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Vokietaite pasakoja apie Lietuvą 
Iš Karaliaučiaus kilusi vokietaitė, sovietams leidus Lietuvo

je atsiradusiems vokiečiams grįžti į Rytų Vokietiją arba pas gimi
nes j V. Vokietiją, atsirado šiapus geležinės uždangos ir papasa
kojo lietuvių atstovams ką matė ir girdėjo. Žemiau seka jos pasa
kojimas. 
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Rytprūsiuose badui įsivyra
vus iki tokio laipsnio, kad nete
kau visos savo šeimos, tamsią 
1946 metų rudens naktj išė
jau išsigelbėjimo ieškoti Lietu
von. Po ilgų elgetavimo savaičių 
pasiekiau Šilutę, kur buv. Scheu 

vė po 5—6 aktyviausius, aršiau
sius komunistus. 

Plaučiai plyšta nuo šalčio 

PERTVARKfc MOKESČIŲ |STAK i \ 
- • ••••••••rr.i.,twtmn*r>~w*m!miKmm 

Už bulvių vogimą sovchoze 
viena vokietė G. buvo nubausta 
2 metams Sibiro priverčiamose dvaro Įsteigtame sovchoze gavau , , 4 , , , . . , . ** . v AT .darbo stovyklose, kuri, bausmę 

naktinės sargės tarnybą. Nors 
tuo metu vokiečiams buvo drau 

atlikusi, grjžo atgal. Ji pasakojo 
, apie darbo sunkumą kertant miš dziama Lietuvoje būti, sovchozo , „ • * , . . . , , »,. 

. . . * L. J KUS, apie salti tr badą. Vienu me 
pirmininku ta&au sutvarkė mi- t u j a u n o r ė i u a i ^ n u s j k i r s t i 

l.cijoję mano pasilikimo reikalą. n y m k a d l ? a i p n Q r s p a k l i u v u s 

Lietuvių valdomas sovehozas ambulatorijon. Šaltis buvęs toks Sovchozas buvo 3—4000 ha 
didumo, turėjo dar likusias dva
ro ūkio mašinas, 35 karves, 12 
arklių ir 5 kiaules. Tas gyvulių 
skaičius paskutiniu metu buvo 
sumažėjęs 50f i, kadangi nebuvo 
pašaro, o „Stalino konstitucija" 
šeriami gyvuliai ne tik kad nau 
dos sovehozui neteikė, bet ir ant 
savo keturių kojų be pašalinės 
pagalbos negalėjo atsistoti. Ar
klidės palubėje buvo jtaisyta spe 
ciali kartis su virve, kurių pagal
ba nubadėję gyvuliai buvo pasta 
tomi ant kojų. 

Sovchozo pirmininkas turėjo 
savo nuosava karvę ir 4 kiau
les, kurias šėrė „nuosavu paša
ru". Tie gyvuliai atrodė gerai nu 
šerti. Pirmininkas ir visa admi
nistracija buvo vien lietuviai, to 
dėl su jais ypatingų nesusiprati
mų nebuvo. 

Bloga žmonėms ir gyvuliams 
Už darbą per visą mėnesį gau 

davau 170 rublių. Bendrai, kitų 
dirbančiųjų mėnesinis uždarbis 
neviršijo 250 rublių. Iš tos su
mos reikėjo išsimaitinti ir apsi
rengti. O būdavo ir taip, kad vi
so mėnesio uždarbį paaukodavo
me „tėvynei", kad pasaulyje bū
tų kuo greičiau įgyvendinta „bol 
ševikinė taika". Be to, uždirba
ma suma praktiškai būdavo 
daug mažesnė, kadangi ji buvo 
mokama pilna tik visu 100?r iš
dirbus savo darbo normą. Gi nor 
ma buvo tokia augšta, kad ir su 
geriausiais norais, dirbant nuo 
tamsos iki tamsos, niekuomet 

didelis, kad žmonėms nuo jo plyš 
davo plaučiai. Tik vėliau, suėjus 
į kontaktą su anksčiau ištrem
taisiais, buvo sužinota apie tam 
tikrą augalą, kuris, laikant bur
noje, apsaugodavo plaučius nuo 
to žiauraus šalčio. 

Taip pat sutikau ir vieną lie
tuvį, kuris 1&41 m. už rusų ko-
liojimą buvo ištremtas Sibiran 
ir 1951 m. sugrįžo. Jis, būdamas 
tik 30 metų amžiaus, atrodė vi
sai pasenusiu žmogum — be dan 
tų ir žilais plaukais. Jis pasako
jo apie savo išgyvenimus trem
tyje: kaip jam ir kitiems lietu
viams tekę gyventi didžiausia
me šaltyje skardiniuose bara 

Mokesčių valdininkų skyrimą padarius nepriklausomą nuo politikierių rekomendacijų, beveik visos 
mokesčių nustatymo ir rinkimo staigos gavo naujas vadovybes. Cia matosi centrines vadovybes įves
dinimas VVashing'.one. Iš kairės į dešinę žiūrint: įstaigos komisionierius J. B. Dunlap, J3 padėjėjas 
J. F. Winkle, iždo sekreterius J. Snyder, komisio nieriaus padėjėjai Sugarman ir Hcppe. (INS) 

Egiptas skubina žemes reformą 
Savininkams paliks po 200 akrų. — Išmokėjimas vyks 
30 metų. — Reformą padiktavo gen. Naguib. — Par

lamento rinkimai vasario men. 
kAIRAS, rugp. 13. — Egipto armijos vadas gen. Naguib 

įsakęs vyriausybei tuojau suplanuoti žemės reformą ir pravesti 
parlamento rinkimus 1953 m. vasario mėn. 

Apie parlamento rinkimų lai-

Persijoje baigtas i Lietuvių gimnazija gaus paramos 
karo stovis 

TEHERANAS, rugp. 13. — 
Mossadegh gavo diktatoriaus 
teises 6 mėn., nors turėjo paža
dėti senato delegacijai, kad# tų 
teisių nepiktnaudos ir prieš kiek 
vieno dekreto išleidimą neoficia-

kuose ir primityviu būdu mais- l i a i painformuos parlamentą. 
tui medžioti meškas. Bausmę 
atlikęs pėsčiomis grįžo Lietuvon. 
Kelionė trukusi keletą mėnesių. 

Paskutiniai trėmimai 

Paskutinieji masiniai trėmi
mai iš Lietuvos vyko 1951 m. 
spalio mėn. ir apie tai man pa
rašė sutartais žodžiais viena lie
tuvė. Iš Sibiro lietuviai rašyda
vo atvirlaiškius ir paprasta kal
ba nieko neminėdavo apie te
nykštį gyvenimą. Tačiau mes iš 
turinio žinodavome viską, kas 
mums būdavo svarbu žinoti. 

Nuo karo stovio pratęsimo 
Mossadegh turėjo atsisakyti, nes 
tuo reikalu nesutiko jo paremti 
net aršiausi jo šalininkai žemuo
se rūmuose. Kraštutiniai nacio
nalistai, matyti, tuo reikalu yra 
davę kaikurių pažadų kraštuti
niams kairiesiems, kurie uoliai 
remia nacionalistus jų „kryžiaus 
žygyje" prieš užsieniečius. Ran
ka ranką mazgoja. 

buvo miręs, tai mes supratome, 
kad ir jie to paties laukia. 

Trėmimo procedūra yra šito
kia: atėję NKVD valdininkai 
duoda pasirašyti raštą, kur yra 

«An . ,«i ,ZmA J M I Z U M ^ M '̂mjrZiI i pasakyta, kad savanoriškai vyks nepavykdavo jos išpildyti. Mais!^ , , ^ .. ,^ . . . 
ta darbams Rusijon. Kas u pasi-to produktai buvo labai brangūs 

(sviesto kg 40 rublių), todėl ir 
žmonėms negeriau sekėsi, kaip 
gyvuliams. 

Aspirino tabletė — rublis 
Gydytojų ir ligoninės patarna 

vimas visiems buvo nemokamas, 
bet medikamentai buvo brangūs 
ir juos reikėjo patiems apmokė
ti. Pagrindinis vaistas nuo visų 
ligų buvo aspirinas, kurio viena 
tabletė kainavo 1 rublis. 

Šilutėje buvo kelios pradžios 
mokyklos ir dvi gimnazijos — 
rusų ir lietuvių. Kartą viena 
mergaitė buvo pagauta rašant 
kažkokią partizanų dainą ir už 
tai tapo nubausta 7 metams iš
trėmimu Sibiran, gi jos klasės 
draugas už pieštuko paskolinimą 
2 metame kalėjimo. 

Bažnyčių mokesčiai 

Šilutėje katalikų ir evangeli
kų bažnyčios veikė, Kilikuose — 
evangelikų bažnyčia buvo užda
ryta. Katalikų bažnyčios kuni
gas Šilutėje 1950 m. buvo ištrem
tas, o jo vieton atvežtas kitas. 

Etiopija pertvarkė 
savo konstituciją 

ADIS ABABA, rugp. 13. — 
Pav., viena moteris rašė: „Mums Etiopijos imperatorius Haile Se-
klojasi taip, kaip Šulcui". Ka- l a s s i e patvirtino naują konsti-
dangi š. jau prieš dvejus metus tuciją, kuri turėjo būti pertvar

kyta prijungiant prie Etiopijos 
autonominę Eritrėją, buvusią Ita 
lijos koloniją. 

Eritrėja federacijoje su Etio
pija gavo pilną vidaus autono
miją, tik užsienio politika, už
sienio prekyba ir pinigai yra 
Etiopijos žinioje. Eritrėją prie 
autonomijos privedė Jungtinių 
Tautų komisija. 

Ginklai Palestinos 
karo dalyviams 

WASHINGTONAS, rugp. 13. 
— Izraeliui pranešta, kad gali 
pirktis Amerikoje kaikurių gin
klų tomis pat sąlygomis, kurios 
suteiktos Egiptui ir Saudi Ara
bijai. Kaina bus labai maža ir 
karinis inventorius nebus nau
jas. 

Palestinos kare dalyvavusioms 
valstybėms JT uždraudė par
duoti ginklus, bet kadangi ne
bėra didelio pavojaus, kad jos 

rašo, su tuo elgiamasi geriau ir, 
nuvežus Sibiran, nekišamas į 
konclagerį ir turi kai kurių pri
vilegijų. Kas gi nepasirašo, to 
gyvenimo dienos būna suskai
čiuotos: nuvežtas Sibiran įkiša
mas darbo stovyk'lon ir netru
kus „sutvarkomas". 

Jauni vyrai imami kariuome
nėn dukart per metus: pavasarį 
ir rudenį. Visi išvežami Rusijon 
ir paskirstomi tarp rusų dalinių. 
Pažįstami lietuviai yra gavę laiš 
kų iš savo vaikų, kur jie rašo, 
kad padedą „Korėjos liaudies 
respublikai" vaduoti kraštą iš 
kapitalistų „vergijos". 

Žmonės laukia karo kasdien. 
Kartą kažkas paleido gandą, 
kad naktį (tikros datos nenusa
kė) ateis išvaduoti amerikiečiai. 
Žmonės naktimis bėgdavo su sa
vo skurdžia manta į laukus ir 
ten miegodavo, laukdami išvada
vimo. Bet veltui... 

deportacijų atžvilgiu, apsaugo i m ė * ū k l ° kooperatyvai padėti 
jų teises, neleisdamas deportuoti, naujakuriams ūkininkauti. Pir-

Vokietijos be teismo sprendi-! m e n Y b ė ž e m ? ^ a u t l teikiama ve
dusiems. Draudžiama parduoti 
gautą žemę tol, kol už ją nebus 
pilnai išmokėta. 

i š 
mo 

Pigūs ministeriai 
RANGOON, rugp. 13. — Už 

karėnų sukilėlių vado galvą Bur 

Bažnyčios buvo apdėtos mokės- juos prisimenu, nejučiom ašaros 
čiais po 5—6000 rublių metams,' nurieda skruostais... 
kuriuos mokėjo tikintieji. I i • • 

Partizanų veikla buvo labai 

Lietuvių niekuomet nepamir
šiu, nes jie mane išgelbėjo nuo j WASHINGTONAS, rugp. 13. 
bado mirties, ir šiaip buvo ma-i — Vakar pą^ prez. Trumaną sve 
lonūs ir geri žmonės. Kai aš apie, čiavosi demokratų prezidentinis 

nominatas Stevensonas, kurį vy 
riausi prezidento bendradarbiai 

vėl pradėtų kariauti, ir kadangi užsienietis ir kad jam turį būti 
nenorima jas nustumti ginklų 
jieškoti pavojingose vietose, tai 
to uždraudimo vakariniai sąjun
gininkai pilnai nebevykdo. 

Apšvietė Stevenson 

ką pranešė paties generolo šta
bas. Žemės reformos projektą 
bendrais bruožais generolas įtei
kęs ministrų tarybai, kuri vakar 
projektą aptarė, bet galutinų nu
tarimų nepadarė. 

Žemės reforma siekia visai pa 
naikinti feodalinę žemės valdy
mo sistemą ir sukurti ūkininkų 
— žemės savininkų luomą. 

Projektas numato palikti da
bartiniams savininkams po 200 
fedanų (Egipto žemės matas, be
veik lygus akrui), o likusią žemę 
paimti valdžios žinion ir išda
linti bežemiams felachams (da
bartiniams nuomininkams). Už 
paimtą žemę savininkams numa
toma atlyginti per 30 metų, mo
kant 1937-39 m. buvusių kainų 
vidurkį ir 3 Vi* proc. palūkanų. 

Už gautą žemę naujakuriai tu-
,rės mokėti, bet, turbūt, mažiau, 

JT Pabėgėlių Komisaras pradžiai zadejo duoti 5,000 lnegu sav in inka i gaus. išmokėji-
markių, o vėliau gimnazija tikisi, nuolatines paramos !

m a s išdėstomas 30 metų. Kiek-
^f^os~i7~uT~UNO komisaro taikomas įstatymas, kuris, ypač; viename kaime bus įsteigti ^že-

kviečiamas, Pr. Zunde lankėsi 
jo įstaigoje Bad Godesberge, kur 
buvo aptariami tremtinių atsto
vavimo reikalai. Pasitarime da
lyvavo tremtinių naujai sukur
tos organizacijos valdybos na
riai : vengras generolas Sonni — 
pirmininkas, lenkas Blenski — 
geenralinis sekretorius ir Pr. 
Zunde — iždininkas. 

Pasitarimo metu iši-yškėjo ko
misaro pažiūra į naujai sudary
tą tremtinių centrinę atstovybę. 
Jis skaito ją pakankamai orga
nizuotą ir apimančią beveik vi
sus tremtinius, nors užkrainie-
čiai tuo tarpu, nepareikšdami 
net savo argumentų, į ją neįeina. 
UNO komisaras dėl ukrainiečių 
nedalyvavimo pareiškė savo ap
gailestavimą, bet pačią tremti
nių atstovybę laiko teisėtu trem
tinių organu. Jis ne tik su ja 
skaitysis, bet ir rems materia
liai, pradžiai paskirdamas trem
tinių organizacijos administraci
jai iš savo fondų 12,000 vokiškų 
markių. * 

Pasitarime, be kitų klausimų, 
ypač nuodugniai apsvarstytas 
vokiečių potvarkiais reikalingų 
apsigyvenimo leidimų klausi
mas. Komisaro ir pačių tremti
nių pastangos palenkti vokiečius 
ta prasme, kad užsieniečiams 
tremtiniams nebūtų tie nuosta
tai taikomi, buvo nesėkmingos. 
Iš vokiečių išgautas tik patikini
mas, kad į šiuos leidimus žiūrės 
labiau kaip į tam tikrą formalu
mą, kad leidimai bus duodami 
jų neterminuojant, ir kad juose 
bus dedami štampai, kad leidi
mo savininkas yra benamis už
sienietis, vokiečių priimto įsta
tymo prasme. Tuo pačiu tas lei
dimas bus kartu ir įrodymas, 
jog jo laikytojas yra benamis 

Kas atsisakys žemę valstybei 
parduoti ar kitaip trukdys refor 
mą pravesti, gaus 5 metus kalė
jimo be apeliacijos. 

Savo apsilankymo proga Kraš 
to Valdybos pirmininkas Pr. 
Zunde priminė savo laiku IRO 
įteiktą Krašto Valdybos prašy
mą remti lietuvių Vasario 16 
gimnaziją Diepholze. IRO įstai
ga tą reikalą buvo perdavusi mos vyriausybė paskyrė 2,500 
UNO* komisarui. Krašto Valdy-idol. premiją. Buvo gandų, kad 
bos pirmininkas gavo iš komisa
ro principinį sutikimą lietuvių 
gimnaziją remti. Pradžiai numa
toma paskirti 5,000 DM sumą, o 
vėliau gal ir nuolat ją remti. Ko 
misaro pavaduotojas Pearman -
VVilson, kuriam pavesti šalpos 
reikalai, artimiausiu laiku atsi
lankys Krašto Valdyboje Hanno-
veryje ir lietuvių gimnazijoje 
Diepholze. Po šių vizitų galuti
nai paaiškės paramos dydis ir 
būdas. 

jis žuvo viename susidūrime su 
Burmos kariuomene, tačiau taip 
nebūta, nes prieš kelias dienas 
savo operacijų rajone iškabino 
pranešimus, kad už Burmos mi-
nisterio pirmininko ir prezidento 
galvos neėmimą yra paskyręs po 
25 cnt., už kiekvieno ministerio 
galvą — p 0 50 cnt., už kareivio 
galvą — po 1 dol., o už karinin
ko galvą — po 2 dol. Karėnų 
giminė kovoja už nepriklausomą 
valstybę. 

Persijos šachas dalina savo žemę 
Aptvarkęs anglus, Mossadegh .sutvarkysiąs ir žemes 

nedirbančius dvarininkus 
i 

13. dą nusavindamas dalį žemval-TEHERANAS, rugp. 
Vakar Persijos šachas savo rū
muose išdavė žemės perleidimo 
dokumentus kaikuriems savo že
mių nuomininkams, kurie betgi 
turės žemę išpirkti. Išpirkimo 
terminas ilgas ir kaina nedidelė. 

Šachas nori parodyti pavyzdį 
ir kitiems žemvaldžiams, kad jie 
nebesispirtų taip jau pribrendu
siai žemės reformai. 

Sakoma, kad dabartinis prem 
jeras Mossadegh jau turi kiše
nėje žemės reformos projektą ir 
reformą tikrai praves, kai tik 
šiek tiek pripildys valstybės iž-

EDENAS VEDA CHURCHIUO GIMINAITĘ 

Kalendorius 
Rugpjūčio 13 d.: šv. Ipolitas. 

žymi ir sovietai jai teikė daug 
respekto, imdamiesi kraštuti-
niausių apsaugos priemonių. Ta Senovės: Asibutas ir Elvyra 
čiau ir tai jiems nepadėdavo, 
Nors Šilutėje ir buvo daug ka
riuomenės, milicijos ir NKVD, 
keturis kartus ją „vizitavo" par
tizanai ir kiekvieną kartą nušo-

Oras Chicagoje 
Giedra, kiek šilčiau. Tempera

tūra apie 84 laipsnius. 
Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:55. 

supažindino su pasaulio ir vi
daus problemomis, kad šis ge
riau galėtų apie jas kalbėti 
priešrinkiminėje kampanijoje. 

Atvykęs Stevensonas pareiš
kė, kad jis ne tik klausys, ką ki
ti jam sakys, bet turįs ir pats š, 
tą pasakyti. Manoma, kad jis n<8 
labai norįs vaikščioti senais ke
liais. 

Britų užsienio reikalų ministras A. Eden (dešinoje) veda Chur-
chilio brolio dukterį Clarissa Churchill, seną savo pažįstamą. (INS) 

džių turto naujais paskelbsimais 
nejudomojo turto mokesčiais. 

Mossadegh turįs dvi politi
nes aistras: išvyti anglus iš naf
tos pramonės ir atiduoti žemę 
tiems, kurie ją dirba. 

Korėjos prezidento 
inauguracija 

SEOULAS, rugp. 13. — Rugp. 
15 d. Seoule įvyksta prezidento 
Syngman Rhec inauguracija. 
Dalyvauti iškilmėse atvyko ir 
sąjungininkų vyr. vadas gen. 
Mark Clark su žmona. 

Iki penktadienio iškilmių gen. 
Clark aplankys frontą, o jo žmo
na — karių ligonines Seoulo apy 
linkėse. 

Kovos vyksta prie 
derybų palapinių 

SEOULAS, rugp. 13. — Kie
tos kovos už dvi kalvas vyksta 
visai netoli paliaubų konferenci
jos palapinių, kurios šią savaitę 
yra tuščios, nes pasėdžiai nu
traukti. Kalvas puola kinai, o 
gina marinai. Vienos paros bė
gyje jos 6 kartus buvo užimtos 
ir vėl prarastos. Šiuo metu jas 
valdo marinai ir nebemano pasi
traukti. Kinai paguldė prie kal
vų apie 500 vyrų. 

Kanados socialistai 
sudešinėjo 

TORONTO, rugp. 13. — Ka
nados socialistų partija savo ju-
bilėjiniame suvažiavime priėmė 
tokias ,.reakcionieriškas" rezo
liucijas, kad jos steigėjas Wood-
sworth, jei būtų gyvas, būtų ap
leidęs suvažiavimą. 

Socialistai patyrę, kad kana
diečiai dar nesupranta socializ
mo ir todėl į rinkimus reikia eiti 
su nuosaikiais pasiūlymais — 
kuo mažiausiai kalbėti apie so
cialistinį ūkį. 

Partijos rezoliucijoje pritarta 
Kanados apsiginklavimui, V. Eu 
ropos ginklavimui, siuntimui Ka 
nados karių į Korėją ir Euro
pą. 

Suvažiavime nieko nebekalbė
ta apie bankų, draudimo bendro
vių, geležinkelių, kasyklų ir pa
grindinių pramonės šakų nacio
nalizaciją. Lyg ir pasmerkta na
cionalizacija kaip būtinai siekti
nas idealas — jei ką nacionali
zuoti, tai tik ten, kur privati ini-
ciatyvąa nepajėgia tarnauti vie
šam reikalui. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— AFL pareiškė ir šiemet nelaužysianti savo senos tradici

jos — oficialiai nepasisakysianti nė už vieną prezidentinį kandi
datą. Unijos šaltiniai tačiau tvirtina, kad apie 95 proc. unijas na
rių balsuos uz demokratų kandidatą. 

