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Rusijos ir Vakarų varžybų kryptis 
Kodėl Maskva saAtūri del V. Vokietijos apginklavimo? 

NUFOTOGRAFAVO "SKRAJOJANČIUS DISKUS' 
-.•.-.•. •.•.-.•. ̂ t jAMf^MH 

DR. J. DAUGAIUS 

Kitados Leninas daug vilčių 
dėjo j greitą Vokietijos įsijungi
mą į raudonosios žvaigždės vals 
tybių tarpą. Tos viltys artimos 
ir dabartinei Kremliaus galvai, 
bet Vokietija šiandien Maskvai 
svarbi ir kaip artimiausias pajė
gus kliuvinys, galįs trukdyti jos 
ekspansijos politiką. Netenka 
tad stebėtis, kad Kremlius su 

greitinti augimą nesutarimų 
tarp vokiečių imperializmo ir jo 
proteguotojo — amerikiečių im
perializmo, nekalbant jau apie 
britus ir prancūzus. 

Tai yra viena iŠ vilčių, kurias 
Rusija puoselėja. Tačiau iš ki
tos pusės jų realistai politikai, 
jų tarpe ir pats Stalinas, supran
ta, kiek Vakarų likimas yra pri 

dideliu atsidėjimu seka kylančią | klausomas nuo Amerikos ir kad 
Vakarai taip lengvai nenusigręš 
nuo savo stiprybės šaltinio, ku
riuo yra JAV-bės. 

Vokietijos militarinę galybę. 
Kremliaus apskaičiuoti žingsniai 

Bet Kremliaus elgesys atsar
gus ir gal net nuostabus. Kai bu 
vo paskelbtas Vokietijos kelias į 
apginklavimą, kai Rytų Vokieti
ja paskelbė sudarysianti savo re
guliarią armiją ir uždarysianti 
sieną su Vakarų Vokietija, kai 
rytų Vokietijos raudonieji vieš
pačiai kėlė aliarmą dėl galimo 
civilinio karo, Maskva savo žing 
snius dėstė labai apskaičiuotai: 
Kremlius viešai neužgyrė Rytų 
Vokietijos pasirenkamų priemo
nių, net iš Rusijos pusės nepasi
rodė jokia sugestija, kad Bono
je ir Paryžiuje pasirašytieji su 

Politbiuro apskaičiavimai 
Iš kur gi tat tas, palyginti, 

kontroliuojamas nesinervinimas 
dėl Vokietijos apginklavimo ir 
jos įjungimo į Vakarų bloko gy
nimosi sistemą? Visų pirma 
jiems padeda^ militariniai apskai 
čiavimai. Kremliaus politbiuras] 
žino, kad jeigu tie Bonnos ir Pa1 

ryžiaus susitarimai ir bus visų 
ratifikuoti, tai Vokietija vistiek 
neturės daugiau kaip 12 divizi
jų, ir tai tik apie 1955 metus. 
Ir tai yra Kremliaus nenaudai, 
bet politbiuras pramato tai išba-

sitarimai'būtų ^ panai k i ne" tarp ^a118110^ i š vienos pusės, atitin
kamu Rytų Vokietijos karinių 
jėgų sutelkimu, iš kitos pusės, 
politbiuras žino, kad Vakarams 

Vakarų valstybių ir Rusijos su
darytas sutartis Vokietijos rei
kalu. 

U viso aiškėja, kad Maskva, Idaug daugiau kraujo nuleidžia-
nors per Rytu Vokietiją ir taiko I m a K o r ėJo s- ^okuujos ir ki-
tam tikras represijas, visdėlto 
nori palikti sau laisvas rankas 
ateičiai: vaidinti Vokietijos vie
nyto jos vaidmenį, turėdama aiš
kų tikslą ją suvienyti po raudo
nąja žvaigžde. Maskva dar vis 
šalia jėgos priemonių per Rytų 
Vokietiją nori pasilikti galimy
bes ir deryboms, kurios pokari
niu laikotarpiu jai buvo taip 
naudingos. Diplomatų pakeiti
mas Londone (pasiuntimas ten 
patikimo derybininko Gromy-
ko) rodo, kad Maskva tikisi iš
vystyti didesnį diplomatinį ma
nevravimą. Ji taip pat jaučia, 
kad jeigu dar galima pasiekti ko 
kių laimėjimų diplomatiniu ke
liu, tai nebe per VVashingtoną, 
kurs daug kur praregėjo ir kur 
viešoji opinija gerokai pakitėjo, 
bet per Londoną, kur ūkiniai ir 
politiniai sunkumai Churchilį 
gali padaryti nuolankesniu ir 
nuolaidesnių. 

Maskvos viltys — Vakarų 
nesutarimai 

Šiek tiek Kremliaus politbiuro 
taktiką atskleidžia ir propagan
da pačioje Rusijoje. Ten dabar 
daug daugiau rėkiama apie "bak 
teriologinį karą" Korėjoje, apie 
„žiaurumus" Koje saloje, negu 
apie „vokiečių militarizmo ir na
cizmo atgimdymą". Apie šį pa
starąjį dalyką kaip ir neužsime
nama. Beveik visi sovietų fabri
kai buvo sušaukę mitingus 
„amerikiečių imperialistų" ir ki
tų „žiaurumams" Korėjoje pa
smerkti, tačiau nieko panašaus 
nebuvo organizuojama ryšium 
su Vokietijos įtraukimu į gyni
mosi ir karinio pajėgumo atgai
vinimo sistemą. 

Iš vienos pusės, Kremlius ne
nustojo vilties, kad tie susitari
mai dar gali neįsigalioti (V. Vo
kietija ir Prancūzija gali jų ne
ratifikuoti arba tą aktą nudels
ti). Iš kitos pusės, Maskva ne
nori pergreit įvykiams užbėgti 
už akių, tikėdamasi dar ir tų ga
limybių, kurias iškelia dogmati
nis sovietų laikraštis „Bolševik". 
Jis neseniai rašė: 

— Vokiečių imperializmas da
bar atgimsta ir išoriniai taikosi 
prie esamos padėties — su ame
rikiečių pagalba stengiasi atgau
ti jėgas; tačiau tai nereiškia, 
kad jis atsisakė savo agresyvu
mo ir savo atskiro, nepriklau
somo vaidmens. Tai ir gali pa

tuose frontuose, negu tos vokie
čių divizijos gali papildyti. 

Netolimoje ateityje Stalinas 
tikisi tą balansą dar pagerinti pa 
didindamas Rusijos ir į ją inkor 
poruotų valstybių karinį ir ūki
nį pajėgumą. Sovietų strategai 
išstudijavo Hitlerio klaidą: fiu
reris tikėjo į žaibinį karą, stai
gių smūgių pergalę ir tam buvo 
paruošęs armijas, tačiau visas 
ūkinis krašto pajėgumas toli gra 
žu nebuvo tame pat laipsnyje, 
kaip armijos, kas nacių Vokieti
ją ir paklupdė. 
Ūkinis pajėgumas ateities kare 

Kremlius, atrodo, tai pramato 
ir nesiskubina panaudoti poka
riniu metu susidariusios sayp 
karinių jėgų persvaros naujoms 
lemiamoms invazijoms. Stalinas 
atsargus veltis į karus, dėl ku
rių jis dar netikras, kad laimės 
paskutines kautynes. Dėl to Ru
sija šiandien, iš vienos pusės, pa
šaliniais karais stengiasi kiek 
galima daugiau kraujo nuleisti 
Vakarams, iš kitos pusės, vergų 
ūkio ir visomis kitomis priemo
nėmis — pakelti savo ekonominį 
pajėgumą. Nors kolektyvinio 
ūkio sistema turi daug silpnų 
pusių, bet kai jai negailima au
koti naujų vergų masių ir kai 
nesirūpinama gyventojų gerove, 
gamybą galima padidinti. Štai 
sovietų plieno gamyba iš 12 mi-
lionų tonų per metus (1945 m.) 
pakilo iki 31 miliono (1951 m.), 
o apie 1955 m. tikimasi pasiekti 
netoli 50 milionų tonų per me
tus. 

Vakariečiai metai iš metų ti
kisi padidinti savo divizijų skai 
čių, o sovietai tikisi pakelti plie
no ir kitų svarbių gaminių pro
dukciją. Abeji turi vilčių, kad 
laikas jiems padeda. Tiesa, net 
ir 50 milionų tonų plieno metinė 
gamyba, kurios Rusija tikisi ne
užilgo pasiekti, neimponuojantis 
skaičius, žinant, kad viena Ame
rika dvigubai tiek gamina. Ta
čiau kai sovietai beveik nieko 
neskiria kasdieniams gyventojų 
reikalams, jie daug gali skirti 
karinei pramonei ir jų karinis 
plieno potencialas palyginamai 
didesnis, kaip proporcingai būtų 
Amerikos. 

/ 
Geografinė padėtis 

Politbiurui priduoda pasitikė
jimo ir geografinė padėtis. So-

I I 

Pasienio sargybos korpuso narys S. R. Alpert Salem, Mass., liepos 16 d. rytą pamate padangėse 
kelių šviesių „objektų" formaciją ir pasuko jų link savo fotografijos aparatą. Išaiškinus filmą, 

gautas čia matomas vaizdas. Jis mano, kad tos šviesos padangėje susidarė automobiliams ar 
vandenyno paviršiui atmušusi saulės spindulius. Šiuo metu tų keistų "objektų" daug matoma kaip 
A l l _ i t J U I I ' ,~— ~ •""" tik ten, kur yra didele sausra. i (INS) 

Nepalas - sekantis kąsnis Azijoje 
Areštuoti komunistų vadai, perėję iš Tibeto sukilimo 
rengti. — Indija pasirengusi siųsti kariuomenę. — Ne

palo politikai susipešę, karalius perimsiąs valdžią 
KATMANDU, rugp. 4. — Tarptautinio komunizmo centras 

vėl bandė pasigrobti Nepalą, strateginę sritį tarp Indijos ir Ti
beto. 

Pirmas bandymas organizuo
ti sukilimą buvo šių metų sausio 
mėn. Daugumai, nepasisekusio 
sukilimo organizatorių pasise
kė tada pabėgti į Tibetą, iš kur 
jie pereitą savaitę grįžo atgal 
į Nepalą naujo sukilimo pradė
ti, bet visi pateko į policijos 

Tibetą po pirmo nepasisekusio 
sukilimo ir dabar OB^B Kinijos 
kariuomenės karininkas Tibete. 
Singh nėra areštuotųjų tarpe, 
nes jis liko Tibete kaip vyriau
sias sukilimo organizatorius. 
Jei sukilimas būtų pasisekęs, jis 

rankas. Su jais į policijos ran-j turėjo paimti politinę krašto va 
kas pateko ir sukilimo planai,' dovybę. 
iš kurių aišku, kad tikrieji su-; Dabartinė Nepalo politinė va-
kilimo organizatoriai yra Kini-dovybė yra susipešusi — ginči
jos komunistai — iš ten eina 
planai ir sukilimui pravesti rei
kalingi ginklai, kurie jau su
telkti Tibete prie Nepalo sienos. 
Už Kinijos, žinoma, stovi Azi
jos kominformas. 

Pirmiau buvo numatyta užim
ti šiaurės vakarų Nepalo dalį ir 
iš čia plėsti sukilimą toliau civi 
limo karo keliu. Vyriausias ko
munistų agentas Nepalui pa
grobti yra dr. Singh, pabėgęs į 

galės į susidūrimą su Atlanto 
bloku žiūrėti su pasitikėjimu. 
Turint galvoje tuos toli siekian
čius užsimojimus, keletas divizi
jų daugiau ar mažiau Europos 

Ivietija yra Europos — Azijos [vakaruose Maskvai jau nebėra 

fAV tarpininkauja 
Saaro byloje 

BONN, rugp. 4. — Vokiečiai 
su prancūzais vėl susikibo dėl 
Saaro klausimo, kuris rimtai 
trukdo visą laisvosios Europos 
stabilizaciją. Vokiečių šaltiniai 
teigia, kad JAV ėmėsi iniciaty
vos tarpininkauti ir vokiečiai 
tikisi, kad jie laimės bent tiek, 
kad Saaro kraštui bus pripažin
ta teisė pasisakyti dėl savo li
kimo plebiscito keliu. Saaro 
kraštas faktiškai prancūzų po 
karo yra aneksuotas. 

jasi du broliai už pirmenybę. 
Vienas yra ministeris pirminin
kas, o kitas kongreso partijos 
pirmininkas. Ginčas šiuo metu 
yra pasiekęs įsitempimo viršūnę 
ir tą įsitempimą kaip tik ir no
rėjo išnaudoti komunistų vado
vybė Nepalui užimti. 

Indija seka įvykius ir yra pa
sirengusi įsimaišyti į Nepalo vi
daus reikalus, paremdama Ne
palo karalių savo kariuomene. 
Indijos užsienio reikalų minis
terija patvirtino žinią, kad Ne
palo karalius išspręs politinę kri 
zę paimdamas valdžią į savo 
rankas. 

Partizanai Lenkijoje 
BONN, rugp. 4. — V. Vokie

tijos vyriausybės biuletenis pra 
neša, kad antikomunistiniai par
tizanai sustiprino sovietų kari
nių traukinių užpuldinėjimą 
Lenkijos teritorijoje. Žinios gau 
tos iš pabėgėlių ir R. Vokieti
jos geležinkeliečių. Į Frankfur
tą ant Oderio kasdien ateina su
šaudyti vagonai ir kasdien iš jų 
išnešami sužeisti sovietų kariai. 

širdyje. Sovietų generalinis šta- pirmaeilės reikšmės rūpestis. 
bas gali kilnoti savo dalinius vi
daus keliais. Didžiajam gi At
lanto pakto partneriui — Ame- gumui išplėsti, 
rikai, o iš dalies ir kitiems sąjun
gininkams susirėmimo atveju 
reikės nugalėti didelius svetimus 
plotus, net transatlantinius nuo
tolius, 

Akivaizdoje visų tų aplinky
bių, politbiuras tikisi per keletą 
metų intensyvios industrializaci 

Kremlius irgi nori laimėti laiko 
savo ūkiniam ir kariniam pajė-

Mossadegh atšaukė 
kelionę Amerikon 
TEHERANAS, rugp. 4. — 

Persijos parlamento abeji rū
mai suteikė Mossadegh teisę 
Valdyti kraštą 6 mėn. be parla
mento kontrolės. Senate tą klau 
simą svarstant, vieni reikalavo 
išvaryti iš Persijos JAV kari
nę misiją ir ekonomines bei 
technikines komisijas, kiti pasi
sakė už jų palikimą, nes jei jos 
netinkamai dirba, tai tik todėl, 
kad Persijos vyriausybė blogai 

lvadovauja. 
Mossadegh kelionė į Washing 

toną tikriausiai neįvyks supla
nuotu laiku (jeigu ji iš viso į-
vyks), nes užsakytos laive vie
tos vėl atšauktos. Greičiausiai 
Mossadegh ir nemanė Ameri
kon keliauti, o vietų laive užsa
kymas buvo tik koks bandoma
sis manevras, skirtas vidaus 
reikalams. 

Abudu nominatai 
griauna tradicijas 
SPRINGFIELD, rugp. 4. — 

Demokratų nominatas Steven-
sonas savo propagandos štabą 
palieka, Springfielde, bet ne 
VVashingtone, kur yra partijos 
centrinė buveinė. 

Kaip jau žinoma, rinkiminei 
kampanijai vadovaus jis pats, 
o ne partijos centrinis komite
tas. 

Besivydamas Stevensoną, ir 
0: Eisenhoweris paskelbė, kad 
nepasiduos jokioms ftakoms ir 
pats vadovaus savo rinkiminei 
kampanijai. Taigi šį kartą abie
jų partijų nominatai reklamuo
jasi esą nepriklausomi ir tuo 
būdu bando žvejoti partijoms 
nepriklausomų rinkikų balsus, j 

Š. Korėjoje nebesą 
kvapo kariauti 

PUSAN, rugp. 4. — Iš S. Ko
rėjos į pietus pasprukęs meto
distų misionierius teigia, kad Š. 
Korėjos gyventojai nusisuko 

Kerenskis galop lietuvių, latvių 
ir estų nelaiko,,Rusijos tautomis 

Ukrainiečiai ir kitos „Rusijos tautos" galėtų gauti tik 
autonomiją Rusijos imperijos sienose 

Aleksandras Kerenskis, 1917 metų vasarą buvęs Rusijos lai
kinosios demokratinės vyriausybės galva, kalbėdamas liepos 28 ir 
29 dienomis Rytų Europos diskusijų grupėje Colgate universiteto 
suruoštoje konferencijoje Amerikos užsienių politikai svarstyti, 
pakartotinai išsitarė esąs už Lietuvos, Estijos ir Latvijos atstaty
mą nepriklausomomis valstybėmis, kai tik Sovietų režimas bus su
griautas. 

