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KORĖJOJE VEL KAUTYNES 
Plyšys tarp SSSR ir Kinijos? 

KAI URAGANAS PALIETE JAMAIKĄ 

Ti t i zmo ženklai Mao 
va l s tybė j 

M. N a r i m a n t a s , 

Mūsų koresp . Pa ryž iu j e 

mui per kariuomenes šventę Sta 
linas visai ignoruojamas. 
Kinija nelinksta būti Maskvos 

satelitu 
Visa tai reiškia, kad Pekinas 

aiškia kalba praneša Maskvai, Tolimoji Kinija pasidarė geo 
grafiškai art ima didelei daliai k a d K i n i J a n ė r a J o k s Rusijos sa 
mūsų kenčiančios deportacijoje t e l i t a s i r k a d K m i J a l a i k o V1SJ* 
tautos. Gal būt ne vienas lietu- , * * * < ir S a l b ū t v i s a s ..pusiau 
vis su viltimi žiūri į tą mums. kolonijines šalis") savo tiesiogi-
taip svetimą kraštą... 2vilgte- n*s i t a k o s sfera. 
rėkime tad kas tame kelių šimtų 
milionų skruzdėlyne dedasi. 

Atviro titizmo ženklų dar nė
ra. Pekinas sukilimo prieš Mas
kvą dar* nedaro. Tiktai Kinija 

Mao Tie Tungas buvo tikra ( k u r i t u r i d u s y k i u s daugiau gy-
Azijos mįslė. Ji dar galutinai ventojų kaip Rusija) patvirtino 
neišspręsta, bet jau pradedama s a v o nepriklausomumą ir lygy-
aiškiau ir aiškiau naujame Ki- ^ RU s į j a i , labai artimoje sąjun 
nijos vade matyti savotišką Ti- goję. 
to. Tokiam teigimui jau yra fak
tų. 

Tai kaip ir lenktyniavimas dėl 
pirmaujančių vietų tarpe part 

I r be viešų pareiškimų, kaip n e r ių . Aišku, kad Kremliui toks 
tai buvo Tito atveju, tarp Rau- žaidimas negali patikti, 
donosios Kinijos ir Rusijos rei- Rugų s p a u d a dar nesuvirškino 
kalai taip gerai „nebesiklijuo- kiniečių politikos ir abi kinų 
Ja"- i šventes — sukaktys rusų spau-

\{ U 
K a u t y n e s ore ir a n t žemes 
ARMIJOS BŪSTINE KORĖ

JOJ, rugp. 20. — Karo paliaubų 
deryboms tebeinant ir kol kas 
vis nieko gero per jas neatsie
kiant, karo fronte atsinaujino 
kautynes. Mūsiškiai, pradėję 

Argen t i na r ink imines 
ag i tac i jos sūkury je 

BUENOS AIRES, rugp. 2C 
— Argentinoje prezidentiniai ofenzyvą, užėmė tris kalnus. Prie 
rinkimai įvyks š. m. lapkričio j šas tada pradėjo daryti kontr-
11 d. Prezidento terminas čia atakas. 
yra šeši metai. Naujo preziden- j Kautynės eina 80 mylių fron
to terminas bus 1952—1958. te. Nesykį mūsiškiai su priešu 

Dabartinis prez. Peron stato!stojo durtuvų kovon. 
savo kandidatūrą į antrą termi- Į Nežiūrint į smarkų lietų ir pa 
ną, o jo žmona Eva paskelbta biurusią žemę tos kautynės te-
kandidate į vice-prezidentus. siasi. Šios kautynės yra didžiau-

Vaizdas Kingstono, Jamaikos sostines, iš oro po uragano. Parodoma sostinės daljs vadinama Post Royal. 
Ta dalis visa griuvėsiuose, šeši laivai matosi išblokšti ant kranto 

Uraganas jau aptilsta 
Tos dar slepiamos „skyrybos" doje aprašytos kaip karštos pa-

lT r a g a n a s drožė į Meksiką kės atstatyti . 
Jukatone pirmas uragano tai 

bene bus svarbiausioji priežas- dėkos išreiškimas — demonstra-
tis del kurios* (nenoromis) Kini- c į j a Stalinui ir Rusijai... čia 
j a yra priversta derėtis dėl pa-1 Stalinui priskaitomi visi nuopel-
liaubų Korėjoje. [ n a i dėl Mao pasisekimų. 

Kiniečių „atkritimą4* patvir-1 visus šiuos reikalus įdomiau-
tina jų pavartoti propagandiniai I s į a j atstovauja Kominformo lei-
šūkiai, viešosios augštųjų val-lcb;nys „Už pastovią taiką", ku-
dininkų kalbos ir straipsniai a t - Į r j a m e šalia vieno rusiškos i š 
spausdinti per dvi tik ką įvyku
sias dideles komunistinės Ki
nijos šventes: 30-ties metų Ki
nijos kompartijos sukaktį ir 24-
tąsias metines kiniečių kariuo
menės. 

Kiniško nacionalizmo 
akcentavimas 

Visur į akis krito ir ausį rė
žė užakcentavimas kiniškojo na
cionalizmo ir aiškus boikotavf-
mas bet kokio padėkos ar pagar
bos išreiškimo — paminėjimo 
Stalinui a r Rusijai. 

Iš tų kalbų ir straipsnių dabar 
aišku, kad kiniečiai komunistai 
mato savo vietą istorijoje ir pa
saulyje tokioje šviesoje: 

1) Kiniečių komunistų partija 
yra nepriklausoma nuo sovietų 
komunistų partijos ir jai lygi. 

2) Generolas Mao Tse Tungas 
neturi jokių prievolių ar skolų 

piracijos/ straipsnio giriančio 
Maskvą yra atspausdinti keturi 
kiniečių straipsniai boikotuoją 
Staliną. 

Kremliaus stipriausia korta 
Kremlius turbūt lengvai leis 

Kinijai organizuoti „išlaisvini-* Miestas išrodo, kaip po didžiau 
mo judėjimus" kituose Azijos 
kraštuose. Tačiau Mao nebus 
lengva užimti komunizmo poli
tikos augščiausiojo vado vie
tos... _ 

MIAMI, rugp. 20. — Uraga
nas, kurs atūžęs iš Atlanto di
džiai apdaužė Jamaikos salą, da 
bar pasiekė Meksiko pusiasalį 
Jukatoną. Tas pusiasalis yra iš
sikišęs į jūrą Jamaikos krypti
mi. Uragano smarkumas nei 
kiek nesumažėjo. Ūžia 130 my
lių greitumu. 

Uraganas Jamaikoj pridarė 
žalos už daug milionų dolerių. 

Kingstone, Jamaikos sostinėj, 
neliko nei vieno sveiko namo, 
o daug iš jų virto griuvėsiais. 

kinys yra Merido, miestas su 
100.000 gyventojų. 

Oro spejikai sako, kad Juka
tone uraganas jau bus tiek su
menkėjęs, kad niekam nesuda
rys pavojaus. Nei jokia kita vie
tovė daugiau nenukentės taip, 
kaip Jamaika. Jamaikoj smar
kus vėjas tr d idg į* i iu tys sunai
kino visus pasėlius. Ant Jamai
kos krantų randasi krūvos ske
veldrų sudaužytų laivų ir val
čių. 

Uraganas Kingstone nugriovė 
kalėjimo sieną ir ta proga pabė-

sio bombardavimo. Žmonių, kaip | « ° 7 0 k a l i n i u - P o l i c i 3 a d a b a r t u " 
apskaičiuota, žuvo apie 100, su- n v a r S ° J u o s sugaudyti. 

Kingstono gatvėse neliko nei 

VOKIETIJOJ 
Amer ikos žmogžudys 

Vokiet i jo j 
FRANKFURT, V. Vokietija. 

— Amerikos kareivis Joe L. Da-
vis, karo teisme nuteistas kalė
ti 50 metų. Jis nužudė vokietį — 
automobilio vairuotoją. 

Pirmoji rinkiminė peronistų 
demonstracija įvyks rytoj, rugp. 
22 d. Tai bus savo rūšies šventė. 
Visi darbai, kaip ir šventadie
niais bus sulaikyti. Didžiosios 
demonstracijos įvyks sostinėje 
Buenos Aires. Į tas demonstra
cijas žmonės iš provincijų bus 
nemokamai gabenami geležinke 
liais, kurie yra valdžios rankose. 

Generalė Darbo Konfederaci-

sios, kokios tik buvo nuo to lai
ko, kai liepos 10 d. prasidėjo 
derybos apie karo paliaubas. 

Mūsų pusės pranešimai pripa
žįsta, kad priešas fanatiškai ko
voja. Mūsiškiai iš pozicijų prie
šą turėjo išmesti durtuvais, gra 
natomis ir artilerijos ugnimi . 

Į kovą leidžiami ir tankai. 
Ore mūsų lėktuvai skraidė po 

visą šiaurės vakarų Korėją ir 
ja yra |)eronistų kontrolėje. Ji I laukė priešo lėktuvų pasirodant. 

žalota tūkstančiai, benamių de
šimtys tūkstančių. Didžiausia: vieno sveiko automobilio ir nei 
salos pramonė yra cukraus iš-j vieno medžio. Atsilaikė tik baž-

Kremliaus stipriausioji korta dirbystė. Uraganas tai pramonei nyčios, kur tūkstančiai žmonių 
yra ginklai — jis gali jų duote, j padarė galą ir ją iš naujo rei- rado saugias slėptuves, 
gali neduoti. I r ne be pagrindo 
galima prileisti, kad kaip tik šie 
Kinijos nepriklausomumo ir sa
varankiškumo ženklai paveikė 
Maskvą apstabdyti ginklų tieki
mą Korėjoje ir privesti Kiniją 
prie paliaubų prašymo. 

Šie komunistinio pasaulio ski 
limo daigai yra svarbi naujiena 

E s a n t i r u o š i a m a revoliucija 
MUENICH, Vokietija. — Ry

šium su pasirodymu čionai Alek 
sandro Kerenskio pasigirdo kal
bos apie tai, kad Rusijoj esąs 
ruošiamas sąmokslas prieš Sta
lino valdžią. Sakoma, kad ruo
šiamas Rusijoj visuotinas suki
limas. Kerenskis darbuosis ta
me, kad visas anti-komuništinęs 
jėgas suvienijus bendram veiki
mui. 

yra įkinkyta į peronistų politinę 
mašineriją. Konfederacija giria
si turinti 5 milionus narių. Pra
ėjusiais rinkimais Peronas gavo 
1.500.000 balsų. Jo oponentas 
Jose Tamborini gavo 1.220.000 
balsų. 

Darbo Konfederacijoj turi di
delės intakos Peronienė Eva. Ji 
darbo ministerijoje turi ofisą ir 
yra darbo ministerio patarėja. 
Ji vadovauja moterų partijai, 

Kai priešo lėktuvai pasirodė, tai 
įvykusioj kovoj du priešo lėk
tuvai liepsnodami nukrito že
mėn, keletas kitų buvo pašauti. 

galėsianti abu priešus, sakė Ba-
kuri įkurta pernai. Iki šiol mo-Jruch. 
terys neturėjo balsavimo teisės. 
Peronas stojo už tą teisę ir atei
nančiais rinkimais moterys bal
suos pirmu sykiu Argentinos is-, Trumanui 
torijoj. Kita rinkimų naujenybė 

Minėjo gimtadienį 
NEVV YORK — Bernard Ba-

ruch, rugp. 19 d. minėdamas 81-
mą gimtadienį, pasakė, kad A-
merika turi du priešu — Krem
lių ir infliaciją. Bet Amerika nu 

B. Baruch yra buvęs asmeniš
kas patarėjas prez. VVilsonui, 
prez. Rooseveltui ir dabar prez. 

Gaisrai naikina miškus 
Miškų g a i s r a i 

Šiaurės vakarinėse valstybė-

Stalinui. Kinijos komunistai j Vakarams, 
įvykdė savo revoliuciją patys j Vidinės nesantaikos galimu-
vieni ir net prieš valią rusų, ku- imai yra daug didesni tarp lygių 
rie palaikė per karą Ciang Kai partnerių, negu tarp ponų ir lio 
Šėką. (Tai pabrėžta straipsnyje 
„Parti ja kovoje kuriant Naująją 
Kiniją", kurį parašė Čeng Yuing, 

kajų (kaip tai yra Rytų ir Cen
trinėje Europoje). 

Reikia pabrėžti, kad, nepai-
Kinijos Politbiuro vadovybės \ sant viso ko, Mao lieka komunis 

gaisrai. Išdegė apie 15.000 ake-
rių brangaus miško. Taip įvyko 
dėl to, kad ilgą laiką ten nebuvo 
lietaus, miškai išdžiūvo ir mažos 
kibirkšties bereikėjo sukelti di
delius gaisrus. 

valstybės girininkas, sako, kad 
tokių didelių gaisrų jo vaisty

ki beje nėra buvę per 30 metų. se, art i Pacifiko, siaučia miškų į. VL^-. ? . . Oregono valstybėje taipgi 
siaučia nepaprasti miškų gais
rai. Tūkstančiai žmonių savano
riais stojo gesinti gaisrus, ar
ba sulaikyti nuo išsiplėtimo. 

Didelis m i e s tas Portland, 

Įves k a r i n ę prievolę 

BONN, V. Vokietija. — Va
karų Vokietijos socialistų vadai 
tvirtina, kad netrukus rytinėj 
Vokietijoj būsianti įvesta visuo
tinė karinė prievolė. 

bus ta, kad prezidentas bus ren- Nusišovė baigęs rad i jo kalbą 
karnas tiesioginiu piliečių baisa- HAVANA, Kuba. — Robertas 
vimu. Iki šiol būdavo panašiai I Agramonte, 47 m., kolegijos pro 
kaip JAV per taip vadinamą 
rinkiminę kolegiją. 

Peronui valdant kraštą, visos 
kitos partijos — ir konservato
riai, ir radikalai, • ir socialistai 
yra suvaržyti. Jie negauna lei
dimų nei susirinkimus laikyti, 
nei demonstracijas kelti, nei pro 

fesorius, tęsia tą darbą, kurį bu« 
vo pradėjęs sen. Eduardo Chi-
bas. Jisai, patyręs neteisybes ir 
vagystes Kubos vyriausybėje, 
kalbėjo apie tai per radiją ir sa
vo kalbą baigęs nusišovė. Tą pa
darė, kad išbudinti visuomenę. 

Dabar to nusišovusio sena-
gos per radiją kalbėti. Jų laik- toriaus darbą pasiryžo tęsti mi 
raščiai uždaryti. Didysis dien 
rastis La Prensa, kurs laikėsi 
nuošaliai nuo Perono, buvo už
darytas praėjusį sausio mėn. Ir 
kiti mažesnieji laikraščiai ne

susilaukė to 

Ore., yra gaisro juostoje ir jis 
Bernard Oreli, Washingtono j yra pavojuje. 

narys. Straipsnyje nei kartą ne
paminėta nei Stalino, nei Rusi
jos) . 

3) Mao neturi Stalinui net ir 
dogmatinės skolos. Jo doktrina 
labai aiškiai pavadinta Markso 
- Lenino - Mao, o ne Markso -
Lenino - Stalino - Mao, kaip rei
kalautų maskoliškas etiketas... 

4) Mao yra vyriausias vadas 
skirtingo ir lygiagrečiai išaugu
sio komunizmo (kaip pas Tito). 

Kiniečiai Rusiją visur vadina 
klasiniu pavyzdžiu revoliucijos 
imperialistinėje šalyje. Tuo tar
pu Kinija, pagal juos, yra proto
tipas komunistinės revoliucijos 
išnaudojamame k o lonijiniame 
arba pusiau kolonijiniame kraš
te... 

Tas nenoras paminėti Rusiją 
regimiausias Ču-Teh'o, kiniečių 
kariuomenės vyriausiojo vado 
straipsnyje, kuriame per visą 

tas. Taip pat reikia pripažinti, 
kad Raudonoji Kinija šiendieną 
atrodo daug agresyvesnė, negu 
Raudonoji Rusija... 

Tas skilimas gali būti didžiau
siu įvykiu pokarinėje istorijoje 
ir reikia tikėtis, kad vakarų stra 
tegai išnaudos progą ir į tą plyšį 
neatidėliodami įvarys gerą kylį, 
galintį atnešti naujų ir neribo
tų galimumų. 

Gaisras didžiausiame hotelyje 
Gais ras sos t ines hotelyje 

STOCKHOLM. — Švedijos sos 
tinės Grand hotelyje prasidėjo 
gaisras pastogėje. Stogas įgriu
vo ir apie 50 kambarių tapo iš
gadinta ugnimi ir vandeniu. 

sostinėje. Jame apsistoja užsie
niniai didikai ir turtuoliai. Ar 
kas iš jų asmeniškai nukentėjo, 
tai dar neskelbiama. 

Gaisro gesinti buvo atvyku
sios keturios komandos. 

A m e r i k o j išleis mil ioną 
dolerių 

Indijos maisto ministerija pa
skelbė, kad Amerikoj pirksis 
traktorių dalių už milioną dole-| 
rių. Indija neseniai Amerikoje 
yra pirkusi 240 traktorių. 

Hotelis stovi vidurmiestyje 
Grand hotelis yra puikiausias' prieš karališkus rūmus. 

i 

Egipto moterys progresuoja 

D a u g vaikų suža lo ta 
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Argentinoj prasidėjo prezi
dento rinkiminė kampanija. Da
bartinis prezidentas Peron iš | jusieji su Peronu 
naujo stato savo kandidatūrą, o j paties likimo, 
į viceprezidentus stato savo žmo 
ną Evą. Agitacijos sumetimais 
Eva Peronienė buvo paskelbus 
išdalinimą vaikams žaislų. Tai 
susirinko vaikų apie 70,000 ir 
pasidarė tokia spūstis, kad kele
tas desėtkų vaikų buvo sužalo
ta. 

Opozicinės partijos dabar ta
riasi apie tai, ar verta dalyvauti 
ateinančiuose rinkimuose tarp 
tokių aplinkybių. Galimas daik
tas, kad opozicinės partijos nu
tars tuose rinkimuose nedaly
vauti. 

nėtas profesorius. Jis kritikuoja 
valdžią ir reikalauja pareigūnų 
pakeitimo. 

Išgelbėjo dukter į i r žentą 
NEVV YORK. — Mrs. Anne 

Klatzko, 65 metų, užsidegus na
mui, išgelbėjo iš ugnies dukterį 
ir žentą. Bet kitus begelbėdama, 
pati žuvo dėl to, kad bebėgant 
per liepsnas jos drabužiai užsi
degė. 

Je i k a r o pa l iaubų nebus 
WASHINGTONAS. — Trys 

I š Hollywoodo į vienuolyną senatoriai, jų tarpe ir Taft, pa-
A u d r a sudaužė belgų laivą LOS ANGELES. — Kelionė i reifiksf kad jei dabartinės dery-
TOKIJAS. — Belgijos laivas iš Hollywoodo į vienuolyną yra b o s s u raudonaisiais neduos ge-

Rubens, 6.709 tonų, Japonijos labai tolima. Bet yra tokių, ku- „ j rezultatų, jei nebus pasiekta 
pakrantėse buvo smarkiai aud- rie ir kurios tą kelionę bando k a r o paliaubų, tai, sako, reikės 

daryti tą, ką gen. McArthur pa-

Mažina automobi l ių g a m y b ą 
LONDONAS. — Anglijos val

džia įspėjo automobilių pramo-

LONDONAS, dugp. 20. — Ži
nios apie Egipto moterys rodo, 
kad jų tarpe yra tikrai progre-
syviškų. Egipto moterys stoja 
už panaikinimą daugpatystės. 
Egipto gyventojų tikyba yra 
mahometoniška. O ta tikyba lei-nę mažinti savo gamybą. Nami-

puslapį aprašyta, kaip buvo nu- niam vartojimui 1952 metais džia turėti pačių tiek, kiek nori. 
galėtas Čiang Kai šėkas, neijcar j bus leista parduoti tik 80,000 Egipto progresyviškos moterys 
to nepaminint Stalino. 18-koje j automobilių. Tai 20.000 automo- sako, kad dėl daugpatystės tūks 
šūkių oficialiai priimtų vartoji-Į bilių mažiau, negu šiemet. tančiai šeimynų yra nelaimin-

gos. Egiptietės stovi už šokius, 
bet ne tokius šokius, kurie ma
tosi Europos ir Amerikos šokių 
salėse. Egipto progresyviškos 
moterys stoja už balsavimo tei
sę moterims. Jos stoja už anks
tybas vedybas. Sako, kad visi vy 
rai nevedę po 30 metų amžiaus 
turi būti apdėti specialiais mo
kesčiais. 

ros užkluptas. Audros daužo- atlikti. 
mas laivas buvo nublokštas į Pranešama, kad Hollywoodo' taria. Reikėsią pradėti karą 
seklumą ir sudaužytas. Laivas, artistė Juonita Quigley, 20 m., p r į e š raudonąją Kiniją su viso-
gabeno 8.000 tonų pupų. Nelai- j atsisveikino su Hollywoodu ir m į s priemonėmis, 
mė atsitiko už 48 mylių nuo To- įstojo į Marijos ir Juozapo Duk-
kijo, Japonijos sostinės. terų vienuolyną. Hollywoodo fil 

mose ji vadindavosi ,,Babe Ja-
Aus t ra l i jos įgula pas i l iks ne" 
CANBERRA, Australija. — 

^Skelbiama, kad Australijos vy-

P r i e š Achesoną 
WASfflNGTONAS, — Karo 

veteranai trijose valstybėse — 
California, Florida ir No. Caro-
lino — eina prieš Acheson. Ve-Sant ik ia i genda 

riausybė padarysianti su Japo-j LONDONAS. - Maskvos, ra- ^ s u v a ž i a v i m e i l v y k s i a n . 
nija sutarti , pagal kurią Austrą dijas skelbia, kad santikiai t a r p ' č i a m e N e w Y o r k e r 26—31 
Uja paliksianti savo įgulą Japo- ' Amerikos ir Rusijos blogėja. m m - t v a l s t b i a t s t o v a i m 
n i W ' Naujausia to reiškimo priežastis , rezo]iucij reikalaujančią, 

— tai Amerikos varžymas preky- fead Ach S t a t e D e p a r t a m e n 
T r a k t o r i a i už t a n k u s bos su Rusija. Amerika yra pra- t o ^ ^ ^ ^ b ū t p a š a I i n t a s . 

Vengrijos armija gavusi iš Į nešusi Maskvai, jog atšaukia, 
Rusijos daug sovietinių tankų 
modelio 7.34. Už tai Vengrija 
Rusijai turinti atsilyginti trak
toriais. 

esamą prekybos sutartį. Rusijos 
ambasadorius VVashingtone įtei-'l O r a s Chlcagoj 

kė protestą dėl prekybinės su- Debesuota, vėsiau. Saulė teka 
į tart ies su Rusija atšaukimo. 6:04, leidžiasi 7:44. 

