pro šalį ei
nančio lietuvio širdį priverčia 
smarkiau plakti, o galugerklėje 
sužadina kartėlį. Kai vėjuje ne
gali atskirti, kad žalią spalvą se
ka geltona, o paskui eina raudo
na, tai susidaro įspūdis, kad tai 
prie Jungtinių Tautų rūmų ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė... Lie
tuvos, kuri, kaip ir pati Abisini
ja yra buvusi, tapo agresijos au
ka, bet kuriai nepatekėjo laisvės 
saulė taip, kaip ji nušvito Abisi
nijai. 

Tačiau lietuviui, latviui, estui 
ir kitiems, kurių tautos yra ag
resijos aukos ir agresorių naiki
namos, Abisinijos negalima pa
miršti. To paties imperatoriaus 
įgaliotas Abisinijos atstovas bu
vo pirmasis Jungtinėse Tautose, 
padėjęs savo parašą ant genoci
do konvencijos ratifikavimo ak
tų. 

Abisinija visada palaikė JT 
konstruktyviąsias mintis padėti 
II Pas. karo tremtiniams. Savo 
krašte ji turi įsileidusi apie du 
šimtu dypukų iš Europos. Ji Pa
lestinos pabėgėliams davė 5,000 
dol. pinigais ir keturis šimtus 
tonų kviečių. Civilizacijoje atsi
likusiems kraštams, nors ir pati 
yra tokių skaičiuje, Abisinija 
1954 m. pasižadėjo duoti dvide
šimt tūkst. dol. 

Abisinijos kariai buvo tarp tų 
šešiolikos tautų, po JT vėliava 
kariavusių Korėjoje. Aktyvioje 
tarnyboje tenai dalyvavo trys 
batalionai, kurie už didvyrišku
mą visi yra gavę specialius atžy-
mėjimus. 

Nors Abisinija pati iš Jungti
nių Tautų yra daugiau gavusi, 
negu palyginamai kitos tautos, 
kurioms gal ir mažiau tos pagal
bos reikia, bet čia Abisinijos 
markė, kaip sakoma, yra gera. 
Gi dabartinis jos imperatoriaus 
apsilankymas čia dar labiau su
stiprino ryšius. 

• Tiesioginis geležinkeliu su
sisiekimas esąs pradėtas tarp Š. 
Korėjos sostinės ir Kinijos Pei-
pingo. f 

Paskelbti Stevens pasikalbėjimai 
su Schine, Cohn ir senatoriais 

t 

Socialistų sukeltos muštynes vyksta Japonijos parlamente. Apie 50 asmenų buvo sužeista. Kova kilo dėl įstatymo, pave
dančio policiją centrines vyriausybės žiniai. Okupaciją vykdę amerikiečiai policiją buvo atidavė vietiniams organams. 

Prezidertas gins CIA 
nuo McCarthy rankos 

NEW YORK, birž. 8. — Dien
raštis New York Times vaka
rykštėje laidoje skelbia, kad ga
lįs tvirtinti, jog prez. Eisenho-
wer panaudosiąs visas savo tei
ses, kad sutrukdytų sen. McCar
thy komunistų jieškojimą Cen
tral Intelligence Agency, apie 
kurią sen. McCarthy pereitą sa
vaitę yra pasakęs, kad ten yra 
dar blogesnė padėtis, negu Sig-
nal Corps radaro laboratorijose 
Fort Monmouth, N. J. 

Sen. McCarthy mano, kad šio
je slaptų slapčiausioje JAV įs
taigoje yra Įsibrovusių komunis
tų. Jos šefas Dulles (valstybės 
sekretoriaus Foster Dulles bro
lis) tuojau pareiškė, kad senato
riaus pareiškimas yra klaidin
gas. 

Guatemalon plaukią 
laivai US tikrinami 

TEGUCIGALPA, birž. 8. — 
Guatemalos uostų tvarkytojai 
teigia, kad JAV laivyno pareigū
nai, plaukiodami 15—20 mylių 
atstume nuo Hondūras ir Gua
temalos krantų, tikriną visus į 
Guatemalos uostus plaukiančius 
laivus: prekių ir keleivių sąra
šus. Taip esą pradėta daryti po 
to, kai į Guatemalos uostą Puer-
to Barrios įplaukė laivas su gin
klais, paimtais iš Lenkijos uos
to. I 

Molotovo - Bidault pasitarimas 
neišaiškino komunistų planų 

GE&EVA, bįrž. 8. — Su didele viltimi lauktas Molotovo — 
Bidault pasikalbėjimas Indokinijos reikalu įvyko vakar, bet Mo
lotovas neišdavė savo planų ir su juo nesusitarta dėl paliaubų 
priežiūros komisijos sudėties. 

VVASHINGTON, birž. 8. — Vakar į McCarthy — armijos 
ginčus tiriančios komisijos rekordus buvo įjungti užrašyti telefo
niniai pasikalbėjimai armijos sekr. Stevens su sen. McClellan, sen. 
McCarthy, Cohn ir Schine. 

Stevens pasikalbėjimai su sen. d i d e l į s p a a f l imą į Hanoi prietiltį 
McClellan vas. 20 d. lietė gea. .fi j a u b[rmo m ė n 
Zwicher įžeidimą, kai šis buvo | 
pakviestas į sen. McCarthy ko
misiją aiškintis dėl komunistų 
buvimo radaro laboratorijose. 
Stevens skundžiasi, kad sen. Mc
Carthy jį kietai suėmęs, kai jis 
uždraudęs gen. Zwicker eiti liu
dyti antrą kartą. McClellan pa
taręs Stevens pasiimti teisinį 
patarėją ir atėjus į komisiją „pa 
mur 

Vakar prancūzai deltoje vėl 
prarado du postus — vieną 10 
mylių į šiaurę nuo Haiphong, o 
kitą 25 mylių atstume į vaka
rus nuo Hanoi. Kitus du pultus 
postus apgynė. 

Ugandos gyventojai 
dyti sen. McCarthy". Antra- k o v o j a p r e k l Ų b o i k o t u 

me pasikalbėjime Stevens dėko
ja demokratų senatoriams komi-

LONDON, birž. 7. — Šalia 
Kenijos kolonijos esančiame 

sijoje už jo parėmimą jam tvar-, Ugandos protektorate rytų Afri-^ 
kant su sen. McCarthy gen. Zwi- ko^ angiaį turi sunkumų vieno-
cker reikalą. je provincijoje, iš kurios paša-

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Bidault išėjęs iš po
sėdžio su Molotovu labai nusivy
lęs, nes valandą trukusiame pa
sikalbėjime nepasisekę suprasti, 
ar komunistų blokas nori dabar 
paliaubų Indokinijoje. 

Nesusitarta nė dėl paliaubų 
priežiūros komisijos, tiesjĮcuria 
suklupo pamažu vykstą pasitari
mai dėl Indokinijos paliaubų su
organizavimo. Prancūzas pasiū
lęs Molotovui tą komisiją suda
ryti iš trijų Azijos valstybių (In
dija, Pakistanas • ir Ceilonas), 
vienos komunistinės (Lenkija ar 
Čekoslovakija) ir vienos Euro
pos (Švedija ar Šveicarija) vals
tybės, tačiau Molotovas tokiam 
sąstatui pasikalbėjime pritarimo 
nedavęs. Dar turima vilties, kad 
jis vėliau gali nusileisti. Komu
nistų bloko siūlomas tos komisi
jos sąstatas yra šis: Indija, Pa
kistanas, Lenkija ir Čekoslova
kija, j į 

i 
Dabar jau aišku, kad iš Pran

cūzijos* Vietnamo ir Vietminh 
kariškių sudaryta komisija nu
statyti zonoms, kuriose būtų su
grupuota prancūzų - vietnamie-

Stevens pasikalbėjime su Schi l i n o g į m m ė s karalių ir išvežė į 
ne prieš pat jo paėmimą į kariuo Angliją. Savo likusių vadų para-
menę (Stevens skambina Schine I g į n t i gyventojai pradėjo boiko-
į New Yorką) Stevens praneša j t u o t i viaB3 įm portuotas 
jam, kad jo reikalu jis turėjęs 
ilgą pasikalbėjimą su krašto 
apsaugos sekr. Wilson ir juodu 
nutarę, kad jam reikia atlikti 

Amerika buvusi ir esanti linkusi 
daryti intervenciją Indokinijoje 

"VVASHINGTON, birž. 8. — Washington Post skelbia vakar, 
kad prez. Eisenhovver jau buvęs apsisprendęs balandžio mėn. pra
šyti kongreso leidimo kištis į karą Indokinijoje, tik Anglijos atsi
sakymas eiti kartu plano vykdymą sustabdęs. 

Prašyti kongreso rezoliucijos 
prezidentas buvęs apsisprendęs 
po to, kai prancūzų štabo virši
ninkas gen. Ely būdamas Wa-
shingtone pareiškęs, jog Pran
cūzija be JAV aviacijos pagal
bos negalės išlaisvinti T>len Bien 
Phu bazės. 

Kariškiai ant greitųjų supla
navę skirti tam tikslui 200 lėk
tuvų, kurie operuotų nuo Tonki-
no įlankoje plaukiojančių 2 lėk
tuvnešių (jie ten jau buvo nuvy
kę) ir iš Filipinų bazių. Lėktuv
nešius, žinoma, lydėtų atitinka
mas skaičius kitų karo laivų. 
Operacijas numatyta pradėti 
bal. 28 d., jei kongresas tuo lai
ku priimtų rezoliuciją. 

Valstybės sekretorius Dulles 
ir jungtinio štabo viršininkas 
adm. Radford turėjo tartis su 
įtakingiausiais kongreso abiejų 
partijųj atątovais. Posėdis įvykęs 
valstybės departamente ir baigę
sis tuo, kad buvę patarta gauti 

ir Anglijos prisidėjimą. Derybos 
buvusios vestos su pačiu Chur-
chill, bet jis jokiu būdu nesuti
kęs tada prie plano vykdymo pri 
sidėti dėl dviejų priežasčių: ne
manęs, kad užteks aviacijos ir 
laivyno, bet reikės ir pėstininkų; 
operacija būtų supuolusi su Ge
nevos konferencija. Anglijos ne-
prisidėjimas tada sustabdęs ir 
JAV iniciatyvą. 

Vakar iš Londono tvirtinama, 
kad JAV vyriausybė interven
cijos plano nėra atsisakiusi ir 
prez. Eisenhower prašys kongre
so sutikimo intervencijai, jei Ge
nevos konferencijoje nebus su
tartos paliaubos iki liepos 1 d. 
Numatyta tik laivyno ir aviaci
jos panaudojimas. 

Anglija galų gale eisianti karą 
tu, jei prez. Eisenhower oficia
liai pasisakys už intervenciją ir 
jei paliaubų Indokinijoje nebus 
birželio mėn. 

čių ir komunistų kariuomenė pa
liaubų metu, prie susitarimo ne
prieis. Ji posėdžiavo visą savai
tę, bet nesusitarė net nuo ko
kio klausimo kalbą pradėti. Žo
džiu, komunistų blokas sabotuo
ja visu frontu. 

Šiandien yra pusiau viešas 
konferencijos posėdis ir jame nu. 
matyta sovietų Molotovo kalba. 
Spėliojimais užsiima bando nu
spėti jos turinį ir reikšmę. Vieni 
mano, kad iš jos jau būsiąs aiš
kus Genevos konferencijos liki
mas, kiti taria, kad tai bus Pran 
cūzijos kaltinimas, treti net iš 
kažkur žiną, kad Molotovas pa
siūlysiąs nutraukti Genevos kon 
ferenciją ir greit sukviesti „pen
kių didžiųjų" pasitarimą nau
jiems pasaulio taikos pagrin
dams nutiesti. 
. Gal nė vienas spėliojimas ne

pasitvirtins, bet Molotovo kal
boje kas nors įdomaus bus, nes 
ji skiriama ne Genevos konfe
rencijai, bet Prancūzijos parla
mentui, kuris šiandien pradeda 
diskusijas Indokinijos klausimu, 
ir kuriam Bidault atvyksta iš 
Genevos padaryti pranešimo. 

Pavojingi ženklai 
GUATEMALA CITY, birž. 8. 

— Guatemalos komunistų vado
vybėje esančių didžiųjų darbinin 
kų unijų vadai pradėjo kampani
ją už darbininkų milicijos orga
nizavimą. Jos uždavinys būtų 
„ginti Guatemalos suverenumą 
ir revoliuciją". Organizuojamos 
kovos grupės tuo tarpu vadina
mos ne milicija, bet „budėjimo" 
daliniu. Idėjai populiarinti jau 
įvyko krašte eilę susirinkimų, 
kuriuose skelbiama, kad suma
nymui pritaria ir vyriausybė, 
kuri duosianti „budėtojams" ap
ginkluoti kariuomenėje nebenau 
dojamų ginklų. 

„Budėjimo" reikalas rišamas 
su vyriausybės plačiai garsina
mu sąmokslu nuversti dabartinę 
vyriausybę. Pereitą sekmadienį 
privačiu lėktuvu pabėgo iš Gua
temalos pulk. Azurdia, buv. avia 
cijos viršininkas. 

visas importuotas ar cia 
pat baltųjų įmonėse gaminamas 
prekes (net duoną), o jų vyres
nieji vengė bendradarbiauti ko
lonijos administracijos organuo-

pagrindinį apmokymą, o paskui j ̂  įr neskubėjo sau rinktis kito 
jis galėsiąs būti panaudotas ar- karaliaus. 
mijoje pagal savo žinias ir suge
bėjimus. Stevens apie tai turėjęs 
kalbėti su Schine žodžiu, bet 

Boikotas tiek toli nuėjo, kad 
reikėjo skelbti protektorate ne-

Schine negalėjo tą rytą Stevens paprastą stovį ir areštuoti ben-
susitikti, nes lėktuvas dėl miglos ! dradarbiavimo vengiančius gi-
negalėjęs laiku pakilti. Schine " * * » ™ d u s ' n e s Protektoratui 
atsiprašo Stevens, kad negalėjo S1*631* u k i n e * « * • 
jo matyti^bet abu pareiškia vil
tį, kad vėliau susitiks. 

Stevens — McCarthy viename 
pasikalbėjime sen. McCarthy 
teigia, kad bendradarbis Schine 
nėra nepamainomas ir būtinai 
komisijai reikalingas bendradar
bis, tačiau prašo apie tai nepa
sakyti vienam asmeniui (jo pa
vardė iš pasikalbėjimo teksto iš-

Pabaltijo laisves 
diena Massachusetts 

BOSTON, birž. 8. — Massa-
chusettts gubernatorius Herter 
birželio 15-tą dieną paskelbė sa
vo valstybėje Pabaltijo valstybių 
laisvės diena. Tai padaryta pa-
baltiečiams miniunt pirmąją di-

braukta), nes šis tuojau pasakys ! džiąją žmonių deportaciją iš I i e 
Cohn. Šis gi, anot McCarthy, j tuvos, Latvijos ir Estijos į Sov. 
apie Schine sugebėjimus turi ne
protingą nuomonę. 

Stevens pasikalbėjime su Cohn 
prašoma nedaryti reklamos dėl 
elgesio su gen. Zwicker slapta
me sen. McCarthy komisijos po
sėdyje. 

indokinijos fronte 
spaudimas didėja 

HANOI, birž. 8. — Komunis
tų veikla Raudonosios upės del
toje vis didėja dviem kryptim: 
š pietų pusės arčiau Tonkino 

įlankos rengiamasi nukirtimui 
Hanoi — Haiphong kelio, o va
kariniame Hanoi šone formuoja
mos replės Hanoi erdvei į jas 
suspausti. Prancūzai spėja, kad 
komunistai deltos kovoms su
trauks apie 100,000 vyrų ir labai 

Rusiją 1941 m. birželio 14—15 
d.d Gubernatorius savo prokla
macijoje reiškia viltį, kad lais
vės diena vėl išauš prie Baltijos 
krantų. 

Christian A. Herter, 
Massachusetts gubernatorius. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

1 

Australijos užsienio reikalų ministeris sugrįžta atgal 
į Genevos konferenciją, pakeliui pasimatęs su Indijos premjeru 
Nehru. Jis buvo išvykęs namo dalyvauti parlamento rinkimuose, 
kuriuos vėl laimėjo jo partija. 

— Iš Tolim. Rytų netikėtai parkviestas gen. Van Fleet vakar 
pa pasitarimo su prez. Eisenhotoer nuvyko tiesiog į lėktuvą ir vėl 
išskrido į pietryčių Aziją, bet manoma, kad šį kartą prezidentas 
jam davė su Indokinija surištą misiją. Prieš tai jis buvo pasiųs
tas JAV teikiamos karinės pagalbos Japonijai, Korėjai ir Formo-
zai sunaudojimo patikrinti. 

— Ispanijos valstybės galva Franco vienam Amerikos žurna-
Kaip su Guatemalos kariuo-J l i s t u i duotam€ pasikalbėjime pasisako už visuotinę Sov. Rusijos ir 

jos satelitų ūkinę blokadą (niekas ir nieko jiems neturėtų par
duoti). 

— Darbo statistikos biuras paskelbė, kad gegužės mėn. bedar
bių skaičius sumažėjo 160,000 asmenų. 

— Japonijos parlamento sesija pratęsta ir priimtas policijos 
reorganizacijos įstatymas bei nubalsuotas papeikimas socialis
tams, pereitą savaitę sukėlusiems muštynes parlamento rūmuose. 
Socialistai posėdyje nedalyvavo. 

— Joe Mušt Go klubas Wisconsin valstybėje nesurinko po pe
ticija tiek parašų, kad būtų galima prašyti leisti balsuoti sen. Mc
Carthy atšaukimą iš senato. 

mene? Šį tą apie jos karininkus 
žiną sako, kad komunistai dar 
nėra jon įlindę, tačiau karinin
kai tuo tarpu yra lojalūs vyriau 
sybei, nes ši jiems sudarė geras 
gyvenimo sąlygas. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šalčiau. 

Temperatūra apie 70 laipsnių. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24. 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4342 Archer Ave., Čhicago 32 

Ar visi gali skristi 
Gyvename aviacijos amžiuje*. 

Šimtai tūkstančių žmonių skrai
do orlaiviais. Tai greičiausioji 
keliavimui priemonė. Kartais ir 
mums gali prisieiti reikalas skris 
ti. Bet kaikam tūlos ligos nelei
džia skristi. Apie tai visi skai
tytojai privalo žinuti, kad išven- j baltos spalvos ir čia suprakai-
gus nemalonių, o kar ta is net ir tuoja kojines daugiausia, nors 
labai liūdnų pasekmių po skridi- kiekvieną vakarą plaunu kojas 
mo. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausta A. T. — J a u koki me
tai kaip mano kojos pradėjo 
dvokti prakaito specifiniu sko
niu. Jos ne tiek prakaituoja, 
kiek dvokia. Beveik 3 mėnesiai 
kojų pirštai ir padas pasidarė 

dvokimas reiškiasi darbe ar sve- j 
čiuose. Prašau, daktare, p«ta- | 

rimo ką daryti , kad pranyktų 
tas kojų blogas kvapas. 

Atsakymas A. T. — Pasiga-į 
mink tokios sudėties skiedinį: i 
šaukštą* saKcylie acid supilk į 
1 kvortą alkoholio. Mazgok ko
jas su vandeniu ir muilu kas ry t 

MAŽASIS 
TOBULYBES 

"uuuaT 
ParaM: 

B. P. MARTU^ 

81a kelias, kurie mauejotinai ui -

Tel. Imto GRaceUnd 2-920S 
2S8« VVest Ctdcago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWKST MKDICAL CKNTER 

Tel. AR__t_ge 6-0161 
Vai. 1—3, 1—9 p. p. ptrmad., 

antrad., ketvlrtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., tračiad. 

12—4 v. p. p. šeštad. 

R E . 7-7868 

mėtį ir kas vakarą, o paskui ap- ^ m . ^ . ^ . K , ^ « _ _ * £ -
tepk prakaituojančias vietas su »eię, yra n« tik gaiimaa, bet ir vi-

, patiekiu skiediniu. Jei po 10 die ^ r £ ™ £ ^ T X ' £ £ \ KMMm , , V a k a a l , , t l v , , 
\ nų dvokimas nepranyks, tai eik j ryt» ką nors didžio- Tačiau KM ne 

Tel. ofiso PR V 8-1717, 

M . BIEŽIS 
GYDYTOJAS ffc CHIRURGAS 

3148 VVest 63 Street 

pas gerą daktarą. Jei patar imas 
pagelbėtų, tai prašau pranešti 
mums. 

go'A melsti*, n_it-emintl Ir mylttt? 

^ F. F. Plūs XI 

81a m e amžiuje _v. rere_616s Ma 
sasts Kelias yra geriausias. Tikrumo 

A t s a k y m a i A . K . — V i e n t i k J« t irą vienintelis kelias, vedat* } am 
, , . » . . * , ! i_ i_ i *t»aJa laime. Juk Kristus pats yrs 

ir kasdieną keičiu kojines. Kada liežuvio išvaizda nepakanka nu-j 0 a a a k e B : j į tikrųjų sakau jums, jei 
s t a t y t i lisrai d i a g n o z e . T a m s t a neatsiversite ir nepasidarysite kaip 

, . • . . . _______ I kudykiai nejausite į dangaus karalya 
savo ligos reikalu privalai kreiptis pas savo daktarą. 

Viduriu ligos. Kai žmogus a-> ie XaX s*™ gydytojui pasa-
skrenda \ padangę, tai jo vidų- k i a u ' *» J P * t a i • " d ė m e s i o n f 
riuose dujos pučiasi - daugina- k r e i P ė - L a b a i nepatogu, kada 
si. Pasiekus 1,800 pėdų augštu- • • • i •• • 

mą virš jūrų iygutno«, vidurmo- fa Sovietai turi vandenilio bomba? 
se dujų kiekis padvigubėja. O • 
kai žmogus pakyla virš 2,700 pė- R u s ų e m į g r a n t ų karinis laik- prezidiumui, kuris ilgą laiką 
dų, tai dujų viduriuose pasidaro r a š U g „ č a s o v o r > i š e i B r i u . ;

 s v a r s t ė i r pagaliau nutarė nuo 
tr is syk daugiau. 

Turintieji skrandyje ar žarno
je žaizdelę (ulcer), privalo susi- n- & fe S o v i e t ų v a n d e n n e b o m . gamybai buvo paskir ta 4 miUar 
laikyti nuo skridimo, nes oriai- b ą R e d a k c i j a n e v]m 1 0 0 r f t i . d a i „ ^ g s u m a d a b a r p a 

antradieniais ir penktadieniais. Tre-
ciadien. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Reiid. 8341 W. 66th 1'I.Al I. 