Tačiau jis esąs kitos nuomo
nės dėl ukrainiečių ir kitų, anot 
jo „Rusijos tautų" nepriklauso
mybės, kuri galėtų būti suteikta 
toms tautoms tik tuomet, jei jos 
pareikštųnorą, tarptautiniai pri 
žiūrimuos? plebiscituose, atsi
skirti nuo būsimosios demokra
tinės Rusijos. Tų tautų, išsky
rus Pabaltijo valstybes, santy
kius su Rusija Kerenskis pasi
sakė vaizduojąsis laisvos fede
racijos rėmuose. 

Rytų Europos grupės diskusi
jose dalyvavo ir Pabaltijo atsto
vai — Lietuvos vicekonsulas 
New Yorke Vytautas Stašins
kas, Lietuvos Pasiuntinybės VVa
shingtone pavestas, Estijos ge
neralinis konsulas Johannes 
Kaiv ir Latvių Patariamosios 
Grupės pirmininkas Vilis Ma-
sens, Latvijos Pasiuntinybės įga 
liotas. 

• 

Salia Itytų Europos grupės, 
konferencijoje dar veikė kitos 
penkios diskusijų grupės, ku
riose buvo svarstomos Vakarų 
Europos, Azijos ir Tolimųjų, Vi
durio bei Artimųjų Rytų, Afri
kos ir Lotynų Amerikos proble
mos. 

Rytų Europos grupės tikslas 
buvo išnagrinėti ir nustatyti So
vietų imperijos, įskaitant čia ir 
vadinamąsias satelitines valsty
bes, silpnąsias puses tautiniu, 
ekonominiu, žemės ūkio ir kitais 
požiūriais ir apsvarstyti galimu
mus ir priemones išnaudoti tuos 
silpnumus siekiant tos imperijos 
suskaldymo. 

Lietuvos atstovas savo pasi-

Įsteigė teismą 
ministeriams teisti 
KAIRAS, rugp. 4. — Egipto 

vyriausybė parinko trijų regen
tų tarybą, kuri eis karaliaus 
pareigas bent jau iki lapkričio 
mėn. numatytų parlamento rin
kimų. Į regentų tarybą įeina ka
raliaus giminaitis princas Mo-
neim, pulk. Mehanna, kuris pri
klauso sukilimą įvykdžiusiai 
karininkų grupei, ir nepriklau
somas politikas Barakat. 

Be to, įsteigtas specialus 
teismas teisti ministeriams už 
nusikaltimus, padarytus einant 
oficialias pareigas. 

sakyme pastebėjo, kad, nors ir 
yra daug įvairių ir rimtų silp
numų sovietiniame pastate, di
džiausiu jo silpnumu reikia lai
kyti tą faktą, kad tame tautų 
kalėjime uždarytos tautos ver
žiasi į laisvę. Laisvės trokšta ir 
pati rusų tauta, kas vaizdžiai ma 
tesi iš to, kad milionai rusų, at
siradusių po karo Vakaruose, 
nenorėjo grįžti sovietijon ir tu
rėjo būti jėga ten grąžinti, kaip, 
deja, buvo susitarta padaryti 
Jaltoje. Demokratinės jėgos tu
rėtų išnaudoti šį visuotiną lais
vės troškimą ir paskelbti įsak
miais ir aiškiais žodžiais, kad 
visų sovietų pavergtų valstybių 
ir tautų išvadavimas yra svar
biausias laisvojo pasaulio tiks
las. Tas laisvės pažadas, jo nuo
mone, yra aštriausias ginklas 
demokratijų arsenale ir Jis turė
tų būtų panaudotas. 

Vakar Berlyne 
„kariavo" jaunimas 

BERLYNAS, rugp. 4. — Va
karinių Berlyno zonų vokiečių 
policija ir sąjungininkų kariuo
menė vakar visą dieną budėjo, 
kad sovietų zonos komjaunimas 
neužimtų vakarinio Berlyno, nes 
rengė masines "taikos" demons
tracijas. Buvo keli bandymai 
įsiveržti, bet visi buvo sulaikyti 
prie pat sienos. Neapsieita be 
areštų, bet tai kasdieninis reiš
kinys. 

Baigėsi olimpiada 
HELSINKIS, rugp. 4. — Va

kar sportininkų paradu ir olim
pinės ugnies užgesinimu baigta 
15-ji olimpiada, kurios metu 
JAV sportininkai surinko dau
giausiai taškų ir daugiausiai 
aukso medalių. Antrą vietą už
ėmė Sov. Rusija. JAV koman
da paskutinę dieną surinko dau
giausiai taškų ir pralenkė Sov. 
Rusiją, kuri taškų skaičiumi 
pirmavo iki paskutinės dienos. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 4 d.: šv. Dominin

kas. Senovės: Gerimantas ir 
Butginė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, drėgna 

ir šilta. 
Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:06. 
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J ' planus. Vienas iš tokių duomenų 

yra milionai" pavergtų, bet lais-

Šitokie, spėjama, yra Krem
liaus apskaičiavimai. Laimei, 
jog gyvenimo praktika parodė, n u o gen. Kim II Sung režimo, 
kad diktatorių apskaičiavimai 0 k a r e i v į a į nebeturi jokio noro 
dažnai nesutampa SU tikrove. Į k a r i a u t i . Kinų kariai jau ant-
savo apskaičiavimus jie dažnai r a g m ė n u o t r a u k i a vilkstinėmis 
pamiršta įvesti tokius duomenis, j š i a u r ę J i g m a t e g j u o s l a b a i 

pavargusius, nuskurusius, dau
guma be šautuvų. 

Neseniai ir gen. Van Fleet 
vės norinčių žmonių. Diktatūrų, p r a n e š ė s p a u d a i ) k a d k o m u n i s t ų 

psichologija tą reikalą visada l f r o n t a s l a b a i suplonėjo, tik jis 
yra linkusi laikyti nereikšmingu 
dalyku. ... 

nemano, kad kariai yra visai 
l iš Korėjos išvežti. 

i 
• 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Prez. Trumanas pasirašė taikos sutarties su Vokietija ratifi

kavimo dokumentus ir V. Vokietijai saugumo garantijų suteikimo 
protokolą. Ta proga išleistame pareiškime prezidentas ragina ir 
kitus sutarčių signatorius kuo greičiausiai sutartis ratifikuoti, 
nes jos tarnauja saugumui ir taikai sustiprinti. 

—Illinois valstybės legionierių suvažiavimas atmetė rezoliuci
jas, raginančias JAV pasitraukti iš Jungt. Tautų, ir po karštų 
ginčų pravedė rezoliuciją, raginančią JAV vyriausybę stiprinti 
Jungtines Tautas kaip taikos organizavimo įrankį. 

—Norvegijos ministeris pirmininkas rugsėjo mėn. vyksta į 
JAV su neoficialiu vizitu, kurio metu betgi matysis su preziden
tu Trumanu ir kitais oficialais pareigūnais. 

—Montrealio kalėjime (Kanada) dvi dienas vyko kalinių suki
limas, padaręs kalėjimo turtui daug nuostolių. Kaliniai sukilo ne
va dėl blogo maisto. Kaliniai šiuo metu saugojami stiprių sargy
bų, nes sugadinti visi užraktai. Kalėjimas tris kartus buvo padeg
tas. ( 

—Korėjos paliaubų derybos vėl nutrauktos vienai savaitei są
jungininkų delegacijos iniciatyva. Komunistam pasakyta, kad 
neverta posėdžiauti, jei jie neturi naujų pasiūlymų. • 
s—Kanados darbininkų unijos reikalauja tokių pat atlyginimų, 

kokie mokami už panašų darbą JAV darbininkams. Dabar Kana
dos atlyginimai yra apie 30 proc. žemesni. 

—Sovietai vakar užgrobė nedidelį plotą V. Vokietijos teritori~ 
jos britų zonoje. Gyventojai spėjo pabėgti. 
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Blogojj Žeme to suakmenėję medžiai 
0 JUOZAS PRUNSKIS 

Pravažiavę Missouri upę ke
liu Nr. 16 skubėjome j vaka
rus. 

Tušti laukai, vietomis žeme, 

Užkopę į augštumą godžiai aki 
mis geria tą fantastiškiausių 
bokštų harmoniją, kurios vaiz
du besigėrinčio neišblaško joks 

<*, BLOGOJI žEMft 

r o d o s , k a i p p e l e n a i kietom medelis, jokia žaluma, joks van 
žolėm apaugus. Pasiekę kryž
kelę užėjome pas gasolino sto
ties savininką pasiklausti. Jis 
kalbėjo: 

— Į dešinę, kelias geresnis, 

duo: tesimato tik plikų uolų 
formacijos, kiek akis pasiekia. 

Tas viskas yra Juodųjų Kal
nų papėdėje. Šie kalnai (Black 
Hillsi dar tuo įdomūs, kad jų 

I 'aš I o ženklų rinkimas — kriminalas 
Lenkų dienr. "Wiadomosci- žmonės esą didžiai žalingi ko 

Codzienne" (Clevelande) rašo, munizmui, nes jie imlūs kapita 
jog neseniai Lietuvoje išleis- listinei propagandai ir lengvai1 

bet jūs sukite į kairę, pamaty , aJcmenėiu-
site Blogąją] Žemę (Bad I r a j o n e a 5 a n d a " r i a s u a k m ^ Q

e ^ fe^tjHi v \Blų medžių. Geologai mano, sių medžių. Geologą 
kad prieš 60—70 milionų metų Lands). 

— Kas ten idomaus? 
* ? . ,, , Pietų Dakota buvo 

—Aš nemoku nusakyti, bet . J ^ ^„„„o c , T *aa * 
jūs turite būtinai pamatyti. 

Šitokių kalvų šimtai prie kita 
kitos ten stūkso 

didžiulės ir pasiliko stovėti per visą su-
jūros dugnas. Į jas tekėjo daug 
upių, kurios potvynio metu ne-

Mums atrodė baisiai juokin- '§§ tūkstančius išrautų sienojų, 
ga—kaip gi žmogus negali pa
sakyti kas ten yra. Tik kai pa
tys privažiavome, supratome, 
kad tokį gamtos stebuklą gali
ma tik pamatyti, bet kas gali 
Jstengti jį žodžiais nupiešti?! 
Mes pasiekėme kalną, nuo ku
rio atsivėrė pasakiška panora
ma. Sakytumei prieš kiek laiko 
j didelį miestą atominė bomba 
nukrito, viską nudegino, nei 
žolelės nepaliko tik kyšo griu
vėsių stačios krūvos, išlikę bok 
štai, keisčiausios formos kate-

kurie pasiekė jūrą ir prisigėrę 
vandens grimzdo į dugną, čia 
buvo apdengti smėlio ir dumb
lo nuosėdomis. 

akmenėjimo vyksmą ir kurie 
atkasti tebestovi, kaip tikrasai 
medis prieš milionus metų. Da
bar jie daug pastovesni už tą 
pravažiuojantį smalsuolį, kurs 
jų dėmesiui teranda laiko ko
kią keliolika minučių... 

tas slaptas potvarkis, kad bū
tų surašyti tie žmonės, kurie 
renka pašto ženklus, ir pirmo-' 
je eilėje siųsti juos į priverčia
mų darbų stovlyklas. Filatelis
tai esą tokie pat pavojingi liau
dies režimui, kaip ir "religinis 
aktyvas", t. y. viešai savo ti
kėjimą praktituoją žmonės. 

UNO komisija priverčiamo
jo darbo reikalui tirti paskelbė 
savo nuomonę, kad Sovietų Są
jungoje pašto ženklų rinkėjai 
ir esperantininkai laikomi pa
vojingu elementu visuomenei ir 
liaudies režimo priešais. Tokie 

Tel. ofiso H R 4-6699, rez. l»R. 6-7333 j Q | B f f į į į f l f į į , M U H A M M ' ' ' 

DR. ANTANAS ALEKNA i GYDYTOJAS m CHRURGAS 

paviliojami šnipinėti svetimų 
valstybių naudai. 

Esą, greta filatelistų ir es
perantininkų įsakyta sudaryti 
sąrašus, apimančius visų anti
komunistinių partijų ir organi
zacijų buvusius narius, buvu
sius policijos valdininkus ir bu
vusius caristinės, Lietuvos ir\ 
Lenkijos armijų karininkus, 
•buvusius teisėjus, svetimų val
stybių piliečius, privatinių fir
mų atstovus, buvusius krautu
vių, viešbučių ir restoranų sa
vininkus ir laikyti juos komu
nistinės santvarkos priešais. 

^ 

Pro jas besisunkdamas van
duo metai po metų vis išnešė 
molekulą po molekules iš tų J 
nugrimzdusių medžių, tarpe- j Nuernberg VII. MN.,i 

Negrų vaikai Vokietijoje 

liuose palikdamas mineralų (si
likato) nuosėdas. Jos taip tik
sliai čia užėmė išplaunamų me
džio ląstelių vietą, kad pasiliko 
ta pati medžio forma, tie patys 
medienos ruožai, atrodo viskas, 

droš, milžiniškos stovyklos, i r k a i p m e d i s > s u 8 t ambesnių ša 
taip kiek akis užmato tūks 
tančiai kvadratinių mylių tų 
nuostabių labirintų. 

kų liekanomis, su gumbais su 
"žieve". Tik spalva tamsesnė, 
ir kai vadovas turistams juos 
aprėdo, / pabarškina y getežftne 
lazdele ir tuoj jauti, kad čia ne 
medis, o kietas, kaip titnagas, 
akmuo. Kaikur tie suakmenė
ję medžiai suvežti, sudėstyti ir 
pravažuojantieji grupėmis juos 
lanko. 

Yellowstone parke matėme, 
ugniakalnio 

kurie taip 

Ta dykuma, pasakiškais kal
nais tankiai nusagstyta, indė
nų buvo vadinama Makochi-
sica, kas ir reiškia Blogoji Že
mė. Ji tęsiasi tarp Chyenne ir 
Baltosios (White) upių Pietų 
Dakotoje. Seniau čia buvo van
denų dugnas, kur atsirado smė
lio, molio nuosėdos, o taipgi ir j medžius, kuriuos 
prasiveržusios lavos klodai. Jie lava buvo apnefusi, 
susislėgė į uolą, | smiltainį. 

Žemės paviršius keitėsi. Ta 
vieta iš jūros dugno iškilo. 
Vanduo, Vėjas, klimato atmai
nos toje minkštoje smėlinėje 
uoloje išgriaužė gilius1 tarpus ir 
dabar čia stūkso smailūs įvai
riaspalvių uolų bokštai 250 — 
500 pedų augščio. Tarp jų iš
rangytas asfalto kelias, kuriuo 
ir tingus turistas gali pasiekti 
daugel} to gamtos stebuklo už
kampių. Šią vietą lanko moks
lininkai, rinkdami tūkstančius 
iškasenų ir kaulų, senogyvių 
pavyzdžių, kurie gabenami į 
įvairiausius pasaulio muzėjus. 
Bet labiausiai čia traukia tu
ristai iš visų JAV vaistybių. 

Nuo karo pabaigos vakarų Vo
kietijoj gimė 3,000 negrų vai
kų. Vokiečių valdžia ir protes
tantų atstovai kreipėsi \ JAV 
vyriausybę, kad negrai karei
viai nebebūtų siunčiami į Vo
kietiją, nes vokiečiai nebenori 
turėti daugiau negriukų. Pro
testantų atstovai sako, kad jei 
Amerika siųs daugiau negrų 
kareivių j Vokietiją, tai tegu 
pasiima pas save tų savo neg
rų vaikus, nes Vokietija jų ne
nori. - v , 

Ta proga tenka priminti, jog 
Anglijoje yra per 5,000 nelega
lių negrų vaikų. Matyt, ang
lėms negrai labiau patinka, ne
gu vokietėms. 

.— - . - . . 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigo* 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiko mokslai, Įsigijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas tori susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
I'rauek taupyti ftlaiullen! 

MUTUAL .3X«/SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • .Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prts.»U\. VIrglnla 7-7747 
Savings Insured to $10 ,000 by F . S . L . I . C 

KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 
FEDERAL ĮSTAIGOJE: 

1. Ji yra stipriausioji taupymo {staiga. 
2. Dabar ji moka didesni dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. Bonds ir G. I. paskolų turi 

daugiau $20,000,000.00. 
6. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Staudard Federal, bet knygose JŲ vertė 
yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 metus ji visados visiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

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

• 

T U R T A S — 
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio dieną nesą 

dividendus nuo pinuos. 
— i • • • •• i « , T • • • • 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avemie, Kampas Sacramento flvenue 

« 

JUSTIN MACKIEVVICII, prezidentas. • Telefonas: VIrginia 7-1141 

• u i • »•• i m • 

įstaigos valando*: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. l>o piety, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8 

vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• 

BUDRIKO SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS 
#100,000 Vertes Baldų Kainų Numažinimo 

Išpardavimas 
3241 SO. HALSTED STREET 

Bud riks didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti 
puikiausiais baldais. Kaina visada žemesne, nes mūsų renda yra 
žemesne1, mes dabar dar nukirtome šias kainas iki pat kaulo grei
tam ištuštinimui. Dabar jus gausite platu pasirinkimą mūsų kaina 
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu mums kai
nuoja. Štai yra jūsų gyvenimo proga gauti pirmutini pasirinkimą, 
geriausių prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitu tik po kelis, dar kitų tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jūs norite beveik jūsų pačiu kainomis. 