' 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, LLELNOIS Antradienis, rugpj i t i s 21, 1951 

LIETUVIU STUDENTU SUVAŽIAVIMAS 
Chicago je, Tremtinių namuo- grįžę būtume pajėgūs ir stiprūs, 

se. rugpjūčio 18—19 d. įvyko nes studentai suvaidino ir atei-
pirmasis JAV universitetuose j tyje suvaidins didelį ir labai 
studijuojančiųjų suvažiavimas, svarbų vaidmenį. 
Prasidėjo invokacija - malda ^ y Vaitekūnas iškėlė stu 

Tėve mūsų". S u v a z . a v . m a a U - . , k a į k o v o t o j u s v i s a i s 

darė studentų sąjungos p.rm. i a i k a i s u - i l d a u s o m ą L i e t u . 
Vyt Zv.miys, pabrėždamas, jog, g u aiin6inQ s u a m e r i k i e e i ų 
studentija yra el.tas. tautos ate. Qg b r u o - a i s ^ Uelwoa 
tis, todėl visi sutartinai turime , . , 
77' . A. .. T . laisvinimo bylos eiga. 

dirbti, sugyventi, o grįžę Lietu
von, vėl kartu sugebetumėm įsi- Kalbininkas dr. P. Jonikas 
jungti i darbą del mūsų krašto sveikindamas perdavė ir biblio-
geroves. grafo Ružancovo linkėjimus. Nu 

Susikaupimu atsistojus buvo rodė lietuvių kultūros ir kalbos 
pagerbti studentai Lietuvoje žu- išlaikymo reikšmę emigracijoje, 
vę, mirę ir dabar ten kovojan- nes kalba yra susijusi su tauty-
tieji su krašto okupantais. be, kadangi per ją apsireiškia-

Suvažiavimui p i rmininkavo mas tautos būdas. 
Adomkevičius ir Mačiuika, sek- Vakare, ten pat, įvyko litera-
retoriavo — Šliupas ir Kama- tūros vakaras, kurį atidarė L. 
rauskaitė. Darbo komisija: 1. S. S. pirm. Vyt. Žvirzdys, kvies-
Organizacinė, įėjo — Klimas, damas visuomenę remti studen-
Zolpaitė ir Šatas, 2. Socialinė — tiją, nes mūsų visų tikslas — 
Lapatinskas, Grinius ir German Lietuva, mums tik ir verta gy-
tas, 3. Lietuvybės išlaikymas — venti dėl Jos. 
Kavolis, Vitkus ir Veleckis. 

PRANEŠIMAS 

SKUBIAI REIKALINGI: 
laikrodininkas, rašomų, mašinėlių 

vaikų ir kun. Kazimieras, gi
męs Wibaux, Montana, yra kęt 
virtas gimimo eilėje. Jam teko 
lankyti Gimimo Panelės Šveri-
:,;„..(,•)„„ ~ « - „ ~ : . : „ „ ~ ,«v ,r irr Q p u ; mechanikas, krautuvei ir 4 kamba-
ciausios parapijos mokykrą U u r i y b u t u i v a r t o t i ^ l d a i s l^ l y t i n u o 

cagoje, šv. Ritos atrgštesniąją * 7 iki s vau vak. tcieroau 
mokyklą, Marąuette Parke, Au-
fru^tinian Minor Semiaary, Sta 
tin Island, N. Y., ViUanova Ko 

Jau gavome rašomas mašinėles su 
l ietuvišku raidynu. Taip pat turiu 
naujų ir vartotu nHašlnėliųsu angliš-

l e g i j ą , V i U a n o v a , P a . , KUV g a - ku raidynu. Vartotų mašinėlių kai
nos nuo $25.00. 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

Kun. K. PažSra 

vo . filosofijos bakurelatą, ir 
baigė studijas Augustinian Col 
tege, VVashington, D. C. 

Jaunojo primicianto priimtu-
vės |vyks rugpjūčio 26 d. 7 vai. 
v. šv. Mykolo parapijos salėje, 
Orland Park, 111. Po primicijų 
kun. Pažėra gris {Augustinian 

i kolegiją baigti frasKittiniue teo
logijos metus. 

_ c-
Ui 

Jaunas Augustinijonas 
įšventintas 

Kazimieras Pažėra, OSA., su 
nūs d ide l į ir gražios šeimos 

—*-

Kiek medis sunaudoja 
vandens 

Apskaičiuojama, kad sode, tu
rinčiame 40 vaismedžių, per vie
ną dieną išgarinama 16 tonų 
vandens arba vidutiniškai per 

priims kunigystės šventimus valandą 4 galionai 
Programoje rašytojas Aloyzas, mgp. 22 d. St. Mary Mlssion 

Suvažiavimą sveikino žodžiu Baronas skaitė novelę „Prašvie- House, Techny, 111., kur Jo. Eks 
Lietuvos konsulas Dr. P. Dauž- sėjimas*'. poetė G. Babrauskienė ceiencija vyskupas VVilliam 
vardis, linkėdamas pirmoje vie- - Tulauskaitė nukėlė visus j mei- (dusins, DD. įšventins visą eilę 
toje laikyti pareigą — studijas, lės ciklą skaitydama eilėraščius: įvaį rjų kongregacijų, jaunuo-
antroji — įvairiomis progomis „Susitikimas", „Vėjo mylima i ^u& 
skverbtis į kitataučių sluogs- jam" ir „Kai jauna buvau", so-
nius, jiems pasistengti apibūdin (listė St. Klimaitė, palydint pia-Į Kazimieras Pažėra, OSA., 
ti Lietuvos dabartinę padėtį, jieši no prof. VI. Jakubėnui, padaina-1 yra sūnus Kazimiero ir Joanos 
koti sau ir Lietuvai gerų drau
gų bei užtarėjų, nes studentai 
yra ir turi būti ypatingi kenčian 

vo jo paties „Spindulėliai vaka-j (po tėvais Zdankiūtė) Pažėrų, 
rų" (žodžiai amerikietes lietu
vės poetės M. Sim), K. V. Ba-

čios lietuvių tautos ambasado-' naičio „Oi nėra nieko" ir arijas 
riais. ' iš operų. Operos solistas Algis 

L. Šimutis ALT pirmininkas, Brazis puikiai atliko V. Jakubė-
išreiškė pageidavimą gerai susi- no — „Ežerėlis", iš operos „Hu-
organizuoti, susiburti, ruoštis sarai" ir kitus. 
Lietuvos atstatymo darbui, kad St. Džiugas 

D M U ŠVENTE CHICAGOJE 

kurie yra apsigyvenę Palos 
Park, 111. Jam teks laikyti pir
mąsias Šv. Mišias Saldžiausios 
Jėzaus Širdies parapijos baž
nyčioje, Palos Park, 111., rug
pjūčio 26 d., 12:15 vai. popiet. 

Asistoje bus klebonas Kun. 
M. J. Kibride arkiprezbiteru, 
kun. J. Rebedeau diakonu, kun. 
Wm O'Rourke, O.S.A., subdia-
konu. Patarnaus seminaristai 

Labdarių ūkio gojelyje sek- sveikintini. A. Pociaus „Pjauti J Dudley Day, Richard Preston, 
madienj įvykusi jungtinių chorų linksma" atskiriems balsams, Bernard Flynn ir Donald Bren-
šventė sutraukė visą „motori- sudarė taip pat nelengvą uždavi- j n a n Pamokslą sakys naujokų 
zuotąją" Chicagos visuomenę:! nį, kurį jie betgi šauniai atliko.j m a g i s t r a s Kun. J. McLaughlin, 
kas tik turėjo automobilį, arba j M. Petrausko „Eina garsas" su ; o.S.A. Sakoma, kad Kun. Pa 
laimės patekti į draugų automo
bilį, joje dalyvavo. 

Pritrūkus vietos automobi-

atgal. 
Šaltimieriaus Radijo Progra-

liams pastatyti, daugelis grįžo tams truputį pailsėti, be abejo, 
, . V . * A • 1 1 * 1 • 1 «> 

žadino patriotinę nuotaiką. Jei( ž e r o s primicijos toj bažnyčio-
prieš J. Žilevičiaus „Jaunime j e b u s p į r m o s 75 metų laiko-
drąsus" būtų buvę duota choris t^rpyie 

NUO 2SISENEJUSIU 
Skauuančiu 2aizdu 

ir ši, įtampos reikalaujanti da'i-
na būtų praskambėjusi įspūdin-

mos Dainų konkurso laimėtojai gai, be nuovargio žymių, 
pasirodė pirmieji. Elena Valan- Cažkuriam iš „Čiurlionio" 
čiūnaitė, pirmosios premijos lai ansamblio stiliaus gerbėjų prasi-
mėtoja, sužavėjo ne tik tiksliu tarus, jog būtų - pageidautina 
sunkios A. Kačanausko dainos daugiau dinaminio judrumo 
„Ten, kur Nemunas banguoja" jungtinių chorų dainavime, tek 
atlikimu, bet ir gražia balsine tų paaiškinti, jog šis — santū-
medžiaga. Antrosios premijos r e S nis atlikimo būdas yra tinka-
laimėtojas J. Lindžius „Karve- i m e S n i s masiniam 500 dalyvių 
lėli mėlynasis" padainavo taip chorui. (Deja, vakarykštėje 
pat tiksliai ir švariai. Daininin- šventėje dėl susisiekimo sunku-
kai savo dainas įstengė atlikti, m ų tegalėjo dalyvauti apie 300). 
be akomponuojančio piano pa- Prisiminus visus „nemotori-
galbos. Tai įrodė jų neabejotinai Į ZUotuosius" muzikos mylėtojus, 

IK ITVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sšdšt i Ir naktimis 
miegoti, nea jų užsise nėjusios žala-
dos niežti ir s k a u d a Kad pasalinti 
tą niežėjimą ir skaudėj imą senų at 
virų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą, ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežfijimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą Odos ir perplyšimą. 
•arpplrščtų. Jos yra t inkamos var
toti nuo di iūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra -geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGUIrO Oint
ment sute lks Jums 
pagalbą nuo nuvar
gusiu, perštamų tr 
niettnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 6 c 
$1.25 ir $1.60. Pirki
te vaist inėse Chicagoj 
ir apyl inkėse ir Mil-
waukee , a r b a afc 
siųskite money or-
lerĮ | — 

LEGULO, Department D 
4847 W. l f th .S t . Cicero 50, UI. 

J . K A R V E L I S 
4434 So. Fai r f ie ld Ave. 

CHICAGO 32. ILL. 
Tel. FRont ier 6-3387 

PRANEŠU VlSffiMS 
BUVUSIEMS MANO G E R B . KLI-
JENTAMS IR VISAI LIETUVIŲ 
VISUOMENEI. KAD NUO RUGP. 
16 D., 1951 PERĖMIAU 

D. & H. CLEANERS 
2004 W. 35TH ST. 

CHICAGO, ILL. 
TKLK.F. LAFAYETTE 3-6458 

S O P H I E B A R Č U S 
KADIO P R O G R A M A 

iš W.G.E.S. stot ies — B a n g a 1390 
t*IRMAD. iki P E N K T A D . 
8:4a iki 8:30 vai. ryte. 

ŠEŠTA D. 8:30 iki 8:30 vai. ryte. 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

iŠ tos pat stoties PIRM A D. 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

CHJOAGO 88, ILL. 
Te l . H E m l o c k 4 - 2 4 1 3 

7181 SO. ROGKWELL ST., 

DEIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

\ ! Brangenybių 
S I D A B R I N I Ų 

INDŲ 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ 
TELEVIZIJOS 

A P A R A T Ų 
ir kit. Prekių 

Laikrodžiai 
Pata i somi 
Specialisto 

John A. Kass Duodama 1 m e t a 
(Kazakauskas ) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer flvenue 

(pf ie Mozart Street) 
Tel LAfayette 3-8617 

Seniausia l i e t u v i u Jewelry 
Krautuve Brighton. P a r k e 

{steigta 1916 metais . 

Tel.: Ofiso YArds 7-3526 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Atidaro ofisą š.m. rugsėjo men. 4 d. 
4038 So. Archer Ave. 

(prie California Ave . ) 
VAL.: 6:30—9:00, išskyrus trečiad.; 

Šeštadieniais nuo 4 iki 6 v. p.p. 

STATYBAI EB NAMU 
PATAISYMAMS 

PRISTATOME 
VISOKIŲ R Ū H Ų 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Pres. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ I R P R E K I Ų PRI

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RaStine at idaryta kasdien nuo I vai 
ryto iki 6 vai. vak. Ir šeštadieniais 

iki S vai. vak. 

C0NRAD PHOTO STUDIO 
(Lietuvis Fo togra fas ) 

SPECIALYBfi 
VESTUVfiS 

$15.00 vertes 
dovi 

jaunavedž iams 
ats inešus ši 

skelbimą. 

414 WEST 6SRD STREET 
Tel. ENg. 4-5883 — ENg. 4-5840 

Pažėrų šeimoje yra dešimts 
innl 

P R O G H E S S 
LIETUVIŲ BENDBOVE8 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, 6 A L D \ T U V A I , T E L E -
VI7JJOS APARATAI , SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKŲ BALDAI. 

Didžiausias Pas ir inkimas 

MAČIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi išmokėjimai-

P a g a l u i sakyraa 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

S224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4926 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL. 

Tel.: of iso VI.7-0600, ras. FR.6 -4022 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Ave. 

K a m p a s Archer California Ave. 
• A L . : t—4 ir 6—t p.p., 

i šskyrus sekmadienius . 

DR.T L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Painei 
Tel.: P U l l m a n 5-6277 

VALANDOS:: pagral sus i tarimą 

TeL: Ofiso PR.6-6446 rez.HE.4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2420 VVest Marquette Rd. 

VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki S vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}. 

TeL: Ofiso W A 6 - 3 0 6 0 , rez.CO.4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. Mkhigan Ave. 

VAL.: (Išskyrus šeštad. ir s ekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Šeš
tad. pri ima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. VVabash Ave. 

TeL: Ofiso VA.7-5557 rea.RE.7-4066 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1K61NSKASJ 

GYPYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street, 

U O O N I U S PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

Dttt Ofiso YA.7-0564 

augštą lietuviškąjį muzikalumą 
Truputį pasistengę, tikriausiai 

kurie šio puikaus dainų koncer
to negalėjo išgirsti, reikia pra

būtų galėję vienoje vietoje pri- syti gerb. choristus ir dirigen-
lygti garsiajam publikos myli- t us , kad pilnas chorų junginys 
mam solistui Al. Braziui: bū- dar sykį pasirodytų kokioje nors 
tent, lietuviškiau tardami lietu- chicagiečiams lengviau prieina-
viškuosius žodžius. m o j e i r akustiškai labiau pritai-

Jungtinių chorų koncertui gra lytoje vietoje, 
žų įžangos žodį tarė konsulas &• Narutavičtūtė 
Daužvardis pabrėždamas, jog 
daina padeda mums kovoti dėl Kinijos mis i jos 
bendrojo mūsų tikslo <— tautos Kinijos užs. reik. ministeris1 

gyvybės išlaikymo ir laisvės iš- ču en Lai išleido potvarkį, ku-i 
kovojimo. riuo įsakoma visoms bažnyčioms' 

Solistas Al. Brazis St.'. Sim-' ir krikščioniškoms organizaci-' 
kaus daina „Kur bakūžė sama- joms „tuojau nutraukti visus 
nota" suteikė susirinkusiems santykius su amerikiečių misi-
tikro estetinio pasigėrėjimo. Ne jomis". Tuo pačiu metu visos 
sant instrumento akompanavi-1 užsieninės misijos turėtų sustab 
mui, dainoje „Kai aš turėjau dyti savo veiklą Kinijoje, 
kaime mergelę" šią garbingą pri Kitu išleistu aplinkraščiu ko-
vilegiją perduodamas publikai, I munistinė Kinijos vyriausybė 
nukėlė joje dėkingą entuzijaz- nurodo, kad savo religinę veik
m e lą tegali tęsti tik vad. „nereak-

Programos branduolį sudarė cinės" misijos. Misijų vedamos 
jungtinių chorų pasirodymas, ligoninės ir prieglaudos būsian-
A. Pociui prityrusiai diriguo- į čios pavestos specialiai komunis 
jant. Vos vieną bendrą visų cho tinių pareigūnų priežiūrai, „kad 
rų repeticiją turėjęs, junginys būtų garantuotas vyriausybės 
pasirodė visiškai susidainavęs įsakymų respektavimas", kaip 
ir kultūringas. Švaria intonaci- išsireiškiamą minėtame aplink-
ja, tiksliais ritmais ir nuotai- raštyje. 
kingai buvo atlikta J. Naujalio ' ' Į .., __ 
„Jaunimo Giesmė". M. K. Ciur- TELEVIZIJOS^ IR RADIJO 

Kuomet etikete sako "01d Sunny Brook"-
\ \ . i # / man tai linksma žinia! 

Ml.8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas ) 

OFISO VAL.: Nuo 10 ikf 12 v. ryto, 1 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
v. v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Kmerg. TeL KEdz ie 2 -28M 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 Archer Ave^ CWcago, UI. 
TeL LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad,, ketv., 12—2:10 
ir j — 9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:20 
6234 Archer Boad, Argo, IUinois 

TeL Sihnmit 1580 
VAIJ.: penktad. 8:80 lkl 8 vai. vak. 

i e i tad . 8:80 lkl 6 vai. vak. 

lionio „Šėriau žirgelį" sužavėjo 
sodriomis harmonijomis ir gra
žiu kraštinių balsų judėjimu. Už 
šios nelengvos dainos paruošimą 3 1 2 ū S o . H a l s t e d S t r e e t 
choristai ir dirigentai ypatingai T . . . 

TAISYMAS — PARDAVIMAS 
Tel.: DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISI0N C0. 

Telefonaa OLympftc a-417* 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

VAL : antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 
penkt. S — 6, 7 — 9p.p. 

3147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: pirm., treč., šešt. 8 — 8 p.p. 

penkt. 10 — 12 ryte 
i 

Telefonas: HKliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
S925 VVest 59th Street 

VALv: 2—4 popiet, 6:80—8:30 vaka
rai*. Trečiad. pagal sutarti. 

TeL: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

756 West Soth Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv . ) 

VAL.: 1—4 ir 6:80—8*:80 p.p. kas 
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 & E M E R A L D AVE. 

TeL: Ofiso HK.4-5S49, rez.HK.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su 

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

Tel.: Ofiso HE. 4-2123, rez. PR, 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South VVestern Avenue 

VAJU: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

•Akmadienlfc«» u M a i r t e 

TeL: Ofiso YA.7-3526, rez. RL7-0057 

DR. G. J. BYLAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave. ) 

VAL.: kasdien 6:30 iki 9 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 vai. p. p. 

Sekmadienia is uždaryta* 

Tel.: Ofiso PR.6-38SS, rez. RE. 7 -9199 

DR. A. JENKINS 
GYL>YTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

TeL: Ofiso H E - 4 - 6 6 9 9 ; rez. CL-4-09M 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te lefonas Vlrginia 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

• 4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso te lefonas GRovefaill 8-4020 
Rezidencijos teief. H l l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
• <JOVAIftAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
TeL: Ofiso \ A . 7 - 4 7 8 7 , rez.PR,6-18-30 
Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai 

sauki te : M J d u a j 8-0001 

Tel.: Ofiso GA8-0257 , rez .PR.6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artestan Are. 

VAL.: 11 v. r. iki t p .p; 6 — i v 

TeL: Ofiso VI.7-6583, rez .RE.7-7888 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Boad 
VAL.: 1 — t popiet Ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. of isas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—S <ral. p o p i e t 
Rezid. 8241 W. 66TH PLAOE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais t ik sus i tarus 

4008 Archer Avenue 
Truputį 1 rytus nuo California 

TeL YArds 7-7778 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave. Chicago 9,11L 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 9 v. vak.. šešt. 
nuo 10 v.ryt. iki 6 v.v. išskyrus treč. 

saukite — YArds 7-7881 

BOTH 93 PROOF . OLD SUNNY BROOK BRAND KENTUCKY BLENDEO VVHISKEY CONTAINS 
6 5 * GRAIN NEUTRAL SPIRITS»THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVllLE. KENTUCKY 
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F^zamlnuoia 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A K I Ų SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12: 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-Oftas. p u t t Bldft. 

PLATINBITE "DRAUGĄ »» 

DR. C. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

^ft m ė t y patyr imas 
TeL YArds 7-1899 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu I>irt>tuvf 

756 W. 35th Street 
VAL.: nuo 10 ik i 2, nuo 6 iki 8. tre-
čiad. nuo l t — į z , šeštad. 19—8 p.p. 

*• . . . 
-
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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°RENUMERATA: Metami 
TbtcajfoJ ir f leeroj $8.00 

Kitur JAV ir Kanadoje |7.00 
*7 i a i e n y j •» $10.00 

gUBSCRIPTION RATE8: 
$7.00 per year outslde of Chicago 
$8.00 per year in nhlca*o A Cicero 
$7.00 per year In Canada. 
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] NAUJAS LAIVJYNO VIRŠNIINKAS 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
tUKo. juos grąžinu rik iŠ anksto susitarus. Redakoija iii skelbimų turi-
%J "v^tsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praSyma. 

Lietuvaičiu sąjungos seimas 
šią savaitę, Putnam, Conn., (lietuvių seselių vienuolyno pa

talpose) j vyksta A.L.R.K. Moterų Sąjungos seimas, kurį svei
kiname, palinkėdami jam geriausių sėkmių. 

Moterų Sąjunga susiorganizavo 1914 metais Chicagoje ir 
"Draugas" buvo pirmasis jos organas. Vėliau pradėjo leisti 
savo mėnesinj laikrašti "Moterų Dirvą", kuri ir dabar tebelei
džiama. 

Ši sąjunga yra ne vien tik fraternalinės apdraudos ir pa
šalpos (ligoje) organizacija, bet jos tiksluose yra pabrėžti ir 
kultūriniai dalykai. Ir, dėlto, sąjunga turi nuopelnų ne vien tik 
besirūpindama savo narių medžiagine gerove, bet ir dvasine bei 
kultūrine. Nebuvo ir nėra jai svetimi ir Lietuvos reikalai. Pir
mojo pasaulinio karo metu ir po karo, Moterų S-gps kuopos 

Kolegos ir "kolegas" 
Nemanoma, kad bet kuris pa 

triotiško laikraščio redaktorius 
laikytų savo draugu ar kolega 
komunistų laikraščio redakto
rių. Bet tokiais norėtųsi lai
kyti visų tų laikraščių redakto
rius, kurie vienu ar kitu būdu 
kovoja komunizmą' ir stovi už 
atkovojimą Lietuvai nepriklau
somybę. Deja, kaikuriais atve
jais ir tų laikraščių redaktoriai 
tenka vadinti kolegomis sve-
timženkliuose. 

