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VOL. XXXVI 

SOVIETU 
50 tomų kalba apie nežmoniškumą 

KĖDE YRA TUSCIA 
H ""n 

Sovietai nepaiso žmoniškumo teisių 
GENEVA, Šveicarija. — So-[kia grįžtant savųjų, arba suži-

vietų Rusijos kėdė buvo tuščia ' noti apie jų likimą, 
rugpjūčio 27 d., kai Jungtinių | Japonijos delegatas Kumao 
Tautų speciali komisija tyrinė- Nishimura pakartotinai papra-
jimui karo belaisvių būklės pra- šė, kad komisija atvyktų į Ja-
dėjo posėdį Genevoje. 

Sov. Rusija šią komisiją jau 
poniją. Jis pareiškė, jog daugiau 
kaip 300,000 japonų karių yra 

boikotuoja nuo 1950 metų, pra- dingę tose apylinkėse, kurias kon 
dėjus karo belaisvių padėtį aiš
kinti. 

Ant konferencijos stalo guli 
50 tomų, kurie kalba apie dau
giau kaip 750,000 vokiečių civi
lių išvežimą į Sovietų Sąjungą 
ir apie 1,320,996 dingusius vo
kiečių karius, manoma, jog dau 
guma jų dar tebėra Rusijoje. 
Viso 2,070,996. 

Mrs. Eugenie Anderson, Jung
tinių Amerikos Valstybių amba
sadorė Danijai, kreipėsi į Rusi
ją, kad ji paleistų visus antrojo 
pasaulinio karo belaisvius. 

„Tiesiog yra neįtikėtina", — 
ji pareiškė, — „kad 20-tame 
amžiuje viena iš vadovaujančių 

troliuoja sovietai. 

IT lėktuvai puolė 
raudonuosius 

KORĖJA. -— Jungtinių Tautų 
lėktuvai vakar puolė šiaurės Ko 
rėjoje nuo kovos linijos iki Yalu 
upės komunistų kariuomenės ir 
reikmenų pristatymo vietoves. 
Tai buvo stipriausias puolimas 
iš oro į komunistų pristatymo 
kariškas jėgas. Apie 222 lėktu
vų, pakilusių iš trijų lėktuvne
šių, puolė hydroelektrikos fabri 
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ADLAI KALBA LEGIONIERIAMS 

kus ir kitus raudonųjų įrengi-

vaSybių ' p^aulyje""galėtTbūtI! J™8 " u < r k o v o s l in i->os š i a u r ė s 

kryptimi. 

Taikos derybose dalyvaują ko 
munistai praeitą ketvirtadienį 

Laiškas iš rusų okupuotosios Estijos 
Estijoje stiprinamas sovietinimas. Ką mano pavergtieji apie Vakarus? 

Stockholme leidžiamas anglų 
k. „Newsletter" Nr. 287/88 skel
bia slapta gautą Kakaruose iš Es 

" ^ ' f e . ' ! _ U / - a n ^ F a ! a i z d " ? ' i veikToo'p'rocT), nėgalfpalsh-eikš 
ti ir partizaninis sąjūdis. A. Bal
so transliacijos girdimos, ir jų 

A. Balso transliacijas girdisi 
Panaikinus individualius ūkius 

(kolchozinimas Estijoje baigtas 

indiferentiška tarptautiniems įsi 
pareigojimams ir tyčiotųsi iš 
žmoniškumo teisių". 

O Hans R. Herschfeld, Vaka- j protestavo dėl karo belaisvių nu 
rų Vokietijos atstovas, pareiškė, | žudymo ir sužeidimo. Jungtinių 
jog už tų pavardžių sąrašų stovi j Tautų atstovai pareiškė, kad pa 
žmoniškumo tragedija. Šimtais tys raudonieji tuos įvykius iš-
tūkstančių vokiečių dar vis lau- provokavo. 

Gub Adlai Stevenson, Demokratų parlijos prezidentinis kan
didatas, dėvįs legionierių kepuraitę, pasakė kalbą Amerikos le
gionierių suvažiavime New York. (INS) 

Katalikų diena Berlyne 

Kur esu, krautuvėj ar kvailių name? 
Vienas vaizdelis iš "bolševikų rojaus" gyvenimo 

RYTŲ BERLYNAS. — Jo-
seph VVechsberg atsilankė į H. 
O. Kaufhaus, Alexanderplatz, ry 
tiniame Berlyne, sovietų Vokie
tijos didžiausioje krautuvėje. 
Antrame augšte yra vyrų batų 
skyrius. 

Joseph vVechsberg tame sky
riuje girdėjo tarp senyvo var
gingai apsirengusio pirkėjo ir 
pardavėjo pasikalbėjimą: 

Pirkėjas: Bet tie batai yra pa
gaminti iš kiaulės odos. Ar ne
turi chevreau ar veršio odos ba
tų? 

Pardavėja: Jie jau parduoti. 
Ir tie batai nėra blogi. Jie ne
gali būti blogi, nes padaryti pa
gal penkerių metų planą. 

Pirkėjas: Žiūrėk, panele, visi 
žino, jog kiaulės odos batai pra
leidžia vandenį. 

Pardavėja: Bet tu gali juos iš
tepti su batų tepalu ir taukais. 

Pirkėjas: Taip, tą padarė ma
no brolis. Dabar jis sako, jog 
vanduo įsiskverbė į batus ir ten 
pasiliko. 

už trijų mėnesių išeis iš Bautzen 
kalėjimo. 

Pardavėja nerodė jokio susi
jaudinimo. Tokie dalykai gali 
įvykti tik „bolševikų rojuje". 

Admirolas Miller 
tapo kataliku 

Amerikietis atsargos admiro
las H. B. Miller buvo priimtas į 
katalikų Bažnyčią Romoje ir ten 
priėmė pirmą komuniją bei tu
rėjo audienciją pas popiežių Pijų 
XII. Anksčiau jis tarnavo laivy
no aviacijoje, o II Pasaulinio 
karo metu buvo JAV laivyno in
formacijų skyriaus viršininkas. 
Dabar gi yra pirmininkas Laisvo 
Europos Nacionalinio Komiteto, 
turinčio savo būstinę New Yor-
ke (Free Europe). 

Mokymas laiškais 
Kolumbo vyčiai duoda į įvai

riausius laikraščius skelbimus, 
skatinančius daugiau domėtis 
katalikybe. Dėka tų skelbimų 

Pardavėja: Mes turime 18 , a * S ? , * * J į J " P a s i t e i r a v ™ ° 
tūkstančių poni sandėlyje. P a . la.škai ,o 94,723 asmenys prade-

jo susirašinėjimo būdu eiti ka
talikų tikybos kursą. 

Žodis Maskvai 
NEW YORK. — Amerikos le

gionierių suvažiavimas New Yor 
ke smarkiai kritikavo JAV ad
ministracijos užsienio reikalų 
politiką ir reikalavo, kad valsty-

galvok apie dirbtuvės darbinin
kus. Kaip jie galės išsilaikyti sa 
vo darbe, jei niekas tų batų ne
norės pirkti? 

Pirkėjas (susierzinęs): Oi, su
stok. Kur aš esu, krautuvėje ar 
bepročių name? 

Pardavėja (aštriai): Tu netu
ri taip kalbėti. Ar tu nežinai, jog 
prezidentas Pieck šią krautuvę 
pavadino augščiausios rūšies pre 
kybą? 

Pirkėjas: Gali laikytis tuos sa 
vo batus. Aš einu nusipirkti po
rą gerų batų Vakarų Berlyne. 

Tuo laiku pardavėja pažvelgė 
į netoli stovintį vyrą. Jis prisi
statė kaip kontrolierius ir pa
prašė pirkėjo eiti kartu su juo. 

Pardavėja grįžo prie pinigų 
kasos. Už Joseph Wechsbergo 
stovinti moteris tarė: „Vargšas 
žmogus. Jis bus laimingas, jei 

Nežiūrint trukdymų iš Sovie
tų pusės, Berlyne įvyko milžiniš
ka katalikų diena. Joje dalyvavo 
net apie 80,000 Sovietų zonos ka
talikų. Kai olimpiniame stadijo-
ne arkivyskupas Muench laikė 
šv. Mišias, jose dalyvavo apie 
200,000 žmonių. Kur anksčiau 
buvo nacių kabliakryžis, ten ra-
bar stovėjo 100 pėdų kryžius. 
Pamokslą pasakė Berlyno vys
kupas Weskamm. Buvo jaučia
mas didelis tikybų solidarumas. 
Iškilmėse dalyvavo daug pro
testantų, kurie buvo užsikabinę 
protestantų ir katalikų ženkle
lius. Kai vienas kalbėtojas pro
testantas pabrėžė reikalą krikš
čionims glaudžiau, šiais krizės 
laikais, bendradarbiauti, protes
tantai sukėlė dideles ovacijas. 

Trukdydami raudonieji daug 
kur nedavė traukinių, tai tikin
tieji atvyko pėsti ar su dvira
čiais. Apie 100 asmenų nebe
grįš, paprašė prieglaudos teisės. 
Katalikų konvencijai pirminin
kavo našlė katalikų vado Eriko 
Klausner, kurį naciai 1934 m. 
nužudė. 

Tarsis su Trumanu 
WASfflNGTON. — Stephen 

A. Mitchell, demokratų partijos 
vedėjas pareiškęs, jog jis turės 
su prezidentu Trumanu pasikal
bėjimą kas savaitę, kaipo demo
kratų partijos galva. Yra ženk
lų, kad Trumanas yra nepaten
kintas kaikuriais gub. Stevenson 
išsireiškimais, ypač apie „valy
mą" Washingtone. 

Šnipų lizdas 
MONTREAL, Kanada. — Mon 

treal Gazette pirmame puslapy
je įsidėjo aprašymą apie šnipų 
lizdą, kurį susuko „pabėgėliai" 
iš po geležinės uždangos kraštų. 

bės sekretorius Acheson būtų pa i Šnipai, atvykę į Kanadą prieš 
šalintas iš valstybės sekreto-' tris ar keturis metus, veikią 
riaus pareigų. Taip pat legionie-, Montrealio mieste, 
riai tarė tiesos žodį Maskvai, 
kad ji trukdanti taikos darbus 
Jungtinėse Tautose. 

Nauji rinkimai 
TOKIO, Japonija. — Impera

torius Hirohito vakar paleido 
Japonijos parlamentą. Japonijos 
nauji rinkimai paskirti spalio 1 
dieną. 

Kada susitiks? 
NEW YORK. — Senatorius 

Taft, iš Ohio, rugpjūčio 27 d. pa 
reiškęs, kad, galimas dalykas, 
jis susitiks su Eisenhoweriu tuo 
jau po rugsėjo 10 d. apsvarstyti 
senatoriaus rolę respublikonų 
prezidento rinkiminėje kampani-

l joje. 

Užsiregistravo 
NEW YORK. — Gen. Eisen-

howeris, respublikonų preziden
tinis kandįdatąs, užsiregistravo 
New Yorke lapkričio 4 d. rinki
mų balsavimui. 

Ar atvyks? 
BARCELONA, Ispanija. — 

Buvęs Italijos karalius Humbert 
ketina atvykti į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Jis dabar yra 
parcelonoje. 

Panaudojęs progą 
NEW YORK. — George N. 

Craig, iš Indianapolis, buvęs 
Amerikos legionierių vadas, pa
reiškęs: gub. Stevenson, demo
kratų prezidentinis kandidatas, 
išnaudojęs progą legionierių su
važiavime pulti sen. McCarthy, 
kuris kovoja prieš komunizmą 
vyriausybėje. 

Kiek išleis respub
likonai rinkimams? 