Ofiso telef. ^ A f a v e t t e 1-1210, jei i T-L oftao H E . 4-211*, m . FR. 6-8484 
M . V. P. TUMAS0NIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spee. chirurgines lifro_ 

6256 So_th VVestera Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir t — 8 vak 

Befttad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta 

neatsiliepia, saukite K _ d - l e 3-2*68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. We*tern Ave. 
(MEDICAL, B l I L D I N O ) 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 8--B p. p. ir S—8 y. v.; trečiad. 
n t o 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Ofice telef. RRpuMIc 7-1168 
Namu telef. \VAlbrook 5-3765 

viui staiga kylant į padanges 
dujos viduriuose staiga skečiasi 
ir spaudimas staigiai ir smar
kiai padidėja. Nuo staigaus ir 
smarkaus vidurių išsipūtimo ir 
tempimo žaizdelė gali pra t rūkt i , 
tuomet viduriuose gali susidary
ti kraujoplūdis, gali susidaryti 
peritonitis. Tokios komplikaci
jos žmogaus gyvybei y ra gan 
pavojingos. 

Ligoniai, kurie turėjo skilvyje 
ar žarnoje žaizdą (ulcerj) ir sėk
mingai pasigydė, skristi gali tik 
"pressurizuotoje" orlaivio kabi
noje, privalo gerti karminatyvi-
nius vaistus idant viduriai ma
žiau pūstųsi, ir priedui — priva
lo imti ati t inkamų vaistų, kad 
nevemtų. 

Turintieji divertikulozą ture 

te". Dangus ir *eme praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis... 

Knygute turi lf>0 puslapių ir kai 
nuoja tik $1.00 Su kietais vtrseltav 
f l .60 . 

K A I P I Š V E N G T I 
S K A I S T Y K L O S ! 

Nadjai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki-

sėlyje, Belgijoje; š. m. velykinia-l vandenilio bombos, kaip ginklo, ' ^ ^ e I Į ^ k
k t e k ^ M T i k l č i o a t t , V l 

me numeryje (342) įdėjo s t ra ips atsisakyti . Vandenilio bombų retų perskaityti. 
Kaina 40 centu 

fTžsakymus su pinigais siųskit. 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chieago 8. I1L 

ki tuo, ką rašo, bet sako, kad vesta Kapicos ir jo štabo dispo-
straipsnis pagrįs tas visai patiki-! zietjai, būtent : kosminiams spin-
mais šaltiniais ir kad Sovietų Są dūliams paversti karo ginklais, 
junga vandenilinės bombos ne- Į Vandenilinės bombos gamybos 
turi . Atominės energijos ir ato-! inst i tutas buvęs Kalugoje; jis 
minių ginklų gamybai vadovavo dabar išformuotas. Į Malenko-
Beria, kuriam atsidūrus kalėji-1 vo kalboje pasakymą, kad So-
me, jo pareigos at i teko Maiše-1 yietų Sąjunga turinti vandenilio 
vui. Mokslinio atominės energi-1 bombą ir kad tai y r a labai bai-
jos tyr imo darbo pryšakyje visą' sus ginklas, "Časovoi" žiūri kaip 
laiką stovi garsusis fizikas Ka-
pica, kuriam padėjėju paskir tas 
vokiečių atomo fizikas von Ar-
denne. 

K a pica su savo štabu priėjo 
išvadą, kad vandenilio bomba 
esanti nepraktiška, nes atomi
niam mišiniui išsprogdinti rei
kalinga nepaprastai augš ta tem
pera tūra — 600,000 laipsnių, ir 

tų neskristi. I r turintieji patrū- J_* tempera tūra tur i būti atpa-
kimą (hernia) diafragmoje, p r i - 1 l a i d u o t a P e r š i m t ^ d a l i «*-
valėtų neskristi. Tokiems b e - ! k u n d ė s - P o e i l ė s ^ k i n g ų * 

brangiai kainavusių bandymų ši 
tą problemą Sovietų mokslinin
kai išsprendė augštos elektros 
įtampos nutraukimu magnetinia 

skredanf gan dažnai baisiai skau 
dūs priepuoliai įvyksta. 

Su chronišku kolitu (colitis) 
žmogus tegul negalvoja apie . 
skridimą. I r tie, kuriems b u v o , m e l a u k e ; t e c h m k a l a b a i b e 
padaryta kolostomija, geriau pa ! t m S a i r s u n k i ; » K ^ n g a _•«* 
darys, jei pasiliks ant žemės, nes I n a i P r e c l -™iu prietaisų, kuriems 
beskrendant, viduriuose s u s i d a - 1 d a r o i t a k o s i š o r i n ė s sąlygos, 
ręs spaudimas, at ims nuo skren-! ™*i o r o temperatūros svyravi-
dančio kontrolę a n t vidurių ir i m a 1 ' k u r i e ^ a l i t u r ė t i ^enuma-
keleiviui teks rausti iš gėdos. t y t ų P a d a r in ių . Sovietų ap ra tū 

į įprastinį bolševikų gąsdinimą 
Vakarų adresu. 

Gegužės mėn. gale ir didžio
joje Kalifornijos spaudoje pasi
rodė informacijos, kad Sovietų 
vyriausybės šefo pasigyrimas 
vandenilio bomba galėjo būti iš
pūstas burbulas. J . Gs. 

VVestporte, Connecticut val
stybėje, vairuotojas, sulaikytas 
u i per greitą važiavimą — 70 
mylių per vai. — aiškinosi, kad 
jo šuo buvo pavargęs ir j is sku 
bėjo parvežti į namus. 

i. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A v e n u e 
(Kampas 47-tos Ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo S—8 vai. vak. 

SeSta.dienia.ia 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
relef. ofiso LAfajette S-A048 

Re*. FRonUer 6-0814 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETEi T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel ofiso WA.8-S060, res. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
10748 So. Mkhigan Ave. 

VAL.: (ISskyrus šeStad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—I v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą, 

Reaid.: 10838 So. \Vabash Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-5567. r«z. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWIHN 
(KVTECTNSKAR> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

L I G o k l U S PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seatad. vak 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Valkų ir moterų l igos 
5159 South Damen Avenue 

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

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

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. Ir 
p e n k t 6—8 v. v. tree\, šest. ussltarus 

Ofteo tel. PRospect 8-17W 
Namų tel. TlUangle 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-0699, rez. P R 6-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
G Y B Y T O J A S i i i C H I R U R G A S 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 Ir 6—9 

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

Tel. ofiso GR. 6-5399. PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS 
2423 We»t 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

VA.L. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Šestad. nuo 2—4 vai. popiet. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P I l iman 5-827? 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Paruell Ave. 
Val. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 • . • . 

išskyrus trečiadienius 

Ofiso valandoms skamb. Y A. 7-8526 fįf, E d W a r d B . M D R A S K A S 

DR. AURA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

SPEC. REUMATINĖS IR 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—3:S0 Ir 
sestadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CLilffslde 4-5654 

4088 Archer Avenue 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2750 VVest 71st Street 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
Susitarimui skambinti GRo. 6-1321. 
jei neatsiliepia — VIncennes 6-3900 

Ofiso Ir boto tel. HF.mloek 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 South Western Avenue DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e j penktad. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 vai. j 10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet Kitu laiku pasai susitarimą. 

Trečiadieniais pagal sutarti 1 — — — — — — — — 
Ofiso tel.: Vlrglnla 7-0036 
Rezldeacijos: BEverly 8-8244 

Piaučic ligos. Su švelnia as- ra galinti veikti tik t rumpą lai-
thma žmogus gali skristi. Bet k{*' t a d > r r a ^ " ^ k a d JU v a n " 
nepatart ina skristi , jei žmogus d e m h o b o m b a S a l i s P r ° g t i nepa
gauna stiprias asthmos a takas . s i e k u s i s a v o ū k i n i o . Malšev So 
Keista, bet tai faktas, kad skri- i v i e t ų a t o m o f m k x * nuomonę pri-
dimas as thmat ikams pakenkia, i s t a t ė P a r t i J 0 8 c e n t r o komiteto 

Absoliučiai draudžiama oriai-1 
viu skristi tiems, kurie turėjo I (r 
pneumothoroksą. Ypač tiems 
yra pavojinga skristi, kuriems 
po pneumothorokso buvo kokios 
nors komplikacijos a r randai at
sirado, nes beskrendant, iš plau
čių gali pradėti kraujas plūsti. 

Kuriems kada nors kraujoplū 
dis iš plaučių buvo, ta i niekad 
neprivalo skristi . I r jei plau- [ 
čiuoae y ra kavernos, taipgi ne
privalo skrieti. 

Turintiems anemiją y ra rizi
kinga skristi . Anemikai jau ir 
taip sunkiai alsuoja, nes jų kū
no ląstelėms stinga deguonie, o 
augštai skrendant oras y ra dar 
retesnis ir tuomet nuo anoksijos 
yra dar didesnis pavojus. Kad 
išvengus katastrofingos anoksi
jos, anemikas privalo skristi tik 
su oksigeno maske, betgi j am; 
saugiau bus, jei visiškai neskris, j 

Širdies Ugą turintieji gali; 
skristi žemoje augštumoje h* tik j 
gydytojui leidus. Ligonis tur įs 
širdies dekompensaciją, a r smar 
kias anginos pectoris a takas pri
valo susilaikyti nuo skridimo. I r 
turintiems per augštą kraujo 
spaudimą y r a rizikinga skristi 
bet kurioje augštumoje. 

Ausų, Bosies sinusų uždegimą 
turintieji privalo neskristi . 

Proto ligomis sergantieji a r 
laikinai pamišę klimakterijos 
metu privalo rast is ambulato
rijoje, o ne orlaivyje. Tokiems 
skrist i y ra draudžiama, nes be
skrendant jie y ra pavojingi vi* 

šiems keleiviams. 

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

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

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

J O N A S KIRVAITIS, generalinis apdraudų brokeris 
INTERSTATE INSURANCE AGENCY 

5900 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111. t e l . VYA 5-5671 
Rez. tel. HEmlock 4-4033 

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

Tel. ofiao VI. 7-0*©0, re*. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CtEERURGAS 
( S p e c moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir Californla Ave. 

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

Išskyrus sekmadienius 

I 

OfiM> tetefoaas — RIshop 7-2525 

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

4 3 4 2 A r c h e r A v e n u e i 
(Kampas Kedzle \įr Archer) 

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

ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

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

^ 

1. J i y r a stipriausioji taupymo įstaiga. 
2. Dabar ji moka Zr/c dividendą. 
3. Ji 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. S. Gov't., 
$34,000,000.00. 

6. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose jų 
vertė y ra t iktai $1.00. 

7. J i saugiai i r konservatyviai vedama. 
8. Per 45 metus ji visados visiems iš

mokėjo pagal pareikalavimą. 
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir 

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

Corp. apdraus ta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADUI PRIEŠ 11-TA MĖNESIO DIENA NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 

JUSTIN MACK1EVVICH, President 

|STAIGt)S VALANDOS: Kasdirn nuo 9-tos ryto iki 4 valandos po pietą. • 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 

iiilll ' 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4 1 9 2 ARCHER A V E . , C H I C A G O 3 2 
(Archer Ave ot Sacramento ) 

P H O N E : V l r g i n i a 7 - 1 1 4 1 

/ 
l 

1 Ofiso LAfayette 8-1707. rezidencijos 
F l l lmore 3-8614 (Maywood. IU.) 

DR S. GE$TAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies vidaus ir vaikų Ilgos 
4055 So. Archer Ave. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3 - 4 § l l 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35ih Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gratvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

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

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest M a r q u e t t e R d . 

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

J1 

Tel. ofiso RR. 6-8838. rez. R E . 7-8199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
į iki 9 val. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIAUSTJS 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6̂ —8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. r. Ir 4—6 • . V. 

Kutas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLynipic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kapdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12—2 v.„ Ir 3—5 v. v. 
Rot s* 1S04 So. 4Mh Ava. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KUpubUe 7-2280 
S p e c Orthopedija — kaulų Ir 

sąnarių Ilgos 
2435 West Q9th Street 

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 val. popiet 
l ica. 4420 So. Talniaa AvesHte 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4744) So. Ashland Avenue 
(antras augrštas) 

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

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

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 6 3 r d S t . 
Ofiso U-L I lEl iance 5-4410 

Kczkl. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

• i 

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

DR. ). STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1—4 ir 7—8:30 vai. vak. 
Treč. ir šeštad. »—12. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4045 So. Ashland Ave., Chicago 

V A L nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rox, 1»R. 0-1830 

Jei neatsilieps vlršmineti telefonai, 
šaukite Mldwaj 3-0001 

DR. FL TALUT KELPŠA 
DR. E, TALLAT KELPŠA 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko ofisas: Fordon 

Medical Arta Bldg. 2056 W. 63rd St. 
(kampas Washtenaw ir 6 3rd). Vai. 
kasdien 3—5 Išskyrus antrad. Ir ketv. 
ir kasdien nuo 6—8:30 Išskyrus treč. 
ir šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-6546 
Cicero ofisas: 5002 \V**t 16tli Si. 

Vai.: kasdien 6—8:30 antrad. ir ketv. 
1—3 ir Šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOMBhaH 3-0050: namų telef. 
HKnriock 4-70HO. Kitu laiku suskanta 

Tel. ofiso: DAnube 6 -U25 

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

shl South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vmk 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

YAitlB 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. I. BYLAITO 

Nervų, vidaus ir vaikų lig-os 
Vai.: pirm., treč. 6:30—8:30 

Seltad. 1:30—4 
DR. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: kasdien 6:30—8:80. šešt. 4—• 

4 0 3 8 S o . A r c h e r A v e . 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-3851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
< Vaškevičiui?) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. Westera Ave. 

Vai. kaedien 1—3 p. p. Ir nuo 6—t 
v. vak. ftešt. 1—4 p. # p. Trečiad ir 
kitu laiku tik susitarus. 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tel. oftso VI 3-1581, rea. VT t -0741 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

862 West Slst Street 
Kampas Halsted Ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. šeštad. 2—4 • . po pietų. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3180 

IR . F. 6. WMSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2424) West Marąuette Rd. 
VAL. nuo i iki 4 p. p.; C iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofteo CA.' 6-6_37, re*. PR. 6-6656 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Re-id, 6600 S. Arteaiao J i ve. 

VAJU 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—_ v. v. 

Oi-ioped—S-Prote-istas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įtvarai 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 

4v_i#4o__» vaikų bei suau 
g - s i ų i ų deformacijoms pa 
šalinti spec. ai>arat_i. a m 

kojoms ir rankoms vinų K-temv 
Prote-ai . Orthop. p i d o s Plo__te_eV 
(Arėti Supports) . Moterims. »3rram* 
ir vaikams įvairių tipų med. Baoda 
-H* «.r t. t 

VAL.: t — 4 tr 6—t. fefttad I—1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1811 W. 58__ St_, Cbic-uro 36, IlLlno-

TeL PRospect 6-&064 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS _ 

r72$ We_t 71st St. 
Tc-efo_as GRovehill 6 -676 . 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

23 metų patyrimas 
Tel. YArds 7-18_f 

Pritaiko sjtinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
7 5 6 VVest 3 5 t h S t r e e t 

VAI* nuo 10 iki 2, nuo 6 iki t , tre
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—3 p. P-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad.. antrad.. ketvlrtad* 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:3o iki 

12; 1:30 iki & vai. vak. 
< \na i 6-05_3 Ptatt l i ldg 

pV)* INDfy 

tyVM-P V 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiekelbkite smulkių skelbimų 
•9k>*ri_je. Skelbimą galite perduoti 

Skelbkites "^au^' !___^_2_____^_____ 
Pirkit Apsaugos Bonus! Perskai tę "Draugą", duokite 

j i kitiems. 
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Member of the Cathollc Prea* Ana'n 
Publinhed daily. except Sundays, 

by the 
Lithuanlan Cathollc Presą Soclety. 
PRENUMERATA: Metams 
Chicago) lr Cleeroj $9.00 
Kitur JAV lr Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

RUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year ln Chicago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Fofeign $11.00 per year. 
H metų 3 men. 1 m*n 

$5.oo $J . t i 11.11 
$4.50 $2.50 $1.00 
$5.60 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu, kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Dar viena pamoka Vakarams 
GROBIMO POLITIKA 

Iš anksto buvo manyta, kad iš Genevos konferencijos nieko 
gero nesulauksime. Daug kas net stebėjosi, kad tokia konferen
cija buvo sumanyta šaukti. Berods, jau iš praeities skaudžių pa
tyrimų turėjo būti aišku, kad su Sovietais tartis yra lygu eiti su 
velniu riešutauti. 

Jau ne vieną kartą mūsų buvo rašyta, kad iš daugybės Ge
nevos konferencijos pasakytų kalbų dar kartą ir labai ryškiai iš
aiškėjo Sovietų taktika, kuri gali turėti liūdnų pasekmių visam 
laisvajam pasauliui. 

Kas seka konferencijos eigą, tas negali nematyti, kaip su di
deliu vieningumu ir tvirtu ryžtu komunistai visur bando pritai
kyti jau gana seniai žinomus būdus naujiems kraštams pavergti. 

Šią baisią taktiką remia Molotovas, Čuenlai, Namil ir Hoši-
minh atstovas savo kalbose. Visi jie vieningai siekia tikslo — 
pavergti visą pasaulį ir jj pavesti Kremliaus vadovavimui. 

Ir ne vien Azijos, bet ir visų Vakarų pasaulio likimas pri
klausys nuo laisvėj tebesančių tautų tvirto ir vieningo ryžto toms 
komunistinio pasaulio užmačioms priešintis. 

KOMUNISTINIO IMPERIALIZMO PAŽYMYS 

Genevos konferencija dar kartą labai aiškiai patvirtina, kad 
tos taktikos šalininkai jau nesitenkina atskirų provincijų ir ko
lonijų pagrobimu, kaip yra buvę kolonijinio imperializmo laikais. 
Jie, kaip jau gerai žinom, siekia paglemžti vieną tautą po kitos. 
Jei kas mano, kad Jungtinės Amerikos Valstybės yra laisvos nuo 
to Sovietų siekimo, labai klysta. Jei jiems pavyktų visą Europą 
ir Aziją pasiglemžti, paskutinis jų žygis būtų visais galimais ke
liais ir jiems žinomomis priemonėmis veržtis į Ameriką. 

Toks, mat, yra komunistinio imperializmo pažymys. Vietinių 
žmonių ir užsieniečių atsiųsti ginkluoti komunistų kariniai dali
niai, kuriems vadovauja ir aprūpina vienas ir tas pats Maskvos 
centras, yra jau seniai žinomas būdas laisvoms tautos pavergti. 

Įsidėmėtinas faktas: kol kas dar nė viena valstybė laisva va
lia nėra pasirinkusi komunizmo. 

ŽINOMŲ DALYKŲ PAKARTOJIMAS 

Komunistų grobuoniškumo taktika šiandien jau visam civi
lizuotam pasauliui gerai yra žinoma. Šia proga galima ją pakar
totinai pavaizduoti. 

Pirmoj eilėj komunistai bando pamažu suorganizuoti prieš
valstybinį pogrindį ir vykdyti kenkimo veiksmus. Vėliau susita
riama su kitomis partijomis, siekiant į savo rankas paimti poli
ciją ir kariuomenę. Tuomet jau bandomas perversmas arba pilie
tinis karas. Jei viso to krašto negalima tu tarpu užgrobti, ban
doma jį suskaldyti ir vienoje jo dalyje sudaryti vadinamąją ko
munistinę vyriausybę, iš kitų reikalaujant ją pripažinti. Po to 
jau siekiama ją sulieti su laisvosios dalies vyriausybe, pravesti 
komunistinius rinkimus, bandant užgniaužti betkokį demokratinį 
pasipriešinimą, pavergti visą kraštą, kuris prijungiamas prie so
vietinio bloko. 

Šitoji taktika, tariant Lenino žodžiais, pridengiama įvairiau
siomis suktybėmis, apgaudinėjimais, klasta, smurtu, tiesos nuslė
pimu. Tąja taktika siekiama apgauti laisvas žmogus. Ligšiol ji 
buvo komunistams sėkminga, nes šiandien komunistai valdo aš
tuonis šimtus milionų žmonių ir dar daugiau kraštų nori pavergti. 

BEGĖDIŠKOS PRIEMONES 

Kam nėra žinoma, kad saujelė bolševikų sugebėjo nuversti 
demokratinę Rusijos vyriausybę, kuri buvo pakeitusi carą. Rau
donoji armija padėjo Liubline sudaryti lenkų komitetą. Po kiek 
laiko koalicinė Lenkijos vyriausybė panaikino demokratines par- ] 
tijas ir įvedė "liaudies respubliką", kuriai vadovauja raudonosios I 
armijos maršalas. Juk lygiai tas pats atsitiko Rumunijoj, Bul
garijoj, Vengrijoj ir Jugoslavijoj. Net ir ten, kur Sovietai vykdo 
begėdišką užpuolimą, pavyzdžiui, Pabaltijo valstybėse ir Suomi-, 
joj, jie stengiasi pirma sudaryti jiems palankias vyriausybes tam 
pavergimui nuslėpti. 

Tokioje Čekoslovakijoje komunistai pirmiausia buvo sudarę 
koalicinę vyriausybę. Netrukus tariamas Sovietų Sąjungos "am
basadorius" įvykdė perversmą. Sovietų valdomose Vokietijos ir 
Korėjos dalyse taip pat suorganizuotos komunistinės vyriausy
bės. Raudonosios Kinijos remiama, komunistinė Korėjos vyriau
sybė pradėjo prieš Pietų Korėją, kurios laisvė buvo išgelbėta vie
tinių gyventojų pasipriešinimo ir JAV paramos dėka. 

VISAM ŽEMYNUI U2JVALDYTI KELIAS 

Tuo būdu daromi parengiamieji darbai Eurazijos žemynui 
užvaldyti. Komunistinė Kinija Genevos konferencijoje reikalauja 
pilno pripažinimo, Formozos kapituliacijos, iš Azijos pašalinimo vi
sos Vakarų ir Jungtinių Tautų įtakos, kad būtų plačiau praver
tos durys naujiems užkariavimams. Aišku, dabar visu griežtu
mu reikalaujama sulieti komunistų vyriausybes su laisvomis Vo
kietijos ir Korėjos vyriausybėmis. Aštuonerius metus pilietinio 
karo naikinama Indokinija šiandien yra atsidūrusi nepaprastai 
sunkiose sąlygose. Komunistų įsigalėjimas ar krašto padalini
mas reiškia vieną ir tą patį — krašto pavergimą. Vokietija, Ko
rėja ir Indokinija yra raktas Eurazijai užvaldyti, Atrodo, kad 
JAV politikai jau aiškiai šiandien nusimano, kad tam raktui pa
tekus į Kremliaus rankas, jis galėtų įsiviešpatauti visame žemės 
rutulyje. 