• • • 
. . . Admholas William Fechteler (dešinėje) prisaikdinamas laivyno ope-

Sakysim, V. Kastenis yra ir racijų viršininku. Jį prisaikdina adm. Russell ir Laivyno sekretorius 
pi^eškomunistiško laikraščio | Dan Kimball. Adm. Fechteler užima nuirusio adm. Shermano parei-
"Dirvos" redaktorius ir ALT ! gas. INS) 
narys. Taigi, kolega trijų re
daktorių, kurie jeina į ALT ŽMONIJOS IŠMAITIN1M0 PROBLEMA 

VIZBARAS - SŪDAVAS, Worcester 
vykdomą ji komitetą (sudaro jo 
daugumą). Ir tas laikraštis ga
na dažnai paskleidžia gandų 
gandelių apie ALT vykd. komi-jA r ?er ^ " ^ ž m o n t t* Pasaulyje? klauso uo krašto ekonon 
f i. i i vr i _^~„ Ar mūsų žemė bus pajėgi iš-
teto veiklą. Nesunku, rodos,1 ,A. A. . . ,. . . . ... . . . . . . , . i maitinti gausiai augančius gy-butų patikrinti žinias, paklau- Į . . » w , .. - . .. • Z. *T m , J i -i. J. ventoius? Mokslinėmis teorno-siant ALT vykd. komiteto na-! J . . . . . . _ , . , . . i mis yra apskaičiuota, kad žeme nų, ar turi pagrindą vieni ar gali išmaitinti apie 7—8 miliar-
kiti gandai, ar ne, ir tik t a d a : d u s ž m o n i ų T a č i a u ^ s k a i č i u g 

glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos laisvinimo ir šelpimo skelbti juos laikraštyje. To rei-' § i a n d i e n d a r toĮį gražu nera pa-
veiksniais. Kai kuriais atvejais jos buvo net veiklesnės negu kalauja džentelmeniškumas, gįgjjį^ Sprendžiant iš ūkinio 
kitų mūsų organizacijų vienetai. Moterų Sąjunga yra gana I laikraštinė etika, o ypač kole-

XT 11 T A*,..~_ ~~*~-.. t«i giškumas. Juk tais dėsniais re 
gausiai parėmusi ir Nepriklausomosios Lietuvos moterų kultūrinius reikalus. 

Mūsų manymu, patriotingosios lietuvaites, tiek vietine* tiek 
vėliausiai čia atvykusios, turėtų daugiau domėtis šia organi
zacija, kuri turi visus galimumus platesniu mastu vykdyti { 
gyvenimą artimo meiles dėsnius ir puoselėti lietuvių religines 
ir tautines brangenybes. Juk šiandien, kuomet Lietuvos oku
pantas naikina visa kas lietuviška ir pačius lietuvius žudo, 
kuomet šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyta po įvairius pa
saulio kraštus, tautos potencialo išlaikymo klausimas pasidaro 
labai aktualus. Moters vaidmuo tautai gelbėti yra ir didis ir 
garbingas. Ji neįkainuojamai svarbų vaidmenj suvaidino spau
dos draudimo Lietuvoje laikais ir pačios nepriklausomybės at
kovojime. Lietuvaitė motina buvo pirmoji ir sėkminga Lietuvos 
mokykla. Tai žinodami, ir dabar tikimės, kad lietuvė moteris, 
motina, ir šiuo tragišku tautos gyvenimo momentu bus tąja 
mokykla, lietuviškumo auklėtoja ir ugdytoja. Kad kiek galint 
gausingesnis lietuvaičių skaičius geriau suprastų savo didžią-

miama mūsų bendroji veikla 
Lietuvai laisvinti ir šelpti. 

• * * 
Vėliausioj "D-vos" laidoj i-

dėtas A. S. Trečioko raštas, 
kuriame kalbama apie ALT fi
nansų dalykus. A. S. Trečiokas 
yra ALT narys ir dargi iždo 
globėjas. Dėlto paprastas drau 
smingumo dėsnys reikalauja, 
kad bet kokias abejones reikia 
išsiaiškinti organizacijos vidu
je, bet neiti viešumon prieš at
liekant tok; išsiaiškinimo aktą. 

taško, yra žinoma, kad šiandie
ninė agrarinė produkcija galėtų 
būti daug daugiau išplėsta, kaip 
dabar kad yra. Tarptautinio že
mės Okio Statistikos Instituto 
Romoje žiniomis dar trys pro
centai viso pasaulio ariamos 
žemės nebuvo išnaudota ,o vi
dutiniškai javų (imant vienetu 
kviečius) galėtų būti išauginama 
po 60 centnerių iš vieno ha. Šiai 
pirmajai kategorijai priklauso 
tokie agrariniai kraštai, kaip: 
Danija, Olandija, Belgija, Angli
ja ir Vokietija. Antroje katego
rijoje su 30—40 centnerių iš vie-

Šiuos žodžius rašančio žinio- no ha eina: Prancūzija, Italija, 
mis toksai aktas nebuvo pa- Cekos!ovakrJar*3taStrija, Lenki-
darytas. Taigi, vienas ALT na-! Ja, Švedija, N. Zelandija. Tre-
rys rašo apie gandus, o kitas 
juos skelbia savo laikraštyje. 
Tai ir nedrausminga ir neko-

ir politinių sąlygų (Sovietų Ru
sijos žemės ūkio kolektyvizaci
ja), kurios daugumoje kraštų 
yra priežastimi sumažėjimo, ar 
galimo būti didesnio žemės na
šumo nuo vieno ha. 

Našumo riba iš vieno ha kraš 
tuose, priklausančiuose I-majai 
kategorijai, toli gražu nėra pa
kankamas. Ūkinis mokslas šian
dien čia laiko galimu išauginti 
vidutiniškai 100 centnerių kvie
čių ir daugiau iš vieno ha (ši 
norma eilėje kraštų jau yra pa
siekta ir perviršyta), čia duo
damas yra statistinis vidurkis, 
apskaičiuotas Tarptautinio Sta
tistikos Instituto. 

Hektarinis žemės našumas II-
rosios kategorijos kraštuose, įve 
dus tenai I-mosios kategorijos 
kraštų žemės dirbimo sąlygas, 
pakiltų du su puse karto. 

Trečiosios kategorijos kraš
tuose prie tų pat pataisų pakil
tų nuo trijų iki keturių kartų 
daugiau. Ketvirtosios kategori-

čioje kategorijoje su vidutiniu ^ k r a š t u o s e p a k i l t u 7 _ g k a r . 
20 centnerių kviečių iš vieno ha 11 da Ugįa u 
eina: JAV, Kinija, Sovietų Ru 

šias šiandienines religines ir tautines pareigas, reikia, kad I legiška. Ir tai nė kiek negelbsti ] siJa» Balkanų valstybės, Turki 
pirmoj eilėj tokia Moterų Sąjunga žymiai pagyvintų ir pra- i sustiprinti mūsų vienybę, kuri Ma J**^-*? ?****y^s' .. 
plėstų savo tautinės ir kultūrinės veiklos programą. Reikia ! }*** l a b a i reikalinga lietuvių 
manyti, kad seimas j tai kreips rimto dėmesio 

Ketvirtajai kategorijai su 

Padirbėkime svarbiam reikalui 
JAV kongresas išsiskirstys atostogų, kaip spėjama, spalio 

mėnesį. Mums, lietuviams, labai rūpi, kad dar šiame posėdyje 
senatas ratifikuotų Genocido Konvenciją. ALT vykdomasis ko
mitetas iš savo pusės yra padaręs visą eilę žygių ir dabar dar 
nesustojęs kontaktuoti tiek senatorius tiek kitus jtakingus žmo
nes 

tautos pastangose atgauti sa- tarp 1 0 - 2 0 cntn. iš vieno ha ei-
vo teises j laisvę ir nepriklau- na. : Australija Argentina In-
somybe. j dija, Afrika, Kanada ir Pietų 

* » Amerikos respublikos. 
Priežastys augšto dirbamos 

našumo I kategorijos 

'C 

žemės 

redaktorius taip pat yra ALT 
narys. Turima galvoj vėlionies 

Svarbu, kad šiame sąjūdy ateitų i pagalbą ALT paskiros I * G t b r i ° l a i Š k ° ?***: * ? l a i š 

•• • i •v- r7xr I- v. . I . •• u u k a s ^ o asmeniškas ir, be to, 
organizacijos ir paskiri JAV piliečiai. Ir organizacijų valdybos , k e r š t i n g a s n e g r a ž u S ( n e e t i š . 
ir paskiri piliečiai tuoj teparašo trumpus laiškučius savo valsty- k a s filykščiausioji laiško vieta 
bių senatoriams, prašydami juos daryti žygius Genocido Kon- pacituota}, kad ignybtų kcfle-
vencijai ratifikuoti, Ilgų laiškų rašyti nereikia. Svarbu, kad jie goms redaktoriams ir ALT na-

Paskutiniame "Vienybės" nu 
mery irgi buvo jdėtas rasinė 
lis, kuris užgauna kaikuriuos i kraštuose yra intensyvi sumo-
redaktorius ir ALT vykdomojo l d e n g t a žemdirbystė, sujungta 
komiteto narius. To laikraščio s u išP lgsta gyvulininkyste ir 

gausiu naudojimu mineralinių 
trąšų dirvai. Priežastys viduti
nio ir blogo derliaus iš vieno 
ha yra trūkumas gyvulių, nepa
kankamas mineralinių trąšų var 
tojimas ir silpna ūkio mechani
zacija. Bendrumoje šiandieninė 
pasaulio agrarinė produkcija pri 

būtų aiškūs. Kas turi rašomą mašinėlę, gerai, kas jos neturi, 
gali ir ranka rašyti. 

riams. Taigi, ar tai kolegiška? 

Tokiu būdu, v i d u t iniškai 
imant, žemės našumas pakiltų 
daugiau 400 procentų. Peržvel
gus žemės ūkio gaminių našumą 
Vakarų Europoje praėjusių 50-
ties metų laikotarpyje, nežiūrint 
stipraus gyventojų prieauglio, 
importo pareikalavimas, pav., 
Vokietijoje, Olandijoje ir Dani
joje ne tik nepakilo, bet nusmu
ko. Ir tas atsitiko šiuose tirštai 
apgyventuose kraštuose vien 
dėl jų augštai sumoderninto ūki 
ninkavimo ir racionalaus žemės 
išnaudojimo. 

Bendroje išvadoje — žmonijos 
išmaitinimo pavojus, žvelgiant 
iš žemės ūkio produkcijos gali
mybių taško, ateinančioms gene
racijoms dar negresia. 

Privati radijo stotis 
Japonijoje 

Šv. Povilo religinė draugija 

Reikia žinoti, kad ši konvencija jau yra ratifikuota netoli 
30 valstybių. Ji jau yra jteisinta. Tačiau be JAV ratifikavimo 
ji nebus pakankamai pajėgi. Ir JAV ją ratifikuos, jei pakan
kamas piliečių skaičius vienu ar kitu būdu kontaktuos savo 
valstybių senatorius ir aiškiai pasisakys už ratifikavimą. Taigi, m esio j kovą su komunizmu, 
ir patys sukruskime veikti Ir kitataučius skatinkime tai daryti, besistengiančiu jsistiprinti * Ja-

Neužmirškime, kad Lietuvos nepriklausomybės bylai tai ponijoje. Tai pirmas privatus 
yra reikalinga, ypač reikalinga akcijai sulaikyti mūsų tautos 
žudymą. 

Pavojai Indonezijos laisvei 
Prieš keletą dienų Indonezijoj susektas komunistų suo

kalbis. Suimta net šešiolika parlamento narių komunistų, kurie 
su Kinijos komunistinio režimo pagalba planavo nugriauti tei
sėtąją krašto valdžią ir jos vieton pastatyti komunistinę dik
tatūrą. Deja, šiuo tarnu šis Žygis jiems nepavyko. Aišku, kad 
jie darvs naujus bandymus. Todėl vakarų demokratijos turėtų 
pagelbėti Indonezijai apsaugoti savo laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. 

radijo siųstuvas Japonijoje. 

Jungtinių Tautų organizacijos speciali komisija pravedusi 
tyrinėjimą ir suradusi, kad bent 43 kraštų mokyklose netin
kamai yra dėstoma istorija, geografija ir socialiniai mokslai. 
Tie trūkumai šiose mokslo šakose nė kiek nepadeda atstatyti 
gerus tarptautinius ryšius. 

Pragėrė $8,760,000,000 
Amerikos Abstinenčių Mote

rų Sąjungos pirmininkė Leigh 
Colvin savo organizacijos me
tiniame suvažiavime pareiškė, 
kad Prekybos departamento 
pranešimu JAV-se 1950 me
tais išgerta svaiginamųjų gė
rimų už $8,760,000,000, taigi 
amerikiečiai kas valandą išlei
džia apie milioną dolerių svai
galams. Iš viso pereitais me
tais svaigalų išgerta 2,903,000,-
000 galionų. 

— — — — — 

įsigijo radijo siųstuvą. Be kitų j flaukti | paviršių per Bulgariją, 
uždavinių, ji kreips daug dė- k u r J1S v i e n o j e v l l o j e p n e S o f l" 

jos turėjo slaptą posėdį su augs-
tais karininkais ir komunistų 
valdininkais. Šis jo mitingas bu
vo amerikiečių žvalgybai sukė
lęs įtarimą, kad Bulgarijoj ren
giama agresija prieš Jugoslavi
ją, bet nuodugniai ištyrus, kad 
Bulgarijos pasienyje prie Jugo
slavijos nėra prigabenta pakan
kamai benzino tankams, lėktu
vams ir automobiliams, kad ge
ležinkelių linijos iš Sovietų Są
jungos per Rumuniją į Jugosla
vijos pasienį nėra perkrautos ka 
riškais transportais ir kad bul
garų kariuomenė neaprūpinta žy 
giui reikalingomis uniformomis, 
prieita išvados, kad Žukovas ren 
gia 10 bulgarų divizijų perkelti 
į Sov. Sąjungą ir ten jas pertre-
niruoti ir kad jis ištuštino Bul
garijos pasienį prie Jugoslavijos 
ir apstatė jį stipriais kariuome-

Bulgarija dėmesio centre 
Sovietų maršalas Žukov antrą August). 

kartą savo gyvenime pradėjo Pasirodo, kad tas nusiramini
mas buvo neilgam. Štai Drew 
Pearson savo str. „Soviet Medi-
cal Units Join Reds in Balkans" 
(„Cleveland News". Aug. 6) ra

šo, kad krašto apsaugos sekre
toriaus G. C. Marshallo ir armi
jos sekr. Frank Pace'o aliarmuo
ją įspėjimai, kad karo pavojus 
čia pat, kilo iš paskutinių žval
gybos pranešimų iš Bulgarijos. 
Raportai, tarp kitko, sako, kad 
išilgai Bulgarijos — Jugoslavi
jos pasienio pasirodė Sovietų 
sanitariniai daliniai. Jie papras
tuose manevruose nedalyvauja. 
Jie yra paskutiniai, kurie turi 
atvykti prieš karo veiksmams 
prasidedant. Manevrai pagal 
Bulg. — Jugoslavijos sieną vyks 
ta jau seniai ir jų reikšmė nėra 
didelė. Drew Pearson yra vasa
rio mėn. buvęs prie Bulg. — Ju
goslavijos sienos, kalbėjęs su 
pabėgėliais iš už geležinės už
dangos ir iš jų girdėjęs apie So-

Pasaka apie karalių Pilypą 
ANTANAS VAIČIULAITIS 

(Pabaiga) 
Prisirinkę šaknų, uogų, laukinių bičių medaus ir riešutų, jie 

grįžo prie trobelės ir sėdosi pusryčių. Kai jie ten valgė ant žolės, 
jiems čiulbėjo volungės ir galingi šlamėjo girių ąžuolai. Paskui jie 
šnekėjos apie žmones, miestus ir tolimas šalis, ir senelis negalėjo 
atsistebėti, kiek daug žino jo svečias. 

Taip jiems ėjo dienos ir naktys, gaudžiant girių medžiams 
ir čiulbant lakštingaloms. Toks gyvenimas karaliui Pilypui ėmė 
patikti: jau mažiau jam berūpėjo ir sostinė, ir auksu žėrinčios 
menės, ir generolai, ir visi tie lobiai, kuriuos jis buvo pralošęs. 
Tik jam gailėjo obuolmušo žirgo, ir kas naktį jam prisisapnuoda
vo žmona, kurios jis labai pasigesdavo. 

Kai kalba išeidavo apie gyvenimą, senelis susimąstydavo ir 
sakydavo, kad svarbiausi yra šie dalykai: 

— Juoktis kaip vaikai juokias, ir suprasti, ką vėjai švilpdami 
dainuoja; nesirūpinti, ar rytoj saulė tekės debesyje, ir žinoti, kad 
išsineši tiek, kiek esi atsinešęs; pažinti visus akmenis, gėles, me
džius ir šaknis, ir patirti, kodėl gegutė liūdnai kukuoja... 

Ir dar daug kitu dalykų jis mokydavo. 
Po to jie ilgai tylėdavo, apmąstydami girdėtus žodžius. 
Vieną dieną juodu taip sėdėjo ant pirkutės slenksčio ir kal

bėjosi. Senelis teiravosi: 
— Pasakyk man, kiek yra žvaigždžių ant dangaus? 
Karalius pagalvojo ir tarė: 
— Senose knygose parašyta, kad ant dangaus šviečia devyni 

tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys žvaigždės, o dveja 
tiek jų dar nesuskaityta. 

Atsiskyrėlis vėl klausė: 
— Kaip tai atsitinka, kad štai esti tylu, o paskui susidrums

čia vėjai ir kartais net ąžuolus verčia iš šaknų? 
— Toli kalnų papėdėje sėdi keturi seniai ir miegti. Kai jie pa

bunda ir ima pūsti, suūžia vėjai ir bėga į visas pasaulio puses, — 
aiškino karalius. 

Vos jam baigus, girioj suskambėjo vamzdžiai, sulujo skali
kai, ir pro medžius pasirodė didelis raitelių pulkas. Priešais jojo 
karalius Jonas, kuris buvo labai nusiminęs: jo plaukai buvo su
sivėlę, barzda pristrigusi sagučių, o veidas pasmėlęs iš rūpesčio, 
baimės ir nuovargio. 

Pažinęs karalių Pilypą, jis šoko nuo žirgo ir meldė graudžiu 
balsu: 

— Pasigailėk manęs nelaimingo, pasigailėk! 
Nieko nesuvokdamas, teiravosi anas: 
— Kas tau nutiko: ar priešai užpuolė, ar žmona mirė, ar va

gys pinigus išnešė? 
— Daug baisesnė rykštė nuplakė mane, ir tik tu vienas viso

je žemėje gali mane išvaduoti! 
— Nekankink manęs ilgiau, nes aš mirštu iš nekantrumo, ir 

apsakyki savo negandą, o aš tave gelbėsiu, kaip bevaliodamas, — 
kalbėjo Pilypas. 

Nusiblaivė karalius Jonas ir taip bylojo: 
— Aną naktį prisisapnavo man arkangelas Gabrielius ir savo 

kalaviju pervėrė man liežuvį... 
— O, kaip baisu! — šiurpo nukrėsti, aiktelėjo visi. 
— Ką jau besakyti apie mane; — guodžiojosi karalius Jonas. 

— Aš tik nutirpau visas, sopuliai nudiegė mane. o arkangelas ir 
sako man toks rūstus: "Sukčiau tu, aš tau parodysiu! Žiūrėk, 
kad kuo greičiau Pilypui grąžintum visus jo turtus ir žemes, ir 
obuolmušą žirgą, o jei ne, aš tave už liežuvio įmesiu į pragaro 
liepsnas". Norėdamas paliudyti, kad juokų nevarinėjąs, jis kils
telėjo kalaviją, o aš iš skausmo ir išgąsčio suspigau nesavu bal
su ir nubudau, visas sumirkęs nuo prakaito. 

— Nereikėjo taip imti į širdį, nes juk tai buvo tik sapnas. 
— Matai, kaimyne, arkangelas buvo teisus. Tu nežinai, o jis 

žinojo, kad lošdamas aš tave apsukau: buvau nykščiu suženklinęs 
kortas, ir bepigu man buvo tave paleisti šunų lodyti. Gerai, kad 
Dievas laiku mane įspėjo — jei kokios, būčiau ir žuvęs pragaro 
liepsnose! Nūn meldžiu tave, kad grįžtum į savo karalystę ir val
dytum, kaip valdęs. 

— Man ir čia gerai. Gyvenam štai su seneliu be jokių rūpes
čių ir baimės.'.. 

— Nešnekėk taip, nešnekėk! — sušuko karalius Jonas. — 
Pasigailėk manęs ir kuo greičiau joki j savo miestą, nes aš ne
randu ramybės. Vos sumerkiu akis, aš vis regiu arkangelą Ga
brielių, kuris man graso blizgančiu kalaviju... 

Taip maldaujamas, ką gi bedarys karalius Pilypas: ėmė ir 
sutiko joti į savo kraštą ir užsidėti vainiką sau ant galvos. 

Kai jis grįžo, žmonės iš pirkių ir laukų bėgo jo pasitikti ir 
garsiai šaukė, netverdami iš džiaugsmo. Pro gėlėmis išpintus var
tus jis įžengė į sostinės miestą, kur jo garbei dundėjo būgnai, 
griaudėjo patrankos, skambėjo varpai, o muzikantai taip pūtė 
trimitus, kad jų žandai sprogo. 

Paėmęs už rankos žmoną, karalius Pilypas, minioms rykau
jant ir generolams su nuogais kardais stovint iš abiejų pusių, 
augštas laiptais kopė į savo pilį ir įėjo į menę, kur žėrėdamas jo 
laukė valdžios vainikas. 

Taip jis vėl ėmė viešpatauti savo šalyje. Senose knygose vie
nok stovi parašyta, kad jis nebuvęs perdaug laimingas savo mies
te ir savo pilyje. Vis dažniau ir dažniau jis, savo obuolmušą žirgą 
pasibalnojęs, išjodavęs į girias pas senelį, kur juodu susėdusiu 
ant upės kranto, praleisdavo kiauras dienas, šnekėdamiesi išmin
ties žodžius. Sako, juodu taip dailiai bylodavusiu, kad net žuvys, 
didelės ir mažos iškišdavusios iš vandens snukučius ir klausyda
vusios, uodegytes vizgindamos ir žiopčiodamos, lyg daug ką jos 
ten būtų supratusios ar trokšdamos prie tos kalbos savo patyrimu 
prisidėti. 

Badaujančiai Indijai 
Popiežius Pijus XII pasiuntei nes daliniais tam, kad jugosla-| vietų kariuomenės koncentravi 

Indijos katalikų vyskupams j vams įvarytų baimės. (Plg. Tris 
$20.000, kad ji gelbėtų badau-' Coffin str. „America Has Ace 

mą kai kuriose srityse, bet pas
kutiniai žvalgybos raportai ro-

jančius to krašto žmones. Spies, Too" žurnale „Coronet", do, kad tatai yra padidėję. 

\ 

Ištrėmė 80 m. vyskupą 
Gerai informuoti šaltiniai pa

tvirtina rumunų vyskupo Mon. 
Pacha. 80 mt. senelio deporta
vimą. Jis esąs pasiųstas į pri-

| verčiamųjų darbų stovyklą, ku
riai pavestas kanalo pastatymas 
tarp Dunojaus ir Juodųjų jūrų. 
Į tą pačią stovyklą taip pat de
portuota vieno vienuolyno virši
ninkė. 