VVASHINGTON. — Respubli
konų organizacijos mano išleisti 
apie du milionus dolerių per du 
sekančius mėnesius, kad persta
tytų gen. Eisenhowerį ir sen. 
Nixon kandidatūras balsuoto-' 
jams per televiziją, radijo ir fil
mas. 1948 m. rinkiminėje kam
panijoje radijo byla buvo apie 
$800,000. 

Robert Humpnreys, respubli
konų komiteto propagandos di
rektorius, pareiškė spaudos kon 
ferencijoje, kad bus vartojama 
betkokia matoma priemonė per
statyti Eisenhowerį ir Nixon 
balsuotojams. Tam tikslui bus 
sunaudota nuo $1,800,000 iki 2 
mil. dol. 

Gina McCarthysmą 
MILVVAUKEE, Wisc. — Ar-

thur Bliss Lane, buvęs JAV am
basadorius Lenkijai, rugpjūčio 
27 d. gynė „McCarthysimą". Pa
sak Lane „McCarthysimas" yra 
pasakymas tiesos dėl klaidingos 
mūsų politikos Kinijoje ir pasi
sakymas prieš davimą 90 mil. do 
lerių paskolos, per Dean Ache
son teisės firmą, komunistinei 
Lenkijos vyriausybei, nors tam 
buvo priešingas buvęs JAV am
basadorius Lenkijai (ambasado
riumi tada buvo Bliss Lane). 

jama dabartinė padėtis sov. Es 
tijoje. 

Krašte bolševikinis teroras ir 
sovietinimas vis stiprinami, jau
čiama maisto produktų ir būti
niausių reikmenų stoka. Dar 
griežčiau nei pajūrio zona saugo
jamos estų salos, kuriose rusai 
įtaisė visą eilę tvirtovių ir slap
tų aerodromų. Dabar ten nelei
džiama vykti net ir artimiesiems 
mirus. Rusai grūdami jau ir į 
kolchozus — žinoma, viršinin
kais ir vadovais. 

Dalis 1941 m. deportuotųjų 
buvo grįžę atgal, aiškindamiesi, 
kad tam tikslui buvo gavę spec. 
leidimus. Tačiau tuos 1945-47 
grįžusius MVD-istai vėl suran
kiojo ir 1949 m. visus išvežė at
gal. Išvežtiesiems iš Estijos ga
lima siųsti siuntinukų, tik tie 
ne visados juos gauna. Dabar de 
portacijos vykdomos jau kita 
forma — pasiunčiant kaip reika 
lingą specialistą dirbti kur nors 
į Rusijos gilumą. Tuo pretekstu 
jau nemaža estų žvejų buvo iš 
Estijos „perkelti" dirbti prie Di
džiojo vandenyno krantų. 

Rusai norėjo jų vietoj išsiau
ginti naujų jūrininkų, bet nei ru 
sai, nei mongolai, žemyno tau
tos, jūrininkų verslo nemėgsta, 
ypač tokiomis sunkiomis sąlygo 
mis. 

Dideli nuostoliai 
KORĖJA. — Jungtinės Tau

tos Korėjos kare neteko 1,572 
lėktuvų, o komunistų buvo su
naikinta 644 lėktuvai. 

daug kas klausosi. Viskas, kas 
per jį pasakojama, greitai pa
sklinda po visą kraštą. 

Betgi pasitaiko tokių neatsar
gių klausytojų, kurie buvo su
sekti ir suimti. 

Sodžiuose žmonės kaikur jo 

liavo estų laikraščiai, spausdinti 
Švedijoje, bet dabar jų daugiau 
nebematyti. 

Gaunamos iš laisvojo pasau
lio žinios, iš vienos pusės, pa
vergtuosius stiprina, bet iš ki
tos — ir slegia, nes jie mano, 
kad Vakarai kiek reikiant nesi
rūpina jų išlaisvinimu. Kiekvie
nas jaučia, kad jų laisvę atneš 
tik naujas karas, bet galvoja, 
kad Vakarai nenori rimtai su ko 
munizmu kovoti. Tai kaip tik iš
naudoja sovietų propaganda, 

klausytis eina į miškus. Kaip skelbdama, kad Vakarai, įsitiki-
klausymas uždraustų siųstuvų, • nę, kokia Sov. Sąjunga yra ga-
tokiu pat nusikaltimu laikomas; linga, patys jos bijosi. O tokios 
ir svetimos spaudos skaitymas.! žinios ir prisideda prie žmonių 

Ligi 1949 m. po kraštą cirku-1 kovingumo pakirtimo. (Elta). 

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO 
Dar nori $1,160,640 

bazėms 
VVASHINGTON. — Lt. gen. 

Lewis A. Pick, armijos inžinie-
rijos vadas, rugpjūčio 26 d. pri
pažino, jog Amerikos oro bazėse 
Prancūzų Morokoje yra trūku
mų, bet jis nurodė, jog pridėjus 
$1,160,640 jų pataisymui — jos 
bus geros. 

„Aš pasirinkau Tony", — pa
reiškė 23 metų Mary Johnson. 

Tony Matthews, 21 metų, Ma
ry sužieduotinis, yra buvęs ko
munistų partijos narys. Jis pa
reiškęs, kad į raudonųjų eiles 
buvo įstojęs, jog sužinotų jų pa
slaptis, kurias pasiuntė į Scot-
land Yard. 

Prieš kelias dienas komunistų 
partija buvo pasiuntusi Marijai 

^ ° ^ f . ^ . n ! ^ ^ l « l t i M l ^ kad ji nedraugautų 
su Tony, bet ji komunistų parti-penkiose bazėse statybos projek 

tai perdaug išlaidus 

IŠ Sudiev' 
"sveikas' .## 

RATCUFFE ON WREAK, 
Anglija. — Jauna Londono uni
versiteto studentė pareiškė pra
eitą trečiadienį, kad ji verčiau 
išstoja iš komunistų partijos ne 
gu netektų vyro, kurį ji myli. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Jungtinių Amerikos bombonešiai apgriovė komunistų reik

menų pristatymo centrus netoli Pyongyang, šiaurės Korėjos sos
tinės. 

— Richard J. Gray, iš Albany, N. Y., trijų milionų narių 
AFL Building ir Construction Trades departamento prezidentas, 
pareiškęs, kad jis rems Eisenhovoerį. 

— Senato komitetas vakar apkaltino administraciją, kad JAV 
oro jėgų programa nepilnai vykdoma. Senato komitetas pasiūlė 
paskirti produkcijai carą. 

— „Jei jis turėtų žmoną, gub. Stevenson būtų daug populia
resnis prezidentinis kandidatas", — pareiškė Mrs. Charles P. 
Howard spaudos konferencijoje WashingtOne, D. C. Mrs. Hotoard 
yra moterų veiklos derintoją Eisenhowerio rinkiminėje kampa
nijoje. 

— Vakar gub. Stevenson, demokratų prezidentinis kandida
tas, kalbėjosi su augštais unijų pareigūnais Ncw Yorke. ^ 

— Gen. MacArthur gimtinėje (Little Rock) kalbės gen. Ei-
senhoweris kitą trečiadienį. 

— Vysk. Fulton J. Sheen, atvykęs iš New York, vakar kalbėjo 
katalikų mokytojų suvažiavime Joliet, III. 

— Kai Iraą jaunas karalius Fassal II atvyko į pietinę Kali
forniją, Kalifornijos gyventojas Irivin Gielgud iškėlė bylą, kurio
je iš karaliaus reilcalauja milioną dolerių — padengti nuostolius. 
Gielgud iškėlė bylą Santa Monica augšt. teisme prieš karalių, kad 
jis buvo neteisingai areštuotas Basra uoste, Iraq, 1951 m. lapkr. 
30 d. Kalifornietis keliavo iš Karachi, Indijos, į Istanbul, Turki-
jon, kai jis buvo areštuotas trims valandoms. 

— Raudonoji Albanija numato mirties bausmę vaikams, dau
giau kaip 12 metų amžiaus, už „konspiraciją prieš valstybę, gadi
nimą valstybės turto ar ekonominį sabotažą". 

— Didelė audra artėja prie Floridos. 
— Gen. Robert W. Grow, kurio asmeninis dienoraštis buvo 

patekęs į komunistų rankas, paskirtas kariškos istorijos viršinin
ku Washingtone. 

—- Raudonoji Kinija kaltina Amerikos kariškus lėktuvus, kad 
jie padarė 1$2 „provokuojančius skridimus virš Kinijos teritorijos 
nuo liepos 2k iki rugpjūčio 2Ą d., įskaitant didelę Mandžiūrijos 
oro) bazę Antung mieste. 

— Maskvos radijas paskelbė, kad Rusijos mokslininkai pasta
tys observatoriją Azijoje ir studijuos Marso planetos gyvenimą. 

— Robert C. Lyon, jr., radijo rašytojas, geriau žinomas kaip 
Peter Lyon, paneigė, kad jis esąs komunistų partijos narys. 

— Respublikonai ir demokratai planuoja išleisti apie Ą milio
nus dolerių radijai ir televizijai dėl savo kandidatų rinkiminėje 
kampanijoje. 

jai pasakė: „sudiev", o Tony ta
rė: „sveikas". 

Ką jų žodis gali 
reikšti? 

MASKVA. — Komunistų par
tijos laikraštis „Pravda" kreipė
si į komunistų partijos narius, 
kad jie pasisakytų dėl pasiūlytų 
partijos konstitucijos pakeitimų 
ir dėl naujo penkerių metų pla
no. Tie pasiūlymai bus svarsto
mi komunistų partijos suvažiavi 
me Maskvoje. 

Alus ir karas 
MANILA. — Maj Calixto Du-

que, Pilipinų armijos štabo vir
šininkas, paskyrė brig. gen. Je-
sus Vargas vykti į Korėją su
žinoti kas įvyko su alumi, kurį 
padovanojo Manilos bravorinin-
kai Pilipinų kariams. Alus ne
pasiekė paskirtos vietos, nes jis 
buvęs parduotas Amerikos ka
riams. 

Japonija turės 
artilerija 

TOKIO, Japonija. — Japoni
jos policijos rezervas bus apgin 
kluotas per 30 dienų sunkia ar
tilerija ir tankais. 

Tokio laikraštis Shimbun pa
reiškęs: 105 milimetrų patran
kos ir 20 tonų tankai gauta iš 
JAV armijos praeitą savaitę. 

Japonijos policija turės 30 
tankų, 20 L-5 ir L-16 lėktuvų 
spalio mėn., — laikraštis paste
bėjo. 

• •!•• I - - - - -

Kalendorius 
Šiandien — šv. Jono Krikšty

tojo Galvos nukirtimas, šv. Sa
bina ; senovės — Lameika ir Na 
dinė. 

Rytoj — šv. Rožė Limietė; 
senovės — Bytautas ir Vesta. 

ORAS: dalinai apsiniaukę, Illi
nois valstybėje vietomis lietu? 
su perkūnija; ne taip šilta. Augs 
čiausia temp. 86 laipsniai. 

Saulė teka 6:12 vai., leidžiasi 
7:32 vai. 
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NUKENTĖJĘS NtTO „LĖKŠTĖS" 

1330 So. 5lst Ave,, Cicero 50, DL Tel. OLympic 2-4992 

Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS Ir EDV. sULAITIS 

N RK0NIE6IUS Į 
IŠLYDINT 

Šiandien 20 Chicagos lietuvių 
sportuojančio jaunimo, stovin
čio LSK PERKŪNO gretose, 
išvyksta į Toronte įvykstančias 
sporto varžybas. Ši viešnage 
Toronte perkūniečiams jau bus 
antroji per pastaruosius me
tus. 