R E G U L I A R I A I $ 2 7 . 5 0 
I N N U R S P R I N G M A T R A C A I A R B O X S P R I N G 

Mos numažinomo kainas, kad duoti jums proga pirkti šiuos mat-
racus n box springs, kurio yru ,,<H-I <»i thls worid'' C -g C l b l l 
dčl patogumo ir vertes , ; ™ I ^ J ^ v 

\ 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel.: Ofiso VI.7-0583, rea.lUS.7-7808 

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

2 2 0 1 VVest C e r m a k R o a d 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—S v. vak. 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

ftefttad. tik nuo 1—2 vai. popiet. 
Rezld. 8241 W. O0TH PLAOE 

Tol.: Ofiso IIH.4-5849, rez.HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D W O J A S I R C H I R U R G A S 

6757 S o . VVestern A v e . 
VAL.: trečlad. Ir fteštad., pagal *u-

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

Ofisas Ir rezidencija—YArda 7-2626 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervu gydytojas 

DR. J0MAS VALAITIS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave., š iauryt.kamp.) 

Vai.: antrad. 2-4 ir 6-8; ficStad. 1-4. 
Kitomis dienomis tik susitarus. 

$5950 
i M m.u... ant 

$49lMi 

IKM.I.VVVOOD LOVOS GRUPE 
{skaitant l'lastic <Hco.dl.oard, lnncrsprlng matracas 
ir box Mpring, su kojomis, komplotas 

riolij u (imi j,ov<w su minusi u galu, plustie, pi n n i u 1.11.. fiCmaiH, ant 
ratukų. Didcišs ir mažos mloros, su springsais, spring-
alniu matracu. Viskas vcrtCs $72.00, už 

I Š T U Š T I N I M A S M C S Ų R E G U L I A R I A I 

$ 7 9 . 0 0 I K I $ 9 9 . 0 0 V E R T Ė S S O F A L O V Ų 
Mes sudėjome 1 daiktą kelias sofa-lovas, kiekviena dviem asmenim 
miegoti ir nukirtome kainą greitam jų išpardavimui, S i ^ O h f l 
Kai kurios jos yra su plastika apdengtom „rankom" * d * # 

R E G U L I A R I A I $ 1 4 9 . 0 0 V E R T Ė S K R O E H L E R 

3 Š M O T Ų M O D E R N I Š K A S E C T I O N A L S O F A 
Dvi low-arm sekcijos, viena vidurine sekcija — sudčtl ir išskirstyti 
ju.s .s;i\o patogumui Ir Jūsų kambario reikalingumui. S C ^ C a K f l 
Moderniškos uždangos. Pripildyta sprlng.als vjsuy, Uk, V j y j J ^ v U 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T Ė S K R O E H L E R 
2 Š M O T Ų S E T A S P U I K I O S M O H A 1 R F R I E Z E 

Smagus, malonus sodeti, su pilnais coil-springsals ir apverčiamomis 
sėdynių paduškomls (dvigubai ilgiau dėvisi). C -* • t t C f c S O 
Storai pripildyta užpakalyje sėdėjimo patogumui. Tik ' '% Ck%^ 

i)YI\Al IMastlkos l ždaiigos su U< AM< nu Purlor Setu, 
Slecpcr arba lAmnge be priiuokčjimot 

R E G U L I A R I A I $ 2 5 . 0 0 G Y V E N A M O J O K A M B . S T A L A I 
L I M E O A K , V V A L N U T , M A H O G A N Y , B L O N D E 

JOaų pasu inkimas Iš ,,step, cocktail" arba lempos S "i / I 011 
ir reguliariai galo pastatyti staliukų. Pasirinkimas po ™ I • ^ r u v 

itegullarial > i:».»»>> vertes Grindų Lempos S O O O O 
licmbrandts specialiai nupigintai lkl *JL*Jm"* 
SI ALI I LEMPOS — Reguliariai $25.00 vertes S O 0 0 
Daug nupiginta ir didelis Jums siu>ituiipyiim.Ht * 5 I W 

NUO 8 I I N O S IKI SIENAI KAI RAS — f.r.viiHl vilnonis C o l C 
lUguIlui ial $8.00 ketv. jardas. Pardavimo kainu. . . .yard *%9 i U 

$ 8 9 . 0 0 W O O L - F A C E K A U R A S 
Jūs norėsite tokj kaurą, kiekvlonamo jil.sų namo kambaiyjo. Jd-J 
galėsite pasirinki! daugelio spalvų ir p.ividalų S CLCfc 150 
l'uikiuusla atrodantieji ir tikrai /e ina kaina V J ^ j y V U 

REGULIARIAI $129.00 3 6M. GRYNAI KLEVO SETAS 
Stipraus klevo su „wear resistant hard-glaze" užbaigimo. ( g O f l I Į f l 
KomodC HU veidrodžiu, Hkrynla. pilno dvdžlo lova tik už * ^ p 5 y * - * U 

REGULIARIAI $179.00 VERTftS 7 ŠMOTŲ 
VALGOMOJO KAMB. SETAS DAILAUS L1MED OAK 

Stebuklas moderniškos pirklybos! Didelis .,oxtenslon style". storų 
lentų viršus, „eurved pedestal baso" stal:^, su (J krės las , uždengti 
gražiausia, moderniškiausia suktų vilnų medžiaga 
kur Jūs kada matėte. Dabar tiktai už $13950 

3 ŠMOTŲ 18-to AMŽIAUS MAlIOGANY SETAS 
Dviguba Komode, ,,Chesl on-Cbest1', Postdr Uova S O Q 1 0 3 
Parduodama už $3&9.00! Speelallai aabar tik 9 « & 0 i w a 

FREJEZER — (ieneral Electri-tril kub. p M u , M2».«.».» 
F R E K Z E R 20 kub. įMklų, stac^la^. žema kainai $740.50 
rUEI7AER — 15 kub. p&lų. Teisinga kaina, tik ui . $130.50 

NTJO $100.00 IKI $800.00 DYKAI MAISTO VRM.O KAINA 
DVI m V DURV RKFRHil-JRATOR Ir i UI I / I H 
20 kub. pfdij s iainlrss Steel viduje $505.0D 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS 
PERTAISYTOS TELEVIZIJOS (iARANlH'OJAMOS KAII» NAL'.!OS 
IWA VICTOR I « 1,1 \ l / . l l \ — 10 colių $08.50 
STROMUERt; OARLSON — 12>/i «oli«l, tiktai $08.50 
MtyrOROLA 7 %, «>HU • • • • l M . 6 0 
J ; M I : R S O N 12% o o u v C O N S O L E ; $08.50 
TRANS - VIJĘ 20 COl i iy $108.50 
TRAVl iER TEIiEVlZI.IA — 10 COLI V $80.50 
RAYTHEON 18 COLIV CONSOLE $128.6 » 
ZENITU — 10 COLI V po . . $118.50 

IPH1LCO — 10 COLIŲ no $118.50 
ADMIRAL TELEVIZIJA, RADIO ir l'ffONOCUlAPU COMR. $108.50 
N AI .111 .11 ELEKTRINIAI VACDI'M CLEANERS nuo $10.00 
N A I J O S ELEKTR. SKALBIAMOS JMAŠINOS — Rcg. $100, $00.00 
NAUJAS 7 KUB. PD. R E F R I C E R A T O R — Rog. $209.00 $120.00 
Nutija siiMiimoli Mašina — Elektrine Conaole — R< g. $150.00, $09.0 J 
5 ftMOTV CHROME D1NETTE SETAI — Reg. $«9.00 • $40.00 
METALINRS VASARAI SUPAMOS KftDftS — Reg. $8.00, . . $4.0» 
KŪDIKIAMS VEŽIMĖLIAI — IMIno dydžio — Reg. $42.00 $29.00 

Pas Bud riks jūs rasite didžiausią baldų vertas pasirinkimą, kur 
jūs kada nors matėte po vienu stogu. Trys aukštai rakandų, na
minių reikmenų ir brangenybių*. Milžiniški pirkimai kiekvienam 
kambariui naujomis ir žemiausiomis sąlygomis. 

JOS. F. BUDRIUnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA PIRMAD. IR KKTV1RTAD. VAKARAIS IKI 9:30 P.M. 
Nauja Budrtfco Radio Valanda. iŠ WHFC, 1460 kll. Radio Stoties 
ketvirtadienio vakarais nuo 6 vai. iki 7 vai. su'orkestru ir dainomis. 

S750 Weat 7Ut 8 t 
(prie Callfomia A>«.) 

LIGONIUS PRIIMA: kaadlen nuo 1 
lkl 4 Ir nuo 7 iki i v.v. iefttad. nuo 
2 Iki 4 r. treč.—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GKo. 6-1821 
jei neatsiliepia Vlnoennes 6-ftaoO. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 2 1 6 W . 2 4 t h S t . 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-9778 

Ofiso teleffonas VIrginia 7-18M 

DR. AL RAČKUS 
GYO|Y«WAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 1:00 v. 

trečlad. ir sekmad. tik susitarus. 

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, IU. 

šaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šestad.: 
10 ryto Iki 4: trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-v564, rez. Ml S-2880 

DR. CHARLES SEfiAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenae 
(antras augštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:10 
v.v. Sekmad. nuo 10 Iki 12 v. diena. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. OSrdSt. 
Ofiso TeL REliance 5-4410 
Kezld. telef. GHovebiU 6-0617 

Valandos: 1-1 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

TeL: Ofiso W A 8-3060. rez. OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Hichigan Ave. 
VAL.: (išskyrus Seštad. ir sekmad.) 

Nuo 1 lkl 4 v. p.p.: 7—0 v.v. 
Seštad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 10888 So. Wabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Californla Ave. 

VAL..: 2—4 ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Ofiso YA.7-U60 , rez.DA.0-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street . 
( kampas Halsted ir 35-tos gatv.) , 
VAL. 1—4 ir 6:aro—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
1 Rez. 3247 S. KMKUALD AVE. 
j 1 
! Of. GRovehiU 6-4020. r. l l i l l top 5-1560 

Dr. Alexanc.tr J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
, TroSlad. ir šoštad. pagal sutąrtj Į.„ %<&& S o n t h HalHted S t r e e t 

Taht Ofiso 1*11.6-3838, rez. Kl .7-UlUU 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DR. STRIKOL • 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAI*: nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šes-
v tad . Ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, res. Pi l .6-1880 
Jei neatsilieps viršmlnStl telefonai 

šaukite: MIdway 8-0001 

Tel.: Ofiso H R 4 - 2 1 2 3 , rez.PR.6-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginšs Ilgos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečlad. Ir 

sekmadieniai? uždaryta. 
•BaMMHMsMMMaVMMartBpnMaMMtta^MMBVsM'^MBlMBaSMSlHBHt'MBBBB * 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — WAlbrook 6-6891 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Vai: 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—1 <r. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

(LIKTU VIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:30 
iki 9 vak. Trečlad. Ir šeftt. uždaryta 

GlloveUilI 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPKCIALISTfi 

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

Miisit.u -ini.-j išskyrus trečiadionius 
2 4 2 2 VVest M a r ų u e t t e R d . 

ii I I I - • -
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Ofiso Ir Imto tel. OI* 2-i:lKl 
Ni.ltsili. pus t.'l. KlO-.'/.ic 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J 3 3 6 So . 491 h CtM Cicero 
[Kasdien 10 -12. Ito to, antrad. ir 
kotvirtad. «:30—9 v. v. seštad. 10—2 
ir 4 — G. Hutas tH'.i'2 So. I'.UI. CL. 

Telefonas: HKlianoe 5-1811 

AR. VVALTER j . KIRSTUK 
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

V A U : 2—4 popiet, 6:30—-8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutart). 

of i so telef.: LAfnyette 3-3210, j e i ; 
neatsiliepia šaukite M4I/.U 3-2808 

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
* 

VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 
Tel.: Ofisą VA.7-55&7, rez.RE-74900 

DR. FRANK C. KWINH 
( K \ II MINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seštad. vak. 

Tel. Oftro G R 0-5899 IMI. 0-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVEST G8rd Street 
(kampas 61 Ir Artesian) y 

VAL: 2- -4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
TreČ. ir Sešt. 2—4 p. p. Sekm. uidar. 
Nuo llep. 12 d. iki rugp. 18 d. Seštad. 

uždaryta 
• I i > I Į 

• < » * » — •<<><<•»'!•»<<»<* — — <«> — ' » ' • — ' • > • » • < » " » 

Skelbtis "DRAUGE" apKlmoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems, N 

1 . • 

<> 

Tel.: Ofiso PR.0-0440 rez.HR4-31SO 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDiYTOJAS IR CfflRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 lkl 4 p.p.: 6 lkl 8 vak. 
Trečiad. ir fteštad. pasai sutarti 

Tel. Ofiso CA 0-0257, res. P R 0-0089 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL OOOO S. Arteselan Ave* 

VAL.: 11 v. r. iki 8 p.p.: 6—9 v.y. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 meiy patyrimas 

l e i . YArds 7-1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akla 
Ištaiso 

OrLsas Ir akinių dirbtuve 
7 0 6 VVest S5 th S t r e e t 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8. tre
čiad. nuo 10—12; seštad. 10—S p.p. 

F..tr/.a minuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

Alvll,. SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirma J. antrad. kotvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, sefttad. 9:30 iki 

12; l . v i iki 5 vai. vak. 
(Ana i 0-0528. Platt BMg. 

Telefonas OLjrmpic 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp 

penkt. 8—6. 7—9 p.p. 
8147 S. IlalHted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., Sešt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOJ: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarti* 

4003 Archer Avenue 
TrupuM 1 rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7779 ' 

M . A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 7Int., S t 
Priftmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehiU 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
PriOmlmo laikas pagal sutarimą 

• 

Telefonas 

• 

telefonu. 
Orovebill 

• 

0-8048 

-

' 

http://Hco.dl.oard
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

MM 8. Oakley A»e,, Chloago S, 01. TeL VIrgtaia. 7-M40; T-6A41; 7-««48 
Entered aa Second-Claaa Matter March II, 1»1«, at Cbkmgo, Illinois 

Under the Act ofMarch t . i m 

fJfBWt^f!9 flttATOAS, 'CfttCAOO, ILLINOIS 
i i i 

afambsrof the Catholtc Press Aas'n 
Fubllshed dally, except Sundaya, 
Llthuanlan patholli Press Soctety. 
PRENUMERATA: Metams 
ChloagoJ ir CiceroJ *»00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
tileienyje $11.00 

BUB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$9.00 per year tn Chlcago A Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreifn $11.00 per year. 
H metų I m*n.. 1 mOn. 

$6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.10 $1.00 
ki.tO $1.00 $1.26 

Redakcija straipsnius taiso saro nuollfira. {tesunaudoti} straipsniu no 
saugo, Juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• 

Pagerbti laikraštininkai 
APIE NAMUS 

Pereitą savaitę "Draugo" redakcija išgyveno tam tikrą 
staigmeną. Du redaktoriai iš Chicagos Arkivyskupo Kardinolo 
Stritch rankų gavo šventojo T§vo atžymėjimo ženklus "Pro 
Ecclesia et Pontifice". Suprantamas dalykas, kad Šis atiymė-
jimas sukėlė malonių jausmų redakcijos, administracijos ir spaus
tuves sluogsniuose. Mes džiaugiamės ne tik ponų Simučip ir 
Sakalo pagerbimu, kurio jie susilaukė iš Sv. Tėvo, bet ir tuo, 
kad ši pagarba netiesioginiai paliečia ir "Draugo" organizaci
ją su jos skaitytojais ir bendradarbiais. 