Pagal gautas kitas žinias ka
lėjime mirė vysk. Frontiu, 76 m. 
amžiaus, iškalėjęs pastaruosius 
dvejus metus. 

yra Tiesa, nors ir griežta, 
ištikimiausia draugė. 

—Francisco Martinez 
de la Rose 

• 
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HYPERTENSIA . tarčiau tamstai valgyti dau-
"Hypertensia" žodžio reikš- Į ^ A v i š k o s sriubos, gerti 

mė gydytojams yra gerai « - | . S a l t m e ? n i l a p ^ . " ^ . ^ 
noma. Bet šiaip šis žodis yra 
suprantamas tik ribotam žmo
nių skaičiui. O turėtų būti su
prantamas visiems. Lietuviai 
žodžio, apibūdinančio "hyper
tensijos" ligą, neturi. Nei ang
lai, nei prancūzai, nei ispanai 
žodžio šiai ligai neturi. Tad pa 
galiau ką reiškia tas keistai 
skambąs žodis "hypertensia"? 

"Hypertensia" yra naujai su 
lipdytas žodis iš graikiško 
"hyper", — reiškiančio "per
virš" arba "perdidis", ir lo
tyniško "tensia" reiškiančio 
"j tampa" arba "spaudimas". 
Taigi "hypertensia" reiškia 
"perdidis spaudimas". O tas 
"perdidis spaudimas" gali būti 
kraujo arterijose, ar pūslėje, 
ar pilve, ir t.t. Bet paprastai, 
kuomet kalbame apie "hyper
tensia", tai suprantame ne ką 
kitą, o tiktai peraugštą kraujo 
spaudimą. 

Lietuvo 
labai retai kas mirdavo. Bet 
tas pats lietuvis apsigyvenę A 

tris sykius į dieną, ir negerti 
kavos. Tai tiek galiu šiuo sy
kiu tamstai patarti. 

Klausia S. S. — Retkarčiais 
jaučiu nelygų pulsą, t. y. stap-
telėjhną, bet kvėpavimas nor
malus. Ar tai yra pavojinga ir 
ar gali būti priežastimi liaukų 
susirgimo? — S. S. 

Atsakymas S. S. — a) Ne
pavojinga, b) Ne pulso stabte
lėjimai veikia j liaukas, bet at
virkščiai, liaukų sukrikimas 
veikia į pulso reguliarumą. 

Melbourne pasirodė 
' sniegas 

Liepos m. paskutinėmis dieno
mis pasirodė sniegas Melbourne 
(Australijoje), kurio ten žmo
nes niekuomet nėra matę, nes 
jis ten buvo pasirodęs prieš ko
kį šimtą metų. Melboumo laik
raščiams buvo sensacija: daug 

T . . . .. rašė apie sniegą ir dėjo nuotrau Lietuvoje nuo hypertensijosi. _il ^ *7 „. . *r\... . . . . J\ _r , i,kas. Mūsų tautiečiai sutiko jį su 
savotišku džiaugsmu, nes snie-

. . . . . . , . gas gyvai primine jiems Lietu-
menkoje dažnai patampa auka,* ^ J m a ž a hį ._ 
hypertensijos, mat, Amerikos! ^ .p g u s i sk>ot^s. j ^ t u -
gyvenimo sąlygos yra kitokios. y i a i j u o k ė § i i š ^ ^ k u r i e 
Cia labai daug lietuvių miršta 8 a v o ^ ^ ^ ftematę s n i e g 0 ? j o 
nuo hypertensijos. b i j o j o i r d a u g e U s ^id8irę s § . 

Medikale statistika Ameriko- d ė j o n a m i e ^ ž į n g s m o nekel-
je patiekia įdomių davinių apie Į d a m i j apmigtą gatvę ir kiemą. 
hypertensiją. Nuo hypertensi-1 D a b a r j a u vėl Melbourne šilta, 
jos cia miršta 25 nuošimčiai I įr m ū s ų tautiečiai gailisi, kad 
grupėje mirštančių tarpe 35 ir j sniegas taip greit sutirpo ir kad 
44 metų amžiaus. Senesnio am
žiaus žmonių tarpe mirtingu
mas nuo hypertensijos smar
kiai didėja taip. kad tarpe 65 lia aštių tėvynės ilgesį 
ir 74 metų amžiaus miršta nuo j 
hypertensijos net 60 nuošim-. 
čių. Toji statistika (pagal Gold 
ringą ir Chasis, 1944 m.) pri-

jie vėl turi gyvai jausti, kad nė
ra savo tėvynėje. Kai kurie sa
ko, kad mintis apie sniegą suke-

Fritz Ebert ir. dar kalėjime 
Fritz Ebert jr. yra sovietų 

Morris Cherry, sveriąs 640 svarų, guli Seaside ligoninėje, Calif. Prie 
jo lovos yra slaugė Margareta Clark. Cherry turėjo gulti ligoninėn, 
nes jis buvo sužeistas, kai sunkvežimis apgriovė jo namą. Daug var
go buvo iki jį atgabeno ligoninėn. (INS) 

KAIP KOVOTI SU NUTIKIMI? 
P*of. J. VENCKUS, Washington, D. C. 

Nutukimas yra sena pro-1 vadovautis gelbintis nuo tos 
blema. Visais laikais būta | tos negerovės ? 
nutukusių žmonių ir visais 
laikais j ieškota priemonių 
gydyti nuo tos ligos. Seniau 
buvo gydoma labai šiltomis 
voniamis, duodavo gerti la
bai rūgščius ir šarminius 
skystimus, paskui liepdavo 
čiulpti tabaką. Be abejo, fi
zinis darbas ir judėjimas bū 
davo patariamas. Su moder
nine civilizacija nutukimo 
problema paaštičjo. Vienas 
anglas* yra pasakęs, kad pir 
moji civilizacijos pasekmė 
buvo, kad išmokome penėti 
gyvulius, bet deja, tuo pa
čiu ir save nupenėjome. Mo
derniškos gamtos studijos 
staliai išgąsdino mus. Nu
tukimas pasidarė kaip šmčk 
la, kuri visados pasirodo. 
Nutukusieji žmonės duoda 
daugiausiai diabetikų. Nu
tukusieji žmonės sur.pro gy
dytojams ypatingą, proble-

1. Nuo nutukimo nėra 
specifinio vaisto, kitais žo
džiais tariant, nėra tikro 
vaisto, kuris nutirpintų tuos 
kūne sukrautus riebalus. 
Tiesa, gydytojai prirašo am 
fetaminą (benzedriną) arba 
tiroidinės liaukos prepara
tus. Gydytojai turi daug nu
sivylimų tais maistais. Jie 
geriau veikia tuose pacien
tuose, kuriuos jie turi savo 
ligonienėse, kur galima kon
troliuoti ligonio maistą. Li
gonis yra verčiamas tiek 
valgyti, kiek jam duoda, ir 
ne daugiau. 

jau vieną profesorių, kuris 
norėdamas sužinoti studen
to būdą, jo klausdavo, kiek 
jis sveria. Žmogaus paties 
valia yra geriausias gydyto
jas nuo nutukimo. 

3. Reikia mokėti su savim 
pedagogiškai elgtis. Reikia 
mokėti neišstatyti save į pa
vojų suklupti. 

4. Aš žinau vieną, kuris 
dažnai prisimindavo tą gra
žų lietuvišką posakį: "Aug-
štai — saitai, viduryje — 
lengvai, Žemai — šiltai," tai 
reiškia, laikyk galvą šaltai, 
vidurius — lengvai^ neap
krautus ir kojas šiltai. 

5. Žinau kitą, kuris laikė 
prieš save ant ant stalo is
panišką posakį: "Comer po-
co, hablar poco y madrugar 
a nadie dio peser" — reiš
kia-: Kas mažai valgė, mažai 
kalbėjo ir anksti kėlėsi, tas 
niekados nesigailėjo. 

6: Kas yra nutukęs, tu-
rs bėdos su apsidraudimo 

vaisių patenkins vitaminui Įstaigoje 
reikalavimus. Nors sviestas — Pone viršininke, prašyčiau 
yra riebalas, bet vistik dėl j atostogų. 
kai kurių vitaminų vieną ar I - Kaip Ui? Juk neseniai tu-
antrą plytelę, bet « dau-1 rėjot mėnesi 
giau, reikia imti. Vieną rie- — T a iP; Turėjau. Tačiau tai 
f t- i • ~J~O«£ !buvo ne atostogos, 
kele duonos, juo juodesne, u u 6 

tuo geriau, dar gal vieną ki
tą ."eracker", to turėtų pa
kakti. Cukraus, icecream, 
saldainų ir bulvių turi sau
gotis kiek tik gali. Senas 
posakis yra: Kas mėgsta 
ąaldžiai valgyti, tas gaus 
saldžią ligą (diabetes). Bu-
liono, kavos ir arbatos ga
li imti. 

— O kas? 
— Tai buvo tik medaus mė

nuo... 

burną uždarytą, reiškia ne
valgyti daug ir nemiegoti il
gai, ypatingai po pietų. 

Kadangi Motropolitan Life 
Insurance Co., Public Health 
Service ir American Medic-
al Association ką tik nese
niai paskelbė žūtbūtinę ko
vą prieš nutukimą ir labai 
kviečia į pagalbą spaudą, 
televiziją ir kinematografus, 
kuriems pruoše filmas, tai 

8. Tas, kuris dar tebėra 
normaliose svorio ribose, tu 
ri nusistatyti savo dietą, 
kurios reikia laikytis ir tu
ri nenusidėti prieš ją. Ki
ti yra nusistatę valgymo j man pasirodė, kad būtų ge-
laike negerti daug, ypatin- ra, kad ir mes, lietuviai, Si
gai alkoholinių gėrimų, nes I toje kovoje neatsiliktume ir 
jie, be kitokių ypatybių, tu- j kad per spaudą ir paskai

tas ž m o n e s perspėtume, 
koks baisus priešas gali iš-

ri dar tą, • kad žadina ape
titą. Vaikams, žinoma, pie-

įstaigomis. Pvz. Metropoli- | no nereikia gailėtis. Anglai į augti mūsų viduje, jeigu ne-

valėtų atidaryti daugeliui akis. karo teismo nuteistas 25 metams 
Koks yra normalus kraujo sunkiųjų darbų kalėjimo ir te-

spaudimas? Nelengva yra ke- bėra kalinamas Bautzene. Jis 
liais žodžiais apibūdinti norma- yra apkaltintas „šnipinėjimu" 
lų kraujo spaudimą. Pagal žmo anglų - amerikiečių naudai. Jo 
gaus amžių, lytį, sveikatą, kli- t tėvas yra sovietų sektoriaus Ber 
matą ir bendrai psichinj be* j lyne raudonasis burmistras, o jo | mą. Jeigu reikia operuoti, 
dvasinį stovį, — kraujo spau-\ senelis buvo Vokietijos pirmuo- tokie žmonės blogai perne-
dimo lygis keičiasi. Pavyzdžiui, j» prezidentu. j šo anestezijas, po operaci-
dabar beveik pas kiekvieną bol- j Mes abejojame, ar velioniesj jos blogiau gyja jų žaizdos, 
ševiką kraujo spaudimas yra prezidento anūkas šnipinėjo, bet Nutukusios moterys sunkiai 
smarkiai padidėjęs, ir daugelis žinome, kad jo senelis, būdamas g į m ( j 0 . 
jų dabar nuo hypertensijos mir ; socialdemokratų lyderiu, yra 
šta, — daug daugiau negu tai | pareiškęs: „Aš nekenčiu revoliuj Yra ryšys tarp nutukimo 
buvo 1944 m. et normaliai tai c iJos' kaip kokios nuodėmės". i r vėžio. Kas nežino, kad nu 
systolinis kraujo spaudimas pri \šis *? V°s*ki* charakterizavo tukusieji žmonės turi palin-

tan Life Insurance Co. dau
giausiai prašymų atmeta dėl 
"overvveight" arba "Obesi-
ty", nes ji laikosi to posa
kio: "The longer the beit 
line, the shorter the life 
line". Kuo diržas ilgesnis, 
tuo gyvenimas trumpesnis. 

7. Kas turi dau&iau 15-20 
svarų, negu jam reikia, tas 
turi stengtis juos numesti. 
Tai nėra sunku. Pagyventi 
trejetą, ketvertą savaičių 
ant 450-500 kalorijų. Kas 
nelabai yra įsigilinęs į mais 
to kalorijas, gali paprašy
ti gydytojo, kad jam para
šytų, ką jis turi valgyti pus
ryčiams, pietums ir vakarie
nei. Kas nusimano, tas žino, 
kad 100 gramų mėsos, arba 
du kiaušiniai organizmo pro 

2. Svarbiausįs dalykas nu teinu skaičių patenkins, stik 
tukime yra valia. Aš žino- line pieno, kiek daržovių ir 

turi posakį, kad reikia steng | sisaugosime. 
t * laikyti akis atviras ir P r i n c i p i i s o b s t a ( p a s i p r i e 

Pradedant 1897 metais , iki šiai d ie
nai taupytojai IMstrict Savtngs b-ve j 
pelne ir pelno didesni uždarbį ant su 
taupą . . . nežiūrint sąskaitos balanso. . . 

I>.\B/\I1 . . . nuo Liepos 1 d. . . . m ū 
sų dividendas tapo pakel tas ne t 2 5 % 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai š iandien 
uždirba daugiau negu bile k a d a pir
miau . . . Apart pelno, Distriet Savings 
teikia jums pilniausiai a t r a u s t ą a p 
sauga . . . ir draugiškiausia, patarnavi
mą. 

J? 
!l 

valo būti tarpe 90 ir 140 mm. !visi* * P° l i t iks*: "* t a i n e k e n t e 

Hg.; gi diastolinis kraujo spau !*> s o v i e t * . komunistai ir taip 
dimas privalo normaliai būti Pat k a i f i e J l m a r k s l s t a * ' i r ka l t l~ 
tarpe 60 ir 90 mm. Hg. n o * d i r v o s P * ^ 1 ™ r e a k c l " 

Priežastys. Hypertensijos Jai, 

kimą prie širdies lgų. Ne
pakanka, kad nutukimas 
veda į visokias rūšis fiziškų 
ligų, nutukimas silpnina 

priežasčių yra labai daug ir i 
vairių, šį sykį nėra jau vietos . t - y o M m i s i k a l t imą'\ bet jo 
čia laikraštyje visas priežastis 
suminėti, Žinant priežastis nuo 
ko pavojingoji 

'* „ _ •-*•!• žmogaus protines j ė g a s . Prez. Ebert sunūs savo ištiki- * » . . - . _ - -"L 
mybe bolševizmui stengiasi išly- f " P t 0

f
k * ™ * " ~ ' s u 

ginti tėvo „nusikaltimą", bet jo ^ mastyti?! Nutukimas m* 
anūkas, matyt, tvirtai laikosi sa z i n a Įdomumą ir patrauki

mo senelio nuomonės, kad bolše- nią prie dvasiškų dalykų, 
hypertensiją v i z m a g y r a b j a u r i n u o d ė m § , ir Vokiečių priežodis sako: 

gaunama, galima pasisaugoti • t o d - 1 j o n e i s o v i e t ų okupacinė "Auf Erden satt dem Him-
nuo perankstyvos mirties. Apie y&mi3L n e i tėVas nenori amnes- mel ferne." 
hypertensijos priežastis tek? ; t t i , n 0rs, jo nelaimės draugų __ _.. . „ . . 
sekantį sykį daugiau parašyti. ( l e i s t ų k a l i n i u ) pranešimu, jo K a * s l . t oJ e f e m e J e

 į**' 
Dabar čia suminėsiu tik tris sukatos stovis esąs liūdnas. d a u S s o c i a i v a l ^ 0 ^ nealksta 
aršiausias hypertensijos prie- j . Gs. 1 fte* dangaus, nei šventumo, 

nei mokslo. Nutukę žmonės 
yra atskirti savo riebalų sie 
na nuo viso, kas* yra gra
žaus pasaulyje. 

Kokiais principais reikia 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
Per AID 0VERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PI., Chieago 8, Hl. Tel. Vlrginia 7-8711 
Aid Overseas lnc siunčia maisto siuntinius į vkas 4 Vokie
tijas zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
vra pilnai apdrausti uuo dingimo. 

Maiflto siuntiniai pukiinjami Rnropoa •tandėliuo(»e, o tfisak fm«i 
iš ChicagoH siunčiami A I R BtAJL. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida. Pristatoma laike 15-20 dienų. 

1 

žastis, tai nutukimas, šnapsas 
ir skubėjimas. 

Ko skubinies ir kur nusisku
binsi, kaimyne? Ar į kapines? 
DAKTARO ATSAKYMAI I 

KLAUSIMUS 
Atsakymas J. T. B. — Tam

stos ilgokame laiške suminėti 
negalavimai, jų tarpe: "vidurių 
nevirškinimas... išgėrus stikli
nę ricinos tik po 12 valandų 
paliuosavo vidurius... kraujo 
spaudimas tai per augštas, tai 
per žemas" ir 1.1., ir t t atro
dytų, kad turi Hnervous indi-
gestion" ir perdaug rūpinies 
apie viską. Ir tas jūsų daktaras 
kurs liepė tamstai valgyti vis
ką, ir neeiti daugiau pas dak
tarą ir neeikvoti vaistams pi
nigų, po to kai jis jus ligoninė
je išlaikęs ir tyrimus padaręs, 
tai tiesą pasakė. Nuo savęs pa-

PasUudfaeį©.. 
Balševikas: — Spiaoik j dan

gų, Dievo nėra... 
Bolševikuojantis žydelis: — 

Ui, jeigu Dievo nėra, tai ko čia 
spiaudytis ? Bet jeigu yra — tai' yp 
oi oi oi.. 

Siuntinys \ r 1 — $6 70 
i sv.kiaulinių t t u k u 
S sv rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
t sv. (be 2 ozą.) kenuoto bekone 
1 dSžutft (400 gr.) margarino 

Siuntinys Nr. S — f « 2 0 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos m i s o s 

Siuntinys Nr. C 
A. 10 svarų cukraus $2.60 
B. 20 BV cukraus $4 70 
Siuntiny* Nr. 1 
A. l t sv. b a l t kvlet miltų $2.10 
B. 20 sv ba l t k v l e t miltų $1.00 

Siuntiny* Nr. 10 — $6.60 
S BV. rūkytu, lašinių 
« »V. K l H u i l U l l į OLUKU 
2 BV. margarino 
l BV. degintos ks ros 

sv. kakavos 
1 sv. šokolado 

! 1 sv. marmel&no 
1 sv. kiaul ienos mi 
? gabalai tualetinio mui lo 

Siuntinys Nr. 16 — Jt .96 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
l sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 

4 % sv. cukraus 
I gabSAai tualet. muilo. 

Sittnfmys Nr. 24 — f i i . 6 0 
b SV. rūkytų lašinių 
i sv. kiaulinių taukų 
- sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 a v. kakavos 
2 sv. šokolado 

2 sv marmelado 
2 SV sūrio 4o<Jfc riebumo 

Distriet Savings 
ana cČoatt c/Z44octaZZ(m 

• i 

3236 South Hnlsted St. 

iOI. M, M o i f n S t c t ' O ' r 

^ 

Siuntinys Nr. 13 — M.40 
i »v. rūkytų lašinių 
'i «v kiauliniu <auki< 
1 sv. degintos kavos 
i sv. kakavos 
i sv. Šokolado 

2 sv. cukraus 
Siuntiny* Nr. M — 66.TC 

«v. rūkytų lašinių 
l sv. kiauliniu raiiK.i 
l nr. cukrau* 

Siuntinys Nr. S6 
•; 9 SV. gryn kttkuilClų tau 

Kų — $6.25. 
C l.S sv. gryu kiauliniu tau 

kų |8 .00 . 

Sttmtmys Nr. t S — |J8.5« 
6 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
2 SV. Šokolado 
l sv. kakavos 

Nr. S-4 
B. i sv. bičių medaus— $6.0S 

-> sv margarino $t.70 

\lSKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, šaMytavus, penius, skalbiamas mašinas , lovas , matracus . 

kilimus, nulio, televizijos setus, va ikuč iams baldus. 
£emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didel į pasirinkimą. 

OAMrNAME BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

^ 

R00SEVELT FURNITURE C0.f Ine. 
L I E T U V I Ų K B A U T U V f t 

2 b l 0 VVEST R O O S E V E L T RI) . S E e l e y S-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30 

tP= 

. . I i U H ,B y. 

Padėkojo 
Kalnų atšlaite, pasikinkiasi 

asilaitį, važiuoja kaimiete mo
teriškė. Ji veža parduoti ožkų 
pieną. Asilaitis pavargo ir ne-
bepatraukia. Pribėgęs turistas 
padeda stumti. Išstūmus iš sun
kiausių vietų, moteriškė dėkoja: 

— Ačiū .labai ačiū už tokią 
didelę pagalbą... 

— Bet nėra už ką. Nebuvo 
I jau taip sunku — kalba turistas. 

Moteriškė: — O vis dėlto! 
Vienas asilas nebūtų išvežęs to
kio sunkaus vežimo"... 

Nauji Plyitiouth 
Business Coupe $1475. 

1 Door Sedan , . , SI6Ū3. 
4 Daor Sedan , . . $1815. 

Su tu'ais 

; ^ 

Nauja Chrysler Windsor 

Club Coupe . . . S2382. 
4 Door Sedan . .» $2404. 

Su tax'ais 

Turim visų firmų vartotų automobilių. Labai suuiaiuitorui* kainomis. Lengvi išsimokėji* 
mai. Teisinga* nemokamaa patarnavimas leMunams ir apdraudimams. 

Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Chicago 32, Illinois Tol. VIRGIN!A 7-1515 

: ŝ 

f •" I • 1 ' • g rr-
• T l 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Pradek taupyti tuojau . . . Mes mokam 

aukštus dividendus. 

Mūsų bendroves laikomi pinigai Federalinės 
valdžios apdrausti iki 10,000 dolerių. 

