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Politiniai ginčai Švedijoje 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

ATVYKO GYDYTIS 

Švedų vyriausybės paskutinio
ji nota Sovietams dėl pašautų 
lėktuvų buvo sutikta visų entu
ziastiškai, visoms demokrati
nėms partijoms pritariant. Visi 
laukė, kokios tolesnės procedū
ros imsis užsienio reikalų vado
vybė, nes notoje nebuvo užkirs
tas kelias kreiptis ir į JT. Opo
zicijos lyderiai p. Hjalmarsonas 
(dešiniųjų) ir prof. Ohlinas 
(liaudies partijos — liberalų) 
aiškiai pareiškė savo nuomonę 
— visą šį klausimą perkelti į 
tarptautinį forumą, šiuo atveju 
kreiptis į JT. Jeigu šis kreipi
masis ir neduotų kitų rezultatų, 
kaip tik paskatinimą kreiptis į 
tarptautinį teismą, tai jau ir tai 
esą labai vertinga Švedijai, nes 
tatai reikštų, kad toji didžiau
sio autoriteto turinti taikos ins
tancija paremtų Švedijos pusę. 
Bet va rugpjūčio 10 d. sprogo 
pykčio burbulas — tą dieną šve
dų užsienio reikalų ministeris p. 
Undenas savo politinėje kalboje 
Huskvarn ir Gislaved aiškiai pa
reiškė, ką jis tuo reikalu mano 
— švedų vyriausybė nenori kla-
patytis ir nemano kreiptis į JT, 
nes, anot jo, vargiai ar JT sau
gumo taryba pati imtųsi ginčą 
spręsti, ji greičiausia rekomen
duotų abiems šalims kreiptis į 
kurį nors tarptautinį organą. 
Tuo būdu „mes nenueitume to
liau, o paliktume stovėti, kur 
stovėję". 

Neiškentė p. Undenas neužka
binęs ir opozicijos lyderių, kal
tindamas juos, kad jie persisten
gė ne laiku savo nuomonę pa-
reikšdami viešai lyg ir atsisaky
dami savo jam duotų pareiški
mų. Opozicijos lyderiai, žinoma, 
išėjo atakon prieš užsienio rei
kalų ministerį. 

ja „gali pasiūlyti priemonių tai
kiai išspręsti kiekvieną situaci
ją, nežiūrint jos kilmės, kuri pil
naties sesijos manymu gali būti 
žalinga bendrajai gerovei arba 
draugiškiems santykiams tarp 
tautų". „O sovietų pašovimas 
švedų lėktuvų tas sąlygas išpil
do", pareiškė prof. Ohlinas. 

Balsas iš dešinės 
Toji švedų užsienio reikalų mi 

ministerio kalba sukėlė tikrą 
audrą visoje opozicijos spaudo
je. Dešiniųjų organas „Svcnska 
dagbladet", pvz., rašo, kad užsie
nio reikalų ministerio jokiai są
jungai nepriklausomos politikos 
pritaikymas šiam aktualiam gin
čo klausimui su Sovietų Sąjunga 
liudija apie ministerio bergždžią 
ir dogmatišką reikalo supratimą, 
kuris kraštui yra tikrai žalingas. 
Tas p. Undeno viešas pasirody
mas aiškiai rodo, anot laikraš
čio, kad reikia asmeninio pasi
keitimo užsienio reikalų minis
terio poste. „P. Undenui pasi
traukus, mūsų užsienio politika 
nei išsilaikys, nei sugrius", bai
gia dienraštis savo vedamąjį 
apie paskutinįjį p. Undeno nesu
sipratimą. 

Pnia Chiang Kai-Shek, atvykusi į San Francisoo, Cal. Ji yra 
Kinijos nacionalistų vado žmona. Ją pasitikti ir pasveikinti su
sirinko minios jos tautiečių^ kurių tarpe matėsi 5-kių metų mer
gaitė Sandra Chow. Ji Kalifornijos kinų vardu viešniai įteikė 
gėlių bukietą. Amerikon ji atvyko savo sveikatos reikalais. Jo

kios politinės misijos atlikti nesanti įgaliota. 

Liberalų žodis 

Raudonųjų kinų troškimas 

Amerikiečių 
spėjimas 

Pagalba priešui 
-

TOKIJAS, rugp. 19. — Ceki-
TOKIJAS, rugp. 19. - JAV ft l^vas, gabenęs prekes rau-

karo vadovybė čionai daro i s v e ^ ^ " a į a ' ^ m g a i neto U šancha 

Kaip ginčai prasidėjo 

Buvo taip. Kelioms valandoms 
prieš užsienio reikalų tarybai su
sirenkant, užsienio reikalų mi
nisteris pasikvietė opozicijos ly
derius pasitarti. Jau per tą pa
sitarimą opozicijos lyderiai pa- • būtų lengva vyriausybei ir už-
reiškė, kad dėl tų sovietų nusi- sienio politikos vadovybei, jeigu 
žengimų reikėtų kreiptis į JT, > opozicija nereaguotų į jos nuta-

Dar aštresnis savo tonu yra 
liberalų „Dagens Nyheter" įžan
ginis „Lavono paklusnumas", 
kur dienraštis stebisi staigiu so
cialdemokratų nuomonės pasikei 
timu. Liepos 17 d. visa spauda, 
taigi ir socialdemokratų, rašė, 
kad keitimasis notomis dėl pa* 
šautų lėktuvų yra bergždžias, 
vienintelis teisėtas kelias yra 
kreiptis į JT. Laikraštis gana aš 
triai kimba į vieną p. Undeno 
kalbos vietą, kur sakoma, kad, 
„jeigu kartą didžiulė dauguma 
pasisakė už tam tikrą kryptį, tai 
nors nereikia daryti sunkumų 
tai politikai pravesti, nes jau ir 
pats pravedimas bus gerokai sun 
kus". „Tai kartu ir nelinksma ir f u n a s > k a r t u su lietumi, ūžė apie 

džiojimus apie kinų - rusų pasi
tarimus Maskvoj. Mūsų kariniai 
vadai sako, kad Kinijos misija 
Maskvoje prašys didesnės kari
nės paramos. Tą paramą sunau
dotų karui Korėjoj. Kinų raudo
nųjų vadų didžiausias troškimas 
yra tas, kad per laimėjimus Ko
rėjoj Kinija galėtų iškilti į pir
mos klasės pasaulio karinę ga
lybę. 

Tyfunas daužo 
Korėją 

SEOULAS, rugp. 19. — Va
kar Korėjos pakrantes pasiekė 
tyfunas nepaprasto baisumo. Ty-

kartu žinoma galvosena. Kaip 

nes teisė yra švedų pusėje. Jie 
perspėjo užsienio reikalų minis
terį, kad jis neprasnaustų pasi
naudoti proga, kuri kiekvienam 
JT nariui yra suteikta. Tada už
sienio reikalų ministeris, kurs 
pasitarimuose pats vienas atsto
vavo vyriausybę, pareiškė, kad 
klausimą jis laikys atvirą. Opo
zicijos lyderiai nė vienas nedavė 
jokių pasižadėjimų, kad to klau
simo nekels viešumon. 

Praėjus pakankamai laiko po 
notos įteikimo — sovietai per tą 
laiką tikrai galėjo notą kaip rei
kiant išstudijuoti — p. Hjalmar
sonas šį klausimą palietė ir vie
noje iš savo kalbų, nurodyda
mas, kad vienas iš kelių švedams 
rasti paramos savo teisėtai ir be 
jokių priekabių laikysenai yra 
per JT. Taigi, jis savo pirmes-
nio nusistatymo ir dabar nėra 
pakeitęs: „Man ir toliau atrodo-
kad vienas iš kelių rasti teisin
gumą mūsų žygiui eina per JT 
ir mes turėtume juo eiti, negalė
dami kitu būdu susilaukti pagar
bos savo teisei", pareiškė deši
niųjų lyderis po užsienio reikalų1 • Anglijos karalienė Elzbie 
ministerio pranešimo. ta sekamais metais ketina ap-

Ir prof. Ohlinas laikosi to pa- lankyti Australiją. Australijos 
ties nusistatymo. Vyriausybė, vyriausybė tam reikalui užsakė 
anot jo, neturėtų užsikirsti sau. Vokietijoj karališką traukinį su 
kelio ir iš karto nusistatyti ne- įvairiausiais patogumais — mau 
gatyviai. Tuo tarpu kai p. Hjai- dynėmis, vėdinimais, telefonais, 
marsonas buvo labiau linkęs televizija ir t t . 

rimus... Tai pareiškimas, visai 
neprimenąs to p. Undeno, kurs 
per pasaulinį karą karts nuo kar 
to kritikavo švedų vyriausybės 
užsienio politiką. Bet šis pareiš
kimas puikiausiai tinka lūpose 
to užsienio reikalų ministerio, 
kurs 1945 m. lapkričio mėn., tei
sindamas Sovietų Pabaltijo vals
tybių pagrobimą, kalbėjo apie 
„tų tautų politinį nesubrendimą" 
ir patarė joms sutikti su nauja 
Rusija ir ta politine santvarka, 
kuri Pabaltijo respublikoms tei
kiama prisijungus joms prie So
vietų Sąjungos respublikų". 

Daugelis tiek sostinės, tiek 
provincijos laikraščių pasisako, 
kad jau atėjo laikas užsienio rei
kalų ministerio taburetę perleis
ti kitam žmogui, nes „kol p. Un
denas bus užsienio reikalų mi-
nisteriu, tol Baltijos jūros kon
fliktas nepateks JT", jeigu paci
tuoti „Vestmanlands Laens Tid-
nin" (liberalų). 

kreiptis į JT saugumo tarybą, 
prof. Ohlinas siūlo pilnaties se
siją, kuri netaip griežtai suvar
žyta ginčams spręsti, negu kad 
saugumo taryba. Pagal 14 par., 
anot prof. Ohlino, pilnaties sesi-

• Italijoj, Triesto mieste, ku
rį savinasi ir Italija ir Jugosla
vija, alijantų įgula del visko pra 
dėjo didinti savo amunicijos iš
teklius. 

100 mylių valandoj. Karo nute-
riotą Korėją tyfunas kankino la
biau, negu karas. Karo frontas 
taipgi tyfuno buvo paliestas ir 
karius vargino taip kaip ir karo 
veiksmai. Karo fronte lietaus bu
vo nuo 4 iki 5 colių. 

Įtaria tėvo 
nuuždyme 

PARKERSBURG, W. Va. — 
Policija suareštavo Richard 
Thompsoną, 17 metų vaikiną. 
Policija jį kaltina, kad jis nužu
dęs tėvą. Namiškiai liudija, kad 
tarp tėvo ir sūnaus buvo kilęs 
ginčas ir po to sekė kumštynės. 
Sūnus tėvui uždrožęs tokį smū
gį, nuo kurio jis ir miręs. 

Atakuoja finus 
BONN, Vokietija, rugp. 19. — 

Po Olimpinių žaidimų Suomijos 
sostinėje Rusijos propagandinė 
mašina tapo atsukta prieš Suo
miją. Rytinės Vokietijos komu
nistiniai laikraščiai pilni visokių 
priekaištų finams. 

jaus pateko bėdon ir ėmė skęsti. 
Amerikiečių, anglų, australų ir 
japonų laivai nusiskubino gelbė
ti čekų jūreivių. 

Kiek veteranų 
Amerikoj? 

VVASHINGTfcN, dugp. 19. — 
Amerikos veteranų administra
cija paskelbė, kad dabar gyvų 
karo veteranų esą 19.288.000. Į 
tą skaičių ineina visų karų vete
ranai. 

• Čilėj pietų Amerikos respu
blikoj įvyko žemės drebėjimas. 
Palietė du pajūrinius miestus — 
— Santiago ir Valparaiso. Nie* 
nas iš žmonių nežuvo. Lygiai tuo 
pat laiku nedidelis žem$s drebė
jimas buvo ir Japonijoj. 

• Brig. gen. G. Holmes, tar
naująs Joliet, 111., išeis į pensiją 
rugp. 31 d. 

• 

• Automobilių pramonininkai 
skelbia, kad ateinančių 1953 me
tų modeliai pradėsią pasirodyti 
jau ateinantį rugsėjo mėnesį. 

• Per Guthrie, Okla, praūžė 

Streikuoja 30,000 
darbininkų 

0 

AKRON, Ohio, rugp. 19. — 
Vakar prasidėjo B. P. Goodrich 
kompanijos darbininkai. Strei
kas apima visos Amerikos gu
mos darbininkus. Iš viso strei
kuoja 30.000 darbininkų. Kom
panijos derybos su unija tebei
na. 

Išlaidos viršija 
pajamas 

WASHINGTON, rugp. 19. — 
Darbo Statistikų Biuras pravedė 
šeimyninių ijlaidų ir pajamų ap
skaičiavimus. Tyrinėjimai paro
dė, kad 1950 m. JAV šeimynos 
išleido 6 nuoš. daugiau, negu 
turėjo pajamų. Kad padengus 
padidėjusias išlaidas, šeimynos 
turėjo tuštyti savo santaupas, 
arba eiti į skolą. Tais metais ši
taip atsitiko dėl to, kad žmonės 
buvo išgąsdinti dėl prasidėjusio 
karo IJorėjoje. Žmonės tada da
rė ir nereikalingų išlaidų. 

Kiek žmonių 
pasaulyje? 

NEW YORK, rugp. 19. — 
Jungtinių Tautų organizacijos 
statistikų biuras paskelbė žinias 
apie žmonių prieauglį. To biuro 
surinktomis žiniomis pasaulyje 
žmonių 1949 m. buvo 2.378.000.-
000. Tai vėliausi apskaičiavi
mai. 

• Gen. Eisenhower, respubli
konų kandidatas į prezidentus, 
rugsėjo 15 d. kalbės New Yorke 
Amerikos Darbo Federacijos su
važiavime. Tame suvažiavime 
kalbės ir gub^ Stevenson, demo
kratų kandidatas į prezidentus. 
Po abiejų kandidatų pasirodymo 
Federacijos valdyba nutars ar 
siūlyti suvažiavimui kurį nors 
kandidatą indorsuoti ar ne. 

• Prancūzų - vokiečių dery
bos dėl Saaro pertrauktos. Rei
kalavimų skirtumai dideli. Saa-
ras yra veik 100 nuošimčių vo
kiškas, bet jį yra pasigrobę ir 
prisijungę prancūzai. Jie tą že
mę nori pasilaikyti, o vokiečiai 
varosi ją atgauti. 

• Gandai eina, būk gub. Ste
venson bandęs įkalbėti prez. Tru 

Rusų - kinų derybos 
Raudonųjų kinų 

vadai Maskvoj 
VVASHINGTON, rugp. 19. — 

Šį sekmadienį Maskvon atvy
ko raudonosios Kinijos vadai su 
premieru Chou En-lai priešaky
je. Yra spėjama, kad pasitarimai 
eis apie karą Korėjoje. Nuo tų 
pasitarimų prigulės ar Korėjoj 
karas bus padidintas ar bus nu
tar ta daryti nuolaidas ir karą 
baigti. 

Tolimus svečius pasitikti į sto 
tį buvo atvykę užsienio reikalų 
ministeris Višinskis ir premiero 
pavaduotojas Molotovas. 

Chou pareiškė, kad jis esąs 
tikras, jog derybos Kremliuje 
sustiprysiančios taiką tolimuose 
rytuose. 

Yra spėjama, vienok, kad Ki
nijos vadai atvyko Maskvon pra 
syti didesnės paramos karui Ko 
rėjoje. 

Kinijos delegacijoj yra augšti 
pareigūnai atstovaują generalinį 
štabą, sunkiąją pramonę, avia
ciją, laivyną, artileriją, kuro pra 
monę ir mašinų statybos pramo
nę. 

Tuo tarpu Peipingo radijas už
siminė apie naujus Maskvos su
manymus karo paliauboms įvy
kinti ir taikos konferenciją tai
kai įvykinti visoj Azijoj. Ta kon
ferencija būsianti Peipinge su
šaukta ateinantį mėnesį. 

Yra spėjama:, kad santykiai 
tarp Kinijos ir Rusijos nėra pa
grįsti pilnu pasitikėjimu ir drau
giškumu. Yra spėjama, kad Ki
nijos delegacija pareikalaus ru
sus išeiti iš Port Artūro ir Dai-
reno. Pagal seną sutartį rusai tu
ri tuos Kinijos uostus apleisti ne 
vėliau, kaip šių metų pabaigoj. 

Toliau Maskvoj bus svarsto
mas taikos klausimas su Japoni
ja. 

Kad Maskvoje dabar bus riša
mi svarbūs klausimai aišku iš to, 
kad nei sykį dviejų' metų bėgyje 
nebuvo atsiųsta iš Kinijos tokia 
gausi misija. 

Uždraudė maisto 
išgabenimų 

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 19. — Jugoslavijos vyriau
sybė, turėdama prieš akis šių 
metų derliaus davinius, uždrau
dė maisto produktų išgabenimą 
į užsienius. Nevalia išgabenti 
nei grūdų, nei daržovių, nei gal
vijų, nei kitokių maistinių pro
duktų. Tą patvarkymą padarė 
ekonominė taryba, Tito paskirta. 

Jugoslavija varosi prie išug
dymo pramonės. Vyriausybė ti
kėjosi savo žemės ūkio produk
tais atsilyginti už importuoja
mas mašinas. Dabar, neturint 
žemės ūkio produktų eksportui, 
turės sustoti krašto pramonės 
kūrimas. 