— Pereitą sekmadienį sąjungininkų lėktuvai pažeidė neu
tralią teritoriją, kurioje vyksta Korėjos paliaubų derybos. Komu
nistų delegacija atsiprašyta. 

— Rytoj sušaukiamas į posėdį jau seniai neposėdžiavęs Ven
grijos parlamentas. 

— Pasitarimai tarp didžiųjų mėsos gamintojų ir CIO bei AFL 
mėsos pramonės darbininkų unijų Chicagoje pasisukę geron pusėn 
ir streiko, turbūt, nebebus. Bendrovės padariusios beveik priimti
nus pasiūlymus. 

— Pereitą savaitę priešo artilerija Korėjos vandenyse leng
vai sužalojusi 3 sąjungininkų'karo laivus. Du kariai žuvę, lai
vams padaryti sužalojimai labai maži. 

— D. Britanija atsisakiusi pavesti savo laivyną Viduržemio 
jūroje bendrai Atlanto pakto vadovybei Šioje erdvėje, bet paža
dėjusi pasiduoti įsakymams krizės metu kai bus sutarta kaip ir 
kur veikti. Šį rudenį į Viduržemio jūros erdvę JAV siunčia nau
jus aviacijos dalinius. 

— / Australiją lėktuvais jau atvyko visi britų atominiai spe
cialistai atominių ginklų bandymams pravesti. Su jais atvežti ir 
slapti instrumentai. 

— Australija ir N. Zelandija laikinai atsisakiusios būti pri
jungtos kad ir nepilnateisiais nariais prie Atlanto pakto sąjungos, 
nes gaus reikalingas Žinias per dabar sudarytą Pacifiko tarybą. 
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Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAITIS, 
Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

— 

Iš skautininkui draugoves dienoraščio 
Jau virto tradcija, kad mūsų ije dviejų savaičių stovyklą, ku-

sueigos vyktų privačiuose mū- rioje stovyklavo daugiau 70 
sų pačių butuose, kiekvieną kar- : skaučių, 
tą vis pas kitą dr-vės narę. Sktn. E . Strikienei ir jos ben-

šį kar tą sueiga įvyka Cicero- dradarbems išreikšta skautiška 
je skautininkų Zailskų namų padėka, 
sodelyje, oninių išvakarėse. Gili padėka pareikšta ir sktn 

Susėdome po didele plačiaša
ke obelimi prie stalelio, kuris 
mėlynavo nuklotas buv. Vyriau
sios Skautininkes J. Augustai-
ty tes - Vaičiūnienės nauju po
ezijos rinkiniu "Žvaigždėtosios 
Naktys" . 

Nė pačios nepajutom. kaip iš 
mūsų krūtinių išsiveržė ilgesin
ga dainele "Ar prisimeni na 

N. Grigaliūnienei už jos sukur
tą skautišką vaidinimą "Skautų 
Iškylcje", kurį j i pati, sktn. 
Strikien'ės ir psktn. Eidukienes 
padedama, pastate . 

Aktyviai visoms skautinin-
kems dalyvaujant diskusijose, 
nu ta r t a : 

vynes pažinimu, lietuviška mu- lcago 32, 111. Tel. VIrginia 7-j PAJIEŠKOJIMAS 
zika, daina, šokiu ir liaudies 4723. j Pajieškau brolio Stanley Kaz-

— - — — |low-Kazlausko. Seniau gyvenęs 
ŠALPOS REIKALAI į pas Kazimierą Varanių ant Ho-menu. 

1. Konkurse gali dalyvauti 
Chicagos skautai-es iki 16 m. 
amžiaus, įstoję į Skautų Sąjun
gą iki 1952 m. rugsėjo 15 d. 

2. Konkursas skelbiamas iš 
šių dalykų: 

a) lietuvių pasakų, padavi
mų, legendų, eilėraščių ir pasa
kėčių iliustravimų (dažais, pieš
tukais, karpyba, l ipdyba); 

5) Lietuvos istorijos iliustra
vimas (senovės laikai, didieji 
Lietuvos kunigaikščiai, Nepri
klausomos Lietuvos vėliavos, 
Vytis, miestų ženklai, Lietuvos 
kariai, Lietuvos didvyriai Da- k u n j e 

rius ir Girėnas) ; 

Visais lietuvių Vasario 16 nore St., Town of Lake apy-
gimnazijos naudai rinkliavos Į linkėję, Chicago, 111. Prašau at-
reikalaig prašoma kreiptis j siliepti a r pranešti apie jį. Jo-
PLSS JAV Rajono Vadą sktn Ihanna Pukelienė - Kazlauskaitė, 
Martyną Jurkšą, 1441 So 49th 121 N. 17th Ave., Melrose Park, 
Ave., Cicero 50, 111. Tel. OLynv 111. 
pic 2-3157. 

Transliacija tagalogų . Dr. Edward I . MURASKAS 
Į r j j į a OYDiYTOJAS IR CHIRURGAi* 

Philipinuose katalikai pradė
jo transliacijas tagalogų kalba. 

TAUTINIŲ RCBŲ 
KONKURSAS 

Birutiečių draugija pakvietė 
Chicagos skautininkes dalyvau
ti Š. m. lapkričio .mėn. 22 d. 
ruošiammae tautinių rūbų kon-

melį"... Mes prisiminėm savo Į jų ir, jei liktų pelno, jį atiduoti 

c) Lietuvos geografijos ilius
travimas (Lietuvos žemėlapis 
nupieštas, nulipdytas, Lietuvos 
upių, miestų, gyventojų pagal 
tautybę, tikybą diagramos, Lie
tuvos miestai, Lietuvos vaiz
deliai ir jos laukų gėrybės) ; 

d) drožiniai: lėkštės, kryžiai, 
koplytėlės, rūpintojėliai, verps-

1. Pravesti knygos "Žvaigz-1 ̂  klumpės, kultuvės, peleni-
dėtosios Nak tys " platinimo va- n § s ' i r t t ; 

IŠ CICERO SKAUTŲ 
GYVENIMO 

Stiprina akciją 
Spalio mėn. pradžioje Brazi

lijos vyskupai susirinks konfe
r e n c i j o j kurioje bus svarsto
ma Katalikų Akcijos perorga
nizavimas ir suintensyvinimas. 

Jaunų japonų klubas 
Japonijoje, Nazano katalikų 

Tel. ofiso HE. 4-6880, re/ . PR. 6-73»3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL.: 1—4 Ir «—• 
Šeštadieniai* nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

• universiteto patalpose įvyko 
steigiamasis japonų katalikų 

Liet. K. Mindaugo draugovės jaunimo klubo susirinkimas, 
skautai , grįžę iš stovyklos ku- kuriame dalyvavo 140 atstovų, 
pini skautiškos energijos, nes€- Klubo uždavinys —- plėsti ka
di rankų sudėję. Laimėtą sto-talikų tikybos studijas, 
vykioje trečią vietą nori savo 
darbu padaryt i pirmąja. Orga- O l i m p i n i s Č e m p i o n a s 
nizuoja naujas ,bei per tvarko Alan Patarson, 23 metų, olim 
senas skiltis, į traukdami naujų pinis čempionas šuolių į augš-

rel.: Ofiso VI.7-8588, rez.uK.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 2 0 1 VVest G e r m a k Itoad 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečlad ir sekmad. ofisas uždarytas 

seštad. tik nuo 1—8 vai. popiet 
Rezld. 8241 W. 60T1I PLACK 

2760 W « t 71*4 S i 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo t 
Iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. seštad nu< 
2 lkl 4 v. treč.—pdgal susitarimą 

Susitarimui skamb. Gilo. 6-1821 
jei neatsiliepia VInoennes 6-30O0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VV. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-6778 

Ofiso telef fonas VIrginia 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
GYDY9mAS IR CHIRURGAa 

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

trečlad. ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D* 
Tikrina akle; pritaiko akinius, 

Tel.: Ofiso HK.4-5849, ro/ . l l l . .4-2324 keičia stiklus ir rėmus. 
DR. PETER T. BRAZIS ;«oi s. *>*ni«i Ave. chicago, m 
OYDOTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVcstern Ave. 
VAL.: trečlad. ir seštad., pagal su-

siiHitarlmą: kitomis dienomis nuo 
l Iki 1 p.>pi.t. 7 - -8 vakare 

tetikite — VA 7-73M1 
Priima: vakarais e lkl 9, sefttad 
10 ryto Iki 4; trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

paliktus namus ir tas žvaigždė
tąsias Lietuvos naktis... Mes 
išgirdome savo lietuviškos są
žines balsą: "Susimąstyk, a r 
tavo elgesys ir darbas nėra Lie
tuvai dar didesne kančia, ar 
vis dar tavo tėvyne gali tavimi 
pasitikėti, gali turėti vilties?" 

autorei. 
2. Remti skautišką spaudą. 
3. Išlaikyti vieną lietuvių Va

sario 16 gimnazijos Diepholze 

narių į skautiškas eiles. Šį ru-
e) rankdaribai ir mezigniai: 'denį draugove minės savo dvie-

juostos, staltieses, tautiniai dra
bužiai, žiurstai, lėles ir t t . 

f) sakymas arba skai tymas 
trumpų lietuviškų pasakų, pa-

m o k i n * ' v . „ . davimų, legendų, pasakėčių; 
4. Suruošti šeimyninę gegu- ' ^ . ^ mM& ^ t§_ 

žine Willow Springs miške. y y n ę a p 8 a k y m e l i a i i r t t . ; 
5. Suruošti moterų dainos, U- Į į) muzika: bet kokiu instru-

pasiryžome eiti tėvynės te ra tūros ir išraiškos šokio va- m e n t u pagroti lietuvišką melo-
vilties keliu. k a r ą š m g r u o d ž i o 28 d. Lie- diją; 

Sktn. O. Zailskiene, kuriai te- t u v i ų Auditorijoje. k) dainavimas (solo); 
ią sueigą Ves po t rumpo 6 p a s veik in t i Pennsylvanijos i) šokis (solo pagal lietuviš

ką muziką). 
3. Konkurso dalyviai prane-

Įžangos žodžio pranešė, kad vy- gubernatorių. Mr. John S. Fi 
riausios skautininkes pareigas n e u ž v i e š a i p a s a k y t ą teisybę 
š. m. liepos 4 d. perdavė dr. D. m u S ų laisves reikalu š. m. lie- i ša apie savo dalyvavimą kon-
Kesiūnaitei. i p O S 2 o d. "Margučio" šventėje, kurse ir įteikia darbus bei sa-

Padėkojusi visoms buvusioms 7 Pasveikinti savo leidiniu l V o kūrinius komitetui iki 1952 
P. L. Skaučių Seserijos Vadijos b u v u s i ą Vyriausią Skautininke metų lapkričio mėn. 23 d. 
narėms, o ypatingai jos sekre- i a i s v o j e Lietuvoje dr. K. Žilins- j 4. Savi kūriniai ir premijuotų 
torei sktn. B. Lesevičiūtei, pasi- k i e n e dabart inę Vyriausiąją j darbų nuotraukos d/edamos 
džiaugė, kad visos Vadijos na- j skaut ininke dr. D. Kesiūnaitę, , skautų spaudą, 
rės, kurios kar tu yra ir š i o s s k t n Venslauskienę, skautų s-, 5. Konkursas baigiamas va-
draugoves narės, savo pareigas j g o s p į r m ū n ą Vyr. sktn. P. Jur - karu paroda, premijuojant 

jų metų veikimo sukaktį. Ta 
proga numatoma surengti iškil
mes ir skautišką vakarą. 

"Skautų Aidui" taip pa t nėra 

tį, Montrealyje, Kanadoje, at
sivertė į katalikybę. 

vyr. skaučių ir vyr. skaučių kan 
didačių sueiga. Renkamasi 

abejingi • renkamos prenume- punktualiai į Brighton Parko 
ra tos . Brolis Uodas I skautų būklą, 4409 So. Fair-

field Ave. (buvo krautuvės pa
talpos) . Visoms dalyvavimas 
būtinas. 

Draugininke 

DfiMESIO, VYR. SKAUTES! 
Š. m. rugpjūčio mėn. 15 d. 

(penktadienį) 7 vai. vak. įvyks 

<f 

suprato ir j a s gerai atliko. 
Tačiau, dabar, ji sakė, mes 

gėlą ir skautų s-gos vyriausiąjį 
dvasios vadovą kun. dr. J. Vaiš-

atvertėme naują Skaučių Sese- n o r a ^ JTC 
rijos istorijos lapą, jame įra-į p a r e n k a n t draugovės vado-
šydamos naujosios Vyriausios, v y b o draugininke Vėl išrinkta 
Skautininkes dr. D. Kesiūnaitės! s k t n 0 . Zailskiene, adjutante 
vardą: tokios kuklios ir mielos !

s k t n B Lesjevičiūtė, ūkio vė
savo seseriška širdimi ir tokios d ė j a s k t n . M. Babickienė. 
didelės ir garbingos savo protu Nakties tamsai apgaubus pa-
ir skautišku patyrimu. Tikiu, dangę, skautininkes susinėrė 
kad mes nusimetusios tą sunkią i rankomis ir tyliai giedojo t ra-
naštą nuo savo pečių, neliksime d icinę "Ateina naktis"..: 
pasyviomis stebėtojomis, bet, Antroji sueigos dalis — ar-
vėl dirbsim, darniai žengdamos batėlė vyko kambaryje, gladijo-
į koją su nauja Vyr. Skautinin- \\ų \v r o žių pavėsyje. Sesei Onai 
ke ir jos sudarytąja Vadija. j atminimui skautininkes paliko 

šiam ryžtui en- g r a ž u m e d ž i o raižinį - kop-
tuziastiškai pri tarė. lytėlę. O Vyriausioji Skautinin-

Sktn. Z. J u š k e v i č i e n e * . Vai- k j Ir sesė Stefanija iš Clevelan-
čiūnienės knygai leisti komisi- do atsiuntė gladijolių ir sese-
jos pirmininkė, padarė praneši-1 r įškų linkėjimų visai skautinin-
mą. pažymėdama, kad visos j fcįų draugovei, 
kilūtys nugalėtos ir knyga iš- j Skaidria seseriška darbo nuo-
leisteL Sia proga buvo prisimin-1 taika pradėjome savo draugo-
t a ir knygos leidimo t ikslas: 
įamžinti v. sktn. J. Vaičiūnie
nės nuopelnus mūsų skutybei, 
įnešti savo įnašą į mūsų litera
tūros lobyną ir paskatint i kitas 
organizacijas imtis knygos lei
dimo darbo. Skautininkes Z. 
Juškevičienei išreiškė padėką už 
rūpestingai at l iktas pareigas. 

Sktn. E. Strikienė, "Aušros 
Vartų" skaučių tunto tuntinin-
kė, padarė pranešimą apie įvy
kusią šią vasarą p. Jonyno ūky-

geriausius darbus bei pasirody
mus. 

Konkurso taisykles parengė 
komiteto pakviesta komisija: 
sktn. Grigaliūnienė, skautų dva 
šios vadas sktn. Vaišnys, mok. 
V. Binkis ir dr. agr. A. Verbic
kas. 

Brightofi Pa rko Skautų-čių 
Tėvu K-tas ir draugininkai 

IŠLAIKYKITE NORS V I E N £ 
MOKINI! 

Skautininkes, norinčios su
daryt i būrelį išlaikyti dar vieną 
lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
Diepholze mokinį, prašomos 
kreiptis į sktn. P. Babiokienę, 
4135 So. Campbell Ave., Chi-

vėje naujus darbo metus. 
Sese Aldcna 

SKELBIAMAS KONKURSAS 
Brighton Parko lietuvių skau 

tų Tėvų Komitetas ir draugi
ninkai, pr i tar iant skautų-čių 
tuntininkams, skelbia skautiš
kam Chicagos jaunimui 

k o n k u r s ą 
Konkurso t ikslas: paskatint i 

jaunimą individualiai pasireikšti 
gimtosios kalbos žinojimu, tė-

VTCRTU f IN CS NITOTRAUROS — 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
M t S V SPKClALYBft 

Precin Photoftudio, Inc. 
, Edvardas J. Uli». sav. 

40«8 Archer Ave. 
Tel. VIrginia *-?4Si 

^ 

BILL K'S 
• ^ / ^ ^ r * &1"**. Wm. Kareivai. 

f$Ii ^>H*^«^ navininkai 

= * ! 

SW 
Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

ir *'$/'***/ &?**!& 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 

i i i i — — 

8 E T T £ R S I G H T . . . B E T T E R S O U N O B E T T E R • U Y 

^ 

ĄMtim^ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
pakletfillus Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube fi-3 M5 

•• i I I . 

!kt 
Didelis pasirinkimas 

l l l l l M i r l l M i t Ų 
gėrimų 

•»/n **ft?2jį» M ̂
• » , 

^ 

• TELEVIZIJn • RnDIO • SAL 
DYTUVA1 f S.K^XBlAMO> MA 
SiNOS • tVGINTUVAl U AON 

ERS) O PLOKŠTELES (RE-
GORDS) t» NAMŲ REIKMENYS 

WEISS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 So'ith Archer Avenue 

IV1. YArdi 7-8G66, Chicago 32, IU. 

1-9 

Magnavox Televizijos Kainos Yra 

229-5 0 iki $795°° 

• — •• • 

Platinkite "Draugą" 

$ 

17 colių dydžio ir 21 colio dydžio 

'LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
Mes priimame mainais : nulius, phonografus ir pianus 

MAGNAV0X yra tobuliausias balsas iš visų T. V. 
Išgirskite jį šiandien pas Budriką. 

BUDRIK0 ĮMONES 40 METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA 
VISKft GALITE PIRKTI DAUG SUTAUPANT, 

Jos. F. Budri k, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Atdara: 'p i rmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
iki 9:30 valandos P . M. 

Nauja Budriko Radio Valanda Ii W^FC, 1450 kil. Radio Stoties 
ketvirtadienio vak. nuo 6 vai. iki 7 vai. su orkestru ir dainomis. 

OO-cn* !«• r'*r*'rr"*Hn—VArd.-> 7-8526 

r n. r. j. CYUITIS 
Vi'HuM, VJ»''.'»I. n f v u gydytojas 
r^ r*hi VALAITIS 

CVI^'Tn.lAR m CHIRURGAS 
•1MH S«. Archer Ave, % 

r,r«r% rnii'orT><q Ave., f lauryt.kamp.) 
\ i< : nnt'"rtdi i*-4 Ir 6-K; ftoštad. 1-4. 

Kit^tu'M (lionomi* tik nusitarus. 
• ^ . «»f«^> U A . K-30«o. r+* 0 0 . 4 - 1 1 8 ! 

f% z. rnniLEVičius 
aYD,YTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. ftiichigan Ave. 
VAL.: (lftakyrus fie&tad. Ir sokmad.) 

Nuo 1 lkl 4 • . p.p.; 7—» v.v. 
Seštad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 10838 So. Wabasb Ave. 

TeL ofiso VI. 7 0800, rez. VI. 7-780S 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornia Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6 — | p.p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA 7-G5&4, rez. Ml 8-2880 

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

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

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto. 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:20 
v. v. > 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso Tet RElionce 5-4410 
Rezld. telef. GRovehlll 8-OS11 

Valandos: 1-3 P. M. — 6-8 P. M 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir »—$• trečlad., ftei 

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. I»K.ft-183< 
Jei neatsilieps virftmlnetl telefoną 

saukite: M l d u a y a-0001 

Tel.: Ofiso IIK.1-2123, rez.PIl.6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spec. ehirurglngs ligos 
6255 South Western Avenue 

rel.: Ofiso YA.7-1166, rei.DA.6-1126 V AL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

= ^ 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
( kampas Halsted ir 86*tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:1>0—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadlonius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 8247 8. KMKRALD AVE. 

Of. Gllovehil l 0-4020. r. HUltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAlHAS) 

GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 
U23 VVcst Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. ir šostad. pagal sutarti 

Tel.- Dflso l'H.6-8838, rez. HK.7-U180 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:30 
Iki 9 vak. TreC-iad. Ir loit , uždaryta 

GRovetiill M i:.'.i. 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

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

susitarime išskyrus trečiadienius 
2422 YVest Marąuette Rd. 

Ofiim ir hUtO tel. OL. 2-U18I 
Neatsiliepus tel. Kh>.*zic 1-1000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491 h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Be to. antrad. ir 
ketvirtad. 6:30—9 v. v. Seštad. 10—2 
ir 4 _ 6 . Butas I8»2 So. 49th Ct. 

Telefonas: RElianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal autartj. 

• . M — n . I I , , ^ , ^ - m • - • • • • • • • • — •• [ • • • I I — I M I • • • • . . - ^ . — • • • 

Ofiso telef.: LAfayctte 8-3210, Jei 
• •«'«tsilin>i:i saukite Kfrklzle 8-2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 

4146 S. Archer Ave. 
V \ L : Kasdien popkt nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5R87, res.RH-7-UMMl 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIESI N SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir šestad. vak. 
TeL Ofiso » R 6-5SIM) PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WE8T 63rd Street 
(kampas 6* ir Artesian) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir Sešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 
Nuo liep. 12 d. iki rugp. 18 d. SoStad. 

uždaryta 

Seštad. 2—4 p.p. Trečlad. ir 
sekmadieniai? uždaryta. 

Tet. ofiso: DAnube 6-113S 
B u t e — -VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Va.1: 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1-^4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso I'R.6-6446 rez.HK.4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \ \est Marquette Bd. 
VAL: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečlad. ir Seštad. pairai sutartj 

Tel. Ofiso C.\ 6-U257, rez. PR 8-8A&9 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ilczlri. 0000 S. Arteasian Ave. 

VAL.: 11 v. r. Iki 3 p.p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

'-."> meiŲ patyrimas 

«QP l e l . YArds 7-182D 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStalso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 West S5th Street 

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

I u/aminiioja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ MM t I M I S I A S 
1801 S o . A s h l a n d A v e n u e 

VAL.: plrmad. antrad. ketvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trečlad uždaryta, Seštad. 9:80 iki 

12: 1.80 lkl 6 vai. vak. 
< Anai fl-0.%23. Platt Bldg. 