Pastarasis susitikimas paro
de, kad mūsų moterų tinklinis 
yra gerokai atsilikęs nuo pa
siektų rezultatų kitose moterų 
praktikuojamose sporto šakose. 
Jeigu stalo tenise arba lengv. 
atletikoje moterys sugeba gra
žiai pasirodyti ne tik savųjų 
tarpe, bet ir nustebinti sveti
muosius, tai, manoma, kad po 

šis svečiavimasis Toronte įvy ! didesnių pastangų ir tinklinio 
ksta tarpklubinių varžybų re- j srityje nebus atsilikta. Tikrai 
muose. Kaip jau buvo minėta,' mūsų moterims vertėtų labiau 
torontiečiai buvo užsimoję su- susidomėti ne vien tinkliniu, 
ruošti didesnę sporto šventę,, bet taip pat ir krepšiniu, nes 
tačiau aplinkybėms nepalankiai i tokioje plačioje Chicagoje ne-

I 

susiklosčius, teko pasitenkinti 
dviejų klubų tarpusavio jėgų 
išbandymu. 

Didžiausia naujiena šiose var 
žybose bus ta, jog čia bene pir 
mąjį kartą Šiaurės Amerikos 
kontinente bus sužeistos fut
bolo rungtynės tarp dviejų lie 
tuvių futbolo vienetų. Tiek pir
mose, tiek antrose š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse fut
bolo susitikimų del kai kurių 
sporto klubų nerangumo, nebe
buvo galima suruošti, todėl To 
ronto Vyties ir Chicagos Per
kūno futbolininkai šiame atve
jyje yra geri pradininkai. Kaip 
girdėti, torontiečiai žada at
vykti rungtynėms Chicagon. O 
vėliau, į šiuos abu klubus nusi
žiūrėję, gal pajudfes ir žymieji 
New Yorko lietuviai futbolinin
kai, paremdami šių pradininkų 
pastangas. 

Futbole Chicagą atstovaus I klyn 3—1. Šiose rungtynėse mū 
geriausios vietos pajėgos: J. siškiai sukovojo be priekaištų, 

turime nei vienos lietuvių mo
terų krepšinio komandos. Ar
tėjant rudeniui ir persikėlus į 
sales, bus galimybių moterims 
plačiau pasireikšti kamuolio žai 
dimuose, todėl skatintume jas 
atkreipti didesnį dėmesį ir į 
šias "užmirštas" sporto ša
kas. 

IŠ NEW YORKO PADANGES 

Lietuvių futbolo sporto klu
bo vyrai, kurie jau antrus me
tus laimi savo grupės nugalė
tojo vardą, visu tempu dirba ar 
tėjančiai sportinei rugiapjūtei. 
Pirmosios sezono rungtynės 
buvo nesėkmingos ir mūsiškiai, 
"atostoginiai" žaizdami, pralai 
mėjo ukrainiečiams 2—1, ta
čiau antrosiose rungtynėse mū 
siškiai pasirodė verti meisterio 
vardo ir sudorojo augštosios 
lygos vicemeisterį D.S.C. Broo 

NAUJAS ŽUDOMASIS GAZAS Dr, Edward B. MURASKA? 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Britų spauda paskelbė, kad, sakų ir padaryt tai, ką anglai( *75i We»t 71»t BĮ 
Anglijos chemikai išrado tokį 

. - (prte Callfornla Are.) 
pasidarė. Be to, ir šioj srity j U QONIUB PRIIMA: kaadien nuo J 
gali atsirasti Fuchs ir Ponte-
corvo. 

mirtingą gazą, jog vienas jo la
šelis nukritęs ant žmogaus kū
no tuojau jį nužudys. Naujasis 
gazas momentališkai paralyžuo- j T c l o f l s o HK.4.m99t ^ T » l t * f t M 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfield BlvdL 

VAL.: 1—4 Ir «—9 
šeštadieniais nuo 1 tkl 4 vai. p.p. 

išskyrus kotvirtad. Ir sekmad. 

ja nervų sistemą, raumenis ir 
plaučius, dėl to žmogus uždūsta 
ir miršta. Baisiausia yra tai, 
kad gazas neturi jokio kvapo 
ir neirituoja jokio pojūčio. Tuo 
gazu galima miesto gyventojus 
išžudyti per kelias minutes, jei 
lėktuvai išmestų atitinkamą to
kio gazo bombų kiekį. Jei gazo 
bent kiek patenka į plaučius ar 
į akis, tai pagalbos nėra, o jei 
ant odos, tai žmogus miršta per 
pusę valandos. 

reL: Ofiso VI.7-658S, rez.llR.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYD,YTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We»t Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

sestad. tik nuo 1— i vai. popiet. 
Ite/ld. 8241 \V. 60TH PLA< i: 

Skautas J. D. Desvergers teigia, kad ii palietusi miške skrajo
janti lėkštė netoli West Palm Beach, Fia. U^&; 

Perkūnas, K. Baltratnonaitis, 
Birgėla, Brazaitis, Koženiaus-
kas, J. Snarskis, Sipavičius, P. 
Sobieskis, Martinkus, Sadaus
kas, Numgaudas, Alenčikas ir 
kt. Tokioje pilnoje sudėtyje 
perkūniečiai nėra nė karto žai
dę, todėl susižaidime, atrodo, 
nebus perdaug stiprūs. 

tos lietuvių sporto klubo fut- Vienos telefonai 
bolo vienuolikėje. žinoma, ne- __ , . , ..̂  . .. 

2T. c ' . Kad ir ne Amerikon, bet 
noriu griauti Chicagos futbolo i l . . . , , . . . -

y. . . į Austri joj , Vienos mieste, tėvai 
vieneto pajėgumo, tae.au Jei j ^ . ^ 
kaenon perkelt! , Rytus te-; k u r į g ^ 
p a r a š o a i ų e i l u č i ų a u t o r i u i l a i s - , . ~ ark 
k u t i A d r e s u o t i A B 1 1 4 N o r - l k U * n u m e r * A - O - 6 0 , m a l o n u s 

A. B., 114 N o r - | b a l 8 a g p a p a s a k o s k u r i ą A nder 

Su atrofino ar dirbtinio kvė
pavimo pagalba galima žmo
gų išgelbėti, jei pagalba sutei
kiama nedelsiant. Jei kuris mies 
tas būtų tuo gazu užatakuotas, | 
tai neužtektų visiems atropinos 

Į ir negalima būtų visų gelbėti1 oi**- ir rantoma] 
dirbtinio kvėpavimo pavartoji-' 
mu. 

Tel.: Ofiso IIE.4-5849, raz.\\V.A-2:VZi 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDWOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westerr* Ave, 
VAL.: trečiad. lr Sestad., pagal ru-

s •.•>].'••-*• kitomis dienomis nuo 
'i lt-1 » i iWu»t. 7 —t vakare 

Iki 4 lr nuo 7 lkt 9 v.v. Sestad nuc 
2 Iki 4 v. treč.—pagal susitarime 

Susitarimui skamb. Gito. ft-1821 
Jei neatsiliepia Vlnoennas 6-SDOO 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2218 VV. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu 
YArds 7-0778 

Ofiso teleffonas VlrglnJa 7-IHM 

DR. AL. RA6KUS 
G Y D Y ^ J A S IR CHIRURGĄ* 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 e 

trečiad. lr sekmad. tik susitarus 

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

keičia Miklu* ir rėmus, 
1701 S. Damen Ave. Chicago, 111 

Saukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. lr sekmad 

tik susitarus. 

Specialinės kaukės gali ap
saugoti žmogų nuo to gazo, bet 
reikia iš anksto žinoti, kad prie 
šas tą gazą pavartos. Be kau
kės reikia dar neperšlampamų 
drabužių. Netikėtai tuo gazu už
atakuotas miestas negali būti 
išgelbėtas. 

A n g l i j a gr i fež ta i s a u g o t ą g a 
zą, kad nepatektų priešui j ran-

YArds 7-3528 

C ii. C. 1. LY UITIS 

TeL: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augs tas) 

— — \ OFISO VAJU: Nuo 10 Iki 12 v. ryto, 
Viu'uui, vaiku, nervų gydytojas nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:io 

i;\. 1CULS VALAITIS fe-2. 
GXL>*TOJA8 IR CHIRURGAS 

4o.><* So. Archer Ave. 
i'ltt'i CdHioi uju Ave.. ftiaurvt.kamp.) 

Va!.' ivA'.iu). 2-1, 6-8; Befttad. 1-5; 
pir; >aJl. Ir kitvlrt. 6-8; trečiad. ir 

penkt. 12:80-6 tik susitarus. 

I ei • ' "įso 'VA. K-.į»WO, r«»s. 0 0 4 - 1 1 8 7 

brt. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. tfichlgan Ave. 
V A L . ; (16»kyru8 Si-';iail. lr s e k m a d . ) 

N u o 1 lkt 4 v. p .p . : 7 • v.v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso Tel. BEUance 5-4410 
Bezid. telef. Gliovenill 6-0617 

Valandos: 1-1 P. M. — 6-8 P. M. 
Treč iad . ir š e š t a d . p a g a l s u t a r t i 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4 6 4 5 S o . A s h l a n d Ave. , Chicago 
Q TVT v I v * . " i *"* "*"* u*Įmvw*į r*.v»«» t *«» i geštad. priima tik pagal susitarimą j VAI,: nuo 2—4 ir 6—|j trečiad., se» 

wood Ave., Brooklyn s, W». x. j s e n o ^ brolių Grimmų pasaką. k a g tačiau neturėjo skelbti,1 Re»id.: IOHSS «Q. wat»at*h A^e. ] tao. ir sek n ad. tik pagal sutarti 
Metiniame Lietuvių Sporto p^akos bus keičiamos kasdien. I k a d ^ tokį g i n k i ą ^^ n e s jei iTeL 

Klubo narių susirinkime buvo | Tikrai puikus patarnavimas tč- i a n g i a į galėjo tokį gazą iarasti, į 
išrinkta nauja valdyba, kurią, Vams, kurie negali vakarais už- ( t a i i r k i t ų t a u t ų mokslininkai 

. _ tarti 
TeL: Ofiso YA.7-4T87, r«v. riC.6-1660 

ofiso VI. 7-0«00. r**. VI. 7-7»03 | Jei neatsilieps virfimineti telefonai 
0R. BR. GAIŽIŪNAS saukite: M1(Jwaj 3-OOOI 

sudaro: 
Peras Katinas -pirmininkas, 

Vytautas Ubarevičius — vice-
pirm., Algirdas Daukša — vice 
pirm., Jonas Galminas — sek
retorius, Aleksandras Vakselis 

iždininkas, Vytautas Grau 

migdyti savo kūdikius. 
< 

Aplamai, Vienos telefono si
stema yra itin pažangi. Pasu
kęs atitinkamą numerį, gali iš
girsti šios dienos pietų receptą, 
kurį paruoš ir prityrusios šei-

gali užeiti ant to išradimo ped-

žinis — ūkio vedėjas, Vladas į mininkės, gali gauti greitą au-
Adomavi&us — reikalų vedė
jas. 

ir, jei visad reikšis tokia ga
linga kovos dvasia, artėjančia-1 
me sezone bus vieni iš pirmų-j Revizijos komisijon išrinkti 

Albertas Kynastas, Skobeika ir 
Vienuolikčs sudėtyje veidai 

truputį pasikeitė: nematyti 
Adomavičiaus, kuris žada "bu
cus ant sienos pakabinti", Ka-
lašinsko, kuris neatsigauna po 
sunkaus sužeidimo baigminėse 

Kas atstovaus Toronto Vytį, | t a u r g a rungtynėse, ir nuošir-
tikslių davinių nebeturime, tik 
galime pasakyti, jog šis viene
tas 3rra vertas dėmesio. Jis da
lyvauja vietos futbolo pirmeny-1 
bėse ir ten gerai laikosi. Šiuo 
metu vytiečiai žaidžia II pir-

daus lietuvių sporto klubo bi 
čiulio latvio Jegers, kuris ato-
stogauna Kanadoje. Iš likusių
jų paskutinėse rungtynėse la
biau išryškėjo Granado (nauja 

'komandos pajėga iš Kubos), 

tobusų ir traukinių informaci
ją, oro pranešimus, futbolo re
zultatus ir net muzikos mėgėjai 
gauną tikslų toną. 

menybių ratą ir yra turėję 5 | Sabaliauskas, Jokūbaitis ir 
susitikimus, iš kurių 3 laimėjo, G r a ž y s . 
1 pralaimojo ir vieną baigė ly- Komandos treneris Brazaus-
giomis. Pagal pirmenybių davi- k a g g a l i džiaugtis matydamas 
nius, Vytis dabar tvirtai stovi | v y r u g t a i p kovojant. Beje, Bra 
antroje vietoje. 