Ir tikrai gaila, labai gaila, kad šiuo sprendžiamuoju metu Va
karų demokratijos nepasirodė esančios vieningos ir ganėtinai 
veiklios. , , . i ^ 

LIBERALIZMO ESMĖ IR PRIGIMTIS 
Pasiaiškinimas su Br. Riila • 

(Tęsinys) 

Veto autoritetui 

Bet juk liberalizmas nesiekia 
ką nors surasti. Dėl to jis at
meta ir visus tuos autoritetus, 
kurie ką nors yra suradę. Br. 
Raila sako: "Liberalizmas netu
ri vieno neklystančio autorite
to". Kad jis jo neturi, su tuo 
mes sutinkame. Bet kad jis ga-

STASYS YLA, Putliam, Conn. 

kytojų, dėstytojų ir vadovėlių 
autorių autoriteto? 

Argi nėra nesąmonė kalbėti 
prieš autoritetus, griauti jų "ne
klaidingumą" ir kartu pačiam 
šauktis Oxfordo profesorių li
beralų arba, kalbant apie lietu
viškąjį liberalizmą, dažnai ci
tuoti ir linksniuoti Vincą Kudir
ką? 

APDOVANOJAMA MEDALIAIS 

Priotapo esmė ir prigimtis 

Perėję pagrindinius liberaliz-
lėtų tvarkyti gyvenimą be ne
klystančio autoriteto, mes laiko
me tikra nesąmone. Nei vienas mo esmės ir prigimties punk-
liberaias, neišskiriant nei Br.; tus, deja, nerandame nieko po-
Railos, neišsiverčia nei vienos! zityvaus ir nieko esmiško. Tai 
dienos be autoriteto. Nepaste-! yra esmė be jokios esmės ir pri-
bėjau Br. Railos straipsnių, ku-: gimtis, priešinga žmonių galvo-
riuose jis ko nors necituotų, at-1 jimo prigimčiai. 
seit, neatsiremtų į kokį autori
tetą. 

Pajieškok visame pasaulyje 
rimčiausio liberalo ir pažiūrėk, 

Neturėdamas savo esmės ir 
prigimties, liberalizmas įsiterpia 
į kitų esmę ir prigimtį. Vande
nynuose yra tokie padarai, kurie 

ar jis, važiuodamas į kurį mies-j p a l y s n e t u r i k u o p i a U kt i , ' be t 
tą, nepasiklaus stoties tarnau 
toją, ar nepažiūrės į tvarkraš-
tį, kurį parengė autoritetas. Jei 
jis vetuotų, šios rūšies autorite
tų žodį, atsidurtų ne ta^i, kur 
norėjo. 

Koks liberalas, susirgus jo 
vaikui, numoja ranka, kad tik 
nereiktų pripažinti gydytojo 
autoriteto? Arba koks iš jo ko
legų, reikalui atsidūrus teisme, 
nesišauks advokato autoriteto? 
Nežinau, ar Br. Raila vairuoja 
automobilį. Jei taip, tai jis ži
no, kad susisiekimo tvarkos au
toritetas jį bematant sulaikys 
už perlėkimą raudonų šviesų. Jei 
ponas Bronius užsimanytų pa
neigti šio autoriteto neklaidin
gumą, tuoj atsidurtų teisme, ir 
tada turėtų pripažinti šio auto
ritetą. 

Kurioj srity liberalas tikisi iš
siversti be "neklystančio auto-

1 ritėto"? Gal kalbos ir rašybos 
srity? Būtų labai įdomu, jei 
Br. Raila, nors bandymo dėlei, 
vieną kartą mums parašytų to
kį straipsnį be jokių mūsų kal
bos autoritetų nustatytos ir vi
sų priimtos tvarkos. Gal "Dir
va" teiktųsi jį atspausti ir prak
tiškai mums parodyti, kaip gi li
beralizmas pritaikomas bent vie 
no j srity ir bent vienu atžvilgiu? 

Kaip liberalas, pritaikęs be-
autoritetinį principą, galėtų 
baigti gimnaziją ir universitetą? 
Kas jam duotų diplomą, jei jis 
studijų laiku būtų nepaisęs mo-

prisikabina prie tų, kurie plau
kia, ir taip pasiekia, ko nori. 
Panašių pavyzdžių gamtoje tu
rime ir daugiau. Plačiau apsi
žvelgę matome, kad toks daly
kas dažnai pasitaiko ir žmonių 
gyvenime. Taip yra ir su libe
ralizmo "esme" ir "prigimtimi": 
jis egzistuoja tik tokioje visuo
menėje, kuri turi savo pastovius 
principus, nedalomą tiesą ir ne
klystančius autoritetus. Libera
lizmas yra tokios visuomenės 
prietapas. 

limybė, jog istorinis liberaliz
mas yra tik pereinamasis isto
rijos laikotarpis tarp vienos kul
tūros, kuri buvo krikščioniška, 
ir kitos, kuri bus tikrai prieš
krikščioniška" (Communism and 
the conscience of the VVest, Gar-
den City, N. Y. 1948, p. 21). 

Iš tikro, su liberalūzmu yra 
"kažkas netvarkoj", bet netvar
koj yra patys pagrindai — "es
mė ir prigimtis". Šios netvarkos 
gali nematyti tik tas, kas negal
voja, nemoka nuosekliai galvoti 
arba sąmoningai nenori logiškaf 
galvoti. Kas galvoja ir moka 
galvoti, tam nereikia būti nei 
"klerikalu", kad liberalizmo "es
mę" laikytų tikru politiniu blū-
du ir neatsakingu svaisčiojimu. 

Norėtume, kad Br. Raila šių 
žodžių ir sprendimų neprimtų 
tik sau asmeniškai. Prieš jo as
menį mes nieko neturime, o jo 
pavardę minime tik kaip pole
minės kalbos nešvengiamybę. 
Jis mums tik minties laidinin
kas. Mes skiriame du dalykus: 
liberalizmo mintį, kuri jau savo 
pagrinduose yra klaidi, ir asme
nį, kuris gali klysti nebloga va
lia. Jei Br. Raila jiešRo tiesos, 
vieną kartą pats turės įsitikinti, 
kokiam nedėkingam reikalui pa
švenčia savo energiją. Būtų tik
rai gražu, kad jis, gal kaip Ches-
tertonas, ne tik išpažintų, bet ir 
gintų nedalomą tiesą, pastovius 
principus, neklystantį aut'orite-

Prancūzų kariuomenės gailestingoji sesuo Terraube, kuri karžy
giškai laikėsi Dienbienphu, Indokinijoje, Paryžiuje apdovanojama 
Oro medaliu ir sidabriniu Garbės medaliu. Šiuos medalius jai pri 
sege Ora pajėgų ministras Louis Christiaens. 

Komunizmo prietiltis Centro Amerikoje 
K. S. TAUCICS, Chicago, m. 

Seniai buvo žinoma, kad Gua- bombarduoti. Dėl to po atveži-
temalos valstybė yra palanki ko mo iš už geležinės uždangos gink 
munizmui. Ių į Guatemalą už 10 mil. dole-

Guatemaloje Amerikos turto; rių, kilo susirūpinimas ir Pana-
yra investuota apie virš 200 mi- mos kanalu. Paskubomis Ame-
lionų dolerių. United Fruit Co. j rika pasiuntė ginklų į Hondūrą 
100 mil., International Railways! bei Nicaraguą, kad tie kraštai 
90 mil. ir Empresa Electrica galėtų atsilaikyti prieš Guate-
12.5 mil. Be to, JAV yra geras malos pasikėsinimą įvesti pas 
Guatemalos gėrybių pirkėjas, juos komunistinę tvarką. Nėra 
Virš 80 rf visos Guatemaloj pa- abejonės, jeigu Guatemalą pa
gamintos kavos nuperka Ameri-1 sikėsintų karu prieš bet kurią 
ka. 1950 m. JAV pardavė Gua-1 Centrinės Amerikos mažesnę 

| Neturėdamas savo originalios,^ i r n e J į * jau "bibliją', bet 
ir pozityvios esmės, jis susiku-: šventąją bibliją Tai butų jo tik-
ria egzistenciją tuo būdu, kad *>* t e i s e i r garbinga žmogiškoji 

temalai įvairių įrankių ir kitų 
daiktų už 43.3 mil. dolerių. 

Iš vienos pusės ji pasiekia di
desnį kaimyną Mexico, iš kitos 
pusės EI Salvador, iš trečios 

valstybę, Amerika nieko nelauk
dama suteiktų pilną paramą 
ginklais, lėktuvais, laivais, o kri-
tiškesniu momentu pasiųstų ir 
savo kariuomenę, jeigu tik būtų 

skaldo, banalina, nuvertina, iš
kreipia arba neigia kitų esmę. 
Neturėdamas savitos prigimties, 

pareiga. 
Tuo tarpu 

kad jis bent 
reikia džiaugtis, 
pradėjo melstis: 

jis "taisinėja", "tobulina" kitųl "Melskimės, kad jie (nedalomos 
prigimtį. "Istorinis liberaliz
mas, sako vysk. Fulton J. Sheen, 
yra kaip saulės laikrodis, kuris 
nepajėgia rodyti laiko tamsoje. 
Liberalizmas gali reikštis tik to
kioje visuomenėje, kurios pagrin 
das yra dorovė... Istorinis libe
ralizmas yra krikščioniškosios 
kultūros parazitas. Jeigu ta kul 
tūra, ant kurios užkimba šis pa
razitas, kartą liautųsi būti visuo 
menės kėlėja, tada turėtų žūti 
ir pats istorinis liberalizmas. Vi
sos individualinės laisvės, ku 
rias 
žia, yra saugios 

Gėles Popiežiui 
Popiežiui šį pavasarį sergant, 

kiekvieną savaitę buvo padeda-

l ^ ^ l i b m l f a ^ T ^ - ma prie bronzinh* Vatikano du 

tik tada, kada1 n* baltų gvazdikų puokšte 
bendruomenė yra religinga ir 
gali tomis laisvėms duoti dorinį 

tiesos atstovai — S. Y.) dau
giau persimtų broliškos meilės, 
o ne karo skelbimo jausmais, ne 
neapykantos ir melo, bet tiesos 
jieškojimo nusiteikimais". Kol 
kas ši malda tarnauja klaidai pa 
remti, kitus klaidinti. Bet tiki
mės, kad jie kada nors nusi
kreips į tikrąją Tiesą ir Meilę. 

pusės Hondūras ir už pagrindi-. paprašyta. Reikia tikėtis, kad 
nio jos uosto Puerto Barios, yra be karo Guatemalos valstybė nu 
Britų valdomas Hondūras. Cent- \ s įkratys joje įsiviešpatavusio 
rinėje Amerikoje Guatemalą lai k o m u n i 2 m o k o n t r c i e . Nors ir 
koma didžiausia valstybe, nes _ . , ¥J . , 

. , : ,*y i tamsus jos krašto žmones, bet 
turi daugiausia gyventojų (2,- J 

887,000). EI Salvadoras turi susipras, kad komunizmas jier-s 

pagrindą. Dėl to visai reali ga-

G3-
les atvežantis šoferis, paklaus
tas kieno tai dovana, atsake: 
„Jas siunčia viena amerikiete". 

1.986,000 ma., Hondūras — 1,-
505,000, Nicaraguą — 1,088,000, 
Panama — 817,000, Costa Ri-
ca — 800,875 ir Britų Hodu-
ras - . 67,000. 

Kam gresia pavojus? 
Neskaitant mažųjų kaimynų, 

kurių sienos rubežiuojasi su ko
munistų įtakoj esančia Guatema 
los valstybe, pavojų sudaro ir 
Amerikos nuosavybei Panamos 
kanale bei pačiam kanalui. Pa
gal valst. sekr. Dulles pareiški
mą, greitieji bombonešiai iš Gua 
temalos gali pasiekti per 2 va-

nieko gero neatneš. 

Didžiausi drambliai 
Jei kas jūsų užklaustų kuria

me pasaulio krašte yra didžiau
si drambliai, atsakymas — Indi
joje. Šioje salyje drambliai daž
nai išauga iki 11 pėdų augščio. 

Ilgi jūrų pakraščiai 
Meksikos šalis, kuri yra dau

giau kaip per pusę mažesnė už 
JAV, turi ilgesnę jūrų pakrantę, 

landas Panamos kanalą ir jį su- negu JAV. 

MELE MAZALAITĖ 

S A U L Ė S T A K A S 

Ir dar ji buvo ką tiktai sužinojus vieną dalyką, ką šiu taip tarp kitų seserų, mane pridengs kokia marga 
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Ypač dabar ji juto tai, kada niekas neveržė jos 
širdies ir neklaidino minčių, ji norėjo būti su dėde tiek, 
kiek išsiteko jo laikas^— ir ka i l i s ruošėsi Žolinių at
laidų kelionei į kaimynus, ji staiga buvo sugalvojusi: 
kaip gi jis atrodo svetur? Ir ji prašo: 

— Ar gali paimti mane drauge? 
"—• Visko įvyksta, — sako jis pasižiūrėjęs, — vis

ko, net ir tai, kad tu po nesuskaitomų galimybių pa
važinėti į atlaidus, tiktai dabar sugalvojai. 

Dabar jau rūpėjo tiktai pati kelionė, ji iš vakaro 
sekė visus pasiruošimus — tai nebuvo taip paprasta: 
gaspaejorius blizgino bričką, ištepė kiekvieną tekinio 
dalį, pakinktai ir arkliai buvo valomi, apžiūrimi iš vi
sų šonų ir vėl valomi. Jie turėjo pasirodyti kaip pri
dera kaimynuose, tokie atlaidai. Neužtenka, kad kle
bonas sakys pamokslą, bet visi privalo regėti, jog jis 
ir geros rūšies ūkį turi ir gaspadorių — viską. — Ži
noma, pritarė ji, — tai yra svarbu, labai net. Ji visada 
sutardavo ūkio reikalais su išmanančiu žmogum. 

I r kai jie keliavo tuos dvidešimts du kilometrus 
jai buvo visai aišku, kad dėdė juokės iš tėvo noro pa
dovanoti jam automobilį. Ne, šimtą kartų — ne: juk 
kitaip važiuojant, ne arkliais, būtų stačiai išnykę tie 
miškai ir laukai kur pakelėje — jifos galėjai matyti 
tiktai per tų juodbėrių nugaras. Pakeliai, šitie grioviai 
ir takeliai anapus. Cia galėjai keliauti tiktai švenčių 
vigilijose, po pietų, ramia risčia ir taikia širdin* ir tada 
regėjai pasakas ir stebuklus — kur gi prasidėsi su au-
tomobilium. — Taip ji susako dėdei ir tas taria: 

— Taip ir darosi visiškai aišku, kodėl Dievas su
kūrė žemę. 

tiktai pajutus: 
— Bet kaip baisu! Aš net išsigandau tik pama

nius, kad galėjau gimti kur kitur, ne Lietuvoj! 
Dėdė nesijuokė — jis ir niekuomet nesijuokė taip, 

kad kiti gali perstipriai girdėti, išsigąsti ar užpykti — 
niekada, jo juokas buvo tiktai didelė šypsena. O jai 
jis visada leido kalbėti ką tik sumano ir nepalieka jos 
be atsakymo. I r dabar buvo paėmęs į šitą kelionę! — 
ji pasilenkė į jo pusę ir paglostė ranką — paskui ge
riau pataisė kojų uždangalą ant jo kelių. Ne, ji nebijojo 
dulkių, jai patiko, tikrai — tačiau jos perdaug krenta 
ant juodos jo sutanos, nereikia. I r kaip tas dėdė pasi
žiūrėjo į jos pastangas. 

Nesibaigė gera ir kai jie buvo baigę važiavimą — 
reikėjo tiktai pasižiūrėti kaip dėdė buvo priimtas, be
veik kaip vyskupas, tokia pagarba ir ji nesitvėrė 
džiaugsmu, jai atrodė, kad ji, kaip mažas mišių ber
niukas, turi eiti iš paskos ir nešti jo garbės apdarą. 
Bet dėdė nematė nieko, jam tai buvo tokia kasdiena. 
Tačiau, ji taipgi, pasirodė, lyg buvusi reikalinga <*aip 
ją sutiko šeimininko klebono namiškiai: čia gyveno 
jo sena sena motina ir jauniausia sesuo. O kitą dieną, 
per pačius atlaidus, jai prisiėjo kalbėtis nebaigiamai 
su jaunais vikarais, su atostogaujančiais klerikais, su 
vienu kanauninku, svečiu iš Kauno, su dvarų panelėm 
ir ūsotais maršalkais — ūkininkais. 

Dievuli, tai gražu — galvojo jį — kodėl tai taip 
nauja, nors kartojasi kasmet ir kiekvienoje parapijo
je, tos šventės? Juk visur tai panašu, bet nauja, kaip 
kiekvienas pavasaris ir ruduo. — Bažnyčioj ji neno
rėjo sėdėti suole, ne, ji įsimaišė į moterų pusę. Jos vi
sos atrodė jaunos, nors buvo raukšlėtos ir sunkiai at
sikeldavo nuo aslos, kai suklupdavo ant kelių šventą 
momentą. Kaip gi nebus jaunos, jeigu visos rankos 
laikė gėlių puokšteles — kur tiktai ji suko galvą visos 
rankos buvo kaip maži darželiai ir kvepėjo razetos ir 
žemčiūgai ir drebėjo virpuliukai, ir matė ji žiedus, ku
rių vardų nežinojo — juk buvo žolinės. Ir ji staiga bu
vo nuliūdusi, kad jos delnai nelaiko nieko — tušti. — 
Tačiau, — manė ji, — jeigu Dievulis žiūri, aš užsigū-

skarelė — jos visos gėlėtos, visos tokios mergaitės, 
gal nebus matyti, kad aš nieko neatsinešiau. 

O paskui — dėdė sakė pamokslą. Dabar, kai jį 
girdėjo ir svetur, ji suprato kodėl jis buvo prašinėja-
mas, nors visur susirinkdavo garsių pamokslininkų, 
gi jis tik buvo mažos parapijos klebonas. Jis buvo pra
šomas neatsisakyti — bet jis paklausydavo ne dėl to, 
kad jautėsi to vertas — ne, jis nemokėjo išsilenkti už
kluptas — ji žinojo. Dabar ji stojo jų pusėn, tų, kurie 
prašinėjo: jis turėjo kalbėti, matė ji. Namie ji žinojo, 
kad jis reikalingas, buvo aišku, kad jie pakaitomis su 
vikaru sako pamokslus, ir, nereikia aiškinti, dėdė yra 
artimesnis žmonėms. Tačiau tai ne taip, — mato ji, — 
jis ir čia sako kaip iš savo sakyklos — jis negraudena 
nei kalba didelių išminčių, nei vartoja iškilmingus mos
tus — jis tiktai kalbasi su jais, visur savo žmonėmis. 
I r jie savo viduje atsakinėja jam, o visų jų klausosi 
Dievas. — Taip, taip — štai dėl to jo parapiečiai ne
būdavo sužavėti, kad jų atlaiduose kalbėdavo svečias, 
jie norėjo visada savo klebono — jis negalėjo nusibos
ti, kaip medis, kuris nuolatos išskleidžia šviežius lapus. 

Bet paskui jis tylėjo, klebonijoje, pietų metu — 
jis leido kalbėti visiems ir pats klausėsi kiekvieno ati
džiai. Jis pasižiūrėdavo į jos pusę ir ji matė kaip 
džiaugėsi, kad jai gera. — O, tikrai gera! J i siaubingai 
koketavo, — juto ji, — su abiem savo kaimynais: vie
nas žilas, bažnyčios komiteto narys, ūkininkas, ir iš 
kito šono jaunas išbalęs ponaitis, labai manieringas, 
jis kalbėjo lietuviškai truputį laužytai ir kaišiojo kal-
bon prancūziškas frazes. Ji tylomis skaičiavo jo klai
das — ir viskas ją linksmino. Tačiau ji surimtėjo, kai 
pasirodė, jog priešais sėdinti, vidutinio amžiaus mo
teris, yra ponaičio sesuo, ir seka juos. O, argi galėtum 
pasakyti, kad tie, bent giminės! Moteriškės kalba yra 
gryna ir protinga. Taigi, jos abi pradėjo šneką, kuri 
nukrypo į sodus, tiktai, kad ji kalbėjo apie jų žydėji
mą, o Vis — a—vis apie vaisių nokimą ir konservavi
mą. Klebonas pažvelgė į jų pusę, ir palingavo galvą, ir 
ponaičio sesuo tarė: 

(Bus daugiau) 



•-.A**-: - « . - • 
t+.f « •«> . . *Af/% * *• \v<. 

» 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Antradienis, birželio 8 d., 1954 

Azija pasaulines politikos centre 
PETRAS BLOZNEUS, Worcester, Mass. 

Azijoj yra mestas šūkis "Azii Didelis galvosūkis 
ja azijatams". Tas šūkis grei-s Reikia nepamiršti, kad Azija 
tu tempu plinta. Kraštas po kra nėra Europa ar Amerika. Azi-
što slysta iš buvusių šeiminin-1 joj yra didelis klasių skirtu
kų rankų ir nesimato ženklų, mas. Žemojo luomo yra didelės 
kad tas judėjimas būtų galima masės žmonių, kurie gyvena di 

Kadangi patys didieji Azijos 
kraštai jau yra išslydę iš Vaka
rų rankų ir pasukę komunizmo 
kryptimi, tai ginklu bet ką lai
mėti sunku, pirmiau nesunai
kinus Sovietų Sąjungoj ir Kini
joj komunistinio režimo. Pasi-

Kuo pasitikėti? 
VYTAUTAS SEIRIJ1S 

sulaikyti. deliame skurde. Jie turi daug 
x. kartumo augštesniam luomui, 

Rimtai pagalvojus, kas gi cia, Q i š n a u d o t o j u i | t o d ė l ko_ 
blogo, kad tautos trokšta lais- m u n i s t i k i t e n v e i k i m o 
vės ir dėl jos kovoja. Kiekvie- į J ^ p a n a š i ^ b u y u . 
na tauta, nežiūrint kuriame konj g. Q . i e š b o l š e v i k ų r e v o . 
tinente ji begyventų, turi teisę u R a d a ^ t a m s į o g ž m o . 
į laisvą ir nepriklausomą gyve- m a g ė s d e ( J a i m t i y i r š ų 
nimą, kad pati savo reikalus gaj J J .. v i c n Q k r a š t u t i n u m o pe r e i . 
lėtų tvarkytis. Tačiau, cia yra I . M m i o g p a g a u t o s ū p o 
ta blogybė, kad jos tos laisves, j ̂  k ^ n a i k į n t i a u g š . 
dėl kurios kovoja, negauna. Jos 
atsiduria daug didesnėj komu
nistinėj nelaisvėj. 