Jau prieš porą mėnesių Chicagos Kardinolas S. Stritch la-

Jaunimas ir senimas 
VYTAUTAS SEIRIJIS 

Pirmaisiais emigraciniais me
tais paraukdavome ūsą ir nepa
tenkinti pasakydavome, kad mū 
sų jaunimas perdaug pamilo au
tomobilius ir pamiršo augštųjų 
mokyklų duris. Tiesos buvo 
daug, bet prabėgus keliems me 

Didžiausias kriminalas Sovietų Sąjungoje BARBARAI SIAUČIA 
A - J. (H>BIS, Cleveland, Ohio 

Kai JAV viceprezidentas 
Barkley norėjo išstatyti savo 
kandidatūrą j prezidentus, tai 
ne vien vad. "organizuotas 
darbas" pasisakė prieš jį ir tik 
tuo motyvu, kad jis persenas, 
bet ir spaudoje atsirado hu-
manistiškų pastabų, kad jei po
licija neduoda leidimo 73 mėtų 
seneliams vairuoti automobilj, 
tad 73 metų seneliai juoba ne
tinka valstybei vairuoti, ypač 
tokiai didelei ir galingai, kaip 
JAV. Ar Mr. Barkley būtų ti-

ga, atrodytų, kad jis oficialiai 
sustabdė savo amžių ties 70 
metų sukaktim ir sekančios jo 
gimimo sukaktys praeina ty
liai. Norėdami despotui jsitikti 
Sovietų režimo palaužti moks
lininkai ėmė rašyti straipsnius, 
kuriais stengiasi išsklaidyti Sta 
linui mirties baimę, štai, pav., 
akademike O. Lepešinskaja 
("Ogoniok" Nr. 40) rašo: 
"Yra visi pagrindai manyti, 
kad mokslas sugebės įveikti 
perankstyvo senėjimo procesą 
ir pagydyti jau prasidėjus; sekęs JAV vairuoti, mes neina 

tTms' mūsų" "nuotaikos pasikei- n o m e * i a a i š k i n t i ' n o r s istorija I nėjimą". 
tė\ Kiekvieną pavasarį' spauda I r o d o ' k a d i r senesni politikai J. Korš paryškina O. Lepe 
paduoda didokas eiles pavar
džių, vietiniuose universitetuo
se ir kolegijose įgijusių diplo
mus. Lietuviškos pavardės augs 
tųjų mokyklų sąrašuose jau nė-

už Mr. Barkley yra sėkmingai 
vadovavę vyriausybėms. Ar 
sunkiau vairuoti automobilj, ar 

šinskajos tezę, jis rašo: "Dar 
prieš kelerius metus buvo ma
noma, kad daugiausia ilgo am-

valsybę, tai irgi atskiras klau- Į žiaus žmonių esą Abchazijoj, 
simas, bet JAV yra demokra-

ra naujiena. Tenka net atvirkš-'' ̂  k r a š t a s i r * i a &a l i m a 

čiai prabilti: jaunimas mokslui 
veržlus ir imlus. Galima pateik-

bai augštai jvertino vieno lietuviško dienraščio veiklą. Kalbė-, ti konkrečių pavyzdžių, 
damas Amerikos katalikų laikraštininkų suvažiavime, kardino
las parodė j čia paf sėdinčius "Draugo" redaktorius -— "mano 
bičiulius iš Chicagos" ( jo žodžiais betarant) ir suvažiavimo 
dalyviams pasakė, apie tokią katalikišką spaudą, kuri jokių grės
mių nenugalima, skelbia tiesą. "Draugas" esąs tokios spaudos 
pavyzdys, nes sustabdžius katalikišką spaudą Lietuvoje, prie 
jo susispietę lietuviai laikraštininkai tęsia savo darbą jo vys
kupijoje. Kiek anksčiau kalbėdamasis su "Draugo" atstovu, 
tas pat kardinolas nedviprasmiškai pripažino teisę tėvams, kad 
jų vaikai būtų mokomi jų kalbos. Dabar Kardinolas Stritch 
turėjo progos įteikti dviems lietuviškos spaudos redaktoriams 
šv. Tėvo atžymėjimo ženklus, šie pagarbos ženklai yra lyg ir 
naujas Amerikos lietuviškos katalikiškos spaudos bei jos idealų 
pripažinimas iš Bažnyčios pusės. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ LAIKRAŠTIS 

Vienoje kolonijoje yra apie 
500 tremtinių, įskaitant sene
lius ir tuos, kurie dar mamos 
vardo neištaria. Iš šio skaičiaus 
turima 21 augštųjų mokyklų 
studentas. Tai laibai augštas 
procentas. Tokio nepasiekė dar 
nė viena tauta. O ir š| pava
sarį baigusieji viduriniąsias mo 
kyklas jau visi priimti į univer
sitetus ar kolegijas. Tik pora 
jaunuolių, patingėję mokytis, 
ruošiasi palikti fabriko darbi
ninkais. 

Svetimos manieros ir įpročiai 
šiuo jaunimo veržlumu į mok 

Šia proga verta yra pastebėti, kad Amerikos lietuvių spau
dos darbas, imant apskritai, yra labai didelis. Užtenka prisi
minti, kad prieš Lietuvos Nepriklausomybės laikus čia buvo iš
leisti visi didieji lietuvių kūriniai. Valančiaus, Daukanto, Basa- | a l u s t u r u n e džiaugtis. Turime 
navičiaus, Pietario knygos, ir kaikurių net pirmosios laidos, buvo džiaugtis ir jo šiltomis nuotai 
išleistos čia. O Kudirkos raštų leidinys, išleistas čia, savo tech
nika dar ir šiandien tebėra pavyzdys, kaip toks darbas turi būti 
atliekamas. 

Kalbant apie laikraštiją reikia dar ir daugiau pasakyti. 
Daugelio yra pamirštas faktas, kad dar prieš "Aušros" pasi
rodymą Amerikoje ėjo lietuvių katalikų savaitraštis. Tai buvo 
"Lietuviška Gazieta", pradėta leisti 1879 m. rugpjūčio 16 d. 

komis lietuviškiems reikalams. 
Minėjimuose ir parengimuose 
jaunų žmonių nestinga. Jų su
tinkame ne tik žiūrovų tarpe, 
bet matome ir aktyvių progra
mos dalyvių bei darbininkų ei
lėse. Atsitinka, jog paaugliai 

žmogui pasiūlyti politinį už 
pečkį vien už tai, kad jis pei-
senas automobiliui vairuoti. 

Kitaip yra "liaudies demok
ratijoj". Sovietų diktatorius 
Stalinas sensta ir bijo mirties. 
Sprendžiant iš sveikinimų sro
vės jo 70 metų sukakties pro-

New Yorke. Jo išėjo 16 numerių. Pati ^Aušra" savo puslapiuose j lietuviškąjį parengimą išragi 
davė šio savaitraščio iškarpų ir jo pažiūras vertino. 

Gal būt nedaug vėliau Chicagoje buvo įkurtas savaitraštis 
"Lietuva". Jį, pasak kun. Miluko, įkūręs Silvestras Ragaišis 
iš Vištyčio. ' 

Prabėgomis galima pastebėti, kad pirmųjų ateivių laikraš
tininkų nuotaikos beveik nesiskiria nuo pačių paskutiniųjų. "Lie
tuviška Gazieta" savo prakalboje tarp kitko rašo: "Mes visi, pa
likdami savo gimtinę mažu ant visados, turėjome verksmingą 
širdį. Juk ir šiandien visi tebelaukiame išliuosaviino savo tė
vynės nuo deguto, kuriuomi per šimtą metų prisigėrusi buvo". 

Amerikos lietuvių laikraštinis darbas niekada nebuvo nu
trūkęs. Jis tolydine grandine pasiekia mūsų laikus. Naujieji 
ateiviai čia atvažiavę rado visą eilę laikraščių ir laikraštininkų, 
kurie tęsia Amerikos lietuvių tradicijas. Štai kad ir dabar pa
gerbtieji redaktoriai, vienas trečdalį, kitas ketvirtadalį šimtme
čio išdirbę tame pačiame laikraštyje, yra tikri lietuviškos spau
dos gajumo liudytojai. Ponas Sakalas, prieš pradėdamas dirbti 
"Drauge", buvo įsteigęs laikraštį "Santaika", iš kurio yra išsi
vysčiusi šiandieninė "Dirva". Jis yra vienas iš JAV lietuviškos 
laikrašti jos pijonierių. Dėl to ne vien tik "Draugas" gali šiuo 
spaudos darbininko atžymėjimu pasidžiaugti. Ir iš viso lietuvių 
laikraštininkų tarpe vargiai ar rasime žmonių, kurie taip toly
džiai būtų dirbę spaudos darbą, kaip ponai Sakalas ir Šimutis. 

VISUOMENININKAI 
Laikraštininkas paprastai kartu yra ir visuomenininkas. Jo 

veikla dažniausiai turi didesnės visuomeninės reikšmės. Tačiau 
pagerbtieji laikraštininkai yra visuomenininkai ir kitais savo 
darbais. Ponas Sakalas yra ilgametis Vyčių organizacijos vei
kėjas. Jis ilgai yra ėjęs įvairias pareigas tiek centro, tiek vie
tinės kuopos valdomuose organuose. Šiuo metu jis aktyviai dar
buojasi Chicagos vyčių senjorų kuopoje. Vyčių seimas jam yra 
pavedęs parašyti Lietuvos Vyčių Amerikoje istoriją, fiį darbą 
ponas Sakalas, berods, yra jau užbaigęs. 

Dar daugiau į visuomeninį darbą yra įsivežęs ponas Šimu
tis. Jo veikla yra apėmusi ne tik beveik visas Amerikos lietu
vių organizacijas, bet daugelyje jų jis yra suvaidinęs ar tebe
vaidina vyraujantį vaidmenį. 

Paliekant nuošaly visas kitas organizacijas, verta yra šia 
proga iškelti pono Šimučio veiklą Alte , kur j i s eina pirmininko 
pareigas, šioje organizacijoje bedirbdamas jis yra labai daug 
prisidėjęs prie sutartines JAV lietuvių veiklos visais bendrai
siais mūsų tautos reikalais. Būdamas glaudaus su Vliku šali
ninkas, jis nekartą yra žymiai sustiprinęs bendrąjį lietuvių fron
tą. Jo pastangos atgauti Lietuvai nepriklausomybę visų lietuvių 
tarpe nupelno jam didelę pagarbą. 

Jo veikla Lietuvos labui eina dvejomis kryptimis. Iš vienos 
pusės, jis savo straipsniais ir kalbomis palaiko Amerikos lietu
vių solidarumą su Lietuvos kovomis ir kančiomis. Iš kitos pu
sės, jis jieško progų susitikti su JAV politikais ir juos informuo
ja bei prašo ginti Lietuvos reikalą. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek 
kartų šimutis yra kalbėjęsis Lietuvos reikalu su įžymiaisiais 
JAV kongresmanais, senatoriais, gubernatoriais, paties JAV pre-
zidetno neišskiriant. 

na net vyresniuosius. Tautinių 
šokių grupės, chorai savo prie
augliu skųstis taip pat negali. 

Tiesa, kartais su gailesčiu 
tenka pasakyti, jog svetimos 
manieros, amerikoniškas elge
sys ir net papročiai jaunuose 
žmonėse prigyja greitai. Girgž
dantis svetimas "šlageris" jų 
lūpose dažnesnis už lyrinę lie
tuvišką, dainelę. Pigi iliustruota 
spauda iš jų rankų išstumia mū 
sų kultūrinį žurnalą. Bet pliu
sų daugiau už minusus, ir jau
nimu pasidžiaugti vistiek dar 
galime. 

Teise j vyresniųjų paramą 

Už savo atsparoką laikymąsi 
prieš nutautėjimą, už aktyvu
mą ir veržlumą jaunimas turi 
teisę iš vyresniųjų reikalauti 
šiek tiek daugiau, negu šiuo 
metu gauna. Pirmiausia, mūsų 
viešoji nuomonė neturi būti vie
noda tiems, kurie stipriai laiko
si prie lietuviškojo kamieno, sa
vo energiją kreipia tinkama link 
me, ir tiems, kurie gyvena 
mums nepriimtinomis nuotaiko
mis. Spauda jaunimo reikalams 
privalėtų skirti pakankamai vie
tos. Manau, kad studijuojančio 
jaunuolio pavardė spaudos skil
tyse turėtų būti mieliau mini-

Jaunimo bendravimas 
Jauniams mėgsta bendravi

mą. Lietuvoje susidarydavo kla 
sių ir mokyklų bendruomenės. 
Buvo ruošiamos tarpmokyklinės 
varžybos, literatūros vakarai, 
sporto šventės. Šiuo keliu už
simegzdavo pažintys, kurios tu
rėdavo lemiamos reikšmes net 
visam amžiui. Dabartinė padė
tis yra visai skirtinga. Mūsų 
jaunimas po įvairias mokyklas 
išfbarstytas mažomis grupelė
mis arba net pavieniui. Neturi 
progų susidurti ir arčiau susi
pažinti. Dažnai yra priversti 
draugų jieškoti amerikiečių tar 
pe. Čia gal ir yra pati didžiau
sia priežastis anų svetimų nuo
taikų, kurios lengvai skerbiasi 
į jaunimo tarpą ir kurios mums 
yra labai nepageidautinos. 

Šias nenormalias sąlygas di
dele dalimi gali pašalinti vyku
sios jaunimo organizacijos. Jų 
turime, tik į jas maža dėmesio 
tekreipiame. Vyresniųjų para
mos čia pasigendama labai stip
riai. Neretai jaunimas yra pa
liktas visai vienas. Pagaliau va 
saros stovyklos. Jos šiose są
lygose atlieka daug didesnį vaid 
menj, negu mes galvojame. Bet 
ar stengiamės, kad jose daly
vautų kiekvienas jaunuolis? Ar 
padedame joms sukaupti pa
kankamai lėšų? Ar pasirūpina
me, kad ten būtų pasiųsti ir tie, 
kurie nepajėgia dalyvauti, nes 
neturi keliasdešimt dolerių? 

Reikėtų, kad artimiau esan
čios lietuvių kolonijos ruoštų 
bendrus jaunimo subuvimus ir 
žiemos metu. Būtų gražu, jei 
iš kelių kaimyninių vietovių šeš 
tadieniui ar sekmadieniui vienom 
je pastogėje susiburtų visas ati
tinkamo amžiaus jaunimas, iš
klausytų rimtesnės paskaitėlės 
auklėjimo tema, parodytų, ką 
patsai sugeba, pasivaišintų, pa
silinksmintų ir išsiskirstytų, 
veždamasis sveikus įspūdžius. 
Tada pajustų, kad yra kas juo 
rūpinasi, domisi ir suprastų, jog 
lietuviškoji visuomenė nėra pa
laida minia, nykstanti ir silp-

Baudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 
PR. TERVYDIS 

(Tęsinys) 

> Pirmoii bolševikine dvasia "pataisyta" ir pagal Maskvos 
reikalavimus "pasiūta" knyga buvo "Sakalo" leidžiamas, pasku
tiniųjų metų Nobelio premijos laurento suomio Sillanpaa SILJOS 
romanas, kurį labai vykusiai iš švedų kalbos buvo išvertęs J. 
Lin,gis. SILJA buvo ką tik atspausdinta, ir pirmieji šios knygos 
egzemplioriai išstatyti didžiųjų knygynų languose žvelgė į Kauno 
gatves ardančius bolševikinius tankus. Tačiau didžioji laidos da
lis buvo spaustuvėje tebebrošiūruojama. Visi tie egzemplioriai 
buvo sulaikyti, dalis gal net iš knygynų sugrąžinti, ir ten Sillan
paa nesimpatingai aprašytas raudonarmietis apvilktas nauju dra
bužėliu. Buvo išimtas vienas lankas, rodos, antrasis ir išmetus kai 
kurias vietas, "pataisytas" ir naujai surinktas. Tačiau naujasis 
tekstas buvo daug trumpesnis ir todėl praskęsta eilučių tarpai. 
Tą lanką lipdant į subrošiūruotą knygą, vėl nesisekė: liko nema
loni žymė, t. y. pats lankas nebebuvo įsiūtas, o tik įklyjuotas. Ir 
taip buvo vėliau pardavinėjamas "Siljos" romanas, su Kaune 
"pataisytu" raudonarmiečiu. 

Turėjo daug vargo ir pradėti spausdinti- žurnalai. Su dideliu 
vargu iš spaustuvės pasaulį išvydo paskutinysis KOSMOS nu
meris, nors ten buvo tik gryni gamtos mokslų straipsniai. Buvo 
užkliuvęs ir Šiaulių Kraštatotyros Dr-jos leidžiamas GIMTASAI 
KRAŠTAS. Kiek primenu, tai ir GIMTOJI KALBA turėjo nau
jus vargus su paskutiniu birželio numeriu. (Ji ir per visą bolše
vikmetį pasirodė, bet jau su "Visų šalių proletarai, vienykitės!" 
šūkiu ir kartais prikamšyta straipsnių apie sovietinius kalbos 
mokslų "laimėjimus" bei kitas durnystes). 

lf. Su dumiu, du turgų 
Drg. P. Kežinaičiui su knygos cenzūra besitcrliojant, spaus

tuvėse sustojo visoks knygos spausdinimas, jos ėmė stigti ir dar
bo, nes rinkiminiais fr kitokiais lapeliais atsiradusių darbo spra
gų negalėjo užkamšyti. Spaustuvių darbininkai, sudarę įmonių 
tarybas, negaudami pakankamai darbo, pradėjo urgzti. Tuo me
tu jau ir Maskva ėmė reikalauti bolševikinės knygos. Ir tokia, 
rodos, pirmoji knyga buvo surasta. V. D. Universitete prieš kelis 
metus studijavo Petras Mikutaitis. Ir jis diplominį darbą rašė apie 
lietuvių kairiųjų, 1917 m. nusižudžiusi, poetą — revoliucionierių 
Julių Janonį. Dabar šis darbas buvo atsimintas, iš autoriaus pieš
te išplėštas ir atiduotas spausdinti* Jį spausdino "Raudonosios 
Vėliavos", buvusioji "Šviesos" spaustuvė. Knygutė išėjo nedidu
kė (in 12°) , gal tik per šimtą puslapių. Kokią porą mėnesių ja 
didžiavosi naujoji paleckinė valdžia, bet vieną dieną atėjo iš 
Maskvos piktas Jsakyma3...Ir ši knyga apie Janonį buvo išimta. 
Pasirodė, kad autorius ten suminėjo šaltiniuose Angarietį ir ki
tus, Maskvos "išminčiai" nusikaltusius žmones, išvirtusius "men
ševikais" ir kitais grynojo bolševizmo priešais. Vėliau toji kny
ga buvo "pataisyta" ir naujai išspausdinta, praleidžiant kai ku
rias "negarbingas" pavardes. 