Be futbolo rungtynių, taip 
zauskas šiais metais švenčia 
30 metų sportinio darbo su-

pat įvyks ir krepšinio susitiki-1 k a k t į Nerasime tremtyje daug 
mas tarp tų pačių klubų koman • t o k i u Sp0 r t inės veiklos pirmū-
dų. Perkūniečiai, kaip žinome, Į n ų k u r į e gai§tų didžiuotis 30 
yra du kartu laimėję Š. Ame- me^ aktyvia sportine veikla, 
rikos lietuvių sporto žaidynių! K i e k ž i n a u Chicagoje ''amži-
krepšinio meisterio vardą. Per-! n a g jaUnuolisM Kazys Baltra-
kūno krepšinio komandos sūdė- j m o n a j t i s , vis dar lyg šešiolika-
tyje matysime gerai pažįsta- Į r ae tįg dūksta aikštėse, ir Broo 
mus veidus: Dirvianskį, Bliū
džiu, Zubkų, Kalvaitį, Radį, 
Puodžiūną ir jauną pajėgą — 
Sideravičių. 

Vykstančių | Kanadą dėmesiui 

klyne garsusis Lietuvos rink
tinės vartininkas Viktoras Ab-
ramikas dar į ožio ragą jau
nuolius suvaro. Yra Amerikoj 
daug žinomų Lietuvos sporto 

Visi sportininkai ir su jais j ^ iMjų . kurie, deja, šiuo metu 
kartu vykstantieji ekskursam M i rungtynes neranda l u t o 
tai, važiuoją į Torontą, turi 
rinktis rugpjūčio mėn. 29 d. 

(gal reikalo?) ateiti. O jų pa
tarimai, jų nurodymai ir pas-

7:30 vai. Vak. prie Hollywoodo tabos būtų sportiniam jauni-
svetainės, 2419 W. 43 St. Nuo mui tikrai reikalingos. 
ten autobusą* išeis 8* vai. vak., I Džiugu matyti Brazauską ir 
todėl visi yra prašomi būti ^ g futbolo •'vilkus" sporto 
punktualūs. 

Gintarietea laimėjo 
aikštėse. Garbė jiems už dar
bą vedant lietuvišką sportinį 

Rugpjūčio mėn. 22 £ įvyku- 'jaunimą teisingu keliu! 
šiose tarpklubinese Gintaro «- | Futbolo žaidėjams (zmoma 
Perkūno moterų tinklinio rung- 'tik geriems), kuriems pabodo 
tynėse pergalę sugriebė ginta- Chicagos dūmai ir norėtų pa
rietės, įveikusios Perkūno atsto j gyventi "kurortiniame" Brookr 
ve» 2:0 (13:7, 15:10). Ilyne1 «*ba New Yorke, y ra vie^i 

Balys Kondratavičius. 
A n t Bagdžiūnae 

KRONIKA 

LSK Perkūno narys Kęstutis 
Vaičius, gyvenantis Ciceroje ir 
studijuojantis Illinois Un-te 
(Navy Pier), po vasaros se
mestro išvyko New Yorkan pas 
savo gimines. Grįždamas žada 
užsukti ir Kanadon. 

— Pranas Gvildys, pagarsė
jęs Toronto stalo tenisininkas, 
neseniai su keliais kanadiečiais, 
CBC televizijos stoties buvo pa 
kviestas pademonstruoti stalo 
teniso žaidimą, šis pasirody
mas buvo užfiksuotas kino f ii-
moję, o vėliau bus rodomas per 
televiziją. 

— Kanados šachmatų meis
teris Povilas Vaitonis, besiruoš 
damas tarpzoninėms pirmeny
bėms Švedijoje, turėjo 6 parti
jų matčą su kiečiausiu savo 
varžovu Kanadoje F. Anderso
nu. Matčą laimėjo mūsiškis 
4,5:1,5 santykiu. 

• , • • » . • — l l l I i i . «H» 

Vėžio fondas 
Šv. Mykolo kolegija VVinoski 

parke, Vt. gavo vyriausybės pa
šalpą $10,000 vėžio ligos tyri
nėjimams. 

CONRAD'flS — Fotografas 
(Lietuvis)' 

Moderniškai įrengta 
vieta {vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuvfis; Jaunave-
rižltiiiiK duodama pul
ki lr brangi dovana 
Hnžiningod ir gražiai 
utlikUis darbas. 

414 W. 63rd St. 
Tel. KNg. 4-5ft8S ar 

KNg. 4-5S40. 

SOPIlkk, BARČUS 
TS W ( i i : s stoticA -•- ltnnga 13M> 

PIRMAD. Iki PUNKTAD. 
8:45 iki »t80 vai. ryte 

ftfcSTAD. 8:.c.O iki 9:30 vai. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKAKl ftROS 

iš tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo . iki 8 vai. 

RADIO >BQGBAMA 
7121 SO, ROCKWELIi 8T. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4.2413 

I PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME J3ALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginla 7-7097 

lt:/A\vrrA\W.«AC\/:>A&\a.,.iA<&2XA&^ 

Ar kelionėje, ar pria 
ti'luįl}* imu/aivršk 
vviirn; BEAK 

bokalo. 
Tai gaivinantis alus, 
putos bega per s'.alu* 

P R A N E Š I M A S 
Lietuviu Radio Karp. programa 
per stoti WBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:«0 vai. ryte šį sek
madieni bua tokia: 

1 — Falooss ttadlo Orkestrą 
2 — Dainos 
3 — Hagdutes Pasaka 
Lietuvių Radio Korp. stoties 

adresas yra naujas; tad rašykit 
savo įspūdžius nauju adresu: U ' 
thuanian Radio Frogram, Station 
WKMS, 91 Bay State Road, Hbtel 
Shelton, Boston, Man., o biznio 
reikalais, malonėkit ra*yti »adio 
ofiso adresu: 602 East Broadway, 
So. Bostoti 27, Wass. A&ū. 

Steponas Minkus 

Didooniua klckims a-
lauH gauHlto, Jol krelp-
Bltte i 

\v 11 rn; BEAR 
BREWING LO., 

Inc. 
THORNTON. HU«olB 

Plionet 

THORNTON SSStt 

' ^ M < ^ EUR0PEAN STYLE <>Ęįįj 

PilsnerBeor 

/r 

i VISKO UŽTEKTINAI — TUOIAUS PRISTATOMI 
Baldus, Šaldytuvus, pečius, skalbiamus niašina^, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
«emoH kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus lr 
Pagal Jūsų Užsakymą. jrtifia_M «a Bi 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 

Lietuviu Krautuve 
2310 W. ROOSEVELT RD.,Tel. SE 8-4711 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iSp«o. moterų liiros Ir nkudorija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornia Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p 
lftakyrus Bekmadiontus. 

WM^»^^II.IMIWI ^«^w. n . i a i ^ — t III i • — — — — , . ^ » 

Tel.: Of im.YA.7-1100, rez.DA.fl-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
( kampas Halstcd ir SS-tos Katv.) 
VAL. 1—4 Ir 6:80—8:30 p.p. kas-
dlon ifiskyrufl ..trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 K. 1 MLMtAU) AVE. 

Of. GRovelilll 0-4020. r. Hilltop &.150U 

Dr. Alexand6r J. Javois 
(JOVAlWAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuctte Kd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. ir SeStad. pagal sutarti 

Tel.' Ofiso PR.6-3838, rez. Itl ..7-t»IH9 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir V:30 
iki 9 vak. Trečiad. ir fiptft. uždaryta 

GRoveMII «-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKI V LIGŲ SPKCIALISTft 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquetie lid. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 | 
Neatsiliepus tel. Kl-^zie 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ctn Cicero 
Kasdien 10—12. Be to. antrad. ir 

I ketvirtad. 6:30—9 v. v. šefttad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 4«th Ct. 

i i i . . i . i i i • i 

, Telefonas: HKlianoe 5-1811 

OR. VVALTER J. KIRSTUK 
I PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS O Y PYTO J A S) 
3025 VVest 59th Street 

i VAL.: 2—4 popiet. tt:3o—S:3<> vak. 
Treči/id. pagal sutart). 

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia šaukite Kl t tz le 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadloni tik susitarus. 

Tel.: Oftea YA.7-Br.57, r©«.RK-f4tt«6 

DR. FRftNK C. KWIHN 
(K VILČINSKAS) 

GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir SeStad. vak. 

Tel. Ofiso OR 6-5SS9 PR. S-47M 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVEST 63rd Street 
(kam pas «* I* Artostan) 

VAL: 2 - - 4 p. p. lr nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Tel.: Ofiso III 4-2123, rez.PR.6-»484 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

Spcc. ehlrurRines ilgos 
6255 South VVcstern Avenoe 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
fieštad. 2—4 p.p. Trečiad. lr 

sekmadieniai? uidaryta. 
. — - _ i — • 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-66»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S26T HMitta Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais l—4 v. p. p. 
• • — • ' • ! • « ! I I . 1 , 1 II I II I . I . H . I I • • , . . . . . • — • • • ^ ^ • I , . 

Tel.: Ofiso P R 6 - 0 4 4 6 rex.HK.4-31.VU 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. lr sestad. pasai sutarti 

Tel. or iso CA 6-0257, rez. P R 6-6059 

DR. P. L ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Hezkl. 0000 S. Artessian Ave. 

VAL.: II v. r. Iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

25 metu iMityrimas 

«QP 
l e l . VArds 7-1H20 

Pritaiko Akiniuj* 
Kreivas Akis 

IA taiso 
oriMts Ir akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

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

I.H AM minuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ahhland Avenue 

VAL.: piijii.nl. aitttad. ketvirtad 
penkUd. 9-80—12: 1:80—8 T.v. 
tieOiaa uždaryta, aefttad. 9:30 Iki 

12; i.">" iki 5 vai. vak. 
( A n a i 0-0523. Plat i Bldg. 

V 
AtiAara Pirm dienlo ir Ketvirtadienio vakarai* iki 9:80 

Uždaryta sekmadieniais 

= 3 = ' I i i . " ^P 
SKAITYKITE " D R A U G Ą " ! 

Telefonas OLympie 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court» Cicere 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-8 py 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
8 1 4 7 S . HalHted S t , Chiea.RO 
VAL.: pirm. treč., šest. 8—8 p.p. 

n«nkt. 10—18 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Tročladienlais tik susitaria, 

4008 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PriAmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonais GKovehSII A-07H5 

DR. ANTH0NY WU1IAMS 
(VHJMAS) 

DANTISTAS 
9822 South Weetern Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas OroveblU e- t«4* 

. 

