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TVIRTAS SVEIKINIMAS LRKSA 59J&M SEIMUI! 
Iš okupuotos Lietuvos 

Bolševikai, berusindami ir bosovietindami okupuotą Lietuvą, 
Maskvos spiriami, stengiasi panaikinti bet kokią net ir išorine 
žyme, kuri primintų savarankiškumą. Tai galiausiai padaryta 
ir su administraciniu Lietuvos suskirstymu. 

Jei seniau joje dar buvo pa 
liktos keturios sritys (Vilniaus, 
Kauno, Klaipldos ir Šiaulių), 
tai nuo 1953 m. rugpjūčio 22 d. 
jau ir to nebėra. Dabar okup. 
Lietuva, panašiai, kaip Sov. Ru
sija, suskirstyta į šiuos rajo
nus: Akmenės, Alytaus, Anykš
čių, Ariogalos, Biržų, Daugų, 
Dotnuvos, Druskininkų, Dūkš
to, Dusetų, Eišiškių, Ignalinos, 
Jiezno, Jonavos, Joniškėlio, Jo
niškio, Jurbarko, Kaišiadorių, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kel
mės, Kėdainių, Kybartų, Klai
pėdos, Kovarsko, Kretingos, 
Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, 
Linkuvos, Marijampolės, Ma-

dinimo priemonėms finansuoti", 
ši žinia bloškiamai paveikė pa
vergtos Lietuvos gyventojus, 
nes naujoji paskola dar dau
giau pasunkins jų gyvenimo 
naštą. Išleidžiamos paskolos dy
dis yra toks didelis, jog kiek
viename Sov. Sąjungos valdo
mam krašte gyvenančiam žmo
gui, suaugusiam ar vaikui, dir
bančiam ar ligoniui, išeina po 
80 rb. Nors ir skelbiama, kad 
gyventojai "vieningai" laisvu 
noru ją pasirašo, bet visi žino, 
jog kom. santvarkoj tokio da
lyko, kaip laisvas noras, nėra. 

Paskolos per Vilniaus 
žeikių, Molėtų, Naujosios Vii- radiją girti buvo pasiųsti tokie 
nios* Naumiesčio, Nemenčinės, Į "lietuviai" kaip Vilniaus Elfos 
Obelių, Pabradės, Pagėgių, Pa- j fabriko p a r t sekr. Dikceriovas, 
kruojo, Pandėlio, Panemunės,' šaltkalvis Timotejevas, liejimo I premjeru pareiškimu, kad Indi 
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Hondūras sostine Tegueigalpa, apie kurią dabar žino visas pasaulis, nes iš ten spaudos atstovai 
pranešinėja ką girdėdami apie Guatemalos įvykius. Miestas įkurtas 16 šimt., turi 47,000"gyventojų ir 
pakilęs viršum jūros lygio 3,300 pėdų. (INS) 

as supo 
Indijos-Kinijos vadus 

NEW DELHI, birž. 28. — Ki
nijos premjeras Chou En-lai 
baigė pasitarimus su Indijos 

Panevėžio, Pasvalio, Plungės, i cecho 
Priekulės, Prienų, Radviliškio, 
Ramygalos, Raseinių, Rietavo, 
Rokiškio, Salantų, Sedos, Sim
no, Skaudvilės, Skuodo, Smėlių, 
Šakių, šaltininkų, Šeduvos, 
Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų 
Švenčionėlių, Švenčionių, Tau
ragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, 
Troškūnų, Ukmergės, Utenos, 
Užvenčio, Vabalninko, Varėnos, 
Varnių, Veisėjų, Vievio, Viliam-
polės, Vilkaviškio, Vilkijos, Vil
niaus, Zarasų, Žagarės, Žiežma
rių — ir šiuos "respublikinės 
priklausomybės miestus": Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio, Naujosios Vil
nios, Palangos, Druskininkų. 

Iš Lietuvos išvežimai "nauju 
plėšinių Įsisavinti" tebeina 

toliau 
Kiekvienam rajonui nustaty

ta, kiek turi duoti "savanorių". 
"Savanoriai", paprastai pašau
kiami individualiai, turi prieiti 
prie stalo ir pasirašyti įsiparei
gojimo lakštą, nurodantį, kad 
"savanoris" yra pasiryžęs pri
sidėti prie atstatomojo darbo, 
nebijo jokio vargo ir prašosi 
siunčiamas ten, kur randa 
esant daugiau reikalinga. 

Tačiau išvežamųjų daugumas 
netiki, kad vėl kada nors galės 
išvysti savo tėvynę. Be šios rū
šies "savanorių" darbo jėga iš 
Lietuvos gabenama į Sov. Są
jungą ir kitais titulais — "spe
cializuotis", miško darbų dirbti 
etc. Tačiau išvykusieji yra tie
siog užvertę savo gimines ir 
pažįstamuosius laiškais. Ypač 
jų daug gauta iš Uzbekistano, 
Karagandos srities ir kt. Išvež
tųjų daugelis skundžiasi, kad 
turi gyventi urvuose, baltinių 
neplauna, darbo normos sun
kios, nėra ko net ir parūkyti, 
nes artimiausias miestas yra už 
šimtų km. Uzbekistane prie ka
nalo darbų pasiųsta dirbti apie 
32,000 jaunuolių. Iš artimiau
sių apylinkių buvo tiesiog mobi
lizuota kuone pusė viso kom
jaunimo. Visur juodą vaizdą 
rodo taip pat iš Altajaus ir iš 
kitų sričių gaunami pranešimai 

Paskola 

Birželio 9 d. Vilniaus radijas 
paskelbė, kad Sov. Sąjungos 
vyriausybė išleido naują pasko
lą 16 milijardų rublių sumai 20 
metų laikotarpiui tariamai 
"V-jo penkmečio plano įgyven-

darbininkas Antoninas, 
"pirmūnė" Barkovskaja ir kt. 

Dvariono sukaktis 

Vilniaus radijas birželio 14 
d. platesnį pranešimą paskyrė 
komp. B. Dvarionui, kuriam š. 
m. birželio 19 d. suėjo 50 m. 
amžiaus. Nurodęs svarbiausius 
jo muzikinius darbus, pranešė
jas pažymėjo, kad, esą, "tik su 
tarybine santvarka lietuvių 
kultūrai ir menui atsivėrė pla
čios perspektyvos". Toji san
tvarka atskleidusi "ir B. Dva
riono talentą." Pranešime ypač 
iškelta jo "šventiškoji uvertiū
ra", simfoninis paveikslas "Prie 
gintaro kranto", pjesės smui
kui "Prie ežerėlio", o ypač jo 
koncertas smuikui su orkestru, 
atžymėtas "I-jo laipsnio stali
nine premija." 

B. Dvarionas yra parašęs 
muziką bolševikinėms filmoms 
"M. Melnikaitė", "T. Lietuva", 
"Aušra prie Nemuno", muziką 
dramai "Otelo", visą eilę solo 
ir choro dainų, kaip "Sesuo 
žydrioji Vilija", "Žvaigždutė", 
"Lopšinė", o dabar kuria operą 
pagal B. Sruogos pjesę "Apy
aušrio dalia". Bolševikai dau
giausia džiaugiasi jo daina — 
kantata "Pasveikinimas Mas
kvai", drauge su Švedu sukur
ta "LTSR himnui" muzika. 

Vilniaus centre Lenino aikš
tėj bolševikai projektuoja pa
statyti savo bonzoms 100 butų 
gyv. namą, kuris bus "puoš
niausias iš visų sostinės gyv. 
namų". Jo V-sis aukštas, pati 
palėpė, skiriama "dailininkų, 
menininkų ateljems, kur stikli
nės sienos sudarys dailinin
kams puikias darbo sąlygas." 
Pirmajame aukšte įrengiamos 
"puikios parduotuvės". 

Švietimo ministerijos "užmo
kyklinių įstaigų skyriaus virši
ninko" Ramanausko pranešimu, 
šiemet per atostogas moki
niams "šviesti" ir auklėti kom. 
dvasia atidaromos 42 užmiesčio 
pionierių stovyklos, kuriose 
"atostogaus" apie 15,000 moks
leivių, o miestuose — 120 pio
nierių stovyklų, kur "atosto
gas praleis" per 30,000 moki
nių. Mokinių estafete, rengia
ma bendrai Šviet. M-jos ir kom
jaunimo cent komiteto, bus 
pravesta šūkiu "Taika ir Drau
gyste". Joj dalyvauti turės per 
5,000 mokinių. 

jos-Kinijos santykiai, pagrįsti 
taikiu sugyvenimu, vienos į ki
tos vidaus reikalus nesikišimu 
ir teritorijos neliečiamu bus pa
vyzdys visai Azijai. Įvykę pasi
tarimai atnešią taiką Azijai. 

Indijos lėktuvas nuvežė Kini
jos premjerą į Peipingą, pake
liui sustojant ir Burmos sosti
nėje, kur Chou En-lai pasitik
rins, kokios Burmos vyriausy
bės nuotaikos dėl JAV-Angli-
jos lipdomo pietryčių Azijos ap
saugos pakto. 

Pabūgo soviety, 
grąžins laivą 

TAIPEH, birž. 28. ~ - Ghiang 
vyriausybės pareigūnai davė su 
prasti, kad prie Formozos pa
imtas į Šanchajų plaukęs sovie
tų tanklaivis Tuapse bus grą
žintas Rusijai, bet nafta bus iš
pumpuota ir su ja pasielgta pa
gal tarptautinę teisę ir papro
čius. Laivą areštavo Chiang ka
ro laivas pereitą trečiadienį, bet 
protesto notą Maskva įteikė 
JAV ambasadoriui. 

Guatemaloje pradėta kariauti; 
kariuomene pakviesta sukilti 

TEGUCIGALPA, birž. 28. — Kai diplomatai galop nutarė 
pradėti tirti Guatemalos įvykius, ten ikšiol vestą žodžių karą ima 
pakeisti karštasis karas. \ 

į t ikti Kai sukilėliai pradėjo kariau
ti, Guatemalos vyraiusybė pa
keitė nusistatymą ir sutiko įsi
leisti Amerikos Valstybių Orga
nizacijos taikos komisijos ins
pektorius ištirti jos skundą, kad 
Hondūras ir Nicaragua įvykdė 
atvirą agresiją. Saugumo Tary
ba nutarė Guatemalos skundo 
tuo tarpu nesvarstyti ir palauk 
ti anos komisijos rezultatų. 

Dešimt Amerikos Valstybių 
Organizacijos narių paprašė lie
pos 7 d. sukviesti tos organizaci
jos valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferenciją komu
nistų intervencijos Guatemalo
je apsvarstyti. Posėdis greičiau 
šiai įvyks Brazilijos sostinėje. 

Guatemaloje tuo tarpu jau 
pradėta kautis. Sukilėliai jau 
stipriai susirėmę paėmė Chiąui-
mula miestą ir ten įkurdino sa
vo laikinąją vyriausybę bei ope
racijų štabą. Šio miesto gyven
tojai papildę sukilėlių eiles, 

Paskutinės sukilėlių žinios sa
ko, kad Puerto Barrios mieste 

Amerikos-Anglijos konferencija 
užtruks ilgiau vieną dieną 

VVASHINGTON, birž. 28. — Eisenhower-Churchill konferen
cija pratęsta vieną dieną pro visus plyšius sklindant žinioms, kad 
patenkinamai bus išlyginti visi atsiradę nesusipratimai. 

Penktadienio posėdžiai buvę 
skirti Europos armijos paktui ir 
pasikeitimui žiniomis apie ato
minę energiją. Bendradarbiavi
mas atominės energijos srityje 
bus praplėstas, kai tik kongre
sas atitinkamai pakeis įstaty
mą (Komisijos jau pritarė pra
šomiems pakeitimams). 

Apie Europos armijos paktą 
konferencija gavo Prancūzijos 
premjero Mendes-France paža
dą, kad jis bandys greit suorga
nizuoti žymią daugumą tam pak 
tui ratifikuoti, kai tik bus jame 
padaryti nedideli pakeitimai. 

Guatemalos reikalu gauta ak
tyvi Anglijos parama tezei, jog 
tą reikalą tvarkyti reikia atiduo 
ti Panamerikos organams, o ne 
Saugumo Tarybai. 

Pati svarbiausia žinia esanti 
ta, kad JAV sutinka su Laos ir 
Kambodijos neutralizavimo saly 
gomis, o Anglija nuoširdžiai pa
dės organizuoti pietryčių Azi
jos paktą, bandydama Pakista
ną ir Ceyloną įjungti į paktą, o 
iš Indijos ir Burmos gauti pa

lankų neutralumą. 
Prancūzija padėjo šį klausi

mą spręsti atsiųsdama per am
basadorių premjero Mendes pra
nešimą apie jo pasitarimo rezul
tatus su Kinijos premjeru Ber
ne ir apie paskutinius pasitari
mus su komunistais Genevoje. 
Mendes esąs optimistas dėl pa
liaubų Indokinijoje priimtino
mis sąlygomis, jei Chou En-lai 
pažadai Berne bus ištesėti Ge
nevoje. 

Washingtono konferencija la
bai rimtai organizuota: dirba 
kelios ekspertų komisjos Dulles-
Eden joms uždavinius duodant 
ir rezultatus tvirtinant, prez. Ei 
senhow«r su Churchill daug lai
ko praleidžia be liud ninku ir 
daro sprendimus principiniais 
klausimais. Jau esą tikra, kad 
juodieji pranašai ir šį kartą bus 
pralaimėjusiųjų pusėje. Šian
dien bus paskelbtas konferenci
jos komunikatas. i 

Churchill iš Washingtono 
vyksta | Kanadą. 

sukilėlių draugai pradėję ve 
iš vidaus ir vykstančios kovos 
gatvėse bei aikštėse. Kitą greti
mą miestą sukilėliai jau seniau 
yra užėmę, bet Puerto Barrios 
(didžiausio Guatemalos uosto) 
ikšiol nebuvo pasisekę užimti. 

Prieštarauja žinios apie gele
žinkelio mazgo ir paskutinės 
kliūties prieš sostinę, Zacapa 
miesto, likimą — ir sukilėlių 
šaltiniai nesutaria apie tai, kie
no rankose Zacapa yra. Prie jo 
vyko ar dar vyksta stiproki mū
šiai. 

Sukilėliai bombardavo sosti
nės karinius objektus ir pre
zidento rūmus, iš kurių prez. 
Arbenz vadovauja pasipriešini
mui. 

Sukilėlių vadovybė paragino 
Guatemalos kariuomenę sudary
ti junta, areštuoti prez. Arbenz, 
slaptosios policijos viršininką 
pulk. Cruz Wer ir „visus kitus 
komunistus." Tada abi stovyk
los nutrauks karo veiksmus ir 
sudarys naują vyriausybę. 

Iš Guatemalos sostinės į Mek
siką atvykę amerikiečiai prane
ša, kad mūšiai jau tikrai vyks
ta, nes atvežta daug sužeistų 
vyriausybės karių. Daugiau ži
nių jie suteikti negalėjo, nes Gu 
atemalos sostinėje veikia griež
ta spaudos cenzūra. 

Potvynis su aukom 
Michigah ežere 

CHICAGO, birž. 28. — šešta
dienio ryte retai pasitaikąs ir 
niekad nenuspėjamas staigus 
potvynis trenkė Michigan ežero 
krantą nuo North Ave. iki Will-
mette uosto, prie Montrose uos
to skaudžiai paliesdamas ten bu
vusius žvejus ir besimaudan
čius. Bent 7 asmens yra nusken
dę, kurių tarpe tėvas ir motina 
vienuolikos vaikų šeimos. 

Tokios rūšies potvynis (stai
gus ir greit praeinąs) įvyksta 
dideliuose ežeruose del staigaus 
atmosferos spaudimo ir vėjo 
krypties pasikeitimo. 

Stipriausias tos rūšies Michi
gan ežero vandens sujudimas 
yra įvykęs 1914 m. gegužės 11 
d. Šeštadienio sujudimas yra 
septintas didesnis ir pažymėti-
nesnis, gal ir daugiausiai aukų 
pasigrobęs. 

Oras Chicagoje 
Giedra, temperatūra viršum 

80 laipsnių. 
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30. 

Ši lietuvių organizacija pradeda 
šiandien posėdžiauti Chicagoje 

šį rytą 9 valandą Chicagoje, La Salle viešbutyje, prasideda 
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje 59-tasis seima3, kurį pra
deda seimo rengimo komiteto pirmininkė p. Albina Poškienė. 

Po himnų ir invokacijos, ku- ZT l T. -
rią atkalbės kun. Jonas Baltu- P a v e r g t i e j i p a r ū p o 

ir Europos seimui 
STRASBOURG. — Europos 

Tarybos patariamasis seimas 
gegužes 28 d. priėmė rezoliuciją 
sovietų pavergtųjų kraštų rei
kalu. Konstatavęs, kad sovie
tai nerodo geros valios paverg
tiesiems kraštams grąžinti lais
vę, patariamasis seimas pareiš
kia, kad sovietų pavergtųjų kraš 
tų nepriklausomybė ir demokra
tinė laisvė yra bendras uždavi
nys visoms tautoms abipus gele
žinės uždangos, nes tai yra tik-, 
ros ir patvarios taikos pagrin
dinė sąlyga. Seimas laukia tos 
dienos, kada sovietų pavergtieji 
kraštai vėl sudarys laisvos eu
ropinės bendruomenės integralią 
dalį. Simpatijos bei solidarumo 
jausmo vedamas seimas pasiža
da panaudoti visas savo pastan-

sevičius iš Scranton, Pa., orga 
nizacijos centrinės valdybos 
dvasios vadas, seimo vedimą 
perima Susivienijimo centro pir 
mininkas L. Šimutis ir praveda 
prezidiumo ir komisijų rinki
mus. 

Išklausius svečių sveikini
mus, centro valdybos nariai — 
dvasios vadas kun. Baltusevi-
čius, pirm. L. Šimutis, vicepirm. 
Jonas Grigalius (iš Bostono), 
sekr. V. Kvetkus (iš Wilkes 
Barre, Pa.), iždininkas P. Ka-
rašauskas (iš Plymouth, Pa.) , 
iždo globėjai Vincas Abromaitis 
(Tamaąua, Pa.) ir Leokadija 
Žemaityte (Scranton, Pa.) ir 
daktaras kvotėjas dr. W. Krik
ščiūnas (Christian) darys pra
nešimus iš savo dviejų metų 
veiklos. 

Į seimą yra suvažiavusių per 
šimtas delegatų. Iš toliausiai I gas padėti sudaryti tokią tarp-
atvykusi delegatė yra p. Var-
kalienė — iš Los Angeles, Cal. 

Svarbiausias klausimas seimo 
darbotvarkėj — naujai perra
šytos organizacijos konstituci
jos svarstymas ir priėmimas. 

Pasitarimus pradeda 
ir Indokinijoje 

HANOI, birž. 28. — Netoli 
šio miesto vakar susitiko pran
cūzų, Vietnamo ir Vietminh ka
riškiai svarstyti techniško pa
liaubų įvykdymo, jei paliaubos 
būtų sutartos. 

Tai padaryta nurodymu iš Ge-
nevos, kur slaptai vyksta tie
sioginiai pasitarimai su Indoki-
jos (Vietminh) komunistais ka
riniais ir politiniais klausimais. 

Iš Šveicarijos atėjusi žinia, 
kad Kambodijos vyriausybė pa
prašiusi Washingtono apsaugos 
pakto. Jei JAV nesutiksiančios 
gisfti Kambodijos nepriklauso
mybės, tai jai teksią pereiti į 
Indijos-Kinijos bloką. 

tautinę padėtį, kuri įgalintų pa
vergtuosius atgauti laisvę. 

Įvyks konferencija 
ir su prancūzais 

VVASHINGTON, birž. 28. — 
Prancūzija priėmė prez. Eisen-
hower pasiūlymą atnaujinti pa
sitarimus abiem kraštam rūpi
mais klausimais. Suprantama, 
kad tie pasitarimai vyks Wa-
shingtone, kur turėtų labai 
greit atvykti pats naujasis 
Prancūzijos premjeras 

• Australijos užsienio reika
lų ministėris atvyks dar šian
dien į Washingtoną, kad Azijos 
pakto reikalais galėtų tar t is 
JAV-Anglijos konferencijai te
bevykstant. Jo nuomone, kal
bos apie Anglijos-Amerikos ne
sutarimus yra burbulas. 

Kalendorius 

Birželio 28 d.: šv. Irenėjus. 
Lietuviškas: Rangis ir Taugėla. 
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Guatemalos sukilėliu vadas pulk. Carlos Castillo Armas (kairėje) 
kalbasi su meksikiečiu korespondentu Hondūras sostinėje. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Švedijos karalius lankosi su oficialiu vizitu pas Anglijos ka

ralienę. 
—Buv. prez. Truman sveikata po pereito sekmadienia operaci

jos netikėtai pablogėjo įvykus viduriuose uždegimui. Jo padėtis 
nesanti beviltiška, bet rimta. 

—Kalifornijoje vakar atsimušė į kalną karinis lėktuvas ir lį 
jame buvusiu vyrų žuvo. 