Visai neseniai buvo prisimin-? gi galima staiga pasitikėti vienu 
tas "Dirvos" 21 numerio pirma- žmogumi, kuris, atvirai kalbant, 
sis puslapis. Tačiau verta šok- •. anksčiau net nepateisino savo 

renkant šį kelią, Vakarams t e i t į įr tolyn, prie pačio pasku-' pozicijos aktyvia veikla' 
reiktų leistis į didelį pasaulinį; tiniojo. -. , M . . . . 
karą, ko Vakarai vengia. O j "Nuomonių" skyrelyje galima * V w £ ^ r " l V y k l * . r o d ° ' 
kaip gi kitaip Maskvą ir Pei- i k i 8 o t i e s p J ^ J ^ p i 3 ^ ^ ^ J ? ™ Z Z 
pmgą atgrasysi nuo jų agresi- favimus" ir "klaidinimus". Tai 
nių kėslų. Pasaulinis karas tarp g a n a a š t r C g i r l a i s v i žodžiai, ko-
demokratijos ir komunizmo ne kįų įr "Dirvoje" — neskaitant 
išvengiamas. Jis gali būti tik Br. Railos strainsnių — retokai 
nustumtas siek tiek vėlesniam pasitaiko (gal dėl to ir patalpin

ta tik "Nuomonėse"). Iš ten 
gal tik verta atkreipti dėmesį į 
autoriaus klausimą, kokiu titu
lu dr. P. Karvelis atstovaus Lae-

laikui. 

Išeities bejieškant 

tesnį luomą visai nekreipdamos 
dėmesio į bent kokį žmonišku
mą. 

Sovietų Sąjunga ir Kinija tą j Vakarams susidaro didelis 
Azijos tautų laisvės troškimą galvosūkis kaip išgelbėti nors 
išnaudoja savo agresiniams sie- tas tautas nuo komunizmo, ku
kiams. Jos sukursto tautas ! ries dar nėra' patekusios į jų 
prieš esamus šeimininkus ir ei-1 tinklą. Ir iš tikrųjų, reikalas 
na joms į pagalbą su tikslu, i nėra jau toks paprastas ir leng 
kad galėtų pačios tose valsty- vai išsprendžiamas. Tad, Vaka-
bėse šeimininkauti. Komunistų rams ir kyla klausimas duoti 
propaganda yra stipri, gražiais visoms Azijos tautoms, esan-
pažadais įvilioja laisvės trokš- čioms demokratinio pasaulio! 
tančias tautas į savo tinklą ir kontrolėje, laisvę ar ginklu pa-
taip apraizgo jas, kad joms ke- sipriešinti: ir palaikyti tokią 
lio atgal jau nėra. tvarką, kokia ji yra. 

Duodant geruoju Azijos tau
toms laisvę ir nepriklausomybę j tuvos respubliką Bonnoje, ir 
ir įvedant demokratinę santvar 
ką, galima tas tautas pasilaiky
ti savo pusėje. Tačiau ir šiuo at 
veju tektų susidurti su tam tik
ru sunkumu; reiktų palikti kra 
šte karišką kontrolę, tai yra, 
kariuomenės bazes, be kurių 
kraštas nors ir gavęs laisvę ne 
galėtų atsilaikyti prieš Sovietų klausti, prie ko turi savo minis-
Sąjungos ir Kinijos spaudimą terius Jungtinės Amerikos Vals-
ir vis tiek turėtų pasiduoti jų tybės ir kiti kraštai, nepripažįs-
įtakai. Tokių kariškų bazių Azi- tą Lietuvos aneksijos; ar prie 
joj laikymą komunistai išnaudo pono Lozoraičio ?.-
tų savo propagandai kaipo kiš-

į Vliką vykusių didelių pono Lo
zoraičio šalininkų, vykusių į ten 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių, kurie buvo tikri, kad ras 
išeitį, o po kelių pokalbių su juo 
pasuko priešingu keliu — jo ša
lininkais nepaliko. Tai ar visuo
menė geriau gali pasitikėti Lo
zoraičiu, atkakliu ir nesukalba
mu, vienu asmeniu, ar VUku, 
kur, visdėlto, galvoja 11 asme
nų? 

Čia kelias, ne takelis 

"Dirvoje" buvo įrodinėjama, 

mąsi į tų kraštų laisvę ir ne
priklausomybę. 

^ i 

Lietuvių Prekybos Namai Į 
Sekmadieniais 10—5 valandos 

Už pusę išleistų pinigų skoningai įruoš

ti savo namus nėra lengvas uždavinys -
* 

Tačiau mūsų įmone tai jums pagelbės, 

ne žodžiais, o tikrais faktais. 

Apie tarimąsi 
Kitaip tenka atsiliepti į V. 

Taigi,, vienaip ar kitaip gal-1 R a s t e ™ ° "kelius ir takelius", 
vojant, vienintelė išeitis yra D a u S k a r t l * " P * * * * " ir net 
duoti Azijos tautoms laisvę, įve P a č i o R^tenio, buvo pykauta, 
dant krašte demokratišką san-' kad Vlikas nesusitaria su Lozo-
tvarką ir steigiant jų pačių gin r a i č i u - T a č i a u m e k a d neprimin-

, 
> * - # I ii :- ": 3 . I I 

i. l\ II i 

kluotas pajėgas Vakarų prie- tos tikros nesusi^arimo priežas-
žiūroje. Dėl tokių veiksmų tau- ^ Dabar gi, prabylant dėl Vil
tos būtų patenkintos ir palai- k o Paskir t<> atstovo Bonnoje, 
kytų su Vakarais draugiškus! P a t s a i Rastenis taria, jog yra 
santykius. Klaida padaryta įs-1 atskiras klausimas, ar gerai, 
tumiant Kiniją į Maskvos glėbį; k a d Lozoraitis, prieš paskirda-
ir ta klaida reikalauja didelių I m a s savo> atstovą, nesutiko dėl 
aukų. Jeigu šiandien Sovietų! 3° t a r t i s su VUku. Atsakymas 

neabejotinas: negerai! Tačiau 
šis paskutinysis faktas rodo, 
kodėl, iš viso, Vlikas su Lo
zoraičiu nesusitaria: pastarasis 
nenori nei susitarti, nei tartis. 

Moderniškos sofos ir miegojimui lovos tiktai . . $ 3 Q . O O 
3 dalių sofa, kėdė ir atoman tiktai $99.00 
2 dalių nylon sofa ir kėdė svečių kambariui $ " | A O . 0 0 
2 dalių svečių kambariui moderniški baldai, 

įvairiausių spalvų ir medžiagų $199.00 
8 kub. pėdų liuksusinis šaldytuvas $149.00 
5 dalių virtuvei chromo staiai (4 kėdės) $39.00 
9 x 1 2 vilnoniai kilimai, lOO'o vilnų $69-00 
Staliukai dėl telefonų ar radijų j -i 00 
Rašomieji stalai su 6 stalčiais $09.00 
Knygom spintelės su stiklo durim $09.00 
3 dalių miegamojo kambario baldai, nuo $ 9 9 . 0 0 

Viską jūs rasite, kas čia skelbiama; be to, rasite 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. 

FIRN1TURE CENTER, INC. 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 M . Halsted St. Tcl. VI24226 
ĮMQNĖ ATIDARYTA: 

Pirm., Ketvirtad 9—9:30 
Kitom Dienom: 9—6.00 
Sekmadieniais: 10—5 valandos 

prie ko Vokietijos federalinė vy 
riausybė paskirs savo įgaliotą 
ministerį, ar prie Vliko. 

Ncrėtųsi pasakyti, kad dr. 
Karvelio titulas yra nusakytas 
skyrimo rašte, ir tasai titulas, k a d ~ Vokietijos" vyriausybė "gali 
regis, yra "Delegierter'. Iš ki- p r i i m t i U k t o k į a t s t o v ą k u r i s 
tos pusės, verta autorių pa- k a l b ė t ų Vokietijoje gyvenančių 

Lietuvos piliečių vardu, ir skel
bė, kad tokiu skyrimu gali užsi
imti ne kas kitas, kaip Bend
ruomenė. Galimas dalykas, kad 
ponas Lozoraitis taip pat nieko 
geresnio nebuvo iš Vokietijos 
vyriausybės išgavęs. Tačiau 
Vliko paskyrimo rašte yra aiš
kiai pasakyta, kad dr. Karvelis 
skiriamas atstovauti Lietuvos 
respublikai. Bonnos vyriausybė 
šį raštą priėmė be jokių pastabų 
apie jo turinį. Tuo būdu Vlikas 
yra pasiekęs didelį laimėjimą, 
dėl kurio kiekvienam lietuviui 
pridera pasidžiaugti. 

Bet Rastenis tuo nesidžiau
gia. Jis teigia, kad šiuo raštu 
Vlikas yra prasilenkęs su jį su
darančių grupių pažiūra, ir tei
gia, kad pametęs kelią dėl take
lio. Nežinia, ar tokia grupių pa
žiūra, kokia dėsto Rastenis, ta
čiau Vliko kelias yra aiškus vi
siems: eiti ten, kur galima ras
ti ką nors gera. Šitas atstovybės 

Dėl atstovo Bonnai šių dviejų atgaivinimas Bonnoje neabejo-
Vakarai daug kalba, bet ne- institucijų buvo kalbėtasi gana t i n a i y r a m u m s reikšmingas, 

sutaria. Bijoma leisti V. Vokie d a u g . vlikas visko atsisakė, o T a i a r č i a t a k e l i s , ar kelias? Ar 
tijai ir Japonijai apsiginkluoti, prašė tik žodinio susitarimo dėl; vlikas privalo eiti ten kur "Dir-
Tiesa, Japonija jau gali turėti atstovo asmens. Lozoraitis fiLį* n u r o d y s , ar kur jį ves Lie
tam tikrą skaičių kariuomenės,; s k i r i a , jis vienas pasirašo r a š - | t u v o s r e i k a i a i ? Net keista, kad 
bet prie dabartines tarptauti- ( t ą , _ tik dėl asmens ir tik ž o - ! k e l i a m a a t o k s k l a Us imas. Jisai 
nes padėties to nepakanka. Su, d ž i u p r a š y t a pasikalbėti, nes a i š k i a i r o d o > k a d R a s t en iu i ne-
Vakarų Vokietijos ir Japonijos "kadangi Vlikas veikia irgi V o - ' 8 v a r b U i k a s padaryta, bet kuris 
apsiginklavimu pašauhne poU- k i e t i j o s teritorijoje, tai nesu-Į a s m u o ar kuri institucija tai pa-
tika pakryptų kita kryptimi.; p r a n t a m a s Vliko susirūpinimas, d a r ė D a r b j i s v e r t i n a n e pa-
Todel Maskva ir Peipingas no-1 i r d ė l a s m e n s , kurio žinioje būtų' a l j o v e r t e > b e t pagal autorių, 
n tas dvi galybes ko ilgiau is-i Lietuvos valstybės reprezentavi JJ £ y r a d a r v i e n a priežastis, 
laikyti beginkles, nes jų apsigin m a s p r į e Vokietijos vyriausy-
klavimas nieko gero nežada neijbės". (V. Rastenis). Tačiau Lo 
Rusijai, nei Kinijai; tas ir ke- | Z Oraitis tartis atsisakė ir tik 
lia joms didžiausią baimę. Va- j s t a i g a Vlikui pranešė, kad at
karų Vokietija ir Japonija bū- Į s t o vą jau yra paskyręs. 
damos beginklės negali būti ra T r u p u t į k e i s t o k a 5 k a d LoZO- i d ^ n e t e n k T 
mios, kada ju pašonėje joms neS r a i t i s r y ž t a s i v i s k ą t v g r k y t i vie-
palankūs reiškiniai vyksta. Juk] n a g J u k a t v i r & . k a l b a n t ? to_ 
joms yra pavojus atsidurti už k i u o g e s v a r b i u o s e r e i k a luose, ku 
geležines uždangos. r l e U e č i a teutą i r v a l s t y b e > n e t 

Vakarai ko tai laukia ir lau- į nederėtų reikalauti asmeninių 
kia to, ko patys nesitiki sulauk- j sprendimų, net pačiam tektų 
ti. Laukia, gal gi tautos iš vi- jieškoti patarimų. Kai Lozorai-
. i - i • • I- *< i - * - *- *. t)ARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 v.ir 
daus susprogdins komunizmą n tis svetimuose kraštuose atsto-j geRtadioniais: 8 v ryto — 10 v. vak 
jis be didesnių Vakarų pastan-! vavo Lietuvos respMbliką, jis in- M- R , I J ^ į \ 4 A ^ ^.iJįST1101800 

gų žlugs. Joks režimas nėra j strukcijas gaudavo iš užsienių! ««i> wiunn..M.H..«.lm.Hr"HHiiiiimni'"W'<i'"'-»M >».»»,.•,••,,....<.••,.»•«». 
amžinas. Nebus amžinas ir ko-į reikalų ministerio, o šis irgi ne^ 
imunistinis režimas. Jis turės vienas spręsdavo, bet tardavosi 
kada nors žlugti. Bet gali pra- j su ministerių taryba. Tai kaip 
eiti daug laiko ir pasaulyje dar 
daugiau nelaimių atnešti. 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ 2AIZDŲ 
LR ATVIRŲ ODNOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ, A.T-
Y1KV Ir SKAITOMU fcAIZDŲ. jl« 
oe««;i ramiai aBditl l f naktimis 
miegoti, nea h) nšalsenėjuaioa tatedo* 
uležtl Ir skauda, Kad paftallntl tą 
nlaUJima Ir akaudftjlma aani} at-rl-
rq Ir skaurtžly taiadų. uldėkltc 
LBOULO Olntmant. Ju I j d o m o i 
jrpatybaa palengvtM Jū»u akaudtjl-
m% Ir (a lėa lU ramiai mleffoU nak
tį. Vartokite jaa taipgi nuo a l a u -
a«U nuderimų. Jo» t a l p d paaallna 
niežėjimą li*os •adlnamoa PSORIA-1 SIS. Taipgi pašalina perMjlma llgoa 
vmdlnamoa ATHLETE'8 FOOT. su
stabdo dUovlnlma odos Ir perplyHlm« 
tarplrsfilų. Tra tinkamas vartoti nuo 
diluBtanOos, suskilusios odos dedlr-
rinlų, odos iibertmu Ir lt. . talp«i 
tinkamas vartoti vaikučiam kada pa-
slrodo skaudus iiberlmas nuo vysty-
klų. Jis yra «sra trduois viso U 
rtrilnlu odos Ugų Le-
fulo Olntment yra 
parduodamas po TI 
et. siu ir ft.ii 
Pirkit vaistinsse Ck» 
cagoje Ir apyllnose — 
alUwaukee, Wisc.f Oa 
TJ, I n d. Ir Detrott, sfi 
enlsjan arba rašyk* 
to lr atsiųskite M6-
ney ordos l: 

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

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies totografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. U t l S , SAV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

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

T£DIMi:VAl — VĖSINTUVAI 
KliEKTROS RKTKMI. VYS 
TV BEI RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 
A P A R A T Ų SUTAISYMAS 

irbtuvfcse lr namuose atliekamas 
atyruaių inžinierių. Sąžiningas ir 
eras patarnavimas garantuotas. 

UJTCixvision 
I SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

C sale s - service 
3130 S. Halsted. DAnnbe ft^88'. 

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

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T TeL Dirb tuves SEeley 

N a m ų KEnwood 8-3092 
— 

Sąjunga neturėtų savo pusėj 
Kinijos, tai Azijos ir net viso 
pasaulio reikalai stovėtų ki
taip. 

• * 
Laukimus — nereali politika 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metu 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 

kodėl mes nesusikalbam. Jei jau. 
verta kam nors primesti savų 
interesų dabojimą stropiau, kaip 
bendruosius reikalus, tai po šio 
Rastenio pasisakymo nieko pri-

«iiHi«iiiii:mui«miuBBi»Hua«iawi«B««a«a«awiHiaiiiiniiiiinnnniiiiiia» 

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

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga* lr Garantuotas Darbas 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

HARM0NY MOTORS, INC. 
Kviečiame visus savo klijentus bei automobiliais važinė

jančius lietuvius atsilankyti į naujai pastatytą taisymo dirb
tuvę. Turime moderniškiausius elektroninius aparatus nure-
guliuoti motorus bei hidrolinius įrankius atlikimui visų ka-
roserijos darbų, 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 bllių 
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. 
5805-01 S. H'ESTERN A VE. REpublic 7^480 

TOLIUS ŠLUTAS, pres. 

r ^ 

Laukimo politika yra nereali. 
Iš jos bet ką gerą tikėtis nė
ra vilčių. Pavojuj atsidūrusios 
tautos laukia iš laisvojo pasau
lio realių veiksmų. Tik reali po
litika gali Maskvą ir Peipingą 
išgąsdinti, o ne laukimo ir 
jiems pataikavimo politika. Per 
laukimo ir nuolaidžią politiką vis 
daugiau valstybių atsidurs už 
geležinės uždangos. 

l,|i||r|lllli||lr-ilU||:ill'!lBWUUii^'1im|l||1!1iJH"1,llll,l»"'llll|MMIiltl)|HH«ll|, 
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Rūpestingai ir pigiai taisau 
Nuostabu, Kaip Kramtoma Guma I f E L E V I Z I J O S 

Vidurių Laisvlntoja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gert 
maiste. 

I S 0 P H I E BARČUS 
Į RADI0 PROGRAMA 

U Vv'GES .stoties — | a a n i H'Ju 
P1RMAD ir PENKTAD. 
8:15 iki 9:'J0 vai. rytr 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekinad. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490' kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

ĮChic i^u 29, 111. HEmlock 4-24131 

I 

• Ala ta paslaptis, kuria milijonai 
monnj patyrė apie KKKN-A-M1NT 

'-a modernia kramtomą guma — • ! 
turiu laisvlntoja. Taip. todeM FBBN 
a-MINT'O veikimas yra Wlp nepa 
prastai BKirttnsraa' 

Gydytojai sako, kad Utl vidurių lala 
vintojai pradeda veikti perdaug auk 
«(i . . , Jau pačiame skllvyla. ntdelti 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su-
aj-do virškinimų, oasaiina sveikam 
lr energijai reikallusų maistų. 
f.m'vsm" laukiasi silpnas, pavargus. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki 
toks. Priimtas pagal nurodymus, Ji 
veikla daugiausiai nyatinSJ vidurį\ 
A«*IV — pasalina tiktai atmatas, bei 
o* gera maistų! I6v«nkite ta* blo-

Sos savijautos. Vartokite FEBN-A-
IINT lr jauskitės garai, pilni gjrj-

be* NuBlpirkit FEEN-A-MiNTI 

A P S R A T U S 
Garantuoja dar&ą ir dalis 

J. M I G L I N A S 
TeL HUmbodt i -1038 

IUIIUHIUUI1IUIIIIIIIIIIIIIHIIIHUIIIUIIUI 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE CGMPANY, INC. 

2810 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley S-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $148-00 

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

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

^v. ^ 

meM m i • . =s=s= • I I ' > I I • • 

K FEEN-A-MINT W 
fAMOUS CMiW>NCCllM LSHATIVE fiįR 

8TATYBA1 IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORJV RCA1Ų 
MEDŽIAGĄ 

CsARRMOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTWINA5, Prea. 
S039 8a HALSTED ST. 

•M. VTctory f - l t t t * J 

A P K A I N A V I M Ą IR P R E K I Ų PRI
STATYME TEIKIAME 

NEMOKAMAI 
RAaTINE ATIDARYTA kasdien nuc 

t vai ryto 1K*1 t vai. vakaro Ii 
»e*t4<H*n»a1s.tlkt> S vą^. vakaro 

L I E T U V I Š K A JS TAIGA 
SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

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

ir tolimų distancijų. Saukite: 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CAUFORNIA AVE., CHICAGO, U X . 

ROckweU 2-2282 
l S i m • 

http://ft.ii
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NELEIDŽIA GRJŽTII LIETUVA 
JONAS KERTINIS, Vokietija 

Viskas mums įdomu, ką su-! galvos. Taip, jie naujoje gyven 
žinome apie likimą mūsų brolių vietėje jau gali be sargybų vaik 
sesių, sovietų išvežtų j Sibirą ir ščioti per gatvę, gali net pasi-
kitas Sovietų Sąjungos dyku- ] rinkti sau darbą savoje profesi-
mas. O sužinome vis naujų ap- joje, jei yra tam bet kokių rea-
linkybių, nušviečiančių nežmo- l.ų galimybių, jie gali net šeimas 
nišką bolševikų elgesį su mūsų I kurti arba parašyti laišką į tė-
tautiet.afs. Iš paskiausiai grįžu | viškę, kad atvyktų jo šeimos 
sių vokiečių vyrų ir moterų su- nariai. Bet koks tai gyvenimas 
žinome faktą, kuris gali sujau-i — po poLcijos priežiūra! Iš ap 
dinti ypač ne vieną, kurio arti- gyvendinimą vietos neleidžiama 
mieji yra ištremti. 
Paleidžia—baudžiavai iki gyvos 

galvos 

Retkarčiais jau ir anksčiau 
buvo girdėti, kad sovietai ati
dirbusiems sunkiųjų darbų me
tus neleidžia grįžti į namus, 

niekam išvykti. Ir ar gali saky
sim lietuvis atsakyti prieš save 
ir prieš savo tėviškėje likusius 
šeimos narius, kad tie laisva va 
lia keltus į sibirišką katorgą? 
Žmogus savo pasmerkimo me
tais kovojo už savo gyvybę die
ną iš d enos, metai iš metų, atei 

bet kur tai kitur nuveža. Buvo ! na jo "bausmės" galas ir visvien 
manoma, kad tai, galbūt, tik negali jis laisvai vykti atgal, iš 
atskiri atsitikimai, gal tai tik kur atitremtas, o tremiamas į 
priemenės prieš tuos, kuriuos j kitas Sibiro sritis. Ar tai ne 
bolševikai laiko sau ypatingai1 žiauru? 
pavojingais, sakysim kokius | Daug yra bolševikų pasmerk-
nors veikėjus ar panašiai. Bet tų 20 ar 25 metams. Kada tie 
paskiausiai grįžusieji patvirti- išvys nors ir tokios "laisvės" 
na faktą, kad tai ne atskiri at-] dieną. Ne, 25 metus niekas ne 

Jaunimui į talką 
Prieš porą metų, tėvui Alf. 