Mitiiami Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenuo 
Telefonas LAFAYETTE 3-6718 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

.r 

file:///lSKO
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Jenas M a t u M s — veiktas ateitininkas 
ANT. GUREVIČIUS, Anglija 

Tarp žmonių, kuriais galime kur taip pat tenka atiduoti di-
gSretis, džiaugtis ir net didžiuo- dėlę dalj savo trumpo laiko ir 
tis, vienu iš pirmųjų yra J. Ma- energijos, ypae beginant savo 
tulionis. tautiečių reikalus, h* yra arti-

!>„.„„,„•, i«:u„ T \* 4. i- nuose santykiuose su įtakingų Pastaruoju laiku J. Matulio- T . . . / .. „ ? 
x / x . . melų ir kitų organizacijų vadoms su savo seimą (žmona, duk- °- • ^ • i • • «.™,; , . „ v . _ A ... . ybemis bei paskirais asmenį-rete ir uožve, gyvena Anglųoje . / k u r ^ j a m i į i n a m j 

nedideliame Coventry mieste. I ^ ^ £ , j n t e r e s a i t a j H 
cią jis atvažiavo savanoriu dar- .. . . , . . - . . Z. ~„ . . . , - TT i_- *», * . įkrųjų, tenka stebėtis sito zmo-bininku iš Vokietijos. Šilko fab- ~ T . ,. - , . « . i o .. ,. . , . , , . ~aus pasiryžimu sudedant tokią 
rike, dirbdamas juodą darbą, > * ^ L i e t u v o s l a i s v § g ko_ 
pelno duoną sau ir savo šeimai. *JQ i r d a r b a s n e . 
Atliekamu laiku uoliai ir akty- J* ta ip

P
vertinami, jei visa tai 

via, dalyvauja lietuviškoje veik- ^ at lfehama . specialiu laiku. 
Je* Dabar gi jo veikla reiškiasi po 

Veiklus lietuvis Anglijoje fabriko darbo, kuriam jis kiek-

A M E R I K O S KARIAI JAPONIJOJE Be ateitininkų jis yra akty-j lą ir jos vaisius, kyla klausimas, 

Vos j čia atvykus, jis yra iš- vieną dieną turi atiduoti 10 va-
„ e j — , j~ j«~ ~ landų 

renkamas nedideles lietuviškos 
kolonijos (apie 120 žmonių) pir- Organizatorius tremtyje 
mininku. Kad ir su mažu tautie
čių būreliu jis imasi didelio dar-

Vokietijoje Jonas Matulionis 
taip pat nesėdėjo sudėjęs ran-bo. Jo vadovybėje suMorgau-- k a g K i e k v i e n o j e v i e t o j e , k u r 

zuoja choras tautinių šokių gru t e k o ^ a . a r t r u m . 
pe, sporto klubas, lietuviška var- £ j o i š m i n t i r a n k a 
go mokykla savišalpos draugi- i š d a v o i l i ą v a g ą l i e t u v i š . 
ja ir pan. Svetimame krašte d į r v o j e T a č i a u ^ d a u . 
svarbus tautines veiklos rams- ^ ^ j a m t e k o a t i d u o t i e n e r . 
ciai, be abejo, yra choras ir tau- i r s u m a n u m o beorganizuo-
tmių šokių grupė. Taigi jų re- l i e t u v i š k a s t o v y k l ą i r jai 
miamas J. Matulionis paskubo- . , . ^ ^ vadovaujant Komber-
mis, bet labai sėkmingai, suruo
šia kelis plataus masto parengi
mus, minėjimus, koncertus ir 
lietuviškos tautodailės parodą. 
Visuose parengimuose dalyvauja 
kviestinė anglų visuomenė, kuri 

kame gi glūdi jo sėkmės priežas 
tys? Pirmoji jo sėkmingos veik
los paslaptis yra tas ryžtingu
mas. Pradėto darbo neišsigąsti 
ir nesustoti pusiaukelėje, o dirb
ti iki galo. Energija, ryžtas ir 
sumanumas, tai ir bus visos pa
slaptys. Jo kūrybinis pajėgu
mas glūdi jo nuolatiniame dar-

Tik ką atplaukę j Japoniją Amerikos kariai sutinkami japonių šo
kėjų. (INS) 

ge. 
Jo administraciniai sugebė

jimai buvo įvertinti dar Lietuvo
je. Svarbu lietuviška veikla, ku
riai jis daugiausia jėgų ir skyrė. 

gėrisi lietuviška daina, grožisi į Darbą pradėjo apie save subur-
grakščiu šokiu ir lietuviškuoju damas gabiausius stovyklos gy-
menu bei kultūra apskritai. Per ventojus, tačiau pati sunkiausia 
trumpą laiką lietuvio vardas nu-; našta užgriuvo ant jo pečių. Or-
skamba po plačią apylinkę, o 
patys lietuviai pasidaro pagei
daujami visur: ir fabrikuose, ir 
angliškuose parengimuose, ir 
pobūviuose, ir net B. B. C. radi
jo stoty prie mikrofono. 

Pastaruoju metu Matulionio 
vardas yra žinomas ne tik Co
ventry lietuviams, bet ir visos 
Anglijos. Jis yra ėjęs įvairias 
pareigas augščiausiuose Brita
nijos Lietuvių Sąjungos orga
nuose, kaip Revizijos Komisijoj, 
Garbės Teisme. Be abejo, nebū
tų išvengęs ir Centro Valdybos, 
jei būtų gyvenęs Londone. Da
bar gi yra Coventry Apygardos 
pirmininkas ir Sąjungos Tary
bos narys. Ir visur jis aprėpia, 
visur suskumba. O, be to, be va
dovaujamų pareigų aktyviai da
lyvauja lietuviškoje spaudoje, 
skaito paskaitas, plačiai skaito 

ganizuojamos mokyklos, sporto 
klubai, mokslo grupės ir t.t. Vi
su spartumu užvirus darbui ir 
visose srityse pasiekus pasigėrė
tino lygio, J. Matulionis pradė
jo dairytis į šalis, jieškodamas 
dirvos parodyti lietuvišką vei
dą. Netrukus pasiekė įvairių įs
taigų augščiausias būstines, 
kaip Unros centrą ir vyr. Mont-
gomery štabą. Nuo tada lietuviš 
kuose parengimuose galėjai ma
tyti paprastus įstaigų tarnauto-

ko dirbti ateitininkų eilėse, į ku
rias jis buvo' įstojęs dar Lietu* 
voje (1912). Šiame laikotarpyje 
jis galutinai subrendo ir savo 
politiniame nusistatyme ir jau 
1917 m. Voroneže buvo uolus Ru 
sijos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Partijos komiteto na
rys. 

Laisvės kovose, Klaipėdos 
sukilime 

Paskelbus Lietuvos Nepriklau 
somybę J. Matulionis grįžo na
mo ir tuojau įstojo į Karo Mo
kyklą Kaune. Baigęs II laidą ka
riuomenėje ėjo įvairias aktyvios 
tarnybos pareigas ir dalyvavo 
fronte. Lietuvos kariuomenei iš
stūmus priešus iš krašto ir grą
žinus ramybę, jis iš karinės tar
nybos pasitraukė (1922) ir įsto-

liais. Dėlto jis ypatingai būdavo 
pageidaujamas ten, kur reikalai 
būdavo pašliję. 

Vienas iš ,£idinio" steigėjų 
Visuomeninį darbą jis pradėjo 

dirbti 1912 m. ateitininkų eilė
se, iš kurių jis nepasitraukė iki 
šiol. Visa jo dabartinė veikla 
eina taip pat ateitininko, o ne 
Matulionio vardu. Ateitininkijos 
judėjimo viduje jam taip pat 
teko išvaryti gilią vagą. Antai 
1922 m. jis yra Kauno Studentų 
Ateitininkų Centro valdybos pir 
mininkas, o 1923 — 1925 m. Stu 
dentų Ateitininkų Sąjungos, tuo
met apimančios visoj Europoj 
studijuojančią ateitininkiją, cen 
tro valdybos pirmininkas. Ten
ka pastebėti, kad šiame laiko
tarpyje pasirodė pirmieji studi-

jo į Vytauto Didžiojo Universi- juojančios ateitininkijos žurnalo 
tetą studijuoti teisę. Kartu pra
dėjo tarnauti Steigiamojo Sei
mo kanceliarijoje, kurioje dirbo 
iki 1924 metų. M Šiame laikotar
pyje studijas ir tarnybą buvo 

jus ir jų valdytojus, paprastas j laikinai nutraukęs ir "dalyvavo 
kareivius, leitenantus ir genero-1 Klaipėdos sukilime, 
lus bei admirolus. Ir jie, būda
vo, visi su didžiausiu užsidegi- T a i s Pat m e t a i s P ^ J 0 d i r°ti 
mu šoka lietuvišką suktinį, klum i * Lietuvos KrikščioDlų Demok-

,,Židinys" numeriai, kurio suma
nytoju ir vienu iš steigėjų ir bu
vo J. Matulionis. 

viai dirbęs ir kitose organizaci
jose: Katalikų Veikimo Centro 
Vyriausioj Valdyboj, Šv. Vincen 
to a Paulio Draugijoj, Pavasario 
Sąjungoj, Romuvos Bičiulių 
Draugijoj ir Vilniui Vaduoti Są
jungoj. Visoms šioms organiza-
lijoms jis atidavė savo dalį vi
sose galimose veiklos formose. 

•r 
Politikoje 

J. Matulionis ne tik dirbo vi
suomeninį darbą, bet domėjosi 
ir aktyviai dalyvavo ir politinėj 
veikloj. Jo politinis credo plau
kė grynai iš jo katalikiškos pa
saulėžiūros, kuria, tarp kita ko, 
jis grindė ir visą savo veiklą. 
Dėl to dar tebelankydamas gim
naziją Rusijoje, jis pasirinko 
Krikščionių Demokratų partiją. 
Jos nariu jis buvo visą laiką ir 
bus. Net ir labai kritiškais tau
tininkų politinio režimo laikais, 
kada ši partija buvo uždaryta, 
jis ne tik pasiliko ištikimas jos 
programai, bet net pogrindinėje *£&£%££&. ^J^Z 

v e i k l o j e , k u r i o s d a l y v i a m s g r ė s ė • m« urmo kainomis baldus viešbu 

be . V o s a t i t r ū k ę s n u o f a b r i k o 
šluotos, ar kito įrankio, kuriuo 
jis pelno sau ir savo šeimai duo
ną, ima į rankas knygą, žurna-

* 
(Nukelta J 7 pusi.) 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HO YNE A VE. 
TeL Virgiui* 7-70*7 

Nuoširdžiai užkviečiame Tisus atsi
lankyti { mfisu sandelį ir apžiūrėti 
1951 metų vasaros prekių išparda
vimą. 

Namams rakandu čia rasite Tisų 
žymiausių išdirbysčių. Pagaminame 
rakandus pagal užsakomus. 

kalėjimas, jis ejo šios partijos 
centro komiteto vicepirmininko 
pareigas. 

Jo politiniam charakteriui nu 
sistoveti, be abejo, daug padėjo 
tos sąlygos, kuriose jam teko 
dirbti politinį darbą. Bet bene 
daugiausia politinio subrendimo 
ir išminties jam teko semtis iš 
šios partijos šulų, kaip A. Stul
ginskis, kun. Krupavičius, Dr. 
Bistras ir kt., su kuriais jam te
ko tiesioginiai bendradarbiauti. 
Žymus jo demokratinis nuosai
kumas bei tolerancija ir politine 
išmintis. 

Jo pasisekimo paslaptis 
Apžvelgus J. Matulionio veik-

čiams, Rooming House, apartmen- i 
tams. KHrpetai—kilimai, klejonkos, 
Parlor setai, ga žiniai pečiai, skal
biamos mašinos, šaldytuvai, miega
mo kambario setai, valgomo kam
bario setai, minkšti krėslai, lempos, 
staleliai ir kt. reikmenys. 

Rašomos mašinėles, rašomos auk
sinės plunksnos, laikrodėliai, dei
mantai, brilijantai, aukso ir sidab
ro papuošalai, radios, ir televizijos 
aparatai. Lietuviškos plokšteles, lie
tuviškos gaidos. 

Virš 38 metai prekyboje. 
Lengvi daliniai išsimokėj imai. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 
Atidaryta pirmadienio ir ketvir

tadienio vakarais. Sekmadieniais už 
daryta. 
WCFL 1,000 kil. 50,000 Watts jėgos 
Radijo Stoties programos leidžia
mos sekmadienio vakarais 5:30 p.m. 
Chicagos laiku. 

BAIKITE SAVO KANČIAS 

arthritis, reumatizmo, skausmus, 
raumenų {tampa, kosėjimą s u 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios gjo iš kartos i kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G tOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00 — GARSIOJI Skilvio Ar
bata telkia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STAN1S Analgesis SALVE — 
91.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

STAMS IMPROVKD FOOT 
SOAP. (Stanis pagerintas muilas 
kojoms). 

% sv. gagalas 60c. Tai trys-t-
viena kojų sveikatos trytmentas 
pagelbėti ir apsaugoti nuo Jaut
rių, degančių, pavargusių, suti
nusių bei skaudančių kojų. Su
minkština ir pašalina nuospau
das (t.y. "corns & calluses".). 

Z-G STANIS C0MPAHY 
2822 ARCHER AVE. 

[ Chicago 8, Ui. Dept. D. 
- • . — . ^ » — — II • • • 

JONAS CONRAD 
TUOK POINMNG BIZNYJE 

Atnaujiname nusidėvėjusi namą, pri-
pildome lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So Artestaa A ve. GRovehill 6-4177 

= 

pakojj, žaidžia lietuviškus žaidi
mus ir kartu su mūsų tautie
čiais srebia paprastą žirnių sriu
bą. 

Šitaip dirbo J. Matulionis, pa-
įvairią "moksline ir grožinę lite-1 dedamas savo gabių padėjėjų 
ratūrą, patarinėja ir tarpinin
kauja savo tautiečiams įvairiuo
se jų reikaluose ir t.t. Dar pridė
jus, kad jis yra fabriko profesi
nių sąjungų komiteto narys, 

PLOKŠTELES — 
REKORDAI 
89c Vienas 

Gyvenki, Juokis ir jtfylčk, ir Daug 
Daug Dainelių — Litaaunian Ra-
dio Quartet "Rūta". 

MočiutS Mane Bar6, ir Mylėjau 
Mergele — A. Jezavito Radijo 
Orkestras. 

Mikita ir šuetas, ir Koja, Koja — 
Folkkraft orkestras. 

Klumpakojis Polka, ir Lietuviškas 
Kadrilius Lietuvių Tautiškas 
Orkestras. 

Marcinkonių Polka, ir Virginia Pol
ka — VVorccsterlo Lietuviškas Ork. 
Ūkininkų Polka, ir Jurgio Polka — 

Pennsylvanijoa Angliakasiai — 
Ar Aš Tau Sese, ir Ulonai — A. 

Vanagaitis ir P. Stogis, duetas. 
Kur Lygūs Laukai, ir Sutems Tam

si Naktužėlė — Kare Mokyklos 
Choras. 

Ona Polka, ir Kanapių Polka — 
V. Gulos Orkestras. 

Senos Mergos polka, ir Gerk, Gerk, 
Girtuoklėli — Brooklyno Lietu
vių Orkestras. 

Visur Tyla, ir Tykiai, Tykiai Nemu
nėlis Teka — [dainavo Juoaas 
Babravičius. 

Nesistumkit Polka, ir Kauno Valsas 
—V. Dineika ir J. Petrauskas. 

Dariau Lyseles Valsas, ir Jonelio 
Polka — Lietuvių Tautiškas Ork 

Svajonė ir MeilS. ir Sudiev, Sesu
tes — Jdainavo Stasys Pauras ir 
Juozas Antanėlis. 

Kaip- GI Gražus Darželis, ir Pas 
Darželi Trys Mergelės — Adele 
Vyčietti. Ona Miliauskaite. 

JOS. F. HlMIK. Ine. 
3241 S0. HALSTED ST. 

CHICAGO 8, ILL. 
I'ri>ituitimas Ir »u|>akavimas $2.00 

C. O. D. nesiunčlame. 

Lietuviškas vardas, kadaise vos 
tūlo užsieniečio išskaitytas tik 
„Maisto" eksportuotos konservų 
dėžutės etiketėje, išgarsėjo di
džiulėse masėse. 
Iš vokiečių iškaulijo 4 milionus 

lietuviams 
Kalbant apie J. Matulionio 

veiklą Vokietijoje negalima pra
leisti fakto, kurio pasėkas paju
to daug lietuvių tremtinių, pate
kusių j materialinį skurdą. Pa
sitraukęs iš gimtojo krašto, kaip 
finansų generalinis tarėjas, sa
vo asmeniškų pastangų dėka 
Berlyne įsteigė Finansų Genera
linio Tarėjo Biurą, kurio tikslas 
buvo išmokėti buv. lietuvių savi
valdos tarnautojams 3—4 mėne
sių algas, kurios Lietuvoje dėl 
karinės suirutės negalėjo būti 
išmokėtos, šiam tikslui, jis iš
kovojo iš Vokietijos valdžios 
apie 4 milionus markių ir, su
rinkęs buvusius tarnautojus iš 
visų Vokietijos pakampių, jas 
visas išmokėjo. Ir visa tai buvo 
padaryta vos kelių savaičių lai
kotarpy, nes biuras turėjo likvi
duotis. 

Veiklus ateitininkas 

ratų partijos centro komitetą 
reikalų vedėju. Čia bedirbdamas 
1927 m. baigė v studijas. 1929 m. 
perėjo į Lietuvos Banko tarny
bą Klaipėdoje, vėliau Ukmergė
je ir Mažeikiuose. Šioje tarnybo 
je išbuvo iki 1937 m. ir ėjo įvai
rias pareigas, pradedant tarnau
toju, baigiant direktorium. 

Ūkio Banke 
Tais pačiais metais, Vailokai

čio kviečiamas, perėjo dirbti į 
didžiausią Lietuvoje komercinį 
banką: Ūkio Banką, kuriame 
ėjo vyr. direktoriaus pareigas I 

Į iki pat bolševikmečio. 1940 m. f 
bolševikai atleido. Po to kurį lai
ką dirbo statybos treste, eida
mas kanceliarijos, finansų, bu
halterijos ir įmonių skyriaus 
viršininko pareigas. Bolševikai 
Matulionio labai nepakentė šio
se pareigose, bet, vargšai, netu
rėjo kuo pakeisti. Tačiau jis ir 
pats neilgai galėjo tesėti ir spru
ko į tolimą užmiestį slapstytis. 

Finansų ministeris 
Kilus vokiečių karui su ru

sais, J. Matulionis 1941 metų 
Lietuvos Rezistencijos pakviečia 
ma* Lietuvos Laikinosios Vy
riausybės Finansų Ministeriu, 
kuriuo išbuvo iki tų pat metų 
rugp. mėn. 5 d. Vokiečiams vy
riausybę sulikvidavus, jis pasi
lieka Lietuvos Savivaldos orga
nuose ir eina Finansų Generali
nio Tarėjo pareigas. 1944 m. bol 

Įsigykite šią žymaus turinio knygą: 
* 

a. a. 
Kun. J. Vaitkevičius, , MIC. 

GYVOJI DVASIA 
Mąstymai Kiekvienai Mėty 

Dienai 

l -as Tomas 

— paraše — • 

KUN. DR. J. VAITKEVIČIUS, MIC 
TSvu Marijonu Leidinys 

Mąstymai kiekvienai dienai nuo pirmo Advento sek
madienio iki Vas. 8 d., 464 pusi. Kietais viršeliais. 

KAINA $5.00 

"DRAUGAS", 
Užsakymus siųskite: 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 SOUTH WESTERN AVENUE 

CHICAGO 36, ILLINOIS 
(PRIEŠAIS SEARS ROEBUCK & CO.) 

Pirkite sau baldus ir visus namų reikmenis jūsų kaimyni
nėje draugingoje krautuvėje. Aukščiausios kokybes bal
dai už žemiausias kainas. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Nereikia jokios finansines kompanijos tarpininkavimo. 
Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvų kalba. 

Krautuve atdara Pirmad. ir Ketvirtad. vakarais iki 9:30 vai. vakare 
I 

Jr 

z? 

_. . „ ,. . , įševikams antrą kartą įsiveržus į 
Pirmojo Pasaulinio karo me- . . . •. i ,r 

t* (mLms) j« s» s«vo tė-!^vą- J1S Pa s i t r a u k i a i v ° -
vais ir visa šeima buvo atsidū»' 
ręs Voronežo ir Smolensko apy
linkėse, Rusijoje. Čia jis baigi dar Lietuvoje Marijampolės gi m 
nazijoj pradėtą augŠtesnįjį moks 
lą ir įgijo brandos atestatą; 
(1918). Nors būdamas dar jau
no amžiaus, bet jau ir čia jis ak
tyviai reiškėsi lietuviškame ju
dėjime. Daugiausia čia jam te-

Toks buvo J. Matulionio tar
nybos kelias. Jis jj pradėjo tar
nautoju, baigė ministeriu. Be; 
abejo, tokio tarnybinio laipsnio I 
galėjo pasiekti tik gabus, dide-j 
lio išsilavinimo ir sąžiningas 
ž m o g u s . J. M a t u l o n i s t o k s ir bu- ! 
vo. Ten, kur jis pridėdavo savoi . 

[ranką, reikalai taisydavosi ŠUO-Į1^ 

TAUPYTOJŲ SKAIČIUS DIDĖJA! 
Atsilankiusieji džiaugiasi gražiai įrengta mūsų raštine 

ir skabiu patarnavimu. 
Taupytojams mokame gerus dividendu*. 

Prieinamomis sąlygomis skoliname pinigus už namas. 
Parduodame ir keičiame Jungtiniu Amerikos Valstybių 

Taupymo Bonos. 

INSUIUD1 
Visų santaupos 71a 

apdraustos iki 
S10,000.00 

28**, 

ERSAL SAVINGS 
& L0AN ASS0CIATION 

1800 So. Halsted Sf. Chicago 8, Illinois 
Telefonas: HAjYMABKET 1-2028 

VALANDOS: Pirma<iienii*te, antradieniais ir penktadieniais nuo f» 
ryto iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nro 9 ryto lkl 8 v. vak. 

Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 v. ryU iki 12 vidudienio. 

"LITHUANIAN VOICE" VOKAI 
Apsako Lietuvos kančias bei tautos tragediją. Meniški įspū
dingi, madingi ir lietuviams reikalingi. Jų yra sekančių rūšių: 

1. Sovietų pjautuvas skuta LIETUVOS—Latvijos — Es
tijos žemėlapi; ordinuotas Stalinas stovi ties Lietuvos že
mėlapiu ir šaiposi. Užrašas ant pjautuvo: "LIBERATED 
from LIBERTY, BREAD and HOMES". 

Dviejų spalvų už 12 vokų $0.25. 
2. Netekęs Tėvynės senelis sėdi ties Lietuvos žemėlapiu 

ir iš knygos aiškina anūkui, kaip Sovietai pavergė Lietuvą; 
jo užpakalyje Sovietiškos šmėklos kraujuota ranka. Užrašas: 
"SSSR LIQUIDATED 550,000 LITHS". 

(a) Už 12 vokų (vienos spalvos) $0.20 
(b) Tokie pat ant Valdiškų atvirukų (su 1 c. pašto 

ženklu), už 12 atvirukų tik $0.30 
3. "STOP GENOCIDE" vokai. Vainiku papuoštame gė-

dulos rėme užrašas: 
"L1THUANIA Is Enslaved and 550,000 LITHUANIANS 

are alrcady LIQUIDATED by USSR. STOP GENOCIDE!" 
už 12 vokų $0.20. 

Tokie pat dviejų spalvų už 12 vokų $0.25 
Kiekvienas lietuvis patiijotas, kovojąs už Lietuvos Išlaisvi

nimą, privalėtų laiškams visad vartoti tik viršminetus "Lithua-
nian Voice" vokus. 

Užsakyti vokai pasiunčiami paštu 
Užsakymus su pingais siųskite: 

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

Chicago 8, 111. 