—Maskvos radijas kinų kalbos traneliacijose pranešinėja, kad 
Sov. Rusija grąžino neseniai JAV $8 laivus, paskolintus karo me
tu. Laivai esą grąžinti pereitą savaitę viename Turkijos uoste. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOB čicPirmadienis, birželio 28, 1954 

"VARGE VISI PRIVALOME BŪTI SOUDARCS" 
stangomia buvo aprūpinti Eltos] tenmaieris. Savo ilgame ir daž-

specialiai parengtais vokiečių k. nai minėjimo dalyvių ovacijų 
pranešimais — studijomis apie pertrauktame pareiškime atsto-

Pbtus birželio mėnesio jos labai pasigendama Vokieti- padėtį Lietuvoje, Bažnyčios per- ] vas Gerstenmaieris iškėlė komu-
išvežimu minėjimas Bonnoje joje, kuri juk yra artimiausias sekiojimą, gvlnocidą, Kersteno nistinių pavergėjų klastą ir 

Birželio išvežimu minėiimai k a i m y n a s - ***** t aut*« i r Komisijos įsteigimą ir jos lig- j apeliavo į laisvąjį pasaulįjung-
vokiečių draugystę tenka ska- šiolinius darbus. Spaudos atsto-1 tis f solidarumo bendruomenę 
tinti, o tokios draugijos tikslas vai buvo apdalinti ir kitais In-| drauge su bolševikinį jungą vel-
būtų leisti atitinkamo turinio formacijos Tarnybos ir kitų iš-1 kančiais, išvežtaisitis ir be tė-
knygas, spaudą, atlikti tyrimo leistais leidiniais anglų, prancū-1 vyn^s likusiais. Kalbėtojo nuo-
darbus ir kt. Baltų Tarybos var I zų įr vokiečių kalbomis apie Lie Į mone, nepakanka pagarbiai pri-
du kalbėję jos atstovai taip pat I tuvą, jos bylą ir komunistinį j siminti laisvės ir tikėjimo kan-
kėlė reikalą greičiau įgyvendinti pavergimą- Lietuvoje. Kitą die- kinius. Negali būti kalbos apie 
tokios draugijos mintį. Min. Sel- n ą apie birželio 15 d. parašė 

Bonnos dienraščiai "Bonner 
Rundschau" ir "General Anzei-
ger". Aprašymams duotos to
kios antraštės: "Sovietų sutar-

įsvezimų 
kaip kiekvienais, taip ir šiais me 
tais įvyko Amerikos, Europos 
kontinentuose ir Australijoje, vi 
sur ten, kur yra susibūrusių lie
tuvių, latvių ir estų. Pats pla
čiausias ir reikšmingiausias tų 
nelaiminų dienų minėjimas Euro 
poje buvo suruoštas š. m. bir
želio 15 d. federalinės Vokietijos 
laikinoje sostinėje — Bonnoje. 
Jis plačiai paminėtas vokiečių 
spaudos, o paskaityti sveikini
mai ir kaikurie pabaltiečių ir vo-

iv*. PR. 8 - l t l T , m . R E . 7-7SOS 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 Street 
Kasdien 1—I. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniai* Ir penktadieniais. Tre-
čiadien. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rezid. S241 \V. 6(5th PLACE 

teris estų vardu pabrėžė, kad 
jau atėjęs laikas suteikti stei
giamai draugijai tinkamą for-į 
mą, o dr. Karvelis ta pro
ga nurodė į pabaltiečių dėkin- t y s n evertos nė popieriaus" 

(Baltijos ministerių kreipimasis gumą vokiečiams už karo me-
kiečių politikų Padarytieji pareis | t u i U t e l k t ą j ą g l o b ą > S u s i r i n k i . ^ ^ n , i r v o 

kimu buvo cituojami ir komen-l m e p a s i s a k y t a | k a d n e t a p i e į ^ ^ ^ . . i r p a n . 
tuojami. Tą dieną Bonnojepa- n e g r U 9 v o k ječ ių tautoje kartais 
dėti pagrindai ir Pabaltijo Vals-; d a u g i a u ž i n o m a k a i p a p i e g a v o 

tybių Bičiulių Draugijai su bus- ( k a i m y i u i a ( p p c ) f Loesch). Tad 
tinę Vokietijoje. draugija reikalinga steigti ir jos 

Iškilmingas aktas ir koncertinė 
dalis 

įvyko Bonnos piliečių sąjungos 
iškilmių salėje 19 vai. Salėn pri
sirinko gausiai ne tik Pabaltijo 

Krikščioniškajai Kultūrai Ginti partijos, nė religiniai įsitikini- tautų atstovų, bet atvyko taip 
zavo 

Minėjimą Bonnoje suorgani-1 uždaviniai turėtų pirmoje eilėje 
Tarptautinio Komiteto reikštis kultūrinėje srityje. Nė 

pavergtųjų tautų i r jų iškam-
šinių vyriausybių pripažinimą. 
Reikia siekti, kad žmogaus tei-

(Nukelta į 4 psl.) 

L VU BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen A venų© 
(Kampas 47-tos ir Damen Avs . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. va*. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Tclef. ofiso LAfayette S-A048 

Rez. FBontier 6-0814 

DR. IRENA KURAS 
SUBC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. VVestern Ava. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo *—-6 p. p. Ir 6—8 v. v.; trečlad. 
nao 6—8 v. v.; le&tad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—1 v. p. p. 

Ofioe telef. Kt-:pubUc 7-11 SS 
Namų telef. \VAlbrook 6-370* 

vokiečių sekcija. Jai talkininka
vo Baltų Taryba. Visas minė
jimas buvo graži pabaltiečių vie-
ninsrumo demonstracija. Kaip 

mai neturėtų būti kliūtimi 
suburti visus tokios bičiulių drau 
gijos veiklai. Pritaręs kalbėju
sių mintims, susirinkimas suti-

minė.f me pareiškė Vokietijos ! ko su Baltų Tarybos ir vokie-
parlamento atstovas dr. Gers-Įčių organizacijų atstovų • komi-
tenmaieris, kuris yra federalinio i sijos sudarymu. Jos uždavinys 
parlamento užsienio politikos ko j bus parengti Draugijos statu-
misijos pirmininkas, visi mes tą ir vėliau ją įregistruoti. 

Spaudos konferencija 

Tose pačiose patalpose įvyko 

1 'varge privalome būti solida
rūs". Visi pavergtųjų tautų at
stovai drauge su vokiečiais de
monstravo savo nepalaužiamą į r spaudos konferencija. Jos 
pasiryžimą siekti laisvės Lietu- j m e t u nušviesta dabartinė padė-
vos, Latvijos, Estijos ir kitoms ! t į s pavergtose Pabaltijo tauto-
pavergtoms tautoms. Tą pasi- j BGf įskeltas sovietų smurtas ir 
ryžimą tiek Bonnoje, tiek ir ki- 8 utarčių laužymas ir atkreiptas 
tur per minėjimus stiprino JAV j dėmesys į laisvojo pasaulio, ypa-
Prezidento pareikšti žodžiai ir ( ^ i a i J A v , dedamas pastangas 
sėkmingai vykdomi JAV Kong- j demaskuoti sovietinius tautų 
reso sudarytosios Kersteno Ko-1 grobimo ir naikinimo metodus, 
misijos darbai. j Konferencijoj kalbėjęs dr. Kar-

Minėjimo programa Bonnoje velis priminė JAV valstybės sek 
pradėta iškilmingomis pamaldo- \ retoriaus Dulles žodžius, jog Pa
iri is sostinės katalikų katedroje balti j o tautų patyrimas turįs bū 
ir evangelikų Lutherio bažny- ti įspėjimu visam laisvajam pa
čioje. Į Bonnos katedrą gausiai šauliui. Toliau dr. Karvelis iš-
prisirinko ne tik lietuvių ir kitų kėlė Kersteno Komisijos tyri-
pabaltiečių, bet ir nemaža tų nėjimo darbų reikšmę ir paskai-

pat visa eilė Vokietijos federa 
linio parlamento atstovų, dvasi
ninkų, nemaža ir gražaus jauni
mo. Garbes svečių tarpe buvo 
Vokietijos fed. parlamento už
sienio komisijos pirmininkas dr. 
Gerstenmaieris, p a s k utinysis 
Latvijos arkivyskupas prof. dr. 
Grinbergs, iš JAV atvykęs Bal-
fo pirm. prof. kan. Končius, 
Free Europe Vokietijoje atsto
vas Mr. W. Griffith, Baltų Ta
rybos Vokietijoje nariai 
dr. P. Karvelis, K. Selte
ris ir R. Liepinš. Į iškilmes atsi
lankė ir būrys spaudos bei Ame
rikos Balso ir Free Europe at
stovų. Sie pastarieji užrašė į 
juostas ir netrukus perdavė ete
rio bangomis į pasaulį reikšmin
gos spaudos konferencijos ir iš
kilmingojo akto akimirkas bei 
kalbėjusių pareiškimus. 

Parlamento atstovo kalba 

Iškilmingas minėjimas pradė
tas įnešus estų, latvių ir lietuvių 
tautines vėliavas. Įžangos žodį 
tarė federalinio parlamento at
stovas B. Guenther. Jis iškėlė 

OR. JUK AOUNSKAS 
. GYDYTOJA .IR CHIRURGf 

Vaiki? Ir mot r r r Itoos 
6159 South Damen Avenue 

Pirmad., tretlad. 10—4; antrad. Ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo t — t v.v 

Šeštadieniai* 1 0 — i t v»' nlstu 
Ofiso tel. — PR 6 7800 
Namu tet — TB 4-1766 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2800 VVest 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. Ir 
penkt. 6—S v. v. treč^ seit. susitarus 

Ofiso teL PRospect 6-1795 
Namg tel. TKianjrle 4-17«5 

Tel. ofiso HE. 4-584». re*. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
N ai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-t 
Antr. 1-5, treč. Ir lest . parai sutartį 

Tel ofiso WA. 8-8040. re* CO. 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VAL.: (išskyrus sestad ir sekmad.) 
nuo 2 iki 4 v. p. p. • 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

R«*ikl.: 10SM So. Wabash Ave, 

TV4. ofiso ITE. 4-«4ltf, re* P R . S-7SS•' 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
'Sskvrus Ketvirtad. ir sekmad 

Tel. boto GBaeetaa 2-9205 
2836 Weat Chicago Avenoe 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWE8T MEDICAL CENTER 

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

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

12—4 v. p. p. fiestad. 

r V*5^*=55^S^;^^^SRBB«?H£B8S59 

tautų likimą atjaučiančių vokie-, tė Kersteno iš Washingtono pri-
čių tikinčiųjų. Iškilmingas pa- siųstą sveikinimą. Atkreiptas! ™ e n o s m m ^ i m o Pobūdi ir Pa
maldas laikė arkivyskupas Fer- į dėmesys į nuoširdžius Free Eu- ' b a l t l J ° t a u t u - Kančias komunisti-
che. Pamaldose dalyvavo ir iš ! rope prezidento Shepardsono n ė J e priespaudoje. Taip pat su-
JAV atvykęs prof. kan. Kon- j sveikinimo žodžius, prisiųstus ™ 5 į 5 5 Perskaityti išveži 
čiu8, be to, baltų centrinių or- minėjimo Bonnoje proga. To-
ganizacijų atstovai. Savo pa- liau spaudos atstovams buvo pri 
moksle vyskupas, pats būdamas i minta sovietų įvykdyti sutarčių 
tremtinys iš Silezijos, iškėlė lie-1 laužymo faktai. Su tokia vals-

of i so valandoms skamb. Y A. 7-8626 

OR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES 1B 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 8:30—8:10 ir 
lestadlen. nuo 4—6. Kitu laiku pa-
eal susitarimą. Tel. CLUffside 4-5AS4 

4038 Archer Avenue 

Tel. ofiso TA. T-B557, rst. RE. 7-496« 

OR. FRANK 6. KWIRN 
(KVIEČTTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRHMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki *:W 
v. v Išskyrus ts^člad. ir ieJtad vak 

-•• ~ - I - I I - - . . — . . . . _ _ 

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

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

V*L. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Šeštad. iki1 Labor Day uždaryta 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas PLTlman 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

11750 South Paneli Ave, 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

Dr. Edtvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2750 Wmt 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą 

susitarimui skambinti GRo 6-1121, 
jei neatsiliepia — Vlncennes 6-89on 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenoe 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:S0 vai 
vak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popie< 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0086 
itesidencijos BEverhr S-8 244 

TeJ. ofiso VI. 7-04306, res. VL 7-7*03 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
(Spec. motery Ilgos Ir akušerija' 

4055 Archer Avenoe 
Kampan Archer ir Califomia Av^ 

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

iSskyrus sekmadieniui" 

Ofiso ir boto tel. Hl.nilook 4-1M1IS 

DR, A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

6757 South VVestern Avenoe 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv lr t , 
penKtad. 6:10—8:80 v. vak Antrad. 
10—12 vai. ryto gestad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pairai susitarimą. 

DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3259 South Halsted St. 
Vai. kasdien: 10-12 vai. n*te Ir S-6 
vai. vak. geštad. nuo 1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Neatsil iepus 

Saukti MLlbcrrjr 5-4000, Ext. 326 

tuvių tautos — katalikų prisiri
šimą prie tikėjimo ir jos kan
čias sovietų priespaudoje. Vys
kupas išreiškė įsitikinimą, kad 
lietuvių ir kitoms Pabaltijo tau
toms turės ateiti laisvės valan
da, nes tos tautos yra jos nusi
pelniusios. Evangelikų bažny
čioje savo pamoksle paskutiny
sis Latvijos arkivyskupas prof. 

tybe, kuri savo iškilmingai pa-

3241 So. Hakted St. 
TeL CAlumet 5-7237 

Atidarą pirmadienio ir 
ketvirtadienio vak. 

Prekes geriausių Amerikos išdirbysčių. 
42 metų prekyboje patyrimas. Pirkėjai 

zidento Eisenhoweno, Atstovų s u t a u p o ^ p i n i ir g a u M gerM) pre. 
R Ū m ų n a r i o C h . K e r s t e n o i r kes lengvais dalinais išmokėjimais. 
Free Europe pirmininko Shep- JUNE BRIDE PROGA 

Pirkėjai gaus premijas su kožnu pir
kimu. Perkant 4 kambariams rakandus už 
$495.00, dykai atostogos j Miami Beach, 

Ofiso LAfayette 8-1707, rezidencijos 
Fl l lmore 3-8614 (Maywood, 111.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

širdies, vidaus Ir valku Hffos 
4 0 5 5 S o . A r c h e r A v e . 

(Kampas Archer Ir Catlfornia Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. «—8 v. v. 

šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Oftao telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenoe 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki S vai. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus 

mų minėjimo proga pareikšti pre 

ardseno nuoširdūs ir padrąsi 
siraįrtą sutarčiu į ž e l d S n ^ra j n a n t i e J i ž o d ž i a i -
parodžlnal savo moralini barak- į JAV preaddentas iEisenhoH'er-' ^ g ^ , . ^ ^ | Į j l t e l hotc3h u v a , 8 b 

rotą, negalima leistis | jokius fe pareiškė tvirtą įsitikinimą, ***** 4 * 2 * 4 «^«, laikrodėli, 
sutarčių pasirašymus. O Pabal- kad Pabaltijo tautų laisvė bus televiziją, šaldytuvą, skalbiamą masiną, 
tijo kraštų likimas glaudžiai sie- atstatyta. Pareiškęs pasigėrėji- *** !**&?» . C T ? . . i g ^ * con* 
jasi su viso laisvojo pasaulio Ii- mą jaudinančiu Pabaltijo tautų 
kimu. Šis vėl negali tylėti, kai 
Pabaltijo erdvėje ir kitose už-

pavyzdžiu bekovojant dėl savo
sios laisvės, JAV prezidentas 
užtikrino, kad ir toliau "mes imtose srityse siaučia komunis-

dr. Gringergs iškėlė reikalą iš-1 tinė sauvalė ir teisės bei teisin- darysime viską, kas yra galima, 
jog minimieji kraštai savo lals-saugoti tvirtas širdis. Nors da-' gumo pažeidimas, 

bartis tamsi, o ateitis neaiški, I Kitas Baltų Tarybos latvių 
tačiau, išlaikę meilę savo tėvy- atstovas, min. R. Liepinš, spau-
nei, mes turime turėti tvirtą j dai papasakojo apie dabartinę 
viltį, kad tamsos pradas mūsų padėtį Latvijoje. Jis nušvietė 

komunistų vykdomą rinkiminę 
komediją, išvežimų siaubą ir 
sunkią kolchezininkų padėtį. 

vę atgautų'*. 
Toliau žodį tarė federalinio 

parlamento atstovas dr. E. Gers 

ditioning duodamos premijos. 

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

Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radi o Valanda leidžiama 25 

metai iš WHFC stoties, 1450 kil., ketvir
tadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. Orkes
tras, dainininkai, rekordai, 

tėvynėje turės išnykti. 

Bičiulių draugija 

Tos pačios dienos popietėje Tiek Latvija, tiek kitos Pabal-
įvyko susirinkimas Pabaltijo tijo tautos toliau lieka atspa-
Valstybių Bičiulių Draugijai rios savo nusistatyme prieš pa-
steigti. Lietuvių ir kitų Pabalti- vergėją ir vieningos troškime 
tojo tautų draugų ir spaudos at- greičiau susilaukti išlaisvinimo 
stovų susirinko apie 50. Atida- valandos. Po pareiškimų buvo 
ręs susirinkimą dr. Ruppert at- atsakoma į spaudos atstovų pa
kreipė dėmesį į tai, kad Pabal- klausimus. Susirinkusieji žur-
tijo bičiulių draugijų esama ki- nalistai konferencijos proga Vli-
tur (pvz. Prancūzijoje), tačiau ko Informacijos Tarnybos pa-
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BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

PASKOLAS 
AVI PIRMŲ MORGIČIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DfiL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

MUTUAL %JerjM\m 
AND LOAN 

2202 W. CERMAK KOAD 

6 v a 
ASS0CIATI0N 

TEL. VIrginia 7-7747 

Ofiso telef. YArds 7-11«« 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 15-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai 

Ofiso ORovehill 6-4020 
Res. Hllltop K-1660 

i Dr. A!exander J. Javois 
(JOVAIŠAI 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2428 West Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak. 
Trečlad ir lestad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8838. res. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 6Srd Street 

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

GRovehill 6-159S 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

i 
J 

LIETUVOS VYČIAI — ILLINOIS — INDIANA APYGARDA 

R e n g i a 

LIETUVIU MM ~ AMERIKOS LAISVES ŠVENTI - M N I K į 

^ 

SEKMADIENY, LIEPOS - JULY MEN. 4-tę d., 1954 m. 

Su sekančia programa: 

2. 

3. 

4. 

5. 

U vai. ryte Iikilmingai Vėliavo* iikėlimas, dalyvaujant Dan Varno 
Legiono ponui. 

2:30 vai. Amerikos Nepriklausomybės šventes, minijimas. 

Lenktynės, Atletikas, Kontestai. 

Dainos ir pasilinksminimai. 
3:30 iki 8 vai. Šokiai griežiant šauniam Toney Samoska Dukes Orkes
trui . 

JUSTICE PARK 6AR9ENS 
Tt ir Kean Ave. ir Archer 

6. įėjimas 10 centų.H»»i»va$ automobilių pasistatymas. 
Lietuviškasis; Jaunimas ir visuomenė nuoširdžiai kviečiami gausiai dalyvaut 

Piknikas Šventė įvyks nors ir lietui lyjant, nes yra daug pastoges. Amerikos 
šiame Lietuvos Vyčiu parengime. 

LIETUVOS VYČIŲ ŠVENTĖS 

RENGIMO KOMISIJA 

Ofiso ir buto tel. OL. 2 - I M I 

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

1 3 8 6 S o . 4 9 t h C t , C icero 
Kaadlen 10—12 ryte Ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. Ir 4—6 v. v. 

Hutas 1832 So. 49th Ct. 

^ 

Telefonas REHance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
(Tldaryta trečlad Ir ieatad. vakarais 

1W. ofiso Ir buto OLymplc 3-415t 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

*«*tadienlais 12—-2 v. ir 8—B T. V. 
Rūtas 1A04 So. 4 t t b 4 « * 

'*««r telef LtAfayette s-8210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdsie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm., antr.. ketvirt. 6-8:80 V. 

Trečiadieni tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUe 7-8 a t o 
Spec. Orthopedija — kaulų Ir 

sąnarių liffos 
2435 VVest 69tb Street 

Vai. kasdien 6—6 v. vak sestatf 
10—12 vai. Kitu laiku sus i tarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: pritaiko •*t«tiį»^> 

keičia stiklus Ir renius 
4701 S. Damen Ave,, Chicago, III. 

Saukite — Y A. 7-7361 
Priima: vakarais 6 iki 9, seetad. 
10 ryto iki 4; treeiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL 4-025S, res, YA 7-658* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

6:30—8:80 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Res . 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0564. rei. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenoe 
(antras augštas) 

O F I 8 0 VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 6:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

{Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso M . R O i a n o e 5-4410 

Rezkl. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—8 p. m. 7—S p. m. 

- Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir iefitad. pasai sutarti 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1—4 ir 7—8:30 vai. vak. 
TreC. ir šeštad. 9—18. 

4-Slsa , M FH. 6-S4S4 
DR. V. P. TUMASOMS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spec cbirurfflnla llgroe 

6255 Sontb Weatera Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—S vak 

Šeštad 2—4 p. p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1121 

DR. A. YAUS-UB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. l iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v a. r». 

V Arde 7-8*16 TArdn 7-7410 
DR. O. i. BYLAP1S 

Nervų, vidaus ir vaikų ligos 
Vai.: penktad. 7 p, m iki 8:30 p. m. 

Kitomis dienomis tik susitarus 
DR. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Vai.r kasdien 6:80—8:80, šešt. 4 — 

4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-88 5» 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
<Va.škert£iut£) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. We»tera Ave. 