Bernatoniui vadovaujant, imta
si jaunimo stovyklų organizavi 
mo darbo. Sechache suorgani
zuota stovykla sulaukia virš 
1000 lietuviškojo jaunimo. Ben 
dra malda, paskaitėlės, Iškylos, 
laužai taip jaunimą nuteikė, 
kad dažnas net ašaroja su - sto
vykla atsisveikindamas. Pasise 
kusi stovykla davė dar didesnį 
impulsą šio darbo ir ateityje ne 
apleisti. Praeitų metų stovyklos 
talpina jau virš 200 lietuviško
jo tremties jaunimo. 

Ir šiais metais, tėvo Alf. Ber 
natonio, lietuvių misionierių di
rektoriaus Vokietijoj, rūpesčiu, 
norima suorganizuoti katalikų 
vaikams vasaros stovyklą. Vie
ta surasta, laikas nustatytas. 
Sveikintina, kad šiais stovyklai 
vadovauti imasi ateitininkai. 

Be užjūrio lietuvių pagalbos j j ^ Mes pradėjome, o jūs padė-
mes ir šiandien, kaip ir visuo- ^ite, nes mums visiems rūpi Lie 

malo-

Kuo Amerikai naudinga pietryčių Azija 
JONAS BRAZDŽIONIS 

Indokinija, Burma, Thailan- ryčių Azijos viso eksporto pa
das ir Malajai — tai šalys, dėl grindą, yra tai vertybės, kurios 
kurių šiandien vyksta politinė, reikalingos ne tik Amerikai, 
ekonominė ir "karštoji" kova bet ir kitiems vakarų pasaulio 
tarp komunistinio bloko ir va-1 kraštams. Netekus pietryčių 
kariečių (JAY, Anglijos ir Pran Azijos, visas ekonominis bend-
cūzijos). Komunistinis blokas radarbiavimas ir prekyba prik 
nori ne tik pietryčių Azijos tau 
toms užnerti ant kaklo Krem
liuje nuvytą vergijos virvę, bet 
ir atimti iš tų kraštų svarbiau
sius strateginius turtus, kurie 
laisvajam pasauliui yra labai 
reikšmingi. Nekalbant apie ry
žius bei kitus maisto produk
tus, kas daugiausia aktualu 
azijatiškam pasauliui, natūra
linė guma, cinas ir tungstenas 
(paskutinysis ypač reikalingas 
plieno gamyboje) sudaro piet-

s 

lausytų nuo komunistų 
nės. 

met, negalėsime atlikti šito dar 
bo. Mums reikalinga finansinė 
parama. Kreipiamės į visus lie
tuvius, nes Lietuvos ateitis, glū 
dinti mūsų jaunime, rūpi-vi -

tuvai gražinti visais atžvilgiais 
sveiką mūsų jaunimą. Aukas 
prašome siųsti tėvui Alf. Berną 
toniui, lietuvių misionierių di
rektoriui Vokietijoje, 16 Dieb-

vos 
tos ir kitų sunkiųjų darbų sto
vyklų ir kalėjimų lietuviams, 
latviams, estams neleidžia grįž
ti į savo tėviškes, bet juos gink 
luotom sargybom, kaip pikčiau 
sius piktadarius, etapu nugabe 
na į tolimiausius Sovietų Rusi
jos užkampius ir juos ten prie
varta apgyvendina. 

Ką sovietai, sakysim, 1946 
metais "teismo" ar enkavedis
tų "troikos" sprendimu nuteisė 
8 metais sunkiųjų darbų, tas 

Kun. Ant. Bunga 

sitikimai, bet kad tai sistema- gali gyvas išlikti esant tokiom Į šiems. Ypatingai prašome į šį i t>urg, Kapuzinerkloster, Germa 
tiniai žygiai nušalinti žmones j daibo ir gyvenimo sąlygom, jaukų rinkimo vajų aktyviai įsi-j n y > tiesiog, arba per Balfą 
nuo savo tėviškės iki gyvos gal j nors ir stipriausios būtų buvęs_\ jungti katalikiškąsias organiza 

Paleidžiamiems iš Vorku- sveikatos. cijas ir jų vadus, {dėtas kapi-
„ . , . . , ,' -* « • talas į Lietuvos katalikiškąjį 
Kai kas svajojo, kad Stalinui | j a u n i m ą m ū s u i r d a b a r n e a p _ 

mirus, Berijai nugriuvus, susvel , ., 
nės ir tremtinių kankinimas. Bet D m a s l i e t u v i ų v a i k u č i ų 
kaip matyti, isgalvojamos vis j ̂  V o k i e t i j o j e n a g a p_ 
naujos priemonės naikinti nepa | v e r k t i n o 3 p a š a l p 0 S ) k u r i o s s u n . 

JAV prekyba su pietryčių 
Azijos kraštais 

Prekybos veikla tarp Indoki-
nijos ir JAV nėra didelė. Skel
biama, kad 1953 m. JAV pirko 
iš Indokinijos maždaug už 17 
mil. dol. Daugiausia buvo pirk
ta gumos — virš 15 mil. dol. 
vertės. Kaipo pirkėja, Indoki
nija — silpnas klijentas. Praei
tais metais indokiniečiai pirko 
iš amerikiečių u i 37 mil. dol. 
vertybių. 

Thailandas jau yra žymiai 
reikšmingesnis Amerikai kaip 
įvairių dalykų tiekėjas ir pirkė
jas. Maža šalis Thailandas, ta
čiau praeitais metais sugebėjo 
Amerikai parduoti beveik u i 
69 mil. dol. savo prekių: gu
mos už 46 mil., cino už 11 mil., 
tungsteno u i 5.3 mil. ir už 6 mil. 

kt. Pažymėtina, kad Thailandas 
per metus pagamina 5 mil.svarų 
tungsteno. Kaipo pirkėjas, Thai 
landas labai silpnas. 1953 m. 
pirko iš JAV mašinerijos ir su 
sisiekimo priemonių maždaug\ 
už 26 mil. dol. 

Burma mažiausiai turi įtakos 
į JAV ekonominį gyvenimą. I i 
jos amerikiečiai praeitais me
tais pirko tik už 3.4 mil. dol. 
(daugiausia tungsteno). Bur-
miečiai tepirko tik už 6.8 mil 
dol. vertybių. 

Malajai — jau žymiai svar
besni Amerikai, nes, sakysim, 
1953 m. malajiečių eksportas į 
JAV siekia arti 100 mil. dol. 
Guma ir cinas pagrindiniai 
eksporto dalykai. 

Iškritus pietryčių Azijai, 
Amerika dar n ^bankrutuos 

Apskritai, prekybos departa-' 
mento statistika rodo, kad 1953 

m. eigoje JAV ii Indokinijos, 
Thailando, Burmos ir Malajų 
pirko gumos už 163.8 mil. dol., 
cino — 107.0 milM tungsteno— 
8.3 mil., prieskonių — 7.1 mil. 
ir k t prekių u i 14.4 mi l doL 
Viso už 300.6 mil. dol. Gi JAV 
pardavė išvardintiems kraštams 
mašinerijos h* susisiekimo prie 
monių u i 62.9 mil. dol., chemi-
kalinių dalykų — 5.9 mil., me
talo produktų — 7.5 miL, ži
balo 4.5 mil., medvilninių pre
kių — 10.7 mil., tabako — 8.8 
mil. ir kt. dalykų už 30.5 mil. 
dol. Viso parduota už 130 mil. 
dol. prekių. 

Palyginus viso JAV eksporto 
ir importo davinius, 800 mil. ir 
130 mil. yra labai maži skai
čiai. Žinoma, guma, cinas ir 
tungstenas yra labai svarbios 
medžiagos ekonominiame gyve-

(Nukelta į 6 psl.) 

<? 

kiai uėtenka kasdieninei duo
nai. Nenuostabu tat, jeigu dide
lis procentas lietuvių Vokietijoj 

geidaujama^ rusams tautas. 
Dar kas keista. Pereitais ir 

šiais metais sovietai paleido iš 
priverčiamųjų darbų stovyklų | serga džiova. Jaunimą mes tu-
vokiečius, austrus, ispanus ir rime nuo šios nelaimės apsau-
kitų tautų pasmerktuosius net I goti. 
25 metams, ir leido jiems grįžti Tikinčiajam lietuviui šie me-

šiais metais turėtų būti paleis-1 į savas tėviškes. Taigi svetim- tai yra ypatingai brangūs: Ma
tas į laisvę. Taip juk yra visur šaLams leidžia grįžti, bet tiems, ' rijos Metai, spaudos atgavimo 

kuriuos Maskva laiko savais pi- sukaktis, Pijaus X paskelbimas 

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

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

kaip patys sunkvežimiai, taip Ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inslurlnti 

l. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th St, Chieauo. Illinois 

Telef. W Albrook 54209 

GEROS KOKYBĖS NAMAMS BALDAI IR REIKMENYS 
UŽ NEBRANGIAS KAINAS 

m "-mnmpii 

pasaulyje elgiamasi su atbuvu
siais savo laiką. Tik sovietuose 
kitaip. Žmonės vien tik už tai, 
kad yra lietuviai ir kad bolše
vikams bet kuo nepatiko, pas
merkiami ilgiems metams. Dau 
gel.s tokių pasmerkimo laiko ne 
perneša, miršta jau pakeliui (to 
kių buvo daug atsitikimų, kaip 
yra paliudyta mačiusiųjų), ar
ba dėl sunkių darbo ir gyveni
mo sąlygų žūna prieš laiką. Bet 
jei kas buvo klek stipresnio kū
no ir nervų sudėjimo, kas tuos 
sunkius kančių metus gyvas iš
laikė, tą visvien nepaleidžia 
grįžti į savo tėvynę, bet iš vie
nų vergijos pančių perkelia į ki 
tą baudžiavos būdą. 

Tai bent "laisvė" 

Iš grįžusiųjų paliudijimo aiš
kėja, kaip juos vežė tuos "į lai 
svc paleistuosius": Vežė bendrai 
su visais kitais kaliniais, apkai 
šiojo tokiomis pat ginkluotomis 
sargybomis, murdė iš vieno pe
reinamojo kalėjim i į kitą, leido 
jiems kankintis nuo utėlių ir 
blakių kaip ir kitiems kaliniams, 
davė tokios pat vandeninės, dvo 
kiančios sriubos, žodllu su jais 
niekuo geriau nesiclgė, kaip su 
kitais pasmerktaisiais. 

Kai nuveža į "laisvo gyveni
mo" vietą, paleistieji jaučiami 
pasmerkti baudžiava, iki gyvos 

liečiais, neleidžia grįžti ir juos šventuoju ir t. t. Tai visa mes 
nugabena į tolimus Sibiro už- paminėsime ko gražiausiai. Var 
kampius priverčiamai koloniza- ! gui ir nutautėjimui atiduotą lie 
cijai. Koks tai šlykštus režimas. ! tuvišką jaunimą gelbėti yra irgi 
kuris taip elgiasi su savais pilie I šių metų šauksmas. Tat ir kvie 
čiair.. čiame visus į aukų rinkimo tai-

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

• Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

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

Sekretorius AUGUST SALDUKAS. 
Ui Taupomus Pinigus Mokame V/z Nuošimčio 

: ^ 

J? 

\ 

Paklauskite bet kurį mūsų pardavėjų 

dėl specialės nuolaidos šio skelbimo 

skaitytojams. Lengvi išsimokėjimai 

ar atvira sąskaita. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOUTH WESTERN AVENUE 

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

•^ « g 
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SEGHETTI T R A V E L BURBAU 
2451 S. Oakley A v e. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

Taipgi parūpiname bilietas, rleiba&ua tr gntrnrtumm 
bone (turistus dalykus. TURIME LIETUVIŲ SKYRIŲ Pildome 
afidevltus. Kelione* pUumokite iš anksto kitiems m e t a i s , Aaka-
«au užsisakykite Mietus kaip lėktuvais taip u> laivai*, tai būsite 
tikri, Kad tikrai Kausite vietas. Pirkdami atletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutrukdymo, nes neat-ikAs lan
kyti* nei f antakėlio stoti ar aerodromą, nes riaa tai atlik rite 
vienoie vietoje — PAS MUS. 

The ultimate in taste—quality—value. 
. 

Thai7s why it's the 

WORIJ>'S 
IARGEST SELLING 

KENTUCKY UHISkE Y 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
Įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS t LOAN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupą, 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $ 10,000.ee 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer R v e., į vakarus nuo Califomia Are. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad.. antrad., penktad Ir Trečlad. t ryto Iki U ». 1 
leMad. t T. ryto Iki 4:S0 p. p. Ketvirta*, t ryto Iki t rak. 

w 
* ' * 

> 
PIGIAI IR SACGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJI: IR IŠ VOLIAU 

K. EIDUKONIS 
lurlu naujij UHU-IJ sunkvežimi 

• Ir apdraudas 
6930 S. Talman. Chicago 2», 111 

Tel. GKrotehlll 6-709« 

•-'•**&:*:; 
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CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniikai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukom! 
Specialybe — vestuves. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir graliai at
liktas darbas. 

4 1 4 YVEST 6 3 r 6 S T R E E T 
TeL EKsfi 4-5S«3 arba ENg. 4-5840 

uhny Brook 
M BRAND 

01d Sunny Brook gives you every "Cheerful as 
fine ąuality a whiskey can offer. 

Why not enjoy it again tonight? it$ Name** 

A1M» A^ailabte 
BOITLED IN BOND 

— 100 PROOP 

K t N T U C K Y 
B L E N D E O 
W H I S K E Y 

$445 
4/5 Qt. 

KENTUCKY 
S T R A I G H T 
B O U R B O N 
W H I S K E Y 

$4.79 
, 4 / 5 Qt. 

OtD SUNNY B«COK BRAND KENTUCKY BIENDED VVHISKEY CONTAINS 65% GKAIN NEUTIAl -SPJUITS • THE OlD SUNNY BROOK CO., IOUISVUIE. KY. 

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYK1T i i * 
ERDVIĄ IR PATOGIĄ 

BKl S L M A I S 1 4 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

K 

4181-88 ARCHER A VE. 
Tol. LAfayette S-SIIl 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratoriy, plovyklų, vaikam* rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
jy 

tir = 

• * % * - ! 

KUR visada buvo ir 

TAUPYKITE ATEIČIAI PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS i CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOC1ATION, KUR 
KTEKVTFVA 8ANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI 110,000 BT AM AOMsTCT OF TRR U. B. GOVERNMENT 

KUR tamsta pats sali atlikti visus savo Ir savo ieimos fhsisMinhsi 

KUR 30 metų patyrimas užtikrina visiems saugų Ir teisintą patarnavimą. 

. 

HIH1IMM • l fiujHiHįit.iur l lu.uuiMiaiu.ill.:,- ^ ^ 

yra išmokamas aukštas dividendas. 

KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite Šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj ištaigoj. MC SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Del paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * P H N PAKEL, Preadentas • 6234 So. We*ern A v c • TeL: GRovehfll 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki i po pietų. Kei*lrtaaiettala nuo 9 iki 8. Trecia4iianisis oidaryta visą dieną, gesta*, aus 0 ryto tstf* » 

-

http://000.ee
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B DIENRAŠTIS DfcAŪGAS, (imCACO, ILLINOIS Antradienis, birželio 8 d., 19$4 
x=e 

K00 AMERIKAI NAUDINGA 
PIETRYČIŲ AZIJA 
(Atkelta iš 5 psl.) 

nime, tačiau esamų vertybių re- • 
zervai, galimumai natūralinę] 
gumą, pakeisti sintetine, vietoji 
cino rasti kiti pakaitalai, ame-' 
rikiečių dabar perdaug nebaido 
ir, jeigu pakliūtų pietryčių Azi-1 
ja į komunistinę kontrolę, JAV 
dar nenugarmėtų į ekonominę 
katastrofą, o tik būtų pralai
mėta politiniai bei kariniai ir 
suteikta galimybė plėstis komu 
nistiniam banditizmui. 

Karalius Ckicagoje 
Haile Selassie, Etijopijo3 ka

ralius, lankosi Chicagoje. Jam 
suruoštas pagerbimas Sherman 
viešbutyje. Be to, bus greitas 
vienos dienos Chicagos miesto 
apvažiavimas. Karalius pagei
davo susipažinti, bent trumpai, 
su Chicagos pramone. Iš Chica
gos Haile Selassie išvyksta į 
St. Paul, Minnesota. 

"Piety Kryžiaus 

Padangėje" 
Lotynų Amerikos rašytojų novelių 

antologija, sudar© Povilas Gaudys 
viršelis dail. J. Ptlipausko. 480 psl 

Kaina $4.50 
Apie šešiasdešimt {vairaus dydžio 

Ir {vairios nuotaikos pietų pasaulio 
novelių sutelks daug: dvasinio pasi
tenkinimo Jūsų atostogoms. 

Užsakymus siuskite: 

D R A U G A S 
2334 So. OaViev Avenue 

CfflCAGO 3 ILL. 

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija yra aktualu žinoti kuodau-
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje 

Raudonasis Siaubas 
yra ryškiaf pavaizduota sovietų 
klastingos politikos užkulisiai 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leidinį, kuris 
gaunamas "Draugo" Administ
racijoje, 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Kaina $1.25 

LIETUVIŠKA GASOLINO STOTIS 
IR AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

59 So. VVestern Ave. Tel. REpublie 7-9533 
Shell lionzinas. Atliekami generaliniai remontai moto

rams, stabdžiams, transmisijoms, keičiamos dalys; be to; 
Ivisi lyginimo ir dažymo darbai. 

Įmonėje dirba ir patys savininkai. Visiems mechaniš
kiems darbams vadovauja motorų specialistas Aleksand
ras šnielius. įmones savininkai: A. Adomėnas, V. Kozica, 
ir V, Paalksnis. 

Įmone įrengta pavyzdingai su paskutinės laidos mo
derniškiausiais aparatais, kaip tai: tepimui, visai automo
bilio elektros sistemai ir karboracijai. Prityrę ir sąžiningi' 
mechanikai atliks darbus greitai, sąžningai ir pigiau ne 
bet kur kitur. 

<? % 

-N 

TAUPYK ATEIČIAI 
Kiekvieno ateitie! laimi priklauso nuo to, klok i k 

autaupo, kada galėjo taupyti. Ką boplanuost ateičiai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Universal Savings and Loan bendrovėje, 
-gausite gera dividendą, užtikrinta saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nes indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti iki $30,000. 

Nemokamas sustojimas automobilistams, v 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

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

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

Į P. & J. J O K U B K O S 
Laikrodžiu, Brangenybių, Radijo, Televizijos Krautuvė 

(Buv. Kass Kazakausko krautuve) 

\\W///!/if 1. Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai | 
$&IS*iS!k žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, ša-1 

kūčių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara- | 
tai, 5. Pinigines, 6. Zenith, Dumont ir G. E. | 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radijos. | 
7. Televizijos ir radio lemputes, 8. Žaislai i r | 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

i 
Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

14102 Archer Ave., Chicago 32, l!l.. Tel. LAf. 3 8617 
MM !tiBnmjrrmniriiimtnuiniuiirticmiiriitfiiiiHMiirnnniiiinnnniinnMiMuiiirint;ni!mHmiiiiiiniuu(inm!MiMuuiii!n!i: iiiiiiiimiiiHmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMnmimiimiiiiimii.iiiu 

Motery dėmesiui 
Jei kuri dar neturite knygos 

"Mūsų Keliai", paskubėkite ją įsi- i 
gyti. "'Mūsų Keliuose" rasite daug 
gražios medžiagos iš lietuvių ka- į 
talikių moterų veiklos Lietuvoje i 
ir užsienyje, o ne vieha gal ir save \ 
nuotraukoje pamatysite. 

Knygos kaina tik $1.00. Gauna-' 
ma "Draugo administracijoje. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIH 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Hamu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, 111. 

VTETŽ 
10000101001 000W00W0000G00000000000 

VASAR 
"N I D A" 

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

Lietuviškas maistas, alus ir vy
nas. Gera maudymuisi vieta. 
^00^0J0J000J0WI0W00^0W90^000000J0J00J00)00J0)0 

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL 

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

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN, 
4038 Archei Ave. Chicago 32. 111. 

1447 S. 
ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN, 

Ct. Cicero 50.111. 
Per "Drauda" s a l i m a įsigyti nau

ja Ir Įdomią knygą 

M Ū S Ų K E L I A I 
Katalikes moterys, ateitininkes Ir 

visi moterų visuomenine veikla be- i 
sidomlntys čia ras išsamios medžia
gos iš lietuvių katalikių moterų ir 
mergaičių organizuotos veiklos Lie
tuvoj ir užsieniuose. Tai pirma tos 
rūšies knyga, kurią tur6tų įsigyti 
kiekvienas. Knygos kaina tik 1 dol 

Užsakymus su pinigais siųskite 

" D R A U G A S " 

2334 So. Cakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

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

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
_ ATVAŽIUOSIM POPIET". 
r».l.» M/.I.IOS. RADIO. PATKFONV 

T \ l s \ MAS 
JONAS GRADINSKAS 

J. <. Trlrthlon. 944 W. H.'.th PL 
I. |if..ruv«« VHtmUe* « î »»>» 

P<v» l i r t » » | Ir fftriutt ir pu'iau: 

Be poety nebūty geliu — būtu tik šakniavaisiai 
Galima klausti, ar idiliška bei 

skambi lyrika gali iš viso derintis 
su mūsų laikais, kurie yra toki 
triukšmingi, skubūs Ir pilni rūpes
čių. Tiesa, kad dabartini žmonija 
yra pasinešusi 1 išore. Bet tai n ira 
Joks klausimo sprendimas. Sveika
ta eina tik iš vidaus. Tyro džiaugs
mo Ir žodžio paklausa liks amži
nai. Mūsų nepaprastos mintys ir 
kilnūs Jausmai dažniausiai yra ap-
nešaml gyvenimo pareigų dulkių, 
nuovargio Ir susierzinimo. Tačiau 
širdis visuomet rusena. JI visuomet 
yra pasiruošusi kilnesniam Jaus
mui. Poetas Ją v61 suvirpina, pri
mena senas dienas, groži, meile, 
draugys te . . . 

Mūsų nuotaikai pakelti nBra rei
kalo griebtis nuduoto džiaugsmo. 
Gražiausi, kilniausi Ir garbingi 
Jausmai to nereikalingi. Maži, seni 
vos ne vos ryškūs dalykai gali būti 
priežastis kitos mūsų nuotaikos Ir 
tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
pažvelgia J visus dalykus naujai, 
kūdikio akimis Ir atveria m u m s jų 

grožf bei prasme. Be poetų nebūtų 
geiių, būtų tik šakniavaisiai. 