(Bus daugiau) 

Očemchiro rajone. Tas faktas 
buvo aiškinamas klimato savu
mais, teigiamai veikiančiais 
žmogaus organizmą. Sovietų 
mokslas stengiasi, kad visi mū
sų krašto žmonės galėtų gy
venti iki galutinės savo amžiaus 
ribos, iki 150 metų". 

Anksčiau vienas Sovietų aka 
demikas yra'rašęs, kad ne Ab-
chazijos oras, o tiesiai Sovietų 
režimo oras ilginąs žmogaus 
gyvenimą. 

"Sovietų mokslas stengiasi"... 
Vadinas, diktatoriaus širdis ga 
Ii būti rami: dar 77 metus jis 
gyvensiąs, skaitysiąs replikinė-
je spaudoje sveikinimus, pa
reikštus jam jo 70 metų sukak 
ties proga, per tą laiką užka
riausiąs visą pasaulį ir sudrau-
siąs ne vien "karo kurstyto
jus", "religinį aktyvą" ir visus 
"liaudies priešus". Sovietų 
žmogus žino, jog sakymas, kad 
Stalinas vieną dieną mirs, kaip 
ir visi žmonės, yra didžiausias 
nusikaltimas "liaudžiai" ir So
vietų režimo saugumui. Jei, f 
pav., p. Bimba, savo vizito 
Sov. Sąjungoje metu būtų pa
siteiravęs, kas perims Stalino, 
vietą, kai Stalinas mirs, jis tik
rai nebūtų grįžęs į Ameriką. 
Ten nei "organizuotas darbas", 
nei spauda nedrįsta, kaip kad 
Amerikoje, pasakyti, kad kas 
dėl senatvės neturi teisės auto
mobilio vairuoti, tas netinka 
ir didelės valstybės valdyti. 
Kas nėra Sovietų Sąjungoje ar 
jos įtakos sferoje gyvenęs, tas 
negali suprasti, kad ten galvos 'J,?,?,̂ .,!'''?!''''in'tlM'n'"" 
netenkama už tai, jog neatsar-
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ma, kaip kitų asmenų. Laikraš- nėjanti, bet organizuotas viene 
čių bendradarbiai turėtų pasi
rūpinti, kad apie kiekvieną dip
lomą, patekusi į lietuviškas ran
kas, būtų kiek galima plačiau 
painformuota. 

tas, auginąs sveiką atžalyną. 
Taip. Jaunimui reikia globos 

ir paramos. Manykime, kad 
ateityje senimas savo pareigą 
atliks. 

Šimutis ilgos savo visuomenines veiklos metu yra išsi-
auklėjęs labai kultūringa plataus masto demokratine asmeny
be. Kovoja už savo idėjas jis kietai ir atvirai. Bet bendradar
biauja kiekviename gerame darbe jis nemažiau nuoširdžiai, negu 
kovoja. Daugumai, kam yra tekę turėti visuomeninių sąlyčių su 
Šimučiu ,turės pripažinti jame kęstutiškų visuomenininko sa
vybių. Ir tai yra ne tik dėl to, kad ateitininkai kęstutiečiai dar 
iš Lietuvos laikų turi jį savo garbės nariu. V. Bgd. 

giai pasakoma, kad Stalinas 
yra žmogus ir turi mirti, kaip 
visi žmonės miršta. 

Akademikams suteikta didės 
nė teisė: jie gali spėlioti, kad 
Stalinas gyvensiąs lygiai 150 
metų, bet jei Stalinas sulauktų 
tokio ilgo amžiaus, tad būsi
mieji akademikai turėtų pas
merkti savo pirmtakus ir pa
skelbti, kad 150 metų nėra 
galutinė žmogaus gyvenimo ri-
ba. kapitalistas ir fašistas gali 
savo gyvybę išsaugoti, užsian-1 
gazuodamas tarnauti seksotu 
(politinės policijos agentu-), bet 
kas viešai pasako, kad Stalinas 
mirs dėl to, kad visi žmonės* 
miršta, — tam nebus pasigai
lėjimo, — jei bent tai pasaky- ! 

tų tikras pamišėlis, bet ir pa- j 
mišfėlis politinėj plotmėj ne- ( 
daug turi šansų į valstybės glo 
bą, nes manoma, kad jis pami
šęs pasakė tai, ką galvojo bū-, 
damas sveikas. 
Dangoraižis vien moterims 

New Yorke statomas naujas 
dangoraižis, kuris turės 1,500 
butų, bet butai bus nuomuoja-
mi tik moterims, ir joks vyras 
neturės te isės įeiti į tą namą. 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

41 ™ SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir KASOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

Karys į misijas 
J. Ch. Gordon, amerikietis 

karys, II Pasaulinio karo me
tu, buvęs Solomon salose, da
bar vėl į jas sugrįžo tapęs ma-
ristų misionieriumi. 
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Gaukit du gerus uždarbius k'asmfet 
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m AND LOAN ASSOCIATION 
\m 80. HALSTED STREET CHICAGO 8, OJJNOIS 
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Pirmadienis, rugpjūčio 4, 1952 

BOTANIKOS TEATRAS PAIEI CHlCAGį 
Jame galima pamatyt i 4,800 rūšių augalų 

JUOZAS PRUNSKIS 

Illinois valstybes Is tor ines , pagal kurį čia pa t esančioj 
Draugijos žurnale y ra toks bibliotekoje galima gauti ištisą 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

reikšmingas jrašas iš 1921 me
tų: 

leidinj apie to medžio istoriją, 
kilmę ir t.t. 

- Viena iš jdomiausių nau-* Visas t a s Arboretum išraižy 
jų visuomeninių dovanų y r a tas takais ir automobiliams 
toji Joy Mortono, kurs pado- pri taikytais kelias. Ja is vaziuo-
vanojo 400 akrų, dalį iš savo \ ji pro kiparisus, pro kaktusus, 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ] — — 

" D R A U G A S - A G E N C T 

55 E . Washingtc)ii S i 

Tel. DEarborn 2 2 4 3 4 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Virgiui* 7-6«40—7-M41 
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HELP WANTED VYRAI 

• II " i i " 

2,000 akrų ūkio Dovvners Gro-
ve; t a vieta bus pavadinta Mor 
ton Arboretum, Du Page Coun 
ty, 10 mylių nuo naujo zoologi
nio sodo Riversidėje... Arbote-
tum gal€s lenktyniauti su be t 
kokiu tos rūšies įrengimu pa
saulyje, Kew sodai Londone, 
Jardin des Plantgs Paryžiuje, 

laukinius ryžius, važiuoji pro 
upelius, kur žydi neužmiršuo-
les ir auga cinamono paparčiai. 

T " K KAI J KSTATE 

Gražioj apylinkėj '/a akcriu medžiuoti 
sklypai! Gatavi dėl statymo ranrh arba 
Gcorgian namų arba bunghlows Ilickory 
Ilills, Oaklavvn apylinkėj; arti automo-

_.r. , . . . , ,„ įt-.i Ibilio susisiekimo. $1,800 ir virš; lengvi iš 
Kiekvienas metų laikas čia s i i n o k a j i m a i 

pasižymi kokiu nors įvairumu. 
Pavasarį sužydi alyvos, krabi-
nes obelys. Vasaros pradžioj— 
rožes. Rudeny — nuostabiai 
nusidažo amžių baigiantieji la-

Šaukitc: OakIawn 

Tervuenns Briuselyje, Arnold ipai 
Arboretum Bostone ir Shaw so 
dai St. Louis mieste buvo iš
studijuoti ir viskas, kas ras ta 
juose pageidaujamo, bus įreng
t a čionai. Išmokslintam miški 

Turtuolio dovana chicagiečiains 
Specialus to medelyno sky

rius paliktas įvairiausiems 
paukšteliams. Tai nuostabiai 
gražus gamtos kampelis. Jame 

ninkui ir sodininkui čia bus tai, '.galima vaikščioti, grožėtis, ste
kas chemikui jo laboratorija, ibetis tais nukarusiomis sako-
Kasdieniam gamtos mėgėjui j mis, "verkiančiais augalais", 
tai bus vieta, kur j is galės ma- Į bet negalima piknikauti. Tai 
tyti, kaip savo gimtuosius me- ! dovana turtuolio Morton. Jis 
džius, taip ir svetimų kraštų buvo pamėgęs miškininkystę, 
augalus... — 

Augalų lauko muzėjus 

sodininkystę. Kai buvo 19 me
tų amžiaus, aplanke Arnoldo 
Arboretumą Bostone ir savo 

u u * „;i,~, Į tėvui pasakė, kad jis tokią do-Ir t a s nuostabus botanikos * mt * . _ , . 
i r uis iiuuou norėtų paruošti Chicagos 

sodas, t as puošnus augalų lau-1 ^ ^ . ^ 
ko muzejus yra uz kokių 27 ' ^ m Q m e t a i s 
mvliu nuo Chicagos t a rp Roo- * 

VI r> j /i i TVT om :^ jis važiavo šiuo keliu Lisle apy sevelt Road kelias Nr. 30) ir . ' lmkese. Vietos grožis j | pnver-Ogden Ave. (kelias 34), pasu
kant į kelią 53, kurs ker ta tą 
Morton Arboretum. Per jį bė
ga DuPage upė, j ame tyvuliuo
j a keletas prūdų — ežerėlių ir 
jame susodinta net 4800 rūšių, 
iš viso gal ar t i pusės miliono 

te sustabdyti čia automobilį ir 
j is parinko tą vietą savo sva
jonei: augalų muzėjui, įvairia
spalviam botanikos sodui. 

Dabar tie 835 akrai y ra chi-
cagiečių ir apylinkės gamtos 

au'kTrVauga'lų'. Suvežti j ie čia | ̂ M . P a g e r ė j i m u i . Prateto-
iš visų pasaulio dalių, net i S t , puad.en, la.ko tok.am ,vai-

.. i« u r, -• „ n a m , puošniam gamtos muze-
Aznos, iš tolimosios Korėjos. j , - , , , , : . . ' . . . , . . . iuie — didelis malonumas, ir Čia ištisos alėjos visokiausių :

 J UJ _ . k J 
r / *xi :«,.«;„ e™ i jeigu nuvažiuojančius ir grjz-eryvatvonų, fantastiškiausių for , J & •» • \ 

bJ .x „, ,. o l f i tančius j u s dar lydės skambių 
mų iš įvairiausių pasaulio au- ' J J . 

, , . - ,.; a;u; balsų lietuviško? dainos, t a die 
galų, kurių kiti iš paties Sibi- * ' 

u %7i *M x;„ x;Q na pasiliks jums neuzmirsta-
ro atgabenti . Vien tik rožių čia r . J . 
tur ima 300 rūšių. Alyvų (be-
zų) žydėjimo sezone čia mirga 
pasakiškos spalvos. Kiti seni 
medžiai, kaip t a s 250 metų se
numo Cukrinis Klevas, išsiple 

m a visą gyvenimą... 

Linksmumas ir... oda 
Dr. W. G. Guy, Pit teb' irgh, 

Pa., tvirtina nustatęs , kati už-
tęs net per 55 pėdas, o Ameri- i sitęsęs nervų įtempimas gali 
koniškoji Vinkšna savo šakas Į padaryti , kad žmogaus oda da-
ištiesusi net 85 pėdų ploty, rosi jautr i , alergiška toms me-
Maumedžių ištisos sienos išsi- džiagoms, kurios normalioje 
rikiavusios. Prie kiekvieno au- padėtyje nekenkia. 'Linksmu-

Savlninkas parduoda — arti 52-tros 
Ir 8o. Mayfield 2 miegam, kamb. 
mdrtnj Oc-orKlan namą. Labai dldoll 
kaiub. Didelis rūsys; automatiškas 
aliejinis apllld. Ir karfttas vanduo. 
K.'UIM vonia: kabinetų virtuve: pul-
kuH stiHislokininH; arti bažnyčių Ir 
mokyklų: {kalnuota Hkubtam parda
vimui. POrUunoiitli 7-8108 

SAVININKAS parduoda 2 viens 
prie kito marinius namus; 2-5 kamb. 
butai kiekvienam name. IMisal rfl-
Blat. 119,000 — H JmokCtl — % mS-
neslniais išmokėjimais. l<>25 ir 1629 
North VVcstcrn Ave. šaukite: 

AUmltago G-3148 

B U S I N E S S S E R V I C E 

AS - Fotograias 
(Lietuvis) 

V.MII r ui K.i įnnnCi 
vieta {vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuves. Jaunave
džiams duodamu pui
ki ir iiriinui dovanii. 
Su/.iiiiiiĮxas ir u'ra/.iai 
atliktas <laiiMis. 

414 W. 63rd St. 
Tel. luNK. 4-588S ar 

i;.\K. 1-5840. 

TADO BALCICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t ; YA. 7-0841 

laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybės viaoso 
Čikagos lietuvių kolonljofce. Darbo 
vai.J 5-8 vai. vak. ŠoStadienlais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

AUTO P A I N T E B 

Needed for small busy shop. 
Good vvorking conditions. Stea-
dy vvork for good man. Good 
vvages. i 

WALTERS AUTO BODY 
SHOP 

3808 W. Belmont 

TOOL 8C DIE 
MAKER 

J A - l MAN N E E D E D 

Wonderful opportunity for 
good man. — Steady job. 

Also Stockroom Clerk 

Paid vacations and holidays. 
AUTOMATIC BURNER CORP. 

1823 CarroU Avenue 
"• n " 

HELP WANTED — VYRAI 

Reikia 
PUNCH P R E S S OPERATORIŲ 

ARC Welders Pagelbininkų 
Nuolatinis darbas, geros* darbo 
sąlygos. 

SUNDSTROM P R E S S E D 
S T E E L CO. 

8030 S. Chicago Ave. 

REIKALINGAS BUTAS 

Labai atsakominga Seimą su 2 ma
žais valkais dabar ankStal gyvenanti 
su kita Solma, JleSko 6-6 kamb. ne-
apstatytų, butą arba narna pietuose 
arba pietvakarių pusėj. Maždaug ga
li mokėti $75 per menes). Oeras pa
liudijimas. Tuojau skambinkite LOng 
beacb 1-8224 Šiokiadieniais iki 5 vai. 
vakaro. SA^inau 1 -5895. 

HELP WANTED — MOTERYS 

--
VESTU V Ix\ i s N U O T U A U R 0 8 — 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MLSU S P K C l i L Y B f t 

Edvnrdas J. UUs. sav. 
n M,.s Arclier Ave. 

Trt. Vlrpioia *-?48i 

i 

galo yra pri tvir t inta lentele su 
jo vardu. Pridėtas numeris, 

mas gi gali apsaugoti nuo aler
giškų odos prasiverimų. 

© O N ' T OVERLOAD THE F A M I L V C AR O N THIS VEAR'S 
VACATION TRlP THE CHICAGO MOTOR CLUB W A R N S . 
TOO MUCH BAGGAGE IN THE CAR WILL H A M P E R T H E 
DRIVER'S MOVEMENTS, M A K E 
PASS6NGERS ONCOMFORTABLE 
AND SERIOUSl.y ENDANGER p 

THE OPERATING 
EPFlOHNCy OP 
THE VEHiCLE... 

V ^ 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

FOR SAPETY A N D COMFORT'S SAKE 
THE CLUB ADVlSES MOTORlSTS 
TO L I M I T THE A M O U N T OF 
LUGGAGE CARRIED A N D TO 

, STOW EXTRA E O U I P M E N T 
VVHERE IT WON*T 
I M P E D E 
DRIVING 
ABI L IT y . 

^ S I c «PA*4#C>Ą^ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIKKA PKRKnAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

i 

Ttilp pat persiunčiame } užalen") 
pakitteiius i vai raus maisto. 

Kreiptis: ^ 

2551 SO. MALSTED STREKT 
Tel. I> A u u l M- 6-3.45 

' • " 

J»i turit* parduoti ar IšnuuniO' 
U, |iu»i»krll»liUtt Niiiulklų s k r l h l i n j 
Hkyrluje. Skelhiiua galite perduoti 

M A N 
WANTED 

FOR 

Floor Covering 
Sales Dept. 

Experience not necessary, 
though desireable. We will 
train. Our business is good. We 
have need of additional sales-
man. 