Vai. kasdien 1̂ —3 p. p. Ir nuo t—I 
v. vak gest. 1—4 p, p TrW5lad Ii 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-15*1. re/ VI 2-074; 

DR. ¥rVILH*|S 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halsted ir 81-mos gatvti* 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. IJ 
6—8 • v. Šeštad t—4 v po o M ų 

Tel. ofiso P R 6-0444, res. H K. 4-SlSy 

DR. F. C. YViNSKUNAS 
G Y D Y T O J A S m C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r ų u e t t e R d 

VAL. nuo 2 iki 4*p. p 6 iki t va»-
Trečiad ir Šeštad pasai sutarti 

į s M s s — f c s M — — nu • m n — • B • m.i.-i — I I — —m .III—I. Į m 

r.4. oftso CA. 6-02M, res. PR. O-OO&r 

DR. P. Z. ZAUT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian A v e 

VAL. 11 v. r. iki t p. p.; 6—9 v. v 

Orthopedas-ProtezLsta* 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom Įtvarą 
P o l i o-Cerebrai Palšy Ii 
įvairioms vaikų bei suau 
Cnslųlų deformacijoms pa 
salinti spec. aparatai. Am 

put kojoms ir rankoms viitų sist^mv. 
Procesai. Orthop p 6 d o s Plokštele/ 
(Arch Supports). Moterims. #yram» 
ir va ikams Įvairių tipų med. Banda 
ia l «r t t 

VAL.- 6—4 ir f—* Šeštad f— 
OBTHOPEDMOS TECHNIKOS 

LABORATORUA 
1011 W. SOtti St.. r i i i oasv SO, rutaos 

TeL PRospect 0-&004 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

35 metų patyrimas 
Tvl. TArds 7-1821 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtini 
756 VVest S5th Street 

VAL. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki *, tre 
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—I p. p 

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenoe 
V A L pirmad., antrad.. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:20—g v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. t : 20 lkl 

12; 1:10 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-052S Plat i Bldg 

DR. SELMA L SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

5842 South Kedzie Avenue 
TeL PRospect 0-2&&5 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Tel. ofiso Y A 1-4787, res. PR, 6-1030 

Jei neatsilieps vlršminCti telefonai. 
šaukite Bfldway 8-0001 

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

Medical Arta Bldf. 2680 W. OSrd 64. 
(kampas Washtenaw Ir 62rd). Vai 
kasdien 8—5 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 iaskyrua trec 
ir šeštad. 

Telefonas — PRospect 8-8548 
Cicero ofisas: 5002 West Uit h St. 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv. 
1—2 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 3-0959; namų telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

DR. S. VAITUSH. 0PT. 
Palengvinu akių (tempimą kuris yra 

priežastimi galvot tkaudėjinio, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregyste. 

Prirrnku tcisikHngai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trukumas. 
Speciali atyda kreipiama i mok. vaikus 

4712 So. Ashland Avenue 
YArdB 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., Šeštad. 10.30—4 
seknv. ir treč uždara 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII 

Skelbtis "DRAUGE' apsimoka. 
aea jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlBSsl 
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čioPirmadienis, birželio 23, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS 

D R A U G A S 
rHE UTHUANIAN DAILY FRIEND 
MWt Ohlcago a, 111. TeL Vlrjctnla 7-6640; 7-6641; 7-644 

. iter«d tm 8econd-Claaa Matter March 11, 1916. a t Chlc&fo, IUlnoli 
Under the Act o f March I, 1879. 

Ifember of the Cathollc Press Asa'n 
Pnbllahed dally. except Sundays, 

by the 
^įtnuaman Oathollc P r e u Soclety. 
PRENUMERATA: Metami 
Chlcagoj Ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje S8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outaide of Chlcago 
$9.00 per year ln Chlcago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Poreign $11.00 per year. 
H metų i m«n. 1 m«n 

$6.00 | t . f l $1.26 
$4.60 82.60 $1 no 
$6.60 $3.00 $1.86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. N esu naudoti) straipsnių ne-
•augo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turJnJ 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Tarpusavi1 pagalba 
Lietuvos laisvinimo reikalo 

LRKSA 

Tarpusavė pagalba paprastai ryškiausiai paliudija ar kurioj 
nors bendruomenėj bendruomeninė dvasia yra gyva ar ne. Kal
bant apie Amerikos lietuvius, reikia pasakyti, kad jie tarpusa- tiems mums yra likę tik kova 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAUGAIUS 

Nef pozicijos, nei opozijos 

Naujausiame (penktame) Ai-

skirtingos pasualėžiūrinės gru
pės. 

Ar įmanoma dabar tuos nesu
sipratimus baigti? Visiems aiš
ku, kad tai reikia baigti. Visi, 
ypatingai jaunimas, to laukia. 
Jeigu reikia, tai aišku, kad ir 
keliai yra, tik tenka jucs su
rasti. Jeigu nepasiseka vienoki 
bandymai, reikia jieškoti kito-
kių. — 

Kultūrininku džiaugsmas 

Žurnalas "Aidai" šiuo metu 
yra vienintelis, reguliariai išei
nąs lietuvių mėnesinis kultūros 

KAI,VMItIJOTOMS BCKA GIRTAS 

dų numeryje vysk. V. Brizgys ^ i r n a l a g . J i s sutraukęs eilę ver 
duoda vertingą straipsnį "Kad t i n g ų bendradarbių. Kad ir šia-
visi būtume viena". Visų pirma! m e n u m e r y j e Ant. Maceina rašo 

apie Mariją, prof. K. Pakš
tas — apie slaptą žemėlapį tų, 

vio bendrumo sąmonę savitarpine pagalba yra paliudiję ir se-už tėvynės ir tautos išlaisvini
mą, visų lietuvių vienybė ir tau
tos vardo bei tėvynės teisių po-
pularinimas pasaulyje, šiose 

niai ir plačiai. Am. L. R. K. Susivienijimas, kurio seimas susiren
ka šiomis dienomis Chicagoje, veikia jau 68 metai. Jis pradėjo 
veikti dar tada, kai pačioj Lietuvoj lietuvių tautai organizuotis 
galimybės nebuvo. Susivienijimas nesitenkino vienos, ar kitos! darbo srityse, išskyrus komu-
vietos lietuviais, bet apėmė visas JAV. Susivienijimas prasidėjo nistus, mūsų tarpe negali būti 
Pennsylvanijoj, kur lietuviai pirmiausia buvo susitelkę anglių j nei pozicijos, nei opozicijos, o 
kasyklose. Iš ten, išsikeldami į kitus miestus, jie išsinešė kartu | tu r* kirti tik vienas kūnas, vie-
ir susivienijimo idėją. Net "Draugas", kuris pradžioje buvo su- " a dvasia ir vienas darbas, 
sivienijimo organas, kartu su bendrų lietuviškų reikalų dvasia, 
atvyko iš Pennsylvanijos Chicagon. šiandien susivienijimas turi 
virš 300 kuopų. 

TIKSLAI 

LRKSA yra pašalpinė organizacija, susitelkusi padėti savo 
nariams finansiškai nelaimės atveju. Teisėtam nariui mirus ar 
įvykus kitai susitarime numatytai nelaimei, susivienijimas iš
moka atitinkamą pinigų sumą. Susivienijimas nėra pelno siekian
ti bendrovė. Tai yra labai įsakmiai pabrėžta pirmajame tikslų 
paragrafe. Susivienijimo tikslas yra "tarpusavė narių ir šel
piamųjų gerovė, bet ne pelnas". 

šalia šelpimo pareigų susivienijimas turi ir kitų įsipareigo
jimų, kuriuos jis yra išreiškęs antrame ir trečiame savo tikslų 
paragrafe: 

"2. Skatinti mokslinę pažangą auklėjimu, spausdinimu ir lei
dimu periodikos, knygų ir brošiūrų, kuriomis domisi nariai". 

"3. Skatinti pramogų, muzikos ir atletikos programas, norint 
pakelti dorinę ir visuomeninę savo narių būklę. Skatinti loja
lumą JAV. Skatinti lietuviškų tradicijų laikymą ir remti lais- Į nes jeigu kas tokiais motyvais 

nerastų svarbiuose reikaluose 
bendros kalbos su savo broliu, 
tam trūktų paties svarbiausiojo 
krikščioniško reikalavimo — ar
timo meilės. Tie nesutarimai ka 
taukus nuvedė per toli: net ligi 
bendros kalbos ir bendro darbo 
nutraukimo laisvės kovoje. Tai 
konstatuodamas, nereiškiu jo
kios nuomonės, kas už tai kal
tesnis, kas mažiau kaltas. Pats 
faktas tačiau yra tikras para
doksas, nes tuo pačiu laiku ir 
tuose pačiuose reikaluose suran-

Laisvame pasaulyje esan-1 kurie rengėsi pertvarkyti pasau
lio teritorijas, perdaug žemių ir 
įtakos užleisdami sovietams; dr. 
Pr. Skardžius duoda platesnę stu 
diją apie lietuvių mitologinius 
vardus. Iš dailiosios literatū
ros — nuotaikinga Mazalaitės le 
genda "Bevardis", Jono Meko 
poezija — kiek egzotiška ir ne 
visų skoniui primtina, bet nauja, 
pagaliau — vertimas iš Czeslaw 
Milosz kūrybos, plati literatū
ros, mokslo, meno, visuomenės 
gyvenimo apžvalga. Su "Aidais" 
savo gyvumu gali varžytis ne
bent kitas mūsų pirmaujantis 
žurnalas — Lietuvių Dienos. 

Konvertitai 

Apie kataliku politinį 
vieningumą 

Paskutiniu laikotarpiu ši te
ma yra pasidariusi aktuali ir 
tu*o klausimu vyskupas Brizgys 
rašo: 

— Politiniuose laukuose šian
dien yra nesutarimų tremtyje 
esančių katalikų tarpe. Ne dėl 
to, a r Lietuvai laisvės reikia, ar 
ne, ne dėl Lietuvos būsimos val-
dymosi formos — visi yra de
mokratinės tvarkos šalininkai — 
ir ne dėl svarbiausių praktiškų 
būsimo gyvenimo klausimų, o 
dėl miglotų sąvokų, dėl neaiš
kaus turinio terminologijos. Ne
sakau, kad dėl asmeniškumų, 

vos bei demokratiškos Lietuvos reikalą". 
Iš įstatų matyti, kad susivienijimas yra organizacija, pasi

stačiusi plačius ir labai svarbius uždavinius. 
NARIAI 

Tas pat jos pobūdis aiškėja ir iš to, ką ji priima savo nariais. 
Septinto skyriaus pirmasis paragrafas sako: 

"Susivienijimo nariais gali būti kiekvienas lietuviškos kil
mės asmuo, abiejų lyčių, ir kitų tautybių asmenys, vedybomis 
susirišę su lietuviškos kilmės asmenimis, jų vaikai, anūkai ir kiti 
asmenys, kuriuos ras priimtinais direktorių taryba; reikia, kad 
nariai praktikuotų R. Katalikų tikėjimą, gyventų JAV ar Ka
nadoje ir būtų ne jaunesni, kaip 16 metų amžiaus, jei jie priima
mi į suaugusių grupę, ir nuo gimimo dienos iki 16 metų, jei jie 

' priimami į jaunių grupę; visi turi būti geros sveikatos ir gero do
rinio charakterio". 

JAUNIMO SEKCIJA 

Ypatingo dėmesio yra verta susivienijimo sekcija. Naujieji 
ateiviai iš visų susivienijimo teikiamų premijų greičiausiai pa
stebėjo vieną jaunimo premiją ir ja susidomėjo. * 

I jaunųjų grupę galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos 
iki 16 metų. Sulaukęs 20 metų jaunuolis tada jau turi sutaupytą 
kapitalą gyvenimo pradžiai. Sulaukę 16 metų jaunuoliai gali per
eiti į suaugusiųjų grupę. Iki 16 metų jaunuoliai neturi balso 
kuopos sprendimuose. Tačiau jie yra skatinami dalyvauti kul
tūriniuose jos parengimuose ir tokiu būdu išlaikyti gyvą tautos 
ryšį tarp įvairių kartų. 

Šalia paprasto draudimo fondo jauniesiems, susivienijimas 
yra pradėjęs steigti "Jaunimo fondą, iš kurio galės būti paden
giami sportiniai, pramoginiai ir kultūriniai jaunimo parengimai". 
Girdėti, kad susivienijimo centro valdyba jaunimo šelpimo reikalu 
yra pasiekusi susitarimo su ateitininkais. Ateitininkai yra paža
dėję remti susivienijimą naujais nariais, o susivienijimas yra 
pažadėjęs tuo atveju savo jaunimo veiklos fondu remti ateitinin
kų vasaros stovyklas. 

SOCIALINIO DRAUDIMO PAAANGA 

Socialinis draudimas daro pažangą. Tai, kas buvo labai 
moderniška prieš 50 metų, dabar yra pralenkta naujų visuome
ninių laimėjimų. Daugelyje kraštų socialinis draudįmas šiandien 
yra gavęs toli siekiančių valstybinių garantijų, įgalinančių so
cialinę pagalbą teikti daug plačiau. Labai didelė pažanga yra pa
daryta ir Amerikoje, nors čia draudimo organizacijos nėra su
valstybintos, čia jos yra sulaukusios labai toli siekiančių valsty
binių garantijų, dėl to joms negresia joks krizės ar nedatekliaus 
pavojus. 

Amerika, remdama garantijomis savitarpės apdraudos drau
gijas, tuo pačiu lyg sako, kad savo visuomenine pažanga privalo 
pasirūpinti jos pačios. 

Sunkiai prilygstamos drąsos reikėjo susivienijimo organiza
toriams prieš 70 metų, kurie šį darbą pradėjo ne ant kapitalo 
pagrindo, bet ant pasitikėjimo pagrindo. Šiandien šalpos organi
zacijų problema yra taip pat ne jos fondai, bet jos nariai. Dėl 
to, šiandien susivienijimui reikia siekti pirmųjų steigėjų idealo. 
Reiktų atydžiai įsižiūrėti į dabartines žmogaus problemas ir gel
bėti jam ten, kur jam labiausiai sunku; jei reikia, net savo fon
dus atitinkamai pertvarkant. Tuo laiku, kai susivienijimas stei
gėsi, labiausiai suprantama problemaVbuvo staigios mirties pa
vojus kur kasyklose. Į tą problemą tada atsižvelgė susivieniji
mas, suorganizuodamas mirties draudimą, šiandien labiau jun
tama problema yra greičiau: ligos, gydymosi arba šeimos nario 

Dvi baptistės mokytojos at
liko uždaras rekolekcijas Con-
ception vienuolyne, Missouri 
valstybėje, ir buvo taip paveik
tos, kad pačios tapo katalikėmis 
ir vienuolėmis mokytojomis. 

— Budistų dvasininkas, kuris 
anksčiau ketverius metus plati
no budizmą Kalifornijoje, dabar 
pats atsivertė į katalikybę drau
ge su savo žmona. Jo vardas 
Yoshii Tekisui. Jis spaudai su
minėjo dvi savo atsivertimo prie 
žastis: jį patraukė katalikų so
cialinė doktrina ir, antra, jis 
jautė reikalą antgamtinės pagal
bos, kuri yra gaunama per Kri
tų. 

4 žmcnrs buvo užmušti šitoje mašinoje dėl neatsargaus vairavimo. Vairuotojas kliudė med:, paskui 
atsitrenkė į cementinį stulpą ir tuo metu užsidegė visa mašina. Manoma, kad buvo neblaiviame sto
vyje. 

Tragiški politiniai įvykiai Bogotoje 
į lydinčius... ir čia pat gatvėje 
krito 9 studentai ir 5 kariai ir 
dar daug sužeistųjų. 

Savivaldybės ir visuomenės priemonių. Tik staiga kažkas iš 
organizacijos, o taip pat Kolum policijos šovė ir ūmai pasipylė fla j a u VISI P a m a t ^ k a d • • 
bijos mokyklos — jų chorai ir šūviai viens po kito. Tuo mo- P o h c i J a . n e l vyriausybė nieku 
orkestrai - visu atsidėjimu pra mentu, beeinąs į univ-to biblio- n e b u v o k a l t a * C i a * u v o . * * T * 
dėjo ruoštis 13-ojo birželio per- teką, stud. Uriel Guttierez Res- k o m u n i s t i n e provokacija. Tuo-
versmo metinėms sukaktuvėms, trepo įsiterpė į minią ir buvo J a u p a t k a n u o m e n e apsupo 
iškilmingai paminėti. Bet š ta i /č ia pat užmuštas. Ten pat k r i - i t u o s n a m u s i r s u r a d o ^ n k l u ° -
tragiški šių dienų įvykiai 
tabdė visus pasiruošimus. 

sus- tus vyrus — jų tarpe... "laure-
aniečius" (buv. prezid. Laurea-
no Gomez šalininkus — kerš
taujančius) ir kelis komunistus. 
Dabar eina energingos kratos, 

Silpniausias žmogus yra tas, 
kurs neįstengia išlaikyti pas
lapties; stipriausias tas, kurs 
ga^ apvaldyti savo pyktį ir ne
apykantą; turtingiausias yra 
tas, kurs yra patenkintas tuo, 

to keletas sužeistų studentų ir 
studenčių... Pats prezidentas ir 

štai, kaip visa prasidėjo. Bir- ' į v i s a s M i s t e r i ų kabinetas bu-
želio 8 d studentas teisinin-'>vo P«"V«"t S1U0 m u n u 

k m . * m m U m . * ^ C ^ * f f i ^ » ^ . « ^ . suėmimai. Miesto gatvių * * -
no. buvo paliuosuotas iš univer- ^ *™entą̂ nekarta valstybes patruliai: vienas 

siteto to paties juridinio < ^ ' S ^ & m $ S S S S L ^ ^ * « ^ 
Visuomenų ir politinės par

tijos dabar suprato, kad pavo-

teto dekano ir Maniraleso dep 
to vyriausybės parėdymu u ž ! pa. Tragiškai žuvęs U n e l G u t -
aktyvų partijai veikimą ir a g i - | t i e r e z R e s t a P ° b u V o ketvirtojo 
tacijas. Tą pačią dieną t r u U k i l 1 ? 1 ? . » * * ? » * * * * * * » Jus kraštui eina *J*į**^ 
politiniai įvykiai Bogotoje suk 
rėtė visą visuomenę. 

Valstybiniame Bogotos uni
versitete komunistai, susisukę 
lizdą, ėmė veikti ir jų suagituo
tų studentų būrelis buvo susi
rinkęs, kad paminėtų tragiškai 
žuvusio per sukilimą 1929 m. 
studento Gonzalio Bravo Perez 
atmintį. Tačiau tam minėjimui 

studijuojąs filosofijos mokslus, priešų pusės ir abiejų bekovo-
Buvo veiklus ir susipratęs kon- jančių partijų (liberalų ir kon
servatorius, gabus studentas, servatorių) atvyko pas prezi-
turįs valst. stipendiją. Taip ne
kaltai ir netikėtai žuvusio tė-

dentą su deklaracija ir pasiža
dėjimu remti jo vyriausybę. Pa-

vams vyriausybė pareiškė užuo j skelbtas 3 dienų gedulas. Visas 
jautą didelio skausmo valan- universitetas ir vyriausybės vy-

i doje 
Komunistu provokacija 

Kariuomenės daliniai lydėjo 
iš ministerijos leidimas nebuvo j S u kariška pagarba Uriel'o la 
duotas ir studentai susirinko v o n ą į baziliką. Karstas buvo 
prie kapų. Čia juos pasitiko poj padėtas ant patrankos vežimo 

da bendrą kalbą ir bendrą darbą ką turi. Arabų priežodis 

licija, bet jokio incidento ne
įvyko. Paskui buvo gautas pa
ties prezidento leidimas žuvusio 
Gonzalio Perez minėjimui. O po 
pietų buvo atsiųstas policijos 

rai užsidėjo juodus kaklaraiš
čius. Universitete paskelbtos 
atostogos. Mieste daug suareš
tuotų. Sustabdytos taip pat il
gai ruošiamos 13-ojo birželio 
minėjimo iškilmės. 

Kuo labiau gilinamasi į mok 

netikėtos mirties problema. Į šias problemas daugiau ir atsi 
žvelgia naujosios draudimo sistemos. 

Mes turime vilties, kad susivienijimas, eidamas garbingųjų 
savo steigėjų pėdomis ir gyvai sekdamas socialinę pažangą, su-

ir apdengtas tautine vėliava. Vė 
liau ilgos draugų - studentų 
eilės, o iš abiejų pusių ginkluo- j siąf tuo gausesni ir nenugali-
tų karių špaleriai lydėjo gėliųj m e s n i y r a į r odymai buvimo Iš-
vainikuose skęstantį karstą iš Į mintingos Būtybės, Sutvėrėjo... 

to. Pa#įylė c Bfcfct duttnga eisėimA pasiekė 

tai ir į n e r ^ t ^ a l / l į f fotestu^a 
mi. Potieijjjg stengdamasi c. i&- rera. 7, i šgamų stogų ir balkįį 

nų staigiai pradėjo 

Geologai, matematikai, astro-
= Į įsakymas studentams pasišalin- į katedros į kapines. Ir 
i-'ti iš uwHrėrsiten^."Pa^)vlė ' s ^ t d u t t n g a eisena pašiėl . 

dentai Įr.uTa:to::;va5ovybė,:grie% s a n k r y ž ą , t*s^ C a l l e ^ T T C a r , ; ^ 1 ' ^ V ? * * * ~ v i s i P a 

a l k £ J & j o ^ v r j . a ^ n ^ T mefcslo baž 
d ^ n y č t f i i , įfcatomai l&ievo garbei. 

sau( gebės savo fondus panaudoti tarpusavei lietuvių visuomenės pa-1 blaškytį įsikarščiavusius ir pro1-
galbai, tuo būdu susilaukdamas visuotinės padėkos. V. Bgd. 'testuojančius, ėmėsi griežtesnių j Smarkūs šūviai buvo pataikyta -ff. Herschel 

t = 

NELĖ MAZALAITĖ 

SAU L£S TAKAS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 
— Senieji jau negrįžo, bet mes, — taip, jau ir aš 

esu pajutus ir nesuprasdama, — manau, tai įgimsta 
svetur — troškimas grįžti. Kai jau buvome Lietuvoje, 
mes nuvažiavome į tėviškę. Mus pasitiko tų tolimų gi
minių dar tolimesni palikuonys, bet jie jautė giminys
tę, jie užlaikė mus savaitei ir dar ragino nuolatos lan
kytis, jie vaišino, kalboms nebuvo galo apie visas senas 
istorija, kaip buvo tiems svetur ir kaip tiems namie. — 
Ar galėjom užvesti kalbą, kad čia tėvo lizdas ? Kai tė
vas jau gerai susitvarkė, kai galėjo ir atidėti pinigą, 
jis prasitardavo: — Gal mes atsipirksime tėviškę. — 
Tai išliko iki dabar — manau, iki bolševikų — mes 
visi taip pasakome kartais, tai mūsų užkeikiamoji for
mulė: —%Kai atpirksim tėviškę. — Tačiau tėvas nie
kuomet ir drąsos neturėjo užvesti šito reikalo, pasiū
lyti, ne, net užuominos nedarė: kuomi galėjai atmokė-

Kai ji nutyla; staiga jis pagalvoja bjauriausią 
troškimą, kokį tiktai galima komunistui — mano jis 

Bet ji buvo, jis regėjo pro atidarąs duris į vesti
biulį — ji leidosi laiptais žemyn, jis skubiai atėjo prie 

- nori verkti. — Kad aš galėčiau pasiverkti, — kar- laiptų pirmos pakopos ir žiūrėjo atvertęs galvą. Ji lipo 
toja sau. — Aš esu toks proletaras — kaip ji sakė kadį lėtai, šiureno velkamas per laiptų kilimą ilgas suknios 
tas žodis viską atima. Aš neturit* nieko ko ilgėčiausi,) šleifas, ir ji laikė rankoje vėduoklę, pusiau praskleistą 
ko reiktų taip kvailai ir gražiai ilgėtis. — J i s iš viso 
neturėjo nieko, šitas viso pasaulio vaikas. ^ Ką aš tu
riu veikti visame pasaulyje? — kalbėjo jis sau, — ko
kiems velniams man reikalingas visas pasaulis? Žmo
gui reikia namų, tėviškės — kad ir kišenės dydžio 

vėduoklę buvo pakėlusi iki pusės veido. Ji pamatė kas 
stovi ir sustojo viduryje laiptų, ir jos veidas pasikeitė, 
jis tapo kietas ir rūstus, ir jis pagalvojo: — Karalie
ne. 