Šių metų Jugoslavijoj užderė-
jimai buvo menki dėl valdiškų 
netikusių patvarkymų ir dėl sto
kos lietaus. 

Mokytojai ir algos 
SYRACUSE, X. Y., rugp. 19. 

— Čia prasidėjo Amerikos Mo
kytojų Federacijos 35-tas meti
nis suvažiavimas. Svarbiausia': 
šio suvažiavimo klausimas yra 
tai išreikalavimas mokytojams 
geresnių algų. 

Žuvo 4 žmones 
SAN ANGELO, Tex., rugp. 19. 

— Ištikusioje automobilių nelai
mėje žuvo keturi žmonės. Susi
daužė trys automibiliai. Viena
me automobiliuje žuvo motina 
su dviem dukterim, dvynukėm. 

• Pakistane atsinaujino skė
rių puolimai. Jiems naikinti iš 
Amerikos turima tam tikrų nuo
dų. J skėrių užpultus laukus ir 
miškus iš lėktuvų tie nuodai pi
lami ir taip skėriai naikinami. 
Šiais metais ten skėriai taip gau
sūs, kad tokio gausumo niekas 
neatsimena. 

Bažnyčioje kritikavo senatorių 
Pasmerkė senatorių 

SPRINGFIELD, 111., rugp. 19. 
i— Praėjusį sekmadienį per pa-

tornado. Šešių farmų pastatai; darė planą, kaip gen. Eisenho-
buvo nugriauti, bet žmogiškų (wer turi veikti, kad laimėjus rin

kimus vakarinėse valstybėse. Sa
vo planą įteiksiąs pačiam gen. 
Eisensoweriui. 

• Pretzelių išdirbimo mašina 
pasiųsta Turkijon. Tai naujas 
žingsnis modernizuoti Turkiją. 

manui nesikišti į rinkiminę agi-' mokslą prezbiterionų pastorius 
taciją. Bet galų gale pripažinta, ( Graebel pasmerkė sen. Dirksen. 
kad keletas prezidento prakalbų j Pasmerkė už tai, kad senatorius 
už gub. Stevenson galės išeiti į buvo pavadinęs gub. Stevensoną, 
naudą. demokratų kandidatą į preziden-

M J> .. • .___ tus, blogiausiu Illinois valstybės 
^ ° ™ * ? ^ š i a i«e šimtmety

je. Be to, pastorius peikė sen. 

Dirkseną už tai, kad jis trukdė 
paskyrimą maisto badaujančiai 
Indijai. 

Ir gub. Stetvenson ir sen. Dirk 
sen abu yra prezbiterionai. Mi
nėto pamokslo metu bažnyčioje 
buvo ir gub. Stevenson. 

• Yra spėjama, kad prez. Tru-
man rinkimines prakalbas už 
gub. Stevenson bus pakviestas 
pasakyti New Yorke, Detroite, 
Pittsburghe ir Chicagoj. 

aukų nebuvo. 

• Italijoj yra atsiradę neo-fa-
šistai. Pasirodo, kad jie šiaurė
je turėjo mažą pasisekimą ir ten 
jų įtaka mažėja. Užtad pietų Ita
lijoj JŲ įtaka auga. 

Angliakasių gedulo švente 

Persekiojimai 
rytinėj Vokietijoj 
BERLYNAS, rugpj. 18. — 

Rusų okupuotoj rytinėj Vokie
tijoj per du mėnesiu birželio ir 
liepos — nuteista nužudymui 
3 žmonės, 11 kalėjiman iki gy
vos galvos ir 87 žmonių nuteis
ti įvairiems terminams kalėji
man. Visi nuteisti už prieškomu-
nistinę veiklą. 

Kritikuoja 
angliakasių vadą 

WASHINGTON, rugp. 19. — 
John L. Lewis paskelbė dešim
ties dienų šventę. Anglių kasyk
lose darbas nutraukiamas nuo 
ateinančio šeštadienio. 

Nors anglių atsarga yra dide
lė, būtent 85.000.000 tonų, bet 
Lewis yra kritikuojamas už dar
bo sulaikymą kasyklose. Nuro
doma, kad dėl tokio pasielgimo 
pralaimėtojai bus angliakasiai. 

Lewis aiškina, kad jis skelbia 
10-ties dienų gedulą dėl anglių 
kasyklose žuvusių darbininkų. 
Tokis gedulo skelbimas yra tei
sėtas, nes apie tai kalbama ir 
kontrakte. 

Pripažino, kad 
nusižudė 

MUENCHENAS, Vokietija, 
rugp. 19. — Philip Auerbach, 45 
m., buvęs žydų vadas, mirė ligo
ninėj. Jo pati pripažino, kad jis 
buvo vakarykščiai suvalgęs kele
tą migdančių blynelių tuo tikslu, 
kad jie padarytų jam galą. Jisai 
nusižudė dėl to, kad vokiečių 
teismas rado jį kaltu neteisėta
me visuomeniško turto naudoji
me, kyšių ėmime, neteisėtame 
daktaru pasivadinime ir t.t. Jis 
buvo nuteistas kalėti 30 mėnesių 
ir užsimokėti $640 pabaudos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien Panmunjome atnaujinamos karo paliaubų dery

bos, kurios buvo nutrauktds prieš savaitę laiko. 
m i 

— Dėl siaučiančio tifuno ir didelio lietaus Korėjoj kariniai 
veiksmai apsistojo. Nei kinai, nei mūsiškiai nedaro puolimų. 

— Gub. Stevenson, demokratų kandidatas į prezidentus, pa
reiškė, kad jis esąs tikras, jog Amerikos *>arbo Federacijos suva
žiavimas jį indorsuos. 

— Gen. Eisenhotoer, respublikonų kandidatas į prezidentus, 
planuoja aplankyti pietines valstybes. Tos valstybės nuo seniai 
yra vien demokratų pusėje. Gen. Eiscnhowcr tikisi šiais metais 
bent keletą pietinių valstybių laimėti. 

— Šiandien Los Angeles mieste prasideda 70-ta Kolumbo Vy-
čių konvencija. Suvažiavo keletas tūkstančių delegatų. 

— Gen. Eisenhower, respublikonų kandidatas į prezidentus, 
pareiškė norįs turėti konferenciją su sen. Taftų galutinam užgy-
dymui žaizdų, padarytų konvencijoj Chicagoj. 

— Romos laikraščiuose skelbiama, kad popiežius Pijus XII 
baigia prisirengimus padidinti kardinolų skaičių. Popiežius būk 
pavadinęs kardinolų kolegiją bažnytiniu senatu ir patvarkysiąs, 
kad tame senate būtų atstovaujamos visos tautos. 

* 
— Indijos ambasadorius B. R. Sen prakalboj per radiją pa

reiškė, kad jo krašto vyriausybė stojanti už įsileidimą raudonosios 
Kinijos į bet kokią Tarptautinę Pacifiko konferenciją, kur būtų 
rišami Azijos klausimai. 

• 
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4204 Archer Ave. Chicago 

pradėti savo studijų dėl lėšų tru
kumo. Ir tai tik dalis, nes daugu
ma visai ne nesikreipia žinodami, 
kad nėra vilties nieko gauti . . . 

IŠ svetimtaučių ne daug ko ga
lima tikėtis. Laisvosios Europos 
Studijų Centras toli gražu negali 
patenkinti visų prašymų. Iki šiol 

i sąžine ir jų gyvenimas nėra iŠ jo stipendijas yra gavę, be-
i i 7 _ 7 į . - x. • . r o d i tiktai penki lietuviai stu-

Kai širdis plaka vienodai ir j ta ršomas baime, rūpesčiais, siel ( J j e n t a i Turime pasikliauti vien tik 
reguliariai, tai vadiname šir-, vartais a r nenugalimomis var- |Savo jėgomis ir lietuvių^visuome 
dies ritmu. Bet kada širdis p ra 

bijos universitete lietuviškos kny- vakaras, kuriame dalyvaus žino 

širdies r i tmas 

deda blaškytis, pradeda plakti 
nevienodai, stabtelėja ir vel 
plaka, tai pergreit, ta i per lė
tai — tokį širdies plakimą va
diname "arythmia" . 

Daugumas žmonių yra įsiti
kinę, kad žmogaus širdis pra
deda plakti tuoj užgimus, kad 
ji funkcionuoja automatiškai 
ir kad nuolatos ritmiškai pri
valo plakti iki mirties. Čia tai 
ne melas, bet tai tik pusė tie
sos. .* '* :d 

Tikrenybėje širdis pradeda 
plakti jau pirm užgimsiant. 
Širdis pradeda plakti ta ip ank
sti, kaip tik vaisius įsčiuje pra
deda augti — nuo pat pirmos 
gyvybes prasidėjimo dienos 
Tad jokie argumentai tų žmog 
žudžių genocidininkų, kurie už
siima negimusių kūdikių žudy
mu, negali pateisinti jų baisių 
darbų. 

gU painiavomis, turi stipresnę nė* j ^ M g M g deja, 
širdį. Jų širdis plaka regulia- JJjį neisvystė iki reikiamo bei ga
na i , tvirtai ir ritmiškai. Jie ii-1 limo aukštumo ir nepateisino į jį 
eiau evvena Ju dvasia t u r i ' 8 u d ė t a s studentų viltis, šiame augiau gyvena, j ų avasia u i n | v a ž i a v i m e tikimasi smulkiai įšna-
tvirtą saugumo nuotaiką. Lai- į g r i n ėt i dsamą šalpos Fondo pa
mingąs yra tokių tėvų vaikas J dėtį ir jieškoti kelių jo veiklą gy-

. . • i • vinti Daug laukiama iš suvažia-
k u n 3 tur i progų augti malonio- Į ™ J m e t * n u m a t o m o sušaukti 
je ir saugumo pojūčio aplinkų- • mūsų vadovaujančių veiksnių, šal-
moje. Jie užauga ne neuraste- pos organizacijų profesinių drau-

.„, . , i. j y. giiu ir visuomenes veikėjų pose-
mški, bet su sveikomis sirdi- Į J ^ kuriame nuodugniai būtų ap-
mis ir su sveiku protu naudin- svarstytas studentų šalpos reika-

111 y lns ir nacaliau šis klausimas išju-gi visuomenei piliečiai. 

gos parodą, tarptautinę dieną 
Bostono universitete ir t. t. Visur 
Lietuva buvo labai gražiai repre
zentuota. O kur dar laiškai stu
dentų laikraščiams, paskaitos 

mi mūsų dainos ir rašto atstovai. 
Po to numatomi šokiai. 

• Į meno ir literatūros vakarą bei 
šokius maloniai kviečiama apsi
lankyti ir plačioji lietuvių visuo-

profesorių ir studentų grupėms, menė. Tuo labiau, kad savo ap?i-
Tai darbai tikrai verti visuomenės lankymu kiekvienas parems CV 
dėmesio, šalia to studentai akty- ir 'studentų šalpos Fondo darbą. 

Mieste augančiam sunkiau 
dintas iš mirties taško. 

Studentai yra tvirtai įsitikinę, 
nenori iš

auginti mokslininkų—d 
h a n u r i tmu širdimi. Jau kudi- k a * t ą k u d o s j 5 g o g b u t ų pakirs-
kyst'ės dienose kiekvienas pos 
kėjimas, bildesis, miesto gaiš 

viai dalyvauja lietuviškoje veik
loje. Jie vadovauja jaunimo or
ganizacijoms, jie dalyvauja poli
tinėje veikloje, juos rasime visose 
draugijose ir organizacijose. 

Dalyvaukime 
suvažiavime studentai galės pa

sisakyti ir kitais jiems rūpimais 
klausimais, kaip ryšio palaikymo 
tarp centrinės valdybos ir sąjun
gos narių, biuletenio leidimo, cen« 
trinių organų rinkiminių taisyk* 
lių nustatymp, informacinės ko
misijos veiklos išplėtimo, santy
kių tarp jaunimo organizacijų su
stiprinimo ir t. t. Tai yra platūs 
planai, kurių įgyvendinimas pa
reikalaus visų sąjungos narių 
darbo ir paramos. Todėl yra la
bai svarbu, kad. kuo daugiau ko-
legų-ių dalyvautų suvažiavime. 

Šalia pranešimų specialiais stu
dentų klausimais suvažiavimo da
lyviai turės retą progą išgirsti 
mūsų žymius visuomenės veikė-

užaugti su sveika ir su regu- kad mūsų visuomene nenor is-
.. * •_ ,_ • T_ i . J : 'auginti mokslininkų—džiovininkų 

kartą, kurios jėgos būtų pakirs
tos pačiame jų kūrybingumo sau-
lėtekvie Patrijotiškosios mūsų jus. Suvažiavime su paskaitomis 
organizacijos, . kurios skaičiuoja j maloniai sutiko dalyvauti ALT-o 

rimnkų sirenos ir tr iukšmai B a*0 t u r t ą tūkstančiais, turėtų pirmininkas, "Draugo vyr. re-
jaudina jauną vaiko klausą, jį 'nepagailėti paskirti nors kelis šim- '{Jaktorius p. L. Šimutis ir prof. 

J
 XT , . . , tus dolerių studijuojantiesiems. M. Mackevičius. Kes visi dar ge-

Sąsdina. Nuo kiekvieno krup- j ̂ f e ^ g B
n J r g a n i z a c U o s , kaip gy- rai prisimename praeitame suva-

telėjimo vaikučio širdis smar- dvtoiu teisininkų, inžinierių są- žiavime p. L. šimučio trumpą, tu-
kiau vra priversta plakti. Jei jungos, prekybos rūmai, kuriuose riningą sveikinimo kalbą, šįmet 
Kiau yra priversta piaKu. j e i j s , * # U e t u v l a i b i z n l e r i a i , turėsime malonumo l i j o išgirst. 
tas dažnai pasikartoja, vaikas įur6 tų j a u s t i pareigą paskirti nors dar daugiau, šių abiejų mūsų 
gauna artythmiją, užauga s u ' po vieną stipendiją jų šakas stu- tautai daug nusipelniusių asmenų 
allrmn širdimi Tauri nenuosta- dijuojantiems studentams. Toks entuziastiški žodžiai suteiks tikrai 

investavimas tikrai apsimokės. Jis dideles naudos mūsų jauniesiems 

nes visas pelnas skiriamas šiam 
reikalui. O lietuvis studentas ver
tas visuomenės paramos. Jo visos 
žinios ir jėgos bus skiriamos da
bar žiauraus okupanto mindžioja
mos ir naikinamos Lietuvos at
statymui. 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai {rengta 
Y lėta {vairiom nuo
traukom. Spct'talylK) 
—- vcstuvCs. Jaunavc-
džiums duodama pui
ki Ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai 
atliktus darbas. 

414 W. 63rd S t 
Tel. ENg. 4-5883 ar 

ENg. i-5840. 

TADO BALAIDNO Dr. Edward B. MURASKAS 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

T A K Y M A S **** W e »* lh* 8 t 

2156 W. 23rd St . ; YA. 7-0841 LIGONIUS PRI IMA: kasdien nuo i 
lkl 4 ir nuo 7 lkl 9 v.v. Šeštad. nuc 
S lkl 4 • . treC.—pagal susitarimą 

8ual tarimui akam b. ORo. 4-1821 
Jei neatsiliepia VTnoennea 6~StO0. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th St. 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu 
YArOs 7-4778 

Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

l(T-8 vai. vakaro. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
pa ta rnau jame gerai ir pigiai 

Š i r d i e s p l a k i m o p r o c e s a s n e - , b u , k a d š i a m e d v i d e š i m t a m e n e ž u s 0 b u S g r ą ž i n t a s s u d e š i m - s u v a ž i a v i m o d a l y v i a m s 
r a jau taip nesudėtingas, kaip amžiuje, visokių liuksusų ir 
kad atrodo. Širdis y ra labai ! patogumų gadynėje tiek daug 
tobula pompa, kuri kraują p u m ; žmonių mirš ta nuo širdies li-
puoja. Bet kas tą pompą vai- ,gų. 
do, ir kas tą širdį priverčia j Amerikon naujai atvykusieji 
per dienų dienas bei naktis ir j lietuviai privalo atsižvelgti pir 
per visą žmogaus amžių pom- miausia | savo pačių ir savo 
puoti, — tai ne taip lengva ke- vaikų sveikatą. J ieškant buto 
leriais žodžiais išaiškinti. Šis- j a r planuojant savo namelį įsi-
dis yra gausia aprūpnta ner- j kurti , reikia stengtis apsigyven 
vacijų tinklu iš autonominės | t į ten, kur būtų kuomažiausia 
nervų sistemos. Tų inervacijų^ 
širdžiai yra dvi antagonistiškos 
grupės; viena nervų grupe ska 
t ina širdį skubėti plakti ir pom 
puoti kraują greitai, o kita 
grupė lėtina ("tormozuoja") 
širdies plakimą. Abi tų širdžių 
nervų grupės y ra ž m o g u s jau 
smų. fizinių ar dvasinių, — 
daugiausia dvasinių jausmų 
įtakoje. Be to, dar tų pačių šir
dies nervų grupių veikla y ra 

miestiško triukšmo. Tr iukšmas 
t rukdo širdies ritmą ir neigia
mai veikia į širdies sveikatą. 