' 

IP^PPI 

http://tae.au
http://Ofim.YA.7-
http://rez.DA.fl-
http://YA.7-Br.57
http://rex.HK.4-31.VU
http://piijii.nl
http://Chiea.RO
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D R A U G A S 
TEK UTHUANIAN DAILY FBUND 

i5S4 H. Oftkley Are., Chloago 8, I1L Tei. Vlrglnl* 7-M«0; T-M4l| 7-««42 
Kntered aa Second-ClaM Matter March t l , 1116, a t Chioago, IUlnola 

ITnder the Art ofMarch 1,1879 
SUB8CRIPTION RATK0 

$1.00 per year outaide of Chicago 
19.00 per year ln Chicago A Cicero 

M M 
DJjflfftAffTtS D&AtTGAS, CfCCAOO, tLLtPTOTB 

Meiuberof the Cathollc Presą Aaa'o 
Puhllahed dally, except Sundaya 
Llthuanlan CatholU Prew Soclety. 

PRENUMERATA: Metami 
Chtcago] ir Clceroj 19.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $9.00 
iiieienyje $11.00 

$9.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
Vb metų $ man.. 

$6.00 $2.76 
$4.(0 $2.60 
46.60 $1.00 

1 m l a 
$1.26 
$1.00 
$1 86 

ALRKF Kongreso belaukiant 
SVARBIAUSIOS PROBIJSMOS 

Prieš kiekvieną Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos 
Kongresą iškeliama daug svarbių problemų. Kadangi Federa
cija yra mūsų veikimo centrą', ir spaudoj ir prieškongresiniuo-
se organizacijų susirinkimuose daugiausiai keliamas mūsų 
vienybės reikabs, visų lietuvių katalikų apjungimas didesnei 
ir efektingesnei veiklai. Mūsų vienybės ir kitos problemos vi
su rimtumu iškyla ir prieš šių metų ALRKF Kongresą, kuris 
bus rugsėjo 26—28 d., Statler viešbutyje, Detroit, Mich., Esa
me tikri, kad ir pačiame Kongrese jos bus svarstomos nuodug-
niai ir rimtai. 

Mūsų Federacija nuo pat savo įsisteigimo (1906 m. Wil-
kes Barre, Pa.) buvo lietuvių katalikų organizacijų ir draugi
jų junginys, koordinatorius. Ji buvo ir tebėra organizuotųjų 
lietuvių katalikų teisėta reprezentante. Kai reikėjo mūsų var
du tarti žodį, ji tarė; kur buvo reikalinga mūsų reprezentaci
ja, ji mus garbingai reprezentavo; kuomet buvo reikalas sukur
ti naują sąjūdį katalikybės ar lietuvių taut03 reikalams, ji 
juos sukūrė. 

Nuo 1932 m. ALRKF mus atstovauja NCWC (Amerikos 
katalikų veikimo centre). Toji reprezentacija, tie Federacijos 
ryšiai su NCWC daug naudos atnešė Lietuvai ir lietuviams. 

DIDŽIOJI TALKA LIETUVAI 
1914 m. ALRKF sušaukė Amerikos Lietuvių Seimą Chica-

goj, kuriame suorganizavo Tautos Fondą, sukėlusį ir nuo karo 
nukentėjusių lietuvių šalpai ir kovoms dėl Lietuvos išlaisvini
mo netoli miliono dolerių. Tame pačiame Seime įsteigė Ame
rikos Lietuvių Tarybą, kuri vedė energingą kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir jos de facto ir de jure pripažinimo. 

ALRKF garbingoji sekcija — Tautos Fondas, daug pri
sidėjo ir prie kultūrinių darbų tiek čia, Amerikoje, tiek Lie
tuvoje. Pažymėtina, kad Studentų Ateitininkų šalpai yra iš
leidęs apie $60,000 ir ne vieną plytą įmūrijęs j Ateitininkų rū
mus Kaune. ALRKF paramą yra pajutusi ir Lietuvos Katali
kių Moterų Draugija ir kitos organizacijos bei įstaigos. 

Ir antrojo pasaulinio karo metu ALRKF pati pirmoji įki
bo į okupuotosios Lietuvos šalpos darbą. Ji suorganizavo Lie
tuvai Gelbėti Fondą, kuris nustojo veikti tik tuomet, kuomet 
įsikūrė Balfas. šiam bendram fondui Federacija davė tikrai 
stiprią reprezentaciją, kurios dėka dideli ir garbingi darbai 
buvo nuveikti. ALRKF yra ir dabartinės Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizatorė ir stipri jos rėmėja. 

Sunku būtų išskaičiuoti visus kitus darbus, kokius Fede
racija yra nudirbusi. Jos praeitis tikrai yra garbinga. 

FEDERACIJOS SEKCIJOS IR JŲ VEIKLA 
Prieš keliolika metų prie ALRKF išaugo kelios sekcijos, 

kurios siekia pagyvinti ir kultūrinę veiklą ir katalikiškąją ak
ciją lietuvių tarpe sėkmingiau suorganizuoti. Cia turime gal
voje Lietuvių Kultūros Institutą ir Centrinį Lietuvių Knygy
ną ir Archyvą. Prieš keletą metų įkurtas Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondas, o kiek vėliau ir Katalikų Akcijos Centras, 
siekęs šalia Federacijos skyrių parapijose suorganizuoti kata
likiškojo veikimo branduolius. 

Pirmosios pastangos tuos branduolius suorganizuoti ne
buvo sėkmingos. Kodėl? Atsakymas buvo duotas 31-mame 
kongrese 1950 m. Vadinas, ALRKF ligi pat šiol pasiliko la
biau reprezentacine organizacija. Ar šių metų kongresui pa
vyks surasti galimumus įgyvendinti 1949 m. planą, mes čia 
nesiimame spręsti. Pagaliau, juk tai ne nuo vien kongreso pa
reina. 

Aišku, kad mes visi norėtume matyti Federaciją vaidi
nant ne vien tik reprezentacinį vaidmenį. Norėtume, kad ji 
savo gyvą veikimo tinklą ištiestų po visą kraštą ir kad apim
tų visas lietuvių parapijas, visas draugijas ir draugijėles, vi
sus lietuvius katalikus. Kad to pasiektų, būtinai reikalinga 
nuolatinė ir tikrai nuoširdi lietuvių kunigų talka. Be kunigų, 
klebonų pritarimo ir jų paramos nėra įmanoma suorganizuoti 
katalikiškos akcijos vienetai parapijose, tuo labiau neįmano
ma jų veiklą tinkamoje augštumoje pastatyti. Jei to nebus, 
Federacija ir toliau pasiliks tuo, kuo ji ligšiol buvo, bet ne
daugiau. 

KATALIKAI POLITIKAI IR MCSŲ V I E N Y M 
Straipsnio pradžioje užsiminėme apie mūsų vienybės prob

lemą. Ji šiandien yra pati aktualiausia. J i reikalinga ir kata
likiškąją akciją planuojant plačiau išplėsti ir bolševikų oku
puotai Lietuvai laisvinti. Ji taip pat reikalinga ir laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybės ateitį planuojant. Tad, į 
šiuos visus ALRKF darbus privalo jungtis visi lietuviai ka
talikai (vietiniai ir tremtiniai) ir ne vien tik šiaip visuomeni
ninkai, bet ir politikai. Sį įsijungimą pradėkime nuo šių metų 
Kongreso Detroite. Federacija tebūnie visų mūsų jėgų apjun-
gėja. Esame tikrj, kad jai yra lygiai mielas vietinis lietuvis 
katalikas, lygiai brangus tremtinys. Ji kviečia į vieningą dar
bą tiek visuomenininkus, tiek kultūrininkus, tiek politikus. 

Aktyvesnis dalyvavimas politikos gyvenime dažnai išski
ria, supykdo ir tos pačios pasaulėžiūros žmones, nepaisant 
kaip augštą intelektinį lygį būtų pasiekę. Jaučiame, kad pa
skutiniuoju laiku ir į lietuvių katalikų politikų tarpą nesantai
kos yra įsibrovę. Ir, reikia manyti, kad tai yra tik laikinas 
reiškinys. Net abejoti nedrįstame apie tai, kad mūsų tautos 
šiandieninės kančios, reikalaujančios visos tautos tampriau
sios vienybės, nepaskatintų mūsų politikus tą nesantaiką tuoj 
baigti. Nereikia užmiršti, kad lietuvių vienybė nuolat braškės, 
jei kad ir vienos betkurios politinės grupės žmonių tarpe ne
bus sutikimo. Katalikai politikai ir mūsų, katalikų, visuomenei 
ir visai tautai turi rodyti kuo ryškiausį pavyzdį. Jei 
ALRKF kongresas ir šiai (politinei) vienybei sustiprinti bent 
šį tą galės padaryti, mes būsime labai laimingi ir nuoširdžiai 
džiaugsimės. 

Spaudoj ir gyvenime 
Dr. J. Daugailis 

Romanas — novele 

Anrtas didysis romano kon
kursas artėja prie galo bent ta 
prasme, kad jau nebe už kalnų 
paskutinis terminas įteikti kū

rinį: lapkričio 1 dieną. Reikia 
tikėtis, kad mūsų rašytojai, ku 
rie nespėjo dalyvauti konkurse 
praeitais metais, dalyvaus šiais. 
Suorganizuoti tūkstančio dole
rių premiją — nėra taip lengva 
ir nuo susidomėjimo ja pareis 
visuomenės nusistatymai — 
kaip ilgai tokie konkursai bus 
skelbiami. 

- u - M M 

Paskelbtas ir "Draugo" no
velės konkursas, šiuo reikalu 
girdisi rašytojų palankių atsi
liepimų. Konkurso skelbėjai pa
reiškė pageidavimą, kad nove
lė liestų heroiškąjį lietuvių kul 
tūrinių kovų XIX amžių, kurs 
gali būti įkvėpimu mūsų da
bartinėse pastangose. Taigi — 
pageidavimas liečia istorinę no 
vėlę iš XIX šimt., tačiau tai
syklėse pažymėta, kad galuti
nai paliekama patiems rašyto
jams, konkurso dalyviams apsi 
spręsti, temą pasirinkti. No
velė gali būti ir ne iš XIX šimt 
mečio, ir ne istorinė. Čia juk 
konkursas ne istorijos, o lite
ratūros kūrinio ir premijų pa
skirstymas bus vykdomas pa
gal literatūrinę novelės vertę. 

Universitetas, kurs negalėjo 
veikti 

Kai stebime nepaprastą kul
tūrinę laisvę JAV-se, su gailes
čiu prisimename — kodėl Lie
tuvoje negalėjo veikti dar vie
na augštoji mokykla — Kata
likų Universitetas, šiemet kaip 
tik sueina 10 metų sukaktis 
nuo tos rugpjūčio penktosios 
(1932 m.), kada vyskupų aktu 
toks universitetas buvo įsteig
tas. Kultūrinės laisvės varžy
mai tada neleido šiam univer
sitetui pradėti darbą, tačiau jo 
vadovo — arkiv. M. Reinio — 
mintis tenelieka svetima nei 
dabar: mes turime sutelkti jė
gas, paruošti augštai išmokslin 
tų žmonių kadrą, laikas neturi 
būti gaišinamas beveiksmiu lau 
kimu. Kai Lietuva atsikurs, ti
kime, joje bus ne tik demokra
tinės, politinės, bet ir kultūri
nės laisvės ir katalikai galės 
realizuoti savo svajonę. 