Jis tarė sau: — Tu ko gero nori atsiklaupti? O, 
Aš gi turėjau tėviškę — sako toks pasislėpęs jo paties reikėjo jam čia ateiti tokį momentą! Kodėl jis t u n ir 
balsas: — turėjau, ir mano tėvo nei motinos niekas tai patirti, pamatyti kokia ji atrodo, kai eina kur į ba-
nevarė iš gimto krašto. Manęs niekas nevarė iš namų. ! 1*U, kam nors apsukti galvą. Prakeikti buržujai! I r vi-

« v,™iie onnmno oovn viMiimlikmP hektaru ir sos jos patriotiškos kalbos! — Jis susikišo rankas į 

pabučiuoti. I r jis pabučiavo tą pirštinę, ir kai ji nuėjo 
jis garsiai keikėsi: 

— Tegu mane perkūnas trenkia! Aš rengiu pasau
lio revoliuciją ir aš bučiuoju bobos pirštinę. Tuščios 
pirštinės galiuką! — ir jis pradėjo juoktis, staiga nu-

ti tai, kas buvo to vieno užmokėta širdimi ir gyvenimu, traukė ir pagalvojo: — Jeigu aš negaliu jos sunaikin-
nusižeminimu burliokui? O, tai nenusakoma. Jie visi, ti, galiu pasitraukti.* 

Ir mano brolis gyvena savo vienuolikoje hektarų ir 
nenori jokios žemės reformos, ir man yra pasakęs: — 
Nesirodyk niekuomet prie mano slenksčio, išdavike. 

Ji iustoja ir sako: 

— Užteks, nebeikite su manim — man nusibodo. 
Jūs turit gerai išmiegoti — prieš rytojaus istorinį fak-

jos patriotiškos 
kišenius, ir įžūliai tarė: 

— Vadinas, rengiatės į balių. Nieko nepamokė jū
sų šios dienos. Ir įdomu — kokioj skylėj jūs dar galit 
rasti vietos savo suknių ir frakų uodegoms. 

Ji vėl pradėjo leistis žemyn, ji lipo lėtai, šnerėjo 
baltas šilkas, vos juntamai išlinkdavo keliai po ap-

tą. — Ji užsimerkia, ir vėl pažiūri į jį, ir ištiesė jam x daru žengiant, vėduoklė tarsi buvo sustingusi prie jos 
rankoje laikomą pirštinę, kaip paduodami pirštų galai i jūpų. 

palikuonys yra taip įsirausę į tą vietą — gal ano žmo
gaus dalis yra kiekviename jo tęsinyje, kaip galima 
sakyti jiems: — Perleiskite, parduokit. — Arba, kad 
tai ne jų? —* Bet mes vistiek vadiname tėviške. Kar
tais mes nuvažiuojame į svečius, bet pasitaiko, jog tė
vas užsimena, girdi, turiu reikalų ton pusėn, — bet mes 
tik privažiuojame, apeiname kokį lauką, pasižiūrime į 
dirvas, tėvas paglosto kokį medį — niekuomet neuž
miršta to, pamanykit,.— ir mes važiuojame atgal. Ir" 
paskui tai pasidaro data: — Kai buvome tėviškėje. 

Tačiau praėjo kelios dienos, pavakariais jis ne
šėsi po pažastim Majakovskio tomą ir paspaudė skam
butį jos namuose. Jis buvo išgėręs, nemažai, bet kai 
išgirdo atidarant duris — išsiblaivė ūmai, Tarnaitė į-
leido jį, o kai jis paklausė panelės, ji tarė : 

— Nežinau ar panelė namie. I r nieko nėra. — Ji 
staigiai buvo suabejojusi svečiu, kai jis jau buyo į-
leistas, teisingiau sakant, pats praėjo pro ją. — Ji pa
galvojo : — Koks čia gi tipas, kad lipa per pečius žmo
gui, — i r pakartojo: — Aš nežinau. 

Kaip ji lėtai lipa, -— galvoja jis, — karalienė. I r 
šitas prieškambaris ar salė, velnias žino, kaip tai va
dinasi — erzina jis nežiūrėdamas juto aplinkui dide
les dekoratyves gėles — medžius, ir paveikslai sienose, 
ir tokia minkšta šviesa — viskas jam maišėsi akyse, 
jis matė keistai, į visus keturių šonus. Ir mate, kad ne
bėra tarnaitės. I r regėjo tiktai mergaitę: ji sustojo 
ant paskutinios pakopos, ji buvo augščiau už jį — ir 
ji tarė: 

— Ko jūs atėjote? 
Koks buvo jos balsas, koks skaudus ir žudantis, 

juto jis ir atsakė baimingai: 
— Atnešiau, — bet staiga vėl sukilo pasiprieši

nimas: ji šičia buvo priešais, visų turtingųjų neleisti
nas išlepimas, prabanga, erzinimas, senas priešų pa
saulis. Jis pasakė šiurkščiai: 

.(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS čioPirmadienis, birželio 28, 1954 
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Per 42 metus parduoda geriausius baldus. 

u r ik a s 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

IŠPARDUODAMOS: 
visos prekfe balda, eJektriahj daiktą, ttfevisija, radiją Ir bran
genybių. N M 80% iki 70% NUOLAIDŲ, kad prary t i vietos 
naujom prekėm. 

Žymiu vardą: Kroehler, Paltmaa, Simmoas, Lioyds, Leoa, 
Sealy, Univeraai, Hoover, Geaeral Electrie, Paiko, Zoaitk, RCA 
Victor, Admirai, Crosley, Kelvinator, Norge ir daugelis kiti. 

CASH ARBA IŠMOKĖJIMAIS! 
Teisingas pasiftlvmas BODUS almtstas! 

MIEGAMOJO SETAI: 
4 gab. s i l \rr Mink on Morrecco Sami, I S t f vertės, o i $1 t f . 9 3 
t gab. rtoAato miegamojo setas, U i t vert?*, $ l l&. tS 
5 gab. bloml ir ą iuolo miegamojo artas, $ l * t vertė*, u i $115,00 
4 gab. SecUng mleg. artan, Down Oak, modern., $806 verte* $3t&.00 
4 gab. V b i t e Wtne mieg. artas su vanlty. fSit.Sį> verte*, u i $173.00 
4 gab. Alberta Goldcn Sand mleg. estas, $739 vertes, u i . . . . $380.00 
4 gab. Basic \YIU Imperial ar tas $«73 vertes, u i $200.00 
5 gab. mleg. setai. $14t vertei, vi $79.00 
4 gab. Cherry Wood Mahoganj mleg. artas, $496 vertės, u i . . $$00.00 
4 gab. YTest Mlehican Faleon s e t a s $499 vertes, u i $250.00 
4 gab. Alberta lm|>erlal Goki mleg, artas, $099 vertes, u i . . $309.00 
5 gab. Blond mahognnv, ąžuolo ar riešuto miegamojo setas, 

vertes iki $230, u i *»9,oo 
4 gab. Frenoh Louls XIV riešuto oustom artas, $930 vertes . . $343.00 

Dr. Pranas Padalis naujose pareigose 
A. ASTAŠAITIS, Detroit, Mich. 

Netikėtai staiga detroitiečių: Įėjai pastebėti minimą dr. Pa-
tarpe perbėgo žinia, kad viena i dalio pavardę, jo įvairius pa-
iš miesto lietuvių ryškiausiųjų j reiškimus, pasikalbėjimus, jo 
asmenybių, dr. Pranas Padalis, [ nuomonę įvairiausiais k 1 a u -

SEKLYČIOS SETAI: 
2 gab. Matlaisr on Frteze Pul lman tsdirbjstes 

cu>u»m acfclyčios setas, $989 vertes, u i 
i gab. Kroehler frtrae, |> airių spalvų. $S99 verte*, u i . . . . 

Frteae sn sfirmjrmis arba guma viduje, $309 vertei 
Rose o a Gold "metalie eturred aeetion", $493 vertes 

100% nylon, $373 vertes, u i 
nvk>n, (vairiu- spalvų. Ūktai po 

IHaroond seklycioa s e t a s brocatelle, $330 vertes, u i 
Klee|»er Ir kedf, Kroehler, $380 vertes, u i 
Pullman sleeper Ir kėdė, $809 vertes, u i 

2 gabalų seklyčia* setas, vertes $139, u i 
8 gahaly seettonal. vertes $149. u i 
9 gab. plastika uždengtas seetloaal, $219 vertes, u i 
2 gab. TraditiomU brocatelle uždengtas 9400 vertes, u i . . 
8 gab. Traditioaal frieae uždengta*. 8299.93 vertea, u i . . 
9 gab. N>h>n brocatelle uždengtas, $400 vertes, u i 
2 gab. 3Intlal.se tnulitkmal. $419 vertės, u i 
3 gab. Traditkmal seklyctos artas, $381 vertes, u i 

2 gab. 
1 gab. 
2 gab. 
2 gab. 
2 gab. 
2 gab. 
3 gab. 

$359.00 
9100.00 
8173.00 
3299.00 
$199 00 
$149.00 
$155.00 
$939.00 
$305.00 
. 379.0O 
. 889 00 
979.50 
9195.00 
9105.00 
8219.00 
$209.00 
$149.00 

SOFOS: 
TradiUonal brocatelle sofa. 9249 vertes, u i $109.00 
Traditkmal frieae uždengta sofa, $199 vertes, u i 385.00 
1 numitinai sofa, brocatelle uždengta, $199 vertės, u i $75.00 
French Camel back brocatelle sofa, $299 vertės, u i $89.00 

VALGOMOJO SETAI: 

gab. 
gab. 
gab. 
g«b. 
gab. 

Didele 

$323.00 
$400.00 
$239.00 
$125.00 
$419.00 
$199.00 
$220.0 ) 
$ 15)3.00 
$108X09 

$44.00 
$98.00 
$69.00 

gab. Duucan Phyfe mahogany Imperial valgomojo 
kambario setas, $095 vertes, u i 

gab. ftoseavaal malmgany l i l o a i n g Koek, $989 v e r t ė s u i 
Mahogany \ulgomoJo setas, $359 vertės, u i . . . . . . . . 
blond "bloą* glašs chinu" >alg. s e t a s $889 vertės, u i 

Modern bioml ar mahogany valg. setas, 8830 vertės . . 
ąžuolo \a lg . setas su "pedal K.CM " stulų, $493 vertės 
Diincan Phyfc maitojau v valg. setas. $339 v e r t ė s u i 
"b!o\vn gla>s eretlenxasM, 9359 \ertės , už 

MatfOgh A> eredfnzas, $20$ verte*, u i 
IMa-tika uidengtas eredenaas $29.30 v e r t e s u i 
Mahogan) buffct, $199.95 vertes 
Bload buffct, $99 ver tės u i 

KAURAI: 
Avmtnster 9 x 1 9 kauras, $79.30 vertes, už $ 19.50 
Avmlnster 8 x 1 2 k a u r a s vertės iki $09.30, u i $39.50 
"Vi'ool face" kaurai, 9 x 1 2 , $59.00 vertes," už , $37.50 
YVtlton kaurai, 9 x 1 2 , 9189 vertės, u i $119.00 
\ \ Utmi kaurai, 9 x 12, \ er tes $119, už $69.50 
VVUton kaurai 9 x ^ 2 , vertea $109, u i $00.00 
9 X » H kaurai, VVUton, $119 vfrtės, u i $29.30 
• X « H VVUton kaurai, vertės $99, u i $45.00 
9 x « \ ilnoniai kaurai, vertės 999, už $29.50 
9 x 1 2 "v\ool face'' kaurai. Spec parduodami. Pas ir ink imas . . $19.95 
9 x 1 2 '*Itug p a d s spevialiai po $4.95 
9 x 1 2 linoleum kaurai, vertės 99.00, po $4.30 
1 2 x 1 5 VVUton kaurai, $300 vertės, už $139.00 
12 x 15 kaurai, vertėt* $175, už $79.0O 
8.3 x 10.8 kaurai, vertes $123, u i $35.00 
27 eol. karpetas $3.93 Jardas, dabar po $2.25 už jardą 
27 eol. karpetMM (runner), S2.9& jardas cbtbar S 1.25 u i Jardą. 
27 eol. karpetat* (runner), S4.95 j a r d a s dabar S3.&0 u i Jard« 

GAZINIAI IR ELEKTRINIAI PEČIAI 
Atnens 0 dee intm u anglinis ir medžiu kūrenti pečius 

>u karštam vandeniui tanku, S120 v e r t ė s u i 859.00 
Apartmentui 4 degintuvų gazo rangottes vertės iki $90, . . u i $49.50 
Homcstead l>elu\e gazinis pečius, $249 vertės, u i $129.00 
RCA Kstate neriai, vertės iki $289, a i $149.00 
Modern Makl Cl» IH>lu\e IMH'IUS, stiklo durys, $289 v e r t ė s u i 9I69.00 
Universal Deluve gazinis }ieėiu>, 3229 v e r t ė s u ž 31SS.OO 
Magie gazinis ir kombinacijos p e č i u s 8329 vertės, už 8219.00 
GE elektrinis peč ius 3289.50 vertės, u i $149.00 
<i£ elektrinis pertus I>eluxe, s u f i l iu šulialu, $389 vertės, u i $249.00 
4 kambarių aliejaus šildytuvas. Specialus, $89.50. Dabar . . . . $39.50 

G AZINIAI ŠILDYTUVAI: 
Ounforter, 3 kambariu. 30.1)00 BTl' , u i $19.50 
Oakland, 3 kambariu dydžio, 35,000 BTl' , u i $29.50 
^lonogram, 3 kambarių dydžio, 35,000 B T l , už $79.00 
Magie Chief. 5 kam b. dydikt gliz. š i ldytuvas $135 vertės, u i $89.50 
Horracsv 0 kamb. dydžk» ga i . šildytuvas, $129 vertės, u i $89.50 
biegter, 5 kamb. «az. šildytuvas, $259 v e r t ė s u i $109.00 

ELEKTRINIAI V&D1KLIAI: 
10 colių Mikioiami elektriniai vėdikliai, specialiai . . . 
12 colių sukio.'aml elektriniai vėdikliai. specialiai 
10 coliu sukiojami etektirntai vėdikliai, specialiai 
General iJeetrk' 'Classt t>'pe freeaer", $299 vertės, u i 
Homestead šakivtuvas, $395 ver tė s u i 
7 kub. pėdų aakl>tuvas $199.93 v e r t ė s u i 

AIR C0NDITI0NERS: 
Admirai, \\ arklių jėgos, Deluvc 
Pbiloo *6 tonos, vertės $299.93, u i 
General Electric % arklių jėgos, $399.95 v e r t ė s u i . . 
Homestead ]4 arklio j ė g o s $299.95 vertės, u i 

DULKIŲ VALYTUVAI: 
Hoover specialus už 
Apex Canlster Mod. Vertės $59.50, u i 
Eureka 1 pright, vertės $89.50, u i 
Hoover "tank type", $79.95 vertės, u i 
General E lec tr i c vertės $89.95, už 
General Electric, vertės $89.95, u i , . . 
Heyalair "tank type", vertės f5*.9o, u i 
House Maid uprigtit valytuvas su priedais . . . 

. . $9.95 

. $12.93 
, $19.95 
$225.00 
$199.95 
$139.95 

$195.00 
$225.00 
$209.54) 
$175.00 

. « • • • • < • • • • 

$15.00 
$19.95 
$39.00 
919.00 
$39.00 
$14.00 
$15.95 
$24.95 

TELEVIZIJOS SĖJAI — 24% IKI 5 1 % NUOLAIDŲ 
• I I eol. TV s e t a s stalo modelio, vertės $200, u i $98.00 
17 coMų TV setus, eonsole, reg. $250, u i $129.00 
21 eol. TV stalo modelio, mahogany, $250 v e r t ė s u i $139.00 
21 cok TV s e t a s ",3 vvay radio-pltonograph comb.", u i $225.00 
24 eol. TV s e t a s eonsole, reg. vertė $435, a i $199.00 
"3 vvay portable" phoaographas, u i $19.00 
AM and FM 7 lempų radijai, u i $29.00 
Elektrinės p lovyklos reg. vertė $129. ųi $77.00 
Mažosios plovyklos, reg. kaina $49, už $29.00 
rr<»>> jlmul mugi tai, reg. kaina $89, u i $49.00 

Jos. F. Budrik, Inc. 
w 

' 
3241 Soa Halsted Street 

ATDARA SEKMADIENI NUO U IKI 5VAL. PO PIKTŲ 
, Pirmad. ir keivir^ad. noo 0 ryto iki 9:30 vai. Kasdien nuo a—6 

gavo svarbų paskyrimą United 
States Information Service ži
nyboje (ši įstaiga dabar priklau
so tiesiogiai pačiam Preziden
tui) ir išvyksta iš Detroito. 

Dr. Padalio netekimas Detroi
to lietuvių organizaciniame gy
venime bus ilgai jaučiamas. Jis 
buvo populiarus katalikiškosios 
visuomenės tarpe, bet lygiai mė
giamas ir kitų pašiūru tautiečių. 
Didelis taktas, mokėjimas už
miršti savo asmeninius interesus 
ir tikslas pasitarnauti tik ben
drajam reikalui, dr. Padalio as
menybe padarė priimtina vi
siems lietuviams. Jis ir Liet. 
Bendruomenės Michigano apy
gardos pirmininkas, ir kiek lai-

| kas leido aktyvus Detroito Or
ganizacijų Centro naryay ir, ben
drai žvelgiant, joks didesnis lie
tuvių susirinkimas neapsiėjo be 
dr. Padalio talkos. 

Mūsų tautos vardo garsintojas 

aimais, bet svarbiausias jo tiks
las buvo ir yra — visada ir vi
sur išnaudoti betkurią progą, 
kad tik kuo garsiau, kuo įtiki
namiau šaukti ir liudyti pasau
liui apie raudonąjį siaubą. 

Dr. Pranas Padalis 

Energingas kovotojas prieš 
bolševizmą 

Kad jo kova prieš bolševizmą 
yra įtikinanti ir naudinga, pa
kartotinai galima būtų priminti 
faktą, kad vienas Detroito uni-

Nuo 1948 m. būdamas Univer- versiteto studentas net savo 4ip-
sity of Detroit mokomojo per- lominj darbą pasirinko tema 
sonalo nariu, asso. prof. titulu, " 0 n e M&n Crusade against Cora 
turėjo plačias galimybes kelti munism", kuriame kaip tik pla-
Lietuvos vardą, aiškinti ir su- čiai ir nagrinėjo dr. Padalio as- j 
pažindinti amerikinę visuomenę m e n i i r jo kovos metodus. Be, 
su tikruoju bolševizmo veidu ir k i t l* ekonomijos mokslo šakų, 
metodais. I r jei praeitų metų dr. Padalis du kursus skaitė pa-1 
spalio mėn. p. VI. Bublys supa- skaitąs tema "Kapitalizmas ir Į 
žindindamas šio dienraščio skai- sovietinė ekonomija", kurios bu-
tytojus su dr. Padalio veikla, pa v o i t i n gausiai lankomos Detroi-
žymėjo, kad jis skaitęs šimtą pa to universiteto studentų. Arba,| 
skaitų amerikiečiams, dabar jau j k a i P nepaminėti dr. Padalio iš- \ 
būtų galima tą skaičių prapla-! samaus, vispusiškai apgalvotoj 

i tinti iki 140. Taip. 140 paskai- Į ir svarbaus parodymo liudininko 
| j tų įvairių profesijų, rinktinių in- į suole Kersteno tyrinėjimų metu. j 

telektualų grupėms, paskaitų, \ Neveltui komisijos narys kongr.: 
kuriose išimtinai aiškinamas ko- j T- Machrowicz dr. Padaliui pa- : 

munizmo pavojus^ supažindina- j stebėjęs: "I want to congratu-; 
ma su pavergtosios Lietuvos 1&te dr. Padalis. I think it was 
skauduliu, tai darbas, kuris pa-' a complete and exeellent state-
reikalaudavo didelio pasiruoši
mo, laiko ar ir net materialinių 
išlaidų. Niekas už tai neatlygin
davo, bet būdavo džiugu, kad vis 
daugiau ir daugiau įtakingų 
amerikiečių gauna tikslų ir pilną 

ment". O pats komisijos pirmi 
ninkas, kongr. Ch. Kersten prie 
to pridūręs: "...I think you have 
made a real contribution to thei 
cause of freedom". 