SKAITYKITE " DRAUGĄ " l 

Telefonaa OLrnų>lc 2-4276 

DR. P. ATK06IUNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicere 
V A L : antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 
V A L : pirm. treč., SeSt. 8—8 p.p. 

penkt. 10 — 12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
.. Truputi | rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st. S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gftovehill 8-6985 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovebill 6-8642 

/ 
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D R A U G A S 
THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

*5S4 a Oakley A v©., Chloago 8, 11L TeL Virgin* 7-«W0; T-fl«4l; T-6«4> 
Kntered as Seeond-Claaa Matter March 81, 1919, at Chkcago, IllinoUi 

Under the Act ofMarch 1.1879 

DlffNftASTO DRAUGAS. CHTCAGO, ULTNCHS 

Member of the Cathollc Presą Ass'n 
Fubltshed dally, except Sundays, 
LIthuantaa Catholit Preaa Soclety. 
PRENUMERATA: 
ChicagoJ Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
tižaieoyje 

Metams 
19.00 
$8.00 

$11.00 

8UB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chloago 
$9.00 per year ln Chloago A Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
•4 uivtŲ 8 m*u.. 

$6.00 $2.76 
$4.60 $2.60 
A6.60 $8.00 

1 mln. 
$1.26 
$1.00 
$1.86 

Redakcija straipsniu* taiso savo nuoilOra. Nesunaudotu straipsniu ne
saugo, juos grąžina tik 1A anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavus prašymą. 

PAVERGTU TAUTU IŠLAISVINIMAS 

Keičiasi tonas 
A-is 

Visiškai netikėtai teko varty
ti lenkų savaitraštį "Ameryka 
Echo", kuris leidžiamas Toledo, 
Ohio, ir datuotas rugpjūčio 3 
d. To laikraščio paskutiniame 
puslapyje talpinami, taip vadi
nami "pašnekesiai su skaityto
jais", kurių skiltyse redakcija 
bando atsakyti savo skaitytojų 
keliamus klausimus. Bežiūrint 
tuos redakcijos atsakymus, akis 

PIRMA KARTĄ BALSUOS 

JAV POLITINIŲ PARTIJŲ PASISAKYMAS 
JAV respublikonų partijos programoje buvo pasmerkta 

"nuošalumo negatyvi, bevaisė ir nemorali politika, atiduodanti 
nesuskaitomą žmonių daugybę despotizmui ir bedieviškam te
rorui, kas paskui leidžia viešpačiams apginkluoti tuos belais
vius, kad mus sutriuškintų". JAV politika turėtų "su džiaugs
mu žiūrėti į tų belaisvių nepriklausomumą". Ir demokratų kan- I užkliuvo už kiekvienam lietuviui 
didatas gubernatorius Stevensonas švedų dienraščio "Dagens | nepaprastai įdomaus žodžio — 
Nyheter" korespondentui š. m. liepos 27 d. pareiškė, kad at- j Vilnius. Kažkuris ten jų skai-
metimas tos nuošalumo politikos (the policy of containment) totojas, pasisakęs kilme esąs 
nesiderina taip jau su pavergtųjų tautų išlaisvinimo paskelbi- vilnietis, prašo redakcijos apra-
mu: norint išvaduoti pavergtuosius, reikia pirmiausia užkirsti , gytį visą Vilniaus miesto isto-
kelią užpuolėjams nuo tolesnių grobimų. Bet ir demokratų prog- Į r i j ą Tuo b ū d u redakcija ir duo 
rama panašiai skelbia, kaip ir respublikonų: "Mes laukiame tos j d a « t r u m p ą Vilniaus istoriją", 
dienos, kada Lenkijos ir kitų sovietų pavergtų satelitinių vals- j k u r į ą b ū U n a ^ s u g l a U 8 t a i 
tybių — Čekoslovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Al- j • g t i 
banijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir sovietų valdžioje esan- ' 
eių Azijos tautų laisvė bus vėl atstatyta ir tos tautos iš 
naujo užims joms prideramą vietą laisvų tautų bendruomenėje". 

GOP prezidentinis kandidatas gen. Eisenhovver yra sveikinamas 
Navajo indėnų Gallup mieste, kada jis vizitavo tą miestą. Jie 
balsuos pirmą kartą sekančiuose rinkimuose. Sam Akeah, ta
rybos vyriausiasis, kuris atstovauja 60,000 navajiečių, sveikinasi 

su genorolu 

AVEDŲ SPAUDOS BALSAS 
r • 

Išeidamas iš tų pareiškimų, minėtasis švedų dienraštis sa
vo rugpjūčio 3 d. įžanginiame kiek plačiau šį klausimą palie
čia, nors kaikurios išvados reikalingos ir kiek kitokių komentarų. 

Pavergtų tautų išlaisvinimas... "Ką tai reiškia? Taktinis 
tikslas aiškus laimėti tuos milionus balsų iš tų amerikiečių, 
kurie yra gimę arba kilę iš Rusijos kardu ir be jo pavergtų 
tautų. Bet kaip tą pusiau pažadėtą pažadą išpildyti? Prog
rama čia tyli, išskyrus gal vieną vietą — amerikiečių užsienio 
radijas "Voice of America" stengiasi prasiveržti pro geležinę 
uždangą ir siųsti laisvės žinią belaisviams", rašo minėtasis dien-

Apie Vilniaus praeitį 
Pats Vilniaus įsteigimo fak

tas atpasakotas veik vWi tiks
liai, tik gaila, kad kaikurie, kad 
ir ne tiek svarbūs faktai, per
daug iškelti, o svarbesnieji ma
žai, ar net visai nepaminėti. 
Pvz. neužmiršo lenkų rašytojai 
paminėti, kad Algirdo laikais 
buvęs Vilniuje medinis lenkų 
pranciškonų vienuolynas, kurį 
"sąmoningai ar ne" sunaikinę, 

Prancūzų - vokiečiu rakštis - Saaras 
PRANYS ALšftNAS, Kanada 

Kad prancūzai skersomis aki sienos. Saaras žemės plotu yra 
mis žiūrėjo ir tebežiūri į Vaka- j visiškai neimponuojantis. Ta
rų Vokietijos apginklavimą — leiau jame gyvena 900,000 gy-
niekam nėra paslaptis ir visi ventojų. Tai tirčiausiai apgy-

vienuoli-us gi išžudę?! Tolimes-
raštis, kuris šiuo momentu yra labai preamerikoniškas. "Čia, n ^ j e istorijos eigoje, lenkai ne
kaip 'Manchester Guardian' pabrėžia, ir yra baisi dilema. Lais- 8 į g m a ka (j j 0 g a i l a buvo suė-
vosios tautos negali likti abejutiškos ir neatsižvelgti į paverg- j m c g g ' a v o d - d ę K t u t į i r p u s . 
tųjų kančias bei viltis. Jos negali išskyrus gal p. Undeną (šve- ^ ^ i š k e l i a m i 
dų užsienio reikalų ministerj), aiškinti, kad tos tautos susilaukė • 
tokio likimo, kurio jos užsitarnavo (taip seniau parlamente yra 
pareiškęs Undenas apie Pabaltijo valstybes). Joks žmogus, 
jausdamasis galįs laimingai gyventi nepriklausomoje ir lais
voje valstybėje, negali neatjausti tų iščaižytų bei išdresiruotų 
belaisvių. Mūsų sąžinės būtų mirusios, jeigu mes su širdgėla 
nepagalvotume apie tuos nelaiminguosius, jeigu mes nesitikė
tume jų išvadavimo. Bet kaip toji mūsų užuojauta gali prak
tiškai veikti? Visi nori išlaikyti taiką ir kariauti tik užpuolus. 
Abi didžiosios Amerkos partjos žada tk taką darbuots. Agi
tuoti belaisvius priešintis arba sukilti — jeigu sutikti su James 
Burnhams rekomendacijomis jo "The Comming Defeat of Com-
munism" — gali lengvai privesti prie beatodairinio žaidimo su 
milionų žmonių gyvybėmis. Vakarai, norėdami būti padorūs, 
negali raginti sukilti, o paskui, susiėmę rankas žiūrėti, kaip su
kilimas malšinamas. Pagaliau niekas nežino, kokie gali būti 
ir to išlaisvinimo vaisiai — daugelyje rusų satelitinių valstybių 
dabartinio režimo žlugimas gali privesti prie naujos vergijos, 
vietoj komunistinio paženklintos fašistiniu ženklu". 

TAIP BUVO SENIAU 

tai gerai žino. Iš vienos pusės 
į reikalą žiūrint, tokį prancūzų 
skersavimą į vokiečius reikėtų 
ir pateisinti, nes jiems perdaug 
įkyrėjo dažnokos vokiečių mar-
širuotės Paryžiaus link. Tačiau 
atvertus antrąją medalio pusę, 
žinoma, toks prancūzų noras— 
laikyti Vokietiją okupuotą "ne
ribotam laikui", tarytum kaž
kokiu naivumu atsiduoda... 
Mat, Vokietija yra perdidelis 
objektas ,kad juo būtų galima 
ilgus metus žaisti, tarytum vai
kams su kažkokiu žaisleliu. 

venta vietovė Europoje. Be to, 
tai yra labai svarbi sritis stra
teginiu atžvilgiu ir labai turtin
ga mineraliniais resursais. Dėl 
tų priežasčių prancūzai su vo
kiečiais dėl Saaro ir pjaunasi 
ištisus šimtmečius. 

Ligi Pirmojo Didž. Karo 
Saaro sritį valdė vokiečiai, po 
to ji buvo pervesta prancūzų 
žinion, kaip Tautų Sąjungos 
mandatinė teritorija. Saaro sri
ties kasyklos teikdavo Prancū
zijai 20% kraštui reikalingos 

Cia, anot švedų dienraščio, yra dilema, o ne koks papras
tas sunkumas, kurį būtų galima nugalėti analizuojant. Pačia
me savo aštrume toji dilema yra nauja. "Daugelis tautų — jei
gu tauta vadinti žmonių grupę, turinčią savo vadovybę, bendras 
tradicijas ir tam tikrą susiklausymą — dingo per visokius nai
kinimus. Daugeliu atvejų dalis tautos buvo atplėšta ir priskir
ta kitai. Senais laikais pati pražūtis, pats apiplėšimas, atmetus 
su ta poeracija surištas kančias, nebuvo jau toks žiaurus. Tik
ros tautinės sąmonės stoka švelnino pasikeitimą. Baudžiau
ninkų ūkininkų masei buvo tas pats ,ar priklausyti Prancūzijos 
karaliui, ar Burgundijos herzogui, per kelis šimtemčius skonie-
čiai (pietinės Švedijos provincijos Skane gyventojai) iš danų 
buvo padaryti švedais. 

DABAR YRA KITAIP 
Bet 19 šimtmečio tautiniai atgimimai padėtį visai pakeitė. 

Visur gimė tautiniai sąjūdžiai, o kartu su jais agresyvus ir sis-
tematiški mėginimai pavergti tautybes. Ir tada Rusija buvo 
būdingas priespaudos ir pasipriešinimo sąjūdžių pavyzdys. Ta
čiau tautybės tada galėjo išlikti iš dalies dėl to, kad sąmonin
gumas bręsdavo ir iš dalies, kad priespauda, su kaikuriomis iš
imtimis, buvo tik suvaržymai, uždraudimai, prievarta klausyti 

Jogailos ir Jadvygos tariamieji j 
nuopelnai krikštijant "pagoniš
ką" lietuvių tautą. Pasigiria, 
kad lenkų kirviai iškirtę šven
tuosius ąžuolus, sunaikinę anų 
dienų Šventovių pastatus ir kt. 
senosios religijos ženklus. Ne
užmiršta ir Vytauto, ypač, kad 
"jis rūpinosi apie Lietuvos ka
rūnos gavimą", bet nesulaukęs 
ir miręs. Aišku, nei žodžio ne
kalbama ir nepasakoma, kodėl 
gi Vytautas taip ir nesulaukęs 
tos karūnos... lenkai juk čia "ne 
kalti". Bet kiek toliau, pripa
žįsta Kazimierą Lietuvos didž. 
kunigaikščiu, kuris "visada gy
venęs tik Vilniuje"' 'ir po mir
ties buvo paskelbtas šventuoju. 
Visdėlto nepaminėta, kad tai 
lenkų šventasis. 

Pasigenda unijos 

Bet čia pat daroma akiplėšiš
kai drąsi išvada, girdi, didžiu
moj* gyventojų ir kultūros at
žvilgiu, Vilnius buvo lenkiškas 
miestas. Tuo klausimu negali 
būti jokių abejojimų! Bet, ke
letą tik eilučių augščiau, besi
maišą lenkų rašytojai ,teigia, 
kad "čia, štai buvo suglaustai 
atpasakota Vilniaus, Lietuvos 
sostinės, istorija"! Kaip ir be
suprasti tokius priešingumus — 
lenkų miestas ir Lietuvos sos
tinė? 

Į akmens anglies ir 15c'< gele-
Deja, prancūzai Vokietijos ž i e s b e i P l i e n a T*{&> b u v o d i" 

atsigavimo bijo ne vien t i k t a i . d e l i u r a m s č i u Prancūzijos eko-
dėl praeityje buvusių p e r d a ž n ų , n o m i n i a m gyvenimui, 
"pasivaikščiojimų" Prancūzijos, D e ^ a ' v P a č š i u o m e t u ' S a a r o 

laukais. Tos dvi tautos turi dar s r i t i e s g v v e n t o J a i d i d ž i u l e d a u 

ir kitokių nepabaigiamų sąskai-' ^ u m a v r a vokiečiai. 1935 m. 
tų. Ypatingai didelį vaidmenį P r a v e s t u P a e i t u 90% Saaro 
tose sąskaitose vaidina S a a r o ' s r i t i e s S v v e n t o J u P a s i s a k § u ž 

sritis. Tai istorinė prancūzų — Prisijungimą prie Vokietijos. 
vokiečių ginčo vietovė. Dėl Saa' Dėl tos priežasties, netgi pa-
ro tos dvi didelės valstybės me sibaigus 2-rajam Pasauliniam 
tų metais sirgo ir dabar tebe- Karui Prancūzų Aukštasis Ko-
serga tam tikru neapykantos misaras, Gilbert Grandval, gau 
slogučiu. O, iš šalies žiūrint, listinio sparno patikėtinis, vi-
kai kam galėtų atrodyti, kad 
nėra ko joms pjautis dėl to nuo 
lat dūmais aptraukto žemės 
pleišto, gulinčo Reino slėnyje, 
ant Prancūzijos — Vokietijos 

šilkai nebuvo patenkintas Saa
ro srities įjungimu į Prancūzi
jos ekonominį organizmą. 

Prancūzijos vyriausybė, ypa-
(Nukelta j 4 psl.) 

vos sostinės užgrobimu. Nejau- du tiesiai mums siūlosi, bet tie 
gi lenkai mano, kad už tai lie-1 visi mūsų "prieteliai" užmiršta 
tuviai dar turėtų būti jiems dė- |tik vieną, bet bene patį svar-
kingi?! Ibiasiąjį dalyką, kad lietuvių 

Nieko bendro čia negali tu - ' tauta trokšta ir siekia pilnos 
rėti ir "gimnazijos mokytojas" | nepriklausomybės bei pilno sa-
Voldemaras .nejaugi lenkų įsi-.vųjų žemių apjungimo po tri-
tikinimu, jie būtų draugiškesni spalve vėliava! Vargiai lietuvis 
ir dėkingi tiems, kurie pvz. bū
tų atėmę jų sostinę Varšuvą? 

Ko jie laukia? 

Neduodamas betgi galutinės 
savo nuomonės Lietuvos sosti
nės likimo klausimu, laikraštis 
ir vėl prisimena unijos mintį ir 
sako: "Turime viltį, kad arti
mu, pačiu artimiausiu laiku, lie-
tuvai nesipyks su lenkais dėl 

Bebaigdamas savo mintis, | Vilniaus, o lenkai su lietuviais 
lenkų laikraštis sako, kad "gai- nes tas miestas, lygiai kaip ir 

ir tylėti. Tada nekilo klausimas žmones visai* perdirbti, tempti jla« nepaprastai gaila, kad tuoj ( Varšuva, kaip Kaunas, kaip 
jų galvoseną ir apsiėjimą ant vieno iš anksto išdirbto kurpalio. 
Valstybė blogiausiu atžvilgiu buvo tada belaisvių saugotojas, 
bet ne jų dresiruotojas. 

KOMUNIZMAS NAIKINA TAUTAS 
Šių dienų režimai daug toliau nueina. Komunizmas ne tik 

išnaikina tautas, bet ir tautinį jausmą Jis pakeičia tikėjimu, 
kurio svarbiausias ir beveik vienintelis "artikulas" yra absoliu
čiai atsiduoti galingajam, kuris kiekvienos situacijos proga pri
pildo nužemintųjų smegenis įvairiais įvaizdžiais ir nuomonėmis, 
kurios galingajam tada reikalingos. Tauta, ilgainiui tam pro
cesui joje vykstant — kaip kad senas kiniečių metodas išsigi
mėliams gaminti leidžiant vaikams augti įvairaus dydžio dėžė
se — pasidaro visai kitokia, pasidaro sužalota, išsigimsta. O 
kiek gi laiko tokiam procesui reikia? Mes to nežinome, bet mes 
žinome — o tai ir yra baisiausia — kad tam tikram laikui atė
jus kalbos apie išlaisvinimą bus nereikalingos, nes tų, kuriuos 
reikės išlaisvinti, jau nebebus", baigia švedų dienraštis savo 
išvedžiojimus. Juozas IJngis 

po pirmojo karo pabaigos, bro- Pbckas ar Kališius, taps bend-
liai lietuviai ir broliai lenkai ne- j r a i s lietuvių ir lenkų miestais, 
galėjo sudaryti naujos unijos j Juk tos tautos nuo amžių bu-
tarp tų dviej ųtautų. Kiti ne- Vo draugiškos ir broliškos. Te-
prieteliai to nenorėjo!", — tei- gui j a u niekad negrįžta tie lai-
gia laikraštis. Toliau prie tų \ai , kad lietuvis ir lenkas kel-
"neprietelių" minimas Voldema- tų viens prieš kitą nedraugiškai 
ras, "kilme vokietis", "kažkoks 
ten gimnazijos mokytojas, 
avantiūristas, kuris sugebėjęs 
Lietuvoje sukurstyti neapykan
tą lenkams, visiškai nereikalin
gą, ypač kaip pasirodę šiais lai
kais". Aišku, ir čia lenkai ne
kalti, jie nekalti nei lietuvių per 
sekiojimu Vilniaus krašte, nei 
pagaliau, kalti klastingu Lietu-

nusiteikusią ranką. Jų rankose 
neturėtų būti nuodų ar kartu
mo, bet tik tarpusavis pasiti
kėjimas. Laikas, pats augščiau-
sias laikas tam! — baigia savo 
išvedžiojimus "Ameryka Echo". 

Drąsesnis žodis, bet... 

Ar nelaimingi mes, lietuviai? 
Draugai vos ne prievartos bū-

norės bendros su lenkais jų Var 
šuvos ar Kališiaus, bet savąjį 
Vilnių mes tikrai nemažiau my
lime, kaip ir lenkai savąją sos
tinę. Kas žino, gal likimo keliai 
suves į unijos ryšius ne tik lie
tuvius su lenkais, bet ir didesnį 
skaičių Europos tautų, bet šian
dien dar būtų per anksti ruoštis 
kokioms naujoms unijoms, ku
rios istorijos eigoje parodė, 
koks gali būti "unijinis" liki
mas. Teišsivaduoja greičiau iš 
okupacijos vargų lietuvių, len
kų ir kt. ryt. Euroops tautos, 
o tada jos jau pačios spręs sa
vo valdymosi būdus ir formas. 
Kaip ten bebūtų, bet "Amery
ka Echo" buvo vienas iš drąses
niųjų leriTtų laikraščių, kuris iš
drįso Vilnių pavadinti bent tik
ruoju vardu — Lietuvos sosti
ne, kai kita lenkiškoji sapuda 
nedrįsta nei užsiminti apie tai. 
O gal tai yra vienas iš pirmųjų 
bent kiek blaivesniųjų mūsų 
pietų kaimyno balsų? Be abe
jo, lietuviai sveikins bet kurį 
lenkų draugišką žingsnį, bet ku
ris turėtų respektuoti teisėtus 
mūsų tautos reikalavimus. 

BARBARAI SIAUČIA 
Raudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 

PR. TERVYDIS 
(Tęsinys) 

Tauragės NKVD viršininkas nedvipras
miškai pasakė, kad jis galįs kiekvieną Švietimo komisarą suimti, 
o ne tik jo tarnautojus ar kokius pasiuntinius. Taip pat jis pri
minė mums ir Gudijos Mokslų Akademijos likimą, kur vieno 
NKVD tarnautojo apdairumas išgelbėjo nuo kontrarevoliucijos 
visą Gudijos liaudį. Ir mums pasiūlė tuojau išsinešdinti, kol jis 
dar kitokio sprendimo nepadaręs... 

įvažiavus į Akmenės miestelį staiga buvome ..iškilmingai" 
sutikti. Į mūsų automobilį įsirioglino Mažeikių apskr. NKVD vir
šininkas ir kiti jo palydovai. Kai kuriems mūsiškiams teko per
sėsti į NKVD mašinas, nes reikėjo palikti vietos mūsų „globė-

i jams". Mažeikiuose pokalbiai buvo nežmoniški, nei vienas jų ne
tikėjo mūsų dokumentais! Jiems buvo netikri pasai, netikri įga
liojimai, ir nesutiko jie tuojau pat susisiekti net su Lietuvos 
Mokslų Akademija Vilniuje nei su Vidaus reikalų komisariatu. 
Ir nežinia kuo būtų visi reikalai baigęsi, jei žydas Berelsonas su 
mūsų šoferiu Baginsku būtų nepasiūlę NKVD viršininkui su jais 
atskirai dar pasikalbėti. NKVD viršininkas sutiko ir panoro juos 
atskirai ištardyti. Pasirodo, kad tiek vienas, tiek kitas Mažeikių 
apskr. NKVD viršininkui parodė savuosius NKVD tarnautojo 
ženklus ir dokumentus. Dabar NKVD tik susisiekė su Šiauliais, o 
papildomai dar su Vilnium. Pagaliau NKVD, daugiau ne 5 vai. išlai 
kiusi savo ,,ypatingoje malonioje" globoje, mus paleido. Atsi
sveikinome labai gražiai, o NKVD viršininkas labai apgailestavo 
įvykusį nesusipratimą, primindamas, jog kitu kartu būtumėm at
sargesni ir išvažiuojant iš Šiaulių, praneštumėme tikslų kelionės 
planą vietos milicijai... 