DAKTARO ATSAKYMAI [ 
KLAUSIMUS 

Atsakymas J . K. Apie vais
tus "metium" nieko t ikro nėra 

žinoma ir jų rekomenduoti da r 
negalima. Kar ta is sausus plau
kus patepti y r a geriausia su la
nolinu; o kiti rekomenduoja 

ir adrenalinių korteksų veik-Išaušus plaukus tepti su tomis 
mo įtakoje. Tad gi, kas širdį i lašinių sluogsnelio paskutomis, 
stimuliuoja ir kas paralyžuoja, j kurios yra arčiausia prie skū-
ne taip jau lengva išaiškinti, relės. Augstas kraujo spaudi
nes klausimas y ra gan kompli- mas daugiausia yra nervinio 
kuotas. Gydytojai ta i momen
taliai tokiais klausimais orien
tuojasi, bet eilinis pilietis neži
nąs medicinos mokslo pagrin
dinių dėsnių, to viso nesupras, 
kad ir kažin kiek čia būtų aiš
kinta. Bet, pagaliau, juk tai 
skaitytojui nesvarbu. J am rei-

teriopais procentais.* 
Kiti studentų darbai 

Pasaulio Lietuvių Studentų At
stovybės, kuri apjungtų visus 
laisvame pasaulyje esančius lie
tuvius studentus ir atstovautų 
juos tiek tarptautiniuose tiek lie
tuviškuose organuose ir organiza
cijose, suorganizavimo darbai yra 
jau pradėti. Tuo klausimu susi
siekta su Vokietijos, Prancūzijos 
ir kitų kraštų studentais, kurie 
pilnai pritaria šiai idėjai. Tikimės, 
kad suvažiavimas ši klausimą pil
nai apsvarstęs pastūmės jį į prie
kį. 

Pabaltijo Studentų Federacija, 
kuri apjungtų nepriklausomas lie
tusių, latvių ir estų studentų są
jungas ir sustiprintų tų tautų 
studentų bendradarbiavimą, yra 
beveik jau įgyvendintas dalykas. 
Tuo reikalu ėjo ilgokai užsitęsę. 
pasitarimai ir dabar yra sudary
tas statuto projektas priimtinas 
visoms sąjungoms. 

Be įvairių centrinių organų 
pranešimų suvažiavime savo veik
los pranešimus duos ir Sąjungos 
skyriai. Kaip atrodo, skyrių pra
nešimai bus gana platūs. Studen
tų veikla skyriuose buvo nepa
prastai puiki, ypač tarptautinėje 
plotmėje stengiantis supažindinti 
akademinį pasaulį, su lietuvių ko
vomis prieš kruvinąjį komunizmą. 
Tereikia prisiminti Illinois univer
siteto studentų Urbanoje sureng
tą "Lietuvos Vakarą", dalyvavi 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 
Studentija tačiau yra jaunimo 

grupė, kuri šalia mokslinio-visuo-
meninio darbo mėgsta ir kultū
ringai pasilinksminti. Todėl suva
žiavimo dalyviams sekmadieni 
rengiama arbatėlė, kurios metu 
jie galės arčiau vieni su kitais pa
bendrauti. Taip pat į arbatėlę yra 
pakviesti studentų korporacijų ir 
profesinių organizacijų atstovai it 
visuomenės veikėjai, tuo būdu 
duodant jiems progą susipažinti 
su studentais, šeštadienį ruošia
mas įdomus meno ir literatūros 

Tel. ofiso HE. 4-6090, rez. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfleld Blvd. 

VAL.: 1—4 Ir 6—t 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

Tel.: Ofiso VI.7-0583, rez.UK. 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
trečlad ir sekmad. ofisas uždarytas 

fteštad. tik nuo 1—8 vai. popie t 
Rearfd. 3241 W. 60TH PLACE 

Tel.: Ofiso III:. 1-5849, rez.HE.4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDOTOJAS IR CHIRURGAS 

B7R7 So. Western Ave. 
VA Ii.: riurlad. Ir šeštad., pagal su-

H I ) . it>n II I»;J : K i i ' . i n i H <i n u o m m n u o 

't iki 4 rmotfit. 7—9 vakare 

• >fLSJI '«• i< #i(l« fici: . ' t—VArds 7 -3526 

cn. C. I. BYLAITIS 
Vi<'•:ii*, vsi'tu, nervų gydytojas 

m. JOMS VALAITIS 
O Y D \ T() JA3 IR CHIRURGAS 

4CCS So. Archer Ave. 
»••••<« JiHfivnl.i A.VC. alaurvt.kamp.) 

Vr.\: ; . n r a ' . 2-4, fi-8: le ltad. 1-5; 
ph-ma«l. Ir ketvlrt. 6-8; trečlad. ir 

p. nl.l. 12:80-1) tik sus i tarus . 

Ofiso teleffonas Vlrginia 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYD;YW»AS I R CHIRURGAa 

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

trečlad. ir sekmad. lik susitarus. 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, I1L 

Šaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, seštad, 
10 ryto iki 4: trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso Y A 7-0554, res. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras augstas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 T. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:80 
v. v. » 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd S t 
Ofiso Tel. BEliance 54410 
iUoddL telef. GRovefaiU 6-0617 

Valandos : 1-S P. M. — 6-8 P. M. 
Tročiad. ir Seštad, pagal sutarti •i witm> vVA. S-ouUO, re*. 00 .4 -1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į» iTKl 

10748 So. Michlgan Ave. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: (Išskyrus šefitad. Ir sekmad.) MG** a * «.•- J A « . , 

Nuo i iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. *&** So. Ashland Ave, Chioago 
SeStad. priima tik pagal susitarimą VAI,.: nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., 6e*-

Rezid.: 10888 Ko. \Vahash AVA. | tad. ir sekmad. tik pagal su 

NUO U2SISENCJUSIV 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ l 

Tie, kurie kenCia nuo SENŲ AT-
V I R Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
r.egall ramiai »6d6tl Ir naktimis mie
goti, nos ju. užfe'.aen8jusio8 žaizdos 

u!ežSjlmra ^ " s k k u c H Ų f m ą ^ n ų " at* |TeL ol iso VX 7-<X K), res. VL 7-7SO* j Jei 

S TKL10V1ZUA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS / L Y G I N T U V A I • (IRON-
E R S e PLOKŠTELftS (RECORDS) 
e NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPUANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

APTARNAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
TeL YArds 7-8666, Chicago 32, 111. 

iYorko studentų surengtą Colum-

kia praktiškų žinių sveikatos ' daugiausia nesulaukus 40 metų 
klausimais . ' amžiaus; o tik apie 

Žmones, kurie turi ramią moteris. 

pobūdžio. Tulžies akmenis, jei 
nedideli, galima pagydyti su 
dieta bei v a i t a i s ; bet j au įstri- > „ V „ a r p J f . S e JtZ££'clZ 
gusį choletithą galima pašalin-
tik tik operaciniu būdu. 

Atsakymą** V. D.* Tai tiesa, 
kad 96% visų trombozų širdy
je pasitaiko pas vyrus, ir tai 

4% pas 

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO LAUKIANT 
R. MIEŽELIS, Urbana, 111. 

Lietuviai studentai studijuoją, Pradedama labai daug studen-
įssiblaškę po visas Amerikos vai- taras aktualių projektų, kurių to-
stybes jau antrą kartą susiburs '• limesnį vykdymą perėmė naujai 
j lietuvių sostne Amerikoje — Ci- i 1952 birželio mėn. išrinktoji Cen-
kagą, kur š. m. rugpjūčio mėn. i trinė Valdyba, susidedanti iš: 
2o-24 d. d. Lietuvių Auditorijos! pirm. V. Kavolio, viec-pirm. L. 
patalpose įvyks antrasis Lietuvių | Grinio, sekr. R. Mieželio ir D Ka-
Studentų Sąjungos JAV-se visuo- \ marauskaitės, iždininko J. fimulk-
t i m s nar iu s u v a ž i a v i m a s . D ž i u g u , 6čiop nar ių R. O š l a p o ir A. K e ž e -
kad tokia jauna studentų sąjun- lio. Visus tuos projektus suvažia-
ga, gyvuojanti vos antrus metus, vusiems Sąjungos nariams teks 
pajege sušaukti net du savo narių išvildenti, išdiskutuoti ir padaryti 
suvažiavimus. 

JOS. F. B I M K , Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Sandelis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jevvelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokejimu. 

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

Budriko Radio Valanda iš WH-

PERKRAUSTAU BAUDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, III.. 
TeL HHAlbrook 5-9209 

SOPHIE BARČUS 
Iš H ( ; i : s stoties - - Banga i:tun 

PIRMAD. lkl PENKTAD. 
8:45 iki i>:.o vul. ryte 

š l s l \ i » , 8:30 tkt MM) vai. ryto 
L I E T U V I I K O S VAKARUŠKOS 

Iš tos imt »toUcH i . i n i A i H i A i i t 
vjik.iic nuo . iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. K o r u \ v i - : i . i i ST. 

Chicago 29, 111. HHmlock 4-2413 

vlrų Ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
LEOULO Ointmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir gaiesito ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jis taipgi paSallna niežė
jimą Ilgos vadinamos PflORIASIS 
Ta'pgl paftallna perSSJlmą Ilgos vadi
namos ATHLETB'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplyšlmą tarp-
plrSčlų. j i s yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. LEOULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, porštamų i r 
niožlnčlų kojų. L*gu-
lo 01ntmenjt,,yr;^L par
duodamas p o 7 B c, 
f l . 26 Ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir Mll-
wąukce, a r b a a t -
siųskite money orde 
rl i — 

LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy S t , Chicago 34, Iii. 
MUlberry 6-8694 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS ER 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS . 
Sąiinlngaa Ir garantuouu darbas 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais; 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. > Francisoo. 

Telef. YA 7-1099 

S/"^— 

phijoje, Bostone, Clevelande, Wor-
c-36teryje, Baltimoreje ir prie Illi
nois Universiteto Urbanoje. 

Sąjungos elektoratui referendu 
mo keliu š. m. balandžio men 
priėmus Sąjungos statutą, kuria 

kosi uždirbdami dilį mokslapini-
gių vasaros atostogų metu' fabri-

. kuose, naudodamiesi senų tėvų p> 
rama ar net dirbdami naktimis, ir 
kartu studijuodami dienomis. Cen
trinė Valdyba yra gavus virš 30 

buvo aprobuotas 1951 m. rugpjū- i prašymų iš dabar studijuojančių 
čio mėn. Čikagoje įvykusio pirmo studentų tarpininkauti stipendijų 
visuotinio studentų suvažiavimo, gavime. Turimi adresai ir apie 20 
Sąjunga įgavo teisini statusą, studentų, kurie negali tęsti arba 

sprendimus, kuriais vadovauda-
Lietuvių Studentų Sąjunga J. I mas i Centrine Valdyba galėtų | F C l?50kiL radio ^totFeVketvir 

A. V-se buvo įkurta 1951 m. pa- veikti. jtadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 
vasarį kelių pasiryžėlių studentų 
pastangomis, kurių svarbiausi ini- I Studentų šalpos reikalas 
ciatoriai buvo kolgs. V. Kavolis ir 
V. Žvirgždys. Išrinkus pirmąją' Praeitų metų suvažiavimo me 
Centrinę Valdybą, kuriai pirmi- tu buvo suorganizuotas bendras 
ninkavo kol. V. 2virgždys, Sąjun- Sąjungos Šalpos Fondas su tikslu 
ga pradėjo savo organizacinio gy- rūpintis medžiaginės paramos su-
venimo išplėtimo fazę. Narių skai- \ darymu ir paskirstymu lietuviams 
Čius nuo mažos saujelės išaugo \ studentams, nes finansinis klausi-
iki netoli trijų šimtų. Sąjungos į mas yra vienas iš svarbiausių šių 
skyriai įsisteigė beveik visuose j dienų studentui. Vos keliolika iš 
didesniuose Amerikos miestuose: kelių šimtų studijuojančiųjų te 
Čikagoje, Ne\v Yorke. Philadel- gauna stipendijas. Visi kiti mo 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
^ 

AID OVKRSMAK, lnt\ , 81.13 S. Halstcrt St., OIilott«o 8, tel. DA S-3859 
Bendrove siunčia maisto siuntinius j Voklotlja Ir kitus kraštus, IS-
akyrus SSRS. Prlntatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
Iš Europos N.I nih-liu pi lnas draudimas. Itolkitl. pilno slunt. s^rav^o. 

Siuntinys N r. 3 — $0.20 
4 HV. rūkytų lHš'nlu 
2 BV. kiaulinių tuukų 
2 sv. m D r ararino 
\ sv. kiaulienos m§no« 

si u n 11 n j s N r 13 — 90.40 
•• sv. rrtkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
I sv. deRlntos ' e-vos 
1 sv kakavos 
1 s v. šckol&do 
i sv oukrjicua 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 gv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavom 
i sv. Šokolado 
i H S v. cukrau* 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N r. 6-7 
10 sv. cukraus |2.rt0 
10 sv. b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. aryn. kiaul. taukų $6.26 

j> 
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OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( S p e c innicui IlgoM Ir akušerija) 
4 0 5 5 A r c h e r A v e . 

Kampas Archer Callfornia Ave. 
V A U : 2—4 ir 6—9 p.p 

Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Oflso YA.7-1166, recDA.6- lL26 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 \Vest 35th Street 
( kampas Halsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4, vai. 

15i7. 3247 S. 1..MI.KA1.I) AVE. 

Of. GRovehiU 0-4020. r. HUltop 5-1&00 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Bd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. Ir šoštad. pagal sutart} 

Tel.* Ofiso PR.0-3838, n / RE.1-9199 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:30 
lkl 9 vak. Trofiiad. ir šešt. uždaryta 

GRovebili 9-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

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

susitarimo Išskyrus tročiadienius 
2422 West Marquette K<1. 

OfiHo ir buto tel. OI.. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KK^zie 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Otn Cicero 
Kasdien 10—12. Be to. antrad. ir 
kotvirtad. 6:30—J9 v. v. šeštad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 49th Ot, 

Telefooas: REUanoe 5-1811 

DR. WAITER J. KIRSTUX 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3025 VVest 59th Street 

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

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, Jei 
iiAateiliepia gaukite Klkl/.io 3-2868 

DR. EMULY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susltarua. 

eL: OtlHO V A. 7 -4787, re*. l> l t .6 -%0 
leatsllleps viršminfiti teh 
šaukite: Mldvvay 3-0001 

Tel.: Ofiso HI .4 -2123 , rez.PR.A-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

;Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South U'cstern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta, 
• • •» 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

8J67 South Halsted Street 
Val: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso i'R.0-6446 rez.0E.4-3150 

DR. F. C. WiNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGįAS 

2420 Hest Marąuette Rd. 
V A L : nuo 2 Iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečlad. ir šeštad. panai sutart) 

Tel. Ofiso CA 8-0257, rez. P H 6-6859 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ke/.1<1. 8800 S. Artessian Ave. 

VAL.: 1 1 v. r. lkl 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

ttft metu. patyrimas 
iv t. YArds 7- i82» 

I rltaiko Akinius 
Kreivas Akla 

Ištaiso 
Ofisas ir akiniu <Url>tu\e 
756 West 35th Street 

V A L : nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tr«-
Člad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p.p. 

I K/aiiiiimojji Pritaiko 
Akis Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: plrinad. antrad. ketvlrtad. 
penktad. 9:30—12: 1:80—8 v.v. 
trečlad uždaryta, Sestad. 9:80 Iki 

12; I.S<> iki 6 vai. vak. 
(Ana i 8.0523. I'laU IUdg. 

i 
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Goodyear Tires*Tubes 
1 ' 

TURIME IR KITŲ I&DIRBYSCIIŲ PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES StDYMIU APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ ( F E N D E R ) REMONTAS 
NĘ^IOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekfts > I oi o r Sale^ Ine. K 
4030 A i t n i H i e A V E N U E . Chrysler —Plymouth pardavfijas. Tel. Vlrginia 7-1515 | 

Tel.: Ofiaa YA.7-5557, re/..HK-II0«tt 

y: DR. FRAMK C. KWIMN 
* GYDiYTOJAS I R C H I R U R G A S 

1651 W e 8 t 4 7 t h S t r e e t 
LIGONIUS PRIIMA: Kaadlen nuo t 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Iftakyrus trečlad. ir ftofttad. vak 
Tel. Ofiso OR «-589» PR, «-4732 

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

2 4 2 8 VVEST 63rd S t r e e t 
(kampas 68 ir Artesian) 

VAL: 2'—4 p. p. ir nuo fl—8 v. vak 
Tr*«. Ir ae&t.>.2—4 p. p. Sekm. uidar. 
Nuo liep. 12 d. iki rugp. 18 d. seBtad. 

uždaryta 
, — ^ - . -r— 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T L S T A S 

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

ponkt. X—6, 7—9 p.p. 
8147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. t r e č , seftt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

PR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 Iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi 1 rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7771 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 We«t 71st S t 
l'uftmimo laikas pagal susitarimą 

relefonaa ^Uovohl l l 6-67H5 

DR. AHTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6822 South Węt4ern Avenue 
Priėmimo laikas 'pagal autarimą 

telefonu. 
Telefonu* OroveoiU 44MM1 
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R A U G A S 
THE UTHTJAN1AN DAILY FR1RNI) 

«SS4 S. Oakley Ave., Chlaųfo &, 111. Te*. Vlrgtula 1-M40; T-6641; 7-6M1 
Kntered a« Second-Class Matter March 81, l»l«. at Chk>ago, Illinois 

Under the Act ofMarch 8.1879 Meraber of the Catholtc Press AM'n 
Publia h ©d dally, ©įcept Sundays, 
Llthuanian Catholit Praa Society. 
PRENUMERATA: Metams 
Chicagoj Ir CIceroj 89.0U 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
bželeayje 111.00 

SUBSCRIPTION RATES 
88,00 per year outslde of Chloago 
$••00 per year In Chtcago 6 Ctoero 
$8.00 per year tn Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metu S miu, 1 mla 

$6.00 $2.76 $1.26 
84.60 $2.60 $1.00 

UO $1.00 $1.86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuotlora. Nesunaudotų straipsnių ne 
sau^o, juos tratina tik 1A anksto susitarus. Redakcija uf skelbimų turln) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą, 

Reikšmingi pavyzdžiai 

Pasižvalgius politi
kos lauke H 

K. 1»K. 

Pasaulis žino daug faktų, kada žmogaus talentas ir ener
gija pasireiškia normalaus subrendimo metu. Būna, kada žmo
gaus energija ir genijus tik į senatvę stipriau pasireškia. Vie
nas tokių pavyzdžių yra didysis popiežius Leonas XIII, palygi
nant žiloje senatvėje savo didžia asmenybe pasireiškęs. Yra 
žmonių, kurie nuostabiai ilgai sugeba būti enegingi ir talentin
gi. Vienas tokių didelių mūsų amžaus vyrų yra W. Churchill, 
baigiąs aštuntą dešimtį metų ir vis tebesąs labai veiklus, besi
reiškiąs savo didžia politine asmenybe. Turime ir trečią kate
goriją žmonių, kurie palyginti, jauni savo didžiais darbais pa
sireiškia. Kiekvienos tautos literatūra tur savo labai anksti pa
sireiškusių talentų. Rusai turi Lermontovą, mes turime Vyt. 
Mačernį ir t.t. Panašių vardų galėtume rasti daugely kultūrinio 
gyvenimo sričių. 