Toks buvo dr. Pranas Padą-: 
rusiškojo komunizmo vaizdą.; lis. Be abejo, yra dar visa eilė 
Prie to darbo dar galima pridėti i jo visuomeninio veikimo bruo-
jo paskaitas per radiją, disku- žų, kurie čia neiškelti ar liko ne
si jas televizijos ekrane, paga- pastebėti. Išleisdami žymųjį vei 
liau, ne kartą prabilęs ir per kėją detrotiečiai liūdi, bet kartu 
"Voice of America" siųstuvus, ir džiaugiasi, kad naujose parei-
Lygiai prisimintina jo talka ir i gose dr. Padalis bus dar nau-
kovoje dėl Lietuvos išlaisvini- dingesnis, jo patyrimai ir talka 
mo. bus žymiai naudingesnė didžiųjų 

Sekdamas Detroito didžiąją šio krašto reikalų plotmėje. Dr. 
miesto spaudą, daug kartų ga-l Pr. Padalio asmenyje, JAV ati-

"Varge visi privalome 
būti solidarūs" 

(Atkelta iš 2 psl.j 

sės būtų atstatytos visu pilnu
mu. Šiuo požiūriu kalbėtojas 
pabrėžė reikalą Pabaltijo kraš
tus įtraukti į Žmogaus Teisių 
apsaugą (Zuericho konvencija). 
S i e k i a n t š i a t i k s l o d r . G e r s t e n -

jmaieris kvietė visus nugalėti 
ibetkokį pasyvumą ar abejingu-
! mą, nes juk "varge mes visi pri
valome būti solidarūs". Pripa
žindami, kad rytinės Europos 
tautos dabar pavergtos ir smau
giamos, tačiau visa savo esme 
priklauso Vakarų Europai, mes, 
kalbėtojo teigimu, turime pa
reikšti valią europinei vienybei, 
atsakomybei už žmogaus teises 
ir broliškam sugyvenimui tarp 
atskirų tautų. Savo žodį atsto
vas baigė pareikšdamas įsitiki
nimą, kad Vakarai vietoje žo
džių bendruomenės aktyviai 
jungsis ir vykdys veiksmų ben
druomenės idėją. Pabaltiečių 
vardu kalbėję dr. Karvelis su 
K. Selteriu savo žodyje pareiš
kė gilią padėką visiems, prisidė
jusiems prie Šio minėjimo su
rengimo. Ta proga dr. Karve
lis nurodė, kad taika ••gali rem
tis tik visų laisvųjų tautų ben
dradarbiavimu, šios dienos mi
nėjimai turės giliai paveikti lais
vės ištroškusius mūsų tautiečius 
pavergtose tėvynėse. Visus li
kusius krašte lietuvius, latvius 
ir estus stiprins jausmas, kad 
nė jie, nė jų kančios nėra pa
mirštos ir kad laisvasis pasaulis 
nėra linkęs išduoti pavergtųjų. 
Savo pareiškime dr. Karvelis 
dar išreiškė gilią padėką ameri
kiečių tautai už jos tvirtą nusi
statymą Pabaltijo tautų atžvil
giu. Sprendžiant iš šiandien 
čia pasakytų vokiečių fed. par
lamento atstovų kalbų, ir ame
rikiečių, ir vokiečių tautas jun
gia vieni ir tie patys ideologi
niai pagrindai, šitai dar labiau 
sustiprina mūsų pasitikėjimą ir 
viltį susilaukti geresnės ateities. 
Pabaltijo tautų galimai greitas 
išlaisvinimas turėtų virsti ne 
tik europinės, bet pasaulinės po
litikos vieningu ir tvirtu nusi
statymu. 

Pirmą kartą Bonnoje 
Meninėje dalyje, kuri pasižy-

"•^' ' " • « » ! • I ' - I II ' • - I I—l . l - l • • - .1—1 • . — • — I I -

tinkamos įstaigoo gauna svarią 
ir rimtą jėgą, sji mes galime 
džiaugtis, kad mūsų tautiečiui 
patikimos neeilinės svarbios pa
reigos. Būkime tikri, kad bet 
kurioje pasaulio vietoje būda
mas, dr. Padalis neužmirš ir lie
tuviškųjų reikalų. 

mėjo savo augštu lygiu, pasi
rodė visų trijų Pabaltijo tautų 
menininkai. Iš Memmingeno spe
cialiai į minėjimą atvykęs ir 
M. Budriūno vadovaujamas ben 
•iras "Darna" choras vykusiai 
atliko keturias lietuvių liaudies 
dainas ir Sasnausko "Užmigo 
fcemė". Latviai ir estai minėji-h 
me pasirodė su rinktinėmis me
ninėmis jėgomis. Latvių ir es
tų dainas ir muzikos kūrinius 
atliko latvių menininkai L. Sepe-
Esche (sopranas), plačiai žino
mas čelistas prof. Atis Teich-
manis ir iškilęs estų tenoras 
Naatan Poeld bei pianistė Lydia 
Miller. Visų menininkų ir lie
tuvių choro atlikta programa 
susirinkusiems sugebėjo įrodyti 
Pabaltijo tautas pasiekus augš-
tą lygį kultūros ir meno srityje. 
O visas minėjimas, pirmą kartą 
surengtas federalinės Vokietijos 
sostinėje Bonnoje, buvo reikš
mingas pabaltiečių ir laisvojo pa 
šaulio pasisakymas už pavergtų
jų laisvę ir ryžtas ją pasiekti. 

Pabaltiečių panašūs minėji
mai, tik siauresnio, masto, vienų 
pačių arba drauge su kitų bol
ševikų pavergtų tautų atstovais 

ir vokiečiais buvo surengti didės 
niuose baltų gyvenamuose cen
truose : kuopose, Memmingene, 
Muenchene, VVehnene ir kitur. 
Minėjimų išvakarėse einąs Vli-
ko pirmininko pareigas dr. P. 
Karvelis per Vmerikos Balsą pa 
sakė į kraštą kalbą. Elta 

PIGIAI IR SArCI H 

PERKR AUSTAU 
B A L D U S 
\ U-TOJ K IR 1* VOI.IAU 

K. EIDUKONIS 
I tirtu aauja dideli sunkvet i iu | 

ir apdraudas 
9930 S. Taiman. Chfcago M, UI. 

TeL GRrovehiU $-71 

SOPHIE l i hcu i 
RAMO PROGRAMA 

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

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sckmad. 8:30—9:30 v. r. iŠ itotin 

WOPA — 14% kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 
^tmmmmmmammmmmmtmmmmmmmmmmm 

J^ 
AL. VARNAS and COMPANY 

Savininkai Al. Varnas ir AL Balčiūnas 

2509 West 63rd Street Tel. WA. 52278 
Importuotus pietums ir kavai servizus, įvairiausių rūšių 
kristalo indus, vaikams servizus, keramikos išdirbinius ir 
įvairiausius dovanų dalykus siūlom pigiau negu kur kitur. 

AL. VARNAS & CO. 
IMPORTO FIRMA 

CHICAGO 29, ILLINOIS 

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

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

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

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

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. 
5 8 0 5 - 0 7 S . W E S T E R N A V E . R E p u b l i c 7 - 6 4 8 0 

T O L I U S Š L U T A S , p r e s . 

tP 

ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

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

i. 
2. 
3. 
4. 

Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
Dabar ji moka 3 % dividendą. 
Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
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 yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir 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. apdrausta iki $10,000.00. 

NNIGAI PADĖTI PRIEŠ U-TA MĖNESIO DIENA NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 

JUSTIN MACKIEVVICH, President 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 valandos po piety. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neaUdaroma, 

m* 
AND LOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 37 

(Archer Avo. at Sacrnmento) 
P H O N E : V l r g i n i a 7-1141 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
ROOSEVELT FURMTURE COMPANY, INC. 

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 8-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad aj skelbimą 

matėte "Drauge" 
U dalių miegamojo baldai 

tik už $140-00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite J 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

«—• =3= J '' ,Vt -ua 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINGS 

4 — ^ - S=5 = f-

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

ir tolimų distancijų, šaukite: 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CALIFORNIA AVE, CHICAGO, ILL. 

ROckvvell 2-2282 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gydytojų šeima didėja Kenosha> Wis. 

Didelis džiaugsmas lietuvių 
bendruomenei Amerikoje, kad 

Parapijos karnavalas 

Kanados lietuvių katalikų kongresas 
PRANYS ALŠfcNAS 

sol. Vaclovo Verikaičio. 

įvairių profesijų žmonės savo! L ' e P°? X d i e n o m i s K e ' | liepcs mėnuo. Gi liepos 3 ir 4 iš ryto, Toronte. Suvažiavimo 
tinkamu išsilavinimu ir sąžinin- Į ? ° S f SV" e ° P ^ ^ J 0 8 <Jar"! dienos Kanados lietuviams ka- darbotvarkė šitokia: 9 vai. šv. 
gu darbu prasiveržia į amerikie- Vy. P" ,aP1J0S

> metinis kar-j t a l i k a m s b u s i t i n reikšmingos. Mišios suvažiavimo dalyviams, 
čių visuomenę, būdami naudin- i n a v a l a s * B u s įvairiausių žaidi-. T o m i g d i e n o m i s j v y k s t a jų kon- Po šv. Mišių - registracija. 

mų suaugusiems ir vaikams, ka-, s> k u f i s g a v o r e i k i m e i r 1 0 3 0 v a l d a r b o p o s ė d i f i : 1 } A t i . 
rusele ir aimejimai. Parapieciai ( a i m t i m i b u g d i d e l i g fr d a r ymas , 2) Prezidiumo ir Ko-
maloniai kviečiami atsilankyti. ^ ^ J a m e b u g ^ R a _ m i g i j ų 8 l l d a r y m a s , 3 ) K V C Vai-

gi drauge ir saviems tautiečiams 
ir įgydami šios šalies žmonių 
pagarbos. 

Ypač veržlus ir sėkmingai nu
gali sunkumus mūsų gydytojai. 

Šį pavasarį dar vienu gydyto
ju padidėjo Amerikos lietuvių 
medikų šeima. Dr. Vincas Ko-
žica išlaikė Ohio ir Illinois vals
tybinius med. egzaminus ir gavo 
teisę verstis med. gydytojo prak 
tika abiejose šiose valstybėse. 

Dr. Vincas Kožica kilęs iš Ža
liosios valsč., Vilkaviškio apskr., 
ūkininkų šeimos. Mokėsi Ža
liosios pradžios mokykloj, Vilka 

YVisconsino Lietuvių Diena 

sino Lietuvių Diena. Tikimasi, 
kad toje šventėje dalyvaus "Dai 
navos" ansamblis iš Chicagos. 
Šventės dalyvius palinksminti 
yra pažadėję linksmo žanro ar
tistai Vijeikis ir Kelečius iš Chi
cagos. Po programos šokiams 
gros Racino orkestras. 

— Kenctshietis Alfonsas An
drijauskas užbaigė statybos in
žinieriaus studijas VVisconsino 
universitete, Madison, Wis., ir 
išvykęs į Chicagą, gavo gerą 
darbą savo specialybėje. V. G. 

džiaugtis jo laimėjimais, palin
kėti sėkmės amerikiečių gydyto
jų šeimoje. A. R. 

irno parapiios choras, vedamas t^x***aa**»******»*x»3uiu**» 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVA2IU08IM POPIET" 

TEIiKVlZIJOR, RADIO, PATEFONŲ 
TAISYMAS 

MINAS GRADINSKAS 
J. O. Televiaion, 944 W. S5ta PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 

Pas lietuvĮ — ir fccrlan ir pigiau! 

Illlllllinilllllllll1lllll.|||llllllll!!!!!!*.!*|||l 

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

APARATUS 
Garantuoja darbą ir dali? 
J. M I G L I N A S 

Tel. HUmbodt 6-1038 
cijos ir prabilta į pasaulį dėl dri pietūs. 3 vai. Darbo posėdžio demija, VVestdalle Hali. KLK Miiiiinninnmnnmiinnnnmmnnnui 

Liepos mėra. 4 d. sekmadienis 
- Hamiltone: 10 vai. ryto iakil-

Netruks prabėgti paskutinio- kymui, toks suvažiavimas įvyks-1 minga procesija. Einama nuo 
šios birželio dienos ir prasidės ta liepos mėn. 3 d., šeštadienį, Aušros Vartų bažnyčios į ka

tedrą. 11 vai. Pontifikalinės šv. 
Mišios, kurias celebruoja J. E. 
vysk. Vincentas Brizgys. Pa
mokslą sako Jo Prakilnybė sve
čias iš JAV prel. Pranciškus Ju
ras, šv. Liudviko mišias gieda 
Sv. Jono Krikštytojo ir Aušros 

nados lietuvių katalikų reika- dybos pranešimas, KVC Rev. į Vartų parapijų chorai, diriguo-
, lai, pertvarkytas organizacinis K-jos pranešimas, 4) Kanados jami kun. B. Pacevičiaus. 1 — 4 

Liepos 25 d. Minkovskio dar-1 a p a r a tas , pereinant prie Kana- Lietuvių Katalikų Federacijos vai. pietų pertrauka. 4 vai. p. p. 
že (tarp Kenoshos ir Racino) | d o s Lietuvių Katalikų Federa- Statuto svarstymas. 1 vai. Ben- iškilminga Marijos garbei aka-
rengiama plataus masto Wiscon-

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

VEDINTLVAI — VfcSI?nrUVAl 
sJLE&TKOS RKMUtfcJ«YM 
TV Dilį RADIJO LKMPOfi 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 

iirbtuvese ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžininga* ir 
geras patarnavimą* garantuotas. 

iL-DAirm 
UjlTCLcvision 
Csales- service) 
ilSO ». Hatsted, DAnube 6-688'. 

Dievo Motinos garbei — Tėvy- ties veikimo gairės, 7) Rezoliu-
nės išlaisvinimui 

Tai kongreso motto, tarytum 
šūkis, kurį Kanados lietuviai ka
talikai pasirinko Marijos Metų 
proga ruošiamam kongresui ir 
įrašė savo programos viršuje. 
Gi katalikus į kongresą kviečia-

cijų ir sveikinimų priėmimas, 8) 
Klausimai ir sumanymai, 9) Po
sėdžio uždarymas, šv. Mišios ir 
posėdis įvyks šv. Jono parapi
jos patalpose, 6) vai. Kanados 
Lietuvių Katalikų Kongreso 
pradžia Toronto katedroj. 

mam žody rengėjai šitaip bylo- Į Katalikų Kongreso programa 
ja: 

"Suprasdami ir įvertindami 
Dievo Motinos Marijos reikšme 

kenčiančios ir kryžiuojamos Lie- tąsa: 5) KLK F-jos Valdybos ir Veikimo C. Valdybos pirm. inž 
tuvos. ,Rev. K-jos rinkimas, 6) Atei- Prano Razgaičio atidaromasis 

žodis, Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirm. prel. M. Kru
pavičiaus paskaita. Sveikinimai 
ir rezoliucijos. Meninė dalis, ku-1 
rią išpildo Toronto Lietuvių cho
ras "Varpas", vedamas muziko 
Stasio Gailevičiaus. 

Šiuo metu vyksta paskutinie
ji Kongresui pasiruošimo žings
niai. Juose itin aktyviai darbuo
jasi Kongreso rengėjai, ypač 
didelė darbo dalis tenka visad 
judriam, veikliam ir energin-

".OMMD'AS • FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Modemiškai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukom* 
Specialybe — vestuva*. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžininga* ir gražiai at
liktai darbą*. 

Liepos mėn. 3 d. šeštadienis — 
Toronte: 6 vai. vak. Susikaupi
mo — Maldos valanda Toronto 

žmonijos ir mūsų tautos gyve- j katedroje: Švenčiausio Sakra-
nime, mes tikime, kad kiekvie- \ mento išstatymas, Jo Eminenci- j gam Hamiltono lietuvių Aušros 
no lietuvio kataliko dalyvavimas | jos kardinolo James McGuigan į Vartų parapijos klebonui kun. 
kongrese reikš naujos gėlės įpy-1 žodis, Jo Ekscelencijos vysk. dr. J. Tadarauskui, kurio para 
nimą j Jos garbės vainiką". I Vincento Brizgio pamokslas. 
Kanados Lietuvių Katalikų Fe- j Muzikinę dalį išpildo Prisikėli-
deracijos pirmasis suvažiavimas i _ . . . , - , - . . . - , - - • , . , . . . - - - - -

414 WEST 63rd 8TREE3 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 
•VawuuiujiiwiiiuMiiMiiuiiuiiiiiiiiiiitiiuuaiMiiuiiiiiiuiMi<'i UUMM».II> »« 

Dr. Vincas Kožica 

viskio "Žiburio" gimnazijoj ir 
1936 m. baigė Vytauto Didžiojo 
universitete medicinos fakulte
tą. Gydytojo stažą jis atliko to 
paties universiteto klinikose ir 
Alytaus apskrities ligoninėje, j m****-* •*w***XM:<&mwmmmiM 
1938 m. dirbo Birštono kurorte, AK JAI TIHI ĮBJGUCS 
o kiek vėliau — Kauno universi- cWMim.HI t 

teto klinikose. 1939 metų gale 'DON KAMILIAUS MAŽASIS 
buvo perkeltas į Vftriių ir dirbo PASAULIS" 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, 
cHi 
paciniais metais, be minėtų pa- j e P r a d e d } > s pMfU komunizmas ir 

, T . . . idoolo&lnP kova tarp komunisto vtr-
reigų, buvo dar Invalidumo Ko- šalčio poponio bei vištos klebono 
misijos pirmininku. Vokiečių D o n K a m i l i a u s 

okupacijos metais buvo paskir- j o f ™ „,"-•*» < m ; L k " ^ , f » 
t a s VilniaUS'sUnkiųjų darbų (LU Sabaliauskas. 
kiškių) kalėjimo vyr. gydytoju, 325 pusi. Kaina ?3.5o 

Kanados lietuvių katalikų or
ganizacinio gyvenimo pertvar-

NITO IJŽSISENfcJUSIŲ 
SKAUDANCIV ŽAIZDOJ 
m ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

J*asaullnio paršo ir jumoro pilna 
Chirurginėj k l in ikoj . R u s ų Oku- knyga? Jojo pavaizduojamas Italijo-

kiek vėliau — kalėjimo ligoni
nės konsultantu 1942 m. iš Rau 
donojo Kryžiaus ir Lukiškių ka
lėjimo vyr. gydytojų pareigų 
buvo perkeltas dirbti j Vilniaus 
universiteto klinikas ir tenai dir • 

-žsakymus su l i ū g a i s siųskite 
' 

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

Chicago 8, Illinois 

:« kur* kenčia nuo SENU. A,T-
TRU \j SKAUDŽIU JtAIZDU. Jl« 
•psra'.l ramiai ssdstl tr naktimis 
•»*t1 lt tkauda 
''•••ilma \r Rkandtllma **nu atvt 
u lt skaudžių žaisdų, uždėkite 
KOV]^ ointment l u | i d » o . o » 
oj»tvhS« r»«l»»r»8rvlrt»i Iflmi MraudMI 
->a ir iralėalte remtai miegoti aak-

Vartoklte Jas taipgi nuo skau-
MI nudegimų. Jos taipgi pašalina 
**< iimą Ilgos vadinamos. PSCkRIA-

TF» Taipgi pasalina per#6jlma ligos 
i dinamos ATHLETE'S FOOT. su-
„v>* 4 M o ' f n t m n nA*\n Ir P«>*T»lv*1m» 

arplrsčlu. Yra tinkamas vartoti nuo 
ižiūstanCio*, ausklluaioa odos dedlr-
iniu. odos libSrlmu ir t t , tMpgl 
inkamas vmrtoti •alku^Uro kudaoa-

4rodo skaudus iftbSrlmas nuo n*J-
*ų Jis yra i w < ty4«ol i %1sų « -
rirliniu odos Ilgų. li»-
gulo Olntment yra 
>arduodamas oo T§ 
t t . t l . t l tr »»-*• 
Pirkit valstlnS*. Ok« 
•asroja Ir apylinga* -
MUwaukM, Wlso., Qo 
T. Ind. Ir D«tr«i* 1*' 
»hiiran arbsi ra*r%* 
W tr ataiuakite Mo-
»•> ordsr 1: 

LEGULO, IV|wrfr^*„f n 

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

Telef. SE. S-2U6 
arba BI. 7-7075 

1835 CANALPORT 

pi jo j įvyks svarbiausioji ir did
žioji Kongreso dalis. 

• • 

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

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 v.* 
Šeštadieniais: 8 v ryto — 10 v. vak 

M. IUMKIS, 41 t t So. Francisoo 
Tdef. YArds 7-10M 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. UIJS, 8AV. 
4068 Archer A venų e 

Telefonas VIrginia 7-2481 

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

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 CANALPORT TeL Dirbtuves SEeley 3 2 1 4 6 

Namu KEnwood 8-3092 

^ 
MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI VISOM BIRŽELIO 

MĖNESIO NUOTAKOM ! 

MŪSŲ Vestuvini Dovana Jumis 
Vi $119.00 spyruoklinis matrasas ir 
**box" spyraokliai kuomet pirksite bet 
kurį miegamąjį komplektą U mūsų 
puikaug rinkinio geros kokybes moder
niškų, tradicinių "French Provincial" 
arba klevo medžio baldų u i kainas, ko
kias jūs norite mokėti 
Miu:m< u • • • • m _ 

V 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 So. Western Ave. (Priešais Sears) 

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

Lw*ys«w«tw '.v«y;tv«*:A»/'W •• ^r:j$jz9j::&:>j>9/:w:* • 

^mwtnini.iirtiinmii»įimiun''ni»iiiutiuui'mvunU'UiltUiUlį'uIii •^.UIJUI- M 
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GU2AUSKŲ 
BKVFJll.Y H1LL8 G K L I N Y C I A 

Geriausios gėlės dėl vestuvių 
banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
• isokių papuošimų. 

•»901 SO. \Vl,NT\VORTIi AVE. 
frtef.: ST S-24S4 tr HU S-2224 

VASARVIETE 
"N * D AM 

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

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

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Avi. — Tel. YArds 74271 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

10100+0+0 *»< > ^ ^ ^ ^ ^ » ^ * » * » » i 
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Naujasis Testamentas* 
Šventas Rastas 

. Vertė Uetuvtų kalboa JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. I I 

bo iki 1944 m. pasitraukimo į ^̂ ^̂ m̂ 3î v>:m3lBi!̂ 3i>:̂ .̂ 3iBK3K̂ 3«99Ę9iB̂ :̂3lBi 5 6 1 8 w - ^ d y S C Chicago S4. DL j ie^0 «XUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina (1.50. Gaunama 

' • D R A U G E ' • 
2334 So. Oakley Avt. 