Tokių nenumatytų" sustojimų" pasitaikydavo ir daugiau, ta
čiau jie visados greit pasibaigdavo, nes Šiaulių milicija tuojau 
pat paskaitydavo mūsų kelionės ,,planą", kuris visados buvo įtei
kiamas prieš išvažiuojant. Šiuo kartu mes buvome išvažiavę ,,be 
plano", o pats „Aušros" muziejus taip pat jį primiršo milicijai pa
siųsti. 

Aplamai, Kultūros Paminklų Apsaugos įgaliotiniams ir mu
ziejininkams kiekviena diena muziejuje ar kelionėje paruošdavo 
ką nors nepaprasta. Ypač visokių tokių netikėtumų pasitaiky
davo, kai reikėjo keliauti draudžiamosiomis pasienio zonomis. 
Tačiau visados kiekviena didesnė muziejininko kelionė sukeldavo 
vietos NKVD dėmesį ir keliaujantį įsitraukdavo į savas kartote
kas, kas reiškė jog esi pakeliui jau į kalėjimą. Ir tuomet užteko 
kokio tik vieno neatsargaus žodelio, mažyčio juokučio, o NKVD ir 
paimdavo tave ataskaitai, t. y. pradėdavo ruošti bylą kratai ir 
suėmimams. Vienos apskrities NKVD palikime prie mano asme
ninės bylos buvo prirašyta, kad esu „muziejininkas, nuolat ke
liaująs neaiškiais reikalais". O mes keliaudavome tik muziejiniais 
reikalais ir kiekvieną išvykimo vietą bei visą kelionės planą sąži-
ninkai pranešdavo vietos milicijai, tačiau visi buvome neištikimi, 
net ir turėdami drauge savus enkavedistus... 

11. PAKNOPSTOMIS VEJASI IR PARTIJA 

Kultūros paminklų negerbė raudonarmiečiai, jų nepripažino 
NKVD, o daugiausia juos sunaikindavo tai vietinės kompartijos. 
Su pastaraisiais sutvėrimais visi krašto muziejai ir muziejininkai 
turėjo daugiausia nesusipratimų. Apskrities ir vietos komparti
joms visako reikėjo, visur rūpėjo „nacionalizuoti" savo reikalams 
visoks dvarininkų turtas, o Kultūros Paminklų Apsaugos rūpes
čiai atrodė joms grynai fašistinės užmačios. Todėl vietinės kom
partijos pasiimdavo be Kultūros Paminklų Apsaugos sutikimo ir 
žinios iš dvarų senus baldus bei visokius mažus daiktelius. Kar
tais jie panorėdavo kokio poniško žaisliuko, kokios nors poniškos 
„cackelės" parsinešti namo ir paduoti savo vaikams pažaisti arba 
savo žmonai bei dukrai pasigrožėti. Taip ir atsiduria nežinia bū
davo kur kiniškosios dramblio kaulo miniatūros, Meisnerio por
celianas ir pan. Todėl visai suprantama, kad tokia Leliūnų kom
partija dvarų baldais, esančiais KPA žinioje, apsirūpino ne tik 
ji pati, bet ir savo šeimas bei gimines. Taip pasielgė ir Rokiškio 
apskr. kompartijos viršūnės. Nuo jų neatsiliko Mažeikiai, Rieta
vas ir daugelis kitų. Joms visoms savi reikalai ir rūpesčiai buvo 
patys didžiausi, o jų visų vadams, dažnai iš Rusijos atvažiavu
siems, buvo malonu nors viena kita naktis pernakvoti dvarininko 
lovoje ir pasidžiaugti savu turtu. Jie tą suprato ir nuosekliai visi, 
tarytum susitarę, nuostabiai ir vienodai vykdė... Tam pritarė ir 
„Tiesa", drg. G. Zimanui vadovaujant, nes Kultūros Paminklų 
Apsaugos reikalais raštus labai retai talpindavo. Ir buvo galima 
„Tiesoje" kelti visokias šunybes, tik ne partijos... 

12. „PRIETARŲ NAIKINIMAS" 

Lietuviui raudonarmiečiai, NKVD ir komunistų partija kiek
viena proga primindavo, kad jis prietaringas ir atsilikėlis. Pagal 
juos krikščionybė ir jos kultūra buvo pati didžiausia blogybė, to
dėl ir reikalinga šie „prietarai" iš žmonių širdžių išrauti. I r jie 
visi sutartinai varė Lietuvos nukrikščioninimą bei krikščioniško
sios kultūros paminklų naikinimą. 

Iš pirmosios, t. y. 1940—1941 m. bolševikinės okupacijos man 
išliko keletas tokio jų elgesio pavyzdžių. 

' 1. 1940 m. liepos mėn. pirmoje pusėje buvo sudaužytas Dau
gailių miestelio aikštelėje pavasarininkų pastatytas paminklėlis 
— kryžius. 

2. 1940 m. liepos ir rugpjūčio mėn. buvo vietos komjaunimo 
ir komunistų partijos narių, dažniausia rusų, sunaikinta, nuvers
ta ir sudaužyta keliolika kryžių Rokiškio apskr., pvz. Kalniškių 
km. (netoli nuo Obelių) buvo išrautas vietos „darbo milicininkų" 
ir komjaunuolių senas kryžius ir juo užremtos vienam ūkininkui, 
žinomam katalikų veikėjui, gyv. namo durys. Žygdarbis buvo at
liktas šv. Onos (Obeliuose atlaidai) vakarą, kai pas tą ūkininką 
buvo susirinkę giminės ir kiti svečiai. 

3. 1940 m. liepos mėn. jau buvo sudaužyti keturi Nepriklau
somybės paminklai — kryžiai Utenos apskr. 

4. 1940 m. rudenį Zarasų apskr. Vykdomojo komiteto pirmi
ninko Majevskio, atsiųsto iš Ukrainos, įsakymu buvo nupjautas 
kryžius prie plento Degučių miestelyje. Pats kryžius buvo su
skaldytas ir sudegintas Degučių vis. vykd. komiteto narių, vieti
nių rusų. 

5. 1940 m. rudenį to paties Majevskio įsakymu buvo pašalin
tas kryžius iš Dusetų vis. savivaldybės kiemo. Ar jis buvo sude
gintas, ar kitaip sunaikintas, šiandien jau neprimenu. 

(Bus daugiau) 
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POPIEŽIUS PIJUS XII IŠKELIA SKAUTYBi 
Brangūs sūnus. Tarptautinei ,gal savo talentus ir esamus 

Katalikiškos Skautybės Konfe- reikalus. 
rencijai jūs išsirinkote Romą. Kad pasiektų šį tikslą, p o -
Tai yra pirmas kar tas , kad jūs, 'dis, jungiamas su Dievo malo-
vyriausieji skautų vadai, susi- ,ne išpildant Skautų Įsakymus, 
renkate į Amžinąjį Miestą, kad j y ra galingas ryžtas, kuris iš-
prie Jėzaus Kris taus Vietinin- kelia jaunystę iš silpnumų ir 
ko studijuotumėte tema: "Apa- Įgundymų. Skautų Įstatai , pa-
štalavimas skautybeje ir per grįsti gamtos įstatymu, auk-
skautybę". Susirūpinę atsakyt i Įėjimo pastangomis kasdien pa 
į svarbų kvietimą, kuriuo Mes daryt i gerą darbelį, daro atsi-
kreipėmės į visus katalikus, I šaukimą į tiesumą ir ištikimu-
jūs norite paimti visą atsako- ! mą, kurio jaunieji taip labai 
mingumą, kuris jus įpareigoja j t rokšta ir kurį saugodami yra 
Bažnyčios apaštalavime. Tai laimingi. Skautų Įs ta ta i paro-
kilnus nutar imas, at i t inkąs do, kad melas, apgaulė ir simu-
skautybės dvasiai. 

Iš tikrųjų kiekvienas žino, 
kad religija skautybeje iš pat 

liavimas yra bjaurūs. Berniu
kai, jausdami didėjančias sa
vo jėgas, natūraliai yra kilnūs: 

pradžių turėjo pirmąją vietą, jie nori kovoti, išmėginti savo 
Jūs taip pa t lygiai suprantate , ' jėgas sunkumuose, jie nori a t 

Ką skaito čekai 
Laikrašt is Rude Pravo sako, kad "kaip ir buvo galima lauk 

ris laikas gyvena 26 generolai, I n d ė n ų v a l s t y b e 
kurie, savo metu, vadovavo Ju- j Arizonos valstybėje Š. Ame-
goslavų kariuomenei j auno jo ' rikoje yra 50,000 indėnų, su-

kad tarybiniai nusiteikę čeko-1 t i ' \ sovietiniai filmai surinkę J u n ^ *!***. ^ ^ - ^ I ^ 1 7 " k 0 J e . r e z e r v a t ^ V i s i 

slovakai turėtų skaityti ne ko- tiesiog "triuškinančią"' batoų'"? ' ^ k ° V 0 J 0 pri.f. n a c i š ^ ° - j tie pirmykščiai Amerikos gy-
kius ten "supuvusių vakarų daugumą ir buvo pripažinti la- «»» okupantus, vėliau pateko ventojai yra susiskirstę į 14 at-
kul tūros" autorius, bet sektų 

Palanga Peru valstybėje 

Cpl. Henrikas Lauciu3, tar
naująs JAV marinuose, Cali-
fornijoje, neseniai buvo par
vykęs atostogų pas savo tėve
lius ir sesutę Evangeliną, ku
rie gyvena 3701 S. jHaUted St. 

siduoti, pasižymėti. Tą jie at
siekia savo amžiui at i t inkamais 
užsiėmimais, būdami atvirame 
ore. ir ten išvystydami nagin-; m e t t u r e j 0 Didžiojo šefo Asme 

kad katalikybe suteikia jėgos 
ir tikslumo auklėjimo darbe, 
kuriam jūs atsiduodate. Tai nė 
ra tik reikalas išauklėti geriau
sius piliečius, aktyviausius, la- gumą. Tokiame moraliniame 
biausiai atsidavusius bendram klimate jiems taip pat aiškiai 
žemiško miesto gėriui, bet taip yra nus ta ty tas nekaltumas, 
pat reikia formuoti, kad jie bū- kuris jų energijai suteikia krik j s e pastangose, 
tų geriausieji Bažnyčios sūnūs, ščionišką atsižvelgimą ir švel 

kontaktu civilinėse ir religinėse 
institucijose. 

Meilė, kurią skautai visuo-

niui, kuris yra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas, privalo pasidaryti 
jų šviesa ir parama kasdieninė-

savuosius leidinius. Jų tarpe 
ypač rekomenduoja: "How to 
Fight a Kulak". "The Lot of 
U. S. Negroes", "The Coal Bri-
gades" ir "The F raud of Ca-
tholic Miracle". Nors ir gero
mis sąlygomis a r kitą kar tą 
visai ir veltui, bet tokios kny
gos čekų visvien neinteresuo
ja. 

Tie patys šaltiniai sako, kad 
visai neseniai Vengrijoje, ma
tyt i neapsižiūrėję, kinomatogra 
fijos vairuotojai paskelbė t a rp 
žiūrovų konkursą nusta tyt i pa
čius mėgiamiausius filmus. 

Įdomu, kad visi pasisakymai 
balsavimų forma išties buvo 
visiškai slapti. Iš balsavimų pa
aiškėjo, kad daugiausiai balsų 

5., . . . nelaisvėn, iš kurios išvadavo gkiru eiminiu 
blausiai žiūrimais filmais Veng- . . . . , - , . . 4 . y

 K-KUl* g » " " u 4 -
„i4~4,v A xi .7 juos sąjungininkų kana i . Ais 
rijoje. Aišku, daugiau panašių , 77.. 6 * v _ . . . 
, , ... . • ku, grįžti namo, marš . Tito vai 
konkursų nesitikima. , ' , *A .. , ,. m 

dant kraštą, jie nebegali. Tuo ; UŽMIRŠTU:n GENEROLAI 
Netoli Duesseldorfo, Vokieti-

Pietų Amerikoje yra upė, ku 
būdu jie dabar palikti vokiečių I rios vardas Rio Pallanga. Aug-
malonei ir gyvena iš bedarbių štupyje, kur yra mineralinių 

joje, vienoje pilaitėje jau ku-pašalpos. 

ĮVAIRENYBES 
< 

Gera uosle Valstybe 

vandenų, neseniai ten pastaty
ta gatikos koplyčia, kurioje 
freska yra garsaus vengrų ta
pytojo J. Varjas. 

salynas 
Geriausią uoslę turi, turbūt , Indonezijos valstybę sudaro 

šiaurės elniai, nes jie užuodžia daugiau kaip 3,000 salų ir to-
samanas net per kelių pėdų 
storumo sniego sluogsnį. 

Pirmas oro mūšis 

kios rūšies valstybė yra vienin-
elė pasaulyje. 

Katalikų Bažnyčios apaštalavi
mo misija tikintiesiems ateina 
iš pačios hierarchijos ir mūsų 
dienomis visi tikintieji, pagal 
savo priemones, yra šaukiami 
bendradarbiauti šiame apašta
lavime. 

Tiiesa sakant , berniukai dar 
nėra to amžiaus, kad veiktų or 
ganizuotame .apaštalavime, bet 
tam jau turi būti paruošiami. 

Trisdešimties metų patyri
mas plačiai įrodė skautybės 

numą. 
Kas galėtų paneigti tokio au 

klėjimo svarbumą civilizacijo
je, kur viešpatauja egoizmas, 
nepasitikėjimas, bailumas ir 
nesuvaldomas malonumų pamė
gimas. 

Pi rmas skautų apaštalavi
mas yra pavyzdys draugovėje. 
Save asmeniškai ir kolektyviš
kai lavindami, skautai jau yra 
Bažnyčios tarnyboje ir tuo ruo 
šiasi būsimam apaštalavimui. 

Juo bus platesni ir gilesni pa-
veitybę. Kokių gražių, didžių matai kuriuos jie deda, juo jų 
krikščionių figūiMj, didvyrių ir 
vadų, kiek vienuoliškų ir ku-
i g škų pašaukimų yra kilę iš 
draugovių! Kovojant, būdami 

Mes prašome Didžiojo Šefo 
iš visos širdies, kad atsakomin-
gumo dieną savo skautus J IS 
rastų visuomet budinčius. Kad 
nuo šiandien ant jūsų visų ku
rie* čia esate, ant visų tautinių 
sąjungų, kurias jūs atstovauja
te, ant visų vadų, ant kapelio
nų- ir visų skautų, tenužengia 
malonės, kurias išmeldžia Mū
sų Apaštališkasis Palaimini
mas. Verte Senj. 1'. Dauknys 

Australijoje didėja 
nedarbas 

gavo italų gamybos filmas v o k i š k o 1 §ktuvo ir jį apšaudė 

Kalnų upe 
Indus upė netoli Kašmiro ir 

Pi rmas oro mūšis įvyko per ..Tibeto vienos teka 13,800 pėdų 
I pasaulinį karą, kada vienas augštyje virš jūros lygio, 
anglų lakūnas užlėkė viršum 

"The Bicycle Thief", antroje 
vietoje buvo taipogi itališkas 
filmas, toliau sekė du čekų ga
mybos filmai ir vienas pačių 
vengrų. 

Rusų filmai buvo pačioje pa
skutinėje vietoje. Laiku apsi
žiūrėję politvadovai, konkurso 
gale iškilmingiausiai paskelbė, 

iš revolverio. 

Geri vagių nervai 
Šiais metais vagys du kar tu 

taplankė naktį britų policijos 
mokyklos* miegamuosius ir pa
siėmė miegančių policininkų 
pinigines. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėjimu. • Sąžiningas Ir garantuotus darbas. 

Aparatai nemokamai paimami Ii 
pristatomi j namus. Atdara pirmadienio ir ketvirta-

DARBO VALANDOS: 6 v.v.—io v.v. dienio vakarais iki p:30 P. M. 

krikščioniškojo gyvenimo pa
s ta tas bus patvaresnis ir ža- ] Australijoje nesulaikomai di-
vesnis juo jų gerumas labiau ' deja nedarbas, Viena po kitos 
spindės, juo daugiau teiks Die- užsidarinėja firmos, sustabdo

mi viešieji darbai ir 1.1. Priedo 
prie šito viso dar prisidedą algų 
kėlimas ir uždarbių mažėjimas. 
Vyriausybė, norėdama pagerin
ti padėtį suvaržė importą ir nu
t raukė kreditus viešiesiems dar 
bams. Visa šita aliarmuojan
čiai veikia visuomenės nuotai
kas ir kelia r imtus priekaištus 

atidūs į galimus nukrypimus, i vui ir Bažnyčios garbės. 
atsimindami principus, jūs pat-1 Bet ši tas formavimas priva-
variai peržiūrėjote metodus. Jei \ kv būti pradedamas nuo pat 
skautas myli gamtą, tai tuo jauno amžiaus, konkrečiu stebė 
nėra nei egoistas, nei diletan-j jimu ir apsvars tytais metodais, 
tas, kad paprastai tik džiaug- atsižvelgiant j socialinę, natū-
tųsi erdve, tyru oru, gamto- ralią ir viršgamtine realybę. 
vaizdžio grežiu. Jei skautas Skautai privalo pasiruošti mo-
gamtoje pamėgsta paprastumą, dernios bendruomenės gyveni-
sveiką šiurkštumą vietoj mie- mui, ir dėl šito privalo būti | c{abartinei liberalų vyriausybei 
sto dirbtino gyvenimo ir ver-1 protingai informuoti apie ben-j N e s c n i a i p u bl ika i nuraminti 
gavime mechanizuotai civiliza- : druomenės struktūrą, jos savy- ' m i n p j r m j n j n Uas Mcnzies ir jo 
cijai, tai čia nėra pabėgimas bes ir klaidas. Ypatingai iikau-j d e š U l i o j l r a n k a F a d e n a a p a S a -
nuo civilinio gyvenimo prievo- tai privalo pasiruošti, kad sa- , k 5 k M k m . ^ ^ ^ b u y o 

hų. Jei skautas išsirinktoje skil vo aplinkoje ir parapijos ben- ^ n u f i v i l u > J{ ^ 
tyje u^rJc, saumą draugystę, tai druomeneje turėtų Įtakos l y j ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ 

t) kaip komunistų inspiruotą. 
Iš dalies gal ir tiesa, tačiau ap-

a profitable reminder 

open a savings account 

this month 

Gaukit du gerus uždarbius kasmfet 
Uitikriukit taupymui apsaugą , 

*• Turėki t piaigų k a i j r e i k i a ^ ^ ; , . 

r i a d ė k i l su $1 • Pridėkit kiek norite, 
. kada uoriU , ' 

šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. Budriko Itadio Valanda iš WH-
M. IUMKI 'S , 4H9 So. Francisco. FC 1450 kil. radio stoties, ketvir-

Telef. VA 7-IODU tadienio vaka ra i s nuo 6 iki 7 v.v. 

f 

nereiškia, kad jis atmestų b?n- įaustų atsakomingumą, kuris 
, , . • . . . A I I U no kaip komunistų inspiruota 

dravimą su kitais ir tarnavimą jiems priklauso. Apskritai, cha- Į TJt ^ , . _ , •„ A. 1 * _ 
kitiems. Kaip tik priešingai 

UNIVERSM 
m AND LOAN ASSOCIATION W* 
W SO. HALSTSD STRJEET CHICAGO 8, ILUNOIS 

| Telefeaaei HAjrmarket l-2*U ^ V 
M Ir penktadimltfg nno i ryt» 
m MM t tpm iki I vai. vak am. 

• e t e u l e S ! Pirmadieniai*, antradlenUla ir p«iktadim!«!g nno • ryta 
m 4 r*l*xxdMi vakar* KetvirtadimiaJa 

r: 

^ 

Išpardavimas su 29% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir spiruoklcs — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i rmg J ir K e t v i r t a d a t d a r a iki 9:30 vai . v a k a r o 

Southwcst Furniture Company 
6200 Souih VVestern Avo., priešais Sear's krautuvę 
Lengvoa išmokCjinio f^lygon tiętloflnial \» jouio.s kredito istiigos 

niekas nebus nutolęs nuo jo 
idealo. Jei jis mėgsta aiškią 
tikrovę, tai nėra knygų ir icle-

rakterio formavimas, kuris y ra 
pagrindinis skautybės t i k s l a s , , l a m a ! . Jaučiama, kad dėl visos 
privalo turėti aiškiai socialinę 
ir apaštališką orientaciją. Jis 

\}\ niekinimas. J is rūpina i p ii- privalo paruošti ta rnaut i arti
na ir harmoninga kultūra, pa- mui kiekvieną kartą asmenišku 

• 

• v* 
111*1 n V i • 

«l»ll*»to Praiinizij - v 
(Atkelta iš 3 pusi.) Tačiau, kaip žinome, šiuo rae 

tingai žavėdamasi i k a r o t u r - t u V- Vokietijos pragyveni.no 
tais a t suko pirštus į save. Ki- •andar taa y r a ypatingai pakl-
ta ip sakant , l ' .ancūzija padaič v«. (.aluna sakyt,, kad j , pra-
taip, kaip daro didelė dalis . l e n k e P '»syven ,m 4 ir Pranoū-

esančios padėties Australijoje, j 
kalta nevykusi dabart inės vy
riausybės politika. J au ir pa
čioje liberalų partijoje jaučia
ma, kad dabart inis vyriausybės 
sąs ta tas sekančių kelių mėnesių 
laikotarpyje turės pasikeisti . ' 

i i 

Liūtys Australijoje 
N. S. VV. valstijoje ir Vikto

rijoje vėl prasidėjo smarkus lie 
Uis. J au ištisi plotai yra ap
semti ir padaryt i milžiniški nuo 
stoliai. Praėjusią vasarą Aus
tralija kentėjo dėl lietaus sto
kos Ir žuvo šimtai tūkstančių 
galvijų ir avių. Dibart iniu me-

•mirtingųjų", š iuo metu S a a r o j ^ M t o d ė l ' r c i k i a m a n y l i ' ž i u o 

: LiB krauna savo derliu į pran ; l a i k u Saaro gyventojų ir pilnai 
, ,,,, aruodus, Negana to, te- " ^ Paklausyt , 'Vaterlan-

„ . d u i 
nai įvykdyta nemaža ir praneu- 4U1 '" 
ziškų prievart- B veiksmų. Mat, j Netgi ir V. Vokietijos karie
ta p jau nuo seno y ra : "kieno ,lcris, dr. Kcnrad Adenauer, yr,\ 
};alia, t.) ir valia". Del panašaus pastatę-; "mažą sąlygėlę": " P a ' t u k Tose krašto vietose yra ap 
"teisingumo" motyvo kenčia ir kol Saaro yrities klausimas ne- : semtos ištisos gyvulių kaime-
] tuvių tauta . kua išspręstas mums palankia nės, kurios dvesia dėl i>ašarų 

prasme; gal mes ir negalėsime, stok* s. Kai kur pasemtus gyvu-
į s i j u n g t i i K u r o p o a b e n d r o a a r - UŲ b a n d o i n a į s ^ i i h c n l i l ė k t u v a i s 

n., Saaro antyje uždrautto pro- m i j o s eUegll ,. 11„;lllKeml:lĮj sl.iliH 
\itkiską (Umiokratiį partiją, ne- • -—— - .• -»— - • •- n - •>•; —— ••• • • » - t m 
leidžia ,}»au;;dinti be cenzūros ( ^ 
vokiškų laikraščių, ištrėmė tos 
srities katalikų kunigus, kurie 
nesutiko atsisakyti pr iklauso- ' 
triumu Vokietijos vyskupui. . 