Tas pats yra politikoje. Pirmas didžiulis vardas politikoj, 
labai jaunas darąs pasaulines reikšmes žygius, yra Aleksand
ras Makedonietis, kuris helenistinėje dvasioje išugdytas dar ne
turėdamas trisdešimt metų užėmė beveik visą tada žinomą pa
saulį ir išplėtė helenistinę kultūrą. Gerai žinome, kad Aleksand
ras mirė vos 30 su viršum metų turėdamas. Iš naujesnių laikų 
turime Joanos d'Arc pavyzd}. Si jauna moteris savo laiku reiš- I p a s a u l i n e olimpiada" Ji buvo 
kė labai daug politikoje ir kare ir yra pelniusi nemirtingosios Į p a t e n k i n t a > k a d i š į v a i r i ų k r a š 
garbę. 

Norėdami būti objektyvūs, turime pripažinti, kad ir šiomis 
dienomis palaidota Ieva Peron, Argentinos prezidento žmona, 
mirusi vos 33 metų, taip pat pasiekė labai didelių laimėjimų ir 
nemirštančios garbės. Neabejotinai ji liks viena žymiausių mū
sų amžiaus asmenybių, turėjusių milžiniškos įtakos į savo kraš
to politinį ir socialinį gyvenimą ir sugebėjusios įgyti milionų 
paprastų savo tautos darbininkų meilės. Galima įsivaizduoti 
įvairias diktatūrines machinacijas, tačiau negalima įsivaizduoti, 
kokiu būdu diktatūrinis Argentinos režimas būtų galėjęs su
traukti milionines minias žmonių j sostinę ir išspausti ašaras 

Maskva slėgė reparacijomis.... 
Maskva slėgė Suomiją karo 

reparacijomis. Ir niekas nema
nė, jog Suomija galėj jas iš
mokėti Stalinui ir išlikti gyva, 
bet ji padarė savo. Paskutiniai 
karo reparacijų gaminiai jau 
pakelyje į Maskvą. 

Suomija atliko didelį repara
cijų darbą, kuris jai buvo pri
mestas neteisingai. Suomiai at
statė savo kraštą, pradėjo nau
ją pramonę, dirbo kaip vergai, 
kad išpildytų Sovietų reikala
vimus. 

Suomiai išpildė ir pasidarė 
turtingesnė, negu bet kada yra 
buvę — ir dabar yra laisvi šio 
pus geležinės uždangos. Ir šian 
dien yra didžiausias rūpestis 
kaip išlikti ir toliau laisvais. 

DidelS šventa 

LĖKŠČIŲ TYRINĖTOJA* 
••••« J f ^ S ! ! 

Neseniai Suomijoje įvyko 

tų turėjo svečių sportininkų. 
Tai buvo didelė šventė. 

Greitai Suomija paminės dar 
didesnį įvykį. Už kelių savaičių 
ji baigs mokėti Maskvai karo 
reparacitas. Kokio gi karo 

i reparacijas Suomija turėjo 
mokėti Maskvai? Gi karo, 
kurį pradėjo Sovieų Rusija, bet 
Suomija pralaimėjo. Visi žino, 

Inžinieriai Rallin \V. Gillespie (kairėje) ir Whrithrop K. Coxe 
aiškina diagramą Los Angeles mieste apie ..skraidančias lėkštes". 
Jie sako, kad jos yra ne kas kita, kaip disko formos susiforma
vę ionai tam tikro magnetinio lanko erdvėje. Minėti inžinieriai 
dirba slaptoje valdžios tyrimo įstaigoje. (INS) 

FORMOZA ŠIANDIEN 
PRANYS ALŠRNAS, Kanada 

Užliejus visą Kiniją raudona- ,šiuo metu yra labai tirštai ap-
jai bangai, nacionalinės Kini jos ' gyvendintas žemės plotas (ji 

kad Suomija «yra nekalta d'ėl 
prie mirusios Jieyos grabo. Jieva Peron, pat kilusi iš neturtin-1 ^ ^ ^ _ „ , i t i k a i . . 
gos šeimos, anksti parode sugebėjimą organizuoti darbininkus; . . , .. •. ,. . . ... I .?. v . ..f. . ... . nutarė, kad ji kalta ir turėjo ir jgyti jų meiles. O toji meile galėjo būti Įgyjama tik konkre-[

 x. ,. « . AJ
 n ., . J 

čiu rūpesčiu, sugebėjimu parodyti širdį paprastam žmogui, ku
ris tada atveria ir savo širdį. Galime mes turėti savo nuomonę 
apie tą santvarką, kuriuo pačiu didžiuoju ramsčiu buvo žymio
ji velionė, tačiau negalime turėti abejonių dėl jos asmens ypa
tingumo ir jos vardo nemirštamumo. 

Kai pasižvalgysime aplink save ir kai paklausime, kokiu 
keliu reikia eiti į šių dienų vargstančio žmogaus širdį — atsa
kymas bus tas pats, koks jis buvo per amžius — reikia žmo
gui parodyti tikros meilės, reikia teikti jam paguodos kasdie
ninio gyvenimo varguose. 

Jieva Peron savo jauna energija ir ypatingu talentu pa
rodė, kad paprasta jauna moteris gali įeiti į milionų žmonių šir
dis, įgyti jų pasitikėjimą ir meilę. Tai reikšmingas pavyzdys 
visiems, kurie nori įgyti savo kartos žmonių pasitikėjime ir at
naujinti žemės veidą. K. Mockus 

Spauda ir rinkimai 
Prezidentas Trumanas mėgsta kalbėti apie tai, kad 1948 

metų rinkimus jisai laimėjo be spaudos pagalbos. Tą jisai pa
kartojo ir demokratų nacionalinėj konvencijoj Chicagoje. Šitaip 
kalbėdavo ir prez. F. D. Rooseveltas. 

Šitoks tvirtinimas, mūsų manymu, nėra teisingas. Kiek
vienais rinkimais spauda suvaidina labai svarbų vaidmenį ir dėl 
to rinkimų kampanijų metu į ją kreipiama daug dėmesio. Var
gu kas galėtų abejoti apie spaudos vaidmenį ir p. Trumano iš
rinkime. 

David Lawrence, "U. S. News" redaktorius, gindamas spau
dos poziciją, nesugriaunamais argumentais įrodo, kad ir Roo
seveltas ir Trumanas buvo išrinkti laikraščių, pirmoj eilėj dien
raščių, pagalba. Anot jo, didžiausią ir efektingiausią pagalbą 
davė pirmuose puslapiuose dedamos žinios apie jų sakomas kal
bas ir visą veiklą rinkiminės kampanijos metu. Pirmuose dien
raščių puslapiuose dedamos žinios turi daugiausiai reikšmės. 
Jos daro į skaitytojus daug įtakos. Ir, reikia pasakyti, kad JAV 
dienraščių daugumos žinios iš politikos gyvenimo yra objektin-
gos, duodančios galimumus patiems skaitytojams susidaryti sa
vo nuomonę apie vieną ar kitą kandidatą. Yra patirta, kad 
dienraščių pirmuosius puslapius skaito 97 skaitytojų nuošim
čiai, kuomet vedamuosius straipsnius (editoriaulus) 35 nuošim
čiai. Bet juk ir editortalais ne visus skaitytojus galima palenkti 
j vieną ar kitą pusę. Dažniausiai skaitytojai patys apsispren
džia, skaitydami partijų politines programas, jų kalbas ir šiaip 
įvairius pareiškimus, 

Ta pačia proga pažymėtina, kad turinčių teisę balsuoti 
JAV yra 90 milionų žmonių. Tikimasi, kad iš to skaičiaus šie
met balsuos 55 milionai. JAV rytiniai ir vakariniai dienraščiai 
turi 54,000,000 skaitytojų (kasdien). JAV yra netoli 18 šimtų 
dienraščių. Tuo būdu nesunku yra suprasti, kaip didelę įtaką 
jie turi į savo skaitytojus. Laikraščių leidėjai gali griežtai iš
eiti prieš vienos ar kitos partijos kandidatus savo vedamaisiais 
straipsniais, karikatūromis ar kuo kitu, bet objektyviai skel
biamos žinios apie partijų programas ir kandidatus daugiausiai 
paveikia į skaitytojus. O tokių žinių dienraščiai nesundžia duoti. 

Be reikalo p. Trumanas iš vienos pusės puola laikraščius, 
o iš kitos — didžiuojasi, kad jis be spaudos pagalbos 1948 m. 
rinkimuose buvo išrinktas prezidentu. 

sotinti Sovietų Rusijos impe
rialistų apetitą. Jau dabar aiš
ku kiele suomiams kainavotper 
aštuonis metus, kad išpildytų 
Maskvos reikalavimus. 

Maskvai buvo viskas išmokė
ta gaminiais. Laivai, namų sta
tybai paruošta medžiaga, len
tos, medžio gamybai ir elektri
nė mašinerija, vario vielos ir 
fabrikams įrankiai buvo pasių
sta į Rusiją. Jei visus tuos ga
minius sudėtum į prekinio trau 
kinio vagonus, tai jie išsitiestų 
nuo Pettsburgh'o iki San Fran 
siseo. 

Va kokia Maskvos aritmetika 

Suomijai buvo nustatyta vi
so 300 milionų dolerių karo 
reparacijų. Vėliau Sovietų Ru
sija numušė iki 226 milionų do
lerių. Bet Sovietų Rusija, nau 
dodama Maskvos aritmetiką, 
gavo iš Suomijos visokių reik
menų už 750 milionų dolerių 
vertės, skaitant dabartinėmis 
kainomis. 

Suomijai kaikurių dalykų 
gamyba labai brangiai kainavo, 
nes Rusija reikalavo daug to
kių dalykų, kurie pirmiau Suo 
mijoje nebuvo gaminami. Suo
miai turėjo pastatyti naujas 
dirbtuves, daug kainuojančias, 
o kitas pakeisti į tokias, kurios 
gamintų reparacijų reikmenis. 

simboliu vepaliko tik nedidelė 
sala, su 9,000,000 gyventojų, 
Formoza. 

Devynių milionų žmonių gy
venvietė, mūsiškiu mastu, gal 
ir netiktų vadinti "nedidele sa
la", tačiau, tai sulygus su mil
žiniškuoju visos Kinijos kolo
su, sudaro labai mažytį žemės 
plotą. 

Toje saloje dabartiniu metu 
yra prisiglaudęs nacionalinės 
Kinijos galva, generalisimus 
Čiangkaišekas, jo* žmona Ma-
dame Čiang ir laisvosios Kini
jos vyriausybė. Jie tenai prisi
laiko nuo 1949 m., kada Kiniją Čiang, 
užvaldė raudonasis Mao. 

Čiangkaišeko vyriausybė sa
vąją sostinę yra įkūrusi For-
mozos salos Taipei mieste, ku
rią, be abejonės, čaingkaišekas 
laiko laikinąja laisvosios Kini
jos sostine, lygiai taip pat, kaip 
2-rojo pasaulinio karo metu bu 
vo paskelbęs tokia vyriausybės 
buveine Čunkingo miestą. 

Kaip ten bebūtų, tačiau šiuo 
metu Formoza atitinka visus 
laisvosios valstybės reikalavi
mus. Ji turi savo vyriausybę, 
gana stiprią 'kariuomenę ir 
nuolat bekylantį ekonominį gy
venimą. Spaudos žmonių teigi
mu, Formoza drąsiai galima lai 
kyti modernios Kinijos pavyz
džiu. 

Formozas žmonių gyvenimas, 
palyginti jį su dabartinės rau
donųjų smaugiamos visos Ki
nijos gyvenimu, esąs didelės 
pažangos augštyje. Salos kas
metinis biudžetas, nors žemės 
plotu ji sudaro labai menkutę 
dalelę visos Kinijos, siekiąs net 
37% raudonosios Kinijos 1950 
m. biudžetinių sumų. Raudono
sios Kinijos doleris šiuo metu 
yra bevertis, tačiau Formozos 

priglaudusi net apie 2,000,000 
tremtinių iš raudonosios Kini
jos), tačiau Formozos tekstilės 
industrija aprūpinanti ape pusę 
salos gyventojų savo gamybos 
drabužais. Kitą pusę, žinoma, 
tenka importuoti. Eksportinius 
bei importinius ryšius Formoza 
itin glaudžiai palaikanti su Ja
ponija. Formožiečiai parduoda 
japonams gana didelius kiekius 
ryžių. 

Nacionalistų vadas čiangkai-
čekas 

Jis ir jo žmona, Madame 
šuo metu jaučiasi gy

veną ištrėmime. Jie tiki, jog 
Taivvan (kiniškas Formozos 
vardas) tėra tik jų laikinė prie 
glauda. Jie niekad nepameta 
vilčių, kad ateis laikas, kuomet 
vėl galės grįžti į Kinijos žemę. 

Suomiai gamino 199 rūšių reik i dolerio vertė, palyginti, yra ga-
menų Sovietų Rusijai, kad pa- i n a augšta. Teigiama, jog prieš 
tenkintų besotiškus bolševikų šešetą mėnesių Hong-Kongo lai 
apetitus. 

Į Rusiją suomiai, tarp kitų 
gaminių, turėjo pasiųsti 50,000 
elektrinių motorų, 1,000 gene
ratorių, 510 perkeliamų elekt
ros jėgainių, 1,128 vandens 
siurblių, 6,000 paruoštų namų, 
1,462 mylių vario vielos ir t.t. 

Suomiai suvaržė diržus ir 
smarkiai dirbo, nes jie žinojo, 
jei jie nebūtų pristatę reikme
nų Rusijai, tai ji būtų Suomi
ją okupavusi. Bet ir dar dabar 
nėra žinomi Sovietų planai Suo 
mijos atžvilgiu. 

svojoj rinkoj amerikietiškas do 
leris buvo galima pirkti už 30 
formoziškių dolerių, o dabar — 
jis tekainuoja tik 22. 

Formoziečių gyventojų že
mės ir kiti mokesčiai esą labai 
sumažinti. Kraštas apraizgytas 
gerais keliais, turi gerus uos
tus bei sutankintą mokyklų 
tinklą. 

Sakoma, jog šiuo metu 80% 
formoziečių yra raštingi. Tuo 
tarpu Kinijos žemyne —- šito
kio "liuksuso", toli gražu, ne
matyti. 

Nežiūrint to, kad Formoza 

Šiuo metu Čiangkaišekas ei
na 65 m. amžiaus, šis nacio
nalinės Kinijos vadas yra tikro 
asketiško gyvenimo pavyzdys. 
Jo valgių stalas niekad nepasi
žymįs jokia prabanga arba kaž 
žokiais moderniais patiekalais. 
Dažnai jis pasitenkinąs pasiso
tinti vien tik ryžių sauja. Be 
to, jis niekad nėra rūkęs arba 
g'ėręs svaigiųjų gėrimų. 

Čiangkaišekas yra konverti
tas. Jis yra krikščionis. 

Jo dienos darbas pra
sideda kasdien su saulės tekė
jimu. Prieš pusryčius jis ir jo 
žmona skiria atitinkamą dalį 
laiko maldai ir susikaupimui. 
Jie meldžiasi savo privatinėj 
koplytėlėj. 

Formozos karinės jėgos 
Jos esančios patenkinamos. 

Čiangkaišekas savojoj armijoj 
priskaito apie 600,000 vyrų. 
Krašto gyventojai dabartinei 
vyriausybei yra gana lojalūs. 
Tą lojalumą būtų galima pai
liustruoti ir tuo pavyzdėliu, jog 
praeitą žiemą, paskelbus papil
domą kariuomenės ėmimą, 12 
tūkst. jaunuolių įstojo į karių 
eiles. 