Chicago 8, Illinois 

Vakarus, tuo pat metu skaity
damas paskaitas Raud. Kryž. 
Gailestingų seserų ir akušerių 
mokyklose. 

Kilus rusų — vokiečių karui, 
dr. Vincui Kožicai teko vadovau; 

U pirmosios pagalbos daliniui; 
Vilniuje, kuris teikė pagalbą lie
tuvių kariams ir partizanams 
mieste bei jo apylinkėse. Tuo 
pat metu buvo įsteigta Antakal-; 
nyje Vilniaus lietuvių karo ligo
ninė, vėliau vokiečių išstumta į 
miesto centrą. Toje ligoninėje 
dirbo ir dr. Vincas Kožica, tos 
ligoninės viršininkui išvykus, 
net eidamas viršininko pareigas. 

Tremtyje dirbo Magdeburge, 
pas garsų chirurgą prof. Toelle, 
Hildesheime (netoli Hannovc-
rk>), kur su kitų tautų gydyto
jais suorganizavo DP ligoninę ir 
vadovavo chirurginiam skyriui; 
nuo 1946 m. gyveno Hanau, bu
vo stovyklos komiteto nariu, gi
lino studijas Frankfurto Goe-
thes un-te, kurį laiką dirbo Hcil-
brono DP ligoninėje, taip pat ėjo' 
Hanau stovyklos sanitarijos in
spektoriaus pareigas. 

Atvykęs Amerikon, atliko sta 
žą Oak Park, 111., ligoninėj, kiek 
laiko dirbo vienoj Chicagos ligo
ninėj kaip rezidentas ir paskui 
sėkmingai išlaikė egzaminus. 

Dr. Vincas Kožica yra jaunas! 
gydytojas, bet jau su plačia dar, 
bo praktika, d ide^ profesinio, 
sąžiningumo, draugiško būdo ir j 
širdingo ats*klavimo savo tau-, 
Ueuaau. ^o*u?- Uefc* tik 

STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V1ROKIV RCAIV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTVTINAS, Prer 
S039 So, HALSTED ST. 

Tel. Vlctory *-IS?fl 
APKAfNAVIMA IR PRKKIV P ^ 

STATVUĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RA*TINft ATIDARYTA ka»dl«n nuc 
% vai ryto IKI 6 v*l vakaro »»! 
AeMa<Įv»nlals) tkt t vai vakaro 

mmmamsKaBBEBBSB* 

Taipgi parūpiname bilietus, Yteibofais ir sa<vrxkome 
lione tsurtStos dalykus. Tl RIME LIKTI V1V SKYRll Pildome 
afliloTttua, Ketioaes planuokite tit solksto kitiems metams. Aaksv 
« a u atsisakykite bUetos kaip IfktaTais taip tr laivata, tai MaMe 
tikri, kad tikrai Kausite Tietaa. Pirkdami biletus pas mos nemo
kėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutrukdymo, nes aen-tkfc lan
kytis nei | gelžkelto stotj ar aerodromą, aes riaa tai atlflraHa 
vlenoie yleto|e — PAS MUS, 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
Kiekvieno ateities laime priklauso nuo ta, klek jis 

sutaupo, kada galėjo taupyti Ką boplanuosi atsieisi atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Universal Savings snd Lsan bendrovėje, 
-jausite gerą dividendą, užtikrintą saugumą ir mandagu 

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

Nemokamas sustojimą* automobilistams. 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

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

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

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloky 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkite* 
pas mus. Turįs daug metų 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 

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

pelno ant jū$v sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti U $10,000.00 

BR1GIIT0N SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave., i vakarai nuo Califoniia Ave. 

CHARTiBS ZEKAS, Sec*y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad.. antrad.. penktad tr Trečlad. t ryto Iki II * o. 
aafttad. 9 • . ryto Iki 4:10 p. p. Ketrlrtad. 9 ryto Ifed t n k . 

<F 

+* 

\ . 

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 3-6TI9 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Ui Taupomus Pinigus Mokame 3'/a Nuošimčio 

DIL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ilA į 
ERDVIA IR PATOGIĄ 

BEI SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDBOVtS 

K R A U T U V Ę 

4181-S3 ARČIUS AV*. 
Tat. LAfareue »-S171 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

J\ 

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

LENGVI ISMOKfiJDIAI PRITAIKOMI VISIEMS 
^ 

—— 
l?»»****a%ay&*«'%***%/t t * TAUPYKITE 

KUR visada buvo tr yra išmokamai aukštas dividendas 

ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS 1 CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION. KTJB 
KlMKVlU'M* ^ANTAUPA PILNAI APDRAUSTA XEX |t0»000 BT A* ACHaVCT O* TBM U. S. OOVEBNMENT 

K[ JB tamsu pati gab atlikti viaus aavL tr tmvo aolmos 

EUR 30 metų patyrimas užtikrina vištom* saugų Ir teisingą 

V 1PP« • T 

KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 
Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. MC SŲ TURTAS YRA 12,500,000.0a DOLERITJ. Del paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada paafcaatyidte m mumis 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * JOHH MĘL***"* * *»* S ^ ^ ± L L J Č ^ ^ ^ I Z 
VALANDOS: Pirmadienis nuo 12 iki 8 v L vataro. AntradieniaU Ir Penktadieniai! nuo 9 iki 4 po ptotu. Ketvfrtndianiaii nuo • iki 8. Treciadientai. uidaryt. ftaą dieną. SeJtad. nuo 9 ryto iki "2 po j*etų. 
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8 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, ČRlCAGO, JLUNOS 
M M 

žioPirmadienis, birželio 2S, 1954 

kyti kultūros ir švietimo reika
lus, kuriems buvo atstovauja
ma ministerių taryboje. Dalmr 
meno, kultūros ir šviet imo/ei-
kalus greičiausiai tvarkys tie
siogiai Maskva. 

— Trūksta intelektualų. 
Okup. Lietuvoje stinga net ir 
lituanistų. Būdinga, kai , nepai
sant visos tariamos paramos 

kas dėl LTSR Vilniaus, Kauno, j Šimkus, o į Estiją - Tilvytis ir mokslui, Lietuvos augstosiose 
'mokyklose stinga tinkamų litu-

Žinios iš okup. Lietuvos 
Įvesta rajonai Besovieti- vadinta „Sov. Litva". Komunis-

nant ir berusinant Lietuvą, rei- j tinių pagyrų skelbti į Kijevą bu 
kia visokius to3 rūšies pakeiti- vo išsiųsti bolševikiniai rašy
mus atžymėti ir okupantų su-! tojai Dovydaitis ir Mor^ciiūnas, 
darytoj LTSR konstitucijoj. Tai į anksčiau ten „viešėjo" dar Mie-
š. m. gegužes 29 d. AT aktu ir želaitis ir Reimeris, į latvių 
buvo padaryta. Patvirtintas ne kom. rašytojų suvažiavimą bu-
tik 1953 m. rugpjūčio 22 d. įsa j vo nuvykę Venclova, Baltušis ir 

anistikos dėstytojų. S. m. ba
landžio 6 d. „Tiesa" įsidėjo Vil
niaus rektoriaus skelbimą, ku-
katedrų vedėjų, profesorių, do-

Klaipėdos, Šiaulių sričių panai- Morkūnas, 
kinimo, bet reikalingi pakeiti- __ švietimo direktyvos iš 
mai atžymėti ir pagrindiniame M a $ k v o s > K a i p p r a n e š a Vilniaus 
sovietiniame įstatyme. Vietoj | r a d i j a s > p akeistas Sov. Sąjun-

• sričių — pagal bolševikinę tvar | g Q g k o n g t į t uc i jos 83 straipsnis, 
ką — įvesti rajonai. „Respubli-! g ^ a u j u o s ą j u n g inės respubli- riame siūloma užimti visa eile 
kinės priklausomybės miestais" j k o g g a l § j o s a v aran^iškai tvar-[centų, dėstytojų vietas, 
laikomi Vilnius, Kaunas, Klai
pė, Šiauliai, Panevėžys, Naujoji 
Vilnia, Palanga ir Druskininkai. 

— Lietuvos komunistai vis 
barami . D51 m e n k o p ieno ūkio , 
linų ir kt. Lietuvos komunistai 
gavo barti net iš rusų „Prav-
dos". Kad ir kaip šaukia propa
gandininkai pagerinti žemės 
ūkį, tačiau vis nesiseka. Tai pa
tvirtina, kad ir šių metų birže
lio 5 d. „Tiesa". Dabar MTS pa
reigūnams uždėta net nauja 
prievolė: jie atsakingi ne tik už 
tai, kiek suars žemės, bet ir už 
„išaugintą kolūkiuose derlių. 
Derlius yra pagrindinis MTS 
darbo rodiklis". Taip pareikala
vo partija — ir taip turi būti. 
Šiuo metu Sov. Sąjungoj yra 
apie 9,000 MTS, o okup. Lietu
voj — 135. 

— Burliokai privalo „moky
ti", Į TSRS mašinų traktorių 
stotis visam laikui dirbti išsiųs
ta per 100,000 agronomų, zoo
technikų ir kt. specialistų. Ta 
pati procedūra įvykdyta ir Lie
tuvoje, tik čia išsiųstiesiems 
„padėti" ir jų „pamokyti" at
siųsta „daugybė inžinierių ir 
mechanikų iš Leningrado". Taip 
pat Lietuvoje mechanizatoriams 
skirtas naujas uždavinys — 
„padėti įsisavinti tūkstančius ha 
nenaudotų žemių ir pelkynų". 

— Nauji deportacijų būdai. 
Nors žmonių reikia savame kraš 
te, tačiau lietuviai, daugiausia 
„aktyvistai", ir toliau tebesiun-
čiami į Ckalovo, Karagandos ir 
kt. sritis. Kiti turi vykti prie 
Čitos, Magadano, Krasnojarsko 
etc. Dar daugiau: nors ir turė
dami ten blogai, jie turi visaip |Lk_ 
girti, kad gerai, rašyti liapsi-
nančius laiškus, džiaugtis per 
radiją etc. Deportacijos vykdo
mos ir kitais titulais. Lietuvoj 
štai dabar iškabinti skelbimai, 
kad prie vykd. komitetų spec. 
įgaliotinių sudaryti „darbininkų 
telkimo organizaciniai biurai". 
Juos prižiūri prie Ministerių Ta 
rybos veikianti Darbininkų Tel
kimo Organizacinė Valdyba, ku 
ri „telkia darbininkus miško pa
ruošimo darbams Leningrado, 
Kirovo ir Vologorsko srityse, 
taip pat statybos darbams Le
ningrado, Krasno Selo" ir kt. 
vietovėse. 

JUOZO ŠVAISTO 

Paskutinį kartę tavęs 
Uausiu 

Romanas iš pirmos bolševikų oku
pacijos Lietuvoje. Išleistas trem-

>0<>0<>0<>000<K><XK>00<>00<><>000<> 

Lithuanian dictionary 
Angllikal lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytą
jį. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 

(1ASSIFIED AND "HELP WANTED" ADS 

tyje 1948 m., 172 pusi. Kaina $1. Gaunama "Drauge", 2334 South 
Gaunama "Drauge", 2334 South į %lMmmm A „ . nv.u««, A M 
Oakley Ave., Chicago 8. 111. » * * * * A v e " C***0**0 » m 
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Progress Baldų Įmones Skelbiamas 
$100,000.00 Vertės Prekių Perviršio 

IŠPARDAVIMAS 
LENGVI IŠMOKĖ 

Jr %, 

Dar šiandien užpildykite šią atkarpėlę ir prisiuskite 

NIDOS KNYGŲ KLUBUI, 
3 SOUTHERN ROW, LONDON, W. 10, ENGLAND 
Prašau mane įrašyti j Nidos Knygų Klubo narių sąrašą ir 

prisiųsti knygą "Duoncs Bejieškant". 
Pavardė, vardas 

Adresas 

1954 m (parašas 

^ 

<? 

— Ordinai už patarnavimus 
Sovietams. Š. m. birželio 2 d. 
LTSR AT prezidiumo pirm. pav. 
Junčas - Kučinskas įteikė ordi
nus ir medalius Lietuvos valsty 
binio operos, baleto ir kitiems 
meno darbuotojams už pasiro
dymus Maskvos dekadoje. Vals 
tybinis dainų ir šokių ansamblis 
buvo išsiųstas 14 koncertų į 
Leningradą, Narvą, Tartu, Ry
gą ir kt. Pabaltijo kurortines 
vietoves. Ten buvo atlikta ta 
pati programa, kaip ir per de
kadą Maskvoje. Šiuo metu okup. 
Lietuvoje iškilmingai minima 
rusų komp. Glinkos 150 gimta
dienis ir Čechovo mirties 50 me 
tinės. J. Juozeliūno baletą „Ant 
marių kranto" įtraukė į savo 
repertuarą ir latvių teatras \ 
Atlantą pasiųsti filmininkai už
fiksuoti, kaip ten žvejoja lietu
viškai nemoką kalbėti, bet lie
tuviais besivadiną burliokai. Ru 
sų k. pradėtas leisti almana
chas, kurio pirmoji knyga pa-

•^ 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL. STANČIAUSKAS ir AL. LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furnaces). 

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

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintuvus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokejimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LARAMIE ST. • OLympic 2-6752 
CICERO 2-8492 

^ 
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LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CNICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicaao 3G. PI. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicaao 32,111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

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

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

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

įsJiy y 

Vieni ii gražiausių seklyčiai setai dviejų dalių arba miegamojo 
kambario trijų dalių, vertės $200.00, dabar parduodami 
tie komplektai tiktai po $ | | 9 m % 

2-jų dalių žymios išdirbystės Nylon arba Frieze parlor 
setai, reguliares vertes $295.00, parduodami po $ 1 5 9 5° 

3-jų dalių klevinio medžio miegamojo kambario setai, 
verti $135.00, parduodami po $ 7 9 7 5 

ažiai 
$44.75 

5-kių dalių chrome breakfast setai, vieni iš gražiausių, 
vertės $75.00, po 

Pilno dydžio studio couches, reguliares vertes $70.00, 
parduodami po $3975 

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

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

Pilno dydžio porceliuoti gaziniai virtuvės* pečiai, 
vertės $135*K), po . . . . . . . . . . . . y 

$8475 
8-nių kubiškų pėdų dydžio 1954 metų gerųjų isdirbysčių 

ref rigeratoriai po $ | 7 9 ' ^ 

Gražiai užbaigtos tvirtos komodės, vertės $49.00, 
parduodamos po 

Tvirtai padarytos rašymui deskos, reguliares vertės 
$40.00, parduodamos po .J 

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

Pasidėjimų spintelės (Chest of Drawers), vertės $32.00, 
parduodamos po % $ 19 95 

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

Vienos iš gražiausių lempos, vertės $10.00, 
parduodamos po 

9 x 12 su apvadais klijonkės, labai gražios, 
vertės $7.50, po • • • « • • • • « • • 

Tvirti staliukai dėl lempos padėjimo, 
$7.50 vertės, po . . . . » • • 

$995 

$4.95 

$4.95 

$ 3 9 5 

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

Visos prekės yra pirmos rūšies ir pilnai garantuotos 

JEI PIRKftJAS NEPATENKINTAS, GALI GRĄŽINTI 
IR VISUS ĮMOKĖTUS PINIGUS ATSIIMTI. 

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

4183 ARCHER AVE. - prie Richmond St-
Eidami atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėsite be ekstra 
mokesčių. Taipgi priimame vandens taksų. mClyno kryžiaus apdrau-
dos mokesčius ir telefono sąskaitas. Galite išpirkti American Express 
money orderius — yra saugu ir patogu. 

Krautuve atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet. Plrmadlen. 
ir ketvirtadieniais iki 9 valandos vakaro del tamstų patogumo. 

PROGOS — OPPOBTUNITIK8 
• • m • • • • • » m m m m m m m tmm • • u » » — * w> 

Groccry and Drliratrssrn, arti mokyklų. 
Gražus 4 kamb. butas užpakaly, su bal
dais arba be baldų. O r a i rinąi biznis. 
"VValk-in" cooler. Gera nuomos sutar
tis, ideali vieta mėsininkui. Vienas ne
gali apseit, nori skubiai parduoti, ap
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 

2744 N. M \RSHl II 1.1) AVE. 
l . \keview 3-8488 

GROCERY & PET.ICATE88KN 
Corner location with nlee 4 room 

flat in r^ar. Keasonable rent, good 
lėtute, Ideal spot for buteher. Racri-
fice. $S,6uO, due to other interests. 
Mušt be seen to appreclate a real 
opportunity. 3601 AN oi f ra m St. 

Tel. Hl 'mbold i - o s r a 

• DRAF<. \ * %GENO • 
56 East tVaabimęton Street 

TeL DEarboni 2-24S4 

tSS4 8oatb Oakl^> Av^un* 
Tel Vlrglal* 7-6640: 7-6641 

GROCERY & mėsos krautuvė. 
Gera vieta. Įsigyvenęs biznis psr 
16 m. 3 ekstra kamb. užpakaly. 
Parduoda dėl si'pnos sveikatos 
nebrangiai. Dienomis saukite FI1. 
3-9491, vakarais Fll. 3-2840. 

GROCERY. MftSOS ir Saldyto mais
to *'»elf-service" — aau pasitarnaut 
krautuve, trumpos valandos. m>kma-
dieniais uždara. Gražus 3-jų butų 
mūr. namas prie kampo. kartu ir 
tuščias sklypas šalia namo; naujas 
garažas. Skambinti 

RFpublIe 7-1071 

TELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
KEPĖJAS duonos kepykloje. 

LAfayette 8^927 

TYKAI IB MOTKBTS *" 

W f havp immedlatf* openings for 
PULL T1MK — CAR HOP8 
Als»> part t ime Sat. A Sun. — 

GRU.LMEN 
ETtperi^ncfd only. 
n^asant surroundings 

Apply M r. Ladwlg 

ROXNY'S DR1VE INN 
8133 H. Cicero Ave. 

REAL ESTATB 

VALGYKLA 
ROSSAPK — namų gamybos deš

ros ir kepta višta išsinešti, {kainuo
ta greitam pardavimui. Reikia ma
tyti įvertinti. Puiki proga porai. 

2203 W. Xorth Aventie 

HCmbolrit 6-0971 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų Įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA* 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

A L O. B U D R E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 S t TeL LAI S-S384 
(Ir sekmadieniais) 

GROCERY KRAUTUVE 

18th ir Rldgeway. Gera vieta mėsi
ninkui, savininkas eina pensijon; 
$600 "gross" pajamų j savaitę, su
tartis gannrniojama. Pi lna kaina 
$3,000, nuoma $80. Apžiūrėję įver
tinsite gerą progą. Travls Realtv Co.. 
412 Kast 47th St. KF.nwood 6-0155. 

PARDAVIMUI -self-service" mė
sos ir grocery krautuve, prie krautu
ves 6 kamb. mūr. butas. 2 autom, 
garažas. Moderniški įrengimai. B.i-
tinai turi parduoti, apleidžia valsty
bę. Duokite pasiūryma. Gera apylin
ke. REpubl ic 7-0:184, 5242 S. Maple-
wood Ave. 

{DOMIOS KNYGOS 

L O R E T A 

REAL ESTATE BROKERS 
P. Stamko\1«us ir K. Juknto 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t 

Ph. DAnobe S-17SS 
Padeda parduotl-pirktl namus, akina 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svetimų kalbu vertimus. 
Dirbama kasdien: t — f vai. 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo-
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūsių apdraudas Ir sutvarkome bei 
notarizuojame klljentams nemoka
mai nuosavybes dokumentu*. 

Kl TRA-NORRUS REALTY 
2405 W. 51 S t ' 

PRospect 6-72S8, 
vakarais \VAlbrook 5-5699 

NASLfi nori skubiai parduoti 2-jų 
augstų mūr. namą (butai — I, 4 Ir 
6 kamb.) . garu stokertu šildoma, 2 

M E R G A I T E S L I K I M O R O M A N A S autom, garams. Kartu 3 krosnys Ir 
Parašyta Lietuvoje Stasio Budavi 2 Šaldytuvai Arti 79th Ir Emeraid 
ir antra laida išleista Bendrijos - A v e - a r t l ^ ^ ^ l r mokyklos. Ap-
Anglijoje. Sis įdomus romanas 
gaunamas "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave., CHICAGO & ILL. 

Kaina $1.80. 

XrT«HWHWKH»lt tKKH3«HKHWįWKHW 

JUOZO PAUKŠTELIO 
ROMANAS 

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

Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2S34 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

i iureti gal ima susitarus, gestad. ar 
sek m. arto*-kitom dienom. Kaina 
$16.000. Skambinti Cicero — 

TOnatiaU S-*S8« 

S-Ju AIGSTV MPRIVIS PAJAM*! 
\ A M A S . Parduoda Favininkas, 2 bu
tai po 4 kamb. Naujas 10 pėdų plo
čio porčiua, "bay front". Tuojau ga
lima užimti 2 butus, 

24S3 S. St. Louls 
ROckweU 2-&S68 

BUILDING & REMODE1JNG 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTOBIPS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atl iekami 

Jvairūs remonto darbai. 
4645 Soath Keating 

Skambinti nuo • vai 
Tel. ROlanoe 5-8SOS 

— — < — — « • — i i — i i i 

^ STASIUS BUDAVAS 

UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 
IS tremties dienų Vokietijoje. Šioje 
knyloje autorius aprašo lietuvio pa
bėgėlio Ii vokietes moters — to už
drausto stebuklo užsieniečiams — 
oičiulystę ir iŠ jos kilusias situaci
jas. 

248 psl. Kaina $2.60 

Užsakymus siųskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 
0 
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K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS. INC. 
726 W. 18 St Chicago 16 

CH 3-1535 
. .Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

Jei turite parduoti ar ifcraomo-
ti, pagiakelbkite amulkių akelbimų 
ekyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

{r 

V 

J.GLIAUDA 

ORAPRO 
SfOBIS 

PftEMIJL/OTAS 
R O M A K A S 

Įdomiausias romanas! 