Nežiūrint to, pakol Vokieti-1 
ja dar tebėra priklausoma nuo 
kitų "malonės", saarlandiečiai 
ciniškai, esą, priėmę šitokią te
zę: 

"Mūsų širdys priklauso Vo
kietijai, o mūsų pilvai — deja, 
šiandien privalo priklausyti 

. 

S I U V A M Ų M A S I N U K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVKNUK, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso liei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir RAŠOMĄSIAS 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 
Blshop 7-1045 arba atsi lankykite asmeniškai. 

Kelionės: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEOIIKTTI TKAVEL 1HJREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, liliuois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

Ss 

\ 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
AII» OVERAEĄp, ln<\. 8138 S. llHlstrri SI.. Ctllcągo H. tel. I)A «-HH.'»» 
Bendrovf slundla m-uyto uluntlnlui \ VokiPtlj;j ir Uitus krąfitua ift 
•kyrui 88R8 Prlitatyroaa tiunka JJp**- 17 <i.. IK-H iluntlntal siunčiami 
id Kuropot Hanrkliij. Pilnan draudimaH. Krikai, pilno slunl. s.ira.st>. 

Siuntinys N r. 8 •— %iVM 
4 *v. rūkytu laAluii; 
Z 8v. kiaulinių tauku 
2 HV. mo'KJnlno 
I HV. kuinlit-noM mfim>i« 

k. 

Siimtln>h Hų Ifl — *«.40 
i BV. rdkyt^ų lašlnlij 
Z HV. kiaulinių taukų 
1 sv degintos ' avov 
1 sv ko kavos 
1 wv.. fc' kol ado 
Z #v cukrau* 

Siuntinys N r. 10 •— $0.95 
A sv. rūkytų lašlnlij 
ii sv. kiaulinių taukų 
Ii HV margarino 
i sv. degintos kavos 
'i HV. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 4 sv cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Xr. 6-7 
10 av. cukraus $'.' 6o 
10 av. b kvlet. miltų $2.60 
9 sv. srya. kiaul taukų $5.26 

VISKO UŽTEKTINAI — TU01AUS PRISTATOM! 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus. 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/omus kainos, leugvi Išmokėjimai. Turime ditleli pasirinkimą 

Mes l'ui;«uui»ajne lialdus ir 
Pa^ai JŪSŲ l /sakymu. 

^ 

Iii U» MĮ 

I. f R T U V I fl K A I Š T A I G A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINGS § > ^ 

i 
R00SEVELT FURNITURE 

COMPANY, INC. 
Lietuviu Krautim" 

231C W. ROOSEVBLT BI).. Te I. S B S-4711 
Atidarą P l m Jiento ir Ketvirtadienio vakaiais IU< » .t" 

Uždaryta sekmadieniais 
^ 

MlnlMIlI l I lJUIII I I I I I I I I I I I^II IMIMIII 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 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 I t ' 
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^ 

VIF.NIlVTfcLĖ M I U M s K A |STAI<;A SOliTH SID^II) , 
l i l ' R I 1»ATAHNAIMA VISOKIA KC6IV APOKAUDOSKl f 

Mes atsiuvaujatno atsnkomlngHM apdraudo.s kompanijas, todėl kiekvie
nas iufl.su klijentas \ls<ulos apsaugotavS, jei kum Jvyksta kokia nelaimd. 

FIRE—AUTOMOBILE—I. IABILITIE^—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

MW SOUTH WĘSTERN AVĘ. Tolet PRoąpect 6-5162 
Agentūra yra'C&AS. P. KAL priežiūroje 

* — • i i i . • i ' " - i — i - i - , - • • — — . { 
• ' I . . , Į , Į,| „ M , , . 

"Mes Radome 

mirmutn 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taup; toju, kurie pasirinko 
DLstrict Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskai ta y ra 
up. l rausU iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 
divideudi) ... 

• ' • ' M .1.-1 ' T** 3K = » F 

Ittf lioan jUMtlaftoit -
tv 

, |^N> S.,HoUl«|4J„ Ch*cM<>£ • 
—»— Il6 - i l U . 

ffl 

http://pragyveni.no
http://iufl.su
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Del "Gyvenimo ir nuotaiki] Kanadoje" 
— — — — — — 

PRANYS ALšfiNAS, Kanada 

Dienraštyje "Drauge" Nr. 
176, liepos 29 d. tilpo A. Ado
mėno reportažas "Gyvenimas ir 
nuotaikos Kanadoje". 

Reportaže teigiama, jog Kana 
doje priskaitoma apie 40,000 
lietuvių. Deja, mes kanadiečiai, 
toli gražu, nesijaučiame dvigu-

Kanados darbininkų uždar
biai — taipogi reporterio gero
kai "nusmailinti". Kaip papras 
tieji ,taip ir kvalifikuotieji dar
bininkai Kanadoje žymiai dau
giau uždirba į valandą, negu 
reportaže teigiama. 

Del butų bei kambarių kai-
bai turt ingesni savais tautie-1 nų — p. Adomėno teigimas ta i 
čiais, negu jų turime. Nors 
mums t a s dvigubas tautiečių 
skaičius gal būtų ir labai ma
lonus, bet mes Kanadoje tega
lime priskaityti tik apie 20,000 
lietuvių. 

T o l i a u : " T ė v i š k e s Ž i b u r i ų " 
knygynas yra ne tose pačiose 
patalpose, kur yra laikraščio re
dakcija ir Spaudos b-vė "Žibu
riai", bet atskirose - salėje po 
bažnyčia. 

Dėl "Žiburių" sp. b-vės darbo. 
Visos t rys Lietuvos konstituci-

pogi mums, kanadiečiams, pir
mą kartą girdimas. Tiesa, butų 
nuomos Kanadoje nėra pigios, 
tačiau ir ne tokios baisios, ko
kios nurodomos minėtam repor
taže. 

Sakoma, jog "kambarys vien
gungiui $8 — $12"... 

Tekias kainas kanadietis lietu 
vis viengungis tikrai pirmą kar
tą gyvenime girdi. Jos lygiai 
dvigubai padidintos. Jeigu re

p o r t e r i s būtų parašęs, jog kam-j 
._. , _ barių nuomos ta rp 4 ir 7 do-

jos vienoj knygelėj dar nJ ra , g a v a i t e i b u v u s i 

perspausdintos, bet ruošiamasi 
tai padaryti . Kiti spaustuvės 
darbai, galima sakyti, repor-1 Reportaže sakoma, jog Ka-
taže apytiksliai suminėti. nadoje 5 ar 6 kambarių butas 

Kun. Dr. J, Gutauskas paruo- mėnesiui kainuoja nuo 100 iki 
še ne "du doktoratu Kanadoje 120 dolerių. Pirmiausia, Kana-
gyvendamas", kaip p. Adome- dos "dypukai", toli gražu, nėra 
nas teigia, bet vieną. Kitą dok- tokie "prabangiški", kad ryžtų-
toratą minimas asmuo jau se- si nuomoti 6 kambarių butus, 
niai turėjo. j Mažesnės šeimos čia veik visos 

Torontiečiai lietuviai savo ra- I pasitenkina 2 — 3 kambarių 
dijo valandą lietuvių kalba turi j butais ir moka tik apie pusę 
ne Toronto, bet St. Catherine3 tiek, kiek p. Adomėnas nurodo, 

SU VIENA AUSIMI MŪSŲ KOLONIJOSE 

radiofone. 
Į Kanados Lietuvių Bendruo

menės Kraš to Tarybą buvo iš
rinkta ne 48, bet 40 atstevų. 

o labai didelės šeimos, nors pri-
veri tos nuomoti ir 4 a r 5 kam
barių, butus, taipogi tiek bran
giai nemoka. 

Steven Johnson laiko triušiu
ką, kuris turi tik vieną ausį. 
Sako, kad šis triušis girdi 
taip pat gerai, kaip ir su 
dviem ausim. (INS) 

naudoti savo žemės reformai. 
Atrodo, kad šis Guatemalos žy
gis tuo tarpu neskatina vokie
čių eksporto į Guatemalą. 

Japonų konkurencija ne ma
žiau bri tams pavojinga. Antai, 
neseniai britų firmos pasiskun
dė savo prekybos ministeriui, 
kad japonų ir vokiečių firmos 
rengia didelį kiekį medalių, ženk 
liukų ir broškių britų karalienės 
vainikavimo iškilmių proga ir 
siūlo j as labai žemomis kaino
mis. Vadiansi, japonai ir vo-

Los Angeles, Calif. 
Lietuve* laimėjo I vietą 

ti pas parapijos komiteto pir
mininką Žukauską. Pirmieji STATYBAI IR NAMŲ 
įspūdžiai esą labai malonūs. ' ĮTAISYMAM* 

Blogieji stengiasi savo ydas 

jaust is n>3 kaip šeimininkė, bet 
tik kaip svečias, nes buvo vai
šinama ir apdovanojama. Po ,_ A. ^«w«»*i 
v.. , . . . L. paslėpti, gerieji — j a s pažinti 

xr ve —u r, «^af;«s Q Q ^ Q I šitokio pagerbimo solenizante f ., . A. v iw» 
Kalifornijos s u t i n ę Sacra- p * i ir pasitaisyti. - K u n g - D s e 

mento, ruošdama žemės ūkio j ^ , ^ . 3 0 ' . Kaf! S i a i s m e t a i s 3 0 S | _ _ _ _ _ parodą, paskelbė parodos pla
katui pagaminti konkursą. Kon 

maloniausia diena, pilna gražių 
atsiminimų tai ir y ra jos gim-

kurse " ofalyvavo labai didelis įtadienis. 
skaičius amerikiečių menininkų, | — Man labai malonu ir aš nie 
tarp jų dalyvavo ir Angeles lie- kad neužmiršiu, kad mage 

Platinkite "Draugę" 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie -kenčia nuo SKNTJ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAlZDU, Jie 
negali ramiai sCdetl Ir naktimis mle-

tuvė Ada Korsakaitė, prieš kelis tokią mažą darbo pelytę, atvyko 
metus atvykusi iš Vokietijos, pasveikinti Los Angeles lietuvių 
Jos prospektas laimėjo I vietą I katalikių vienos žymiausių as-
ir jai buvo išmokėta, kaip už ' menybių: Dabšienė, Deringienė, 
geriausią prospektą, $125.00. Grikėnaitė, Ap. Korsakaitė, P e t - ' ^ » * $ ^ ' ^ * £ M £ S d % 

Ada Korsakaitė jau du me- ' ra i t i enė (Peters) , Žukauskienė I niežėjimą ir skaudėjimą senų at-
, . . T A ! i i i x -i 'virų Ir skaudančių žaizdų, uždėkite 

tai studijuoja meną Los Ange- su savo vyrais lietuvių parapi- j:LEour-o ointment. Jo g y d o m o s 
i ypatybes palengrvins JQsq skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak-
M Vartokite Jj taipgi nuo skaudžių 

R e i k i a p a s t e b ė t i , JOg JI nUO nudegimų. Jis taipgi paSallna nlež6-
1927 metų visą laiką aktyviai ^ S U ^ E B S i M " K ^ S * 
dirba katalikių moterų kuopo- ?™Jį*&*' " g U S t E 
Se. IŠ p r a d ž i ų C l e v e l a n d e 2 6 I pirSčių. Jis y i a t inkamas vartoti nuo 

. -rv^« T d Plūstančios ir suskilusios odos. Jis 
kuopoje, o nuo 1947 metų Los ",ft B e r a gyduole nuo visų išviršinių 

PRISTATOME 
VISOKIŲ RCAl V 
M E D Ž I A G A 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Te!. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PRKKIIJ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 

les katalikų Immaculate Hear t jos ir kolonijos veikėjais 
College. Ji gyvena su savo te
ta, buvusia N. Lietuvoje moky
toja Apolonija Korsakaite, pas 
savo gimines Ąžuolaičius. Jos 
tėvas y ra miręs, o motina likusi 
Lietuvoje. 

Nugalėtieji konkuruoja nugalėtojus 
Anglijoje, Oxfordo mieste, 

rugsėjo 13 dieną šaukiama 
Vokiečių ir japonų konkuren- $95,000,000, o britų eksportas 

cija sudaro rimtą pavojų anglų į Argentiną iš $102,000,000 
eksportui. Antai, dvi Vakarų į 1950 m. kri to iki $74,000,000 Į į j į į į ^ į , š e i m i i 0 r g a n i z a 
Vokietijos firmos pas i ras j su-(1951 metais, bet eksportas i; c i j u sąjungos konferencija, ku-
tar t ) su Egiptu 1 miliono svarų Braziliją iš $109.000,000 1950 > J • / " „... „ „ „ „ , * » , £ ' - • 

^ ! J no ie bus giliau nagrinėjama sei 
sumai kabančiam tiltui an t Nilo | m. pakilo iki $149,000,000 1951 i m ų t o v u m o k i a u s i m a i > 
iir»r»o Q r » h n o r U l A + r t V ^ i o f n i f » t i n i j l - I m o t l l l K | upes Sohog vietovėje (pietinia 
me Egipte) pastatyt i . Kruppo 
liejyklos gavo iš Indijos užsa
kymą pastatyt i liejyklą už 11 
milionų svarų. Pietų Amerikoje 
v kiečių eksportas smarkiu tem 
pu didėja: štai 1950 m. Vakarų 
Vokietija importavo prekių į 

Ve kiečių eksportas palio į 
Chile, Ekvadorą, Peru, Urugva
jų ir Venezuelą, bet ne taip žy
miai, kaip i Argentiną ir Brazi-

Ada atvažiavo j JAV baigusi 
7 klases. J i y ra švelnaus, tylaus 
būdo, jautr ios lietuviškos sielos 
ir meniškos širdies žmogus. 
Aktyviai dalyvauja parapijos 
kultūriniam gyvenime, ateitinin
kų, skautų organizacijose ir tau 
tinių šokių grupėje. 

Pagerb ta visuomenininke 
Liepos 27 d. Los Angeles 

ALRK Moterų Sąjungos 74 kuo 
pos pirmininkė Zuzana Tiknie-
nė šventė savo gimtadienį. Kaž
kur šiek tiek dar užtrukusi po 
sumos ir grįžusi į namus, buvo 

kiečiai konkuruoja bri tus jų pa- j nustebinta gražaus būrio sve
čių žemėje ir tai jų tautinių iš- ] &ų, g r a ž į ų gėlių, .malonių do-
kilmių proga. J . G. | Vanų, visokiausių valgių ir gai

vinančių gėrimų. 
Z. Tiknienė buvo labai nuste

binta visu tuo, nes ji manė, kad 
apie jos gimtadienį niekas ne
žino. Suvažiavo visa kuopos 
valdyba, Alto pirmininkas teis. 
J. C. Petrai t is (Peters) ir daug 
svečių — bičiulių. Ja i buvo la
bai malonu ir šiek tiek nesma
gu, kad jos namuose ji turėjo 

yra gera sryduolS 
Angeles - 74 kuopoje. Ji nuo g g j f o į g ^ 

Šeimų konferencija 

'; m-

Labdara Brazilijoje 
Šv. Vincento a Paulo draugi

ja Brazilijoje turi 3,352 skyrius 
su 550,000 nariais. Ta draugi
ja padėjo 27,00 šeimoms. Pra
eitais metais jų išskirstytos-pa-
šalpos siekia 900,000 dolerių. 

pat 74 kuopos įsisteigimo buvo 
jos vicepirmininke, o dabar jau 
du metai, kai ji pirmininkauja 
tai kuopai, be to, dalyvauja dar 
ir parapijos chore, taigi ji ne 
tokia jau maža pelytė, bet s tam 
boka lydeka katalkiškame or
ganizaciniams gyvenime. 

* 
Nauji ateiviai iš ry tų 

Pardavęs savo namus iš Penn 
sylvanijos atvažiavo į Los An
geles su visa šeima inž. Mačio-
kas. Jie labai patenkinti, jog 
"Draugo" straipsnių dėka ry
žosi keltis ir atvažiavę j Los 
Angeles, rado jiems jau suras
tą gražų butą. Jie apgyvendin-

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai jn-iiKtn 
vieta (vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vcHtuvPM. ifatinave-
džliims duod tnm pui
ki ir bramri dovana. 
Sąžiningus ir gražini 
atl .ktas darbas, 

414 W. 63rd St. 
1V1. ENg. 4-5881 ar 

ENg. 4-5840. 

pagalbą, nuo nuvar
gusiu, perStamų 1 r 
nležtnčlų kojų. Legu-
Io Ointment yra par
duodamas p o 7 B c, 
$1.25 Ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mll-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde 
r| i -

LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, HL 
MUlberry 5-3694 

šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

SOPH1E BARČUS 
15 WOKS stoties - - Banga 1300 Į 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vaL ryte 

K I Š I \i>. 8:30 Iki 9:30 vai. ryte 
I II II \ ĮSUOS V A K AKI SKOS 

16 tos pat ftoties PIRMADIENIO 
vakare nuo V Iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

Neseniai Meksika pardavė vo-
; ^.n^nn* i i • ikiečiams sidabro už $100,000,-

Argentintf 2 ,300,000 dolerių 0 0 0 ; ^ b u V Q a p m o k ė l a s > P a s a u l v i e w m a ž a i i u o k i a . 
sumai o 19ol m. įau uz 73,- , . .. , _ • • • rasau iy je permazai juoKia-
000 000 doleriu vokiečių pramones gaminiais. m a s i , ir čia y ra didžiausia žmo-

Praėjusią savaitę Guatemalą n i ų k a l t 6 _ Nietzsche 
Tame pat laikotarpyje Vak. konfiskavo reparacijų sąskai-; Linksmieji y ra ne tik laimin-

Vokietijo3 eksportas j Brazili- ton vokiečių plantacijas $80,- gi, bet papras ta i — geri žmonės. 
£29,800,000 pakilo iki 000,000 vertės ir žada jas pa- ; — K. J. Webcr 

Šianrion -sužinokite kodėl ji yra 
iriausia g 

Ar 
VI RKRAUSTAU BALDUS 

VIETOJE IR 16 TOLIMESNIŲ 
DISTANCIJŲ 

TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, I II . 
Tel. WAlbrook 5-9209 

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

Kiekvienas žmogus turely atliekamas nuo pragyvenimo pinigo* 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
r nulėk taupyti filandien! 

MUTUAL 5^«/$AVINGS 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermok Rd. • Chicago 8, III* 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pr«i. •!•!. VI rginla 7-7747 
Savingi Insured to $10,000 by F. S. L I. C 

— 

'• 

TELJiViZIJ J J BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

LEVIS r» Pfloy 
ualtfled engineers* servlce) t 

3t20 S. ftalstett Street OĄnube 6-6887 

' " ' • - ^ 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA 

FEDERAL 

BRANŪ 

"Maloni, kaip ir jos Vardas" 

THE Ol t> SUNNY BROOK COMPANV. t O U I S V I U i ^ l C e M T O C I C H 

I 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
flOT West 35ih Street 

LAiayette 3-2022 

H 

' , 

Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
v. i>auar ;i uioka didesn] d.videnda. 
.». 4J >-a grynai littmiška įstaiga. 
4. J..««, AUargo* Tondas didesnis negu 

^,UOv;,Q«0.00. 
5. Cush, (TOV. Bonds ir G. I. paskoly turi 

oaugiau .i»20,0Ut .OOO.tO. 
(i. Narnai ir v i i .rengimai priklauso 

Standard Fedoral, bet knygose ju \ r r lė 
yra tiktai Jjil 00. 

TAUPYTI STANDARD 
ĮSTAIGOJE: 

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. 
audrausta iki $10,006.00. 

2i 
H 
I 

T U R T A S — 
$3(UHH,,OOO.0fl 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio d.'eną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
ANI) LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

J U S I I N MACKIEYVICII, prezidentas. • Telefonas: VIrginia 7-1141 

ĮHtaiK'os vabiiidos: Kasdien nuo 'J-t.oe ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-toa vai. ryto lkl 8 

vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• • - • . < • • • - • • •»«»—>•- — — • * * y w * * i r * f 

• 



e oTBN'RAftTrs DRAUGAS, ctttcAOo, iLtmom Trečiadieni*, rupoMlo 13 '52 
— * • - • — 

Apsukrus karys 
Didžioji spauda nemaža dė

mesio skiria kariuomenes sani
tarijos puskarininkui Roy M. 
Johnson, kuris parode tikrai 
daug apsukrumo ir energijos 
gelbėdamasis iš komunistų ran
kų. 