Lietuvių Poezijos 
Antologija 

sudari J. Aistis Ir A. Vaičiulaitis, 
109 poetų atvaizdai kreidiniame po
pieriuje, dali. A. Varno viršelis Ir 
iliustracijos, 812 pusi., kietai Įrišta, 
kaina 6 dol. 

I šiuos lakštus susirinko visa dai
nuojanti mūsų t a u t a . . . Tai yra 
veikalas, kurio pasigedome Jau Ne
priklausomybes metais. Jis nusipel
no, kad būtų kiekvieno kultūringo 
lietuvio pačių rlnktiniausių knygų 
skaičiuje. 

Užsakymus siųskite: 

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

Chicago 8, m. 

DIDEU PAVASARINIAI BARGENAI 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE 

Margi kilimėliai, vert** 12.7B, tiktai po 70 rentų 
Kilimėliai, reguliariai pardavinėjami po S3.9r>. tik po f 1.50 
Gražių spalvų kilimėliai po kojomis, tik po 70 centų 
Skalbiami, ilgais kaurais kilimėliai po Si .50 
Apvalios romios kilimėliai 28\28 . tik po 62.60 
Įvairiausi kilimėliai skirtingų spalvų, 20x34, tik po *2.95 
Nylonlninl kilimėliai 24x48, gražiausių lygių spalvų, tik po . . 6 3 . 0 0 
Yvloniriiai kilimėliai 30x54, Uk po s 1.95 
Gėlėtos pagalvės po • $1.25 
Grynų nauju vilnų kaldros, pasiūtos is ši lko švelniausių spalvų.$5.95 
Grynų naujų vilnų kaldros, pasiųtoa iš storos šilkinės satinos* 

dviejų gražiai suderintų spalvų su meniškais apsluvlnėjl-
maLs, vertės $19.95 — parduodamos tiktai po $7.95 

Pusvllnoniat Manketai, vertės $9.95, tiktai p o . $4.95 
Baltom kamelijos lovų uždangalai su rožinių, mėlynų, aukso, ža

lios ir kitų spalvų papuošimais, tiktai po $0.95 
IJOVU užtlesimai su milžinišku spalvotu povu centre, tik po . . . $ 0 . 9 5 
Naujagimiams gryno sidabro šepetys Ir šukos, vertės $0.95, t ik $1.95 
Gražios škotiško* lėlė*, vertė* $3.95, tiktai po $1.50 
Lėlės, vertės $5.00, tiktai p o $2.50 
Didelio formato gražios guminės lėlės, vertės $5.00, tik po . . $3.95 
Stalinių plunksnų setas, tik $2.95 
Sidabrinis vaikiška* šaukštelis ir saikutė, vertė* 94.95* tik $1.75 
Angliški rekordai po 25 centus, l i e tuviški rekordai ta pačia kaina. 
Kišeniniai laikrodėliai, vertės $2.50, parduodami po $1.50 
Railroad kišeninis laikrodėlis, vertės $12.95, t iktai $6.95 
Vaikiški laikrodėliai, vertės $0.95, p o $4.95 
žadintuvai laikrodžiai, vertės $3.95, p o .$1.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodis su apyrankėle, ver

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

ne tystanėia apyrankėle, 1? akmenėlių, vertės $49.95, tik $35.00 
14 karatų balto aukso rankinis laikrodėlis, pai lgo ketvirtainio 

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

tės $39.90 — parduodami po . $13.00 
Vyriški 17 akmenėl ių rankiniai waterproof laikrodėliai, vertės 

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

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

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

mantais Ir paauksuota metai , apyrankėle, vertės $150, t ik $75.00 
Be to, garsiausiu Amerikos firmų, ka ip: Bulovą, Benrus, Klgin. 

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

ir 4 melsvais deimantais sužadėtuvių žiedai ir 5 dideliais dei
mantais vedybiniame žiede, vertės $350, dabar tik . . . . $ 1 7 5 . 0 0 

Kasdieniniai papuošalai: auskarai, apyrankės, karoliai, sagu
tės ir kiti, vertės $1.00, dabar t ik tai po 25 centus 

Papuošalai, vertės $3.00, p o 50 centų 
Indentificatton apyrankės, vertės $12.00. po $5.00 
Indentificatlon apyrankės, $7.95 vertė*, po $3.95 
Mergaičių širdeles formos loeket setas, vertės $4.95, tik . . . . $ 1 . 9 5 

\
vairiausi vėlinusios mados kasdieniniai papuošalai nuo $1.00 ir aukš. 
'ėliausios mados piniginės, $1.50 vertės, po 50 centų 

$3.00 vertės piniginės su .gražuolių paveikslai* t ik p o $1.00 
Panošalų dėžutė su puikiais papuoša la i s vertės $25.00 tik . . . . $ 8 . 0 0 
Papuošalų dėžutės nuo $1.50 ir augšėiau. 
Vyriškų laikrodėlių paauksuotos apyrankės, vertės $9.95, tik p o $1.00 
Saldžiam pyragui plauti peilis, vertės $3.00, t ik 75 'centai 
Stainless steel 0 steikul plauti peiliukai, vertės 13.75. tik $2.35 
Pavieniai peiliai, šaukštai, šaukšteliai ir šakutės nerūdyjamo 

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

vertės $30.00, tiktai $12.00 
Communlty ar Rogers 1847 silvcrvvare setai 8 asmenims, gra

žioje dėžėje, sumažinta ka ina Iki <. $32.00 
10,000 lėkščių poredano ir amerikoniškos gamybos po 20c. gabalas 
SS gabalų lėkščių setas del 12 asmenų, vertes S54.00, tik . . . . 8 1 8 . 0 0 
Kavai automatiškas \ imlulis Ir dar 3 ekstra indai, vertes 637.OO, 

dabar tiktai $24.95 setas. 
Paskiri pasidabruoti kavai indeliai $0.00 gabalas. -
L/Opinės armonikos nuo 75 centų ir augščiau. 
Hohner akordeonas, 24 bosų, $72.00 vertės, tiktai $24.00 
80 bosų piano akordeonas, $87.00 vertės, tiktai $29.00 
100 bosų akordeonas tiktai $50.00 
120 bosų akordeonai po $59.00 
Rašomosios of iso mašinėlės , vertes $00.00, t iktai p o $39.00 
Nešiojamos rašomosios mašinėlės nuo $09.00 ir augščiau. 
Rašom, mašinėlės su liet. pi lnu 88 raidynu, $120 vertės, po $100.00 
Siuvamosios elektrinės mašinos nuo $39.00 Ir augšč iau 
Tuasteriai, vertės $4.50, dabar p o $2.95 
Automatiškas toasteris, vertės $15.00, dabar $9.95 
Elektrinis Broiler (Majestic) kepti mėsai, vertės $24.95, t ik .$15.00 
Elektrinis keptuvas (Broiler) , kur kepamas kepsnys, sukiojasi 

ir permatomoms s i e n e l ė m s vertės $09.00, dabar $29.00 
Apvalios formos YVaffle-iron, $10.95 vertės $9.95 
Kelioniniai elektriniai prosai, vertės $5.95, po $2.95 
Importuoti kavai stikliniai buteliai, vertes $2.00, po 75 centus 
Maži radio, vertes $25.00, p o $10.00 
Radio su laikrodžiu ir žadintuvu, vertes $29.00, t ik $19.95 
Didesni G. E . radio, vertės $44,00, dabar p o $29.00 
Radio su AM ir F M bangomis, vertės $55.00, dabar p o $35.00 
Cavalier radio su žadintuvu laikrodžiu, vertė* $37.00, dabar . . $27 .00 
Balso rekordąvimo mašina, vertės $99.00, dabar $59.00 
Gausus i»asirinkimas tobuliausių phonografų ir radio phonografų, 
kaip RCA-Victor, Phl lco, YVebcor, Magnavox, Zenith, Columbia ir kt. 
9 eilių Addlng Maciūne, t iktai $39.00 
Kelioninis lagaminas su veidrodėliu ir šukomis, vertės $5.00 . .$2.95 
Naktinis lagaminėlis, $12.00 vertės $4.50 
Samsonite lagaminai, drūčiausi Amerikoje, nuo $19.95 Ir aukščiau. 
Metaliniai lagaminai p o $11.50 
Dideli, lengvučiai lagaminai p o $9.9a 
Plastikiniai 10 gabalų Dresser s e t a i vertės $4.50, tik $1.50 
Paauksuotas 3 gabalų Dresser setas, vertės $9.00, $4.95 
Paauksuotas 4 gabalų Dresser setas, vertės $12.95, dabar . . . . $ 0 . 9 5 
5 gab. Dresser setas širdies formos dėžėje, vertės $15.00, . . . . $ 1 0 . 9 5 
0 gab. Dresser setas s u pi lnu manikiūro setu, gražioje dėžėje, 

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

Schlck, Schiok Colonel, Korelco, Sunbeam ir kiti. 
Cigarečių žiebtuvėliai, vertės $2.95 50 centų 
Cigarečių žiebtuvėlis su pieštuku, vertės $5.00, $2.50 
Parker žiebtuvėliai, kur nereikia pilti pusę metų benzino, vertės 

$12.95, p o $9.95 
Paauksuotos vyriškų marškinių rankovių sagos ir kaklaryšio 

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

• dabar tiktai $9.95 
Gintariniai karoliai, vertės $20.00, p o $11.00 
Gintariniai karoliai su didėjančiais karoliais, vertės $45, t ik . . $30 .09 
Skaidrus gintariniai karoliai, vertes $35.00, po $25.00 
Gintariniai auskarai, vertės $9.00, po $4.50 
Auksinės Bali Point plunksnos, vertės $4.95, p o $1.95 
Auksinių plunksnų setas: plunksna, pieštukas ir Bal i Point, ver

tės $12.96, tiktai po $5.95 
Rašomosios plunksnos, $5.00 vertės, $3.00 

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

ATDARA PIRMADIENIO I R KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 

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

(1ASSIFIED AND HELP WANTED" ADS 
• "DRAUGAS" AGENCY • 

65 Eaat YVashinston Street 
TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenoe 
TeL VlrgĮnia 7-6640; 7-6641 

PROGOS —' OPTOlCruyiTIEŠ 

PELNINGA 
DELIKATESŲ KRAUTUVE 

\ Judri vieta su mokyklos -reikmenimis ir 
"hobby" dalykais. Žemos iilaidos, pamiri 
gyvenimui vieta užpakaly. Geroj apylin
kėj Ciceroje, arti mokyklų ir bažnyčios. 
Del ligos savininkas parduos nebrangiai 
Del pilnu informacijų saukite -

OLympic 2-8637 

• ^ 

HELP VVANTED — MOTERYS 

RAG SORTERS 
Reikalingos skudurų rūšioto-

jos dirbti skudurų dirbtuvėje. 
Patyrusios ir nepatyrusios. 

Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaite. Geras atlyginimas. 

Kreiptis 
PUBLIC IRON k METAt CO. 

77S5 W. 4 7 * 8t. 
LYONS, ILL. 

TeL Lyons 3-4710 
BIshop 2-2023 

REIKALINGA moteris prižiūrėti 7 
metų morgaitę• • butas, išlaikymas ir 
atlyginimas pagal susitarimą, apie 
4"> mylių nuo Chicagos. Rašyti: K. 

GROCERY - DHJCATESSEN Schoot I Milius. 100 Barnard Koad. Manteno. 
supplies, etc. Ideal spot for buteher. Nice 
4 room apt., 2 bedrooms, in rear. Good 
going business, wcll establ«hcd. Rea
sonable rent, good lease: priced right for 
immediate sale due to other interesu. 
Mušt be seen to appreciate a real buy. 
1756 N. SAVVYER CApital 7-9876 

HELP VVANTED VYRAI 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

LIQUOR STORE. Ali modem fixturrs, 
including 30' bar, vvalk-in coolcr, 3 bot-
tle coolcrs. Doing darge volume, rea-
sonable rent, long lease, priced right for 
immediate sale due to ill health. Mušt 
be seen to appreciate a real value. 

2940 VVEST 63rd STREET 
GRovehill 6-5757 

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

1358 S. TRIPP AVENUE 
' LAwndale 2-9895 

GRILL and SODA BAR. Vieta prie 
kampo, labai pelningas, didelis biznis. 
Vietos dėl 55 žmonių, gah' būti padidin
ta. Visi nauji modernūs įrengimai ir fik-
čeriai. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Išeina j pensiją, teisingai įkainota, nori 
skubiai parduoti. Pamatę įvertinsite gerą 
pirkinį. 
2101 S. MICHIGAN VIctory 2-9040 

ROOMING HOUSE 

15 rooms, all furnished. Good income. 
Reasonable rent, good lease, priced right 
for immediate sale due to illness. Mušt 

į be seen too appreciate a real buy. 

5820 RAČE AVENUE 
COlumbus 1-9426 

GROCERY ir mokyklos reikmenų 
krautuve ir 2-jų augstų mūr. namas. 
Ideali vieta užkandiniai. 6 kamb. bu
tas viršuj ir didelis 3 kamb. butas 
užpakaly. Puikus pelnas, seniai įsteig
tas biznis. 2 autom, garažas. Barge-
nas $20.000. Vieta prie kampo, apy
linkėj Courtesy Motors. Vyresnio a m 
žiaus savininkas išeina } pensiją. P r -
matę įvertinsite gerą pirkinį, šaukti 
BKlmont 3-0153. 

RESTORANAS IR DEGTINES krau
tuvė — kombinuota. Įsteigta prieš 
20 metų. geroje vietoje. Su ar be 
namo. Dėl mirties nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 434f S. Kedzie Ave. 

IiAfayette 3-9889 

CLEANING STORE 
Establtshed 25 years. good busi

ness and location. Ideal spot for tai-
lor. Reasonable rent, good lease. 
Leaving town, mušt sacriflce for 
$750 for immediate sale. See to ap
preciate a real buy. 811 H \Vest 62nd 
Street. WEntwortl i 6-1030. 

GROCERY-DELICATESSEN 
Candy and school supplies, nirt* 4 

room apt. in rear. Ideal spot for 
couple. Rent $60, good lease. Cann »t 
handle alone, sacriflce for . immediat3 
sale. Mušt be seen to appreciate a 
real buy. 1357 W. Patomac 

H l m b o l d t 6-5891 

Pardavimui DELIKATESŲ KRAU
TUVE. Gerai einantis biznis, arti 
mokyklos, žemos išlaidos. Kaina že
ma. Butas užpakaly. OLympic 2-8CS7 

1446 S. SOth C t , Cicero 
• " ~ ~ " " ^ " " ~ • " " " • " ~ " " ~ ~ " " ~ " " " " " ~ ~ — — — — — — 

BRIGHTON Parke — savininkas 
I parduoda grosernę ir- mėsos krautuve. 

2-jų aukštų namas. Moderniškas 6 
kamb. butas 2-me aukšte, 5 kamb. 
butas kiemo pusėj. Geras biznis. Ge-

' rai įrengtas. įkainuotas greitam par
davimui. Turi pamatyti, kad įvertin
tų. Vertingas pirkinys. Telefonuokite 

LAfayette 3-7155 

GROSERNfi ir mėsos krautuvė s i 
gražiu 4 kamb. butu užpakaly. Ge
rai einąs biznis, gerai įsigyvenęs. 
Nuoma $60, gera sutartis. Ideali vie
ta porai. Nori skubiai parduoti, ne
brangiai $3.800. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 2546 West 46th St. 

Y Irgi n ia 7-1664 

GROCERY & Delicatessen. Good 
going business, well established. 
Ideal spot for buteher. Reasonable 
rent, 5 year lease. option to buy 
inc. bld. Priced right for immediate 
sale due to 111 health. Mušt be seen 
to appreciate a real value. 

5359 S. Morgan 
KF.nwood 6-9347 

D £ M E S I O l 

L O R E T A 
MERGAITES LIKIMO ROMANAS 
Parašyta Lietuvoje Stasio Būdavo 
ir antra laida išleista Bendrijos — 
Anglijoje, šis įdomus romanas 
gaunamas "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave., CHICAGO 8. ILL. 

Kaina $1.80. 

NITE PORTERS 
REIKIA 2 NAKTTNIV PORTERIŲ 

Tarpe 30 ir 40 m. amžiaus 
Trtikrripia tik stiprus, pa j ir gus vyrai 
Turi kalbėti angliikai, taippat vairou 

automobilį 
(6 dienų savaitė 

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

Apmokamos atostogos ir Šventės 

GEO. W. BOWERS 
6430 S. VVesiern Avenue 

REAL ESTATE 

REAL ESTATE BROKEBS 
P. Stankovicius ir K. Juknia 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted 8 t 

r n . DAnube 6-2793 
Padeda parduoti-plrktl namus. Skins* 
biznius. Tvarko Imigracijos dokumen
tus Ir daro svetimų kalbų vertimus. 
Dirbama kasdien: 9—t v a i 

PARDAVIMUI 

DETROrT, MICHIGAN 
Pardavimui lova ir stalas, atrodo 

kaip nauji. Priežastis pardavimo: 
mir6 žmona. Išnuomavau dalį namo. 
nuomininkai turi savo baldus. Ma-
tvti irallma bet kuriuo laiku. J. Oye-
raitis, 4689 Brandon, Detrott, M k* . 

I8NUOMUOJAMA 

ISNUOM. šviesus, erdvug, šildo
mas 6 kamb. butas prie 65-os gt. 
Tel. PRospect 6-S507. vakarais 

ISNUOM. miegam, kambarys. At
skiras įėjimas. Kreiptis: 

571S S. May St. 
ENgievrood 4-S68T 

(Skambinti nuo 2—1 p. P ) 

BUSINESS SERVICES 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTOBITT8 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

jvairūs remonto darbai. 
4645 Sooth Kesvttng Aveaoe 

Skambinti nuo C vai. vak. 
Tel. REUano* 6-680* 

Antanas Lakas and Son 
Statau naujus namus ant Jūsų 
ar ant savo sklypo, pagal kont
raktą. Atlieku įvairius pataisy
mo darbus. 6450 So. FairfieM 
Ave. Skambinti nuo 6 vai vak. 

HEmlock 4-5881 

Tarpininkaujame perkant Ir 
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūsių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarlsmojame klljentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

hl TRA-NORKUS BEALTT 
2405 W. 51 St 

PRospect 6-7238, 
vakarais VVAlbrook 5-5699 

WILMINGTONE pardavimui 1 
akeris žemes ir 4 kamb. moderniftka 
rezidencija, automatiškai aliejum Šil
doma, karstas vanduo, rūsys, pasto
ge, "breeseway". garažas, vtstid*. 
vaismedžiai, uogos. Teirautis pas sa
vininką TOimhaU S-00S1 arka WU-
mington 4667. 

BY OWNER — |18.5o0 6 room 
brick bungalow, octagon front, 2 
car garage, pieture windows, auto-
matic oll bot water heat, tlle klt-
chen. breakfast nook and bath, wall 
to wall carpeting and many more 
e&tras. Mušt sell at once. Mušt see 
to appreciate a real value. 644 t So. 
Artesian, \V. \ lbmok 5-8234. 

SAVININKAS parduoda S kamb. 
(octagon front) bungalow. Karstu 
vandeniu apšildomas; didel i moder
niška virtuve; G. E. indams plauti 
mašina (D i shaasher ) ir Garb. Dis-
posal; comb. storm; didele veranda. 
Husys su Knotty Pine užbaigimu. 
Daug kitų priedų. 

6532 So. Talman 

$14.000 
Ar geriausią pasiūlymą. B akrų far-

ma. Naujas 4 kamb. namas, garažas 
ir vištlnlnkai. su visais miesto patogu
mais. Randasi ant lS5th St. 3 blo
kai nuo Archer Ave. — 4 A ^ i vaka
rus. Atdara apžiūrėjimui kasdien Iki 
7 vai. vak. Savininkas l ietuvis San-
gaila. 

- * 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Chicagoje 

Nauja lietuviška šeima 

Lietuvos kraštas tamsiomis gi 
riomis nuklotas, melsvais eže
rais išraižytas ir žaliomis lanko 
mis 
jančių ežerų, 

iovių dainos, pačia-
me Lietuvos kampe - Zarasuo-' *? 3 a u n o s l o s su gražiausiomis 

. ,. , dainomis, nuimant nuo jos gal 
do 
tysis iš pasakojimų pažino jo 
gimtąjj namą, tėvelius ir tą nuo
stabią gamtos didybę, kuri su
po jo vaikystės dienas. Visa ta 
gražioji aplinka dar daugiau pa
gilino Vinco iš prigimties jautrią 
grožiui sielą, pamilusią darnos ir 
muzikos garsus. 

Jis dainavo įvairiuose choruo
se ir oktetuose, pradedant Lie
tuva. Norvegija ir Vokietija. Čia 
jis priklausė Tautiniam ansam
bliui, kuris anuomet buvo vienas 

CHICAGOJE 
40 proc. pradėjusių, 

mokslo nebaigė 
Chicagoje šj mėnesį katalikiš 

prie Baltijos krantų galingai su
gaus lietuviška daina. 

Vestuvių puotoje buvo daug 
sveikinimų ir linkėjimų, kuriuos 
palydėjo Dainavos, Vyrų Choro , k a 3 i r v7ešas miesto augštesnes 
ir buv. Tautinio ansamblio da-j m o k y k l a s baįgg apie 20,̂ 00 jau-

ČMrtMB. Prie tokiu m , » | ^ - * ^ - » * ^ " ^ l s * s m Tačiau, tai yra tik 60 
Ją ežerų, kur nuolat skam- SU « v o "miuku taip puikiai ne-į k u r i e i e š 1 2 m e t ų 

r . , «. • , . v. grojo, kaip tada, kai visa ateio , . . , f 
bedavo šienpjovių dainos, pačia- ° ^ «.„«^1^ „*W.A;„. Z*Z pradėjo mokslą 

1942 m. dabartinių ablturlen 
, savo jaunatvės dienas pralei-' r"*"™""' "»*""«"^ " u " . J U O 5 

. . . J , r ... .-. ^ a vos rūtų vainiką ir veliumą. 
» Vincas \aitkevicius. Rasan- T . .„. .. ; . . v. 