Gyva intriga ir Siurpua 
įvykiai, iiaamial pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai^| 
Uetuvoje, dail. V. K Jonyno 
16 originalių ttiustradju. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik H-00 

Užsakymus siųsti: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

-P Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

file:///RSHl
file:///VAlbrook
file:///AMAS
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Linksmi pasivaikščiojimai landūnuose 
S a u l ė p a s i r a i č i u s i r a n k o v e s 

kaitina. .Žmogus ryja visokius 
vandenis, kurie tuoj pat išga
ruoja. Žmogus garinimo maši-. 
na. šitaip vandenį perdirbinė- * « « £ J j S J * * 1 . ? 1 " ? ™ 

McCaHiiy ir uodai 

O paskui einam vakarienės. 
Amalija Kalvaitytė velka su pa-

kūnus nuplauna ir skūras nulu
pa mažais gabalėliais. Po vaka
rienės vieni bando šokti, kiti pa
sivaikščioti, kiti keikia šteitą, 
kam sekmadieniais neduoda iš
gert ir sako, jog tokiame šteite 
nė savaitės negyventų, jei ne 

prie kiniečio generolo ir jam 
ką tai pažnibždėjo į ausį. Gene
rolas tuoj pat išėjo iš kambario 
ir nuėjo patelefonuoti į Pekingą, 
b o l š e v i k i š k o s i o s K i n i j o s s o s t i n ę . 

Po kiek laiko kinų generolas 
grįžo. Jis ką tai pašnibždėjo ma 

ežeras, kitas gi uodų spiečių j o r u i į a u s j . Majoras paftnibždė 
jant į garus, vieną dieną ž m o J »r atokius išradimus nuo kurių g ą p d i n a t j o g a n t j ų užleisiąs j o , a U 8 į m ergaitei , o mergaitė 
na pasiūlė nuvykti į Beverly: * ^ / t 1 * ? ^ Bet galbūt kitą kar- jĮ k r e i § s i < a m e r i k i e t | d e i e gatą ir 
Shores ir aplankyti Kalvaičio ™ ! t l k ™ n * » . o paskui pra-i ^ a p i e tai, kaip leidžia vakarus, k § . Q t a i n l e k i 8 „ 
Nidą. Sako, reikia pažiūrėti ar d e d * pc^ t r u p u t * • " J * * ™ 5 ; vienadieniai, dvidieniai ar savai-1 

ežeras neišseko ir savo kūną la-i a r ^ r u o m e n ę , arba beisbolą; tmiai vasarotojai Sandūnuose, 
bai baltą paversti rudu, kad s u . ^ r t o a * 8 P a l v i u - V l e n a « • Į prie Nidos vasarnamio, kurio ma 
tiems, kurie vėliau atvažiuos, 
sproginėtų oda iš pavydo. Žmo
na, žinote, aktyvi. Nors kai bė
go iš Lietuvos, tai raudojo, kad 
ne tą lėlę pasiėmė. Ir katiną la
bai norėjo įsodinti į vežimą. O 
kai žiūrėdama į namus motina 
pradėjo verkti, tai mano būsima 
priesaga labai nustebusi ištarė: 
"Mamyt, ko tu verki, argi tau 
nepatinka pasivažinėti" ? Bet 

rašytojų prisispyręs porai dak-j n o ž m o n a negalėjo bepažinti, 
tarų aiškina, kokia nauda dak- fcajp n a u j a į padažytos ponios, ar 
tarams išeis, jei parašys straips- Bta iga nusiskutusio barzdą po
nių seriją, kad "pisvorkas" la- n a S. AHGnas 
bai svarbus žmogaus gyvenime 
veiksnys. Tuo tarpu ateina 
Amalija ir klausia, kas ką gers. LINKSMIAU 

Panmunjon derybos 
Kai Panmunjon kaimelyje bu-

Nuodas kirmėlėms 
— Žiūrėkite, — sako mokyto

jas, — Štai, du indai. Viename 
jų — 90 prpc. alkoholis, antra
me — vanduo. Dabar, štai, imu 
kirmėlę ir įmetu ją vandenin. 

Anapus geležinės uždangos 
Čigonas padavė pareiškimą 

įstoti j Čekoslovakijos komunis
tų partiją. Partijos pareigūnas 
jį paklausė: 

— Kas tu esi politiškai ? 
— Komunistas, — atsake či

gonas. 
— O kokių pažiūrų buvo tavo 

tėvas? — vėl paklausė pareigū
nas. 

— Komunistas, o mano sene
lis taip pat buvojfeomunistas. 

— Tavo senelis! — sušuko 
pareigūnas. — Nemeluok! Tuo 
l\\'a 3iar nebuvo komunistų, 
partijos. 

Bet čigonas tvirtino savo: 

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

Ilgų metų patyrimas — Pigus sąžininga* patarnavimu. 
Nauji dideli sunkvežimiai —• Patobulinti perknuutrmni įrankiai, 

k a i p p a l y s s u n k v e ž i m i a i , t a ip Ir j ū s ų perk r a u s t o m i ba lda i y r a 
apdrausti — inšiurinti 

I. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th St , Chicago, UUBOU 

Telef. WAJbrook 5-9209 

<įr 

ir ką matote? Kirmėlė staiga 
miršta. Kokia gi lieka išvada f 
Supratote? 

— Taip, supratau — atsako 
mokinys. — Kad nesirgtum kir- Į 
mėlemis, reikia gerti daug alko
holio... 

• i . . 

Man pasukų, man kavos, man 
maslionkų, man pieno, man but-
termilk. Amalija, Amalija, visi 
iš vieno skalija, o ta Amalija 

dabar žmona yra UHra žmona neša butelius ir puodus, kad pri vo vedamos derybos, ten buvo 
ir kartais pakolioja šventos ir pildytų skysčiais smėlyje išga- toks atsitikimas: Vienas ameri-
tvirtesnės šeimos labui. Todėl ravusius kūnus, virtusius garini- kietis delegatas netyčia po sta-
išvykstant pasakė: "Dabar ke- mo aparatais. Spaudos pagarbos lu įspyrė į koją kinietei sekre-
liausim į vandenis ir smėlį, už- ženklan, reikia pasakyti teisybę, torei, kuri užrašinėjo delegatų 
teks visą žiemą auditorijoj pas kad ir tiems, kurie prašė mas- kalbas. Amerikietis tuoj atsipra ; WH«HKH«H»ittH>iWH*^^ 
Maliorių šachmatais lošti ir lionkų, ir tiems, kurie pasukų še, tardamas: „Atleisk man M A Ž Ų J Ų M A L D O S 
Sunny Brook gerti. Dabar vyk- ar buttermilk, buvo pilama iš to tamsta". Bet kiniete nieko ne
šim į tikrą "sunny brook". Va- p a č i 0 butelio. Žinoma, pasaulyje atsakė. Ji priėjo prie kiniečio 
žiuojam. Žmona gera ir pade- t e i s y b ė s n e t ir paplūdymyje ne- majoro ir jam ką tai pašnibždė-
da: "Suk kairėn. Ar aš nesą- ^ . savo griešnus jo j ausį. Majoras tuoj. priėjo 
kiau? Raudona. Ot kvailas. & 

Žiūrėk, žiūrėk, mašina. Tu nie
ko nematai". O aš tyliu. Ką 
sakysi, vistiek žmonos teisybė. 
O ji juk turi man padėti vairuo
ti. Ji mano gyvenimo draugė ir 
šeimą vairuoja. Žiūriu, laukai 
kaip Lietuvoj. Graudumas toks 
griebia. Golfą piliečiai lošia. Iš 
Lietuvos atvežtą žaidimą, kur* 
dar maži pliekdavom, tik tas žai 
dimas vadindavos kiaulės dva
ran varymas. Iki ašarų kartais 
prisieidavo lazdele kaladėlėn ne
pataikant. Toliau pila beisbolą. 
Irgi lietuviškas grojimas. Lap-
tomis mes jį vadindavom. Ką 
gi, viskas iš Europos. Žmonės 
ir žaidimai. 

Matote, ji vikriai plaukia ir vi- ^_ Gali būti, bet jau tada bu-
sai gerai jaučiasi. Išimu aš ją iš Vo vagiama. 
vandens ir įmetu alkoholin. Na, | _ — ~ _ _ 

EDW. SAUNOMS 
GALININKAS 

Pas mus galite gauti g i l ių kapi. 
papuošimams sodintų ir skintų įvai
riausių rūšių Ir gSllų korsažams. 

l l l t h St. & Pulaski Ave. 
(Priešais 6v. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1052 

^ 

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

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JI KJONA, 3524 So. Halsted, EIKI 
NEAPSIVTLSI! 

Krautuve adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto Iki 2 vai. p. p. 

Kopos ir šilki; pižama 

Sustojau ties Nida. O žmona 
ir vėl: "Na, kur tu čia dabar 
sustojai? Argi čia Nida"? Ži
note nebeiškenčiau: "Na, o kas-
gi ? Žiūrėk, užrašyta, kad 'beer ir 
room for rent' ". Šį kartą ma
no buvo viršus. Nida pakeitė 
veidą. Nida apsikalė kažkokiom 
gražiom lentom ir nebegalima 
pažinti, kaip nepudruotos žmo
nos. 2frnonės vaikšto plonais 
ryzeliais ir margais skudurėliais 
apsidėlioję. Kitiems jau oda plo 
nais nailono gabalėliais žemyn 
eina. O ežeras plakasi į šonus, 
kaip deklamuotojas rolę užmir
šęs. Žmcnės gulinėja, kaip sirg
dami, ar strausą vaidindami. 
Galvas kiša arba ] smėlį arba 
kaikas vienas kitam į pašonę. 
Vaizdas, suprantate, didingas. 
Pro šalį eidama mergička, ma
tyt, to paties sužavėta, dekla
muoja : 

» • 

Ir meilės palUfciame temas, 
Tam moksle daugiausia su

prantam, 

Daug ištepėm pudros ir kremo 
Ant Michigan ežero kranto. 
Smėlyje studentai kerta iš pe

ties beisbolą. Kiti mėto kamuo
lį ir baisiai šaukia, kai pagauna 
ir kai nepagauna. Vanduo šil
tas. Kaip kava. Vanduo, reikia 
pasakyti, mandagus ir glosto 
labai švelniai šonus. O kai išei
ni iš vandens, tai smėlio irgi 
gerą ypatybę randi. Minkšta ir 
šilta. Kaikieno pečiai labai rau
donai nudažyti. Saulė nelabai 
supranta juoką. Žmonės dangs
tosi paklodėm ir laikraščiais. Vi 
sai kaip Vokietijos stovyklose. 
O kalba, tai, žinot,, lietuviškai. 
Jei kur kokia amerikoniška po
relė angliškai nušneka, beveik 
norėtųsi Lozoraitį paprašyti, 
kad užprotestuotų. Sprantate, 
Palangos vaizdą gadina. Prisi
menu Palangą ir uzdeklamuoju 
peklininko Gustaičio eilėraštį iš 
atminties: 

Aplinkui vien kopos ir tik 
kopos, 

O ant tų kopų dar kalnai. 
O ant tų kopų užsikopus 
gilkų pižamoje uuai 

Lietuvių Prekybos Namai 
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. 

Dievo 

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

3 dalių sofa, kėde ir atoman tiktai $ 9 9 . 0 0 

2 dalių nylon sofa ir kėde svečių kambariui $ "f > į Q fifl 
2 dalių svečių kambariui moderniški baldai, 

įvairiausių spalvų ir medžiagų $ 1 9 9 . 0 0 

8 kub. pėdų'liuksusinis šaldytuvas $ 1 4 9 . 0 0 
5 dalių virtuvei chromo stalai (4 kėdės) $ 3 9 . 0 0 
9 x 1 2 vilnoniai kilimai, 100c/o vilnų $ 6 9 - 0 0 
Staliukai del telefonų ar radijų j - | QQ 

Rašomieji stalai su 6 stalčiais $ 0 9 . 0 0 

Knygom spintelės su stiklo durim $ 0 0 . 0 0 

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

dideli pasirinkimą augštos rūšies prekių. 

Lankykite Lietuvių Prekybos Namus - * didžiausią Chi-
cagos baldų įmonę, lietuvių suorganizuotą ir vadovaujamą. 
1»,000 kv. pėdų plotas moderniškų baldų jums parodys, 
kas naujausia baldų pasaulyje. 

FURNITURE CENTER, INC. 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

ĮMONES VEDĖJAS JUST. U E P 0 N 1 S 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. VI2-4226 
ĮMONE ATIDARYTA: 

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
das norės šios maldaknyges. Kai
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL. 

A. A. 
VIKTORIJA HENSKUS 

(BUBLI8) 

Gjv. 2163 W. 24th Street. 
1954 m. 
amžiaus. 

Mlre birželio 26 d., 
ryte. sulaukusi puses 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 45 m. 
I'asiltko didetiamo nuliūdime 

duktė Florence Klein, žentas Ir-
ving. sūnūs Christopher Bublis 
ir Albert Walawich ir Ju šei
ma, brolis Juozapas Čepaitis 
(Kanadoje) ir kiti g imines bei 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie LSA 109-tos 
kuopos. 

Kūnas pašarvotas P. Gurskio 
koplyčioje, 659 W. 18th Street. 

I^aidotuvCs įvyks trečiadienį, 
birželio S0 d. Ift koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvciados parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už veliončs sielą. Po pamaldų, 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: dukt?, B e a t a ir su
nūs bet kiti gimines. 

l e i d o t , direktorius P. Gurs
kis, tel. SEeley 3-5711. 

A 
FRANK 

A 
YOGEL 

Pirm., Ketvirtad 
Kitom Dienom: 
Sekmadieniais: 

\%tu\ lu Iii: ii' 

. . . 
• • • • 

=c 

ir*— PiOTl 
. . . . . . . . %}' "O.W 

10—5 valandos 

Gyveno 2418 W. Marquette Hd. 

Mir6 birželio 2« d. 1954 m.. 
7:45 vai. ryto sulaukęs pusčs 
amžiaus. GimS Lietuvoje; kilo 
iš Tauragčs apskr.. l'pėnu, pa
rapijos, Klukščių km. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
Hclcn (po tėvais PutrulčlukC), 
2 dukterys Carolo ir France*, 
semio Marijona Zimont, jos 3 
sūnūs: Richard, L,conard ir ju 
še imos Ir Bernard; uošviai Ce
cilija ir Kazimieras Petraičiai, 
švogerka Celia byan ir jos šeima 
iš Richmond, Va., taipgi pus
sesere, pusbroliai ir daug kitu 
giminių, draugų bei pažįstamų. 
Lietuvoje liko seserų ir brolių. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-
Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Ave. 

la idotuvės įvyks antradienį, 
birželio 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas } Gimi
m o Pan. švč. parapijos bažny
čia, kurioje įvyka gedulingos 
pamaldos už velionies siety. Po 
pamaldų bus nulydėtas } šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys. 
mmfrjs, pusseseres, pusbroliai, 
brolvaikiai ir daug kitu gimi
niu draugų bei pažįstamų. 

la idotuvių direktorius Ma-
žeika-Lvans. Tel. RE. 7-8600. 

26 

A. A. 
JONAS BARAUSKAS 

Gvveno 1301 So. 50th Ct. 
CICERO. ILL. 

Mirč šeštadienį. birželio 
d.. 1954, ryte, sulaukės puses 
amžiaus. Glme Lietuvoje; kilo 
iš Panevėžio apskr.. Ramyga
los parap.. Paparsos km.. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

moteris Uršule (po tėvais Bag
donaite) , broliai Kazimieras, jo 
sūnūs Jonas (krikšto sūnus) . 
Charles i r Stanley, dukterys 
Julia Anthony ir Helen Stroc-
kus su šeimom ir brolis Anta
nas; sesuo Marijona Masiliū
nas, jos sūnūs John, Mlchael 
ir VVilliam ir duktė Marija Zy-
mall su še ima ir daug kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų. 

Buvo Tėvų Jčzuitų remejų 
amžinas narys. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-
Butkus koplyčioje. 1446 So. 
50 Ave., Cicero, 111. 

Laidotuves įvyks trečiadieni, 
birželio 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto 1>UN atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j i r . Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės.'. 

Nuliūdę: Moteris, broliai, se
suo, jų sonūs ir dukterys su 
šeimom. 

Laidotuvių direktorius Va-
saitis-Butkus. Tel. X)Lympic 
1003. 

•>_ 

C M M 
1 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West H Ith Street 
Vienas blokas ano kapiniu. 

Didžiausias paminklams plano 
paairinkbnal mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
REpublic 1 2424 W. 69th Si. 

2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan 

T • Vlrginia 7-6672 
PUIIman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
IfllDOTUVIO DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 501h AvE 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-234S 
TOvnihaU'3-2109 

JOHN F. EUMIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

J J 
LIQD£SIO VALANDOJ 

Šfkitt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

€845 8o. W « t e n A v* Air CoBdltkMMd koplySt 
REpublic 7-86W — 7-8601 A i t n n n W « M vieta 

Tiem*, kurie gyvena kltoee mleeto dalyve; gausime 
koplyčia arčiau jflau. namų. 

SEKANTIEJI V RA MARIAI CH1CAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

pa tarną vi-

•įaa y r a teikiama* 

Ueną tr n a k t į . R * 

sale lamkit* 

m m 

Mee t in ime koplyčia* d 

T 1 s o a e Ufaloagoa 
Boaelaodo dalyac 
tuojatn 
Daniam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
<M7 8 LHDANICA AVE. Tai VAr* 7^40' 

PETRAS P. GURSKIS 
« West ISth STBEET TeL SEeley 8-57U, 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE " 
177 Woodšide Rd, Riverelde, I1L, taLUveiaide 7-5*45; OL 2-5245, 

POVILAS J. RIDIKAS 
454 S. HAU5TED STHEBT lelepboiif V Ar*. 7-1*1 

~TE0KARDAS F. BUKAUSKAS 
0821 8. MICHIGAN AVK. TeL COmmodore 

JURGIS Fi RUDMIN 
« 1 9 8. UTŪANICA AVE. TeL YArds 7-

JULIUS LIULEVIftIUS 
(348 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAIaye* 

LEOH ARDAS A. EiĖRSKIS 
i«48 WEST 46th STREET TeL YArds 1-eiBl 

VASAITIS — 1UTKUS 
1446 SO. 50th AVE, CICERO 58. ILL. TeL OLymplc 2-10M 

"Drauge" rasite vėliausiu. įdomiausių žinių. 
* * i. mOt/dm*-*** * — . m+**m*0m+ 
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IŠ ARTI IR TOLI 

i mus 
X Liet. Prekybos Hamai 

skautų reikalams paaukojo 10 
dol. 

X Ba?b>ra \Vrr iliauskienė, 
žymi So ChfoiC'H vciHoja, sun 
kiai sersra. 

X In/. Antanas ir Marijon t 
Rudžiai LRKSA šeiminiame 
tankete (birželio^Ž9 d ) rezer
vavo visą (8 asmenų) stalą. 

X Kan. , Antaną "> Petraitis, 
einąs pastoracines pareigas Gi 
mimo švč. Pan. Marijos parapi
jos bažnyčioje, Marąuette Par
ke, išvyko poilsiui į Kanadą. 

i. A. VALSTYBfSE 
— Vietoje vainiko. Lietuvos 

Generalinis Konsulas Jonas Bad 
rys New Yorke, Onai Vileišiene 
mirus, vainiko vietoje paskyrė 
Europoje likusiems lietuviams 
vaikučiams sušelpti $10.00. Au
ka vargšams yra labai tinkamas 
veliones pagerbimas, nes A. A. 
Ona Vileišienė visą savo gyve
nimą sielojosi Lietuvos ir lietu
vių tautos reikalais, o ypač rū
pinosi pagalba lietuviams, pate
kusiems į vargą. 

— Baigė braižytojų kur s ' s . 
Detroite oficialiai baigėsi Inži-
nerių Dr-jos ruoštieji braižyto
jų kursai. Visi lankytojai gavo 
Detroito miesto švietimo įstai
gų išduotus atitinkamus pažy
mėjimus. Pabaigtuvių proga, 

X Uršule ir Vladas Eidieti*! lietuviškas dovaneles gavo Wes-
su sūnumi Broniumi iš Marąuet- tern vak. mokyklos direktorius 
te Parko išvažiavo atostogų, ku I Brandenburg ir mokyt. Kai
rių metu aplankys ir kun. Alb. įstrom. Iš lietuvių sėkmingai vi

sam kursui vadovavo ini. č. 
Staniulis. Geresniam teoretinių 
žinių pagilinimui, kursantai du 

Marti Charlestone, West Virgi-
nia, savo giminaitį. 

X Teisėjas Alfonsas F. \WU* 
yra gerai kvalifikuotų teisėjų 
skaičiuje. Tą šiomis deinomis 
pripažino speciali komisija, kuri 
tyrė teisėjų tinkamumą užima-

— Prof. dr. Pr. Padallo iš.y-
kimas iš Detroito ir jo paskyri
mas svarbioms pareigoms ame-
rikicčiu prop įgandos sektoriu
je, Detroito spaudos buvo žy
miai p įminė' as. Duoti pasikal
bėjimai s u iš.ykstanč ;uoju, tal
pintos mūsų veikėjo Ir politiko 
nuotraukos. Visur'buvo pažymė
ta, kad tai lietu >'is, neseniai ga
vęs šio krašto pilietybę. Detroi
to amerikiečiai, spaudos pareiš
kė daug nuoširdžių linkėjimų 
dr. Pabalio ateities darbui i. 
veiklai. 

— Lankėsi studentai Detroi
te. Birželio 20—22 d.d. Detroite 
lankėsi Vyt. Kavolis ir R. Mie
želis, Liet. Stud. S-gos C. V-bos 
pirmininkas ir sekretorius, kur 
turėjo pasitarimų su vietiniais 
atstovais studentijos reikalais. 