Prieš kiek h iko Korėjos fron
te sgt. Johnson vairavo sani
tarini džipai p?r vieną nedideli 
Korėjos miestel), kai pasukęs 
už vieno kampo, nelauktai ir 
visai netikėtai susidūrė su rau
donųjų tanku. Nors jo mašina 
ir buvo paženklinta raudonojo 
kryžiaus ženklais, bet tai ne-
sukliudė komunistams atideng
ti stiproką ugnį, tiesiog džipo 
link. Jis buvo tuoj išvestas iš 
rikiuotės, o Johnson tapo sun
kiai sužeistas į kairiąją ranką. 
Raudonųjų karys, prisitaikęs, 
dar paleido vieną šūvį j ameri
kiečio krutinę ir tas nuvirto. 
Laimei, nors ir sunkių žaizdų 

MULAI VIS DfiLTO 
NGKALBTA 

Daugumai, be abejo, teko 
matyti visą seriją filmų, ku
riuose vienu svarbiausiųjų vei
kėju buvo "kalbantysis" mulas 
Francis. Tie filmai lengvojo, 
nekalto jumoro mėgėjų tikrai 
buvo mėgiami ir gudrusis mu
las Francis, tikrai turėjo ne
blogą pasisekimą. Befilmuojant 
askiras scenas, filmui "Francis 
Covers the Big Town" New 
Yorko ga tves? , dauge l i s žmo-
nių pamatę savo mylimą Fran
cis, pristojo prie jo duodami 
eilę klausimų, ir panašiai kal
bindami mulą. Be galo nuste
bus ir nusivylus skirstėsi pub
lika, aišku, nesulaukusi iš mu
lo jokio atsakymo. Įdomu, kad j 
ne vienas, bet didžiausia žmo
nių eilė buvo įsitikinusi, kad 
mulas gali kalbėti. Šiuo kartu i 
jis tylėjo, bet naujajame filme, I 
be abejo, jis vėl "prabils". 

paveiktas, bet drąsus sanitaras 
nepametė nuovokos ir suvaidi
no mirtinai sužeistą ir neju
dantį. Tanko įgula įsitikinusi, 
kad amerikietis nebegyvas, pa
suko savais keliais. Johnson, 
kiek atgavęs jėgas, pasileido 
bėgti savųjų link. Laimei, jis 
pakely pamatė kitą džipą, ir 
nors negalėjo valdyti kairiosios 
rankos, bet sugebėjo užvesti 
motorą ir vargais negalais, 
sunkiai kraujuodamas, pasiekė 
artimiausiąjį saviškių pirmosios 
pagalbos punktą. Jo ranka tu
rėjo būti amputuota ir jis vė
liau buvo gydomas Walter Reed 
ligoninėje. 

" Eric Williams 

Medinis Arklys 
Tai viona nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė istorija apie žmo

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Išsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2384 So. Oaldev Avenue 

CHICAGO 8. ILL. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
HIIIIIIIIIIIIII Ilflllllllllllllllllllllllltlll 

" D R A U G A S " AGENfrr 
55 E. Washington S t 

Tel. DEarborn 2-2484 
2JUU So. Oaktav Av* 

Te* V~!rr*nl» *»-««40—7-11641 
•miMMiiiiiiHiiiiHimiiift^ifiirtiiiiiiiiii' 

IIIM.I* tVAIMTUI* VTBA1 

~ R F A i i FflTATK 

Edison Park'e — 5 kamb. ge
ram stovy namas; 2 m. senu
mo; studio gyvenamas kamb.; 
patio miegam.; gazu apšild.; ga 
lite tuo jaus užimti; prieinama. 

PEnsacola 6-8511 

Apleidžia miestą 
Parduoda dviejų butų po 6 kam 
barius namą. Vienas butas ap
statytas. Privatus asmuo. 

LAwndale 2-1209 

Šios vasaros knyga 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULĖS LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Sa\ -Įninkąs apelidila miestą h' d81 
to parduoda ii kamb. medinį narna. 
Insuliuotaa, mūrinis apmušimas; au
tomatiškas karsto vandens šildymas; 
Btokerti karstu vandeniu npsihl.: 3 
autom, garaiaa; kombinacijos alumi-
nial žh miniai langai Ir sieteliai: 
daug priedų, arti mokyklg ir susi
siekimo: $3.400 Įmokėti. Telefonas 
\VKntworth 8-9004. 

VILLA PARK 
Sklypas 50x125 . 

Kaina $1,200. 
S a v i n i n k a s 

MOTERYS 

VYRAI... VYRAI... VYRAI... 
Ar Jus esate susidomėję nuolatiniu 
gerai atlyginančiu darbu? Prie uni
jos priklausanti dlrbtuvfi; pilna prie
dų programa. 
Reikalinga turdti bent klok staliaus 
patyrimo. Turi > • ū t norintis statyti 
„tanks". Mos padėsime Jums gauti 
unijos kortelę. 

Ateikite šiandien pas: 

CHICAGO WOODEN TANK 
CO. 

2637 So. Throop 

HELP WANTED 

Ar jūs esate susidomėję darbu 
su ateitim? Mes turime kelias 
vietas gabiom stenografem. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios pa 
reigos. Priisime ir mokytą tik 
neseniai mokyklą baigusią. Gau 
sūs priedai; proga pavartoti sa
vo gabumus, šaukite Mr. Ruff. 

CEntral 6-8053 

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai, bCda! D51 Hlghway sta
tybos varo is buto. Atsakingai fizi
niai skub ai reikia 4-f> k. noapsta-
tyto buto, RU apftlld. ar be. vak. 
miesto daly ar vak. prl mlestyj, \ 
Turi savo krosn) Ir ftaldyt. Atliks 
elektroterhnini bei dekoravimo dar
bą. Skambinkite KKd/l S-4257. 

D Ė M E S I O 

M A N 

Brookfleld 173 

ARLINGTON HEIGHTS 

Sav. parduoda (» kamb. namą, slo-
jtellals uždarytas porčius, plliu p<>-
I ilsio kamb., „powder room", ,,tum-
I sus" kamb. Uražial apsodintas, kai-
• na $3 1,000. 
1 CLearbrook 3-0134 

m t l ( ; t i T O \ JPĄRK'E 
$3,QO0 fmokėti 

2 butai po 4 k. Medinis namas, ce
mento pamatas. Arti lietuviškos baž
nyčios Ir mokyklos. Visi patogumai. 

Penkmečio planas ir 
puodai 

Jau kuris laikas kaip Čeko
slovakijoje yra didelis trūku
mas indų kavai virti. Pasirodo, 
kad sudarant penkmečio planą 
nebuvo numatyti patys reika
lingiausi virtuves indai. 

Nesenu* lft6Jusi Kun. P. 
l'IrvelauMo paruosta maldaknygB 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 

$1.00; $1.30 Ir $1.60 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111. 

BIlIflHTON PARK'E 
$8,000 įmokėti 

6 kamb. ,.bungalow". Arti lietuvis* 
kos balti, ir mokyklos. Visi patogu
mai. 

Saukite p. Sangaila, LAfayette 8*8500 
F K M X 1«\ GORDON ** OO. 

4100 S. Fiaiu-lseo Avo. 

Light Matntenanee. Bhipping & Re-
ceiving. Stendy employment. Oood 
į tar t in i Pay. Opportunlty for ad-
yanoement with small growlng com-
pany. 
Apply in person 9 A. M. to fi P. M. 

FLAV0R CORP 0F AMERICA 
8087 N. Clark St. 

Ar Jleškote nuolatinio darbo? Tu
rime keletą vietų tuojau iwii gabiemi 

• MECHANIKAMS 

Oeros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. 
Atlyginimas su ,,bonu«" — priedais. 
Užtektinai darbo. Kreiptis asinenis-
kal ar telefonu... 

GROVE MOTOR SALES 

G832 OgūYn Ave. 

GUndenon 4-5325 

HELP WANTED MOTERYS 

2-Jų butų — f. ir 
priekis. Aluminlai 

G kamb. 
žieminiai 

Akmens 
taniai. 

LIETUVIS 

PŪEZUOS ANTOLOGIJA 
"Žiūrėkite, tai tūkstančio meto lietu

viško genijaus kūrinys!" 
Dr. J. Balys, "Dirvoje" 

Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 
nes, rinkdami iiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininko" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaiti*, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So . Oakley A v e n u e 

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 

a i i -Spaudilamu oru apšildomas, 
tomatiftki vandens šildytuvai. Gara
žas. Veneciškos užuolaidos visam na
mui. Alai butai Užimami l>o !>i) d le
nų. Parduoda savininkas. $17,000, 

MAnsficId 11-10515 

4425 AIOIIMM- St. 

Sav. parduoda 20th Ir Tliroop St. 
9 butų mūr. namas. Pajamų virš 
$220 J mėn. Kaina $16,100. Tiktai 
$3,000 įmokėti. 1-ą butų gailina tuo
jau užimti. 5Gth ir Halsted St. Mūr. 
krautuvfi Ir 2 butai po 7 kamb. tin
kami Išnuomavimul kambariais. Virš 
$330 mčn. pajamų. $ 16.500. $6,400 
jmokėtl ar mainais, šaukite Vlctor 
Strmlc. 541 W. 31st St. 

CAlumet 5-0085 

EIMRURfiT 
KamplnlB sklypas 8 5x4 50 pCdu. visi 
įtaisymai įvesti Ir užmokAtl. Arti biz
nio rajono, netoli nuo Northwestern 
Stoties. Kaina $3.800. Pageidaujant, 
lftslniokojimo sąlygos. Sav. Tel. 

Benseiivllle 140K-M 
Vakarais. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių- dienraštis, o skelbimo 
kaina yra prieinama visiems. 

Av jus Jleškote nuolatinio darbo? 
Mes turime vietų gabiai 
GENERAL OLEUICAL VVORKEB, 

Malonios darbo sųlygos, jvairlos pa
reigos {skaitant mašinrašti. Gausūs 
darbininkų priedai, proga vartoti sa
vo gabumus. 

SIJOK A i m V A Y S , INC. 
Bryn Mnwr A Wolf Hd. 
.šaukite: «.l:nN r 5-4070 

Darbas su gerom progom! Tuojau 
turime vietų, 

( . I N . K A h ( I . M . 
BAUBININKftM 

Malonios darbo sųlygos, jvairlos pa
reigos, proga naudoti savo Iniciaty
vų. 6 dienų savaite. Daug priedų 
darbininkams. Kreiptis pas Mr. vvil
so n. 
FIRST NATIONAL BANK OF 1>ES 

P LAI NES 
VA 4-2l2:i NE 1-5525 

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

\Vi:LLS KAIMO & TV SERVICE 
Specialistai taiso ir aptarnauja visų 

formų Ir modelių aparatus 
Patyrė Išsilavinę technikai 

Žemiausios kainos 
\VI:LLS HADIO A TV SEHVICE 

525 North Ave. \Vuukegan, 111. 
Atdąrg » Iki » v.v. TeL Ontm-lo 5550 

Mes taisome visų flrnuft s iuvamas 
mašinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas. Išnuomojamos mašinos. Mes 
pertaisysime J elektriną jūsų koji
nę mašinų. Prašykite mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Slnger mašinų. 

SINGER SEVVING 
MACHINE CO. 

4222 i/j Archer Ave. 

STENOGRAPIIEE 
and 

CLERK 

for general office work. 
Responsible position, opp. for 

advancement. Permanent: 
8 hours — 5 day week 

Full time. Excellent vvorking 
conditions in air conditioned 

office. Good transportątion and 
convenient cafeteria. Employee 

benefits 

Call Miss Leonard 
Lafayette 3-7000, Ext. 338 

ARMOUR & CO. 
1355 W. 31st St. 

Reikalinga moteris, mCgstantl val
kus, bendram namų ruošos darbui, 
naujame 7 kamb. bute. 2 mokykli
nio amž. valkai. Elektrine indams 
plauti mašina. Gyv. vietoje; atskl-
r a a k a m b . 2 laisvos dienos savai
tėje. Priims truputi angliškai kal
bančių tremtinę. $3(> j sav. Mrs. T 
Braiuon, DOronetter 3-»i20. 

Savininkai, skubu! Rami vyresnio 
amž. pora Jieško f> kamb. apšildoma 
buto, be baldų, arti krautuvių ir tran 
sportacljos. Dabar dirba arti 47th Ir 
S. Ashland Ave. Dabartiniame bute 
gyveno 7 m. Naujas savininkas uži
ma visų narna. 

Skambinkite PRospoot 6-6272 

Patikima šeima 3 asmenų, 2 dirban
tieji (vyras dirba prie geležinkelio) 
turi skubiai gauti 4 arba r» kamb. 
neapstatytų butų, apšild. arba ne, 
vakaruose arba šiaurus vakaruose 
Austln apylUikej, Jei Įmanoma. Mo-
kPs iki | 75 už apšild. Gali tuojaus 
užimti. SioJ vietoj Išgyveno 16 % m 
Prašo šaukti: COlumbus 1-3629 

DPmeslo savininkai — mokytoja — 
dirbanti motina skubiai nori gauti 1 
miegam, apšildoma 3-4 kamb. no-
apstatytą, butą.. Toli vakaruose arba 
vakarų priemiestyje. Dekoruos; gali 
tuojaus užimti. Mokės iki | 66 . 

INdependenee 3-0654 

DP.meslo, namų savininkai! Patiki
mai katalikų porai ir 9 m5n. duk
relei reikia btlt'.nal išsikelti Iš drSg-
no buto rūsyje. Žūtbūtinai reikia 4-6 
kamb. buto. be baldų, tolimoje vak. 
miesto daly arba Cleero ar Rer-
\vyne. Norčtų tuojau užimti. Geros 
rekomend. Skambinkite 

NEvndn 2-3965 

Ar jau turite {sijriję "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJĄ APIE JUHCT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPIU IM/> 

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 socialin) aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, įvairūs 
adresai: pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centų. 

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

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

PLATINKITF "DRAUGĄ"! 

Ar domitės darbu su ateitim? 
Yra keletą vietų 

• STENOGRAPHERS 
• TYPISTS 
• MESSENGERS 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Reikia patyrusių 
bet ims pramokusias naujai mo 
kyklą baigusias. Įsigyvenusi 
Chicagos firma. Neužilgo išsi
kels į Skokie apylinkę. Proga 
progresuoti, taip pat daug prie
dų. 37i/o vai. sav. Kreipkitės 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

RAND McNALLY & CO. 

536 S. Clark St. 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? Mes turime vietą del ga
bios 

STENOGRAFES 

Priimsime gabią, i^ i ln lnfą pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, jvairlos 
pareigos. Proga daryti pažanga plius 
galimybč vartoti savo gabumus. Gau
sus darbininką priedai, darbininkams 
nuolaida. 

Ateikite arba šaukite ir ap
svarstykite savo ateitį pas 

SINGER SEVVING MACHINE 
CO. 

1019 VV. Jackson Blvd. 
MOnroe 6-6440 

Domesio savininkai — patikima po
ra, vyras dirbantis goriauHioj „publlc 
utility" kompanijoj skubiai turi gauti 
4 arba B kamb. neapstatyta. apftlld. 
butą. NorStų gauti j pietus nuo 79-
tos gatvčs. Geriausios rekomendaci
jos. Prafto Saukti: 

WKntworth fl-3221 

Savininkai, fttal geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmenų sei
mą, 3 dirbantieji, jieftko 5 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto, apftlld.' ar ni*ap-
siid. Pageidautu Cloeroje bet eitų j 
bot kurią, ptetvak. miesto dalj. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

Dėmesio, Namų Savininkai! Atsa
kinga jauna pora Jieftko 3%—4-5 
kamb. neapstatyto buto su apftildy-
mu pietrytinėj ar pietvak. miesto 
daly. Gali tuojau užimti. Puikios re
komend. Skambinkite STeunrt 3-1509 

DĖMESIO — geri savininkai: jauna 
pora skubiai turi gauti 3—4 kamb. neap
statyta butą, apšildomą arba ne, j pietva
karius ar pietus nuo 63-čios ir j vakarus 
nuo Halsted. Gali tuojau užimti. Patiki
mi žmones; geriausios rekomendacijos. 
Prieinama nuoma; prašo Saukti ATlantic 
5-1809. 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O MOTINOS 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai iema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

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

Chicago 8, 111. 

Savininkai, skubu! Atsakinga Seimą 
IS 4 asmenų, dabar gyvena susikimSę 
pas gimines, skubiai jieško 6 ar 6 
kamb. neapstatyto buto, su apSild. 
ar be. Siaurvttk. miesto daly. 8 m. 
gyveno vienoj vietoj. Geros rekom. 

Skambinkite KEystone 9-14A4 

^ 
— : ^ , 

Taupykite per Pasta! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras* Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar-
navimy įskaitant paskolos namy pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. Į 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 

Ar jieškoto darbo su ateitim? 
Turime keletą vietų tuojau 

KEY PUNCH OPERATORĖMS 
Putfeiduujame patyrusių arba pra
mokusių imujut batffualų mokyklą. 
Malonios darbo S:Įlygos. Proga pro

gresuoti. Kreiptis asmeniškai arba 
telefonu — Mr. Seliniidt 

322 N. Michigan 

CEntral 6-8422 

3rd Floor 
t 

STKNO - TYPIST 
Kxperionoed or wlll tralu beginnor. 
Keul opp. for alert giri. Permanent. 
Varied Interesting vvork, small mo-
dern eongenial offiee. Kmployee be
nefits. 

OTOOK YARDS PACKING CO. 
1107 w. Fulton st. 

KKolcy 3-<i05(> 

Savininkai — Jilsų pagalba skubiai 
reikalinga: patikima Šeima, 3 su
augę asmens, 2 dirba, skubiai turi 
gauti 4 arba 6 kamb. neapstatyta. 
apšild. arba ne butą, pletvakarluoso 
geriau I.a\vndale-Crawford apylinkėj. 
Prafto Saukti: J. Petras, Dtt irborn 
2-U084, nuo 11 vai. Iki 4 vai. va
karo; POrtsmouth 7-0058 nuo 7 vai. 
Iki 10 vai. vak. 

Savininkai — skubu! biznierius, žmo
na ir 2 vaikučiai skubiai turi gauti 
4 arba fi kamb. neapstatyta butą. ap
šildomą, arba ne. Daktaro įsakytas 
persikelti. Ne rilsyje. Bent kurioj 
gražioj apylinkėj, geriau vakaruose 
arba pietvakariuose. Prašo šaukti: 
HArrlson 7-7180 nuo 9 iki 6 vai. v. 
•— pirmadieni iki šeštadienio. 

PROGOS — OPPORTUNITIKS 

Tavern for sale: Mušt sell, sa-
erifice, due to illness. Best offer 
or terms. 

Phono MOhawk 4-4440 
Apt. 823 between 12 noon and 
2.30 P. M. 

Savininkai — skubu: patikima šei
ma turi gauti 5-6-7 kamb. neapsta
tyta butą paftlld. arba ne. Nor6tu 
gauti pietvakariuose, šioj vietoj išgy
veno 14 m. Naujas savininkas pe
rima, turi' išeiti. Dekoruos. Praš > 
Saukti: 

YArds 7-9035 

' 1 ^ 

Ar jūs jleškote darbo su ateit im? 
Mes turime kelias vietas gabiom Jau
nom moterim sekančiose srityso: 

• Hiller • Typist • Pnrt tlmo iiiii 
splltter • TrftOtag d e r k for servloe 

complalnts. -

Malonios darbo sąlygos, Jvairlos pa
reigos. Proga vartoti savo gabumu. 
Gausus darbininkų priedai, geras pra 
dinis atlyg'nlmas. Ateikite arba Sau
kite dSl asmeniško pasikalbėjimo. 

Iii J SIU N MOTOR ExPRESS 
CO. 

221 W. Roosevdt Rd. 
\VAIMIS1I 2-5100 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

SAVININKAI — čia yra geri nuo
mininkai: katalikiška šeima, 2 su
augę asmens, 1 gerai Išauklėtas vai
kutis turi skubiai gauti 4 kamb. (2 
mieg. kamb.) neapstatyta, apSild. 
butą Ciceroje arba apylinkėj. Gali 
tuojau užimti. Geriausios rekomen
dacijos. Prafio saukti: CHesapeake 
3-0264. 

DĖMESIO, savininkai — suaugu
sių 4 asmenų katalikiška šeima (3 

dirbanti) skubiai turi gauti 2 arba 
3 mieg. kamb. neapstatyta, apšild. 
butą, vakaruose arba pietvakariuose. 
Šioj vietoj išgyveno 12 m. Turi iš
eiti del Oongress St. Highvvay. De
koruos. Prašo šaukti NEvada 8-2056. 

DSmeslo, namų sav.! Atsakingai Sei
mai iš 8 suaugusių reikia 4-6 kamb. 
buto (2 mieg.) , be baldų, apšildomo, 
vak. ar šlaurvak. mlosto daly. Cta.ll 
tuojau užimti. Geors rekomend. Skam 
blnkite KKdzie 3-0947, gausite su
gyvenamus nuomininkus. 

Remkite "Draugą" 

PAIIDAVIAll'l 
GROSERIŲ IR MĖSOS 

KRAUTUVft 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kuin-
banai užpas.alv krautuvas. (Ifalfclkl 
nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

PARDAVIMUI 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kur} kiek-

viunas. kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 Įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
Buteiks Jums sąžiningiausią Ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gėdos nedarą 

Prieš perkant automobili, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite, 

M K. A. SLUTAS 

VVestern Auto Exchange 
6400 So. Westeni Ave, 

REpublic 7-6400 

» — — — » m» 
1SNUOMDOJAMA 

Išnuomojamas mieg. kamb. Su 
valgiu ar be valgio. 

4681 S. Washtenaw Ave. 

(2-as augs tas iš priekio). 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" ! 
I 
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Trečiadienis, rugpjūčio t3 . '52 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CKRfittK/, ILLflSOk 

Emigracijai kelhj jieskojimas 
J. LJAUSA, Rofim 

Didžiausias Italijos rūpestis esančioms galimybėms įsikurti 
visada pasiliks aprūpinti vis di
dėjantį gyventojų prieauglį pu
siasaly. Ir racionaliausiai pra-

galės kiekvienas pagal savo su
manumą ir iniciatyvą. Patys 
brazilai yra pasipiktinę stato-

vedamos socialines reformos momis sąlygomis, kiek teko as-
šios problemos neišspręs, lygiai meniškai su jais išsikalbėti, ta
kai p ir dabartiniai kariniai užsa 
kymai italų industrijai, tik lai
kinai apmažina perteklių darbo 
jėgos. Tcdel visai teisingas ke
lias pramatoma sistematiška 
emigracija. Tačiau jai vykdyti 
yra kliūčių. 