Pagrindinį ir itin gerai or
ganizuotos Čiangkaišeko armi
jos branduolį sudarą 150,000 
vyrų, kurie išdalinti į dvylika 
divizijų. Divizijos esančios ga
na gerai apmokintos, gerai mai 
tinamos, puikiai aprengtos ir 
gerai ginkluotos. Jų uždavinys 
— nuolatinis budėjimas atrem
ti raudonųjų invaziją į salą. To 
budėjimo didžiąją naštą, be 
abejonės, neša patruliuojantis 
Formozos vandenyse JAV sep 

tintasis laivynas. Jeigu ne ame 
rikiečių karo laivai, savaime 
aišku, raudonieji gal sesiai 
būtų mėginę išsilaipinti pas 
Čiangkaišeką "j svečius"... 
Čiangkaišeko kariuomenę inst
ruktuoja geri kariniai žinovai 
amerikiečiai. Jų apmokomi ir 
armijos lakūnai. Formozos ori
nes jėgas sudaro amerikietiš-
kieji Mustangai ir kiti senesnio 
tipo lėktuvai. Kilus karinėms 
operacijoms, savaime aišku, 
jiems reikėtų stoti į kovą prieš 

i Mao Tse-tungo žinioj esamus 
j moderniškus Sovietų gamybos 
MIG-us. Tačiau amerikiečiai 

1 instruktoriai, esą, visiškai pa
tenkinti Čiangkaišeko kariais 
ir lakūnais dėl jų kietos dva
sios ir tvirto pasiryžimo kovo
ti prieš raudonuosius. 

Formozos ekonominės pažan
gos priežastys 

Priežasčių gai yra ir daug, 
tačiau bene viena iš pagrindi
nių — JAV ekonominė para
ma. O toji parama — nėra am
žina. Amerikiečiai kasmet ski
ria Formozai, berods, po 100 
mil. dolerių. Tai geros veisles 
"karvutė", kuri duoda vertin
go ir daug "pieno"... 

Taigi, šiuo metu milionai pa
saulio pavergtų žmonių gyve
na viltimis, kad prašvis kada 
nors laisvės rytas ir subyrės 
raudonosios* tiranijos pančiai. 

Tomis viltimis gyvena ir to
limosios Kinijos gyventojai, o 
taip pat ir jos tremtiniai, šiuo 
metu prisiglaudę Formozos sa
loj. 

Kiek kurių tautybių yra 
JAV-se 

JAV piliečiai, be anglų, savo 
tautinės kilmės atžvilgiu ap
valiais skaičiais duoda tokį vaiz 
dą: vokiečių kilmės amerikiečių 
yra 18,000,000 (maždaug tiek, 
kiek sovietų rytų okupuoto
je Vokietijoje), negrų 15,000,-
000, airių 7,000,000, italų 6,-
000,000, lenkų 5,500,000, žydų 
5,000,000 (maždaug keturis kar 
tus daugiau, negu Izraelio vals
tybėje), prancūzų 4,000,000, 
meksikiečių ir ispanų 3,000,000, 
švedų 2,500,000, cechų 2,000,-
000, norvegų 1,800,000, vengrų 
1,000.000, slovakų 900,000, ru
sų 800,000, olandų 750,000, da
nų 700,000, graikų 650,000, lie
tuvių 600,000, suomių 500,000, 
belgų 450,000, slovėnų 430,000, 
kroatų 410,000, ukrainiečių 
400,000, rumunų 370,000, indų 
350,000, valiečių 320,000, por-

| tugalų 300,000, siriečių 200,000, 
I bulgarų 150,000, japonų 130,-
]000, kiniečių 115,000, albanų 
90?000, latvių 70,000, turkų 60,-
000, arabų 50,000, estų 40,000. 

Iš viso JAV piliečiai pagal sa
vo kilmę yra 77 tautybių. 

Maži vaikai lipa motinai ant 
kelių, dideli — ant širdies. 

— Priežodis 

Kalendorius 
Talučiai išvyko atostogų. 
Talutienė: — Aš raktą pali

kau kaimynei. 

Talutis: — Kam? Mes netu
rime nei gėlių, nei gyvulių kam
bariuose. 

Talutienė: — Bet, vyreli, ka
lendorius reikia kasdien nu
plėšti. 

Platinkite "Draugę" 

I Išpardavimas su 20% Nuolaida j 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad. i r Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

Soutlmest Furniture Company 
6200 South VVestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

i SIUVAMU MAŠINŲ KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4nn SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei 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 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

Mes Radome 

** TMPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 
dividendą. 

Our Htm Homt t&įįį 

and Loan Associatiort 
*»^**j**i*«*t 
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ĮVAIRIAUSIOS ŽINIOS 
Šoferiai pavojingesni už 

maištininkus 
Susisiekimo saugumo šefas 

Singapūro mieste paskelbė, kad 
šoferiai per metus su savo ma
šinomis daugaiu žmonių užmu
ša, negu komunistų partizanai, 
su kuriais jau kelinti metai kaip 
britai kariauja Malajų koloni
joje. Vidutiniškai imant, kas-

bombas, o britai — užkrėstus 
žmones, vadinas, amerikiečiai 
civilizuotesnį. Jei "Krasnyj 
Flot" paduotą temą sovietų 
spauda stiprins, tai britai bus 
fantastiškiau apkaltinti, negu 
amerikiečiai. 

CLASSIFIED AND HĖLP WANTED ADVERTISEMENT 
RBAIi ESTATE 

3J= 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 

dien automobilistai užmuša ar VISOKĮ v ACJAIŲ 
sužeidžia 10 žmonių. Teroristai j *** ' ^^LM-rĄ 
partizanai neturi savo sąžinėje 
tokio baisaus aukų skaičiaus. 

Malajai nelabai kuo skiriasi 
nuo JAV: per tą pat laiktarpį, 
kai Korėjos frotne (šiemet) žu
vo 600 Amerikos karių; nuo au
tomobilių katastrofų JAV teri
torijoje žuvo 13,000 gyventojų. 

Savininkas parduoda 7 kamb. med. 
rczldenblja. Karfttu vand. apSlld., sto 
keriu. Automatiškai karstus vanduo. 
VonoolftkoH užuolaldotf, žieminiai lan
gai, naujas 2 autom. gar. su i vlrSų 
pakollomom durim. ApyllnkSJ 35th 
Ir Callfornta. Arti katalikiškos Ir vle-
Sos mokyklos. Pulki transportaclja. 
Tuojau galima užimti. 

VlrglntA 7-1314 

HELP W ANTRU — VYRAI 

Raupsuota propaganda 
Sovietų laivyno organas "Kra 

snyj Flot" paskelbė fantastiš
kiausią kaltinimą, kad britų ka
riškiai Korėjoje "meta raupsuo 
tuosius komunistų fronto užpa
kalyje" ir kad jau nuo 1951 

CARR MOODY 
LUMBER CCX 

STASYS UTYVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAlNAVIM* IR PREKIŲ TIU-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

PROGOS OPPORTUJyiTIES 

Pardavimui 
GROSKRIŲ IR MĖSOS 

KRAUTUVĖ 
metų britų kareiviai jurininkai | Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam-
šitokiu būdu skleidė raupsus 
(lepra) šiaurinėje Korėjoje. 

Amerikiečiai mėtą bakterines 

* ^ ^ ^ ' * D R A u 5 E ^ V p ^ m o k a . 
nes Jis yra plačiausia! skaitomas 
'rtnvly dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems. 

bariai užpakaly krautuvės. Ilga
laikė nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

2-Jų butu — 6 Ir 6 kamb. Akmens 
priekis. Alumlnlal žieminiai langai. 
Spaudžiamu oru apšildomas. 2 au
tomatiški vandens Šildytuvai. Gara
žas. Veneciškos užuolaidos visam na
mui. Abu butai užimami po 90 die
nų. Parduoda savininkas. $17,000. 

MAnsfieUl 6-1051& 
4425 plom-or s i . 

$1,200 mokėję galite nupirkti 
ant 729 W. 17th PI. 4 butų mū
rinį namą. 1 butas tuščias. 

š a u k i t e : 
KE 3-4520 ( 

' 

Parduodama taverna Ir namas. Ge
rai (steigta puikioj apylinkėj. 6 kamb. 
butas viriu); pilus sklypas Salia. 2 
autom, garsias. Didelis pasldSJtmūl 
naumlis. J kainuota skubiam parda
vimui. Neapleiskite šia proga. Ra-
iykite: Hox H 111 c/o, Draugas, 

55 !•:. \Ya.slitiiKtoii St. 

RKIK.YIJNGA — VYRAI IR MOTERYS 

^ 

CRESCENT INDUSTRIES 
N E E D S: 

Men Women 
• Floor Inspectors • Solderers 

• Wirers 
• Repairmen # Assemblers 
• Stock Handlers • Machine Operatore 

DAY AND NIGHT SHIFT 
7:30 a. m. to 4 p. m. 5:30 p. m. to 11:30 p. m. 
Experienced or will train. Opportunity for advancement. 
Automatic vvage inereases. Nevv modern Plant; Cafeteria. 
Free Insurance. Paid Holidays and vacations. Company 
bus to door. Intcrvicvving 8 a.m. to 5 p.m. Sat. 8 to 12 noon 

5900 W. Touhy 

^ _ 0 
HELP VVANTED — VYRAI 

l ' A U S i m r o D A N 

Dviejų aukštų mOrlnls namas (po 
6 Ir 7 kambarių), antras aukšta* 
yra tuščias; kaina $ 15,000.00. Ma
tykite j | 6223 South (Jreen Street 
arba Saukite: KNglctvood 4-1207. 

SAVININKAS parduoda namą, 
tuojau galėsite užimti. 6 kamb. 
rezidencija, gražus uždaras por-
čius. Aliejinis apšildymas, 2 auto. 
garažas. Puikioje vietoje. Telefo-
nuokite savininkui KEystone 9-
9189 vakarais. 

Pirkite nuo savininko. "VVIseonsIn'o 
250 ak. arti Rlehland Centor. 130 ak. 
apsgti, kiti miSkas ir ganykla. Mod. 
8 k. nam„ gar. tvartas, kiti pasta
tai. Visi Įrankiai serai uktnlnkystel. 
26 mclž. karves, 18 telyčių. 10 ver
šiukų, 40 kiaulių, pora arklių. Kai
na $30,000. » o gyvuliu ir jrankių kai 
na $15,000. KaSyti: H. B. LantlnK. 
Yuba, Wls.. R, K. 2 arba tol.* Viola 
6 - K - l l l d 6 l >l;i ii»;iii u i n f n r m . 

VYRAI... VYRAI... VYRAI... 

Ar JOs esate susidomėję nuolatiniu 
gerai atlyginančiu darbu? Prie uni
jos priklausanti dirbtuve; pilna prie
dų programa. 

Reikalinga turBti bent kiek staliaus 
patyrimo. Turi bflt norintis statyti 
„tanks". Mes padėsime jums gauti 
unijos kortele. 

Ateikite šiandien pas: 

CHICAGO WOdt)EiV TANK 
CO. 

2687 8o. Throofc 

HELP \VANTKD — MOTERYS 

Ar j irškot r nuolatinio darbo? Tu
rimo keletą vietų tuojau pal gabiems 

• M l ( I I A N I K A1\IS 

Geros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. 
Atlyginimas su ,,bonus" — priedais. 
Užtektinai darbo. Kreiptis asmeniš
kai ar telefonu... 

GItdVE M01X)ft SALES 

6832 Ogdėn Ave. 

Gtfnderstftf 4-5825 

Savininkas parduoda 5 kamb. „stup-
eo bungalow'', Užbaigtas rūsys gali 
bfltl vartojamas kaip butas. Naujas 
automatiškai Kalinis karSto vandens 
Šildytuvas. Uždari porčiai užpakaly. 
Žieminiai langai ir sieteliai. 2 auto. 
Kar. 60 pėdų sklypas: apsodintas. 
Arti mokyklos, bažnyčios ir geros 
susisiekimas. 

2730 N. Mobile Ave, 

Parduodamas 2 butų namas po 5 
didelius kamb-; karštu vandeniu ap-
Slld.; 2 centralinial apSild.; auto
matiškas karšto vandens Slld.: 2 au
tom, nutriniai garažai. Kreiptis: GG43 
So. Falrfield Ave. arba Saukite: 

IMlospcvt (1-0219 

-y ^ 
Ar jus jlelkote nuolatinio darbo su geru atlyginimu? 

STANDARD PACKING CORP. 
Turi keletą darbų Sios<> srityse: 

• Milling Alacblne Oper. • Dtill l'reaa Oper. • Honlng Machine Oper. 
• Turrvt l.atlu' Oper. • Macliinc Asscmblcrs. 

įHirba galima gauti dirbti dienomis arba naktimis. x-4::u> vak. arba 
4:30 vak. 1 vai. ryto. *).7f>l4 j vai. dienomis. $1.86H naktimis, 
( .eros darbi* sąlygos; švari dirbtuve. Visi darbininkų priedai. Atoikito 
arba saukite <iel asmeniško pasikalbėjimo. 

STANDARD I M K I M CORP 
•••'»> \ V . H l . l l l l l i i N 

^ 
l»lt<*iwy 8-4000 

• Purk Kidge, 3<>0 S. Chestcr Ave.. 
parduodamai senesnis medinis na
mas, insulluotas. Kaina $16,500 su 
kilimais. Idealu valkams. Gyven. 

i kambarys, valgomasis, virtuve, vo-S 
1 nia. P irmame aukšte 2 erdvfls mleg. 
'kamb., 3 maži inieg. kamb. 2 aukšte. 
Guzu šildomas, arti mokyklos, su-
alsiekimo Ir paslpirkimo. Savininkas: 
TAlooM .Mi:!ii:t 309 S. CUėster 

l'arduodatnas 2 miegamijju kambariu 
angliško stiliaus namas. 1 metai kaip 
padaryti laiptai j palėpe, kuri gali 
imti padidinamų. 

Tiktai I 1 M B 0 

SIIIPPING ROOM 

and 

PtJNCH PRESS OPERATORS 

PERMANENT 
DAY WORK 

SOME OVERTIME 
GOOD WORKING 

CONDITIONS 
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS 

REFLECTOR HARDWARE 
OORP. 

2285 8. YVeatern Ave. 
Vlrghiia 7-6720 

• DIE SETTERS 
• P U N C H PRESS 

OPERATORS 
• SUKAK HELP 

• M ATI IMU- HANDLERS 

) $ 3 S H I F T S 

6 DAY WEEK 

PERMANENT 

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

STENOGItAFCS 
Priimsime gabia, sąžiningą pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, {vairios 
pareigos. Proga daryti pažangą pilus 
galimybe vartoti savo gabumus. Gau
sus darbininkų priedai, darbininkams 
nuolaida. 

Ateikite arba šaukite ir ap
svarstykite savo ateitį pas 

SINGER SEWING MACHINE 
CO. 

1019 VV. Jackson Blvd. 
MOnroe 6-6440 

Reikalinga moteris (23-30) 
Jei Jus norite Išmokti {domią dalj 

SPAUSTUVAS I l l / A i o 
kuris neužilgo mokės $05.00 i sav. 

Ir sutiksit*- pradėti už $44.00, 
mes turimo tokią progą del jūsų. 
Turi būti 5'4M augštumo. 
Priimsimo tremtinę, bet turi kalbėti 
bent klek angliškai. Visi darbininkų 
priedai. 

i 

Ateikite arba šaukite 
Mr. Gutzmer 

POOLE BROTHERS, INC. 
85 W. Harrison 
WAbash 2-6800 
i 

Dėmesio, karjiera įdomaujan
čios jaunos moterys 

UNIVERSITV OF CHICAGO 

Turi keletą vietų tuojau šiose 
srityse: 

• Typist-Clerks 
• Stenographers 
• Secretaries 

Ima budrias naujai pradedančias 
dirbti. Malonios darbo a^lygos, ival-
rlos pareigos. I Mini darbininkų prie
dai įskaitant 3 sav. atostogų. Sergant 
apmokamas laikas. Mokslo mokesčių 
nuolaida. Kreiptis: 

956 E. 58th St. 
p 

Mldvvay 3-0800 

HELP WANTED MOTERYS 

Ar jieskai nuolatinio darbo su sau 
gia ateitimi? 

KEY PUNCH OPERATOR 
Nori patyrusios alfabete ir skaitli
nėse. Bus priimama apmokyta bai
gusioji. Malonios darbo sąlygos. 
Gausūs darbininko priedai. Ateiki
te arba skambinkite šiandien pa
sitarimui. 

AETNA BALL ROLLER 
BEARING CO. 

4600 W. Schubert 
EUclid 6-1682 

Norima bendram raštinės darbui 
tarnautojų, čia yra įdomus darbas 
sąžiningai mergaitei. Įdomios pa
reigos, su masinraSčiu. Bus pri
imama ir pradedanti. Visi priedai. 
Ateikite arba skambinkite pasi
kalbėjimui. 

AETNA BALL AND ROLLER 
BEARING CO. 

4600 \\ Schubert 
EUclid 6-1682 

itmuiimiiiumimiiiiiiuiiimiiiiiniu 
" D R A U G A S * A G E N C Y 

55 E. Washington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 
2SS4 So. Oaldey Ave. 

TeL Vlrglnla 7-6040—7-e«4l 
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REIKAI.INGAS BUTAS 

0852 l ie lmont 
pfen. «-»2it 

GOOD WORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

K>8 W. Floumoy St. 