APTARI; SVARBIUS PASAULIO REIKALUS 

Senatoriai Harry F. Byrd, Walter F. George, Lyndon Johnson išeina iš Baltųjų Rūmų po pasitarimų 
su prezidentu. Su jais kartu buvo ir Senato daugumos vadas William F. Knowland, dešinėje, ir pa-
sekretorius \Valter Bedell S.nith, ką tik grįžęs iš. Genevos konferencijos. ( I N S ) 

kartus savaitėje dar renkasi šv. 
Antano parap. mokykloje. 

X Kun. Antanas Sibal ia 's-
mam postui. Rasta ir netinka-' \a&t lietuvių saleziečių gimnazi
nių teisėjo vietai asmenų. ; j o s atstovas, iki š. m. liepos 

X Gimimo švč. Pan. Marijos ! m § n - 2 0 d i e n o s b u s a P s i s t o JC s 

naujoji šventovė greit pradis ! N e k a l t o Prasidėjimo parapijos 
kilti augštyn. Pamatai jau bai-1 klebonijoje, 2745 W. 44 S t , Chi 
giami tvarkyti, dedami tašyti !c a&° 3 2 ' m - v ė U a u *> P a s t ° V I , 
akmenys ir vežamas plienas, ku \apsigyvenimo vieta bus: Sale- tąsi dėl mokestinių privilegijų. 

b a l . sians, 138 Beech St., Paterson1 

3. N. J. 

VOKIETIJOJ 
— Iš AGAFIB veiklos. Užsie

niečių Tremtinių Bendradarbia
vimo Taryba Bavarijoje, trum
pai vadinama AGAFIB, panaši 
į kitų Vokietijos kraštų pata
riamąsias tarybas, savo pasku
tinių mėnesių veikloje ypatingai 
rūpinosi teisiniais tremtinių rei
kalais ir jų išsiaiškinimu su vo
kiečių įstaigomis. Tremtinių pa 
sų reikalu pernai buvo jos var
du Bavarijos vyriausybei įteik
tas platus teisinio pobūdžio me
morandumas. Šių metų žygiais 
vokiečių įstaigose buvo aiškin-

ris greit bus panaudotas 
kiams, rėmams ir t.t. 

X Dainų šventėje jungtinis X Dainininke soliste Geno-

vyrų choras nebuvo atstovauja- j v a i t e *****> " * * š o k S j a D 

mas, kadangi vyrų chorai nebu- ^ P ™ * 5 ( 3 o m s įkomponuos. mu 
zikė Zita Simutienė), Tautinio vo pakankamai paruošti daina

vimui ir nebuvo galima praves
ti jungtinio vyrų choro ben
dros repeticijos. Be to, nebuvo ir 
balsų proporcijos. 

X Prel. D. Mozeris, Nekalto 

moksleivių ansamblio kanklinin
kai ir „Ateities" šokėjai atliks 
meninę programos dalį LRKSA 

'šeiminiame bankete birželio 29 
| dieną La Salle viešbutyje. Šia-

I bos pavedimu atstovauja A*lek- suotas „Patrizano sapnas". Aba 
saniras Lileikis, Muenchene. 

— M e m m i n g e n o l i e tuv iu 
„Darnos" choras, vadovauja
mas muziko M. Budriūno, po 
sėkmingo pasirodymo per birže
lio mėn. išvežimų minėjimą Bon-
noje, vėliau numato suruošti vo 
kiečių visuomenei lietuviškų dai
nų koncertą. Neseniai tokį viešą 
koncertą jau buvo suruošęs. 
Koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu. 

DID. BRITANIJOJ 

— Rytai ir Vakarai. Susita
rus su estais ir latviais D. Bri
tanijoje ir Švedijoje, Londone 
sudaryta leidimo b-vė „Aliance 
Publishing Company", kuri pra 
dėjo leisti anglų k. polit. žur
nalą „East and VVest —A Quar-
terly Review of Soviet and Bal-
tic Problems". Atsak. redakto
rė yra estų žurnaliste H. Purre, 

broliai Paškauskai, trys sesės 
Paškauskaitės, Matikas, Žičkus. 
Kniazevičius ir būrys mergaičių 
labai jaukiai ir puikiai nuteikė 
žiūrovus. Pabaigoje K. Savonis 
padeklamavo Maironio ,,Jūratę 
ir Kastytį". 

*— Halifaxo lietiniai. Anks
čiau šiame Yorkshire mieste gy
veno arti šimto lietuvių, kurie 
turėjo stiprų DBLS skyrių, krep 
šinio komandą ir net chorą. Da
bar lietuvių skaičius gerokai su 

CHICAGOS ŽINIOS 

Žuvies skonis 
Jei jūsų geriamas vanduo at

siduoda žuvimi, nėra ko baimin 
tis. Miesto chemikai aiškina, 
kad tai yra dėl to, kad vande-

j nyje dabar yra labai daug mik-
I roskopinio dydžio augmenų, va
dinamų „plankton". 6ie augme
nys yra nuolatinis žuvų mais-
tas. Jie žmonėms nėra kenks
mingi. 

Paprastai miestas tam tikrai3 
chemikalais išima didžiausią va
dinamojo plankton dalį iš van
dens. Tačiau plankton likučiai 
duoda vandeniui žuvies skonį. 

La*, apyvarta didėja 
Chicagos uoste šiais metais 

atplauks apie 200 svetimų laivų. 
Kai bus užbaigtas šv. Lauryno 
upės projektas, tada tikimasi, 
kad įplauks apie 1,003 laivų. 
Chicagoje lengvai galima priim
ti tiek laivų, nes yra gana dide
lis uostas, kuris aptarnauja Mi 

1 chigan ir kitų ežerų diielį lai-
i vyną. 

Sugedusi šviesa 
Sugedusi šviesa miestui bran

giai kainavo. Chicagos miestas 
turėjo sumokėti 11,503 dolerių 
moteriai, sužeistai nelaimėj, dėl 
to, kad šviesa, reguliuojanti ju
dėjimą, buvo sugedusi. 

Namų statyba didėja 
Chicagos apylinkėje namų sta 

tyba vykdoma įprastu greitu 
tempu. Statoma vis daugiau 
naujų namų ir perkami jau pa
statyti, taip, kad jokio biznio 
atoslūgio visai pastebėti negali
ma. Tikimasi, kad panašiu spar-

Nelaimė įvyko prie 87 gatvės t u m u s t a t y b a a Mi&a v y s t y g i g 

ir Loomis, 1952 metais. 

taikinimo tremtiniams, lygiai 
kaip ir vokiečiams pabėgėliams, 
dėl pasų ir dėl pensijų užsienie
čiams tremtiniams ne Vokieti
jos piliečiams. 

AGAFIB tarybos posėdyje, 
kuriame dalyvavo Europėjinės 
Grupės Pabėgėlių. Problemoms 
Tirti generalinis sekretorius dr. 
Kornrumpf, buvo diskutuotas | o redaktoriai ir leidėjai yra iš 
reikalas iškelti buvusių DP pro estų — jų Tautinio Fondo pirm 

Sužeista moteris, Mrs. Mor
gan Paton, buvo patraukusi i 
miestą ir kitus nelaimes daly-

mažėjo. Sunyko choras, nusilpo I vius teisman. Teisėjumi buvo 
skyriaus veikla. Tačiau yra no- teisėjas William IVimbiscus, 
ro ir toliau veikti, krutėti, gy- į Spring Valley, Illinois, lietuvis. 
venti. Birželio 13 d. S t Colum-
ba bažn. atvykęs kun. J. Kuz-
mickis atlaikė pamaldas, kurių 
išklausyti susirinko apie 40 žmo 
nių. Jie visi darniai ir gražiai 
sugiedojo „Šventas Dieve" gies
mę. 

Po kelių dienų teismo buvo su
sitaikyta ne teisme. 

3 darbininkai sužeisti 
Trys darbininkai buvo sužeis

ti, kai griuvo platforma, ant ku
rios stovėjo žmonės, dirbą prie 

RAS, U IR KUR 
— ASS I rbanos ir Chicagos 

skyrių narių dėmesiui! Valiuo
jančių į ASS stovyklą, Kanado
je, sueiga įvyks birželio 28 d., 
pirmadienį, 7 v. vak. prie Da
riaus - Girėno paminklo, Mar-
ąuette Parke, lyjant — Pūčio 
svetainėje, 2548 W. 69 S t 

Urbanos ir Chicagos 
ASS skyrių pirmininkai 

blemą tarptautinėje šios grupės 
konferencijoje Istanbule. 

Kovo mėn. Romoje įvykusio-

me bankete bus pagerbtas Vli-
Prasidėjimo parapijos klebonas,! k o p i r m p r e l M Krupavičius 
įsigijo biletą į LRKSA 59 seimo ' i r Susivienijimo 59-tojo seimo 
proga ruošiamą banketą ir p o j a t s t o v a i > s u v a ž iavę iš įvairiau-,Je konferencijoje dalyvavo ir 
tiletą dovanojo savo svečiams į sįu j ^ y mįestų. AGAFIB pirmininkas, ukrainie-
kunigams: tėvui S. Kulbiui, S.J., j tis Ilnickij, iškeldamas Vokie-

X Agniete Gilienė ir persike- j ūjoje i r Austrijoje užsieniečių 
lusi į Los Angeles miestą neuž-, tremtinių reikalais nenusistovi-
miršta vis aukoti geriems tiks-, j u s ] a s pažiūras. Užsieniečių 
lams. Savo gausiomis šv. Mišių į tremtinių traktavimas šiuose 
aukomis ji atmena artimus mi- kraštuose einąs dviemis krypti

mis, iš vienos pusės jų teisės ne
sulyginamos su vietinių pabėgė-

ir kun. A. Sabaliauskui, salezie
čiui misionieriui. 

X LRKSA Seimo banketo 
biletų, kur bus pagerbtas prel. 
M. Krupavičius, dar galima gau 
ti ,rDraugo" redakcijoje ir La 
Salle viešbuty (Illinois Room). 
Banketas bus rytoj vakarą 7:30 
vai. La Salle viešbuty, kur ir 
Seimas įvyksta. 

X Dr. Albina Prunskienė, Vii 
niaus krašto Hetuvė, dabar dir-

rusiuosius ir paremia užsienyje 
gyvenančius tremties kunigus 

prof. H. Perlitz, iš latvių — 
prof. A v P. Aizsilnieks ir iš lie
tuvių — prof. St. Žymantas. 
Pirmajame numeryje duota ap
sčiai medžiagos apie Lietuvą. Di 
džiausią Vokietijos techninių 
knygų leidykla išleido inž. d r. 
Algirdo Nasvyčio knygą „Die 
Gese tzmaessigkei ten kombina-
torischer Technik" — „Kombi-
natorinės technikos dėsniai". 
Tai yra pirmas įvykis, kad šioji 
leidykla būtų išspausdinusi lie-

Prudential Life namo statybos. 
— Škotijos lietuvių išvyka, i gįs n a u ja s namas statomas prie 

Škotijos lietuviai, nors senoji jų Randolph ir Michigan ir bus vie 
karta sensta ir miršta, gyvai nas didžiausių apartamentinių 
veikia ir į lietuviškos veiklos! namų Chicagoje. 

Neseniai gavo liūdną žinią iš Lie U ų teisėmis, tuo lyg vengiant; tuvio veikalą. Lietuvoj- A. Nas-
tuvos, kad ten šių metų pradžio 
je bolševikų nužudyta Juozapa 
Girskienė. 

asimiliacijos, antra vertus, ne
silaikoma nuoseklios desimiliaci-
jos politikos ir nedaroma nieko 

X Kipro Petrausko dainuo ja- Į tautinėms tų grupių aspiraci-
mą „Oi, kas sodai", Brahmso 

tanti Chicago State Hospital, j vengrų $0ų} j . Bertulio kompo-
„Draugo" radijo valandėlė je i z i c i j ą >vBaik, broluži, pradalgė-
šiandieną, pirmadienį, 8 vai. 30 l ę« atliekamą Argentinos lietu-
min., duos praktiškų patarimų ^ų choro, diriguojamo V. Ry-
apie nervų ligas. Kalbės iš sto j m a v i č i a u s gį rdėsite šiandieną, 
ties VVOPA, banga 1490 AM ir | p i r m a d i e n į , 8 vai. 30 min. per 
102 FM. Draugo radijo valandėlę iš sto-

X Ses. M. Raphaela, Kauno j ties VVOPA, banga 1490 AM ir 
liet. seselių benediktinių vardu,! 102 FM; be to — naujausios pa 

šaulio žinios, o taipgi naujienos 
iš lietuvių gyvenimo Chicagoje 
ir visame pasaulyje. 

2875 W. 19 S t , Chicago 23, 111., 
mums rašo, kad nuoširdžiai dė
koja visiems brangiems tautie
čiams, kurie kokiu nors būdu 
remia jų pastangas įkurti savoj 

X Dr. J. Zeliauskas, salėzie-
. čių gimnazijos direktorius, ket-

vienuolyno namus Jungtinėse L f c ^ j ^ į b i r ž e i i o 24 d. išvyko 
Valstybėse mūsų jaunimo lietu- \ c h i c a g o s j N e w Yorką. Su 
viškai dvasiai palaikyti. Juk be 
to, kaip gi būtų galima kalbėti 
apie Lietuvos atgimimą? 

X Vytautas Petrauskas bai
gė studijas Illinois universitete, 
gaudamas bakalauro laipsnį 
architektūros inžinerijoj. Pri
klauso Liet. Studentų skyriui, 
Korp! Vytis, skautų vyčių drau 
govei, vienas iš pirmųjų liet. 
skautų organizatorių Ameriko
je. Reiškėsi taip pat ir ameri
kiečių tarpe, priklausydamas 
Alpha Rho Chi Fraternity, Fine 
and Applied Arts Councfl, Ame 
rican Institute of Architects ir 
American Society of Civil En-
gineers. 

juo kartu iš Chicagos į salezie
čių gimnaziją mokytis išvažiavo 
septyni lietuviai berniukai: bro
liai Antanas ir Petras Kivėnai, 
Eugenijus Menkeliūnas, Algis 
Norvilas, Algis Krosniūnas, An
tanas Lapkus ir Algis Klepec-
kas. Iš New Yorko, kur prisidė3 
dar keli liet. berniukai, laivu 
Conte Biancamano jie visi iš
vyksta į Genujos uostą. 

Išvažiuojančiųjų iš Chicagos 
La Salle geležinkelio stotyje iš
leisti buvo susirinkę keletes ku
nigų: tėvas S. Kulbis, kun. Su
gintas, kun. A. Sabaliauskas ir 
gausus būrys vaikų tėvų bei gi
minių. 

joms ir jų pastangoms išlaikyti 
tautines savybes paremti. 

Romos konferencijoje, kurioja 
dalyvavo ir kalbėjo Bonnos pa
bėgėlių reikalams ministeri3 dr. 
Oberlaendfer, Ilnickij iškėlė už
sieniečių tremtinių pageidavi 
mus burti atskirų tautybių gru
pes statytinose kolonijose, rem
ti grupių pastangas auklėti jau-1 salė. Minėjimą atidarė komiteto 
nimą tautinėje dvasioje, didės- pirm. Kašponis, sveikindamas 
nioms grupėms Vokietijoje vy- gausiai susirinkusius tautiečius 
riausybės lėšomis išlaikyti gim
nazijas ir pn. Minėtas ministe-

vytis buvo VD Un-to asisten
tas, o paskiau dirbo Technologi
jos fakultete lektorium. Dabar 
jis dirba savo specialybėje Clc-
velande. Europos spauda apie šį 
kylančio lietuvio rroksiininko 
darbą atsiliepė palankiai. 

• 

— Bellshill protestas. Birže
lio 13 d. Bellshill apylinkės lie
tuviai Škotijoje paminėjo savo 
salėj tragiškuosius lietuvių trė
mimus. Lietuvių susirinko pilna 

sriautą įtraukia ir jaunąją kar
tą. Norėdami geriau susibičiu
liauti ir pritraukti ko daugiau 
jaunimo, Škotijos lietuviai, su
sibūrę į šv. Kazimiero draugiją, 
padedančią išlaikyti du kuni
gus, šią vasarą rengia įdomią 
išvyką į Girvan, kur bus atlai
kytos mišios ir gražiai pasilsė
ta. Išvyka prasidės nuo Coat-
bridge per Glasgovą ir keliais 
atuobusais nuvažiuos į Girvan. 

ir pranešdamas programą. Pas
kaitą skaitė kun. J. Gutauskas, 

rio Oberlaenderio pasisakymas nušviesdamas Rusijos prakti-
neigia Vokietijos norą užsienie
čius asimiliuoti, bet kartu nei
gia bet kurią papildomą jiems 
finansinę pagalbą be tarptauti 
nių institucijų paramos, nes Vo 
kietija turinti savų problemų, 
kurioms nugalėti neturinti lėšų 

Užsieniečių tremtinių būklei 
pavaizduoti tarptautinėse orga
nizacijose, grupių centro komi
tetai buvo prašyti suteikti apie 
savo grupes žinių. Tokias žinias 
davė Vokietijos Krašto Valdy
ba ir jos išsamus atsakymas, 
pakeitus lietuvių grupės pavadi
nimą fiktyviais pavadinimais, 
duodamas aplinkraščiu kaip pa
vyzdys kitoms tautinėms gru
pėms. 

AGAFIB organizacijoje lietu
viams Vokietijos Krašto Valdy-

kuojamą tautų naikinimo meto
dą. Nurodė, kaip buvo po karo 
sunaikinti Krymo totoriai, Kau
kazo čečėnai ir ungušai, Volgos 
vokiečiai ir kalmukai. "Panašią 
politiką sovietai taiko ir Balti
jos tautoms. Visi susirinkusieji 
vienbalsiai priėmė tokią rezoliu
ciją: a) išreiškia naikinamiems 
pavergtiems broliams ir sesėms 
nuoširdžią užuojautą ir prašo 
juos nepamesti vilties ir ištesė
ti ; b) protestuoja prieš Rusijos 
teroro ir tautų naikinimo politi
ką ir apskritai prieš Lietuvos 
okupavimą; c) pasižada likti ge
rais lietuviais ir galimu bū^u vi
sur garsinti Lietuvos tragedijos 
faktą. Po to sekė meninė dalis. 
Pirmiausia buvo suvaidintas V. 
Paškausko parengtas ir sureži-

— Ligonius į vieną vietą. D. 
Britanijoje psichiškai sergan
čius lietuvius norima sutelkti į 
vieną vietą, jei atsirastų pakan
kamas skaičius lietuvių medici
nos personalo. Ten kelios dešim 
tys psichinių ligonių lietuvių 
yra dabar išmėtyti po įvairias 
ligonines. 

ARGENTINOJ 
— Dr. Petras Baronas, buvęs 

Canadian Pacific Air Lines par
davimo skyriaus viršininkas, ga 
vo naują paskyrimą toje di
džiausioje pasaulyje aviacijos 
ebndrovėje. Dabar jis atskrido 
Argentinon jau kaipo tos ben
drovės direktorius Pietų Ameri
kai. Steigiamas atstovybę Bue
nos Aires mieste, šešis pareigū
nus atsigabeno iš Kanados. At
stovybės steigimo reikalu dr. 
B a r o n a s t u r ė j ę s p a s i m a t y m ą s u 
Argentinos susisiekimo ministe-
riu ir audienciją su respublikos 
prezidentu. Po pasimatymų vėl 
išskrido Kanadon. 

— „Birutes" Dr-jos valdyba. 
Mergaičių ir Moterų Dr-jos „Bi
rutė" visuotiniame narių susi
rinkime, įvykusiame gegužės 

Naujos beždžiones 
Prie Chicagos esančio Brook-

field zoologijos darže gauta la
bai retos veislės beždžionių, va
dinamų lemurs. Šios beždžionės 
visai mažos, sveria tik apie 5 
svarus ir turi nepaprastai ilgas 

J I 

uodegas. 
Daugiausia parduota 

Veteranų Poppy Association 
praneša, kad šiais metais par
duota daugiausia istorijoje 
„poppys". Iš viso Chicagoje su
rinkta 215,406 dol. Surinkti pi
nigai skirti pagelbėti sužeis
tiems veteranams ir jų šei
moms. 

J. A. V. piliečiui -
pirmenybe darbui gauti 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas praktiškas vado
vėlis Kaip pasiruošti JAV pi
lietybei. Šio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas, Alfonse F. 
Wells. Spaudai paruošė Pr. Šu-
taitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptip 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybes dokumentus, nurody
ti Natūralizacijos įstaigų adre 
sai, nurodyta į JAV įvažiavime 

16 d., buvo perrinkta ir patvir- t v a r k a > ^ 1 ^ ^ ^ k k t 

tinta buvusioji valdyba, kurią Leidinio kaina 60 centų. 
sudaro: pi rm.— O. Bagdonienė,] pįnigu8 s u užsakymais siųs-
vicepirm.—O. Mainonienė, sekr.«tį. "Draugas" 2334 So. Oakley 

! 

— U. Seškienė, ižd. M. Žekienė, 
sekr. pad. B. Sturevičiūte. 

Ave., Chicago 8, HL 

iiiiiiiimiiiiiiiiimiinimiiiiiiiiimiiiiiim 
DRAUGO RADI1AS 

Iš stoties VVOPA. 
1490 AM Ir fC2 FM 

duoda lietuvišką programą pir-
mad., antrad., trečiad., ketvir
tadieniais bei penktadieniais — 
nuo 8 valandos 30 min. iki 9-tos 
valandos vakaro. Daug ge
ros muzikos, gausiai informaci
jų iš lietuvių gyvenimo, pasau
lio naujienos, žinios iš kultūri
nk) gyvenimo. 
iiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

SIELA U2 SIELĄ 
Paradyta italo seleziečio D. 

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

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

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

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, m. 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarp Žalsvų Palapinių? 
Dr. A. Baltihis savo reeentljoje 

apie i) romaną taip raAo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
grražiai iftkelta tą pasiaukojimo didu-
ma, kuri beviltiškoje kovoje del tau
tos laisves parodS Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo deg:e miisu 
jaunimas, liedamas kraują del savo 
žemes. tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Tod€l šj romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiSkal tragiškus epizodus. yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme. 

2S6 pusi. Kaina $3.00 
l'žsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

Chicago, Illinois 
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