FAMOUS SEARS 
ĖMPLOYEE B E N E F I T S 

INQUIRE IN PERSON 

Sco Mr. Ingraham 

SMRS ROEBUCK 
&C0. 

5938 W. Cermak Rd. 
Nuolatiniai darbai. Daug bend
rovės priedų. Reikalingi 

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

& 
PLATER HELPERS 

Nemokamai gyvybes draudi
mas. Puiki ligonines draudimo 
programa. 

REFLECTOR H A R D W A R E 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720 

MOTOROLA 
H a s openings on the l s t 

and 2nd shifts for 
ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERIS 
INSPECTORS (Electrical) 
CABINET INSPECTORS and 
PATCHERS 
Earn highes vvages with auto-

matic raišas. F r e e insuranec. 
Liberal paid vacation. Low cost 
mca!s and all recreational facil-
ities. Work with cheerful, satis-
fied people and build your future 
of financial security through one 
of the best profit sharing plants 
in the country. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

IIBUIHIII — p — Į Į • •••• M . I W ^ — < — > — — — I M I ^ — — Į * « f c W i ^ i ^ a » m > m 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE J Į KITIEMS. 

MOTOROLA 
has openings for 

SOLDERERS 
WIRERS 

Be at your best earning highest 
wages with automatic raises. Free 
Insurance and many other bene-, 
fits. Work with cheerful, eatisfied 
people and build your future of 
financial security through one of 
the best profit sharing plants in 
the country. 

Employment office open daily 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Atsakomlnga katalikiška suaugusi Sei 
ma — karo nafilg — turi išsikraus
tyti ift dabartinio tamsaus buto. JleS
ko 4-6 kamb. neapstatyta, apšildo 
mą arba ne butą. pietvakariuose. 
Oalinti užimti tuojau. Geras paliu
dijimas. -Skambinkite YArds 7-0084. 

Atsakotninga nuolatinO tarnautoja, 
Jleško 3-4 kamb. neapstatyta. šildo
mą, miog., privačia vonia, butą. (be 
rūsio) šiaurėj. Patogus susisiekimas 
su miestu. JMokCs Iki $75 per me
nes). Oeras paliudijimas. Jei galima 
arti katalikų bažnyčių. t skambinkite 
HArri.son 7-2963, nuo 8:30 iki 6 vai. 
vakaro šiokiadieniais. 

Dčmccio savininkai! Koledžo abiturientė, 
žmona ir 2 vaikai skubiai jieško su 2 
mieg. neapstatyta, Šildoma būtą. Pietva-
karuosc arba vakariniame priemiesty. 
Gali mokčti iki $75. Geriausi paliudiji
mai. Skambinkite dienomis nuo 8:30 ry
to iki 5 vai. vakaro. OLympic 2-7600 
Prašykite Bill Jczevvski. 

i • • • < • « 
I6NUOMUOJAMA 

Išnuomojamas ofisas 
MED. DAKTARUI 

2723 West 71 Street 
Chicago 29, UI. 

Rami pora be vaikų abu dirbantieji 
skubiai Jleško 4 kamb. neapstatyta 
butą pietuose arba pietvakariuose. 
Puikiausias paliudijimas. Užtikrina, 
kad geriausiai prižiūrės butą. Gali 
mokėti iki $65. Skambinkite Hll ltop 
6-6000, prašykite 4 rengiamojo 
kamb. Irenai nuo 7:30 ryto iki 3:30 
vai. vakaro, kasdien. 

' • • < 
PROGOS — OPPORTUNITIES 

Old cstablished M K AT MARKET 
for sale. Pully equ»ped. Busy South 
Chicago location. Opportunity for 
Polish or Lithuanian buteher. Mo-
dern eąulpment. Priced to sell iųi-
mediately. Call evenings betwecn 7 
and 8. BUtterflcld 8-1664. 

• 

YOUNG LADY 
AS 

Switchboard 
Operator 

Experience desireable. Famous 
Sears Employee Benefits. 

APPLY IN PERSON 

See Mr. Ingraham 

SEARS ROEBUCK 

DCmesio, savininkai. Pora nu valku, 
dabar gyveną labai ankštoj vl«toJ, 
skubiai JleSko 4 kamb. neapstatyto 
buto, su apšildymu ar be. Vyras dir
ba L.yon8'e. Bet kurioj geroj vietoj 
Jjyonu, Cicero, Stlckncy ar apylinkėj. 

Skambinti OLympic 2-8706 
šiokiadieniais 

Dėmesio savininkai. Patikima pora 
ir 7 m. amž. dukrelč, turi gauti 2 
miegam, kamb. neapstatyta .butą. No 
rfitų, gauti toli vakaruose arba Ci
cero; bet eis 1 bet kurią gražią apy
linkę arti prie susisiekimo. Gali tuo-
Jttus užimti arba gali palaukti iki 
rugsSJo 1-30. l,.\\\iMlalc 2-2085 po 
6 vai. v. CKawford 7-7380 prieš 6 
vai. v. 

PARDAVIMUI ItKSTORANAS 
įsigyvenęs, gerai einąs biznis, pui
kioj biznio apylinkėj pietinėj mies
to daly. Pilnai Įrengtas. Nori sku
biai parduoti. Pamate Įvertinsite. 

Skambinkite: 
KEgrot 4-9365 

4 kambariai, dirbtuvėlė ir garažas. 
Dirbtuvėje yra tekintuvas ir „drill-
press". V/2 akro žemės. Autobusu 
susisiekimas. V2 mylios nuo Argo 
Star«h fabriko. 

Tel. Summit 886-W-2 

s > &C0. 
5938 W. Cermak Rd. 

PARDAVIMUI 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O M O T I N O S 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis epai* 
vomis a tspaust i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J i s gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Var tus . 
Paveikslo kaina labai iema — 

t i k 1 do l e r i s 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
1 'A-

„ D R B H G f t S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

;^tfšl1 J j g ZuSJT- REMKITE "DRAUGĄ"! 
rP 

• 
• • • - • • • • - • - • • • - • - • • • • - • - • • • • - • < • • ^ • • • - • • • • • • • * 

T E L E V I Z I J O J BEI EADIO PASIDAVIMAS I B TAISYMAS 

Micpicaiifflfli 
(aualified englneers* service) ; 

3120 S. Hahted Street • DAnube 6-6887 
• - • • • • * * * . » » • « + ». * ^. « • « « » » » • 
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PAPER PRODUCTS 
^ 

CONVERTING 

LINING & PASTING MACHINES 
OPERATORS & HELPERS 

. ALSO 

Seybold Cutting Machine Opcrators 
W n , L TRAIN 

A vvell eatablished, t'inancially sound manufacturer . Steady 
vvork. Good pay. Prefer men over 30 years . Mušt be able 
to read and write English. 

A P P L Y : 

National Card, Mat & Boatd Co. 
4318 CABROLL AVENlTE 

• • • r v* _. .. • w. • •» v 

Wesfern Auto Exehange 
Autorizuotas dyleris, kuri kiek 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virs 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo* 
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
nuteiks Jums sąžiningiausią ir 
inandaugiausią patarnavimą. 

Ataarga g<Hlo« nedaro. ! 
Prieš perkant automobilį, nepa< | 
cnirškite užeiti ar telefonuokite. 

mjic. A . S L I I T A S 

Vtfestern Auto £xchange 
6400 So. W<58tern Avė. 

Ifi uuMir 7-6400 

Savininkai — skubu! biznierius, žmo
na Ir 2 vaikučiai skubiai turi gauti 
4 urba B kamb. neapstatyta butą, ap
šildoma arba ne. Daktaro įsakytas 
persikelti. Ne rūsyje. Bent kurioj 
gražioj apylinkėj, geriau vakaruose 
arba pietvakariuose. Prašo šaukti: 
IIAri'isoii 7-7180 nuo 9 iki 6 vai. v. 
— pirmadieni iki šeštadienio. 

i i i 

Rami katalikų šeima skubiai jieško 
6 ar' 6 kamb. neapstatyto buto ar 
namo; patogiai j parapijinę mokyk
lą. Pageidauja vak. ar šfaurvak. 
miosto daly. 14 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Išvaromi, naujas savininkas 
nori pats užimti. Geros rekomend. 

Skambinkite MKrrlmac 7-1806 

KataUku šeima iš 3 suaugusiu Ir 9 
m. berniuku, skubiai Jieško .5 kamb. 
neapstatyto buto, apšildomo. Het ku
rioje geroje apylinkėje; mokčs iki 
$80 | m6n. 10 m. dabartinėj vietoje. 
Naujas savininkas užima sau. Geros 
rekomond. Skambinkite 

]>Itcxel 3-8001 

DfiMttSIO. navininkai — Jauna po
ra su 2 m. amž. vaikuč u skubiai 
nori gauti 2 miegam, kamb. neap
statyta butą bet kuriam vakariniam 
priemiestyje. 'Publ ic Service" darbi
ninkas. Mokės iki $86. Prižiūrės 
nuosavybę. Gali tuojaus užimti. Ge
riausios rekomenadeljos. Prašo šauk
ti: OLympic 2-5149. 

Dėmesio, namų savininkai t 
3 suaugo asmenys, 2 dirbantieji, jleš
ko 4-6 kamb. neapstatyto buto, su 
anšlld. Vakarinėj miesto daly. Iki 
$76. Geros rekomend. Gali tu-'jau 
užimti. Skambinti prieš 3 v. popiet 
arba po 6 vai. vak. šiokiadien a s 
Visa dieną šeŠt. ir sekm. 

N l M u l a 8-3738 

Savininkai, skubu! Atsakinga š*>lma 
ift 4 asmenų, dabar gyvena susikimšo 
pas gimines, skubiai Jieško 5 ar <> 
kamb. noapstatyto buto, su apftild 
ar be. šiaurvak. miesto daly. 8 m 
gyveno vienoj vietoj. Geros rekom 

Skambinkite W.i:.vsU»ne 9-1454 

NAUDINGOS KNYGOS 

Kiekvienam ^lietuviui reikalin
giausia knyga apie lietuvišką 
sostinę Amerikoje. 

NAUDINGOS KNYGOS 

D Ė M E S I O 
Ar Jau tur i te įsigiję "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKubekit! 
Leidinys labai patogus, kiše* 

ninio formato. 

Siame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti-
nių Amerikos Valstybių fede-
ralinį socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, įvairūs 
adresai - pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir k t , be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

&lo leidinio kaina—40 centą. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, Ui. 

:.:M * 

Naudinga Knyga 
šeimininkėms 

Pardavimui 6 kamb. baldai, šaldytu
vai, televizijos aparatas, radijas Ir 
t.t. Galima matyti kasdien nuo 8 v. 
r. iki 2 popiet; SeSt. vakare; a r b i 
vis$ dieną, sekmad. 4455 S. Talntan 
Ave. l iAiayett* 3-6041. 
• • » I W » . I I H • • • • F » l ! • • — " » . y ^ » W > I I - > . M I • • • • • I • - m ! • • I I l l - l ! • 

PARDUODAMAS 8 daliy va lomojo 
kambario komplektas. Riešuto medžio. 
Labai gerame stovyje už prieinamą kai
ną. Galima ir atskirai. Priedo trys len
tos ir (pads) stalo uždengimui. 

Telef. P E n s a c o f a 6-7646 

-
i 

1 nvrrr 

Jei turite parduoti ar ttnuomo* 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galit* perduoti 

/ 

"Tai tobuliausias iki šiol Chicagos Lietu 
vių tos rūšies išspausdintas leidinys" 
Knyga turi 248 psl. ir gausiai iliustruota 
Knygos gale pridėtas smulkus Chicagos 
miosto planas. 

K a i n a $1.50 
• 

"DRAUGAS", 

t MLI >—~—»i<Į*MįwtkJt ** 

2334 So^Oakley Ave. gssi so. Oakley AV«, 
j i 'ChiV?»eo *. iilinoh Chicago S, |U. 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
ParuoM 

H. MAeitTLTTft - l>.\rr;i |{ |>iKNft 

157 pOsl. Kaina S2.00 
Ulaakymus siuskite tuojaue: 

MDEAUGASW, 

2384 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

ns 
N«*ena* iftftjusi Kun. P. 

Kii volaičio paruosta maldaknyge 
JAUNUOLIŲ MALIM)S 

yra tinkamiausia lietuviška mal-
daknygS jaunimui. 

Kaina pagal )rtfiim%: 

$1.00; f 1.80 Ir $1.50 
i ' iNikymus au pinigais siųskite: 

"DRAUGAft 

ięt • • i II<> i ift 4 
• 

/ 

<**wa«ka«M*aU • " • 
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Pirmadienis, rugpjūčio 4, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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astabos ir nuomones 
<m i n • • 

Amerikos lietuviai ir kalba 
Beveik kiekviename šeštadie

nio "Draugo" (Mokslas-Menas 
ir Literatūra) puslapiuose skai 
tau DP-kų straipsnius kritikuo 
jant Amerikos — lietuvių kal
bą. Kodėl jiems taip malonu tą 
daryti? 

Inteligentas žmogus, many
tumėm, suprastu priežastį; o 
neišmintingam (nestudijavus 
lietuvių kalbos Amerikoje) tai 
lengviau rašyti kritiką, ypatin
gai apie tą asmenį ir jo kalbą, 
prie kurio jis atvyko, gavo pa
stogę ir prisiglaudė tragiškame 
laikotarpyje. 

Daugumas Amerikos lietu
vių, kurie mokslus išėję, ar ga
li lygintis anglų kalba su lie
tuviška? Jūs patys į tą klausi
mą atsakysite. Vėliau pamaty
sime, kaip jūsų kalba skambės 
— ar jūs maišysite lietuvių 
kalbą su anglų, ar ne? Jeigu 
jūs taip darysite, tai jums bus 
didesne sarmata, nes ši yra 
Amerikos šalis — anglų kalbai 
išmokti yca dideli galimumai, 
kuomet lietuvių kalbos mokslui 

ne tik reikia pinigų, bet ir už 
pinigus tie galimumai sunkiai 
surandami. Gal jūs žinote ko
kioj kolegijoje bei universite-
ce dėsto lietuvių kalbą Chica-
goje (išskiriant pradines mo
kyklas) ? 

Neužmirškite, mes esame gi
mę iš tėvelių, kurie vargo Lie
tuvoje ir negavo progos moky
tis, ir kaip čia atvyko Ameri
koje turėjo sunkiai dirbti ir 
savo šeimynėlę auklėti, lietu
viškoji dvasia visuomet jiems 
buvo prie širdies. Lietuviškas 
veikimas vystėsi ir prieš jūsų 
atvykimą, bet niekuomet nebu
vo tiek kritikos kaip dabar. 
L Mūsų svajone visuomet bu
vo, kad kaip tik atvyks Lietu
vos kalbos profesoriai, jų pir
masis žygis bus įsteigti lietu
vių kalbos kursus augusiems: 
vakarinę mokyklą — specialius 
kursus profesionalams bei Ame 
rikos lietuvių kolegijų studen
tams. Bet vietoje to, pašaipos 
susilaukiame. 

Amerikos lietuvis "S." 

Dariaus — Girėno testamen
tas mus įpareigoja tęsti jų pra
dėtąjį žygį. Kaip mes tą žygį 
tęsime, jau matėsi iš to, kad 
sen. Douglas kalbėjo nedidelei 
saujelei žmonių. Taigi kokią jis 

rių. Aš čia noriu priminti vieną 
darbo sritį, kuri mums lengvai 
prieinama, o truputį pasimokius 
ir įgijus praktikos, gerai ir ap
mokama. Turiu galvoje rašti
nės — ofiso darbą. Jo galima 

nuomonę galėjo išsinešti apie | išmokti palyginamai trumpu lai 
mūsų interesavimąsi savo tau- Į ku, o vėliau lengvai galima gau
ta, ti švarų ir gerą darbą. 

Dariaus — Girėno ir jų žy-, Aš susipažinau su kaikurio-
gis lai būna visados mūsų min- mis įstaigomis, kurios aprūpina 
tyse. Jų minėjimo tradicija yra • raštines tarnautojais ir paruo-

Berlyno vyskupas t 
Sovietai labai euvaržė veiki

mą Berlyno vyskupo, kurio bū- I 
stinė yra Rusijos zonoje. Vys- j 
kupui nebeleidžiama normaliai 
lankyti dieceziją. 

«p 

graži ir čia yra puiki proga pa
rodyti svetimtaučiams mūsų 
norą turėti laisvą Lietuvą ir 
būti vertiems jos laisvės. Taigi 
tokiame minėjime žmonių gau
sumas, gražus skaitlingas pa
radas, visų organizacijų daly
vavimas yra pageidaujamas. 

N-s. 
. 

DUOKIT DAUGIAU 

Del Dariaus - Girėno minėjimo 
Tenka pasidžiaugti gražiu su tas žiūrovui darė malonų įspū-

manymu ir šiais metais įspūdin dį. Garbė jiems už tai! Eiseno-
gai pravesti Dariaus - Girėno je nesimatė nei karių sąjungos 
minėjimą. Manyčiau, kad tai Ramovė, nors minimi buvo ka

siau jiems tinkamų darbininkų, 
tai dabar beveik kasdieną gau
nu tokių laiškučių: "Duok dau
giau lietuvių". 