Ar Jūs jleSkote darbo su ateltln]? 
Mes turimo kelias vietas gabiom jau
nom moterim sekančiose srityse: 

• Hlllcr • Typlst • Part t ime 1)111 
Hplitter • Tracing dork for scrvlce 

cotnplaints. 
• 

Malonios darbo sųlygos, {vairios pa
reigos. Proga vartoti savo gabumų. 
Gausūs darbininkų priedai, geras pra 
dlnls atlyginimas. Ateikite arba sau
kite d61 asmeniško pasikalbėjimo. 

KEESHIN MOTOR ExPRESS 
CO. 

221 W. li<K>KCvelt 1M. 
U A baslį 2-5100 

• 

<P 

Parduodamas 'A aukštų, namas; 1-ina; 
unkštas mūrinis1 r> kamb.; 2 butai 
po. 4 kamb.; uždaryta veranoa'i kros
nim ap.sildomas: prioinama kaina. 

HELP TVANTED — MOTERYS 

r^ 

^ 

Cia yra darbai su ateitim gabiom jaunom moterim. Mes turimo 
atidarymus šiose srtiyse: 

• Stenojsrafės • Mašininkes • Aceounting Clerks 
• Bendram raštines darbui 

Priirmime ir išmokintas tik baigusias mokyklą. Maloni aplinka, 
įvairios pareigos. Proga daryti pažangą. Visi darbininkų priedai. 
Ateikite: H tf^ij 

FTONICS (MPIH 
1312 So. 2nd Ave. Mayvvood 
Atdara iki pietų šeštadienį. 

- ^ 

Šaukite: 
YArds 7-9623 

t 

• 

BRIGjHTON PARKE 
2 butų po 4 kamb. mūrinis namas 
$11,900. 2 butų po 4 kamb., medi
nis namas $10,900. 5 ir 6 kamb. 
medinis namas $11,900. 5 ir 4 
kamb. mūrinis namas, $100 paja
mos ir 4 kamb. butas pirkėjui 
$19,500. 8 kamb. 5 mieg. medinis' 
namas, rūsys ir visi patogumai. 
$10,900. Visi geri pirkiniai. Šaii-

OENERAL MAINTENANCE 

MEN 

Work in the beautiful nevv 
Lytton's Store, The Evergreen 
Park Plaza, 95th & Western. 
Apply: Personnel office 18th 
flpor, or call:. 

JEI JOS ESATE GABI darbi
ninkė bendram įstaigos darbui, 
jieškote darbo su ateitim, mes tu
rime tokią vietą dėl jūsų. Malo
nios darbo sąlygos. Įvairios pa
reigos. Priimsime ir gabią pra
dedančią darbą. 

SEeley 8-0107 

STKNO - TYPIST 
Kxperlonced or wlll traln boglnncr. 
Kcal opp. for alert giri. Permanant. 
Variod interestlng work, small mo
dom conRcnial office. Employce be-
neflts. 

STOCK YAttDS PACKING CO. 
1107 W. Fulton St. 

S i l i c y :i-«n»r»o 

Dėmesio savininkai — mokytoja — 
dirbanti motina skubiai nori gauti 1 
miegam, apfttldomą Š-4 kamb. ne-
apstatyt^. butą. Toli vakaruose arba 
vakarų priemiestyje. Dekoruos; gali 
tuojaus užimti. Mok^s iki S65. 

iNdepcndencc 3-0654 

DZ-meHlo savininkai — Jauna pora ir 
vaikutis skubiai turi gauti 4 arba 
6 kamb. neapstatyta butą pietvaka
riuose. Dekoruos. Turi ifteltl nes nau
jas savininkas užima. Geriausios re
komendacijos. PraSo saukti. 

III ds4.n 3 - 1 1 7 3 

Ar JŪH jieftkoto darbo su ateit im? 
Mes turime keletą vietų bendram 
Jstalgos darbo tarnautojoms. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos, 
įskaitant maSlnraStJ. Gauaūs darbi
ninkių priedai, pilus proga pavartoti 
savo gabumus. Ateikite fiiandien ir 
apsvarstykite savo ateltj su... 

TRUCK RAIL TERMINAL, 

INC. 

3930 S. Winchester 

2-tras aukštas. Mr. Divito 

PUNCH PRESS OPERATORS 

PERMANENT 

6 DAY WEEK 

GOOD WORKING 
CONDITIONS 

ALGONQtIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 W. Floumoy St. 

WAbash 2-8500 « 

HENRY C. LYHON & 
CO. 

State k Jackson 

<{r 
Puiki proga jaunai moteriai kuri turi karjiera mintyje 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Turi keletą vietų dėl patyrusiu, arba sąžiningų pradedančių 
darbus šiose srityse: 

• MAŠININKAS • JU RECOKD PRICERS 

• BENDRAM RASTINfcS TARNAUTOJOS DARBUI 

Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos; žema kaina ka* 
i'eterijoje ir pilna priedų programa, plius darbininkams 
nuolaida. Ateikite ir aptarkite savo ateitį su mūsų pa
skirstymo patarėjais. Kamb. 15, Administration Bldg. Pri
ėmimo įstaiga atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 4:30 vai. 
po pietų. Šeštadieniais iki pietų. 

ICK & COMPANY 
925 So. Homan Ave. 

-y.:.:.... 

AUTO MI K A N IK Al! 

kitę: Sangaila; LAfayotte 3-35€^j Turime darbo auto mechani
k a m s . Geros darbo sąlygos, šva 

ri dirbtuvė. Apmokamos atosto
gos ir šventės. Susitikite šian
dien. 

4106 So. Francisco Ave. 
FELIX P. GORDON & CO. 

• — • — — — i u i — — . — — — p — ^ — 

HRI,P*WANTED"— vyRAT" 

YOUNG MEN 
for 

SHOP AND 

VVAREHOUSE JOBS 

Steady work. 

Good vvages. 

VVith automatic inereases. 

Fine working eonditions. 
i 

Western Electric 
23rd AND ROCKVVELL 

(1 block weat of VVestėrn Ave.) 

DOtVNTOti MbTOR SAL^S 

2545 S. Michtgan Ave. 

CA 5-7340 
• n » imi 

=ac = 

Čia yra darbas su ateitim. Rei

kalingas vyras dėl 

AUTO BODY & P E N D E R 

Augščiausiaš užmokestis dėl ge
rų vyrų. Geriausios darbo sąlygos. 
Švari dirbutvė. Gausus priedai. 
Pamatykite Joe Baxa. 

PARKVVAY AUTO SALES 

,5239 W. Cermak Rd. 
•i ' i ' ' I Į Į — i i I I m - ' « » ^ . ^ - ' i i i' ' » i i 

Platinkite "Draufcį 
i > 

— ' *m i i •• •" «PT*r T" 

Ar Jioftkote darbo su ateit im? Tu
rimo keletą vietų gabiom 

MAŠININKĖM-TYPISTS 
Patyrimas nebūtinas. Padrąsiname 
budrias naujai pradedančias dirbti. 
Malonios darbo sąlygos. Daug priedų 
darbininkams. Kreiptis asmeniškai ar 
telefonu — 

ARNOLD; SCHWINN & co. 

1718 N. Kildare Ave. 
<J A pi tol 7-31HM) 

X 
Dirbkite arti namij... Sutaupykite 
ant važinėjimo laiko Ir Iftlaidų. Mes 
turime kelete atidarymų dėl gabiu. 
Jaunų moterų šiose srityse: 

• Mašininkės • Fil'ng Cierks 
• Trafflc Clerk • Bendram 

įstaigos darbui 
Priimsime ir pradedančias darbų: 
malonios darbo sųlygos, jvairios pa
reigos; 5, d.. 40 vai. sav. Nuolatinis 
darbas mi prqga daryti pažanga. Sau
kite M i*. Sloina ir aptarkite savo 
ateiti pas... 

ATLAS VAN LINES, IN& 
7530 So. W*tern Ave. 

HELP WANTfib — VYRAI 

VVAREIIOUSĖMEN 

Order fillcrs — Packers. 40 
hoUr' vveek. Ali company bene-
fits. Clean, Pleasaht vvorking 
eonditions. 

Call Mr. HOYA 

BRYANT ELECERIC CO. 

1*?18 W. Fullerton 

tfuckingham 1-8778 
n •» I I — . . — i i.i I I U Į J H i I I . M • iM, n i 1 . 1 . 1 .im i n m i i m .II M» i „ . • • • • . — 

Reikalingas . .Paeking House" 4**-. 
i'inink.i . arba mėsininkas — tuojau. 
AugStas atlyginimas, kartu ir 4 kam
barių butas. Nuolatinis visiems me- ' 
tams darbas: TelefonuOklte &.t ra
šykite arba matykite i 

ROSEJDLE 4 J O C K E R & FROZEN 
F O 6 D eTOR.^tiE c6. 

no N. nofą/heit AW». . ftU«ii*. m. 
t e l . KfiseUe S861 

COPY WRITER 

Young lady rapal)le of \vriting copy, 
also able to handle generul offloe 
work for advertising agency. 

PintMANKNT, EXCBULBJNT O P P 
BX>U At)VANCKMHNT 

I'UOASANT \VORKlNG 
CONDITIONS. 

ROHREft ADVERTISING 
OORP. 

4740 W. 5tli Ave. 
ES 8-1797 

3 dirbanti suaugę asmenys Oietuvis 
vyras) skubiai jieško 4 iki 6 kamb. 
neapstatyto buto, pageidautų neap
šildomo, pietvak. miesto daly, arti 
Homan Ave. autobusų 16 m. gyv. 
dabartinėj vietoje. Geros rekomend. 
Skambinkite KKdzic 3-383V po I v.v. 
šiokiadieniais: visa d. sėst. ir «ekm. 

Jaunas katalikas ,,executive trainee" 
nesenai atkeltas ift Mllvvaukee jledko 
neapstatyto buto ar namo su dviem 
mleg. kamb. siauriniame ar vaka
riniame priemiestyje. Iki $100. Die
noms skambinti nuo piraiad. iki ket-
vlrtad. STato 2-7000, vakarais Bit-
terswcct 8-2300, L. J. Saksefskl. 
— I • • I ^ ^ I M ^ . ^ ^ M ^ - ^ 1 ^ ^ — , I I . , ^ 

D6meslo, gerieji namų savininkai! 
Atsakingai katalikų porai ir dviem 
tvarkingiems valkams skubiai reikia 
4 kamb. neapstatyto buto pietvak. 
miesto daly arba Ciceroje. 5 m. gyv. 
dabartinėj vietoje. Namas parduotas. 
Geros rekomend. Skambinkite — 

Vlrglnia 7-0523 

Savininkai — skubu: patikima seimą 
turi gauti 5-G-7 kamb. neapstatyta 
butų apftlld. arba ne. Norėtų Kauti 
pietvakariuose, šioj vietoj Išgyveno 
14 m. Naujas savininkas perima, tu
ri ifteltl. Dekoruos. Prafto Saukti: 

YAnls 7-«.M»:i:» 

Atsakomlnga Selma ift 8, 2 dirban
tys (I-ibrarian) nori 3-4 kamb. m--
apstalytą Itldoma l)Utų. Vakaruoso 
arl)a vakariniam pprlemlesty, prio 
gero susisiekimo. Alokes iki $sf>: ge
riausias paliudijimas. Gali tuojau už
imti. 

Skambinkite: COlumbus 1-8304 

Dėmesio savininkai! . S . S. v Kresgo 
kompanijos darbininkas turi' skubiai 
gauti 5-6 kamb. neapstatyta. su 2 
miegam, butą, vakaruose arba siau
rės vakaruose jei jmanoma arti ka
talikiškos bažnyčios. 3 suaugę as
mens, l vaikutis. Mokės iki $85. Ge
riausios rekomendacijos. Prafto Sauk
ti: 

KAcramento 2-1247 

Pieno tecbnlkas, žmona ir maži 

Mes turime atidarymą gabiai bend
ram įstaigos dtt.rb.ul tarnautojai: ma
lonios darbo sąlygos; jvairios parei
gos {skaitant mattlnratttj ii' buiiaitc-
rijjj. Nuolatinis. Maloni aplinka. Ael-
klto: 
ALOO TENSION tUZJRh \VIMM)W 

IX). 
2134^ Nu, Marinu Ave. 

KLMVVOOI.) F'AKK. ILL. 
<HjtulKlonp 3-8000 arba 

TUxcdq 9-3252 

W O M E N 
for assėmbly 

W O R K 

Steady vVork 
Plcasant vvorking eonditions. 

5 day vveek. Good pay. Profit 
sharing. Paid insurance. 

Apply at 
PRECISlON PAPER TIJBE CO 

20,^5 W. Oharleston 
(Near Damen. lOlston, Armitage) 

ARmitage 6-5200 

VYRAI IR MOTERYS^ 

vaikučiai skubiai turi gauti » 6-6 
kamb. neapstatytų ap.šlld. butą va
karuose arba pietvakariuose. Priei
nama nuoma, šioj vietoj iSgyveno 7 
m. Geriausios rekomendacijos. Yra 
tokie nuomininkai, kokių jūs jicft-
kote. Prafto saukti: 

o Akla m I 4-7914 

VedCjas, žmona Ir 2 vaikučiai sku
biai turi gauti 5 kamb. neapstatytų. 
butą vakaruose arba ftlaurCs vaka
ruose. Dekoruos Ir bus puikūs nuo
mininkai. Geriausios rekomendaqi-
jos. Gali tuojaus užimti. Saukite: 

ROckwell 2-2835 

KIOIKALINGAS savininkas — pa
tikima pora. 2 va'k učiai 12— 14 m. 
amž. skub'al turi ifteltl Ift rūsio. No
ri gauti 5 afba t5 kamb. neaptttatyta 
butų. jei jmanoma apftlld. Vakaruo
se nuo Cicero Ave. (Jeiiuusios reko-
mcm'aeijos. Prafto saukti tuoj pat: 
Vau Buren 6-9276. 

Savininkai, fttai geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmenų Sel
ina, 3 dirbantieji, jleftko 5 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto. apftlld. ar neap-
ftlld. Pageidautų Cleeroje bet eitų l 
bet kurių pietvak. miesto dalj. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

ISNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
antram aukšte su baldaiB. Kreiptis [ 
antrų aukštą: 

2435 VY. lUtb M. 

. REIKALINGA VYRAI 
IR MOTERYS ' 

Turime darbo gabiems tarnauto
jams — vyrui aiba mergaitei. Pil-
na^ vai. afrba dalj valandų. 5 die
nos savaitėj. Užmokestis ir prie
das. Geras uždarbis sąžiningam 
pardavėjui. $3.00 ,per delivered 
order", $10.00 per dieną tebesimo
kančiam. 

Ž&ukite E. M: F^rkinB: 
EarringtOR 1£60 

(Mes apm6kame lelef. Mūkimą) 

IŠNUOMOJAMAS kamb. trem
tinių šeimoj; su valgiu ar be val
gio, kreipkitės: 4359 S. Rockwell 
St., 1 aiikš'as. 

PARDAVIMUI 

Westem Auto Exchangi 
Autorizuotas dyleria, kur) kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turStų žinoti. 

Mes turime viri 1O0 Įvairi a unų 
patikrintų * ir garantuotų auto) M 
biliu 

Tremtinys lietuvis pardavėja 
suteiks Jums sąžiningiausią Ii 
mahdaugiautią patarnavimą. 

Atsarga gMos I.«-I.»M». 
Pri4to perkant automobilį napt 
tnirakite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SL11TAS 
Wr%t'.rn Aulo tAthan-r . 

kB^ublic 7-6400 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
_ _ * _ _ 

Chicagoje 
Papildomos žinios 

Vykdant Balfo vajų Bridge-
porte, St. Rauckinui talkinin
kauja E. Bukaltiene, A. Pruns-
kytė ir P. Sendzikaite (jos ren 
ka Lituanica Ave ir Green St.), 
o V. Kupčiūnaitei talkininkauja 
B. Adomavičiene (renka Par-
nell Ave.). 

Dar kartą prašomi visi tie as 
menys, kurie dėl kurių nors 
priežasčių negalėjo pinigų įteik 
ti aukų rinkėjams, atnešti savo 
aukas j D A I N A TELEVISION 
CO., 3120 S. Halsted St. ir dar
bo valandomis įteikti St. Semė
nienei. 

P. Ličkun 
Vajaus Komisijos Pirmininkas 

Bridgeporte 

Dayton, Ohio 
Naujas medicinos daktaras. . 
Šiomis dienomis dr. Romual

das Gineitis, išlaikęs prieš kurį 
laiką Ohio valstybėje universi
teto nustatytus egzaminus, ga
vo teisę verstis medicinos prak 
tika. Dr. R. Gineitis medicinos 
mokslą buvo baigęs Vytauto 
Didžiojo Universitete, Kaune, 
o daktaro laipsnį įsigijęs Tue 
bingeno universitete, Vokieti
joje. Gyvendamas Vokietijoje 
ėjo Ingolstadto stovyklos gy
dytojo pareigas, o paskutiniu 
metu Daytone dirbo St. Eliza-
beth ligoninėje. Kaip jis pats 
prasitarė, kurį laiką dirbsiąs 
pas kitą gydytoją, o Vėliau 
pats atidarysiąs savo kabine
tą-

J. Gineitienė yra dantų gy-

Tenka pastebėti, kad Juoza
po Marijos Vilos Rėmėjų Su
važiavimo eiga bus nufilmuota 
judamiems spalvuotiems pa
veikslams. 