Mūsų konstitucija 

Rugsėjo 1 d. sueina 30 me
tų, kaip Steigiamasis Seimas 
(1922 m.) priėmė Lietuvos kon 
stituciją. Joje buvo stipriai pa
brėžti demokratinės laisvės dė 
sniai, pagarba religijai. Tai pa 
grindinis Lietuvos įstatymas, 
kuris ir nelaisvės metais turi 

fien. Riaenhower atvyko J \<*\v Yoika Ir fefll Amcrtcitn I.PK'OII kon
vencijoje pasako kalbą, Salia Jo yra Jo žmona Ir jcub. T.mmas h). 
Detvey. ( ! N S ) 

LAISVŲJŲ TAUTU KONGRESO DARBAI 
Kova už laisvę 

Peter Luetsches, liepos 18 d. 
atidarydamas Duesseldorfe kon 

Vienybe laisvei atgauti 

Rusų emigrantas, prof. Bol-
dyreff, išsamiu referatu anali-

gresą, savo kalboje apibūdina j zuodamas dabartinę politinę pa-
kongreso rengimo pagrindus ir j dėtį, konstatuoja, kad šiandien 
nustato kongreso darbams gai-'nebegalima naudotis senomi3 

AMERIKA 1945 METAIS IR DABAR 
A. JONIS, Detroit. Mich. 

/ 

KAI JAV BUVO GALINGOS 

Antrasis pasaulinis karas tarptautinių jėgų santykį pagrin
dinai pakeitė. Buvusios militarinės galybės sugriuvo, o jų vieton 
iškilo Amerikos Jungtinės Valstybės. Vokietija, Japonija ir Itali
ja buvo nugalėtos ir nuginkluotos, Sovietų Sąjunga, labai nuken
tėjusi nuo karo, palyginus su Amerika, yra silpna kariškai ir ūkiš
kai, Anglija gi, dėl patirtų nuostolių kare ir dėl jos imperijos įri-
mo, taip pat traukiasi į antraeilių jėgų vietą ir net vandenyse už
leidžia pirmą vietą Amerikai. USA didįjį karą laimėjo su labai 
mažais žmonių nuostoliais, kraštas išliko nesugriautas, beveik 
nejaučia nei žaliavų nei maisto trūkumų. Karui pasibaigus ji turi 
apie 12 milionų vyrų po ginklu, karo pramonės produkcija labai 
didelė, ginklai geriausi, karių aprūpinimas puikus, jų moralė 
aukšta. Karo metu Amerika savo ginklais, transporto priemonė
mis, apranga ir maistu, didžia dalimi, aprūpina ir savo sąjungi
ninkus. Pridėjus dar naują, labai galingą ir paslaptingą ginklą 
— atominę bombą, kurią karui pasibaigus tik viena Amerika tu
rėjo, turėsime tąją galingąją Ameriką, kuriai lygių pasau
ly nebuvo, šitą galybę sukūrė darbšti ir gabi amerikiečių tau
ta : jos mokslininkai, technikai, darbininkai, ūkininkai ir jos šau
nūs kariai. 

Amerikos iškilimas, jos nepalyginama ekonominė ir militari-
nė galybė uždėjo jai ir pareigas: vadovauti pokarinei pasaulinei 
politikai ir įgyvendinti pasauly teisingą taiką, pirmoj eilėj, žino-

' ma, žiūrint pačios Amerikos saugumo ir interesų. Šito laukė iš 
savo valdžios amerikiečių tauta po laimėto karo, laukė taip pat 
ir visas karo iškamuotas pasaulis. Tačiau nuo karo pabaigos pra
ėjo štai jau 7 su viršum metų, o nėra nei taikos, nei saugumo. Pa
saulis vėl išgyvena karo pavojaus laikus, tai vienur, tai kitur įsi
žiebia karo gaisrai, kuriuos stengiamasi tik lokalizuoti. Pati Ame
rika jau treti metai kariauja su nedidelės vertės partizanine ka
riuomene, neįstengdama jas nugalėti — taip yra smukęs Ameri
kos karinis pajėgumas. Taip pat ji nebeturi ir atominių ginklų 
monopolio, paslaptys išduotos, Amerikos priešai, jos mokslinin
kų išradimais pasinaudodami, gamina atomines bombas Ameri
kos pražūčiai. 

res: 
Kongresas sukviestas ne ko

kių nors j : arti jų ar organizaci
jų iniciatyva, bet iniciatyva lais 
vę mylinčių žmonių, kuriuos 
jungia jau išgyventa kova prieš 

koncepcijomis: slavų rytai, vo
kiškas centras ir lotynų tautų 
vakarai. Šiandien pasaulį ski
ria judanti siena, skirianti lais 
vuosius vakarus nuo pavergtų
jų rytų, neatsižvelgiant nei į 

fašizmą, nacizmą ir stalinizmą' geografinius, nei atnografinius, 
ir koncentracijos stovyklose arj n e i kultūrinius, nei tautinius 
Sibiro dykumose pakeltos kan-1 principus. fci siena eina kai kū
čios. Gerai pažindami laisvųjų' Huo3e kraštuose per jų širdį-
tautų susiskaldymą ir politinių' Europoje — per Vokietiją ir 
tremtinių nesutarimą, mes ži
nome ir šio kongreso proble
matiką. Bet, pakėlę visas kan
čias ir išlikę gyvi, mes norime 
likusias jėgas atiduoti kovai už 
laisvę. Mūsų darbų tikslas turi 
būti laisvųjų tautų pasauliui į-
kvėpti drąsą ir viltį. 

„Iš Rytų mums gresiantis pa
vojus yra toks didelis, kad jį 
taikingomis priemonėmis galė
sime nugalėti tik tada, kai so
cialistai ir krikščionys, libera
lai ir indiferentai, visi be iš
imties, suras bendrą kelią. Ne
apsigaukime. Mes pražūsime, 
jei mums nepavyks šiame pa
saulyje sukurti stiprų laisvųjų 
tautų bloką ir su juo išlaisvi
nantį, visus pajungiantį socia
linį veiksmą, kuris nublokštų 
stalinizmo pasaulį". 

Į kongreso prezidiumą visų 
balsais kviečiami: politinių mok 
slų katedros profesorius dr. A. 
Hilckmann, Mainz; politinių 
mokslų katedros profesorius F. 
Peeters, Gent; prof. C. W. Bol-
dyreff, Georgtown University, 
VVashington, — rusų emigrantų 
atstovas; prof. W. Kosarenko-
Kosarevič, New York, — uk
rainiečių atstovas. 

Vokietijos parlamento narys 
Peter Nellen (CDU) savo pra

būti gerbiamas. Geriausią p a * | n e š i m e p a b r § ž ė v i e n i n g o t a u t u 

garbą Lietuvos žmonių valiai,, f r o n t o i r bendradarbiavimo rei-
išreikštai konstitucijoje, pa-, k a i i n g u m ą . visos pastangos ta 
reikš dabartiniai Lietuvą ats- , k r y p t i m i neturi būti palaidos, 
tovaują veiksniai, jei jie savo 
darbą, Lietuvos vadavimo kovą 
derins pagal demokratinio ben
dradarbiavimo dvasią, kuri 
įamžinta Lietuvos konstituci
joje. 

' • < ' ' — 

Baisūs yra pikto smūgiai, 
bet žmonijos gyvenimas galu
tinėje sąskaitoje visdėlto yra 
nustatomas gėrio, o ne pikto. 
Pilnas pikto prado laimėjimas 
reikštų istorijos eigos sustab
dymą, gyvenimo nutraukimą, 
mirt). Košt. Aleksandro v 

bet koordinuotos. Visi šia kryp
timi dirbantieji turi būti suinte
resuoti vakarų pasaulį sudomin 
ti ir jį išjudinti. 

Prof. Kosarenko-Kosarevič 
referate iškelia rusų imperializ
mo veiksmus įvairiose priedan
gose, rasdamas paraleles tiek 
Petro Didžiojo reformose, tiek 
panslavizmo rusiškame sąjūdy
je, tiek dabar komunizmo vieš
patavime. Išvadoje jis nurodo, 
kad kova prieš komunizmą tu
ri būti tuo pačiu kova už Ru
sijos pavergtų tautų išlaisvini
mą. 

Austriją, Azijoje — per Korė
ją, Indo-Kiniją ir Malajų salas. 

Rytuose jėgj yra vientisos 
tarptautinės mažumos rankose, 
kuri valdo įvairių rūšių vergus. 
Norint laimėti, negalima dalį 
v,ergų rytuose sukelti prieš kitą 
ejalį pavergtųjų. Mūsų šūkis tu
rėtų būti: „Vienybė laisvei at
gauti. Vienybė bendram priešui 
rįugalėti". Komunistinius Rusi
jos vadus be karo galima paša
linti tik apjungtomis pavergtų
jų gyventojų masių jėgomis. 

Ligšiolinis vakarų propagan
dos ginklas rėmėsi: 1) baime 
— sukuriant tokią karišką jė
gą, kad ji galėtų atgrasinti Sta
liną * nuo agresijos veiksmų, o 
gyventojams užimponuoti. Bet 
slaptosios policijos teroras vie
tos gyventojams yra didžiau
sias pavojus ir nustelbia bet ko
kią kitą baimę; 2) informacija, 
— supažindinant pavergtąsias 
tautas su teisybe. Bet nepaliau
janti, klaidinanti komunistų in
formacija nebeleidžia gyvento
jams atpažinti teisybę; 3) de
mokratijos ir laisvės palaima. 
Bet ir čia trūksta vaizdo, kaip 
toji palaima pasiekiama. Ji lie
ka tik svetima teorija. 

Revoliucija, vistiek, ar taiko3 
ar karo metu, yra galima, jei
gu: a) rusų tautą įtikinsime, 
kad ji nėra izoliuota, b) kitas 
pavergtąsias tautas įtikinsime, 
kad išlaisvinimo kovoje rusų 
tauta yra jų didžiausias sąjun
gininkas ir c) visus įtikinsime, 
kad vakarai siekia tik to, ko 
ir sau siekia — laisvės ir tik
rosios taikos mums visiems. 

Kad sovietų sistema turi silp
numų, įrodo patys faktai, nes: 
kodėl Stalinas savo įgulas Vo
kietijoje ir Austrijoje laiko lyg 
kalėjime? E odei 15 mili<*nų žmo 
nių laikoma koncentracijos sto
vyklose? Kodėl veikia tokie 
žiaurūs darbo įstatymai ir žiau 
rios bausmės? Kodėl net armi
joje veikia slaptoji policija? Pa 

(Nukelta į 4 į>usi.) 

VIENA VISAS PROBLEMAS GALĖJO IŠSPRĘSTI 

Kurgi tad yra priežastys to skirtumo tarp anos galingosios ir 
ir išdidžios 1945 metų Amerikos ir šių dienų kariniai silpnos, daž
nai kitų niekinamos ir beieškančios saugumo organizuojant nau
jas jėgas iš buvusių savo sąjungininkų ir buvusių priešų. Anuo 
metu USA valdžia, panaudodama savo galybę, atrodo, galėjo pati 
viena išspręsti visas tarptautines problemas be karo ir garantuoti 
tarptautinį saugumą. Reikėjo tik gabių, toli pramatančių, mokan
čių įvertinti padėtį, sugebančių atskirti priešus nuo draugų ir su
prantančių USA rolę pasaulinėje politikoje valstybės vadų. Be 
viso to, vadovaujantieji asmenys turi būti ir dideli savo krašto 
patriotai, kuriems būtų arčiau prie širdies savo kraštas, savoji 
žemė, o ne kosmopolitinės idėjos. Vesta gi USA pokarinė politika 
rodo, kad jos valdžios vyrams, daugiau ar mažiau, tų savybių 
trūko. Jie padarė dvi didžiausias ^laidas, nuo kurių dabar pareina 
USA valstybės ateitis ir amerikiečių tautos likimas, būtent: 
1. Neįvertino savo didžiausio priešo — bolševizmo ir 2. Neįver
tino būsimojo atominio ginklo pavojaus. 