Lietuviškoji seimia yra šia
me krašte tvirtybės uola prieš 
tautiškumo praradimą, kuris ne-

tų klasėje buvo žymiai daugiau 
mokinių. Tais metais viešas 
miesto mokyklas pradėjo 21,-
091 studentas, o katalikiškose 

paprastai greit, tartum vėžys, - mokyklose buvo 15,057. 
ėda mūsų šeimas. Tad visa išei-, A P i e trečdalis viešųjų mokyk 
vija gali didžiuotis šia nauja šei- \ lų studentų del įvairių priežas-
ma, kuri rimtai pradėjo savo benj čių nebaigė pradinės mokyk-
drąjį gyvenimą, prašydama los. Parapinių mokyklų moki-
Augščiausiojo palaimos šv. Mi-į nių 12.2 nuoš. atkrito. Be to, pa 
šių metu ir kartu į juos deda sa- j rapines mokyklas baigusių dar 
ve viltis. Į apįe 3,400 įstojo į viešas augš-

Kartą su Vincu šnekėjome j tesnes mokyklas. 
apie laimę, tada atklydo Aistis 

.. i vienu savo posmeliu: "Aš ma-<> i i i »u - *•„„ i,„u> geriausių meninių vienetų lietu-1 . „ r [J mokyklas užbaigė mažiau, kaip 

Springfieidr I1L 
Balio gegužinė 

Gegužės 30 d. Simono Lapins-

. iniau: maža trobele tarp mis viskame gyvenime. įvairius mu-!. . . . __, . . , „ , . m j - • \ -. • kų kur kaime, Palangei berželis sų baudies instrumentus, kaip r a L ,. _ ' . . . , . . „ , . . ,. , , , . . . ... v, zahas, O trobelėj laime. Lai-geliai, kankles ir kitus, jis savo | , • , , , . . . •. ^ , , , . .v | , i mę, kad ir laikinę, us surado, tik rankomis gabiai išmokęs padą- r , , ,. . , - ,. . . . r , nesurado trobeles ir berželio kai ryti ir veik vienas tuos instru- __ , , . . . . 
. . . . me. Mes norime, kad jaunieji, 

mentus pagamino minėtam an- . . . . . . Zr 
sambliui. JAV įstojo "Daina- £ * * * n a u « . «**? n l m * * * * 
ves" ansamblin, kur ne tik dai-1 c ! a m e [ & P ™ s u k u . r t ? J * * skaistų žiedą, kuris žydėtų Die-navo, bet ir šoko tautinius so 
, . T- J • ™.- ivui, sau ir apleistai Tėvynei. V. 
kius. Jis dainuoja ir Chicagos | r J 

Lietuvių Vyrų chore, be to, dar 
groja saksofonu B. Pakšto ka
peloje. Bet maloniausia klausy
ti, kai jo ragelis verkia. Lietu
viškasis menas įaugęs jo krau-
juje ir nenuostabu, kad jis sie- ko vasarvietėje prie ežero 84 
lojasi kiekvienu lietuvišku įvy- j Balfo skyrius suruošė pirmąją 
kiu, o labiausiai — dainos ir mu-1 gegužinę, davusią $85.00 pelno, 
zikos meniniu lygiu ir negali pa- j Valdyba nuoširdžiai dėkoja pa
kęsti lengvai pašalinamo muzi-; rapijos klebonui kun. S. O. Yun-
kinio lėkštumo. i ker už gegužinės apgarsinimą, 

Ši širdis rado kitą panašią taip pat visiems darbininkams, 
širdį, kuri visa atvira gėriui ir dalyviams ir aukotojams, Nors 
grožiui. Regina Apirubytė, Lie- oras buvo ir nepalankus, į gegu-
tuvoje dar jaunutė, užaugusi žinę atsilankė gerokas skaičius 
tremtyje ir taip pat pamėgusi j Balfo rėmėjų. Tuo metu pas 
lietuvišką dainą, surado savo Petrą Spetylą viešėję iš Chica-
gyvenimo palydovą. Gyvenusi gos V. B. Rygertai, H. Kalvė-
Klaipėdoje. KėcUiniucse ir Kau-jnas ir Nijolė Prapuolenyje taip 
ne, ji ne tik dainą, bet ir tautinį pat dalyvavo gegužinėje. Be to, 
šokį pamėgo, todėl ir čia akty-1 Sakavičiai iš Penna, 111., aplan-
vi Dainavos ansamblio narė, \ kė pikniką. Ypatingą padėką 

Pagaliau viešąsias augštesnes 

60 nuošimčių, kurie jas pradė
jo. Jei atmesti tuos, daugiau 
kaip 3,000 katalikiškų parapi
nių mokyklų studentus, įstoju
sius į viešas mokyklas, nuošim
tis pradėjusių ir baigusių vie

šąsias mokyklas butų žymiai 
mažesnis, mažiau, negu 50 proc. 

Surištas ir uždarytas troke 
Howard Mitchell, 11 m. vai

kas 2533 Wilcox S t , buvo ras
tas surištas ir paliktas troke, 
2446 Monroe St. Jis pasisakė 
policijai, kad 4 didesni jaunuo
liai jį pagrobė prie Wilcox ir 
Campbell Ave. ir, nusivež? į 
tuščią namelį, iškratė ar neras 
ko nors vertingo. Nieko neradę 
paliko troke. Vaiko patėvis sa
ko, kad Hovvard 3 kaltus jau 
bandęs pabėgti iŠ namų. 

Mažiau kuro, daugiau 
pinigų 

Chicagiečiai gali džiaugt.s 
praėjusia žiema, nes sunaudojo 
mažiau kuro. Tarp 1953 m. rug
sėjo 1 d. ir 1954 m. gegužes 1 
d., (šis laikotarpis laikomas na 
mų šildymo laikotarpiu) chica
giečiai sunaudojo 14 nuošimčių 
mažiau kuro (anglies, alyvo3, 
gazo). Apskaičiavimui naudoja
ma 65 laipsnių bazė. Pagal ap
skaičiavimus, chicagiečiai turė
jo išleisti $21 mažiau, negu pa
prastai apšildymo reikalams. 

Prigėrė gelbėdamas 
skęstančią i 

Tikima, kad James Chakos, 
29 m., 1521 Flournoy, Chicago, 
fll., prigėrė bandydamas išgel
bėti skęstančią moterį. 

Chakos buvo laivelyje sykiu 
su VVilliam ir Norma Emerich. 
Emerich žmona iškrito iš laive
lio. Abu vyrai šoko į vandenį 
ją išgelbėti. Kranto sargai iš
traukė Emerich ir žmoną iš van 
dens, tačiau Chakos nesimatė. 
Tikima, kad jis bus prigėręs. 

Didžiausia daržininkų 
grupe 

Chicagoje Western Electric 
firmos Hawthorne Flower and 
Garden Club surengė gėlių pa- i 
rodą Garfield Park gėlyne. Haw ! 
thorne Flower and Garden Club 
yra didžiausias pasaulyje tos 
rūšies pramonėje suorganizuo- | 
tas klubas. 

9 sužeisti 
9 asmenys sužeisti, kai CTA 

autobusas atsimušė į stulpą 
prie Seminary ir Belmont gat
vių. Jame buvo apie 60 asmenų. 
Vienas iš 9 sužeistųjų yra kri
tiškoje padėtyje. 

veikli skautė ir organizatorė. 

Nuo 1954 m. gegužės 30 d. 
Regina ir Vincas pradėjo žengti 
pirmuosius žingsnius drauge. Jų 
jungtuvės įvyko Šv. Kryžiaus pa 
rapijos bažnyčioje 10 vai. šv. Mi 

skyriaus valdyba reiškia Simo
nui Lapinskui, kuris pavedė ge
gužinės reikalams savo gražią 
vasarvietę nemokamai. 

— Šeštadieninė mokykla, va
dovaujama Petro Spetylos, už-

š̂ ų me^ūrAm'žinąjr M^er'ystės * • * • mokslo metiM. Mokyklą 
lanke 8 mokiniai. 

— Danutė Kantautaitė užbai
gė pavyzdingąją "Springfield 
High School" ir gavo baigimo 

A. A 
ZIGMONTAS SRIUP&A 

Gyv. 1429 S. 50th Ct.. Cicero. 
Mirė birž. 6. 1954. 6 vai. 

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

marių parap., Strėvininkų km. 
Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Magdelena. brolis Alek
sandras, jo žmona Marijona ir 
Jų šeima, sesuo Marijona Bar
štis, jos sūnūs Albert ir Al
fonsas (krikštosūnus), dukte
rys Angeline Beitler. jos vyras 
Alfonsas, Bronė Legnor, jos 
vyras Edvardas su šeima. svo-
gerkos duktė Banė Zabaraus-
kkne ir jos vyras Jonas 
(Brooklyn, N. Y.>' ir kiti gi
mines, draugai bei pažįstami. 

PrtkJaasi šv. Antano I)r-jai ir 
šv. Vai da Jeza,\*s Draugijai. 

Kūnas pašarvotas* VasalClo-
Butkaus koplyčioje. 1446 So. 
50th Ave., Cicero. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, 
birž. 9 d. iš koplyčios >:30• vai. 
r^to bus atlydėtas j šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
\»lionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugUs ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, brolis, sosuo 
ii' kiti gimines. 

Laidotuvių direktoriai Vasal-
tis-Butkus. Teb Olympie 2-1003. 

skaramento ryšį palaimino kun. 
A. Stasys. Prie altoriaus jau
nuosius atlydėjo 6 poros paly
dovų. Visos pamergės dėvėjo, 
puošnius tautinius rūbus. Dai- i S S A *£*** P? 8 1 ^™ 8 1 s t u 

navos ansamblis giedojo mišias dijuoti Fontbcnne kolegijoje, St. 
ir lietuviškas giesmes, o solistė L ? u i s ' . M o .- i š , k u " o s - k a i P ° Pa" 
Danutė Stankaitytė jautriai ir ^ y m e j u s ! mokinė, gavo stipen-
gerai atliko solo giesmes, var- ^ ' 
gonuojant muz. S. Sodeikai. Prie 
tos didžios prasmės džiaugsmo, 
kad sudaryta lietuviška šeima, 
jungėsi pilnutėlė bažnyčia gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 

— Augustinas Kinius, uolus 
Balfo rėmėjas, išvyko į Kanadą 
atostogų praleisti. K. Lėlys 

Sidabrinis Foster jubilėjus 
Gegužės 23 d. parapijos kle

bonas kun. S. O. Yunker ir cho-
Būdami abu dainininkai, jie ras suruošė savo vargonininkui 

teikia vilčių dainuojantiems, Į O. Foster iškilmingas vaišes 25 
kad nuo dabar jie kartu su dai- j metų vedybų sukakties proga. 
na padės laukti dienos, kada 

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

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1835 CANALPOBT 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus Kalite gauti gšlių kapų 
papuošimams sodintų ir skintų įvai
riausių rūsiu ir gSlių korsažams. 

l l l t h St. & Putosiu Ave. 
(Priešais i r . Kazimiero kapines) 

Telef. GArdcn 4-0087 it 
GArden\a-1053 

Tuo pat metu klebonas įrekor-
davo choro giedamas giesmes, 
kurių vėliau kiekvienas dalyvis 
galėjo pasiklausyti. Vaišių metu 
Fosteriams buvo įteikta 100 si
dabrinių dolerių dovana. 

Yra daug kas bendro tarp iš
minties ir gerumo, ir supran
tama, ksa tes dvi dorybės 
negali būti perskirtos, — ne 
tik dėl to, kad išmintis daro 
žmones gerais, bet ir dėl to, 
kad gerumas juos daro išmin
tingais. —Enriąue Taylor 

A. A-
ELEONORA 

ČAIKAUSKIENE 
Merg. pav. Rumševičiūtč 

Gyveno 4637 So. Paulina St. 

Mirč Birželip 6 d., 1954 m., 8:55 
vai. ryto, sulaukus puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus 
apskričio, Trakų parapijos, Seme
liškių kaimo. Amerikoje išgyveno 
39 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sū
nus Jokimas; sesuo1 Marcella Tam-
kunas (East Chicago, Indiana) ir 
jos šeima; švogeris Leonas Gai-
kauskas ir kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis ir 
3 seserys. 

Kūnas pašarvotas Leonard Ežers-
kio koplyčioje 1646 W. 16th St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį bir
želio 9-tą d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionirs 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapine*. 

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

Laidotuvių direktorius Leonard 
Ežerekis, Tel. YArds 7-0781 

'jiiiiiiuMii:!!i;iiiiiMiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniitiiiii:Miiiiiii!ii:iiiiiiiiiiiiiiii!iiimiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiHiiiiinm 
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GU2AUSKŲ 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS MVMNDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
BFVFJRLY HILUS GS.IJNYČ1A 

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

6»01 SO. \VHNT\VORTII AVE. 
Tel ©f; 4 : ' ST 3--2451 \f \W 3-2224^ j i 

i i...i ž n. m JŽ, •, .* 4 - . . . ;.: i:.:--..* i--:. . 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd., Chicagtf 8, Dl. j 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prcs. VL 1-7747. 
S*vin*» loMirod t<» $10,000 by F . S , L L a 

. M 

JOHN A. SVILOW 
Mirg birželio,"S d. Mlami. Fla.. 1954. Gim« Lietuvoje; kilo iŠ 

Tauragės apskr.. Gaur i s parapijos. Amertkoje išgyveno 45 m. 

l'asiliko didtliume nuliūdini^ žmona Ona (JueiQti) . dukt6 
Vlolet Greg-orow, žentas Ben, gy\\ Hinsdale, lll., sūnus Clement. 
gyv. Yakima, Wftshingrton, trys anūkai, uošviai Grejrorow, kiti gi
mines, draugai rt- pažįstami. % 

Priklauee Clfkėagos Draugijai. 
h 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 5620 W. Irving Fark. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, birželio 10 d.. iŠ koplyčios S:30 
[vai. ryto bus 'atlfdčtas į Sv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje 
lįvyks gedulingos pamaldos už velionies siela. Fo pamaldų bus nu-
|lydetas į šv. Ka^ni iTO kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus i^ pažįstamus 
lalyvauti šiose laidotuvėse. 

NulifuK-: Žniottn. clnkte, sūniih. /«ntas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. Tel. LAfayette 3-3STZ 

A N A S T A Z I J A ORAKAUSKIENfc 
Tėvu pavarde Juškaitė 

Gyveno 4559 S. Hermitage, Chicago 9, 111. 
Mirė birželio 6 d., 1954, 5:30 vai. vak., sulaukusi 71 me

tus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Amerikoj išgyveno 5 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bronė Urbonienė, 

žentas Aleksas, brolis Juozapas Juška ir jo šeima, duktė 
Eleonora Matijošaitienė ir jos sūnus Algirdas, ir žentas 
Stepas, gyvena Kanadoje. Marti Albina Grakauskienė, gy
vena Kanadoje. Lietuvoje liko sūnus, cĮuktė ir brolis. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio kopi. 4S05 S. Hermitage. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį birželio 10 d., 8:30 vai. 

ryto kūnas bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią ir po gedulingų pamaldų kūnas bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuliūdę dukterys, brolis ir jo šeima, marti, anūkai ir 
kiti gimitiės. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Priklausė tretininkų, ir apaštalystės draugijoms, Šv. 
Kryžiaus parapijai ir Šv. Barboros draugijai Marąuette 
Parko Šv. Panelės Gimimo parap. 

Velionė prašė gėlių nesiųsti, vietoje, gėlių prašė Šv. Mi
šias aukoti. 

> PlfJTJ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— lavininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

39M West l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapinio. 

Didžiausias paminklams plano 
pasirinkimas miesto 

Telef. CEdarcrest 3 6335 

STEPONAS C. LACKAWiCZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69fli St REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI Vlrginia 7-6672 
10756 S. MtehiganJ<>._.^._. j>Ujlman5J27f 

ANTHONY B. PITKDS 
LMD0TUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S3. 50M AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, IU.. 

GRovehill 6-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHNF.EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Aven»»e 
TeL ¥Ards 7-1741-2 ir BIshop 7-94M 

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

O J 'L 
U O D Ė S I O VALANDOJ 

, šsnkitt 

MAŽEIKA • EVANS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

6845 So, Western Ave. Air Conditioned koslyčU 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Antomobillnins \ i eu 

Tlema. kuri* gyTena kitose mt««to dalyse; gmttslns 
koplyčią arčiau Jūag namu 

SEKAMIEJI iKA N AKIAI i M1CAGOS UETUVIŲ 
L A I D O n J V I ^ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Vmbulanss pataraavi-
<nas y r a telkiama* 
Urna Ir n a k t į . Rel-
•uUe Aanklte 
nua. 

Mes tur ime koplyčia* 
v i s o s e CTitcagos 
Ko«*rlando dalyse 
tnojau^ 

ANTANAS M. PHILLIPS 
i86T 8. LITUANICA AVE. TeL YArd» 7-9M< 

PETRAS P. GURSKIS 
M Weat 18tb STREET TeL SEelej »-571' 

ALFREDAS VASAITIS-VAKCE 
177 HoedsMe Rd., Rlvenide, 111., tel. RlvenMe 7-SS45; OLt-SMS 

POVILAS J. RIDIKAS 
(854 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1*11 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
0821 S. MlCmOAN AVE. TeL COmmodore *rtt» 

JURGIS F. RUDMIN 
Wl» & UTUAN1CA AVE. TeL YAnfa 7-11S8—11» 

JULIUS LIULEVieiOS 
IS48 S. CALIFORNIA AVE. Tet. LATayette 3-3977 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1*46 WEST 4«ta STREET TeL YArde 7-*7«) 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 501h AVE, CICERO 50. ILL TeL OLyetpic 2-1003 
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DfENRAtfttS DRAUGAS, C H I C A G O , UJUTNOia Antradienis, birželio 8 d., 1954 

i mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE i 

— Motinos minėjimas Cam-
bridge, Mass., RKM Sąjungos 4 
kuopa, vadovaujant energingai 
kuopos pirmininkei Anelei Am-
brozaitienei, buvo suruošus Mo
tinos Dienos minėjimą. Minėji
mas prasidėjo šv. Mišiomis lie
tuvių bažnyčioj, kurios buvo pa 
aukotos už vargstančias Lietu
voj motinas. Kuopos nares priė
mė šv. Komuniją. 

Katalikų klube, susirinkus 
skaitlingai publikai, pirmininke 
Ambrozaitiene šiltais žodžiais 

X Chicagos Lietuviu Vyru 
choras sutiko dalyvauti rajoni
nėje Dainų šventėje, kurioje 
dainuos visi chorai. Ši dainų 
švente įvyksta birželio men. 27 
d., Justice Parke. Savo dalyva
vimu paskatinsime visus chorus 
ir jų dirigentus nenuleisti ran
kų ir neprarasti vilties dažniau 
mūsų visuomenei duoti didinges j pasveikino susirinkusias moti-
nių dalykų, o kartu, jau nuo da-. n a s įr svečius. Kalbėtojai — Jo 
bar, pradėti ruoštis kitąmet I kubas Jurkus, Juozas Rudis ir 
įvykstančiai didžiulei visų JAV i Vilimas Stankus iškėlė motinos 
ir Kanados lietuvių Dainų šven- j reikšmę šeimos ir tautos gyve-
t°i- nime ir palinkėjo visoms moti-

X Lietuvės moterys ir mer- n o m s sveikatos ir stiprybės, o 4 
gaitės šį šeštadienį, birželio į kuopos pirmininkei Ambrozai 
mėn. 12 d., 8 vai. vak., renkasi 

• 

į Marijos Augštesniąją mokyk
lą, apsirengusios tautiniais ru-

— Mokinių koncertas. Priva
čios piano studijos, kurią pia
nistė Galina Leonienė veda Ba: 

timorėje jau beveik ketveri me
tai, trečiasis mokslo metų pa
baigos koncertas* įvyko YWCA 
salėje. Koncerte pasirodė moki
niai jau pasiekę gražios pažan
gos ir tik pradėjusieji. Koncer 

VOKIETIJOJ 
— Kunigų suvažiavimas. Ge

gužės mėn. 10 ir 11 dienomis 
Dieburge, Sielovados Tarnybos 
įstaigoje, įvyko lietuvių kunigų 
suvažiavimas. Posėdžiai pradėti 
bendromis pamaldomis, kurias 
atlaikė Sielovados kancleris 
kun. Vikt. Poimanski3, tęsėsi 
dvi dienas ypatingai darbingoje 
ir pakilusioje nuotaikoje. Išna-

Gimnazijos Šokėjų grupė daly
vavo su dideliu pasisekimu- tą 
dieną bažnyčios naudai suruoš
tame vakare, paįvairindama pro 
gramą keliais lietuviškais šo
kiais. 

BRAZILIJOJ 
— Išvyko. Viktoras Janu

šauskas, jaunas braižytojas, dir 
bęs aviacijos bendrovėje kartu 
su savo tėvu dr. Janušausku ir 

RAS, KĄ IR KUR 

motina išvyko į Venecuelą, iS-
— Rėpia gimnaziją. Kana- gyvenę Brazilijoje 4 m. 

te paskambino Milda Ankudavi- j grinėti su pastoracija susiję sun 
čiūtė, Nijolė Brazauskaitė, Ann kesni klausimai, atkreipiant dė 
Clayton, Birutė Dulytė, Raselė 
Kudirkaitė, Wilmer Lutche, Pau 
la Olsak, Ronald Olsak, Jūra
tė Palubinskaitė, Louise Parker, 
Birutė Pcnkiūnaitė, Irena Ra-
dauskaitė, Laimutė Šidlauskai
tė, Audronė Svotelytė, Audronė 
Valaitytė. Koncerto pelnas ski 
narnas lietuviškajai šeštadienio 
mokyklai. 

— Australijos liet. rūpinasi 

bais. Tą vakarą ir visą dieną 
Chicagos lietuviai giliame susi
kaupime mini išvežtuosius tau
tiečius į Rusiją, nukankintus Tė 
vynėje ir svetur ir brolius par
tizanus, liejančius kraują už mū 
sų tautos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

X Pranciška Žurkauskiene, 
J. Žurkausko, valgomųjų daik
tų krautuvės prie So. Damen ir 
W. 23 St., savininko žmonai, 
šiomis dienomis akių klinikoje 

mesį į vargo mokyklas ir ben
drai į jaunimo religinį ir tautinį 
auklėjimą. Ypač užakcentuotas 
jaunimo vasaros stovyklų ren
gimas, kuris atneša nemaža vai 
sių. 

Nutarta organizuotai dalyvau 
ti maldos tridienyje už perse
kiojamą Bažnyčią Alltoetinge 
ir Eucharistiniame kongrese 
Fuldoje. 