Hamilton, Ont., 
Kanada 

Didinama bažnyčia 
Hamiltono lietuvių kolonija 

savo vieningumu ir nuveiktais 
darbais katalikiškuose ir lietu
vybės išlaikymo baruose negin
čijamai pirmauja visoje Kana
doje. 

Šiuo metu kun. dr. J. Tada-
rausko iniciatyva ir energija 
pradėta didinti buvusi lietuvių 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
bažnyčia. Po senuoju pastatu 
buvusi salė pagilinta 4 pėdo
mis, o pati bažnyčia ir buvusi 
po ja salė pailginta beveik dvi-

ATOMINftS ENERGIJOS PASTATAI PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkoju gerb. dr. V. 
Tumasoniui už padarytą man o-
peradją, nepaprastai rūpestingą 
gydymą ir už visokeriopą paramą 
— moralinę ir materialinę, mano 
ir mano vyro ligos metu. 

Konstancija Rap&iene 

<F 

Kai žmogus Danguje turi sa
vo motiną, tai ir jo paties trys 
ketvirtadaliai jau yra Danguje. 

Cia matoma 5 U. & atominės energijos vietovės, kuriose yra 
sukoncentruoti visi atomo tyrimo darbai. Pirmoji yra 22 mylios 
į šiaurę nuo Portsmouth, o kitos — Oak Ridge, Tenn.; Paducah, 
Ky.; Savannah. River, S. C. ir Hanofrd, VVasJi. Ohio valstybėje 
esanti atomo tyrimo įstaiga kainavo $1,200,000,000 ir už ma 
6,500 akerių plotą. (INS) 

kad išvengus nors dalinai šioi KoiiCGlte 

ALBINAS BENIULIS 
/VILIUKĄ PERKRAUSTYTUS 
Ir Įvairiu daiktu pervežimus 

Taip pat persiunčiamo J u?.8lonj 
pakiotelius Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-8245 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos Į 
MCSŲ SPECIALYBE 

Precin PhotoStudio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2181 

vietų. 
Per trumpą laiką jau atlikti 

žemės darbai ir pastatytos sa
les sienos. Visų darbų vyriau
sias vadovas yra pats klebonas 
ir jo energijos dėka apie Kalė
das lietuviai vėl galės melstis 
savo jaukioje bažnyčioje. Baž
nyčios planus sudarė arch. A. 
KulpavičiiLs. 

Labai džiugu konstatuoti, 
kad bažnyčios statymo išlaidos 
nesudaro vykdomiems darbams 
jokių stabdžių. Parapiečiai vie
ningai supranta reikalą ir jos 
statybą remia stambiomis au
komis. Kitos liet. kolonijos tie
siog netiki, kad Hamiltono lie
tuviai šiame reikale tokie soli-

dytoja, bet dukrelės neleidžia d a r u s -
jai šiuo metu apie savo profe- P a Jamų ir išlaidų atskaito-
siją pagalvoti. Gineičiai augina m v b e v e d a M*. Jer. Valaitis ir 
trejetą dukrelių, iš kurių vy- P- I^ngnikas. šiuo būdu klebo 

gubai. Naujoje bažnyčioje bus h-d »kvriuq savo veikla erin- i 
aoie 400 o salėie 420 sėdimu ' s K y n u s s a V o v e i K l ą g r m — Ar mano žmona negerai * —* 

džia organizuojant parengimus» d a i n u o j a ? 
Kaip sakėte? 
Aš sakiau, kad šiandien 

mano; žmona ypatingai gerai 
dainuoja. 

— Atsiprašau, bet aš nesu
prantu nė žodžio, ta moteriškė 

Nesuprato 
— Kur taip skubi? 
— Į Figaro vestuves. 

riausioji yra jau įžengusi į ant
rąjį pradžios mokyklos skyrių. 

Abu jie yra ateitininkai ir 
kartu priklauso Lietuvos Vy
čių organizacijai. DaytoAiečiai 
linki dr. R. Gineičiui sėkmės 
profesiniame darbe. D. K. 

Cincinnati, Ohio 
Neteko savo bičiulio 

Neseniai beatostogaudamas 
Michigan valstybėje paskendo 
viename ežere buvęs Cincinnati 

• miesto burmistras (mayor) ir 
dabartinis miesto tarybos na
rys Albert Cash, parodęs pas
kutinių kelių metų bėgyje daug 
prielankumo lietuviams. Porą 
kartų buvo paskelbęs didžiulia
me Cincinnati mieste "Lietuvos 
Dieną", dalyvavęs Michigan — 
Ohio apskrities vyčių suvažia
vime ir pasakė ten kalbą. Iš 
profesijos A. Cash buvo advo
katas. Lietuviai neteko A. 
Cash asmenyje gero savo prie-
telio, o Cincinnati miestas ge
ro kataliko ir puikaus visuome
nininko. D. K. 

Shenandoah, Pa. 
Gausiai dalyvaus seime 

Juozapo Marijos Vilos Rėmė
jų skyrius rengiasi važiuoti į 
Vilos Rėmėjų Seimą, kuris 
įvyks rugp. 24 d. Jau pasamdė 
3 ar 4 specialius autobusus. 

Iš New Philadelphijos išeis, 
rodos, du autobusai, o iš Mt. 
Carmel — vienas. Delegatų ir 
svečių susirinks ir iš kitų liet. 
kolonijų, k. a. Easton, Miners-
ville ir t.t. 

Vadinas, iš kietųjų anglių 
rajono bus apie 7 autobusai, o 
iš pačios Philadelphijos bus 
apie 4 ar 5, nes daug yra Vi
los Rėmėjų iš šv. Kazimiero, 
šv. Andriejaus, šv. Jurgio ir 
šv. Rapolo parapijų. Net iš 
Aušros Vartų parapijos, Ches-
teryje, žada atvykti nemažas 
rėmėjų skaičius. Be to, daug 
žmonių, rengiasi, ^avo. ąutonioty-
Uaift atvažiuoti. 

nas kun. dr. J. Tadarauskas šį 
gražų darbą įstatė į labai ge
rą kelią. 

Tautos fondo veikla 
Į savo gyvenimo antruosius 

metus vietinis TF skyrius išė
jo turėdamas pilną pautiečių 
pasitikėjimą. Savo veiklą pa
statęs ant absoliučiai idealaus 
pamato, jis atitinkamai buvo ir 
visuomenės įvertintas. 

Kad išvardinus šio skyriaus 
v-bos atliktus darbus, reikėtų 
tikrai gerokai rašalo sunaudo
ti. Nesigilindami į patį darbą, 
norėtumėm pažymėti tik jo iš
davas: per š. m. pirmą pusme
tį iš suaukotų Kanadoie TF 
$3,881,61, Hamiltonas stovi pir 
moję vietoje su $1028,25. Svar
biausia gi, kad ši kolonija pir
mauja pastoviai, tuo tarpu, ka
da visos kitos kiekvieną pusme
tį pirmumo vietas labai žymiai 
keičia. 

Aukos žmones vargina, tad 

su patriotinėmis lietuviškomis 
ir kultūrinėmis programomis. 

Didelė gegužine 

Savo artimiausioj veikloj sky 
rius yra numatęs surengti di
delę gegužinę. Ji įvyks rugpjū- j taip baisiai staugia, 
čio 24 d. 2 v. p.p. Bridgemans 
ūkyje. 

Skyriaus v-ba tikisi, kad ši 
gegužinė bus didžiausia iki šiol 
buvusių, nes ji yra viena pas
kutiniųjų, o joje gautas pelnas 
iki cento skiriamas mūsų Tė
vynės vadavimui. Be to, v-ba 
atsižvelgia j tautiečių pageida-: 
vimus ir, kaip praeity, taip ir 
dabar stengiasi, kad jos gegu
žinės svečiai būtų pilnai pa
tenkinti. Šioje gegužinėj gros 
puikus italų orkestras, o jo 
muziką perduos stiprus mikro
fonas su ruporu. Pertraukų 
metu bus duodama lietuviškų 
plokštelių muzika. Bus įvairus 
bufetas ir įvairi programa. 

Nesenai lSejusl Kun. P. 
Klrvelaičlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal jrišimą: 
$1.00; $1.30 Ir $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
"DRAUGAS 

2384 Ko. Oakley Ave. 
Chicago 8. III 

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

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

Į VIENĄ 
S U ' V I E N O S K R A U T U V E S OPERAVIMO KLAIDOM 

B A R O D V I E J Ų K R A U T U V I Ų P R E K Y B A 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

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

4181-83 
Archer Ave. 

Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiems. 

RE 
TURE 

LAfayeHe 
3-3171 

PRADEK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASS0C1ATI0N 

Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: Lfllayette 3-6719 

KIIEKVIEM SĄSKAITA APDRAUSTA 
j IKI $10.000.00 

MOKAME 3 % DIVIDENTŲ 
AUUUST SALDUKAS, Sekretorlun 

John F. Eutleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKN108 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hęrmitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENA IR NAKTĮ 

4038 

Autobusai iš Hamiltono nuo 
italų bažnyčios eis 2 ir 3 vai., \ n 
o nuo Toronto lietuvių bažny 
čios 1 ir 2 v. p.p. 

Rengėjai tvirtai įsitikinę, I 
kad plačiųjų apylinkių lietu-' 
viai teigiamai įvertins jų dar
bus ir visi suvažiuos į šią di-
^* ******* ^\ {J t j V**» fc * 

Sk, St. 

=ac= 

\.i 11 M V y U" s NCIIHIIH'UO knyga 

LIETUVA* TEVYNtfl 
Patiema niužiuuHlrm.H .skaitytojams 
Spalvotos VI. VIJeiklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siuskit* 

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

Chicago 8, Illinois 

I A Oiic^pMupu^UCc foufii. 

% 

VIlCMNTftlift LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDCJ10, 
KURI PATARNAUJA VISORIŲ RffilU. APDRAUDOSEl 

MOK atstovaujame utsakomingas apdraudos kompanijas, to<151 kiekvie
nas mūsų kltjcntas visados apsaugotas, jei kam įvyksta kokia nelaime. 
FJURE—AUTOMOBILE—LIABILlTIES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

ANTHONY B. PETKUS 
UAJDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 50ttt AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERE RJL 

GRovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 3-2109 
'v i^r : i 

= ^ 

' TELEVIZIJOJ BEI RAMO PARDAVIMAS IR TAISYMAS ;: JL rara-Tacvision comrany; 
ii lUJ (qu*l l f ls0 ęnglneers- seFvTSe) 

3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Š4ukit< 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westero Ave. Air Cooditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

<-%>£• 
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INSUREO 
IH 

a profitable reminder 
open a savings account 

this month ^ 

Gaukit du jjema aidarbiu* fcasmfct 
UiUkrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit puuitfų kai reikia 

Pradėjot •• $1 • Pri**it kiek no 
PHla t /^ z ...' 

iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.hiiimiiin^.imiiiiiiimiiiiin 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

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 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 n i » 

r 

lUUSEDftffiYINB: 
m AND LOAN ASS0CIAT10N O* 
m t i f t HALOTKP R U I I "" CHICAGO j , feĮĮNOĮS 

fMando* Pirmadieniais, antradieniai* ir aattktadlanfttb na© f ryte 
M 4 aatadai vakarą, tfetvjrtadfcrdato mm • nrla M • vai. vakarą. 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. JIEI.S0H 
"— OTtninko — 

SI, Casimir Mouumi'iil 
(loin|iany 

3914 Wesl IMth Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DldįiAUftlaa Paminklam* 
Planu Paalrlnklmaa Ml«wt* 

MA CEd#rcrest 3-6335 

• 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
Mes turimo koplyčias 
v i s o s e Chlcagba i* 
Kosclando dalyse 11 

Ambulansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena ir o a k 11. Rei
kale gaukite 
mus. ^J*^B%*- tuojaus imliir-

naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 Hest 2Srd PLACE Tel. Vlrgllnia 7-667J 
10756 S.MICtUIGAN AVE. Pliliigan 5-127t 

n J M S p G U R S K | S 

659 West 18th STKEI-TT Tel. SĘtiley H A U 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1146 SouUi 50th A V K., CICERO, ILL. Tel. OLynupic 2-lOOt 

~"^ POVILAS J. RIDIKAS ~ 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18ih STREET 

Telephone VArds 7-1911 

' LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

I 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 j 

3319 S. LITUANICA AVE. 
F. RUDMIN 

Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetie 3-3572 

I.E0HARDAS A. EifcRSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArda 7^181 

WtJW^»v*».<r»r "*rr~tr "Tvnisttta* tmt' 
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3. MĖNRAŠTIS DRAIKUS, CHICAGO, ILUNOIS 
i - * -

Antradienis, rugp. 19 d., 1952 

i mus 
X Kun. A. C. Martinkus, Die 

vo Apvaizdos parapijos klebo
nas, šią vasarą pravedė daug 
remontų ir pagerinimų parapi
jos pastatuose. Įrengė naują 
šildymo katilą bažnyčiai ir mo
kyklai, o seserų namą šildys 
alyva. Visi šildymo kati
lai yra automatiški, kas paleng 
vina prižiūrėtojų darbą. Mokyk 
los kiemą ir gatvę išpylė asfal
tu. Sutaisė šaligatvius prie baž
nyčios ir visai naują padare 
prie mokyklos. Be to, išdeko-
ravo mokyklos vidų ir vaikų 
darželyje įdėjo naujas grindis. 

Visi parapiečiai jaučia didelj 
dėkingumą klebonui už tokį di
delį rūpinimąsi parapijos rei
kalais. 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių Bakūžėje, kuri y-
ra Brocktone, Mass., metine lie
tuvių liaudies meno paroda į-
vyks nuo rugsėjo 6 ligi rugsėjo 
13 d. Iškilmingas parodos ati
darymas bus rugsėjo 7 d. Tam 
tikslui ruošiama speciali pro
grama, kuri paprastai jungia
ma su rugsėjo 8 švente. Parodai 
ruošiamasi visu atsidėjimu jau 
nuo seniai. Kadangi parodą ap
lanko ne tik plačiosios apylin
kės lietuviai, bet taip pa t šim
tai tūkstančių amerikiečių, tad 
paroda yra ypatingos reikšmės. 
Joje lankytojai supažindinami 
su lietuvių tautine kultūra, y-
pač mūsų liaudies menu, at
kreipiant dėmesį į dabart inę t ra 
gišką Lietuvos padėtį. 

PALEIDO IA KALĖJIMO ' ATOMO BOMBOS SPROGIMAS CHICAGOJE 
Didžiausias šių metų įvykis 

Chicagoje bus atominės bombos 
sprogdinimas. Papras ta i šitie 
eksperimentai daromi toli nuo 
gyvenamųjų vietų — dykumo-

f i< 

Khalil Tahmisbi, kuris buvo 
nuteistr.s 1951 m. kovo men. 
už nužudymą gen. Ali Ras-
marą, Irano ministro pirmi
ninko, šino m tu paleistas iš 
kalėjimo specialiu parlamento 

aktu. 

X Antanas Valavičius, gyve
nąs 5827 So. Claremont Ave., 
suorganizavo naują Vasario 16 

— Pavyzdingi darbai. Brock-
ton, Mass., lietuviai jau paėmė 
globoti tris Vasario 16 d. gim
nazijos 
Šiuo reikalu iniciatyva ir pa
stangos išėjo iš tremtinių komi 

. teto. Vieną mokini paėmė savo 
J ' " " - 'g lobon Brocktono" Lietuvių Ta-

da ro : Dr. Antanas Garmus, Pet . , . , .. . , _-... mmm 
ryba nuo birželio 1 d. Kitiems ras Domkus, Jonas Melys, Au

gustinas Orentas, Valius Jasai
tis Elena Jasaitienė, Algis Če
pėnas, Jonas Jasait is , Birutė 
Jasaitienė, Leopoldas Kupcike-
vičius, Jonas Adomaitis, Bro
nius Staikūnas, Bonaventūras 
Petrošius, Bronius Michelevi-
čius, Aleksas Karaliūnas, Salo
mėja Endrijonienė, Vacys Num 
gaudąs ir Motiejus Kvedaras. 
Taip pat y ra organizuojamas 
naujas rėmėjų būrelis. Norin
tieji gali kreiptis prie spaudos 
kiosko vedėjo, kuris platina 
spaudą prie Marąuette Pa rko 

sėdžiavo VVashingtone visą sa
vaitę ir baigėsi rugpjūčio 15 d. 
Iš visų 6 kontinentų atvyko a-
pie 1400 delegatų. Lietuvos Geo 

Vokietijoje mokinius. | grafų Draugiją čia ats tovavo 
prof. K. Pakš tas ir prof. V. 
Viliamas. Dalyvavo atstovai iš 
55 kraštų. Nebuvo tik rusų ir 
jų satelitų. Didžiausios užsinie-
čių delegacijos buvo: britų 39, 
prancūzų 25 ir vokiečių 13. dviems mokiniams šelpti suor

ganizuoti du rėmėjų būreliai, į 
kurių kiekvieną įeina po 20 as
menų, pasižadėjusių kas mė
nesį mokėti tam reikalui po vie
ną dolerį. Daugumą rėmėjų su
daro tremtiniai, bet yra ir vie
tinių patriotų, kurie mielai pri
sideda savo aukomis. Manoma 
dar vieną rėmėjų būrelį suorga
nizuoti, ši nedidelė kolonija sa
vo dideliais darbais išsiskiria 
visoje mūsų visuomenėje. 