Tarptautine emigracijos or
ganizacija, pradėjusi savo veik
lą šiais metais, tarp kitų svar
biausią dėmesį yra atkreipusi į 
Italiją. Šį mėnesį Romoje lan
kėsi tos organizacijos direkto 

čiau nuvykusiems yra sudaro
mos visos ir tai labai palankios 
sąlygos įsikūrimui, žemė duo
dama veik veltui, tik įsiparei
goti kokiam tai svetimšaliui ne
norima, kai atsimenama dar tė
vų ar senelių nelengvos pionie
riškos kūrimosi sąlygos, kai dar 
ir tos šiandieninės civilizacijos 
nebuvo. 

Šiuo metu eimgracinis dėme
sys yra nukreiptas į Argentiną. 
Tikrai, jei italai sutelktų dėme-

rius Gibson, kuris čia tarėsi su ! sį savo emigracijai į Argentiną, 
vyriausybės žmonėmis ir padarė tada galėtų ilgesniam laikui iš-
pranešimą spaudai. Pagal jį iš 
Europos reikia artimiausiu lai
ku išemigruodinti 5 miilonus gy 
ventojų, jų tarpe 3 milionus ita 

spręsti šią problemą, nes milži
niškos jos teritorijos — 2,8 mil. 
kvadratinių kilometrų šiandien 
teturi 17 milionų gyventojų (pa 

lų, pažymėdamas, kad italams ; lygink su Italija */2 mil. kv. 
emigracijai atdaros durys į mil- |km su 47 mil. gyventojų). Spau 
žiniškus ir neapgyventus Pietų ' dos pranešimu šį mėnesį susitar 
Amerikos plotus. 

Didieji italų laikraščiai svars
to šį opų klausimą. Ypač rea
liai ir su nepaslepiamu kartumu 
svarsto "II Tempo" savo veda-
jame — Rimanere o emigrare — 
pasilikti ar emigruoti. Straips-

ta dėl emigravimo \t> mil. ita
lų į Rio de la Plata sritį išimti
nai ūkininkų. Italų atitinka
moms vyriausybes komisijoms 
pasisekė išsiderėti jau suminėto 
pobūdžio sąlygomis. Italija pa
dengia tik kelionės išlaidas, Ar
gentinos vyriausybė įsipareigo-

rant, įžanginę kalbą jasakys Ju
lijona Gilienė, iš Phila., Pa. Ji
nai yra vilos rėmėjų pirmininkė. 

Seimo pertraukų metu prof. 
Julius Mačiulis, kuris vargoni
ninkauja Šv. Jurgio parapijoje, 
Shenandoah, Pa., sudainuos po
rą raijų ir tautinių dainelių. 

Angliškai kalbės adv. Stasys 
Mankus, Phila., o lietuviškai — 
kun. Juozas Neverauskas, Gi-
rardville, Pa. 

Operos dainininkė Suppa-Pet-
rauskaitė, Phila., irgi sudainuos 
keletą dainų angliškai ir lietu
viškai. 

Seimo posėdžiai bus atvirame 
ore, lauke — po padangte, kuri 
apsaugos nuo saulės ir nuo lie
taus. Padangtė talpina apie 300 
žmonių. 

Pagal turimas žinias tikima
si, kad suvažiuos apie 400 rė
mėjų. Manoma, kad atvyks ir 
svečių. 

Seselės ir Juozapo Marijos vi
los rėmėjos nuoširdžiai kviečia 
kuodaugiausia svečių. 

Užsibaigus seimui, bus palai
minimas su Švč. Sakramentu 
koplyčioje. Po palaiminimo de
legatams ir svečiams skani va
karienė. G. J. 

'm • 

nio autorius Stefani pažymi, 
kad didžiumoj daly pasaulio I * *ft!^i H^L " L 1 ? ^ 
kraštų, laisvų emigracijai Euro
poj ar užjūry, italų emigrantai 
priklauso nepageidaujamai ka
tegorijai. Galima apgailstauti 
ir pergalvoti šį kartumą ,tačiau 
tai nepadarys italą emigrantą 
pageidaujamą ir vos tik pradė

jai įsigyti, suteiks finansines 
paskolas įsigijimui ūkinio inven
toriaus, apskritai pakels visas 
naujakurystės išlaidas. Minėto
ji emigracija numatyta įvydyti 
per penkis metus. Dėl šio su
sitarimo spaudoje reiškiama pa-
sitenikinmo ir nepagailima gra-cluma ta krvptimi veikti, kaip L,. „ ._. ,. 

~ . _ . . , . zių zodzių Argentinos adresu, 
uždaromos pnes akis durys ir * . , Z .± ..* 
atidaromas tik mažas langutis". i A r g e n t l n a ; ftrodo' P a z ' ? t a . l t a l ' s 

Toliau autorius p O t e % . kj*d J į j g **&**! k U n S , U " " " J * 1 1 

,, v ,. buti įai naudingas, tačiau kito-
"pasauhs yra padalintas nepro- J : . . . 

. ; . kiam elementui vargiai ar duo-
porcingai nei pagal gyventojų \. , fe 

skaičių .nei pagal gamtos re - į t ų j ą s i a s j ą l y g a 3 ^ 
sursus" ir kaip pavyzdžius pa- ' 
mini kaikuriuos kraštus retai 

KAKALIUS TALAL ABDIKAVO^ 

apgyventus. Esą JAV kvadrat. 
kilometre tik 19 gyv.(italų 154) 
ir į tą kraštą esą tik penki tūks 
tančiai kasmet teįsileidžiama, 
kai tuo tarpu anglų 100 tūks
tančių. Sovietinėje Rusijoje kv. 
km tik 9 žmonės, tačiau čia, 
anot autoriaus, apie emigraciją 
į ją neapsimoka nei kalbėti, — 
laisvo pasaulio žmogus ten ne
vyks, iš kitos pusės nėra net ir 
pareikalavimo. Todėl Pietų 
Amerikos kraštai galima esą lai 
kyti atvirais mūsų emigracijai. 
Toliau autorius pabrėžia tai, 
kas mano manymu ir uždaro ita 
lų emigrantui duris ar pačią 
emigraciją padaro labai nespar
čią (100,000 į užjūrius ir 52,-
000 į Europos kraštus 1951 m.) 

Yra reikalingas kapitalas 
emigrantų kelionei, būtiniems 
daiktams ir įsikūrimui, esą, jis 
negalįs važiuoti tuščiomis ran- • 
komis ir be garantijų iš to kraš- » 
to, kur emigruoja, dėl jo įkurdi
nime bei socialinės globos, ir 
kad tokia emigracija būtų padą 
ryta svetimu kapitalu ar to 
krašto, į kurį vyksta, nesėtas 
kraštas esąs turtingas. 

Taigi, dėl šių "poniškų* 'sąly
gų tikrai italams sunku surasti 
tok] kraštą, italų emigrantų pre 
tenzialuma* tikrai atbaido įsi
leisti itališkąją darbo jėgą. Dėl 
šių priežasčių italai angliakasiai 
turėjo grįžti iš Anglijos, sunkiai 
prisitaiko Prancūzijoj ir Bel
gijoj. Australijoje, kaip šiuo 
metu spauda praneša, 2,000 ita
lų sukėlė riaušes Bonegilla sto
vykloje, kad turėjo įsikišti ka
riuomenės daliniai bei Italijos 
valdžios autoritetas Australijoj. 
Brazilija italams emigrantams 
atsisako duoti betkokias išimti
nas sąlygas, esą, kaip anksty
vesnieji emigrantai vyko savo 
rizika, greit susitvarkė, pralo
bo ,tai ir dabar, jei kas vyksta. 

Waterbury, Conn. 
Išpildė savo kvotą 

Alto Vykd. Komitetas, paskel 
bęs šių metų piniginį vajų — 
$100,000 Lietuvos laisvinimo 
reikalams, VVaterburio lietuvių 
kolonijai buvo nustatęs kvotą 
$3,000. 

Per Vasario 16 minėjimą, ku
rį organizavo Alto skyrius, buvo 
surinkta $2,500. Trūko dar 
$500, kuriuos Alto skyrius su
rinko per Birželio įvykių minėji
mą, kuriame dayvavo iš Lietu
vos pernai pabėgę Žvejai: Lion
ginas Kublickas ir Juozas Griš-
manauskas. Taigi, surinkta ly-
kiai $3,000 ir tuo kvota išpildy
ta. Tai pirmoji didesniųjų lie
tuvių kolonijų Amerikoje, kuri 
savo šių metų kvotą jau išpildė. 

Visiems aukotojams ir Alto 
skyriaus veikėjams Alto Vykdo 
masis Komietas reiškia nuošir
džią padėką. 

Sustiprina, kad tik 
neperstipriai 

Po pamaldų sutikusi kleboną 
parapietė džiaugiasi: 

— Ačiū, jūs mane labai su
stiprinote. 

— Tikiuosi, kad ne taip sti
priai, kaip paskutinį kartą: už
truko net pusė metų, kol jus 
čia vėl pamatėme. . 

" 
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Naudinga Knyga 
Šeimininkėms 

Jordano karalius Talal, 41 m. 
ami., pasitraukei nuo sosto sa
vo HŪnaus HUttMin naudai. 
Karulius srrga protino liga ir 
gydosi Šveicarijoje. Šiuo me
tu Jordaną valdys trijų žmo
nių taryba. (INS) 

Newton, Pa. 
Juozapo Marijos Vilos remejų 

seimas 
Suvažiavimas prasidės rug

pjūčio 24 d. 11 vai. iškilmingo
mis šv. mišiomis vilos koply
čioje, šv. mišias laikys ir pri
taikintą pamokslą pasakys kun. 
Juozas A. Karalius, šv. Jurgio 
parapijos klebenąs, Shenando
ah, Pa. 

Vidudienį, 12 vai, seselės pa
tieks seimo dalyviams pietue. 

t u n p a t a i k y t i e^imAi t v ^ r k a i j Po pieU, 2 vai. *čMi4 atida.-

3aim£cji 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
ParuoMt 

i. MAČIULYTE - DAUGIRDIENE 

157 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus atųsklte tuo Jaus: 

"DRAUGAS", 
2334 8. Oakley Ava. 

Ghicago H, UI. 

A- A 
MORTA JOGMINAS 

(Pagral pirmų, vyra SKIIEIKA) 
DOMI KAITYTE 

Oyvono <>08 W. 12()th St 
Tel, WAtcrfall 8-2(528 

Mirė rugp. 11 d., 1952, 9:15 
vai. ryto, .sulaukus 58 m. amž. 

Oiml Lietuvoje. Kilo iŠ Ra
seinių apskričio, Raseinių para
pijos, LicniSkių dvaro. 

Amerikoje Ifijęyveno 42 m. 
Pasiliko dideliamo nuliūdime 

vyras Aleksas, dvi dukterys: 
Marcella Meliška, žentas Ru-
dolph ir Alico Roborts, žentas 
Albert. Du sunOs: John Serei
ka, marti 8tefhftn.lt ir Stanley 
Sereika. Penki anūkai. Sesuo 
Mary Hayes, Svogeris Danlel 
trys broliai: Domlkaičiai Char
les, brolienė RoaV Vlncent. bro 
liene Rose Ir Stanley, brolicnC 
Tholma. (JiminCs: Norvilai, 
Slinkus. Mažeika, Motchus, 
Conrad. Levickas, Vilutis, J)oo-
little, Jogmlnaą (laiminąs su 
Šeimoms, kiti giminei, drau
gai ir pažjstami. 

Kūnas bus pašarvotas tre-
čiad., rugp. 13 d., 4 vai. p. p. 
namuose 608 W. 120th St. 

Laidotuves jvyks leitadien), 
rugp. 16 d., Is namų 8:46 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčia, 
kurlojo Jvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielų. Po pa 
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnūs, Marti, žent'it, Anūkai, 
S«MIO, Broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Ii. Bu 
kauskas. Tel. CO 4-2208. 

P A D Ė K A 

A A 
VALERIJA 

VAIŠVILIENĖ 
kuri mirė rugp. 4 d., 1952 ir 
tapo palaidota rugp. 9 d., o 
dabar ilsis šv. Kazimiero kap. 
amžinai nutilusi Ir negalėdama 
•atsidėkoti tiems, kurie sutelkė 
Jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo Jų J tų neišvengiamų 
amžinybes vietų. 

Mes, atmindami Ir apgailė
dami jos pasitraukimų iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
Ig. Albavičiui, kun. S. Petraus
kui, kun. S. Aleksejui, kun. M. 
švarllui, kun. P.P. cinikui, 
MIC, kun. Urbai ir kun. S. 
Gaučul, kurio atlaike įspūdin
gas pamaldas už Jos ' sielą. Ir 
kun. I. Albavičiui, kuris pa
sakė pritaikintų pamokslų. Dė
kojame kun. J. Albavičiui už 
rožančiaus atkalbejlmų. Dėko
jame šv. Mišių aukotojams. Dė
kojame Sv. Mišių AukotoJ-ų, 
Draugijai, šv. I'etronCies Drau-
KiJi'i HrldKeporte, Apa&talystSs 
Maldos l n;nii; . Tretininkų 
Draug., Gyvojo Ir Amžinojo Ro
žančiaus Draug., TT. Marijonų 
Rėmėjų Draug., Labdarių Są
jungai, Seserų l'raneišktočlų 
Rfimėjų Draug., Marijos Nekal
to Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
Draug. ir Šv. Kazimiero Akad. 
RCniėJų Draug., už Šv. Mišias, 
už lankymus! šermenyse ir da
lyvavimų laidotuvėse. Dėkoja
me laidotuvių direktoriui Alfro-
dui Vasaičiui-Vance, kuris sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jų į 
amžlnastį, o mums palengvino 
perkošti nuliūdima Ir rūpes
čius. Dėkojame grahnešiame Ir 
visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagailos, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau Valerija, lai Dievas sutel
kia amžinų atilsį. 

Nuliūdę lieka: Duktė, Žentftf 
lt Anūkas. 

^ 

PROGRESS FllRNIME CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

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

: ^ 

MMM 4181-83 
Archer A v e. ^ i n i m i u i u % 

Lengvi išsimokejinmi pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

•»\. ""T T y/ 

A. A. 

JONAS KRUSZAS 
Gyveno 2.r>4li \V, Maruiieltu 

Kd. Tel. RKpubllfl .',7-8218 
Mlrfi rugp. 10 d.. 1052, 0:45 

vai. vak. 
GiniC Lietuvoje. Kilo ift Ka-

ueiniu apskričio, štlalSs ptirap. 
Amerikoje išgyveno G0 m. 
raHlliko dideliame nuliūdime 

dukterys: Ona Lstikart, žentas 
Juozapas, Prattosf PhiiupH, žen 
ta,s James ir Agota lleinzel, 
lentas Jonas. Du sūnū.s: Jonas, 
marti Marle ir Bernard. Do-
llmts antikų, kiti gimtais, drau 
gal ir pažįstami. 

RQnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Ave. 

Laidotuves jvyks ketvirtad., 
rugp. 14 d., 1S koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo TanelČs švenč. parapijos 
bažoytia, kurioje, jvyks gedu
lingos pamaldos ui velionies 
sielą. Po pamaldii bus nulydė
tas j £v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti .šiose laidotuvėse. 

NuUudo: Dufkt(pvyi] Hūaūs, 
Gontai, Marti Ir Anūkai. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M, Phillips. Tel. YA 7-340 1 

A. A. 
AGNIEŠKA ELKWIGZ 

ALEKSĮ f:\AlTft 
Gyveno 2G0'J W. G3rd Street 

Tel. GUovehill 6-8879. daug me 
tg. išgyveno šv. Kryžiaus pa r. 

Mirė rugp. II d., 1U52, 4:15 
vai. ryto, sulaukus puses amž. 

Gn i8 Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Pagiriu P a -
rapijos, išlaužtu kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dukiS Bomlce, žentas Zclma, 
du anūkai: tOlalnc ir E3dwardi 
Jr . Sesuo Martha Hlash, flvo-
geris Julius, jų sflnus Pruno su 
šeima gyv. Gary, lnd. .švogeris 
Juozapas ĖlewloS, jo žirioua 
EUbieta ir jų šeima bei švoger-
ka Antoso Elewloa su šeima. 
Kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Pr iklaus! SLA kp. 122 ir Pa 
riaus-Girėno Am. Leglon I'ost 
Nr. 271, moterių skyriui. 

Kūnas pašarvotas Mažiikos-
Evans koplyčioje, 15845 S. West 
ern Ave. 

.Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
rugp. 14 d., iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės siela. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, centas, Anū 
kai, Sesuo Ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai Mažei
ka ir Evans. Tel. KL 7-suoo. 

tlolin F. Fudeikis 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S * 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage flvenuo 
Tel YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMRULANCE D I E N ^ IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
U U D O T U V I Ų DIRte l tTORIUS 

6812 SO. WESTEUN AVE. 1410 S. 50l^ AVE. 
CHICAGO, 1LL. CICERO. UJ^. 

GBovehill 6-0142 

MEmlock 4-2644 

TOunhall 3-2109 
• v . . . MWI: v*i, ••"• O^Y-' 

. . .. t 

. - - 1 - -

LIŪDESIO VALANDOJ 
šankiu 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpublic 7-8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyTona kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

V > • • • ! < " •r 

SEHUUS 

PIRKITE TIESIOG NUP 
MR. NELS0N 
— Mfcvlnlnko — 

SL Casimir Monumenl 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

iHd/JaiiHia* ramiiiklama 
Planų Pafilrinkimaa Mi«wt» 

Tolei CEdarcrest 3-6335 

' . - ' • 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE ^1 ETTIEMS. 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chleago 32, III 
Telefonas: Lfliaycttc 3-6719 

KHEKVIENfl SĄSKAITA RPDRRūSTft 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGH8T SALPUKAS» Sekretorlu» 

SEKANTIEJI VKA NAUIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AIMIMIIMH.SU patarnavi
mas y r a teikiamas 
diena ir n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. 

O 
Mes turime ko|>l#>< ia* 
v i s o s e Chicagos to 
ltost'lamlo dalyse i t 
tuoj aus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAW.CZ 
2314 West 23rd PLACB Tel. Vlrgiinia 7-6G7J 
10756 S. MICIIIGAN AVK. PUllman 5-1274 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEdey S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE t 
144« South 50th AVE., CICERO, ILU Tel. OLymplc 2-1003 

"POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. IIALSTEI) STREET 710 W. I8th STREET 

Telephone VArdn 7-19H 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHieAM AVK. Tel. OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. UTHAMCA AVE. Tel. VArdh 7-3401 

• « i • • » — >W • • ¥ » « » • » •• •'• ' 

JURGIS K RUDMIN 
3310 S. LITCAMCA AVE. Tel. VArda 7-1138--1138 

_ „ „ ^ ^ LIULEVIfcIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-S573 

" ~ LEONARDAS A. EžERSKIS 
1040 WEST 40th STREET Tel. YArda 74W»1 

..'....'»i aa 

• 

http://8tefhftn.lt
file://f:/AlTft
http://AimImiImh.su
http://LACHAW.CZ
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CBICAGO, HUNOIS 
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Trečiadienis, rugpjūčio 13, '52 

X Žurnalistų kursai. Draugo 
Bendradarbių klubas, susitaręs 
su kitomis organizacijomis,N šį 
rudenį ruošia Chicagoje žurna
listams kursus. Kursai bus aug 
što lygio ir apims apie 50 pa
skaitų iš lituanistikos ir žur
nalistikos. Jiems pravesti ma
noma pakviesti ne mažiau 20 
Chicagoje gyvenančių profeso-

X Kompozitore Sesuo M. 
Bernarda, Šv. Kazimiero Sese
rų Kongregacijos, besveikdama 
po sunkios operacijos vasaros 
metu, baigė vertimą Stasio š im 
kaus operos Pagirėnai. Šim
kaus sūnui, Algiui, pavyko iš
sivežti iš Lietuvos tėvo rank
raštį šios operos. Atvykęs į A-
meriką, perdavė ją Seserei M. 
Bernardai išversti į anglų kal
bą. Kadangi ateinančiais metais 
sukaks dešimt metų nuo Stasio 
Šimkaus mirties, Algis ruošiasi 
statyti tėvo operą anglų kalboj 
Amerikos scenoj. 

PRINCAS HUSSEIN 

X Irena Gražina Krikščiū-
naitė-Koganiec, žinomojo peda-

,gogo Mato Krikščiūno duktė, 
rni .r lektorių. Kursų rengėja. į į ^ s t a ž ą > i š , a i k § g y . 
jau yra išdirbę ir priėmę smul
kią programą. 

X Dainavos ansamblis, kuris 
JAV sugebėjo tinkamoj meni
nėj augštumoj pasirodyti ir įsi
gyti net kitataučių palanku
mą, šiomis dienomis ansamblio 
vardu gavo malonų kvietimą 
Mokslo ir Pramones Muzejaus 
meno vadovo, kur rašoma: 
„Prie 90 laips. ar daugiau tem-
peratūors, atrodo, būtų netiks
lu galvoti apie Kalėdas... Mes vi 
suomet prisiminsime tą džiugi
nančią, augšto lygio programą,, 
išpildytą Dainavos ansamblio 
narių praeitais metais lietuvių 
dienoje. Mes tikimės vėl šiais 
metais Jūsų pasirodymo"... 

X Aušros Vartų parapijos 
išvažiavime matėsi .lietuvių ir 
iš kitų parapijų. Jų net buvo 
ir iš Racine, Wisc, — Damb
rauskienės giminaičiai ir iš Ca-
lifornijos — žinomas verslinin
kas ir chicagiškiams pažjsta-
mas Petras Paliulis. Iš Gary da 
lyvavo A. Nenis, J. Aukškalnis, 
A. Norvainis ir J. Kaciušas iš 
So. Chicagos. 

X Kas radote šv. Kazimiero 
kapinėse pamestą rožančių, pra 
šomi nunešti j kapų Įstaigą ar

dytojo teisėms gauti Illinois 
valst egzaminus. Medicinos 
mokslus pradėjo studijuoti Vil
niaus Universitete, juos tęsė ir 
užbaigė Muensterio Universite
te, Vokietijoje. Šiuo metu dir
ba Chicagoje kaip gyd. rezi
dente. 