Džiugu, kad mūsų žmonės ir 
šioje srityje pasirodo darbštūs, 
pareigingi ir pakankamai ga
būs. Taigi nesnauskime! 

v P. KESICNAS. 

Moteris žvelgia į gilumas, vy
ras — j plotį. Vyrui pasaulis y-
ra širdis, moteriai gi širdis >yra 
pasaulis. — Grabbe 

Vokietijos varpai i 
Apskaičiuota, kad naciai bu

vo sUkonfiskavę 80,000 varpų 
Labai gražu, kad paskutiniu Iį karo pramonei. Iš jų 16,000 

laiku šio laikraščio skiltyse pa- varpų išliko ir jie daugumoje 
sirodė visa eilė straipsnių, ku- Į S k i n t i _ bažnyčioms, kurioms 
riuose keliamas mūsų tautiečių priklausė, 
gerbūvio ir geresnio darbo klau ' 
simas. Ten keliamas mintis aš Marijos legionas Japonijoje 
norėčiau tik papildyti. Iš tik
rųjų, mes, dirbdami vien fabri
kuose, geresnio gyvenimo ne-

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA-
SINOS • LYGINTUVAI (iRON 

ERS) O PLOKŠTELES (RE-
CORDS) O NAMŲ REIKMENYS 

WEISS APPIMCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 South Archer A venų e 

TeL YArds 7-8666, Chicago 32, I1L ( 

yra labai gera proga kitatau
čiams pademonstruoti savo su 
gebėjimą organizuotis, vienin
gumą ir kovą už savo tautos 
laisvę. Geriausia proga ir dėl 
to, kad šis įvykis (Dariaus — 

pitonas Darius ir leitenantas 
Girėnas, nesimatė skautų aka
demikų, kurie Lietuvoje visuo
met gražiai pasirodydavo, nesi
matė stuctentų ir kit. organi-

pasfeksime, o nuo betkokio kul
tūrinio darbo visai nutolsime, 
nes sugrįžus iŠ fabriko nieko 
daugiau nebereikia — tik lovos. 
Reikia veržtis ir mums, kaip 
tai 'daro kitos tautos, J visas 
gyvenimo sritis. Kas turi di
desnį kapitalą, tenelaiko paslė
gęs po čiužiniu, lai veržiasi į 
prekybą ar pramonę; kam lei
džia sąlygos, tegul lanko įvai-/ zacijų, kurių naujieji ateiviai | 

Girėno skridimas) riša Lietuvą | t u r i n e m a žai . žinoma, gal ge-irias mokyklas. Kas to negali 
ir JAV. ! r i a u y r a žvelgti iš tolo, kaip'ar nenori, tam reikia pramokti 

Atrodo, kad minėjimo orga
nizatoriai padėjo daug pastan
gų ir triūso, kad minėjimą gra 
žial pravestų ir už tai kiekvie
nas lietuvis jiems turi būti dė
kingas. Žinoma, gal būt buvo 
perdaug kalbų, o permažai gar 
siakaibių. Dar abejočiau ar lai
kas buvo tinkamas. Karštą die
ną gal geriau tai atlikti apie 
pavakarę, gal net iliuminuojant 
paminklą ir t.t. 

Kas liečia minėjimo dalyvius, 
tai man gerą įspūdį padarė se
nieji ateiviai ta prasme, kad 
jie dalyvavo gausiau nežiūrint, 
kad dauguma jų buvo senyvo 
amžiaus, tiek moterys, tiek 
vyrai. Gal vienas kitas iš Jų 
lietuvių kalbą yra ir primiršęs; 
tačiau dar yra gyva lietuvio 
dvasia, o tas yra be galo svar
bu. Kas yra tarnavęs kariuo
menėje, tai žino, ką tai reiškia 
tokiame karštyje su šautuvu ir 
uniforma žygiuoti gatve ir iš
stovėti pora valandų aikštėje. 
Žinoma senieji ateiviai turi 
dar daug organizacijų, tačiau 
iu eisenoje matėsi neperdau-
giausia. 

Naujieji ateiviai dalyvavo vi 
siskai negausiai. Tiesa, ansamb 
lis Dainava ir skautai dalyva
vo skaitlingai ir tvarkingai ir 

kiti eina, o gal maloniau laiką ! kokio nors darbo —- įsigyti ko-
praleisti 
dant. 

paežerėje besimau- kią specialybę, o tų specialybių 
esama labai dau? ir labai įvai-

Kinijoje žiauriai persekioja
mas apaštalavimo sąjūdis, va
dinamas Marijos legionas, gra 
žiai plinta Japonijos žemėse. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJ0 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi ] namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. IUMKIS, 41 l t s«>. Franclsco. 

Telef. Y A 7-1099 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Cliicagos lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU yiENOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DAITO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

mažesnes kainas 

: ^ 

v uz 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuvSs Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

4181-83 
Archer Ave. 

LAfayette 
3-3111 

Lengvi išsimokčjimai pritaikomi visiems. 
\V. J 

s 
&(VW> 

3 ^ 

VlKNINTfiLft IJKTUVIAKA IŠTAIGA SOUTH SIIU.II , 
K U M P A T A R N A U J A V I S O K I Ų I t i s l i . A I I M C A I I M >N I, t 

M«vs atstovaujame aU^akoniliucas «i|nl raudo* Kompanijas. I<».I.I kiekvie
nus mūsų klljentns visados apsaugotas, Jei kam t vyksta kokia minimo. 
F1RE—AUTOMOBILE—UABIL1TIES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6822 SOUTH WESTERN AVE. Tclef. PRoapect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje | 

Keliones: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEOHETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-S278 ir 7-8279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių Bkyrių. Pildome afidevitus. 

A. A. 
BALDOVSKY 

Gyvono 66^0 S. Paulina St. 
— tol. HKmlock 4-b466. 

Mirė mgp. 2 d.. 1962 m., v, 
sulaukęs puses amžiaus. 

GimC Lietuvoje 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

podukra Mary Pavllonls, jos | 
duktė Graco Ir jos šeima, po- r 
šunis Frank Perils ir daug kl- ' 
tų Kiminui, draugų ir pažjstu-
mg. 

K it ims pašarvotas J. F. Ku- j 
delklo koplyelojo. 46o& S. Hcr-
mitage Ave. laidotuves jvyks '• 
antradieni, rugp. B d. 18 ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kiiriojo jvyks go- • 
dullngos pamaldos už volionio 
sielą.. Po pamaldų bus. nulydė
tas į ftv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlnet, draugus ir pažjstamus 
dalyve.uti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 9ovHi,klni ir kiti gi-
liiinčM. 

IittldotUvių direktorius J. F. 
Kudelkls. tol. YArc's 7-1741. 

A. A. 
ZIGMUND JAMES 

BAGENTOVICZ 
Gyveno 2455 N. Monitoro 

Avenue. 
Mirt rugp. 2 d., 1952 m., su

laukęs 63 metų Amžiaus. 
Glm€ Lietuvoje. Kilo iš Aly

taus apskričio. 
Amerikoje Išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo dukterys Josephlne Lloyd 
Ir Gonovleve Mac Konzle, bro
lis Charles Bagentas Ir .̂kltl 
draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Thompson 
and Ovcrsat koplyčioje, 84 29 
W. Fullerton Ave. Laidotuves 
Jvyks trečiadieni, rugp. 6 d. Iš 
koplyClos 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurlojo jvyks gedu
lingos pamaldos u ž velionio 
stela. I*o pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo. Dukterys ii' Brolis. 
l>ald. direktoriai Thompson 

and Ovcrsat. 

John F. Eutleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenuo 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMULLANCE DIENĄ IR NAKT| 

I 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K Į V RC*il> 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S LITVVINAS. Prez. 
.1039 So. H AUSTED ST. 

TeL Vlctory 2-127* 
APKATNAVINU IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINB ATIDArnfTA kasdien nuc 
% vai tyto Iki 6 vai. vakarą Ir 
fteftt&dlenlais tkt 3 vai. vakaro 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą. įsi ė! ifl 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPAHY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą Pirmadienio Ir Ketvirtadienio vakarais Iki »:10 

Uždaryta sekmadieniais 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— MAVtllillko — 

St. Casimir Monnmciit 
I S£H riš 
• Company 

A . 

3914 West lllth 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias' Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

AHTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 80 . WESTfcRN AVE. 1410 S. 5Mk\ AVE. 
CIIICAGO, I M , CICERO, UX. 

GRovchiU 6-0142 
UEmlock 4-2644 
TOvvnhuIl 3 - 2 1 0 9 

t 

LIŪDESIO VALANDOJ 
( SaukiU 

s EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

f 
Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 

fci 

SOPHIE BARČUS 
Ii WGES stoties - - Banga 1390 

PIRMAD. Iki PENKTA D. 
8:45 Iki 9:30 vai. ryto 

s i . s H l » . 8:30 lkl 9:30 vai. ryto 
LIETUVIŠKOS VAKAKI'SKOS 

Iš tos pat stoties i . itMAIHtiMu 
vakare nuo • iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 RO. ROCKVVELL BT. 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupbs nesą 
dividendą... 

> 

.'j 

Mį^M 

^H^L^ £̂ rW • i 

Kini. Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
ANTRAS TOMAS 

Mąstymai kiekvienai dienai 
nuo priešgavenio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kieti gražūs viršeliai, 
543 pusi., kaina 5 dol. 

Užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

— 4 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DlftEKTORIV ASOCIACIJOS 

M. turime koplyčias 
v i s o s e , ChicafpM* ir 

llosclando dalyse l r 
tuojHUs patar
naujant. 

Ambulansų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieua ir n a k t į . Rei
kale gaukite 
mus. 

o 
STEPONAS C. LACHAWICZ 

55314 Wes l 23rd PLACE TeL VIrglinia 7-667J 
10756 S. MICiHIGAN A V E . PUlliaan 5-127* 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley S>S111 

ALFREDAS VASAITIS-VA1CE 
1440 South 50th AVE. , CICERO, I L U Tel. OLympic 2-100S 

7~\ POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

and Lofcn-Attoclatftoil" 
%i 'HtiHvfaw;i'Ofci>8fr&-

•rS^y.V.s^i^jU- <<:jfe*Š-AŠf.:. <;**:» 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą"! 

Draugo prenumerata- visuomet puiki dovana. J 
Mfr. 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHKiAN AVE. Tel. COmmodore 4-8228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 8. UTUANICA AVE. Tei. YArJb 7-8401 

~ J U R G , S F R U D M | H / 

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAruV* 7-1188—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAL1FORNIA AVE. Tel. LĄfayetle 8-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
164^WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

\ 

/ 
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DCENRAOTIS DRATJOAS, CHICAGO, ILLINOIS 

TE sss 
Pirmadienis, rugpjūčio 4, 1952 
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i mus 
X Vyskupas V. Brlzgys da

lyvaus rugpjūčio 10 d. pranciš
konų rengiamoje Lietuvių Die
noje Kennebunk Port., Me., ir 
ten atnašaus šv. Mišias ir pa
sakys pamokslą. 

X Juozas Gajauskas, Onos 
Kaminskienės tėvas staiga su
sirgo ir liepos 24 d. DUVO jam 
padaryta operacija. Juozapas 

švenčia 79 me-

X Sąjungietes pasveikino. 
Vardinių ir gavimą popiežiaus 
Pijaus XII skirto medalio „Pro 
Ecclesia et Pontifice" progomis, 
Ignas Sakalas buvo pasveikin
tas sąjungiečių iš 55-tos kuo
pos, kurioj gražiai darbuojasi 
jo žmona. Susirinkusios į Sa
kalų butą, sąjungietes vardu
vininkui palinkėjo ilgiausių me
tų. 

ŠVEICARIJOJ 

X Remontas Vyčiu salfij. Lie 
tuvos Vyčių salėj, 2451 West 
47th S t , šiuo metu viduje at
liekamas remontas, kad salė 
ir kitos patalpos būtų patoges
nės draugijų susirinkimams, 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Žiogo viduriuose rado se

ną laikrašti ir monetų. Bostono 
garsios istorinės salės (Faneuil 
Hali) bokštą puošia žiogo pavi
dalo vėjo rodyklė, šiomis dieno
mis tas „žiogas" buvo nuimtas 
atnaujinti. „Viduriuose", akli
nai uždarytoje plieno tūtelėje 

IŠ ARTI 1R TOLI i 
1 — Oerfija Pabaltijo b^la. 
Šveicarų „Neue Zuericher Nach 
richten" Nr. 147/52, objekty-

— Vokiečių laikraštis apie'viai aprašiusi „Pabaltijo tau-
Lietuvą. „Pforzheimer Zeitung" j tų tragediją", pažymi, kad Va-
didžiulėmis raidėmis paskelbė karų pasaulis visdėlto jau ati-

VOKIETIJOJ 

„Liūdesio dieną Lietuvoje", pa
brėždamas, kad „visas kračtas 
jau daugiau kaip 11 metų pa
versta kariškai saugojama kon 
centracijos stovykla", o šimtai 
tūkstančių mūsų tautiečių de
portuoti į Sibirą. Krašte stinga 

pat įvairiems parengimams. 
Draugijos prašomos tai įsidė-rugpjūčio 8 d. 

tų gimtadienį. Juozas ir Rozali- j 
ja Chicagoje, Brighton Park ko 
lonijoje, išgyveno daugiau kaip 
30 metų. Jau trys metai gyve
na Miami, Floridoje. | veiksmų komediją „Naujieji 

X Dailininkas A. Vaičaitis .žmonės", kuri su dideliu pa 
rašo iš Australijos Lietuviškos 
knygos klubo vedėjui Chicago
je, kad ten daugumos žmonių X Naujųjų Šimonių Likimas, 
nuotaikos gana pesimistiškos, i j į e v o s Simonaitytės buities ro-
Tai pastebima ypač paskutiniu m a n a s ? apdovanotas Lietuvos 

rasta puikiai išsilaikęs laikraš
tis „Boston Herald (1889 m. ko 
vo 26 d.). Taipgi rasta tais pa- '• paprasčiausių reikmenų ir net 
čiais metais išleistos monetos' maisto produktų, kurių tegali-
nuo $1 iki 1 cento. Jų tarpe i r ' m a gauti nebent juod. biržoj. 

M t t h t o ^ V w v i * a « l . t a i ^ ' a centų moneta, kuri jau se- Paprastas fabriko darbininkas 
niai yra išėjusi iš apyvartos, uždirba 350-400 r., specialistas 
Žiogą atnaujinus, viskas vėl bus ir gimnaz. mokytojas — 600t 

atgal sudėta ir tūtelė bus užlie- un-to profesorius 1,200-1,500, 
dinta 1952 metų laidos centu, iki 2,000 soviet. žurnalistai ir 

X Lietuvių Teatras numato j S i istorinė salė yra Bostono 
rudenį pakartoti P. Vaičiūno 5 turgavietėje (Market District). 
.„:i i. Aiin to*«4ft**i J o j e n e k a r t ą i r lietuviai rinkosi 

į masinius mitingus. Paskiau
sias, rodos, įvyko 1938 m. Len
kijos „garsiojo" ultimatumo 
Lietuvai dienomis. 

toko ir pradeda suprasti pabal-
tiečių tragedijos esmę. Kol rau
donasis caras savo „išlaisvini-
mo akciją" vykdė tik prie Bal
tijos krantų, Vakaruose buvo 
galvojama, kad jų nelies, todėl 
jie jautėsi saugūs, ir tik tada, 
kai Maskvos imperialistai sa-

Chicagoje 
Pagrobi $39,400 

Penki banditai praeitą penk
tadienį 3:45 vai. p.p. pagrobė 
$39,400 iš Lyons banko, 8011 
Ogden Ave., Lyons. Penki plė
šikai, du iš jų buvo užsidėję 
kaukes, įėjo į banką, kai ban
ke tebuvo penki kostiumieriai 
ir 12 tarnautojų. Trys plėšikai, 
revolverius įrėmę, kostiumierius 
ir tarnautojus nuvarė į užpa
kalinį kambarį, kurie jie buvo 
pastatyti prie sienos su iškel
tomis rankomis. Per 3 minutes 

sisekimu buvo pastatyta praė
jusį pavasarį. 

metu, nes plečiasi nedarbas 
Mūsų tautiečiai kartais net mė
nesį išvaikščioja, kol susiranda 
betkokj darbą. 

X Jonas Kelečius, Lietuvių 
Teatro aktorius, turįs savo nuo
savą iškabų ir plakatų dirbtu
vę, 3352 So. Halsted Str., po 
savo uošvės mirties vėl įsitrau
kė į nuolatinį darbą, gaminda
mas gražius ir skoningus pla
katus, iškabas ir kitokius už
sakymus. Jo žmona aktore Sta 
sS KielaitS padeda jam, vesda
ma raštinės reikalus. 