— P . Viščinis vadovauja pa
rodos ir programos komisijai, 

parapijos bažnyčios sekmadie- kurios uždavinys y r a suruoš
ti Lietuvių Bakūžėje, Brockton, 
Mass., lietuvių meno parodą ir 

nio pamaldų metu. 

X $v. Kryžiaus parapijos 
bažnyčios priekinėje dalyje y ra 
paliktos t rys nišos. Besiruo
šiant prie parapijos auksinio ju 
biliejaus, reikia jas užpildyti 
statulomis. Tam reikalui bus 
pagaminta : Smūtkelio statula, 
Šv. Izidoriaus ir Šv. Florijono 
statulos. Kiekviena šių statulų 
kainuos apie $800.00. 

X Styginis kvar te tas , šven-
čiąs savo vienerių metų sukak
tį, praeitą sekmadienį Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje 10 
vai. pamaldų metu išpildė Haen 
delio „Largo" ir Jančio „Ag
nus Dei". Styginį kvartetą, 
kaip žinome sudaro : Alf. Paukš 
tys — I smuikas, M. Petruševi
čius — II smuikas, viola—Vyt. 
Jančys ir čelo — Salm. Rosen. 

X Marijona ir Laurynas Mar 
tinkai, gyvenantieji Ciceroje, š. 
m. rugpjūčio mėn. 31 d. švęs 
auksinį vedybų jubiliejų. Iškil
mingos šv. Mišios bus laikomos 
10:45 vai. jų intencija Šv. An
tano bažnyčioje. 

Martinkai užaugino vieną 
dukrelę, kuri y ra ištekėjus už 
VVilliam VVassel. 

X Ignas Sakalas , „Draugo" 
redaktorius, ir jo žmona Sofi
ja, grįžo iš rytinių valstybių. 
Džiaugiasi kelione ir poilsiu. 
Ignas Sakalas jau ateinantį pir
madienį sės prie darbo stalo re
dakcijoje. 

X Dr. Ona Labanauskai te , 
„Draugo" redaktorė, išvyko a-
tostogų. Ją pavaduoja P ranas 
Gudas. 

i 

X Vincas Mat iki finas, „Drau 
go" spaustuvės linotipininkas, 
išvyko atostogų. 

tos parodos at idarymui progra
mą. Kiti komisijos nariai y ra 

ARGENTINOJ 
— Atsisveikino su Peroniene. 

Argentinos lietuviai, vadovau
jami Lietuvai išlaisvinti centro 
Argentinoje, norėdami pagerbti 
pirmosios Argentinos moters a t 
minimą, padėjo visų lietuvių 
vardu gėlių vainiką ir aplankė 
jos kars tą paskutiniam atsisvei 
kinimui. 

— Teat ro direktorius. Henri
kas Rymavičius y ra „Meeba" 
tea t ro direktorius Buenos Aires 
mieste. J is duoda paskai tas iš 
scenos meno. Dirba kaip vaidin 
tojas moderniojo meno institu
te. Yra parašęs keletą veika
lų kino teatrui ir greitai tikisi 

se, vandenynuose, LĮSVK, pirmą 
kar tą istorijoje, atominė bomba 
bus susprogdinta prie pat mi-
lioninio miesto Chicagos. Tai 
įvyks „Draugo" metiniame iš
važiavime Vytauto Parke šių 
metų rugsėjo mėn. 1 d. 

Įdomu tai, kad toji atominė 
bomba no vietinė, ne Amerikos 
gamybos, o atvežtinė iš kitur. 
Vytauto Parke, rugsėjo mėn. 1 
d. bus susprogdinta Stalino a-
tomine bomba. Didelė mįslė y-
ra, kaip toji stalininė bomba a t 
sirado Chicagoje, bet tai galės 
sužinoti tik tie, kurie dalyvaus 
„Draugo" metiniame išvažiavi
me. 

Kaip visiems gerai žinoma, 
atomo sprogdinimas yra labai 
pavojingas. Tačiau chicagiečiai 
dėl to tegul neišsigąsta: nei iš
važiavimo dalyviams, nei Chi-
cagos miestui nieko neatsit iks. 
Yra iškviesti t rys mokslininkai 
— atomo specialistai, kurie tą 
bombos sprogdinimą atliks taip 
tobulai, kad niekam net mažiau 
šias plaukelis nepajudės. 

Visą medžiagą apie tos bom
bos atsiradimą, jos atgabenimą 
iš paties Kremliaus į Chicagą 
yra surinkęs ir užrašęs Chica
goje populiarus rašytojas ir ak 
torius Antanas Rūkas. J is pa t s 
dalyvaus ir prie tos bombos 
sprogdinimo. 

Be Antano Rūko, prie Stali
no atominės bombos sprogdini
mo dalyvaus da r du labiausiai 
mėgiami mūsų aktoriai , tai Al
fas Brinką ir Pe t r a s Macys-Ma-
činskas, o atvykusius mokslinin 
kus supažindins su išvažiavimo 

dalyviais ir, apskritai, prižiū
rės tvarkos, kad viskas sklan
džiai praeitų, ketvirtas šio vi
so didelio įvykio dalyvis, gražių 
vaidmenų sukūręs chicagie-
čiams ir publikos pamėgtas ak
torius, Jonas Kelerius. 

Slaptosios medžiagos užrašy
to jas-Antanas Rūkas — kol kas 
viską slepia, ir mūsų korespon
dentas nieko negalėjo iš jo iš
klausti apie tą istorijoje ne
girdėtą įvykį. J is tik tiek te
pasakė: „Kas dalyvaus „Drau
go" metiniame išvažiavime — 
nepasigailės, nes tokie dalykai, 
kaip stalininės atomo bombos 
sprogdinimas, gali įvykti tik 
vieną kartą. „Be to, iš Antano 
Rūko šypsenos ir kitų trijų da
lyvių mirktelėjimų, galima bu
vo suprasti , kad tas atominės 
bombos sprogdinimas jokiu bū
du nebus tragiškas, jis bus link 
smas iki ašarų. 

Linksmumą garantuoja ir vi
si keturi dalyviai — kas nesi
juokė, kai Alfas Brinką su Pet
ru Mačiu, kaipo linksmieji bro
liai, užtraukdavo taiklias ir ak
tualias daineles apie mūsų gy
venimo blogybes ir gėrybes? 
Kas nesijuokė, kai Jonas Kele
rius vaidino tariamąjį ligonį, 
kentėdamas nuo nesamų skaus
m ų ? Kas nesijuokė skaityda
mas Antano Rūko raportą apie 
jo pirmąjį bosą Amerikoje ar
ba žiūrėdamas jo „Kojinių"? 

Šitokio didelio įvykio, kaip 
Stalino atomines bombos sprog
dinimas, praleisti negalima, nes 
tai vienintelė proga iš ar t i pa
matyt i istorinį įvykį, todėl visi 
„Draugo" bičiuliai susitiksime 
šių metų rugsėjo 1 dieną (La-
bor Day) Vytauto Pa rke (prie 
115-sios gatvės ir Crawford 
Ave.) . 

me teisėjas jiems priteisė" už iš
daužytus langus sumokėti. Pa
sirodo, kad jie langus daužė sa 
vo malonumo dėlei. Abu ber
niukai mokėsi Lane Technical 
Higfr school. 

• 

Grįžta namo 
Iš Tolimųjų Rytų grįžta į 

Ameriką 417 karių, iš ku
rių 19 iš Chicacos. O vienas iš 
tų 19 yra ir lietuvis — pfc. 
Edvardas J. Pleškūnas, gyv. 
4105 So. Maplewood Ave. 

Miškininkai Chicagoje 
Ką tik pasibaigė 34-ji ka ta

likų miškininkų konferencija 
Morrisono viešbutyje. Dalyva
vo 28 valstybių ir Kanados de
legatai, kurie sudarė daugiau, 
negu 5,000 žmonių. Sią konfe-

fiiiiiiiiimimitimiihiumimiitniinuiiii 

Užsjpakykite baldus 
tiesiai Iš lietuvio dirbtuves 

Pa« mus galite nusipirkti (vairiu ra
sių baldus, darni) reikmenis: laidy
siu baldus, namų reikmenis: sallono 
Metus, miegamųjų setUH ir Kitu* bai
dui. 

ARCHER AVENUE 
F U R N I T U R E CO. 

8av. JUOZAS KAZIKAIT'S 
4140 Archer Avenne 

Tel. LAfayette 3-351* 
Priei {slgydaml baldus patikrinkite 

renciią pradėio pamaldomis šv. I *>** muM« «ttl ^umB bUH ekonomiškiau 
• užsisakyti tiesiai Iš mūšy dirbtuve*. 

Vardo katedroje, kurias celebra J«I pageidaujate, galėsime duoti ir 
kreditan. 
iiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiHHimi 

vo vyskupas VVilliam* D. O'-
Brien, o pamokslą pasakė kar
dinolas S. Stritch. Konferenci
ja tęsėsi tris dienas. Kerokite "Draugą" 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamos nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas tori susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
Pradėk taupyti filandlen! 

V. Baniulis, K. Jurgel iūnas, N . išvykti į Prancūziją studijuoti. 
Tubis ir A. Bačiulis. Komisija | Be to, dar studijuoja augšto-
deda pastangas , kad paroda bū I joje žurnalistikos moKykloje. 
tų įvairi, įdomi ir patraukli . Iš Į Taip pa t mokėsi ir muzikos. 

CHICAGOS ŽINIOS 

MUTUAL žeJeratmm 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prsi.»Tsl. VI rginla 7-7747 
Savlngt Intured to $10,000 by F.S.L.I.C 

pasirengimų ir planų jau ma
tyti, kad paroda bus geresnė, 
negu pernai. Daromi per tvarky
mai pačioje bakūžėje ir paruoš
tas skir t ingas nuo praėjusių me 
tų parodos projketas. 

— Rėmėjų būrelis Brocktone, 
Mass., nuo liepos 1 d. paėmė 
globoti ir išlaikyti Vasario 16 
d. gimnazijos Vokietijoje vieną 
mokinį. Būrelį sudaro : P. Viš
činis, P. Mažeika, R. Bielkevi-
čius, A. Barulis, V. Vaičiūnas, 
J. Cinčys, A. Dilba, P. Duoba, 
M. Gofensas, K. Jurgeliūnas, J. 
Venčkauskas, A. Strumskis, J. 
Kucinas, Z. Kucinienė, J. Gry
bauskas, E. Lileikaitė, S. Gru
šas, A. Pribušiauskas, S. Vait
kienė, R. Samauskienė. Malonu 
pažymėti, kad šiame būrelyje 
yra t rys vietiniai lietuviai (K. 
Jurgeliūnas, A. Strumskis ir A. 
Pr ibušiauskas) . Kiekvienas bū
relio narys moka kas mėnesį po ' v ie tų, o amatų mokinių skyrius 
dol. 1. Surinkti pinigai siunčia- praplečiamas iš 15 iki 30 vietų. 

— Keliauja. Žinomi pramo
nininkai Katalina ir inž. J. Če
kanauskas pradėjo 6,000 km. 
kelionę po Argentiną. Kelione 
yra patenkinti , nes gali susipa
žinti su šio k raš to geografinė
mis bei istorinėmis vietomis. 

VOKIETIJOJ 
— Pabaltiečių bendrabutis . 

Hangelare, ties Bonna, savo jė
gomis įsikūręs Krikščionių Pa
baltiečių Studentų Sąjungos 
bendrabutis, vadovaujamas Lie 
tuvos latvio kun. Urdzės, i r lie
tuvio bendrabučio vedėjo A. 
Gintauto, įsigijo Annaberge, 
Bad Godesberge, grafo VVester-
hold pilį su 50 kambarių ir ū-
kio pasta ta is bei 6 margais že
mės. Iki spalio mėn. bendrabu-

Maldos diena 
Tradicinė poilsio diena, kur i 

y ra rugsėjo 1 d. ir vadinama 
„Labor Day", šiais metais Chi
cagoje bus švenčiama susikau
pimo ženkle. Daugiau negu 1,-
lyvaus šv. mišiose, kurios bus 
500 darbininkų ir darbdavių da 
celebruojamos Šv. Vardo ka
tedroje 10 vai. ry to . 

Šv. Mišias laikys Msgr. Ed-
ward N. Burke, arkidiecezijos 
kancleris, o j am asistuos kun. 
Francis F . Vachowski iš šv. 
Juozapo ir šv. Onos parapijos 
ir kun. Salvatore Ognibene iš 
šv. Karolio Borromiejaus para
pijos. 

Visi katal ikai darbininkai 
kviečiami dalyvauti, šiose iš
kilmėse dalyvaus ir kun. John 
F . Cronin, kuris lankėsi Vokie
tijoje Valstybės Depar tamento 
reikalais ir y ra parašęs kelias 
knygas ekonominiais klausi
mais. J is pasakys gražų pa-

atvyko į Chicagą, negavęs lei
dimo išvažiuoti ir tokiu būdu 
buvo susektas FBI agentų savo 
namuose, 6129 Stewar t Ave. 
Jei pr is ta tys $1,000, bus iš ka
lėjimo paleistas iki teismo spren 
dimo. 

Vandališkas pasielgimas 
Du augštesniosios mokyklos 

berniukai išdaužė Bateman mo 
kyklos 58 langus. Berniukų teis 

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

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-S279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

J ' — ^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

2emos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime didelj pasirinkimą 
l*t 1*1 l«l ^ e s l > a K a n i m a u , f i Baldus ir 

Pagal Jūsų Užsakymą. 

i 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais lkl 9:S0 

Uždaryta sekmadieniais S 

mi gimnazijai, luirį paskyrė glo 
botiną mokinį. 

— Geografų kongresas. Tarp 
tautinis Geografų Kongresas po 

X Rapolas Baliauskas, gyve
nąs 4631 So. Sawyer Ave., guli 
šv. Kryžiaus ligoninėje, 211 
kambaryje. Prieš 4 metus jis 
turėjo širdies ataką. Šiuo me
tu jis vel jaučiasi blogai. R. Ba
liauskas buvo nuoširdus labda
rybės rėmėjas ir visuomet y ra 
daug aukavęs jos t ikslams. Gi-

X V. Jankauska i t e ir Diony- minės ir pažįstamieji prašomi jį 
zas Trimokas ne t rukus ruošiasi 
susituokti. 

tis bus iš Hangelaro perkel tas 
į Annabergą ir praplėstas. Stu- mokslą. 
dentams, vietoje 30, bus 4 0 , 

T r i u k š m a d a r i a i 
Žmones, kurie gyvena prie 

aplankyti . 

X Cicero parapiečiams J . E . 
Mr. ir Mrs. F r a n k Levic-1 vyskupas VVaters iš Nor th Ca-

kis, Town of Lake gyventojai , ; rolinos siunčia nuoširdžią pa-
paaukojo $25.00 Šv. Kryžiaus dėką už aukas , kurios buvo 
parapijos seserų naujo s ta tybos sur inktos jo lankymosi proga 
namo reikalams. Šv. Antano bažnyčioje. 

DID. BRITANIJOJ 
— Mir5. Birželio 27 d. dar 

vienas Anglijos lietuvis t remti
nys nukeliavo į amžinybę. Po-
lish Hospital, Panley Hali, 
Wrexham, mirė Stasys Liudvi-
navičius. 

—- Vaikų Kampelis. „D. Bri
tani jos" 30 nr. pasirodė an t ra 
sis Vaikų Kampelio nr., ski r tas 
skautų ir jaunimo stovyklai. 
Jame duotas ligesnis montaže-
lis „Prie laužo", tautosakos spe 
jimų apie orą, mįslių, eilėraščių 
ir vysk. M. Valančiaus „Vaikai 
neklaužados". 

AUSTRALIJOJ 
—- „Aidų" choras. Melbour-

ne gražiai veikia lietuvių cho
ras , kuris turi pasirinkęs „Ai-

Kosčiuškos Parko, kreipėsi j 
miesto merą, kad padėtų su
tvarkyt i nepilnamečius, jauni* 
kaičius ir mergaites, kurie su
sirenka į parką sutemus ir ten 
gir taudami kelia labai didelį 
triukšmą. Padėt is esanti nebe
pakenčiama, nes gyventojai ne
begalį jų suvaldyti. 

, Susekė apgavystę 
Robert Hybert , 21 m. amž., 

300 W. 61 S t , buvo šauk tas j 
kariuomenę ir gavo 4-F, tačiau 
jis, pasivadinęs savo draugo pa 
varde Dean Phelan 20 m., ku
ris turgjo I-A, išėjo už jį į ka
riuomenę, nes Šis nenorėjo tar 
nauti, šiomis dienomis R. H. 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
1. JI yra stipriausioji taupymo {staiga, 
2. Dabar ji moka didesnį dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška {staiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

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

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

Standard Federal, bet knygose jų vertė 
yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

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

9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

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

T U R T A S — 
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

dų" vardą. S. m. liepos m§n. 26 
d. buvo suruošęs savo metinį 
dainų koncertą. 

Standard Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTI N MACKIEWICH, prezidentas. • Telefonas: VIrginia 7-1141 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-toa ryto ikt 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8 
vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. ' 
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