X Viktoras ir Sofija Mickū
nai ir jų sūnus Juozas su žmo
na ruošiasi važiuoti į savo sū
naus Viktoro Mickūno su Vir
ginija Lee vestuves, kurios į-
vyks rugpjūčio 16 d. Sacred 
Heart bažnyčioje, West Des 
Mainės, Iowa. Vestuvės bus šv. 
mišių metu 9 vai. ryto, o ves
tuvių vaišės 632 Fifth St. Jau
nasis ten turi įsteigęs nuosavą 
draudimo agentūrą. 

TYRIMU LABORATORIJOJE 
Argonne National Laborato

rijos vice-direktorius L. C. Fur-
ney, atvedęs į savo kabinetą 
klausinėjamas pasakojo apie sa 
vo nuostabiąją įstaigą: 

— Mūsų atominė laboratori
ja nuolat auga. Statomi nauji 
rūmai. Dažniausiai jie vieno a u j 
što, nors yra ir trijų. Stengia
masi statyti žemus štai dėl ko: 
radioaktyvūs elementai išleidžia 
spindulius, kurie gali būti kenk \ 
mingi. Reikia daug cemento ir 
švino sienų, kad galintieji iš-

JUOZAS PRUNSKIS 
bą. Tos medžiagos .1945 m. bu- r a P i l i e č i a i - Nepiliečiai pas n.us 
vo panaudotos atominei bonv- d i r b t i negali. 
bai. Chemikai dabar studijuo- ~ K a iP *ŪH m a n o t e ' a r *Telt 

ja savybes ne tik uranijaus, a t ° m i n 5 energija bus pritaikyta 
plutonijaus, bet ir kitų elemen- automobilio varymui? 
tų, kaip toriaus, berilio. Susida- - T a i S a n a komplikuotas da 
ro visa tų spinduliuojančių, jei ^ ^ i r t a i d ė l d v i e J u P r i e ' 
taip galima pasakyti - sprogs- ž a 8 Č i u : v i e n a ' dabartiniai Rai
tančių produktų chemija. , s a i gavimui ir panaudojimai a-

Savo laboratorijoje turime fi t o m i n ė s energijos yra labai di-
zikų skyrių. Cia dirba apie 50 d e l i o 8 V o r i o - J u o s galima lai-
mokslininkų ir jų asistentų. Jie v u o s e ' lėktuvnešiuose, submari-

nuose, net ir didesniuose lėktu
vuose galima būtų pramatyti, 
tačiau automobiliams jie būtų 
nepakeliamai, persunkus. Antra, 

tiria fizines uranijaus savybes, 
matuoja uranijaus branduolį. 

X S. ir P. Liaukonių šeima 
neturtingiems Augustdorfo lie
tuviams šelpti paaukojo 30 dol. 
Šitie pinigai išdalinti didesnėm 
šeimom. Panašią auką iš Liau
konių šeimos Augustdorfo lie
tuviai gavo ir prieš Kalėdas 
Liaukoniams priklauso didelė 
Augustdorfo lietuvių padėka. 

X A. Rūko straipsnyje „Pa
laidos mintys apie rašytoją" įsi
brovė esminė korektūros klai-

17 m. amž. princas Hussein, 
dabar studijuojąs Anglijoje, 
už melų perims karaliaus sos
tą. Jis buvo atvežtas j. Jor
daną stebėti tėvo abdikacijos 
pasirašymo. (1NS) 

KANADOJ 
— Spaudos kioskas. Hamil

tono lietuvių tarpe veikia lietu
viškos knygos kioskas „Švytu
rys", kuris labai sparčiai pla
tina knygas ir spaudą. Jam va
dovauja Jer. Pleinys. 

sprukti spinduliai būtų sustab- Inžinieriams planuojant kokius 
dyti Tokiu būdu sienos daž-1 naujus dalykus, turinčius ryšio 
niausiai turi būti statomos sun- su atominės energijos medžią- t ų .I{R[SX} kainos dabar yra la
kios ir neapsimoka krauti ant |gomis, fizikai duoda savus pa- b a i augštos ir nenumatoma ar 

Amerikos milionieriai 
O visdėlto ir Amerikoje juk 

ne kiekvienas yra milionierius. 
Statistika rodo štai kokį didė
jimą ir mažėjimą asmenų, tu
rinčių virš miliono dolerių me
tinių pajamų: 1914 m. — 60, j nuolat tobulinami. Vienas iš jų, 
1916 — jau 206, 1921 — 21, j ketvirtas mūsų sudarytas, Ida-
1923 — 74, 1925 — 207, 1928 ,ho valstybėje 1951 m. gruodžio 

511, 1929 513, 1930 m. mėnesį panaudotas elektros ga-

kits kito kelių augštų. Antras 
dalykas — vieno augšto pasta
tus lengviau ventiliuoti, kaip ke 
lių. O ka'kurios vietos reikalin
gos didesnės ventiliacijos, nes 
jei į plaučius nusėstų dulkelės 
su radiacija, spinduliavimu, bū
tų kenksminga. 

— Iš kur gaunate reikiamas 
atominiams tyrimams mašinas? 

— Kurias galima pirkti, per
kame. Jei kurių nėra, turime pa 
sigaminti. Mūsų inžinieriai pa
daro planus, turime dirbtuves 
su keliais šimtais mechanikų, 
tai ir pasigaminame. 

— Kuriems tikslams veikia ši 
atomine laboratorija? 

— Jų yra keletas. Visų pir
ma, mes sudarėme atominį reak 
torių, kuriame žmogaus kontro
lėje skaldomi atomai ir studi
juojamos iš jų išskiriamos da
lys — neutronai. Tie reaktoriai 

tarimus, kaip brėžinius daryti. 
Toliau — mūsų laboratorijo

je vykdomi tyrimai ir darbai 
chemines inžinerijos, radiologi
nės fizikos, atominių reaktorių 
inžinerijos, tolimos kontrolės 
inžinerijos (gaminimas „dirbti
nių rankų", kuriomis iš tolo, už 

timoj ateity, kad jos sumažėtų. 
Taigi, bent artimoj ateity, ne
numatoma, kad turėsime ato
mine energija varomus automo
bilius. Kas kita su lėktuvais. 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Išlaiko mokini. Dr. K. Kri

vickas vadovauja būreliui lietu
vių, dirbančių „Chas. Pfizer 
Co." Brooklyne, kurie nuo rug
pjūčio mėn. 1 d. išlaiko vieną 
Diepholzo gimnazijos mokinį. 

— Lietuviai JAV kariuome
nėje. Kai kurie lietuviai J. A. 
Valstybių kariuomenėje užima 
augštas vietas. Leit. A. Kule-
gonskis vadovauja sprausminių 
lėktuvų eskadrilei Korėjoje. Ja
ponijoje tarnauja jūrų skyriu
je pulkininkas Br. Andriuška. 
VVashingtone dirba karo lėktu
vų gamyboje majoras Fel. Vait 
kus, 2-sios Lituanicos vairuo
tojas. Illinois karo 'veteranų^ 
vadu pirmą kartą yra Pr. Mi
kalauskas. Jis vadovauja 10 
tūkst. karo veteranų. 

—Inžinieriai aukoja. Corbett, 
Tinghir & Co. dirbą lietuviai 
inžinieriai kiekvieną mėn. aukb-

storos sienos tvarkomos medžią v o n e t t r u m Pesnis , negu dabar 
gos, kurias žmogui pavojinga t i n i o m o d e ™ a u s lėktuvo sparnų 
liesti iš a r t i ) ; taipgi veikia ato- i

 g l s ' 
minių įrankių tyrimo ir tobu 

Šioj srity padaryta milžiniška j a Balfui. Rugp. mėn. $29.00 
pažanga. Juk pirmas brolių j a u pasiuntė Balfo Centrui, kad 
tVright skridimo nuotolis bu- | padėjus Diepholz gimnazijai. Ga 

lėtų kiekvienoje įstaigoje dirbą 
lietuviai turėti savo tarpe ma-

Ar ši atominė laboratorija 
linimo skyrius. 

— Iš kur jus sutelkėte spe
cialistus? Ar panaudojate ir 
vokiečius atominės 
mokslininkus? 

surištas atominių bombų ga
myba? 

— Taip, bet netiesioginiai. Pa 
čių atominių bombų mes nega-

energijos | miname. Bet pas mus tiriama 
ir vykdoma plutonijaus gamy-

Leiskite man į tą klausimą ba, vykdomi kiti tyrimai, ku-

žą Balfo skyrelį ir, gavės al
gas, mažą nuošimtį skirti varg
šams Europoje. 

Chicagoje 
Nepilnametis vagis 

Kriminalinis teismas nuteisė 
nepilnametį jaunuolį 16 m. ka-

neatsakyti. Galiu tik pasakyti, j rie atominės bombos gamybai | Įėjimo už vagystes. Juo yra 18 
kad ne visi pas mus dirbantieji 
specialistai yra gimę Ameriko
je. Kaikurie — užjūryje. Net ir 
mūsų direktorius yra iš Kana
dos, kaikuriuos turime iš Šve
dijos. Tačiau visi dirbantieji y-

talkina. Tačiau pačių bombų čia j m. amž. G. Travnere, 2058 Cul-
neturime, didesnis sprogimas; lerton. Anksčiau jis vogdavo 
pas mus negali įvykti ir dėl mū-1 automobilius, ir kai buvo su
sų atominės laboratorijos nei; gautas juos vagiant, buvo nu-
Chicagai, nei artimajai apylin- geistas, tačiau sąlyginai paleis-
kei jokio pavojaus nėra. 

ba tiesiog savininkei Onai Rim-! da. Atspausta: Jurgis Jankus... 
kienei, kuri gyvena 1637 So. 49 
Ave., Cicero 50, 111. Rožančius 
buvo gautas iš Romos ir labai 
jos vertinamas. 

X Jonas ir Elzbieta Dilonai 
augina dukrelę Patriciją, kuri 
lanko šv. Kazimiero akademiją. 
Jie rugpjūčio mėn. 24 d. prie 
savo gražaus namo, 103 Ho-
ward Ave., Hillside, 111. ruošia 
linksmą gegužinę lietuvišku pa
pročiu. 

X Pamestas rankinis laik
rodėlis pas Zabukus, Beverly 
Shores, Ind., jei kas radote, 
prašomi grąžinti Mrs. Zabukas 
arba „Draugo" raštinėje. 

X Brolis Vladas baigė atos
togas ir pradėjo rūpintis įvyks
tančiu „Draugo" išvažiavimu, 
kuris įvyks „Labor Day", rug
sėjo mėn. 1 d. Vytauto darže. 

X Kun. V. Parulis, MIC, 
„Laivo" redaktorius, pailsėjęs 
pas tėvus VVorcester, Mass., grį 
žo prie darbo stalo. Jo tėvelis 
Vincas po operacijos sveiksta 

X Elenos Gedvilienės na 
muose rugpjūčio 10 d. įvyko šv 
Pranciškaus vienuolyno rėmėjv 
3 skyriaus arbatėlė. 

X Bronė I/mdžiūtė. daug pa 
dedanti dirbti lietuviškuose rei
kaluose, atostosravo „Jūratės" 
viloje, Beverly Shores. 

vienintelis mūsų literatūroje su 
raizgytos ir sumazgytos intri
gos gelbėtojas, o turi būti: ge
bėto jas. 

X Dana Dabulevieiūtė, gyv. 
Clcvelande, šiomis dienomis lan
kėsi Chicagoje, kur buvo apsi
stojusi pas buvusius mokslo 
draugus St. Alg. Damijonaičius. 
Ta proga Danai teko būti ir 
krikšto motina Damijonaičių 
sūnaus —Rimanto-Antano, ku
rį nakrikštijo Šv. Kryžiaus baž
nyčioje kun. A. Stasys. P. Da-
bulevičiūtė Clevelande lanko 
kosmetikos mokyklą. 

X A. Snarskiene ir M. Kun-
drotienė daugiausia dirbo ir rū
pinosi rengtame šv. Pranciš
kaus vienuolyno rėmėjų Chica
goje išvažiavime. Tai buvo rug
pjūčio mėn. 3 d. Ryans Woods 
gražioje vietoje. Padaryta daug 
pelno seselių pranciškiečių nau
dai, kuris bus įteiktas jų seimo 
metu. 

• 

X Bronei Pivoriūnienei, žy
miai visuomenės veikėjai bei 
kilnių darbų stambiai rėmėjai, 
vra rengiamas šaunus priėmi
mas, kai ji grįš iš Europos. 
°okylis įvyks rugsėjo 14 d. 5 
vai. popiet Vyčių salėje, 2453 
W. 47 St. 

Rezervuokite tą dieną Piva-
iūnienės pagerbimui. Pokylį 
Tngia: Moterų Sąjungos 21 
Yuopa, Labdarių Sąjungos I 
':uopa ir šv. Kazimiero akademi 
*os rėmėjų I skyrius. 

skaičius nusmuko iki 150, gi po 
depresijos — 1932 m. tebuvo 
vos 20 asmenų, bet nuo 1934 m. 
skaičius vėl kyla — 33, 1936 
— 61 ir 1946 m. buvo 94 mi
lionieriai. 

mybai. Atominė energija užkin
kyta gaminti elektrą. Skaidomi 
atomai duoda karštį. Juo išga
rinamas vanduo, kurs suka elek 
tros jėgainių turbinas. Tuo bū
du iš atominės energijos gavo
me pakankamai elektros ap-

DIDŽ. B R I T A N I J O J 
tas. Pasikartojus vogimui, teis
mas jį nuteisė augščiausia baus 
me. 

—- Bradfordo Lietuvių Vai
dybos studijos „Atžalyno" ko
lektyvas, kiiris sėkmingai vieto 
je suvaidino Cadel Bug'o 5 veik 
smų komediją „Slidų pusmilijo-
nį", jau susitarė su Nottingha-
mo lietuviais dėl išvykos pas 

virčio. Iš apyskaitos paaiškėjo, Kad lietuviai tikrai myli sa
vo bažnyčią, kuri dabar ir šau- j k f t d ^ ^ m e t ų jį k e t v i r t į , 
niai išdekoruota, liudija ir gė- j t i k i n t i e i i į g v > Kazimiero Drau-

X Chicagos lietuviai versli
ninkai remia dienraščio „Drau
go" metinį išvažiavimą Vytau
to parke, pirkdami dideliais kie 
kiais dovanų biletus. Dan Ku
raitis, Milda Buick Auto Sales 
savininkas, prisiuntė $25.00 už 
dovanų biletus, o Juozas Moze
ris, District Savings and Loan 
bendrovės sekretorius, atsiuntė 
$5.00 už panašius biletus. 

• 
X Br. Jonas Seibutis, MIC, 

ilgametis „Draugo" spaustuvės 
darbininkas, šiomis dienomis gu 
Ii St. James ligoninėje, Chicago 
Heights, 111., kur dr. Petras Pe
travičius (Petravice) padarė 
sėkmingą akių operaciją. Br. 
Jonas sveiksta. Dr. P. Petravi
čius yra garsus akių specialis
tas, kuris išimtinai užsiima a-
kių ligomis ir yra profesorius 
akių ligų Illinois University 
Eye Ear and Throat ligoninėje, 

.Chicagoje. 

X Agnės Giliene pirmadienio 
vakare išvažiavo į Pittsburghą 
ir ten šv. Pranciškaus vienuo
lyne dalyvauja lietuvaičių se
selių iškilmėse, kurių metu ke-

šviesti namus, varyti pompas. I juos. Vaidinimas ten įvyko lie 
pos 19 d. Skubama ko greičiau
siai ir kitas lietuvių kolonijas 
aplankyti, nes studijos režisie
rius P. Masiulis jau turi vizą 
į Kanadą ir liepos gale mano 
atsisveikinti ne tik su Bradfor-
du, bet ir su Anglija. 

— A. Maldutis sutiko Not-
tinghame vesti lietuvių bažny
tinį chorą ir vargonuoti pamal
dų metu. Savo darbą jis jau pra 
dėjo. Liepos 13 d. pirmą kartą 

Prie tų bandymų Idaho valsty
bėje iš mūsų nuvykę nuolat 
gyvena apie 20 atominių spe
cialistų. 

— Iš kur jūs gaunate urani-
jų? ^ m 

— Jį mums parūpina Atomi
nės Energijos Komisija. Pirma 
uranijus jokios vertės neturė
jo, o dabar — gaudomas. Ura
nijų gauname visokiose formo
se: metalo ir rūdos. Mūsų la-

skyrius, kuriame dirba apie 40 
50 specialistų. Jie studijuoja 
uranijaus savybes. Metalurgis-
tai stengiasi gauti labai gryną 
uranijų. Bandoma jį maišyti su 
geležimi, plienu, kad būtų gau
tos geresnės jo savybės. 

Toliau, pas mus yra didelis 
atominės chemijos skyrius, ku
riame dirba 150-200 specialistų. 
Jų uždavinys — patirti chemi
nius vyksmus uranijaus ir kitų 
elementų bei chemikalų, kurie 
rišasi su atomine energija. Mū
sų mokslininkams pasisekė Šio
je laboratorijoje iš uranijaus iš
skirti mažą plutonijaus kiekį, 
kurs panaudojamas taipgi ato-

letas lietuvaičių daro vienuolis- mų skaldymui. Tuo atradimu 
kus įžadus. Pittsburghe ji ža- pasinaudodama vyriausybė pra
dą išbūti apie mėnesį. įdėjo masinę plutonijaus gamy-

boratorijoje yra metalurgijos ^ grojo pamaldų metu, giedant 
žmonėms populiarąsias mūsų 
bažnytines giesmes. Kapelionas 
pamaldų pamokslo metu kvietė 
visus balsingesniuosius prisidė
ti prie savo choro, kad lietuviš
kos pamaldos būtų ir toliau įs
pūdingos ir mielos. Ligi šiol 

lės, kurias suneša altoriaus pa 
puošimui. Neperseniai ir viešai 
padėkota už gėles Sporgaitienei, 
Matulevičienei ir Ad. Černiaus
kui. 

— Mirė Ona Zubavičiūte. Gy
veno Londone ir buvo labai nuo 
širdi parapietė. Mirė liepos 18 
d., palaidota 23 d. 

gijos iždą sumokėjo 155 sva
rus 17 šil. 6 penus. Iš tų pini
gų abiems lietuviams kunigams 
— kun. Gutauskui ir kun. dr. 
Groniui — išmokėta 92 sv. Ki
toms išlaidoms, susijusioms su 
religiniais reikalais — 4 sv. 12 
šil. 6 penai. Reikia pastebėti, 
kad Šv. Kazimiero Draugija at-

Darius ir Girėnas buvo j lieka nepaprastai didelį ir nau-
gražiai paminėtas Londone DB-
LS Londono pirmojo skyriaus. 
Minėjimas įvyko parapijos sa
lėje, liepos 25 d. 

— Aktai — falsifikatas. Lon 
done dr. Deveikė skaitė ilgoką 
istorinę paskaitą. Jos metu bu
vo nurodyta, kad Krėvės aktai 
yra tikras falsifikatas. 

— Nauji pasiryžėliai. Kun. J. 
Steponaitis, Vid. Anglijos kape
lionas,, įvairiose Anglijos vieto
vėse lankydamasis, susipažino 
su jaunais lietuviukais, kurie 

dingą darbą, materialiai aprū
pindama savo dvasios vadus. 
Tikintieji, atrodo, jautriai rea
guoja į raginimą aukoti. 

bažnyčioje giedojo V. Untulio norėtų mokytis toliau, o, jei są 
vedamas „Rūtos" choras. V. 
Untuliui išvykus į Kanadą, ir 
choras nutilo. 

— Londono lietuvių parapi
ja susirūpinusi senų skolų iš
mokėjimu. Tuo tikslu kunigai 
lanko, savo parapijiečius, rink
dami aukas. Aukotojų taipgi at 
siranda. Net bažnyčioje pamal
dų metu buvo padėkota P. Bu-
jauskui už 3 svarus ir Kairių 
šeimai už 2 svarus. Smulkesnių 
aukų taipgi gaunama. 

lygos leistų, pasiaukoti augš-
tesniems tikslams. Važinėdamas 
po Europą, jis kelis kartus bu
vo Italijos Saleziečių centre To-
rine, kur dabar atidaroma spe
ciali mokykla lietuviukams. Su
būręs berniukų būrelį, jis juos 
atlydėjo į Londoną, iš kur jie 
išvyko į Italiją. Sėkmės ir ryž
to! 

— Apyskaita. Šv. Kazimiero 
Draugijos Centro Valdyba Ško
tijoje paskelbė apyskaitą II ket 

PRANEŠIMAS 

Dar yra keletas; vietų 
KOMPTOMETRO 

MAŠINRAŠČIO MOKYKLOJE 
Darbas pradedamas Lietuvių 
Auditorijoje 1952 m. rugp. mėn. 
15 d., 6:30 vai. vak. Pamokos 
bus ir dienomis. Dėl platesnių 
informacijų prašau kreiptis pas 
J. Karvelį, 3249 S. Halsted St. 
Chicago 8, UI. Tel. DAnube 6-
1136, arba pas mokyklos vedė
ją P. Kesiūną, 4545 S. Hermi-
tage Ave. 

TADO BALCICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

X Dr. Floriionus Tallat-Kelr 
ša, gyvenąs Chicagoje. dažna V 
aukoia Lietuvos Raudonajai J 
Krvžiui po $"!0.00 ir juos įte< J 
kia Ralfo Centro sekretorei N ^ ^ari ios į Dangų paėmimo šven-

I ė šiais metais bus penktadienį, 

X Žolines — Švc. Mergelės 

rai Gugienei. 

X Kun. dr. J. Borevičius, S 
J., dalyvavo ateitininkų trikam 
pio susitikime praeitą savaitga 
lį ir prie laužo pasakė labai tu
riningą ir įspūdingą kalbą. 

mgpjūčio mėn. 15 d. Prieš 2o-
me yra vigilija — pasninkas, 

Kadangi Žolinė yra privaloma 
šventė ir šiemet ji yra penkta-
lienyje, tai šią dieną pasninko 
nėra. t IU VIMIJLlAAftU įjcieunouas. lOOi 5U1IAI 