: ^ 

* . : # 
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l*I-XfiDA šiandien yra jdomiausias satyros ir jumoro žurnalas. Pe
lėdoje bendradarbiauja žymios žurnalistų ir rašytojų pajėgos. Žurnalą 
redaguoja žinomas rašytojas—jumoristas Alb. Valentinas. T^eidžia kny
gynas NF.MI'\A8. Pelėdos metinž prenumerata 4 dol., pusei metų — 
2.50 dol. Atskiras Nr. 40 et. 

Naujame Pelėdos 4 Nr. rašoma: Naujosios Amerikos draugystes. 
Kas link teatro. Bostone šovė. Pittsburge sprogo. Pasikalbėjimas su 
gudu. Kybartu aktai. Būk pašlovintas, girtuokli! (eil^s). Maudyklių 
sezonui prasidėjus. Apie Dainavos ansamblj. Palanga. Aktualijos iš po
litikos, kultūros, ekonominio gyvenimo ir t. t. 

lliustraeijos: D. P. seniau ir dabar. Paskutinė kiaulė. Rimtas pa
sikalbėjimas Ir daug kitų iliustracijų. 

Knygyne gaunami visi naujausi leidiniai ir daug senų knygų, leistų 
Amerikoje ir sietuvoje. 

Užsakymus adresuokite: Lietuvių knygynas "NEMUNAS", 
3143 So. Halsted St, Chicago 8, DI. TeL VIctory 2-3314 

• 
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PROGOS — OPPORTUNITLES 

HAND LAUDRY 
( S k i l . B V K l . A ) 

(steigta prteA 20 m. Gerai einas biz
nis, i'ilnai įrengrta. Puiki proga po
rai, l 'rieinaaia nuoma, getu. sutar
ti A. įkainuota skubiai parduoti, 
priežastis liga. Skambinkite savinin
kui. ARiiim>re l-ISS© po 1 v. p.p. 

PARDUODAMA MfiSOS 
KRAUTUVE 

Keliasi j nuosavą namą. turi par
duoti nv;*o* krautuve arba iškeisti 
j namą. skypus, arba — ? 

2411 W. 47th Street 
VI ix ima 7-8330. 

<.K<>CMRY & D K U C A T K S S E N 
e«(UippA«J for Butcher dept. Going 
r.usin.ss. well esi a b. elean stoek, 
niee living qtr's, exeelleent oppty. 
for couple. Keasonable rent. Steam 
heat g'ood lease. Located nr. 7 9t)i 
aini Vineennes. Priced for ąuiek 
sale du< to illness. Mušt see to app-
reeiate. Alterdeen -1-7680 

- -
RFSTOKA.NAS — G&K1MAI 

t žkand inė ir 2-jų. a. namas. Gražus 
4 kamb. butas užpakalyje. 2-4 kum b. 
butas viršuj. Visi įrengimai nauji. 
t ' ielna daug t rokų ir fabrikų dar
bininku. Teisingai įkainuotas. Sku
biai pa įduodamas. Apžiūrėkite. įver
tinkite. 42.14 \V. 31st. St. Iii-lt. .p 
7-9457. 

HELP WANTED — VYRAI 

SLITTER 
OPERATORS 

AND 

SLITTER 
HELPERS 
5 DAY WEEK. 

STEADY. 

STEEL SALES 
CORP 

3320 S. PULASKI ROAD 
ask for M. VVESTBERG 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
DRAUGAS" AGENCY 

-3 fc Jackaoit Blvd. 

leL: — VVEbster 9-3196 

HELP VVAATED — MOTERYS REAL ESTATE 

TYPIST — GENERAL 4 AUKŠTŲ MŪR. NAMAS 

HJRIJ* VVANTED — MOTERYS 

Kxperieneed; Will eonsider eapable 
beginner. 5 day — 40 hour week. 
Air conditioned office. See or call 

MISS McKEEN 

MIDWEST TRANSFER 
7000 South Palaskt 
POrtemouth 7-2200 

Savininkas dėl l igos tutsi parduoti 
gerai pastatytą, 4 aukštų mūr. na
mą. 3 butai po 6 kamb.. 2 po 3 

| kamb. ir 2 krautuvSs. Arti balny-
čios ir mokyklos. Geriausias susi-

| s iekimas. 200R S. Wood S t CAnal 
! 6-9420. 

TYPIST - RECORD R E I K I A MOTERIŲ 
r r c D r Lengviam, švariam fabriko 

GAZO STOTIS 
7 pompos, judri vieta prie kampo. 
Gerai einąs biznis. Ideali vieta part
neriams. Prieinama nuoma. Apkai-
nuotas nebrangiai. Kreipkitės pas 
savininką: 9459 Stoney l-i.tu A ve. 

K l ^ e n t 4-9102 arba 
BAyport 1-8997 

MACHINK SHOP & 
PROD1CTION JOBBING 

Kxeellent south side location Plenty 
of work on hand. Completely eąuip-
ped. Kent $45. With or witbbut pro-
perty. Mušt saeritice for lmmediate 
nale. Leaving city due to illness. Call 
owner M l ' s e u m 4-0394 or see at 
7129 S. Chlcago A ve. 

Dry Goods — Rūbu Krautuve. Ge
rai įrengta. Puiki apyvarta. Pilnai 
aprūpinta. Modernūs įrengimai Gyv. 
kambariai. Arti didi. krautuves. Ne
aukšta nuoma. Gt>ra sutartis. Apšil
doma. Teisingai įkainuota. Skubiai 
parduodama: Išvažiuojam Ifi mies
to įlel vaiko ligos. 
3«05 FJ 1 . I : K T O \ AL. 2-8821 

Kūdikių ir vaiky rūbų krautuvė Ir 
rūbų valymo agentūra. Puiki pro
ga siuvėjai. Jokios konkurencijos. 
Gerai einąs biznis. Nuoma $55, ge
ra sutartis. Parduoda nebrangiai, 
žemas inventoriaus įkainavimas, 
plius mod. įrengimai. Parduoda už 
grynus nes turi apleisti miestą. Pa
matę įvertinsite. TtmJey Park 2939 
arba 2744. 

MOTERV IR VAIKV 
GATAVI R f B A I 

Puikus bignis. gerame pietvak. ra
jone. Gražūs gyv. kambariai su du
sais užpakalyje. Neukšta nuoma, ap
šildomi. Tdealu ved. porai. Apžiūrė
kite, įvertinkite. P a r d i m ^ - n a susi
dėjus aplinkybėms. 

Savininko Tel. UNgieuood 4-7488 

RESTAURANT — GRILL 
Gerui einąs biznis. Pilnai įrengtas, 
modernūs fikčeriai. Nuoma $40. 
gera sutartis. Ideali vieta porai. Pa
matykite, įvertinkite. l>el l igos no
ri skubiai parduoti. 1147 \ . Damen 
Avenue. 

DIckens 2-1618 

Grosernė ir Delikatesų 
Parduotuvė 

Saldytas maistas. Mokyklos re ikme
nys. Daug prekių. Jokios konkuren-
rijos. Gyv. kambariai. N u o m a $60, 
gera sutartis. Trumpos valandos. 
Puiki proga porai. Dėl l igos nori 
skubiai parduoti. P a m a u k i t e . įver
tinkite. CFxlercrest 3-9884. 

Groserne ir Delikatesų 
Parduotuve 

į s igyvenęs biznis. Gražus 4 kamb. 
butas su vonia užpakaly. Nuoma tik 
$S0 mėn. Puiki proga ved. porai. 
Parduoda nebrangiai. $3.500, arba 

-už gerą rimtą pasiūlymą. Pardavi
m o priežastis liga. 1117 Lili Ave. 
IHversey 8-8395. 

— — — — — — — — i • — . 

RESTORANAS 
"Air conditioned". vietos 37- lema 

*-"horseshoe" baras ir staliukai. Ge
trai einus biznis. įsigyvenęs. Puiki 
'proga porai. Vertus $4.500 parduoda 
-tik už $2.000. del kitų interesų 
nori skubiai parduoti. 1723 K. 71st 
St. EXfrlewood 4-4692. 

. . . . 

COCKTAIL LOUNGE. Nebrangiai 
parduodu ii nelaimes. Nuo per didelio 
rūkymo susirgęs Berger liga, nebevaldau 
kojŲ. Esu priverstas skubiai ją parduoti. 
Puikus biznis. XIodernūs įrengimai. Ne
didele nuoma, gera sutartis. 

• 
Tel. STewart 3-9700 

FURNITURE 
MOVERS and 

PACKERS 
FULL OR PART TIME 

KOTT EXPRESS 
& VAN CO, 

6727 STANLEY AVE. 

WANTED MEN 
TUCKPOINTING 

STEADY W0RK 
GOOD PAY 

1215 S. Central Park 
Phone CRawford 7-2694 

Kxp. but will conslder eapable 
boglnner. Will train. Accuracy more 
tliun speed. Good pay. 5 day week. į 
Kxcellent opp. for advancement 
With well Mstablished ftrni. 

THE TEXAS CO. 
First & Thachter Str. 

VANDF.RBILT 4-3128 
DKS P L A I N E S 

Reikal ingas senyvas žmogus pagel
bsti prie lengvy darbu mažame aky
je VViseonsin'e. Kreiptis: .IOHV G Ė 
R I U S . 3807 South Emerald Ave., 
(h ic i igo . m . 

E X P F R I F X C E D 

STEEL WAREHOUSE 
MEN 

Mušt be able to read mierometer. 
Steady. (»ood worklng conditions. 

$1.50 per hour. 
T im*- and one-half overt ime 

after 40 hours. 
Hospitalization and vacation. 

EMERGENCY 
S T E E L SERVICE 

7415 St. Louis Ave. 
SKOKIE, ILL. 

Ha ve Permanent Opening 
FOR GOOD 
TYPIST 

with or without truck line experienee. 
to train for aecounts reeeivable dept. 
Deveralfled work. & exoellent trans-
portation. 

MOTOR CARGO 
INC 

3434 W. 51st St. 
WAlbrook 5-8500 

MR. DIEBALL or MR GRIGGS 

Ieškote darbo? Skaitykite smul

kių skelbimu skyriuje darbo pa

siūlymus. 

BUSINESS SERVICES 

Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimu 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu Vlrgmia 7-6640. 

darbui. 
Geras atlyginimas. 

STANDARD 
BRANDS, INC 

2133 W. PERSHING ROAD 

TYPIST AND 
GENERAL OFFICE 

Steady. ConKenlal worklng condi
tions. $40-$45 wk. Alternate Sat. 
morning. 

1720 N. ELSTON 
Mr. Strausy, Altmltiųjp 6-0070 

Reikalinga moteris kuriai reikia nainy 
«u išlaikymu; ir su atlyginimu. Dirbti 
lengva namų ruošos darbą pas senyvą 
motiną su dvit-m suaugusiais sūnumis. 
Kreiptis tarp 10 v. r. ir 8 v. v. 4010 
South I 'aiman Avenue. 

HOUSEKEEPER 
To tako full eharjce of house. 

Motherly type. (motherleaa h o m e ) . 
One interosted in grood home more 
than salary. 3 children: 13 yearH— 
i% yra. and 18 months of ag-e. 

Phone MR. C H E R R Y 
BErkshire 7-6952 after 6 P.M. 

W A I T R E 8 S 
F X P E R I E N C F . D 

STEADY 
7 A.M. to 2 P.M. 

No Sundays or Holidays 
Ciood vvorkinjc conditions 

l i; \ l . | W I M ) i . l i l l . l 
7123 N. We?*t*rn Ave. 

SHeldrake 3-9S26 

Savininkas parduoda COLONIAL 
styl iaus namą pastatytą pagal užsa
kymą. 6 kamb.. gražių plytų Iš vi
sų pusių, ąžuolines grindys tr {ren
gimai. 2 ceramlškų plytelių vonios, 
"rumpus" kamb. rūsy, 2 židiniai. 
Gražus kiemas, rojus valkams. Ar
ti bažn. mokyk, ir krautuvas. Geras 
susisiekimas. $20,500. Šiokiadieniais 
skambinkite nuo 6 Iki 10 v . v., visą 
dieną sekmad. REl iance 5-2726 

i 

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių bungąlow, 8-niakampis fasa
das, pres. plytų — čerpių stogas — 
kokl inė vonia — pilnas rūsys — 
plytiniai sandSl. rūsyje — dušas — 
plien. balkiai — stulpai — gal ima 
jtiasyti butą pastogėje. Arti bažny
čia, mokykla, sustojimas — prie 58 
ir Kedzie. Gražua kiemas. Rojus vai
kui. Geras susisiekimas. Kaina — 
$18,500 Skamb. U'Albrook 5-8609. 

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai! Dėmesio! 
Dirbanti porelė, dabar susispaudu
siai gyvenanti su giminėmis , jleftko 
3 kamb. neapstatyto buto. Pagei
dautina plet.-vakarlnSJ dalyj. Visais 
atžvilgiais bendradarbiaus, š iokio
mis dienomis skambinkit Vlrginla 
7-2523, vakarais ir savaitgal. skam-
blnklt WEntworth 6-2226 

SAVININKAI, skambinti kuo greičiau
sia! Patikimai porelei su 2 vaikučiais, da
bar gyvenančiai drėgnam rūsyj, despe
ratiškai reikalingas 4-5 neapstatytas, su 
ar be šilumos butas piet.-vakarinej dalyj, 
arti katalikų mokyklos. Mokės iki $60. 
G e r o s rekomendacijos. Skambinkit 
YArds 7-2956. 

F O R D firmoje tarnautojas su Sei
mą, (3 mokyk, lankantys vaikai) 
dabar tik atvykę ift Detroit'o jieš-
ko 5 kamb. buto su baldais ar be, 
pietvakarių daly frt i katal ikiškos 
mokyklos. Geriausios rekomendaci
jos. Skamblnlte. tuojau: 

NOrmal 7-6293, 
apt. 105 

REIKALINGAS BUTAS 

Dabar tik pardavė savo namą. Atsakin-
Ra katalikų šeima iŠ 4 suaugusių skubiai 
jieŠko 5 ar 6 kamb. neapstatyto, apSild. 
buto pietų ar pietvakarių daly. Bendra
darbiaus su savininkų ir patys dekoruos. 
Skambinkite • 

LIvingston 8-8698 

2 butų mūrinis namas 
6 Ir 6 kamb. Garu ši ldomi; automa
tiškas vand. ši ldytuvas. Arti prie 
visko 2 auto. garažas. 64th ir Rlch-

| mond apylinkėj . Kaina $28,500. Su-
į sitarimui skambinkite: 

PRospect 6-3286 

HELP VVANTED — VYRAI 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Iš TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
T l ' R | S HX3A PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell St. 

CHICAGO 29, ILL 
Tel. WAlbrook 5-9209 

PROGOS — OPPORTUNITTES 

C A F T 
S T E R U N G COLORADO 

M A I N HIGHWAY 
Gerai ein^s biznis, prie trokų susto
j imo vietos, naujame al iejaus šalti
nių centre. D«l l igos verčiami par
duoti nebrangiai. Biznis parduoda
mas su 7 kamb. namu arba be na
mo. MAnsffeid 6-10426 

HOT DOG STAND 
Gali būti perkelta: dabar yra geroj 
vietoj ant Trving Pk. arti River 
Road. Pilnai jrengta, kaip nauja. 
Verčiamas parduoti už geriausią pa
siūlymą. 

3745 X. Xewcast le Ave. 
MTlberry 5-2605 

NEED MANY GOOD 
T. V. TROUBLE SHOOTERS 

IMMEDIATELY. l EXCELLENT PAY. 
Many Company paid employee benefits. 

Come in or write to Dept. "L" — or phone 
IMPJSRIAL 532 E x t 238 

EMPLOiYMENT OFFICE. 
Hours 8 to 3:30 Monday thru Friday 

R C. A, VICTOR 
# 

3310 E. Michigan, Indianapolis, Ind. 
CITIZENSHIP REQUIRED. 

E N G U S H REQUIRED. 
Bring Sočiai Security Card and Birth Certificate. 

8 kambarių rezidencija 
954 W. 95TH ST. 

125'xl60' sklypas. Automatiškas 
karstu vand. apšild. su aliejumi. 
Elektrinė krosnis. Automatiškas e-
lektrlnls karSto vandens Šildytuvas, 
uždara* •'porCius". 2 auto. garažas. 
Vaismedžiai. ViStidė. Dalis namo ga
li būti pertvarkyta išnuomojimui. 
Kaina $17.500. Kreiptis telefonu. 

M. SHEMAITIS 
BEverly 8-4227 

Savininkas parduoda 4 butu namą: 1-as 
5 kamb.; 1-as 4 kamb. 2 po 3 kamb. 
2 pušniniy Icnty porčiai. Automatiškas 
karšt. vand. apšildymas. Visos grindys 
kieto medžio. 37VĮ pėdu sklypas, 1 
auto. garažas. Gražus kiemas, rojus vai
kams. $200 mfn. jplauky plius butas 
savininkui. Arti bažnyčios, mokyklos ir 
krautuves. Geriausias susisiekimas. 
$28,000. Skambinkite savininkui 

COrnelia 7-4992 

2 RAMIOS, 
PATIKIMOS S E S E R Y S 

ir 3 mėn. kūdikis (vyras tarnauja 
laivyne) skubiai j ieško 3-4-5 k a m 
bariu buto su baldais ar be. Pa
geidauja vakarinėj daly arba bet 
kur geroje apyl inkėj . Finansiškai 
atsakingos. Norėti; tuojau užimti. 

Skambinkite SAcramento 2-2975 

Atsakinga pora (vyras telefonų ap
tarnautojas) jieftko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto buto su apftild. pietų 
daly. Ramūs tvarkingi žmonės, na
mus prižiūrės kaip savo nuosavy
bę. Nori tuojau užimti nes namas 
parduotas ir naujas sav. sau užima. 
Geriausios rekomendacijos. Skam
binkite Bl ' t terf ie ld 8-8877. 

Savininkai, štai jūsy nuomininkai ! 
Atsakingai Seimai—4 suaugę (3 dir
bą — 1-as dirba CTA 28 m.) sku
biai reikia 3 ^ - 4 - 5 kamb. (2 mieg. 
kamb. ) neapstatyto buto. su apšild., 
pietvakariuose. Geros rekomendaci 
jos. Patys dekoruos. Skambinki te : 
\VAlbrook 5-1924. 

JIEŠKO BUTO 
Geležinkelietis su žmona ir dviem 

vaikais skubiai j ieško 5—6 kamb. 
buto be baldu, bet kuriame gražes
niame pietų rajone. Pag. arti I. C. 
geležinkelio. Finansiniai pajėgūs. IS-
slremontuos. Geriausios referencijos. 
Vineennes 6-1189. 

Savininkai, reikia buto! Eleėtrician 
su žmona ir 3-is gražiai išauklėtais 
vaikais skubiai j ieško 5 ar 6 kamb. 
buto be baldų. Pageidauja pietva
karių daly. Vaikai dabar gyvena 
pas gimines už miesto. Patys de
koruos ir bendradarbiaus. Skanibin-

j kitę tuojau. WAlbrook .5-9198. 

Biznierius su žmona 
j ieško 2-3 kamb. apšild buto su bal
dais ar be baldų, pietvakarių daly. 
Pageidauja Beverly ar Brainard. Pa
tikimi nuomininkai. Geriausios re
komendacijos. Gali tuojau užimti. 
Skambinkite: 

CEdarcrest 3-9688 

ANGLŲ KALBĄ GALIMA IŠMOKTI TIK SU 
A. L A L I O 

lietuviškai angliška, angliškai lietuvišku 

Ž O D Y N U 
Nauja laida dviem tomais I U iStarimu. 

Kaina $14.00 
Pinigus prašom siųsti kartu su užsakymu Užsakyti žodynai 

pasiunčiami pastų. Užsakymus siųskit*: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., Chlcago 8, Illinois 

f 

SAVININKAS PARDUODA 
7 BUTŲ NAMĄ 

3 butai po 5 kamb.. 2 po 2 kamb. 
r>«l l i sos verčiami parduoti. Geras 
pirkinys nebrangiai. 122« S. Central 
Park Skambinkite: 

TRVING 8-8915 

PARDAVIMO 

Taverna ir Royal Oaks 
Piknikams Parkas 

2 aukStų mūr. namas. 5 kamb. vir
šuj. Visi modernūs įrengimai. Ge
neral einq.s biznis. Išeina į pensiją, 
parduoda nebrangiai. 87th St. tr 
Kean Ave., \Villow Springs 957-M-l 

STRUCTURAL ENGINEERS 
or DRAFTSMEN 

ENGINEERING DEGREE OR EQUIVALENT 
AT LEAST 5 YEARS EXPERIENCE ON DETAILING AND 

CHECKING STRUCTURAL DRAttTNGS 
WRITE COMPLETE DETAILS, EDUCATION, EXPERDBNCEf 

AND SALARY EXPECTED TO 

DRESSER EQUIPMENT CO, 
W R I T E O R 

P H O N E C O L L E T — U N I V E R S I T Y 2 1 2 3 
A s k f o r D e p t . L . 

875 Michigan Ave. Columbus, Ohio 

PONTIACS 
LATE M O D E R N CONVERTTBIiE8 
mušt be sold in t b e next S0 days. 

S E E OUR PONTIACS 

LOEBER PONTCAC, INC 
1111 N. Clark S t 

[vairių prekių krautuvė. Žaislai, pasvei
kinimo atvirukai, dovanos, laikrajčiai, 
rūbai, mokyklų reikmenys, žurnalai ir t. 
t. Tikras uždarbio šaltinis. Gražus gyv. 
kamb. užpakalyje. 2 butai 2-me aukite. 
Puikus pirkinys, su ar be namo. Ap
žiūrėkite, įvertinkite. Parduodama dėl 
svarbios priežasties. 
1036 W. 59th S t VVAUbrook 5-2505 

— 
Maciūne Shop. Production and Jobbing. 
Good going bus. Plenty of work on 
hand. Completely eąuipped. £xcellent 
opportunity for 2 partners. Rent $45. 
Good lease or will sell with property. 
Real saerifice for quick sale. X 

7129 S. CHICAGO AVE. 
MUseum 4-6394 

HKATING * AIR CONDITIONING 
BUSINESS. 

I^rgest Chieago Area Dealera. 
Distributership Franchise \rajor 

Co's. 2 trucka *50 Chev. & '48 Cros-
ley Completely eąuipped and stock. 
4 room apt. office and 2 car graragre. 
Also 5 rm. h i m e , Saerifice for im» 

l mediate aale. Leaving town. Call 
owner. Elmhurst 7A29. 

MAISTO P R O D U K T Ų I R 
MfiSOS PARDUOTlTVC: 

Pramoningras rajonas. Dldel§ apy
varta Gerai Jrengta kra,utuvė\ Ne
didele nuoma, gera sutartis. Puiki 
proga ved. porai. Apžiūrėkite, įver
tinkite. Skubiai parduoda, nes neį
stengia vienas aptarnauti . 2611-13 
v &7th St., Chlcago 8-2085. 

Skelbti* "Drauge" apsimoka, 

nes jfe yra plačiausiai skaitoma-

lietuvių dienraštis, o skelbimo 

kaina yra prieinama visiems. 