(Bus daugiau) 

"Mes Radome 

TAUPYMUI/" 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrove... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur ftiitaupos neša aukštą 
dividendą. 

and Loan Associalion * 
3236 $ HoUNid St., Chicugo 9 

Our New Home ..>v.*:v-vw;*v.'?s.;. • W H 

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. 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

KIIEKVIEM SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

v 
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1 Penktadienis, rugp. 20, 1952 
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F E D E R A a J O S GEGUŽINĖ 

Detroito Lietuvių R. K. Fe
deracijos 4-to Skyriaus metine 
gegužine — "Lietuvių diena' 
įvyksta šį sekmadienį, rugpjū
čio 31 d. Pradžia tuojau po pie 
tų, Beechnut Grove Parke, 
prie Middlebelt Road, tarpe 
Van Born Road ir Ecorse Rd. 
Į gegužinę a tvyksta svečių iš 
Clevelando, Chicagos ir kitų 
miestų. Visi Detroito ir apylin
kes lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti, pasilinksminti 
ir suteikti paramą katalikiš
kam veikimui. Bus skanių val
gių ir garimų, o šokiams gros 

tų pabaigti mokslą Assumption 
Ccllege. J is dar turi vienus 
metus studijuoti. Dennis yra 
pasižymėjęs krepšinio žaidime 
universitete. 

Komp. Broniaus Budriūno vy 
rų kvar te to naujos lietuviškos 
plokšteles, kurios buvo groja
mos lithuanian Melodies radio 
valandėlėje, susilaukė daug 
komplimentų iš klausytojų, 
ypač komp. Budriūno kompo
zicija "TėvyneP. 

Detroitlečiai vyčiai ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti Vyčių Sei
me, Dayton, Ohio, rugsėjo 12 
— 14 d.d. Seime dalyvaus Met
ropolitan Operos solistas Al Bra 

DAR APIE AVIACIJOS ŠVENTĘ 
Tik dabar paskelbta, kad bū- vai, be to, dar keturi atskiros 

simos aviacijos šventes metu, ' karinės paskirties lėktuvai išvis 
Detroite, vienas iš įdomiausių ; pirmą kar tą bus parodyti v ie- |Pšdas vidutiniškai sveria 22 
dalykų bus skridimas be sus to- j sumai. Vienas tų lėktuvų b u s ! s v a r u - Tačiau yra suplanuoti 

N a m a i , k u r m o s g a l i m a , šiuose esą galima gyventi. Jie 
pigiai įgyjami, kaip automobi-1 

liai, ir juos lengva iš vienos1 

vietos perkelti į kitą. 

vežiotis 
Dabar statoma namų kubinis 

jimo iš Siaurės Poliaus . De- | garsusis Sabre naikintojas, ku-
troitą, taipogi a tski ra eskadri- j ris taip sėkmingai rodosi Ko-
lė Laivyno lėktuvų, pakilusių rėjos fronte. Tai, F-86p, smar-
nuo Atlanto plaukiojančio lėk-; kiai lenktais atgal sparnais, ku-
tuvncšio, pasieks šventės metu rie gabena 24 rakietas, kurių 
Detroitą. Tie skridimai parodys kiekviena turi 75 mm patrankos 
amerikinio oro ginklo pranašu-1 sprogdinimo jėgą. 
mus ir kaip, palyginti greitai, 
priešo lėktuvai gali pasiekti p ra 
moninius taikinius iš okeano a r 

40 METŲ PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

i lL I PLAUKAI PRANYKSTA 
BF DAŽYMO 

populiarus Chuck Mitchell or
kestras. Taipgi bus ir kitų jdo- į į ^ ^ J į į j ; Detroite 

šiaurės Ašigalio pusės. 
Aviacijos taikinius sako, kad 

ši šventė būsianti iš viso tokios 
apimties, kad dar niekad tiek 
nebuvo rodoma viešumai. Gen. 
maj. Har ry A. Johnson, kuris 
specialiai paskir tas Kraš to Ap
saugos Departamento geres
niam karinių dalių bendravimui 
šventėje, tvirtina, kad netoli 
100 pačių naujausių tipų karo 

mumų, laimėjimai ir bendras 
publikos dainavimas. Nepraleis 
kitę šios linksmos gegužinės. 

Detroito LRK Federacijos 
4-tas skyrius uoliai ruošiasi Fe
deracijos Kongresui, kuris 
įvyks rugsėjo 2 6 - 2 8 d.d. Sta t 
ler viešbutyje. Buvusiam sky
riaus susirinkime ap ta r ta Kon 
greso svarbesni reikalai ir iš
rinkti skyriaus delegatai Kon
gresam Elzbieta Paurazienė ir 
inž. J . Mikaila. Kongreso kon
certe, kuris įvyks šeštadienį, | ~ l "3.2224 V VI 2-5394. 
Knight of Columbus salėje, 

zis. šokiam gros gasusis^Frank , ̂ ^ ^ d c m o n s t r u o j a m i 0 

re, gi daugiau kaip 50 pan. ti 
jaunimas kviečiamas įstoti \ vy 
čius. Vyčių susirinkimas įvyko 
trečiadienį, rugpiūčio 27 d. 
Susirinkime Joseph Miškinis, 
Jr., lietuvis kinų savininkas, 
parodė garsių filmų, kurios la
bai sudomino dalyvius. 

L R K F Kongreso proga lei
džiama* žurnalas. Prekybinin
kai arba pavieniai asmenys, no 
rintieji leidiny patalpinti savo 
sveikinimus Kongresui, prašo
mi tuojau pranešti telefonais 

po lėktuvų bus išstatyt i žemė
je, viešam apžiūrėjimui. Bus de 
monstruojami net 6 visiškai 
naujo tipo sprausminiai lėktu-

Laivyno lėktuvai, žada pasi
rodyti itin dideliame skaičiu
je, be to, bus rodomi ir lengves
ni už orą skraidomieji prietai
sai. Laivyno lėktuvų demonstra 
vimų metu, per garsiakalbius 
paaiškinimus teiks žinomasis te 
levizijos aktorius, šiaip Laivy
no aviaoijoc karininkas, Ar thur 
Godfrey. Kuris ir privačiame 
gyvenime turi nuosavą ir pats 
skraido DC-3 tipo lėktuvą. 

Be to, šventės metu vyks ir 
kontinentinės mažųjų lėktuvų 
greičio varžybos, kurios papras "pdyta*. o specialiu užsakymu fa. 
0 *• * c c b r ike preciziškai Jmontuo tas tylio-
tai, atkreipia didelį žiūrovų dė- šiose Quiet de Lux ma&ineiese, ku-
mesį. Šiuo metu, aerodrome yra r io* s*un*m<» * »«*'• 
paruošta pęr 50,000 sėdimų vie
tų. 

butai, kurie turi plonus rūmus, 
apmuštus lengvaj medžiaga, ku
rie apvalūs kaip burbulas, 'kur 
lubo* ir s toeas — i* VIPM T,i l pu*kua mišinys yra galimas da-moos ir stogas — iš vien. Jų b a r g a u t i k u r i g p a k c i č i a j Ū 8 U 

sienų 50 kubinių pėdų tesveria plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokios rizikos, 
tiktai pasiųskite šią iškarpą j 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kill, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.« 
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

t ik vieną svarą. Tokiuose na-

KLAUSYKITE: 

LITHUANIAN MELODIES 
STOTI 3 Wl»AG BANGA 1050 K1L. 

Kiekviena s e k m a d . 8:00—3:30 
(Det ro i t l a iku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
I..7.MI Lenure A ve. 

l»rin»M 87, Michtgan 
Tei. BKrvudwa.¥ 3-2224 

PRANEŠIMAS 
Rašomosios mašinCles Įvairiais rai
dynais , f trmos l loyal , su visais biu
ro model io pr iedais ir paskut in ia i s 
pa tobul in imais , o s u m a ž i n t a ka ina 
i šs iunčiamos t a pač ia dieną. Infor
maci jos veltui . LIETUVIŠKAS RAI
DYNAS no p r ipuo lama i kalviftkal J-

4740 VVoodvvard, dalyvaus soli
ste Izabele Motiekaitk-ne, pia
nistas muz. A. Kucmnas ir vie
tiniu k >mp. Broniaus Budriūno 
Vyru K s a r i j a s . Biletai kon
certui ir Kongreso pietums 
(Luncheon1) jau platinami ir 
gaunami pas Federacijos na
rius. Biletai gaunami ir gegu
žinėje šį sekmadienį. 

-
Frank ir Antoinette Kamins

kas, kurie y ra savininkai Macki 
naw Cafe, mini 20 metų laimin 
go vedybinio gyvenimo. Leo-
narcl Balkus, Dennis Medinis, 
George Kolbaitis, Sr., Jack 
Laurinait is ir Theresa Medonis 
mini gimtadienius. 

Dennis Medinis, Juozo ir Ju
lijos sūnus, 433 W. Margaret , 
laikinai yra atleistas nuo tar-

Detreito Balfo skyrius nuo
lat veikia. Rūbai vis renkami, 
aukos vis prašomos. Paaukoki
me kiek kas galime. Užsirašy
kime ir Balfo nariais. Kreipki 
t ė s : Marie Kasė UN 3-3075, M 
Stankienė TR 1-3362, E . Pau-
razas UN 2-3298. 

Detroito Katalikai Veteranu 
susirinkimas nukeltas į rugsėjo 
8 d., Veterans Memorial Buil-
ding, kadangi pirmasis rugsėjo 
pirmadienis y ra Darbo dienos 
švente. Visi veteranai raginami 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
atsivesti po naują narį. Vetera
nų pirmutinis rudeninis pokylis 
įvyks spalio 11 d. 

Detroite lankėsi: Pe t ras Kai
rys ir Alfonsas Augutis, kurie 
atvyko iš Toronto aplankyti 
Juozą ir Deiphine Cress. Kartu 

susirinkimą. Alf. Augutis t a rė 
šiltą pasveikinimo žodį. 

Uršule Gilicne a tvyko iš 
Grand Rapids pas dukrą ir žen i 

i 
tą varg. J. Blažy. ,,v 

Julija Juškevičius atostogų 
metų aplankė New Jersey ir ki
tas rytines valstybes, grįždama 
namo aplanke Montrealį ir 
Torontą. 

Teikite žinutes ateinančiai 
savaitei telefono numeriais 
£ R o a d w a y 3-2224 ir VTnevvood 
2-5394 Detroito Korosp. Klubas 

• • . • — 

nybos kariuomenėje, kad gaiš- j aplankė ir Federacijos skyriaus 

SKAUTAS STOVYKLAUJA 

Detroito "Gabijos" ,: tunto 
skautės rugp. 24 d. pradėjo 
stovyklauti Ukrainiečių Kata
likų vasarvietėje prie Silver eže 
ro, Pontiac apylinkėje. F r s šo 
brolius skautus, tėvelius ir vi
są Detroito lietuvišką visuome
nę aplankyti j a s šeštadienį, 
rugp. 30 d., 18 vai. ir dalyvau
ti stovyklos uždarymo iškilmė
se ir paskutiniame, Tėvynei pri 

įsiminti skirtame, lauže. Sekma
dienį, rugp. 31 d., 11 vai. kvie
čia atsilankyti į ten pat įvyk
stančias pamaldas. 