Buvo nrisiminti Amerikoje ir 
kitur esantys konfratrai, kurie 

— Vyčio Bendrausiu susirin
kimas, šį vakarą (antradienį), 
8 valandą, Vyčių salėj įvyks 
svarbus vyčių sendraugių kuo-

dos Šalpos Fondo To.onto Ko-j . . . | P 0 8 s u s i n n k i m a s , kuriame bus 
mitetas, vadovaujamas pirmi- — Pilietybes problema. Jor- Į smulkiai aptariami sendraugių 
ninko V. Vaidoto, jau davęs pir n a l d o B r a z i l P ^ 1 " ^ kitatau-| tradicinio išvažiavimo reikalai, 
mas iš lietuviškų organizacijų Č1U' P r i ž m u s i ^ 1 9 5 3 m - B r a z i l i - j Išvažiavimas ruošiamas sekma-
gimnazijos namams stambiau- J 0 S P l U e t v b ^ statistiką. Pirmoj dienį, birželio 20 d., Palos par-
sią 1.500 dolerių įnašą, toliau e ^ * I n a *H£ ~ ? 8 ? L ° ** ^ I k e ' S u s i r i n W m * bus smulkiai ap-
nenuilstamai remia gimnazijos 
pastogės įgyjimą. šiomis dieno
mis gauta jo tolimesnė auka 
121,44 dolerių sumos. 

\ 

AUSTRIJOJ 

šalpa. Nenuilstama rėmėja Vo-
tienei padėkojo už suruoštą gra Į kietijos lietuvių bendruomenės į į Z J g remia m ū s ų d a r b u o t ę 
žų minėjimą ir pareiškė, kad ir ir Vasario 16 gimnazijos yra 

— Akademinis Jaunimas dir
ba. Pirmasis lietuvis inžinierius, 
baigęs mokslus Australijoje, yra 
L. R. Garbaliauskas, kilimo kau 
nietis, lankęs „Aušros" gimna-

vokiečiai, portugalai, rumunai, | tarta važiavimo priemonės, nu
rodyta vieta ir dalinami nario 
biletai užkandžiams ir gėrimui. 
Visi nariai prašomi susirinkti. 

italai, vengrai, rusai, austrai, 
japonai, libaniečiai, sirai, ispa
nai, lietuviai — 68 ir k t , iš viso 
i ) , 5o l . 

ateityje šią puikią tradiciją pa
laikytų. 

Australijoje Gabramattos lietu
vių apylinkė. Nors tenka kovoti 

Ambrozaitiene vėliau pakvie-|ir su pinigų pervedimo sunku-
tė ir pristatė publikai šokių | mais, ji pakartotinai surinko ir 
grupės vadovę Jadvygą Valienę j siunčia Gimnazijos namams, li-
ir pareiškė, kad jos pastango- j gonių ir senelių šalpai žymes-

buvo įsteigta Cambridge j nes sumas. Šį kartą septyniomis 
mergaičių šokių grupė. Jadvy- j mis perlaidomis pervedami 35 
gos Valienės vadovaujama šo- svarai, kurių pusė skiriama Va-
kių grupė pašoko „Blezdingėlę", sario 16 gimnazijos pastogei, ki 
baletą, ispanų šokį ir „Kur bu-i ta pusė ligoniams paremti. 
vai dėduk mano". Šoko pradžios 
mokyklos mokinės: Teresė Pa
liulytė, Birutė Paliulytė, Ma
rytė Daukantaitė, Danguolė 

ir ypatinga padėka išreikšta 
Chicagos diecezijos kunigams 
tremtiniams už atsiųstą 100 do
lerių auką. 

Suvažiavimas p a s v e i kino 
tremtyje gyvenančius lietuvius 
vyskupus, apaštališkąjį nuncijų 
Vokietijai ir Balfo pirmininką. 

Pabendravę, pasidalinę minti
mis ir atsigaivinę vėl išsiskirs
tė į darbą, pageidaudami, kad 

padaryta akių operacija. Ligonė j N a r k e v i č i ū t e i r D i a n a Centola. 
dar yra ligoninėje. Žurkauskai 

West Side — vieni seniausių 
lietuvių kolonijos gyventojų. 

X Angele Kirvaityte, Moks
leivių Tautinio ansamblio kan
klių vadovė, dalyvaus su savo 
kanklininkėmis birželio tragiko3 
minėjime, kuris bus Marijos 
Augštesniosios mokyklos kon
certinėje salėje, birželio 12 d. 
8 vai. vakare. Jos išpildys ke
letą dalykėlių kanklėmis. 

X Jonas Kromeiis, su gau
singa šeima atvykęs iš tremties 
prieš 2 metus, nuosavam name, 
1745 So. Halstei St., šiomis die
nomis atidarė taverną. Prieš 
tai, tokią pat įmonę turėjo Brid 
geporto apylinkėje. 

Visi svečiai ir motinos buvo 
veltui pavaišinti gardžia vaka
riene. Vakarienės metu veikė 
Sofijos Griškienės vadovauja
mas bufetas. Adelės Auštrienės 

tokių bendrų susitikimų būtų 
— Eugenijaus Oniegino spėk | dažniau, nes anot vieno — mes 

takliai. New Yorke Manhattan j labai retai besusitinkami. 
Opera Guild gegužės 15 ir 19 Suvažiavimą sukvietė ir jam 
d.d. pastatė Čaikovskio „Euge- vadovavo Sielovados Tvarkyto-
nijų Onieginą". New York Ti- jas tėv. Alf. Bernaton :s. 
mes ir Tribūne, rašydami apie | _ m f o p l r m i l l i l l k a s gmnA-
tai, pabrėžė, kad tai yra nese
niai susiorganizavusi trupė ir 
kad ją sudaro daugumoje bu
vusieji solistai iš rytinių Euro-

paaukotas tortas davė gražaus p o s v a l s t y b i ų > T i e laikraščiai at 
pelno. kreipė dėmesį į nuoširdžias tru-

Minėjime buvo pagerbtos i r | p § g p a s t a n g a s £u r t i p a s t o v ų 

apdovanotos 4 kuopos seniau 
sia motina — Monkevičienės 
mamytė (83 m^tų amž.) ir jau
niausia motina — Elena Paliu-
lienė. Taip pat buvo nepamiršta 
ir šokių grupės vadovė Jadvyga 
Valienė. Ji buvo apdovanota už 

operos teatrą New Yorke. Kaip 
žinia, toje operoje dainavo Ma
rija Dobužinskienė, Lionė Jo-
dytė, Vincė Jonuškaitė. Baletui 
vadovavo Stasys Modzeliauskas. 

— Salomėja (Juškaite) ir 
pasidarbavimą ir triūsą, įstei-, Napoleonas Nyerges didžiai 

X Kun. Jonui KuzLnskui, sa
vo dvasios vadui, gimtadienio 
proga — birželio 1 d.«, šv. Jur
gio parapijos sodalietės suren
gė arbatėlę. Į arbatėlę atsilankė 
ir svečių: kun. A. Zakarauskas, 
Šv. Vardo Dr-jos valdyba ir kt. 

giant sią grupę. 
Minėjimo metu grojo Izido

riaus Ambrozaičio vadovauja
mas orkestras. 

— Dr. A. Palaitis iš Racine, 
Wis., skaitys paskaitą tragiškų
jų birželio įvykių minėjime E. 
Chicagoj, 3905 Fir St., Indiana 
-Harbor, Ind., šv. Pranciškaus 
parapijos salėj, birželio mėn. 13 
d. 6 vai. p. p. 

X Rašytojas A. Baronas ir Paskaitininkas gerai pažįsta 
žurnalistas V. Būtėnas birželio komunizmą ir visas tas priemo-
13 d. Willow Springs Bučo dar- nes, kuriomis smaugiama mūsų 
že, Balfo pikniko metu, padarys ! tauta. Jis nuo pat bolševikų įžy-
„skersvėjį", jeigu tik oras bus giavimo į Lietuvą, per pirmąjį 
gražus. bolševikmetį, komunistų buvo 

X Dr. O. Labanauskaitė per ž i a u r i a i kalinamas, tad paskai-
Draugo radijo pusvalandį antra- * b u s P"u™tru°ta jo paties 
dienį, 8 v. 30 min. pasakys žodį P a t i r t a i s SY™* pavyzdžiais, 
moterims. Kalbės iš stoties ^ P P a t b u s Paliestas ir mūsų 
VVOPA, banga 1490 AM ir 102 tautos išsilaikymas ateity. 

džiaugėsi prieš pusmetį persi 
kėlę į nuosavus namus Los An
geles, Calif., o dabar dar labiau 
džiaugiasi sulaukę savo pirmgi-
mio sūnelio — Antano - Mari
jaus. 

Salomėja Nyerges yra vy-
resn. giedrininkė, lituanistinės 
mokyklos mokytoja ir uoli 
„Draugo" skaitytoja. 

— Baigė kolegiją. T. Rakštis 
užbaigė Michigan State kolegi
ją. Jis studijavo žurnalizmą. Pa
sižymėjo gabumais moksle ir 
šiuo metu buvo National Jour-
nalists Fraternity pagerbtas už 

zijoje. Balfo pirmhvnkas kan. 
Končius gegužės 18 d. lankėsi 
Vasario 16 gimnazijoje, norėda
mas susipažinti su mokinių gy
venimu naujoje vietoje. Susi
rinkusiems mokiniams padėkojo 
už velykinį sveikinimą, už mal
das jo ligos metu ir palinkėjo 
sėkmės naujoje vietovėje. Ka
nauninkas pastebėjo, kad moki
niai gražiai, sveikai atrodo. 

Kanauninkui paprašius, mo
kiniai sudainavo „Augo girioj 
ąžuolėlis". Po to jis apžiūrėjo 
gimnazijos patalpas, bendrabu
tį, parką ir išvyko į Frankfurtą. 

Vokiečių gimnazijos sve
čiai Rennhofe. Gegužės 16 d. 
dvidešimts Weinheimo vokiečių 
gimnazijos aštuntos klasės mo
kinių su savo klasės auklėtoju, 
prof. dr. E. Kappel, aplankė Va 
sario 16 gimnaziją. Juos nuo
širdžiai priėmė ir pavaišino lie
tuvių gimnazijos VIII ir IX kla
sių mokiniai su vyr. gimn. mok. 
S. Antanaičiu. Svečiams buvo 
parodytos gimnazijos patalpos 
pobūvyje susipažinta tarpusa
vyje, o po arbatėlės, lydimi lie 

Vedybų įstaigoje 
— Taigi, sakote, kad perša

masis turi aštuonių kambarių 
butą 

ir priėmimuose dalyvavo ir Lie 
tuvos atstovas dr. Meieris. Ypa
tingai iškilmingos buvo vaišės, 

[ Į * * * baigęs Volcetųoje.Un- k u r į a g ^,„„ G r e t u l i o V a r 
tą baigė Adelaidėje. Kaip ypač*. ..,_,_ ~ . 

. * . . .. , . . ifcas įskele Cateto rūmuose, 
gerai baigę gimnazijas, studijuo Į 
ti australų un-tuose gavo sti-
pendijas lietuviai R. Daukus, R. 
Zakarevičius, A. Žilytė ir R. 
ŠUainis. D. Bortkevičiūtė - Ži
linskaitė viena iš pirmųjų lietu
vaičių baigė Melbourno un-te 
visai "naujutėlę mokslo šaką — 
medicinos sociologiją. 

— Tikisi išemigruoti. Austri
joje gyvenantiems pabėgėliams 
ir tremtiniams pagal naująjį įs
tatymą jau nebereikia nuolatos 
prašyti policijos leidimo pasi
likti Austrijoje. Tremtiniai tiki
si š. m. birželio mėn. prasidė-
siant emigraciją pagal naująjį 
spec. įstatymą į JAV. Reika
laujamų gaarntijų Austrijai pa
ruošta iš viso apie 11.000. 

— Mirė. Vienoje mirė sulau
kusi 81 m. amžiaus E. Baronie
nė, buvusio „Metropolio" Kau
ne savininko žmona. 

— Dalyvavo ir Lietuvos at
stovas. Brazilijoje lankantis Li
bano prezidentui Chamoun, jam' rašomosioms plunksnoms, 
pagerbti rengiamose iškilmėse' j£p valdyta 

Po susirinkimo bus, kaip pa
prastai, traukiamas iš dėžes lai 
mingasis numeris „bankui" ir 

» 

praktišką veiklą. Jo tėvai yra tuvių mokinių, svečiai išvyko la 
gyvenę Chicagoje, o dabar gy- bai patenkinti savo įspūdžiais 

FM. 
X Lietuvis kunigas, gyv. Pie

tų Amerikoje, labai norėtų gau
ti „Draugą". Jei atsirastų ge
raširdis lietuvis, norįs jam laik
raštį užsakyti, prašomas kreip
tis į administraciją. 

— Uždaros moterų rekolekci
jos. Švč. Jėzaus Širdies mėne
sio rekolekcijos moterims Ne-

vena Benton Harbor, Mich. T. 
Rakštis toliau tęs mokslą North 
western universitete. 

— Nauja tarybos vadovybe. 
Po ilgesnes pertraukos tary

ba vėl buvo susirinkusi ir ap
svarstė birželio trėmimų pami

namo. 

— Priėmimas miesto tarybo-

ARGENTIN0J 
— Lituanistikos muzejns ir 

jaunimas. Argentinoje steigia
mam Lituanistikos Muzėjui ar-
gentinietis kultūrininkas Eze-
quiel De Elia padovanojo liuk
susinį 1925 m. Milane išleistą 
italų kl. G. Salvatorio veikalą 
apie lietuvių liaudies meną „L* 
Arte Rustica e Popolare in Li-
tuania". Aktyviau kultūriniame 
darbe pradeda reikštis ir Argen 
tinos lietuvių jaunimas. I. An-
driuškytė iš lietuvių kl. išvertė 
į ispanų kl. lietuvių teatralų vai 
dintą dramą „Valkata" ir pra
dėjo su kitomis lietuvėmis jos 
repeticijas. 

— Skautiškas filmas. Buenos 
Aires Lietuvių Klube buvo de-
montruotos filmos, kuriose gra 
žiai pasirodė lietuviai skautai, 
dalyvavę 47.000 skautų stovyk
loje JAV ir drauge su 46 kitų 
tautų skautais 1947 metų skau
tų stovykloje Prancūzijoje. Fil-

— Taip, panele, aštueni kam
bariai! 

-
— Bet ar jis man patiks? 
— Menkniekis! Aštuonių kam 

barių bute jūs galėsite lengvai 
vienas kito nematyti. 

• 

MIK! i .s 
. 

J i i J > 

Si knyga priklauso prie pačių rlnk-
tiniausių senosios rusų literatūros 
veikalų. Knygoje vaizduojama bau
džiavos laikų Rusija, mužikai ir dva
rininkai, ir visa — apstulbinančio 
talento j?ga, sukuriant nepalyginamą 
tipų galeriją. Knyga didelio formato, 
gausiai iliustruota. Apie 300 pusi., 
kaina $3.25. 

Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

' 2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

je. Hemsbacho miesto taryba j ™ s pavaizduoja, kaip jie gra-
gegužės 29 d. kvietė Vokietijos * * atstovavo-savo tautai. 

kalto Prasidėjimo Vienuolyne nejimo programą. Minėjimas 
Putnam, Conn., įvyks birželio. Baltimorėje numatytas birželio 
11, 12 ir 13 d. Ves tėvas V. Gu
tauskas, S. J. 
'Rekolekcijos prasidės penk-

XK. Čepaitis, P. Starevičius, ; t a d i e n į > 8 : 0 0 v a l v a k a r e > b a i g . 
'sfs sekmadienio rytą. Atlygini
mas $7.00. Kviečiamos moterys 
pasinaudoti šiomis malonių die
nomis — rekolekcijomis. Apie 
savo atvykimą malonėkite pra
nešti šiuo adresu: Rev. Sister 
Superior, Immaculate Concep-

E. Vilkas ir V 
Roselando, mielai sutiko Balfo 
piknike birželio 13 d. atlikti ka
sininkų pareigas. 

X Petras Juška, gyvenąs 
„Draugo" kaimynystėje, VVest 
Side, guli Mother Cabrini ligo
ninėj, kur šiomis dienomis jam i tion Convent, R. F. D. 2, Put-
buvo padaryta sunki operacija, j nam, Conn., ar telef. Putnam 

•m - • . . . . , . o -5o2o . 
X Juoze Augustaitytė - Vai-

čiūnieno dalyvaus Cicero lietu-1 — I>r. Juozas Petukauskas, 
vių spaudos minėjimo meninėje | Presąue Isle, Maine, prisimin-
programoje. Spaudos minėji- damas liūdnas ir šiurpias bir-
mas įvyks birželio 13 d. 12 vai. j želio masines deportacijas, Ame 

rikos Lietuvių Tarybai prisiun-
SKAITYKITE "DRAUGĄ": tė $20.00 auką. 

20 d. Susirinkime taip pat iš
rinkta nauja valdyba: pirm. A. 
Miceika, I vicepirmininkas V. 
Petruška, II picepirm. A. Leo
nas, kasininkas M. Karaša, fi
nansų sekretorius S. Balčiūnas 
ir protokolų sekretorius M. Rai
la. 

— 35 m. sukaktis. Lietuvos 
kariuomenės laikraščiui „Ka
riui" gegužės 22 d. suėjo 35 m. 
jubilėjus. Iki šiol Kario išleista 
1298 numeriai. Žymesnieji jo 
redaktoriai buvo P. Ruseckas, 
V. Steponaitis, J. Pet;ėna3, 3. 
Tomkus, S. Urbonas. 

— Prof. J. Brazaitis sutiko 
kalbėti Philadelphijos Liet. Ben 
druomenės ruošiamam baisiųjų 
birželio trėmimų minėjime. 

Krašto valdybos ir Vasario 16 
gimnazijos atstovus į jiems 
Hemsbach miesto rengiamą pri
ėmimą. 

Hemsbacho miesto 

— Steigiamas lietuvių tauti
nis muzejus, kuriame bus laiko
ma vertinga lietuviškosios tau-

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmii 

DRAUGO RADIJAS 
Iš stoties VVOPA, 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. 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

— LRK Susivienijimo 59 sei
mas jau teveik čia pat. Sekma
dienį, birželio 27 d., 10:45 vai. 
šv. Jurgio parap. bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios sei 
mo intencija. Po pamaldų bus 
Dainų šventė Justice Parke. 
Pirmadienį, birželio 28 d., 9:00 
vai. ryto, La Salle viešbučio (La 
Salle ir Madison gatvių) Illinois 
salėje, kuri yra Mezzanine augs 
te, bus atidarytas seimas ir pra
dėta pirmoji sesija. 

Birželio 29 d., antradienį, 7:30 
vai. vakare, to paties viešbučio 
gražiojoj ir erdvingoj Grand 
Ballroom salėj įvyks šaunus sei 
minis banketas, kurio programą 
pranešime vėliau. Kvietimai jau 

I išdalinti susivienijimo nariams 
I ir pradėti platinti po lietuvišką-
i ją visuomenę. Banketo vakarie
ne su programa vienam asme
niui $6.00. Jų taipgi galima gau 
ti pas seimo rengimo komiteto 
pirmininkę Albiną Poškienę, te
lefonu: Hemlock 4-2374. 

— Moterų Sąjungos 67 kuo
pos narės kviečiamos net būti
nai atsilankyti* šį antradieni, 
birželio 8 d. Gimimo Pan. Svč. 
parap. salėj, 7:30 vai. vak., pas
kutiniam susirinkimui ir su vai
šėmis užbaigti šio sezono veiki
mą. Susirinkimų per,vasarą ne
bus ir susirinksime tik rugsėjo 
mėnesį, pradėdamos rudeninį 
darbo metą. Valdyba 

— Šį penktadieni, birželio 11 
d., Vyčių salėje, 2453 W. 47 S t , 
įvyks Ulinois un-to lietuvių stu
dentų klubo „Lituanica" rengia 
mas Finis Semestri. Numatyta 
įdomi programėlė, vaišės ir šo
kiai. Pradžia 19 vai. Visi studen 
tai kviečiami atsilankyti. 

Klubo Valdyba 

atstovai 
, Į todailės medžiaga. Pradžia jau 

yra Stankūnų padovanotoje vi-

čiamas toliau. Dabar jį tvarko 
A. Mikelionienė. 

šia proga norėjo arčiau « r f p * , y J į s b u g 

žinti su lietuviais ir pasveikinti L . J 

Hemsbacho savivaldybes ribose 
įsikūrusią lietuvių gimnaziją 
per jos atstovus. 

—. Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos Chicagos Apygardos vice
pirmininkas ir lGimnazijos Na
mų vajaus vadovas A. Gulbins-
kas, pervedęs Vasario 16 gimna 
zijos namams jau 1.000 dol. su 
viršum, dabar pervedė dar 200 
dolerių ir tuo būdu baigia siek
ti 1,500 dolerių įnašą. 

HCHCK«HttH>0«H>O0O*»<H^^ 

SUSIPAŽINKITE SU J.A.V. 
KONSTITUCIJA 

IR VALDŽIOS ORGANAIS 

— Gimnazijos šokėjai Lam-
pertheime. Lampertheimo mies
to kviečiama, Vasario 16 gim
nazijos šokėjų grupė gegužės 
23 d. atėjo talkon Lamperthei-
me statomai katalikų bažnyčiai. 

itii imiiiii i i i i i i immiii'i i imiiMiiiuiiiii i ' 
\ r jau perskaitei neseniai išleistą 
P. KESIŪNO 3-jų dalių romaną 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ? 
Šiuo romanu d61 jo labai {domaus 

turinio, d51 nepaprastai gryvos intry-
eos. d61 stipriu veikSjų charakteriu 
ir ypač d81 jautriai pavaiiduotog mū
sų tautos tragedijos susidomSjo filmg 
pasaulis, tod61 rrel t Jis bus verčia
mas i anglų kalbą. 

Lietuviui nepei-skaitytl čia knygg 
būtu t ikras nusikaltimas. 

204 pusi. Raina S3.0U 
Užsakymus su plnigrats siųskite: 

" D R A U G A S " 

23Š4 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 
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Visi dabar skaito M. Springborn 
ISTORINĮ ROMAN4 

PASKUTINIS PRŪSŲ 
SUKILĖLIS 

Iš pirmo puslapio patraukia skai
tytojo akj ir nuveda | anus senuo
sius laikus, kada kovojo su Kry
žiuočiais garsus Prūsų sukilėlių 
vadas HERKUS MANTAS. Cia 
svetimtautis autorius su gilia in-
tryga aprašo KryžuoČio ir Lietu-

(vaites Nomedos meilę. Iškelia kil
nų prūsų būdą, svetingumą, pa
pročius. Aprašo ano meto kovas 
svetimšalių klastą ir duoda pui
kius gamtos vaizdus. 

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

D B A l G A S 

2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas praktiškas vado
vėlis Kaip parisuošti JAV pi
lietybei. Sio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse F. 
VVells, Spaudai paruošė Pr. Su-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek 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, HL 
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