DIDELEI VVISCONSIN FIRMAI REIKIA 
DIE MAKER, DIE CAST DIE MAKERS, 
TOOL MAKERS, TIME STUDY MEN, 

ir TOOL-ROOM MAŠINISTŲ, 
AUKŠČIAUSIAS ATLYGINIMAS. NUOLATINIS DARBAS. 

Rašykite tuojau: Box L, Lithuanian ''Draugas", 
23 E. JACKSON BLVD., CHICAGO 4, ILL. 

"Draugo" Administracijoje 
galima gauti Įvairių spalvų 

R o 2 A N č I V 
Jų kainos: paprasti $1.00; su 
nerūdyjančio metalo grandinė
le ir sidabriniu kryželiu $2.50; 
Su sidabrine grandinėle ir si
dabriniu kryželiu $4.00. 

Tfeakymus su pinigais s iųskite: 

DRAUGAS, 
2334 S o . O a k l e y A v e . , 

Chlcago 8, 111. 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A t 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 50 et. 
Pinigus siųskite kartu sai užsakymu. Užeakytos knygos 

pasiunčiaiuo.s pačtu. 
Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue Chlcago 8, Illinois 

<? 
V. K. JONYNO MONOGRAFIJOS 

Tai meniškas leidinys, gausiai iliustruotas, anglų, vokie
čių, prancūzų ir lietuvių kalbomis (vienoje knygoje) Monog
rafija paruošta Aleksio Rannit'o. Lietuviško meno mėgėjai 
kviečiami tą vertingą monografiją įsigyti. KAINA $2.00. 

Užsakymus siųskite: — 

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chlcago 8, III, 

^ . 

# 

{DOMIOS KJTYGOS 

— I 

I HktvikvIrftF ''Draugą' 

GLASSBLOWERS 
VVANTED AT ONCE! 

Experienced in Cathode ray tube sealing operations for bath 
experimental and production work. 

Attractive positions open with a well established, progressive 
cathode ray tube and instrument manufacturer 

in suburban Philadelphia. 
SALARIES OPEN! 

MOVING EXPENSES PAID 
Interview arranged upon receipt of reaume of experience, 

Write or Wire to President 

ELECTRONIC TUBE CORP, 
1200 E. MERMAID LANE, PHILADELPHIA, PA. 

THE STORY OF 
U T H U A N I A , ™ 

— P a r a S B — 1 Ulfi I 
Thomas 6 . Chase t W -

Trumpas, t ikslus Ir {domus ap-
rasvmas l ietuvių tautos istorinių 
laimSjimų per paskutini tūkstan
ti m<*tu. Sial knygai {vadą yra 
p a r a k s tearsus laikraštininkas !«• 
torikas William Henry Camber-
iln. JI ta ikoma angliškai skaltan 
Mai visuomenei. 

PUIKI DOVANA 
AMERIKIEČIAMS 

(u mokykloms Ir knygynams, pa
skleidimui tikslių i n f o r m a c i j ų 
u pi Lietuvą svet imųjų tarpe. 

892 pusi. kaina $8.50 

ržsakyinus su pinigais s iųskite 

D B A U O A S 
2884 S. Oakley Ave* 

Chleajco 8. Oitaols 

Naudinga Knyga Visiem Metam 
T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
gą "šventųjų Gyvenimai", kurią paraše kun. K. A. 
Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714 pusi., apie 50 šventuo
ju atvaizdų; ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir 
kaštuoja $5.00 su persiuntimu. 

Knyga turi 365 šventųjy, gyvenimo santraukas, su
rašyti kiekvienas dienos šventieji, kurių viso suminėta 
apie 6,000 vardų. , 

Tie gi šventieji, kurie veikė Lietuvoje, ar turgjo ku
rių artimesnių santykių su lietuviais, yra plačiau nu
šviečiami. Knyga parašyta lengva kalba, visiems su
prantamai ir gali būti gražiausia dovana Jūsų giminėms 
bet kokia proga. 

Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8. IU. 

SKELBKTTfiS "DRAUGE' 

Ryžtas ir pasiaukojimas lydėjo lietuvius, kuriančius Ne
priklausomos TSvynės atstatymą 1918 ir vėlesniais metais. 

Skaityk 120 puslapių, gausiai iliustruotą knygą. 

LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI 
kuri už 1 dolerj supažindys su kovos keliais už Lietuvos 
miškus. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, III. , 
Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu Ij 
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Antradienis, rugpjūtis 21, 1951 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOia 

Lietuvių Golfo Diena 
Chkago, Ui. — Trečiadienį, rug da jis paliečia jautresnę temą. 

U^tu°viu Ootfnn ąT,.^ y k s t a n Č* i M n e I v ° numatyta pradėti 1 vai. fx> pie Lietuvių Golfo Turnyre užsire- i t u . t f t*ia„ P s ant didesniam žaidėiu gistravo dalyvauti 103 žaideiai • » -^ • ,* ? ^ i • • 
Si™ ™r.m^aijL i; 1 . • ^T J ; skaičiui golfo turnyro dalyviai 
bios pirmosios lietuvių golfo p»r- D r a š o m i Jt* eA\\ atvvkti ir anks-
menybes žada sutraukti ir nema
žai iiūrovų bei svečių. Jau dabar 
Golfo Dienos iškilmėms ir vaka-

ciau. Golfo Komiteto nariai: John 
J. Kazanauskas, Stanley Balze-
kas, John W. Pachankis ir Alexan 

kain 2 o o ^ n U
V , e t ? d a U ^ t U d e r G. Kumskis bus golfo lauke 

Nors vietų | j a u n u o 1 0 v l d a n d o B
 6

r y t o . Tad 
tuo laiku jau ir bus galima pradė
ti žaisti. 

Kaip jau pranešta, Lithuanian 
Chamber of Commerce organizuo-

skaičius Gleen Eagles Golf Klu
bo patalpose yra ribotas, tačiau 
jei dar kas nors norėtų Golfo 
Dienoje dalyvauti, prašomas iš 
anksto pranešti Golfo Komiteto. i v v k 
pirmininkui John J. Kazanauskui 8 5 L . T 5 ? 1 # " 2 . ^ J ^ * 2 ? ? £ 3 
(telefonas VIrginia 7-7747), kad 
galima būtų padaryti atitinkamus 
pasiruošimus didesniam svečių 
skaičiui priimti. 

Be jau paskelbtų, dar Lietuvių 
Golfo Dienai dovanas paskyrė šie 
asmenys ir firmos: 

Balzekas Motor Sales, Inc., pre
zidentas Stanley P. Balzekas, Bill 
K's Liąour Store savininkas J. 
Kareiva, Troost - Pachankis Mo
numentą - viceprezidentas John 
W. Pachnakis, New Process Bak-
ing Co. vice prezidentas Edmund 
R. Kutchins, District Savings and 
Loan Ass. sekretorius Joseph M. 
Mozeris, General Finance Corpo
ration, Associated Discoutn Cor-

Eagles Golf Clube prie 123rd 
Street ir Bell Road, Lemont, Il
linois. A. B. 

Šaunus išvažiavimas 
Philadelplua, Pa. — Mikelaičio 

gražiame sodne rugsėjo 2 d. įvyks 
Šv. Andriejaus parapijos šaunus 
išvažiavimas — metinė Lietuvių 
diena. Pasilinksminimas jauniems 
ir seniems. Bus dainos, šokiai, 
lenktynės, virvės traukimas ir ki
tokį žaidimai su dovanomis atsi
žymėjusiems, šokiams gros geras 
orkestras. Kaip paprastai bus 
įvairių užkandžių ir gėrimų. 

LAIMĖJO VANDENYJE $2,800 jaunimą paruošti marksistinėje 
dvasioje. 

Pagal Maskvos planą 
Patiriama, kad komunistines 

Vengrijos švietimo ministerija N į e k a f i n e g a l . m ū & ų ^ 
išleido potvarkį, kuriuo įsakoma' . ; • 

„ .„, E. . . . minti, išskyrus mus pačius, 
vienuolių išlaikomas mokyklas 
laikyti nuolatinėje priežiūroje ir į —HoUandas 
kontrolėje. Šis uždavinys paves-j lIlllllllllTlIlIUIIIIIIUlUllllIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHllllllllllUIHIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIUIIIIl 
tas valstybinei bažnyčių reika-į PAMINKLAI TIESIAI IS DIRBTUVES 
lams tvarkyti įstaigai, kuri bu
vo gegužės mėn. įsteigta tikslu 

G Ė L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE Iš GUŽAUSKŲ 

6901 S. Wentworth A ve. ' 
Beverly Hills Florai Co. 

STe\vait 3-2454 
Hl 'dson 2-2224 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktuvės. 

Mareen Hassan Hammad, 34 metų, Egipto karaliaus Faruko sargas, 
perplaukė per Anglijos kanalą. Jis laimėjo lenktynes tarp 20 plauki
kų. Jis plaukė 12 valandų ir 12 minučių. Laimėjo $2,800. (INS) 

Gal retai kur lietuviai kata-

Maloniai kviečiame • parapiečhis y 
ir apylinkės lietuvius senus ir 

poration, Canadian Ace Brewing jaunus atvykti į Sv. Andriejaus 

£ STiS?*^ £™ n a JTSL^S5T2S likai *•* te8iri*ino-kad ̂ a-
mas: gatvėkariu Nr. 66 iki City 
Line, o ten rasite autobusą, kuris 

Urugvajaus lietuviu kataliku radijas 

der G. Kumskis, Walter Kumpi 
kas, mėsos prekybos "Labey Da 
ley" savininkas, John Zelis, taver
nos savininkas. 

Golfo pirmenybių žaidynės bu-

Jonas Matulionis 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

lą, laikraštį ir i lgas valandas 
skaito. Matulionio lentynos ap-
krautos visais lietuviškais leidi- P ^ U " ^ r * l 
niais, pradedant popiežių encik- PATERSON N J. — Kug-
likomis, baigiant Brazdžionio P J ū c i o m § n ' }2J' ™*™™> 
poezija ir įvairiais periodiniais ' N - * • Wko d l d z i u h s F * * * * * 

dainų švente, sutraukusi dau-

liau ir jie turėtų bent keletą 
minučių savo radijo, kaip tai 

nuveš į parką. Arba važiuokite ! ̂ arė Urugvajaus lietuviai. Mat, 
dideliais liuksusiniais autobusais, 
kurie tą dieną važiuos 10-tą va
landą ryto nuo bažnyčios ir nuo 
koplyčios. Autobusu kelionės bile 
tus įsigykite būtinai iš anksto. 

Važiuojam visi! 
Lietuvių Dienos Komitetas 

ir kitais leidiniais. Be abejo, tai 
reikalauja daug lėšų, bet jis jų 
suranda nors labai kukliame sa-

giau ir mišresnės publikos ne
gu per kitus panašius pasiro-

vo šeimos biudžete.' Visų, tad' d v m u » - ^je matėsi ne tik ne
suminėtų ypatybių dėka J. Ma-1 t u v i ^ i š s*™ i r * f t * a Py l į n * 
tulionis ir tapo tuo mūsų tauti- k iU miestų, bet ir kitataučių, 
niu žibintu, kurio šviesa siekia1 Programą išpildė Patersono, 
ir kalnų viršūnes ir toliuosius Bayonnės, Newarko ir Eliza-
mūsų Tėvynės horizontus. betho lietuviškųjų parapijų cho 

„ . ,. rai atskirai ir visi bendrai. Ben 
Apdovanotas šv. Grigaliaus drame p a s i r o d y m e dalyvavo 

ordinu \ ̂  -r jjarisono choristai. 
J. Matulionio v£ityajie}il$p ne-. Dainų šventės proga buvo 

pasakyta grfižių kalbų. Šven
tę atidarė varg. Vincas Justas 

pastebėta ir neįvertinta. Už jo 
krikščionišką darbą Šv. Tėvas 
apdovanojo jį aukščiausiu Šv. 
Grigaliaus ordinu. Šitas faktas 
yra ne tik atpildas už jo sėkmin 
gą krikščionišką darbą, bet ir 
Šv. Tėvo parodymas meilės lie
tuvių tautai .stovinčiai jo vado
vaujamos Bažnyčios kovų avan
garde. O tai dar labiau pailgina 
J. Matulionio vertybių grandinę 
lietuviškosios visuomenės aky-

J. Matulionis gimė 1898 me
tais vasario mėn. 7 dieną Šiugž
du kaime, Ūdrijos valsčiuj, Aly
taus apskrity, vidutinių ūkinin
kų šeimoje. Lietuvos kaimo idi
lija dar ir šiandien yra giliai įsi
šaknijusi jo širdyje ir sąmonėje. 
Ji atsispindi jo kalbose, paskai
tose ir straipsniuose, 

jau nuo seno cia siunčia viena 
stotis lietuvišką programą, bet 
deja ji tarnauja kitiems, o ne 
lietuviams. Ten girdisi lietuviš
kos dainos ir "muzika, bet tai 
panaudojama pagerbti Lietuvos 
okupantams ar jiems parsida-
vusiems. Dabar, dėkui Dievui, 
ypatingu naujų kolonijos kape
lionų rūpesčiu, jau pradėta siųs 
ti tikrai lietuviška ir katalikiš
ka programa per vieną moder
nišką ir stiprią stotį. Vietos 
lietuviai mielai susirašė ir pa
sižadėjo kas mėnesį įnešti savo 
duoklę ir taip išlaikyti šią va
landėlę. Kiekvieną sekmadienį 
bus siunčiama 15 minučių ra
dijo programa. 

Pirmą kartą programos in-

nišką apie $300 vertės "Tapė 
Recorder". Tai bus nepamaino
ma pagalba ir būtinai reika
lingas dalykas tokioje koloni
joje, kur dar labai sunku su
rinkti pakankamai meninių jė
gų, kur dar nėra gero choro 
ir maža tėra darbuotojų. Dide
lio geradario didelius nuopelnus 
seklbs lietuviškoji Urugvajaus 
lietuvių radijo programa kiek
viena proga, o gilus dėkingu
mas liks visada čionykščių lie
tuvių atmintyje. 

A. A. 
SIMONAS RIMEIKIS 

Gyveno 173 5 So. Union Ave„ 
Chicago 16, 111. 

Sukako vieneri metai, kai 
neguilesting-oji mirtis išpl6š§ iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tė
vą, rugpjūčio mėn. 1950 met. 
Lai Augščiausias jam suteikia 
amžiną atilsį. 

Jo atminimui bus laikomos 
gcduJingDS pamaldos ruppjiū-
čio mėn. (August) 25 d., 1951 
met., 7:30 vai. r i to , Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioj. 

Kvicčfcime viaus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldo
se. 

Po pamaldų nuoširdžiai pra
šau visus atsilankyti pas ma
ne, 1735 So. Union Ave. 

VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVE. 

Nuo akmens šlifavimo iki raidžių iška
limo ir paveikslų įdėjimo — B1TTIN*S 
ir KAMINSKįY'S ekspertų darbas j n 

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 mitų. 

Atidarą yra visomis dienomis ir 
visomis valandomis. 

MONUMENT W0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

3938 W. 1 1 1 T H S T R E E T T e t B E v e r i y 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Av. Kazimiero kapinių Tarta 
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A N T H O N Y B. P E T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE., CHICAG0, ILL 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

1410 S0. 50TH AVE., CICERO, ILL 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

Nuliūdusi 
kienč. 

Petronėle Rimci-

Iškilmes Ispanijoje 
Ispanijos globojo šventes iš

kilmėse su tūkstančiais ispanų 
maldininkų dalyvavo ir Bosto
no arkivyskupas su 6 amerikie
čiais vyskupais ir Roueno (Pran 
cūzijoje) vyskupas. Jie atvyko 
specialiu traukiniu iš Lisabonos 
su portugalų maldininkais. Taip-

BB 

m mr-' 

auguracijos metu stotis mielai g* dalyvavo ir frrancūzų maldi-
užleido net 40 minučių lietu- n i n k a i » vadovaujami Mons. Blan 
viamfi. Radi4*-*U*yje -4a proga c h e t ' k u r l s * t g * a n o iš Norman-
buvo garbingų lietuvių ir uru- . ^ J 0 3 P r i m o M i ž i l * a u k a i v a n d e " 
gvaiečių svečių. įvairios lietu- \^ ir ^ ^ Jteįkimo ceremoni-

ir par. klebonas J. Kinta, Pro- ^ų organizacijos sveikino tau- j o s b u v o a t h k t o s valstybes gal-

Naudinga Knyga 

Šeimininkėms 

gramos metu kalbėjo Newar-
ko prel. Ig. Kelmelis ir kun. 
V. Demikis, iš Patersono. Visi 
iškele lietuviškos dainos reikš
mę lietuviškumo ugdyme ir jo 
išlaikyme išeivijoje, pabrėžda
mi, kad net tokie nekalti da
lykai, kaip lietuviška daina ir 
giesme, mūsų tėvynėje masko
liškųjų tautos budelių yra drau 
džiami dalykai. 

Labai gražiai V. Justas savo 
atidaromoje kalboje iškele dai
nos reikšmę, kaip jungiantį 
veiksn;, kuris suburia j chorą 
ir jaunus, ir senus, ir naujai 
atvykusius ir čia gimusius lie
tuvius del to, kad daina kal
ba į visų širdis pačia supran
tamiausia kalba. 

Nekalbant jau apie tai, kad 
per šią dainų šventę svetimie
ji pamate ir išgirdo mūsų dai
nų grož|, savieji buvo perkelti 
\ Nemuno ir Šešupės pakran
tes ir pagyveno laiminga pra
eitimi. 

Pageidautina, kad ir kitos ko 
lonijos išeitų su tokiais pasi
rodymais. . - D z ū k a s 

tiečius lietuviškai radijo ban
gomis. Kalbėjo Lietuvos minis 
teris Dr. K. Graužinis, vieti
nio katalikų dienraščio vyriau
sias redaktorius ir senatorius 
Dr. T. Brena ir kiti. Progra
mą vedė ir tvarkė kun. Vla
das Mikalauskas, S. J. 

Visus lietuviškos programos 
radijo darbuotojus labai pra
džiugino linksma žinia, atėjusi 
iš USA, kad ir čia gerai žino-

vos gen. Deigado Serrano var 
du, kuris pasakė jaudinančią re 
liginę kalbą. Jam panašiai atsa
ke Quiroga arkivyskupas, kuris 
savo kalboje meldė ypatingos 
globos aukščiausiajai Bažnyčios 
Galvai, Pijui XII. 

Kada kas kalba? 
Prieš vestuves — jaunikis 

kalba, o jaunoji klausosi, 
mas didelis lietuvių veikėjas Po vestuvių — jaunoji kal-
prelatas Juras nupirko ir siun- ba, jaunikis klausosi, 
čia Urugvajaus lietuvių katali
kų misijai naują visai moder-

Dr. J. Valaitis, skautų "Vyties" 
korporacijos — V. Mikalavi-
čius. Rašytoja Jankevičiūte pa 
skaitė savo gražų originali kū
rinei}; Jausmingą ir patriotingą 
atsisveikinimo žodį tarė Liet. 
Studentų Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Zvirzdys. Programą 
gražiai pravedė stud. Adamke-
vičius. 

O porai metų praslinkus po 
vestuvių, — abu kalba, kai
mynai klausosi... 

JUOZAPAS MAŽRIMAS 
Gyveno 4409 S. Wood Street 

— tel. VIrginia 7-6018. 
Mirė rugp. 19 d., 1951 m., 

12:30 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. 

Gim€ Lietuvoje. Kilo iš Kva-
žiįį parapijos, Sudalių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me: 4 dukterys — vicnuole-se-
selfi Al. Lucillc, šv. Pranciš
kaus vienuolyne, Monika Be-
susparis j , te., žentas Juozapas, 
Antanina " Salazar ir žentas 
Carlos, Viktorija Ja reckas bei 
žentas Vladislovas; 3 sūnūs: 
Juozapas, mart i Aleksandra, 
Kazimieras ir Albertas; 5 an
ūkai ir 3 anūkes; brolis An
tanas -Mažrimas ir jo šeima; 2 
seserys: Ona I>alklene ' ir Ona 
Klimienė ir jų šeimos; švo-
gorka Juzefą Kaminskienė ir 
Jos vyras Jurgis ir jų šeima; 
pusbroliai, pusseserės ir daug 
kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hcrmitage Ave. L»aidotuv€s į-
vyks ketvirtad., rugp. 28 d. IS 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdo: Dukterys, žentai , 
SumLs, Marti , Seserys, Broliai 
ir visi kiti Gimines. 

La,id. direkt. John F. Eu-
deikis, tel. YArds 7-1741. 

SENIAUSIOS I R MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ fSTAIGOS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMJTAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 
4330-34 SOUTH CALIFORN1A AVENUE 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS 
RADIO PROGRAMOS 

I i stoties WGES (139* k ) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 Tai. ryto. 

ALEKSANDRUI DIMAVIČIUI mirus, 
j o žmoną ir v a i k u s nuoš irdž ia i užjauč ia 

Venckai, Galdikai, Ulpos, Škudzjnskai, Giedraitis. 

SFFiJTlS 

<5«i ?m vm 

PIRKITE TIESION NUO 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

J J.u 
UODfiSlO VALANDOJ 

šmmkm 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ PfftEKTOtfAf 

6845 So . Western Ave . Air Condltloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams tfteto. 
Tiems, kurie gryvena kitose miesto dalyse; sausime 

koplyčią arčiau jflsų namų. 

^ = ? = « ^ 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
Pmruose 

H. MAClULTTfi - DAUOIRDlKNfl 

157 ęml Kaina $2. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS*, 
2334 S. Oakley Ave. 

Chkago 8, UI. 

lauki studentų arbatėle 
Steigiamajam Lietuvių Stu

dentų seimui pasibaigus, praeju 
sio sekmadienio vakarą Kairio 
salėj buvo suruošta jauki ar
batėlė. Jon atvyko seimo atsto
vai ir būrelis svečių, kurių tar
pe matėsi: Dr. ir ponia Dauž-
vardžiai, L. Šimutis, prof. A. 
Gylys, Alice Stevens, prof. G. 
Galva, prof. ir p. Zaikauskai, 
MaČuikienė (ji aukojo seime 
įsteigtam Liet. St. Fondui $50), 
rašytojas A. Baronas, Dr. P. 
Grigaitis ir kiti. Svečiai trum
pai pasveikino naujai įsisteigu
sią studentų sąjungą. Ją svei
kino ir atskirų studentų orga
nizacijų atstovai: nuo Ateitinin 
kų — 2emaitis, "Šviesos" — 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo ateitį . . . 
Standard yra stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 
Federal Savings * Loan Insurance Corporatir a bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue,, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

JUSTIN MACKIEWICH. prezidentas 
m — • • • m m mm > < » * » » • » » # * • 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 po pietų 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vakare 
Trečiadieniais visai neatidaroma 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

(Mes tur im* koplyčias Ambulan.su patarnavi
mas j r a te ikiamas 
dieną i r naktį. Rei
k a l e , saukite 
mus. 

visose Chscagos i r 
Roselando dalyse Ir 
tuojau p a t a r 
naujama. 