X Dr. Kazys Šidlauskas,, Vil
niaus universitete baigęs teisės" 
mokslus ir Muencheno univer
sitete padaręs doktoratą, šie
met teisių magistro laipsnį įsi 

X Kun. A. Perkumas, sale
zietis misionierius, 20 metų dir
bęs Kinijos misijose, o dabar 
paskirtas darbuotis su Venezue 
los lietuviais, iš Hong Kongo 
važiuodamas į naują paskyri
mo vietą plaunoja sustoti JAV 
ir aplankyti draugus ir pažįs
tamus. 

X Padaužos vaikėzai Chica-
gos gatvėse Town of Lake ko
lonijoje ir Brighton Parke nu
suka gatvėje pastatytiems au
tomobiliams įvairias dalis, pri
pila smėlio į benzino bakus ir 

gijo H7rv\rdo0universitete.^ Ša- k i t o k i u nuostolių padaro au-
vaitei atvyko į Chicagą a p l a n - 1 t o m o b i l h * savininkams, kurie 
kyti savo gimines Orentus, gy- n e t u r i S a r a ž l * i r l a i k o m a š i n a s 

— Mykolas Saulius, mūsų 
violončelistas, kaipo Denverio 

nepriklausomybės laikais vai-1 simfoninio ork. dalyvis šiuo me-
stybinė premija, leidžiamas ant tu groja vadinamam „Red 
ra laida. Leidžia knygų leidyk- Rocks Music Festival" Colora-
la Baltija, Toronte. fdoje. 

Red Rock teatras yra tai re- Vokietijoje nupirko 37 Volks 

artistai, fabrikų direktoriai ir 
stachanovininkai brigadininkai 
— iki 6,000 ir 8,000, bet pini
gus ir vėl reikia išleisti, nes 
viskas labai brangu. Vienintel) 
tiesioginį sąlytį su užsieniu su
sidaro besiklausydami, nors ir 
su pavojum, užsienio radio siųjt 
tuvų. 

— NCWC 3 lietuviams kuni
gams Vokietijoj dovanojo po 
automobilių. National Catholic 
VVelfare Conference (NCWC) 

venančius 7042 So. Campbell 
ave., Chicago 29, 111. 

X Alfonsas Gečas, antrasis 
vyrų choro dirigentas, praeitą 
penktadienio vakare buvo pa
sveikintas savo vardinių proga 
muz. B. Jonušo, vyrų choro val
dybos ir savo draugų bei pažįs
tamų. 

X M. Lazutka, „Draugo" 
spaustuvės linotipininkas, rug
pjūčio 2 d. pradėjo atostogas. 

X Algirdas Brazis, užbaigęs 
dainavimo sezoną Metropolitan 
operoje, rugpjūčio pirmomis die 
nomis atvyksta į Chicagą. 

X S. Klinga Centrinės Euro
pos Federacijos klubų laikraš
tyje „Intermarium" parašė 
straipsnį apie anglo-saksų jė
gas ir Centrinę Europą. 

X „Aidų" skaitytojai visais 
žurnalo reikalais prašomi kreip
tis į jų atstovą Balį Brazdžionį. 

X Vyrų choras, suruošęs šių 
metų pavasarį pirmąjį koncer
tą, sekantį savo koncertą nu
mato lapkričio mėn. viduryje. 
Šiuo metu kvietimus gauna dai
nuoti kitose kolonijose. 

X Antano M. Phillips, žino
mojo laidotuvių direktoriaus 
Chicagoje, koplyčia galutinai at 
remontuota ne tik iš lauko pu
sės, bet ir viduje. Koplyčioje 
įtaisyti labai-puikūs nauji var
gonai. Visa koplyčia yra mo
derni ir labai jauki. 

X Išeina „Lietuvio Teisinin
ko" No. 5. Teko patirti, kad 
rugsėjo mėnesį pasirodys Lie
tuvių Teisininkų Draugijos Už
sienyje žurnalo „Lietuvis Tei
sininkas" penktas numeris. Tu
rinyje daug studijinės ir teisi
ninkams aktualios medžiagos. 
Žurnalo adresas: ' 17600 Lind-
say Ave., Detroit 35, Mich. 

X Alg. Pagėgis lanko gražią
sias VVisconsin vietas, apie 500 
mylių nuo Chicagos. 

gatvėje. 
X „Daina", televizijos ir ra

dio parduotuvė ir taisymo dirb
tuvė, š. m. rugpjūčio 1 d. įžen
gė į antrus savo veikimo me
tus „Dainai" vadovauja inž. Al
fonsas Semėnas. 

X Izabelė MotekaitienS, lai
mėjus varžybas dramatinių so
pranų klasėje, ir Jonas Avelis, 
bosų-baritonų klasėje, dalyvaus 
rugpjūčio 23 d. Chicago Music 
Festival koncerto programoje 
Soldier Pield. 

X Onos Gailienės gimtadie
nio ir varduvių proga, jos duk
tė Onutė surengė motinai pa-
gerbtuvių pobūvį. . 

X Balys Pakštas, vienas L i e ' v ^ atskleisti Prancūzijoje pa-
tuvių Auditorijos šeimininkų,' v e r S t u - ^ t ų kančias, rūpesčius, 
rūpinasi savo orkestro metinė t i k s l u s i r Pa™dyti komunistų 
programa ir orkestro padidini-! v e i k l o s metodus, padėti trem-
m u x I tiniams pagerinti jų padėtį ir 

. kartu su jais dirbti ateičiai, 
X Elenos Gedvilienės name, j s p a r č i a i v y s t o g a v o v e i k l ą K o . 

4639 So. Hermitage ave., r u g - ' m i t e t u į pirmininkauja Mutter, 
pjūčio d. 4 vai. p.p. šv. vienas prancūzų rezistencijos 

tas ir pasaulyje vienintelis šio 
tipo, įrengtas kalnuose, po at
viru dangumi, talpinąs tūkstan
čius klausytojų. Šiuo metu jis 
gausiai lankomas ne tik vietos 
gyventojų, bet visos Ameriko3 
ir pasaulio turistų. Jo ruošia
mų koncertų solistais kviečia
mi tik garsenybės kaip Ameri
kos taip ir pasaulio. 

— Dr. V. Kvaraclejus, Bos
tono universiteto profesorius, 
Turkijos valdžios pakviestas, iš
vyksta į Istanbulą, kaip peda
gogikos ir psichologijos specia
listas. Jis yra čia gimęs lietu
vis. Jo tėvai gyvena Brockto-
ne, kur taip pat Vienas jo bro
lis yra medicinos daktaru. 

— Algirdas Kanauka, Čita-
delle Millitary Akademijoje, S. 
Carolina, besimokąs, sugrįžo a-
tostogų pas savo tėvus į Brook 
lyną, kur taipgi atostogauja ir 
jo sesuo Aldona, Benington Col 
lege studentė. 

— Veikli sekretore. Naujoji 
Philadelphia, Pa., vyčių sekre
torė Teresė Mažeikaitė uoliai 
veikia su vyčiais. Ji ir jos drau 
ges rengiasi žiemos sezonui. 

PRANCŪZIJOJ 
— Prancūzijos — Rytų Eu

ropos Komitetas, kurio tikslas 
kovoti už pavergtųjų tautų lais 

vo strategines linijas perkėlė 
giliai į Centrinę Europą, Vaka- |Pf n k i P a i k a i „uždirbo" $39,-
rų valstybės įsitikino, kas iš tik 
ro darosi, ir nusprendė, kad tu
ri viešpatauti ne Rytų bolševiz
mas, bet Vakarų demokratija. 
Dienraštis reiškia nuomonę, 
kad Pabaltijo likimas turi su
daryti „įrodomąjį objektą" Va
karų demokratijų kovoje su bol 
ševizmu ir parodyti, kur yra 
tušti žodžiai, o kur tikri ir rea
lūs veiksmai. Maskvos imperia
listai visados stengėsi baltų tau 
tas atplėšti nuo Vakarų kultū
ros. 

ARGENTINOJ 
— P. O. Paškevičlute-DrovU-

ly atvyko iš Paryžiaus. Ona 
Paškevičiūtė su savo vyru Jean 

Patraukti atsakomybėn 
Policininkai Tod Porterfield 

ir Gus Ostrowski buvo apkal
tinti, kad jie mušę raišą karo 
veteraną Casimir Koprowskį, 
kai jis buvo areštuotas susisie
kimo taisyklių sulaužyme. Po
licininkai už tai patraukti atsa
komybėn ir jų byla bus nagri* 
nėjama rugpjūčio 20 d. 

Dirbtiniai daniys 
Apie 21,750,000 amerikiečių 

turi išimamus dirbtinius dantis 
visur ar bent jų dalį, nors vie
ną, kitą dantj. 

vagen automobilius ir juos pa- Drovilly, dukra Daina, 9 metų, 
dovanojo kunigams. 3 jų p a d o - | i r sūnumi Pierre, 6 metų, iš 
vanojo lietuviams kunigams, ku Prancūzijos atvyko Argentinon. 
rie galės aptarnauti platesnes 
mases žmonių. Arkivyskupas 
VVendelin Rauch iš Freiburgo 
automobilius palaimino. 

DID. BRITANIJOJ 

— Pirks salę. Bellshill lietu
viai liepos 13 d. susirinko ap
tarti salės pirkimo reikalus. 
Kaip tik šiuo metu pasitaiko 
gera proga įsigyti salę prie Mos 
send Cross. Iškeltam reikalui 
visi pritarė ir išrinko specialų 

Abu yra baigę augštąjį mokslą, 
abu yra prancūzų kalbos mo
kytojai. 

—- Lietuvis laimėjo $40,000. 
Antanas Ungurys, dirbantis vil
nų fabrike, Buenos Aires pro
vincijos loterijoje išlošė $40,-
000. Turėjo dvi dalis „storiau-
sio" numerio (10910). Laimin
gas viengungis iškėlė balių sa
vo draugams. 

— Antanas Puišys, Argenti
noje gimęs jaunas lietuvis pra-

400. 

Išgelbėjo 29 iš potvynio 
Sgt. James R. Andonaegui, 

chieagietis, padėjo išgelbėti 29 
karius Korėjoje, kai ten patvi
nusi upė apsėmė karių pozici
ją. 

Ir vėl apiplėšimas 
Praeitą penktadienį banditas 

iš Commonvvealth Loan Compa-
ny, 6346 Cermak rd. pagrobė 
$401. 

komitetą, kurį sudaro abu lie- monininkas, su savo uošviu P. 
tuviai kunigai ir šių organiza-'J- Pobėga turi didelį statybos 
ei jų pirmininkai: šv. Kazimie- medžiagų sandėlį. • 
ro, Sąjungos, L. K. Moterų, 

Prancišk. Rėm. 3 skyrius ren 
gia arbatėlę. 

vadų, parlamento ir užsienio 
reikalų komisijos vicepirm. Lie 

X Labdarių S-gos (Holy Fa- t u v i u s atstovauja: dr. S. Bac 
mily Villa) knygelių šakneles 
galite atnešti šiandien vakare 
į karnavalą, Damen ir 47th st., 
kur kaikas gaus Buick automo
bilį. 

X Bal. Brazdžionis vasarą 
neskaitys žinių per Sophie Bar
čus radiją. Rudenį jos vėl bus 
skaitomos. 

X Styginis kvartetas, kurį šį 
pavasarį sudarė mūsų jauni, 
bet žymūs muzikai Alf. Paukš
tys, Mykolas Petruševičius, Vy
tautas Jančys ir amerikietė Ro 
sen, vėl pradėjo koncerto re
peticijas. Koncertas lįvyks šį 
rudenį. 

X Inžinierių suvažiavimas į-
vyks Chicagoje nuo rugsėjo 9 
d. iki 13 d. Ta proga bus pa
minėta 100 metų inžinierystės 
sukaktis. 

kis, J. Lonskoronskis, J. Bal
trušaitis, A. Michelevičius, A. 
Venskus, P. Dulevičius* dr. N. 
Bražėnaitė ir A. Markevičius. 

— Lygina su lietuvių kalba. 
„Le Meridional" (52.6.29) įsi
dėjo Išsamų straipsnį apie pro-
vansalų kalbą, kuriame taip pat 
prisimena ir ją lygina su Bal
tijos krantuose skambančia lie
tuvių kalba. 

— O. BačkienS, Lietuvių Šal
pos Dr-jos pirm. liepos 26 d. 
šventė savo vardines. Varduvi
ninkę pasveikino didelis skai
čius Paryžiaus lietuvių, bičiulių 
prancūzų bei kitataučių. 

žiuos apie 30,000 Inžinierių ii 
mokslininkų. Suvažiavime bus 
padaryta apie 1,000 pranešimų 

Sakoma, kad šuva- Į įvairiomis temomis. 

Aušros ir choro. Salei nupirkti 
reikės gauti paskolą, kurią ma
noma užtraukti iš pačių lietu
vių. Jau pačiam susirinkime bu
vo sumobilizuota 400 svarų ster 
lingu vertės paskola. J. Mazln-
veskas, holytonietis, pasiūlė 100 
svarų paskolą. Laukiama dar 
ir daugiau rėmėjų. Komiteto iž
dininko adresas: M. Mikalaus
kas 102, Main Str., Bellshill, 
Scotland. 

— Mirė Katarina Kupčiūnie
ne. Škotijoje, Shots mieste, po 
penkių mėnesių sunkios ligos ra 
miai mirė Katarina Kupčiūnie
nė, sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Velionė kilusi iš Punsko para
pijos, Seinų apskr. Škotijoje gy 
veno 49 metus. Buvo labai rim
ta žmona ir gera katalikė. Pri
klausė prie Šv. Kazimiero pa
rapijinės draugijos, uoliai skai
tė „Išeivių Draugą" savaitraštį 
ir per 8 metus kas mėnuo au
kojo po 2 iii. L. G. Fondui. Ve
lionė paliko du sūnus, penkias 
dukteris, trylika anūkų ir vie
ną dukrelę vienuolę. Palaidota 
dalyvaujant dideliam būriui ar
timųjų ir pažįstamų vietos ka
pinėse/ 

— Emigracija. Kanados kon
sulatas daro kaikurių pasunki
nimų norintiems vykti į Kana-

,L , , , . - v . * •«. Jtmą llgoa vadinamos PSK>RIASIS 
dą. Dabar kliūčių nedaroma pir Taipgi pasalina peršėjimą ilgos vadi-
mos eilės giminėms — tėvams, I narnos ATHLETR-S FOOT. SU, 
vaikams, broliams, seserims, 
šiaip kitiems reikia darbo ir bu 
tų garantijos. Dėl to laikinai 
emigracija gerokai sumažėjo. 

Manchesterio Lietuvių Klubo 
sekretorius Gediminas Žemaitis 
su žmona išvyko į Kanadą birže 
lio pabaigoje. Sėkmės jiems nau 
jame krašte! 

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

Tel. CAlumet 5-7237 
Chicago 8, Illinois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jevvelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėjimu. 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 P. M. 

Budriko Radio Valanda iš WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 

Ar 

Nenorit 

URUGVAJUJ 
— Bendruomenės Krašto Vai 

dyba. ULB Taryba liepos 13 d. 
išsirinko savo vykdomuosius or 
ganus. Krašto Tarybos prezidiu i 
mą sudaro: pirm. Ant. Brazys, 
vicepirm. Urš. Vaitelienė, sekr. 
J. Dorelis. 

Į Krašto Valdybą įeina: pirm. 
kun. St. Grigaliūnas (kat.), 
sekr. Mik. Svečiulis ( t a u t ) , ižd. 
Ant. Mačianskas (nesrovinis). 

Į Kontrolės Komisiją išrink
ti : O. Zupkienė, Adolf. Kauši-
nis, Ben. Mesionis. 

Jungtinėmis pozityviai nusi
teikusių grupių ir darbui tinka
mų paskirų lietuvių jėgomis ti
kimasi šio krašto Lietuvių Ben
druomenei sėkmingai vadovau
ti, jai atstovauji ir jai dirbti. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

BUICK'u 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių 2aizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis mie
goti, nes jų užfc'»aen©juHlo8 žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą seny at
viru ir skaudančiu žaizdų, uždėkite 
LEQULO Olntmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvinu jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite J} taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina nieže-

— Vestuves. Liepos 12 d 
Londone susituokė V. Adomai
tis su Am. Džermeikaite. Vieti
niai laukia iš jų ir tolimesnio 
aktyvumo kultūriniame darbe, 

sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysimą tarp-
pirSCių. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlflstančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Olntment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfitamų 1 r 
niežlnctų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7 6 o, 
fl.25 Ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde 
rl I — 

LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St, Chicago 84, UI. 
MlJlberry 5-8694 

l 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūSies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i rmad . i r Ke tv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Soutimest Furniture Company 
6200 South VYestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito įstaigos 

tf 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SAVINGS 
AND 10AN ASSOCIATION 

Chicago 32, III 4038 Archer Avenue 
Telefonas: LAlayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

• 

L. ̂  A k J ktto k jjhirį 2,.,.JJ. tMii 