#1 

LAGHAWICZ IR ŠONUS 
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tel. SEeley 8-57U 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S.' 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 & BALSTED STREET 710 W. lStk «TREET 

Telepnone: lYArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel Ptltoi»n 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. TeL TAM* 7-8401 

JUMIS F. RUOMIM 
8819 S. UTUANICA AVE. TeL YAnU 7-1138-1139 

JULIUS L1ULEVIČIUS 
4848 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAl»yette 84578 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 W. 46th STREET TeL YArds 7-0781 I 

— 

. 

• * 
i 

http://Ambulan.su
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X Prof. R. Lemkinas, Ge

nocido Konvencijos auto
rius, šiomis dienomis atlan
kė L. Šimutį, ALT pirminin
ką, pasitarti tos konvenci
jos ratifikavimo (JAV sena
te) reikalu. 

X Simas Urbonas, "Ka
rio" redaktorius, savaitei at
vyko į Chicagą spaudos rei
kalais ir susitikti su savo 
pažįstamais. Sustojęs pas J. 

\% ARTI IR TOLI 
A. J. Valstybėse 

KOLUMBIJOJ ! 
SKRIDIKŲ LENKTYNES 

— Eilė pramogų. Įsitiki
nus, kad Sydnejaus lietuviai 
pasidarė neskubūs oficia
liems susirinkimams, vietos 
vadovaujantieji veiksliai nu 
tarė prie bendruomenės su
siartinimo bei suaktyvinimo 

— PreL J. Balkūnas kvie
čiamas būti Laik. Org. Ko
miteto nariu mielai sutiko 
prisidėti prie JAV Lietuvių prieiti per šokius, pramo-
Bendruomenės organizav i - gas, kurių šių metųtpabai-

gai numatyta visa eilė. 
— Bogotos lietuvių kolo-

. nija rugsėjo 8 d. rengia 700 
metus išdirbės vienoj radijo metų Mindaugo vainikavi-
įmonėj Austrijoj, atvykęs i įmo ir jo krikšto sukakties 

mo. 
— Vacis Japertas, radijo 

technikas, tremtyje penkis 

Ameriką paskutinius du me
tus dirbo vienoj Brooklyno 
firmoj, dabar tarnauja JAV 
kariuomenėj. Jo tėvas yra 

K 3 5 ^ M 3 E » Pasilikcs Au9trijoj-
Ave. Tel. KE 8-3464. — Kun. P. Virmauskis or-

minėjimą, kuris bus praves 
tas įdomia programa mies
to savivaldybės koncertų 
salėje. Ta proga kun. Niko
demas Saldukas ves radijo 
—programą per valstybinę 

Bostone, būtent, rugsėjo 8 
šios ir Mindaugo krikšto mi
nėjimą. 

KANADOJ 

popiežius Pijus XII kablegra 
ma prisiuntė palaiminimą jų 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukakties proga. Sukak
ties dieną rugp. 22-ra J. E. 
vysk. Padolskis Lietuvių Ko 
legijo? koplyčioj atlaikys jų 
intencija šv. Mišias. 

X Komp. A. Pocius, Šv. 
Jurgio parapijos varg., A. 
Giedraitis, šv. P. Marijos 
Gimimo parapijos varg. ir 
ALRK Vargonininkų Sąjun
gos centro pirm., ir A. Mon-
deika, šv. Antano parapijos I n į m ą pačiam mieste. 
Ciceroj varg., važiuoja J me 
tinį ALRK Vargonininkų Są 
jungos seimą, įvykstantį rug 
pjūčio 22 d. Kingstone, Pa. 

X A. Jakutis rašo mums 
iš San Francisco, kad tenai, 
ryšium su Korėjos karu, y-
ra žymiai palengvėję gauti 
darbo. Esą net atvažiavusių 
apie 600 rusų iš Šanchajaus, 
jie visi įsikūrė ir gavę dar 

radijo stotį devintą valandą 
X S t ir Onai Kežams * 2 ^ J ^ J S ? ? . I vakare. Bus paskaityta pri-

taikyta paskaita ispanų kal
ba apie Lietuvos vargus ir 
ypatingai pabrėžtas Lietu
vos genocidas. Antroje da-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
* 

— Gašlūnai įsigijo namus 
Minow Lake priemiestyje, 
prie pat ežero kranto, kur iš 
miesto suvažiuoja daug lie- i 17. i j^ j j *, U UfflviHCl 
tuvių ypatingai sekmadie-' "tHUtW a\fK UCUIVIUd 
niais pasimaudyti ir lietu- Į Viename laikraštyje iš 
viškoj aplinkoj praleisti lai- j Lietuvos grįžusi vokietė pa
ką. O Liaudanskas įsigijo | sakoja, kokias siaubingas 

dienas jai ir. kitoms mote
rims teko išgyventi Karaliau 
čiuje. Viena jų, taisydama 
uniformas, per dieną uždir
busi 10 rublių, bet tiek pat 
kaštavęs ir duonos kepalė
lis. Duonos buvo, bet tik 
ne vokiečiams. Todėl visi, 

Pulk. Keith K. Compton, iš St. Joseph, Mo., sveikinamas, kaipo lenk 
l y j e s e k s l i e t u v i š k ų d a i n ų tynnj laimėtojas. J is skrido iŠ Muroc, Calif., j, Detroitą, darydamas 
r i n k i n V S D l o k Š t e l ė m i s P a r - , . m> r . l i a s t valandą. Jį sveikina Bendix kompanijos prez. Ferguson 

vežtomis paties kun. N. Sal- " , te'k'a trofeją- <INS> 
duko iš Chicagos. 

Tramvajų tarnautojus 
moko mandagumo 

"Union Leader" praeitos 
savaitės numeryje nemažai 
vietos duota pamokymui 16, 
000 tramvajų busų ir vir
šutinių geležinkelių tarnau
tojų (motormenų ir konduk
torių) mandagumo. 

Laikraštis rašo, kad už
praeitą savaitę tarnautojai 
pasidarė 230 "nacijų priešų". 
146 keleiviai nusiskundė mo 
tormenų ir konduktorių stor 
žieviškumu ir 84 keleiviai — 
motormenais nesulaikiusiais 
tramvajų sustojimo vietose 
keleivių paimti. 

Kiekvienas tramvajų, bu
sų ir viršutinių geležinkelių 
tarnautojas privalo savo pa
reigose būti mandagus, pa
brėžia laikraštis. 

Edenas kalbėjo Chicagoįe 
Anthony Eden, buv. D. 

Britanijos užsienio reikalų 
ministeris, vakar kalbėjo 
Chicagoj United Nations As 
sotiation of Greater Chica-
go visuotinam susirinkime. 

Chicagon atvyko lėktuvu 
iš Los Angeles, Calf., lydi
mas kino artisto Douglas 
Fairbanks. 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 

PRANffZIJOJ 
— Igoris Trubeckoj, kuni

gaikštis, kuris spaudoje ske* 
biasi esąs lietuvių kilmės, 
telefonu iš Paryžiau pašau
kė savo advokatą San Fran- vokiečiai' ir ištraukę suno, 
cisco mieste ir paprašė nu- i lašm"*> du°nos du o d avo 
traukti skyrybų bvlą, tikė-'' ™m.*'. ? e t P ^ b e j u s ru-

. T . . . . . . w. t damasis susitaikyti. Jo ž m o . kreivių buvo mušami ir tem 
^ J ? *ff™h"v°kfk, na yra Barbara Hutton, pa- f 1 * ™ . z e m v n ^ n u o v a S o n u 

sunkiau su darbais, tai da- * . n - v e r t t a ' * laiptelių, ir stogų. 
w ,w>v. a « w ~ * . ^ A i e į 8 p u d ž i u s Lietuvoj ji bar darbo sąlvgos čia ne-, 
blogesnės kaip [Detroite, Cle I d u o t u v l** 
velande ar kituose pramo-; 
nes centruose. 

X Frank Yankus, 67 me
tų amžiaus, rastas revolve
riu pašautas prie savo ge
ležinių reikmenų' krautuvas 
3207 S. Wallace St. Paimtas 
į apskritie* ligoninę. Policija 
sako, kad greičiausia jis 
pats save pašovė, nes prie 
revolverio rastas ir raštelis 
kuriame prašoma apie "at
sitikimą" pranešti jo bro
liui gyvenančiam La Porte, 
Ind. 

X ttainų švente Šv. Šei
mynos viloj (Labdarių ū-
kyje) praėjusį sekmadienį 
sutraukė tūkstančius lietu
vių ne vien iš Chicagos, bet 
ir iš Wisconsino bei India
nos valstybių lietuvių kolo-

BRAZ1IJJ0J 
pasakoja: 

"Kai mes, vokiečiai, pasa
lomis įslinkdavom į lietuvių 

Nesidomi sovietine 
knyga 

"Tiesa" Nr. 143 rašo: 
"Marijampolės rajoninis kny 
gynas per visą savo egzis
tavimo laikotarpį nesuorga
nizavo nei vienos skaityto
jų konferencijos, neapsvars-
tė nė vienos knygos. Visiš
kai nesuorganizuotas knygų 
platinimo tinklas. Užmirštos 
ir tokios svarbios knygų 

Ir žurnalai tegaunami 
pasenę 

"Tiesa" Nr. 108 rašo: 
"Reikia pažymėti, kad žur
nalo "Tarybinė mokykla" 
redakcija per mažai rūpina
si tuo, kad žurnalas būtų iš
leidžiamas ir skaitytojus pa 
siektų laiku. Dažniausiai 
žurnalas pavėluoja visą mė
nesį, štai pavyzdžiui, vasa
rio mėnesio numeris skai-

propagavimo p r i e m o n e s , tytojus tepasiekė tik kovo 
kaip rekomenduojamų kny- mėnesio pabaigoje, šiame 

Kalinys paraše himną 
policininkams 

Francis L. Dennis, Illinois 
valstybiniam kalėjime atlie
kąs bausmę už gemblerystę, 
paraše žodžius ir muziką 
Šv. Judo Sąjungos himnui, 
kurį kalėjimo viršininkas 
Joseph E. Ragen įteikė są
jungos Chicagos skyriaus 
pirmininkui kapitonui Mi-
chael Spatz praėjusį sekma
dienį skyriaus piknike. 

Šv. Judo Sąjunga yra įs
teigus ir išlaiko kunigų se
minariją Momence. HL, ku
rion priimami tiktai sąjun
gos narių vaikai. 

automobilių nelaimes 
Praeitą savaitgalį Chica-

goje ir apylinkėse automobi
lių nelaimėse žuvo keturi as
menys, inimant ir 6 metų 
berniuką, kuris buv? suva
žinėtas prie 45-tos ir Ash
land gatvių, kai eidamas iš 
bažnyčios namo pateko po 
automobiliumi. 

! 

gų sąrašai... tatg knygynas 
yra mažam Kambarėly, ku
rio vienintelis langas už
krautas knygomis. Knygy-

— Bendruomenes c h o ras 
Sao Paulyje įdainavo dvi lie 
tuviškas plokšteles. Plokš
telės jau gatavos ir lietuviai 
jas noriai perka. 

— Juozas Vepstas, prieš 
tris metus atvykęs iš trem
ties, Sao Paulo apylinkėje 
nusipirko žemės sklypą, pa
sistatė namą ir apsivedė. 

— Rašyt. Karolė Pažėrai
te nuo rugpjūčio 1 d. pradė
jo dėstyti lietuvių kalbą Mo
kos mokykloje. 

— A. Potišaitis, Lietuvos 
konsulas Sao Paulyje, por
tugalų kalba leidžia infor
macijų biuletenį apie Lietu-

remiasi t. k. ir tuo argumen 
tu, kad Vakarų valstybės 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priverstino įjungimo į So
vietų Sąjungą nėra pripaži
nusios. Jei nepripažino šio 
akto, negali pripažinti ir 

čia pagyvėjo, tiek piniginiai Dancigo okupacijos. Laisvo-
vajai T. Fondui atvėso: gau'jo Dancigo statutas buvo 
siausi aukomis pasireiškė garantuotas Tautų Sąjun-

namus, lietuviai tik pašte-no stogas prakiuręs, ir ly
bėje sakydavo: 'A, tai jūs, jant vanduo bėga tiesiog 
patekti Lietuvon, nors rusų ant sukrautų knygų. Plati
kas tik galėdami, stengėsi j nimu nesidomi ir kitos ra-
pę, taip pat pasislėpę ir dirb i jono organizacijos, štai ra 
sus reikdavo nešdintis, nes 
tokiais atvejais mus būtų iš 
siuntę atgal arba Dievas ži
no kur. Gyvenom pasislė-
davom". 

jono vartotojų kooperatyvų 
sąjunga privalėjo paįmti iš 
knygyno išplatinimui įvai
rios literatūros už 4,000 rub 
lių. Tačiau ligi šiol nepa
imta nė viena knyga. Kaip 
neatsakingai žiūri vartotoju 
kooperatyvų sąjunga į šį 
svarbu reikalą, rodo ir tai, 
kad šiais metais kooperaty-

Laisvojo Dancigo sąjūdis i vuose teparduota knygų už 
Vokietijoje, kaip patiriama, 150 rublių." 

Dancigiečiai remiasi 
Lietuvos argumentais 

numeryje spausdinami poli
tinės reikšmės dalykai, pvz. 
"Draugo Stalino pasikalbė
jimas su "Pravdos" kores
pondentu" ir t. t:, žurnalo 
"Tarybinė mokykla" buvo 
pateikti skaitytojui tik ko
vo mėn. pabaigoj, t. y. pus
antro mėnesio vėliau negu 
kituose spaudos leidiniuo
se". 

Jundiai bendruomenė, nors 
narių skaičiumi labai ma
žiukė (apie 50 tautiečių, dar 
gi įskaitant ir prieauglį). 
Aukų ssu rinkta 2,000 cruz. 
T. Fondui, L. R. Kryžiui ir 
Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje; po to seka sosti
nės Rio de Janeiro tautie
čiai, kurių skaitoma yra apie 
2 - 3,000: surinko apie 6,000 
cruzeirų. Sao Paulo mieste 
lietuvių yra apie 30 - 50,000. 
Jie tinkamai paminėjo Vasa 
rio 16. Įspūdingai suruošė 
Baisaus Birželio minėjimą 
valstybiniame teatre; taip 
pat pirmą kartą pasirodė 
rašytojai ir menininkai. Da 
bar ruošiamasi prie meno 

gos. Neseniai sudarytas dan 
cigiečių egzilinės vyriausy
bės komitetas reikalauja, 
kad lenkai evakuotų Danci
go sritį, kad būtu leidžiama 
dancigiečiams grįžti į savo' kuriame dalyvavo rašytojai: 

nijų. Svečiu buvo net iš Rock 
fordo, Detroito, Clevelando; 
ir kitų mtestų. Programoj; — K draugijų gyvenimo. 
kalbėjo Lietuvos konsulas Kiek draugijinis gyvenimas 
Daužvardi*. jungtinį chorą 
vadovavo Komp. A. Pocius, 
dainavo taip pat operos art. 
Al. Brazif ir Dainų šven
tės konkirso laimėtojai: 
Valančiūt* (sopranas) ir 

Lindžius (tenoras). 
X Dan Kuraitis jau vėl 

darbuojasi Buick automobi
lių prekyboje, grįžęs iš Eu
ropos. Ketfoneje per 6 savai 
tes aplankf 13 valstybių so
stinių. L/ktuvu skrido 21 
kartą; buv-o. sustojęs ir Ber
lyne. Pasfkoja, kad iš su
tiktų žmc nių ryškėja jog 
karo atveruje kaip vakarų, 
taip ir r»lų Vokietija ka
riautų pri'* Rusiją. Berlyno 
dar apie ^usę g r hi vėsiuose. 
Iš 4ėktuvc matėsi, kad Eu
ropoje žer^ė visur rūpestin
gai apdirbta, žemės ūkis po 
karo atsikūręs. Keliaujant 
po EuroDa susidarė įspūdis 
kad iš Rusijos puses gresia 
karo pavoĮus, bet Amerikai sų tautodailė visur imponuo^ riuose rašoma mums opiai-j 

Šiuo pasisakymu "Tiesa' 
dar kartą patvirtino "Drau 
go" ankstyvesnės išvadas, 
kad sovietų leidžiamų kny 

Priviso vilkų 
Iš vis platesniu mastu 

vykdomos vilkų naikinimo 
akcijos, matome, kad poka
riniais metais Lietuvoje pri
viso gan daug vilkų, ir tiek 
kad jau sudarytos vilkų nai 
kinimo ir sekimo brigados, 
kurioms vadovauja Medžio
tojų draugija (rusai ir augs 
čiausieji partijos pareigū-

Kasdamas rūsį rado 
žmogaus kaulus 

L. Noller, chicagietis, nu
sipirkęs namą Winthrop Har 
bore, Lake apskrity, norėda
mas įsirengti rūsį bekasda-
mas žemę rado žmogaus kau 
lus. Koroneris teigia, kad 
lavonas buvęs užkastas prieš 
20 metų. 

Mrs. G. Savage, namo sa
vininkė, sako, kad jau 42 
metai kai ji gyvena toj apy
linkėj ir nieko apie tai ne
girdėjusi. Namas pastatytas 
prieš 16 metų. 

Didele auka stipendijų 
iondui 

Rockfellerio F u n d a c i j a 
Chicagos universitetui pa
skyrė $75,000 statistikų sti
pendijoms. 

Mūsų šeimose 
Antanas ir Birute (buv. 

Kynastaitė) B a g d ž i ūnal 
(šiuo metu — Brooklyne) 
susilaukė antro sūnelio, ku
riam davė Giedriaus - Anta
no vardą. 

A. Bagdžiūnas buvo DP 
stovyklose žinomas sporti
ninkas ir sporto organizato
rius. Sporto klubui "Litu-
anica" jis ilgai ir sėkmingai 
vadovavo. 

Sumažinama sūrio norma 
Nuo rugsėjo 1 dienos D. 

Britanijoj sumažinama sū
rio norma. Iki šiol vienam 
žmogui per savaitę .korte
lėmis buvo duodama dvi un
cijos, o nuo rugsėjo 1 d. 
bus duodama tiktai pusant
ros uncijos. 

gų lietuviai neskaito ir jo- na i>- š i ° s vilkų naikinimo 
mis šlykštisi. 

Propagandinis vakaras 
nt rašo: Tiesa" Nr. 127 

"Kauno Politechnikos insti
tuto kultūrinis klubas gegu 
žės mėn, 27 (f^surengė stu
dentams*" literatūros vakarą, 

miestą ir kad būtu atlygina
mi visi dancigiečiams pada
ryti nuostoliai. Būsią kreip
tasi į JTO. 

Dil "A. B" transliacija 
Asmens, klausantieji lietu 

viškąsias "Amerikos Balso" 
(Voice of America) radijo 
transliacijas yra maloniai 
prašomi savo pastabas dėl 1)̂ 11^1314'Uk 
jų pranešti Inform. Tarny- w i r c w « ' w 

j latviu kalbu 

Simonaitytė, Ląstas, Gri
cius, Selionis ir Lietuvos Že
mės Ūkio bei Politechnikos 
instituto literatūros būrelių 
nariai. Rašytojas drg. gim-

brigados per šių metų sau 
sio - kovo mėnesius sunaiki 
no daugiau kain 100 vilkų. 
Praeitais metais sunaikin
ta: Alytaus srityje — 37 vii 
kai, Šiaulių — 26, Varėnos 
— 23, Zarasu — 22. Rokiš
kio — 22. Kartu praneša
ma, kad Dotnuvos, Joniškio, 
Pasvalio. Rokiškio. Naumies 
čio ir Vilkaviškio rajonuose 
vilkai visiškai išnaikinti. 

Jaunuolis su didele 
ateitim 

Ford Motor Co. Industrial 
Arts naujų namų planų brai • 
žymo konkurse $100 premi
ją laimėjo aštuoniolikos me
tų jaunuolis Robert L. Lock 
wood, gyv. 53 W. 112th Pi., 
už planą "ranch-type" na
mo. Jis dirba Fordo fabriko 
braižykloj ir gaunc apmo
kėtą kelionę į didžiuosius 
Fordo fabrikus Detroite. 

Gelių paroda 
Rugsėjo 1 - 2 dienomis 

Garfieldo parko šiltadaržy 
bus suruošta gėlių (gladio-
lus) paroda, kurioj dalyvaus 
gėlininkai Illinois, Indiana ir 
Wisconsin valstybių. Įėji
mas į parodą nemokamas. 

Pirmas zoologijos sodas 
Jungt. Amerikos Valsty

bėse pirmas zoologijos so-
dae buvo įsteigtas Philadel-
phijoj, Pa., 1874 metais. 

ATLIEKAME [VAIRIUS 
SPAUDOS DARBUS 

FORUM PRESS 
y ra lietuviška, 
moderniška spaus
tuvė, kurios savi
ninkas yra A. 
P ei dž ius , Ogu* 
metus buvęs "Dar
bininko" adminis
tratorius. S i o j • 
spaustuvėje yra 

atliekami j vairūs spaudos darbai; kaip 
tai: konstitucijos * mokesčiu knygelės * 
pamfletai * plakatai * įvairūs tikimi * 
laiškams antraštės, * vokai * vestuvių 
pakvietimai — Wedding Invitations ir 
t.L 

FOTOGRAFUOS būdu — Offset« 
perspausdiname: maldaknyges, * mo
kyklų vadovėlius ir LL Visais spaude* 
reikalais kreipkitės: 

JtMU 
CTORIJM PRESS )) 

f aiox a i 
BR0CKT0MB8,MAS& 

bai šiuo adresu: ELTA, 
(14b) Pfullingen Goethestr. 

kūrinių parodos. Būtų ge-' 16, Germany. Tuo oat adre 
ra. kad jie neoamirštų ir! su prašoma siuntinėti ir i*-'sti į latvių kalbą K. Done-
tautodailės skyriaus, nes mū karpas vietos laikraščių, ku i laiėio "Metus". 

jau pasin"* s; atsispirti, ja. šiais klausimais. 
V -

Leidžia enciklopediją 
kus pranešė telelegrama, j Lietuvių literatūros insti- j 
kad į vakarą ftvyks J o n y - j t u t a s bendradarbiaudamas i 
nas, Keidošius, Matuzevi- j s u Didžiosios Tarybinės En- ] 
čius ir Reimeria". Į ciklopedijos redakcija, ruo-', 

šia medžiagą apie eilės lie
tuvių rašytojų gyvenimą ir 
kūrybą. Bus atžymėti Lie
tuvos dergėjai A. Venclova, 
L. Gira, J. Baltušis, A. Gu-' 
zevičius ir kiti. Į šią enciklo 
pediją K. Korsakas ruošia j 
apžvalginį straipsnį "Lietu-! 
vių literatūros raidos isto-; 

PLATINKITE "DRAUGĄ" I rinė apžvalga". 

J. Sudrabkalns baigia ver-

NE TIK ŠĮMET. . . M ^ 

BET PER * f Q m e t u s 
Lietuviai Pelningai Taupo 
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