Važiuoti VVoodvvard — US 10 
keliu iki Pontiac ir per jį. Mie
steliui baigiantis t a s pa t s US 
10 pasisuka kairėn pavadintas 
Oakland, važiuoti juo toliau, 
pravažiuoti patiltę ir prie ant
rų šviesų pasisukti dešinėn į Sil 
ver Lake Road. % Važiuoti šiuo 
keliu ap'ink ežerą; keliui šako-
jant is — laikytis kairės ir va
žiuoti tol, dešinėn, kol bus iš-
knba: Ukrainian Catholic 
Camp. Cia ir bus skaučių sto
vyklos vieta. K. 

— 

Vis i P t t t s b u r g h o l i e t u v i a i 
K L A U S O I K J v E M I A 

PMsburgh'o Lietu vi v 

Kataliku Radijo Programą. 
— vadovaudama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
.11 T R A . N S I . , 1 , ' | A M A 

Kiekviena. Soku.atilenJ n u o 
1:30 tkl 2:0u » t , p. p. 

IsŠ S T I P R I O S IK G A L l K a O S 

W L 0 A 
KALIMO STOTIES BLIADOOUKli 

ViHal.s rotkalala kroipkltG.s Šiuo a<1-
ICKU: l ,it įmania n OtUiolU* l l ou r , Ka-
dto fltation Wl iO/ \ . llraiHIfvnk, l»n. 

I aisviiji! liiiili! kongreso darbai 
(Atkelta iš 3 pusi.) stybine įstaiga. Iš laisvo dar

ė l i a u , kodėl yra geležine už- bininkų sambūrio jų . r e ika lams 
danga? ginti ir a ts tovauti padary ta js-

Pagrindines sąlygos revoliuci taiga, kuri padeda valstybei iš-
jai y. a nepasitenkinimas ir ne- naudoti darbininką. 
apykanta vyriausybei. Sovie- Diskusijose Pr . Zunde paši
luose jos yra, bet ją reikia su- sakė dėl praktiškųjų uždavinių, 
aktyvinti , reikia sukelti tautos konstatuodamas, kad kovoje 
pasiaukojimo dvasią ir nuslo- prieš bolševizmą reikia: 
pinti baimes p ;ichozą, dabar vei 1 } ž l n o t i > k o m e s norime. Tas 
kiantį valdančiųjų naudai. Gc- n o r a s y r a p a š a Į i n t i komunizmą. 
lciine uždanga yra prakiurusi . 2 ) žinoti, kokiomis priemone-
Jeigu pro ją prasiskverbiama m i s jį n o r i m o pašalinti . 
liziškai, tai mūsų techniškojo 3 ) ž i l l o l i t U a p a 8 t a t y t i jo vie-
šimtmečio piiemonomis idėjoms j ^ S i u o atžvilgiu mūsų nuo-

rnonės visų labiausiai susiskal-
do, o reikalinga vieninga ir aiš
ki nuomonė. 

Movoje su komunizmu reikia 
žiūrėti esminių aspektų, ryškin
ti a tskiras komunizmo apraiš-

J° kas, tuojau pradėti k >vą prieš j 
a" žmonių naikinimą, ką smerkia 

kiekvienas žmogus ir kas kiek
vienam suprantama. 

Šitos pr . Zundės iškeltos min 
tys buvo priimtos ir suformu
luotos baigiamojoje rezoliucijo
je, kuria kongresas protestuoja 
prieš laisvę mylinčią įmonių ir 
tautų naikinimą ir randa reika
lingu imtis priemonių, kad jis 
būtų sus tabdytas , to siekiant 
bendromis pastangomis, koordi
nuojant ir suvienodinant akci.ią 
p n e s komunizmą ir jungiant t o , 
je kovoje laisvąsias i r pavergtą 

^ 

BILL K'S 
JMr. * Mr«. \Ym. Kareivai, 

Savininkai 

* ' * / / ,s 
9 

%: 

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

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pttKiriiikimtut 

i m p o r t u o t u 

*Ji 

pro ją prasiskverbti yra neri 
botos galimybės. Reikia tik su
manumo, drąsos, naujų meto
dų ir organizacijos formų. 

Stalinas — ne Rusija 
I»r. K. Tillich savo referato 

išvadoje siūlo nudaryti šaltojo 
Naro generalinį štabą, nors p 
s tangos apjungti jėgas ir išvys
tyti tokią organizaciją galėtų 
užtrukti ilgesnį laiką. 

(J. Klimovas, buvęs sovietų 
majoras, pareiškia, kad Stali
nas nėra Rusija ir stalinizmas 
nėra rusų tautos valia. Rusai y-
ra irgi pavergtoji tauta , o Mas
kva yra tik atsi t iktinai komu
nizmo centras, tuo duodamas 
komunizmui rusifcką atspalvį? 

( ierhard H a a s savo referate 
pavaizdavo, kaip Vokietijos ry
tų zonoje profe&mės -sąjungos 

=ii 

SIUVAMŲ MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4H0 SOUTH ARCHER AVBKUE, CIIK MiO 82, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir KASOMĄSIAS MASINfeLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jinio sąlygos r— t ik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsi lankykite asmeniškai. 

m • i 1 
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paverstos valstybės yrankiu, vai šias t au tas . 

^QipW)rijfouraijceA$eqty 
IV, 

\1KN1NTCL1B l l l I l M H h A ISTAMiA * O L X H Ktl)£. l lv 
KI ' IM l'A 1AKN-AI'JA VISOKIŲ RŪ6IŲ A P D R A U D O S K ! 

M*«., ittetovMUilMne (itMakonflngue a|>dr&odoe kompan i j a s , t o d t l k i ė k r l e -
ua« mQsij kltj< nta.H \isjidt>s apidiugota**. įet k a m |vyk»ta k o k i a nelaliuft. 

F m E - ^ A U T O M O B I l , E ^ I - I A B a J T I E S ^ P E E V E N T I O W 
IR ACCIDENTS. 

6322 mvm W^&tERN AVE Telef PRoipect 6-5162 vzz b u t i t i .WJH»ZJ£KN. AVJJU. xeiei, FKoiipect e-oieis 
Agentftta yra CHAS..-.R KAJL priežiūroje II 
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Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos, siuvamos 
masino?, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, IlltaoU 

Atidarą p i rmadienio Ir ke tv i r ta 
dienio vaka ra i s iki 9:30 vai. 

Hudriko leidžiama radijo va landa 
P a v a r d e ift W H F C 1450 kil. radio Btolies ket -1 v i r tadienio vakara i s nuo 0 iki 7 vai. 
Adresas ( Vak. su o rkes t ru ir dainininkais . 
Miestai) Vals tybe 

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

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamos nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiko mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandieni 

i L. Giedrai t is , 1032 Broad Str. ftl 1TI I I I ^ I I /^0A\/tM00 

•I,",,,!'"M.1 ,:Ĥ uM,;'.,lif a«mruoRU11 iilUlUAL ^ST'GCtcrcLv uAVIlibu 
lllllllllliHlllllttkiiflltltlltl«lUII!!!ltnilllil A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prej. • Tel. VI rginia 7-7747 
Savingi In&ured to $10 ,000 by F. S. L. I. C 

Jwnfcdk>ki»e b&ldus 
tiesiai Ii lietuviu dirbtuves 

fas mus galite nusipirkti (vairiu rO 
*>lų baldus, mini roikmenib: ftuldy 
Mų bnldus. narpi» re ikmenis : sa l iom 
setus, miejramu.itj *etus Ir kitu* hal 
AUS. 

A H C H E R A V F N U E 
i V T l R N m J R f l CO. 

Sav. JUOZAS K A Z I K A U ' B 
4140 Archer Aveaite 

Tel. LAfayette 3-351' 
Pr ieš į s igydami ba ldus patikrinkite 
pas mus , gal j u m s bus ekonomiški* , 
užsisakyti t iesiai is mQsu d i rb tuves 
Jei page idauja te . icnlSsIm* duott i» 

MiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiifiii::!iiiiiiiif**ficu:!iiii 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
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 r m 8 d . ir K e t v i r t a d . a t d a r a iki 9 :30 va i . v a k a r o 

Southvvcst Furniture Corapany 
6200 South VVestern Ave,f priešais Sear's krautuvę 
J^cngvoH Išmokėjimo sąlygos ti< siogir.iai b<- Jokios kredi to jstjiigos 

< 
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10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA 

FEDERAL 
• 

! 

1. JI yra stipriausioji taupymo [staiga. 
2. Dabar ji moka didesni dividendą. 
3. <N yra KfJ'nai lietuviška įstaiga, 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. įlomis Ir O. 1. paskolų turi 

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

Standard Federal, bet knygose jų vert* 
yra tiktai $1.00. 

TAUPYTI STANDARD 
ĮSTAIGOIE: 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 melus ji visados \įsiems i&ino-
kf-jo pagal pareikala\ ima. 

i). Visuose jos skyriuose mandagus ii tei
singas patarnavimas. 

Ui. Kiekvieno sąskaita F. S. & JL l. Corp. 
aodrausta iki $10,000.00. 

T U R T A S — 
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio dieną nesą 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
ANIf IMN ASSOCIATION OF GBRUO 

t 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avcnue 

JUSTtN MACK1EWICH, prezidentas. • Telefonas: Vlrginia 7-1141 
. . n — — i <t , i * 

Itfealgoe vaUudoėi: KaedKn nuo 9-tdi ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-toa vai ryto Iki « 
vakaro, Trečiadieniai* vi^ii neatidaroma 

•qft~S« ' i ' i l į » » < M » ~ - r w i • if ! " • » • < m 111111 »» i • i i n i I I I i . • » 
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Penktadienis, rugp. 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

Lietuviu radio valanda 
• i TRUMPAI 

Prieš trejus metus pradeju- — Gausiame studentu susi-
si veikti lietuvių radio valanda rinkime, kuriam vadovavo Cle-
rugsejo mėn. 7 d. turės savo j velando skyriaus pirm. Pranas 
metinę gegužln;, kurios metu J 0 ^ kalbėjo dr. A. Darnusis, 

PAŽI4M1NR VIKAININKĄ 

bus trumpai paminėta jos su
kaktis, išpildyta dainos, humo 

čia gimęs ir mokslus baigęs 
advokatas P. J. Keršis ir plačių 

rištinio žodžio programa ir pa- ! informacijų apie atskiras mo-
silinksminta kyklas suteikė studentai: Pr. 

Joga, N. Vedegytė, Stp. Matu-
Jos įsteigėjai ir vadovai: Jau; a e v i č i u s i r k i t i ' 

n utis Nasvytis, Balys Auginąs 
ir Kąstutis šūkis per tris me- — gj šeštadienį šv. Jurgio 
tus dėjo pastangas ją išlaikyti, i parapijos bažnyčioje susituokia 
duoti geresnę programą ir pa- j inž. Ignas Janavičius su Marija 

parodų savo įvairumu, meniniu 
lygiu ir patrauklumu. Pats ba
kūžės vidus teiks lankytojams 
visai kitą vaizdą, negu anks-

tarnauti lietuviškam reikalui. Hembergaite. Laimingų ir lvto-f[ J į s b u g . i š d e k o r u o _ 
Bet nedidelis lietuvių prekybi-lsių gyvenimo dienų! Netrukus 
ninku skaičius Clevelande ir \ vestuvių varpai suskambės ir 
per mažas lietuviškosios visuo- j Antanui Kaziui su Ada Vaiče-
menės dėmesys šiai instituci- kaiiskaite Clevelande ir Vladui 
jai, aišku, neleido lietuvių ra- <\wui su Birute Jucevičiūte 
dio valandai užsirekomenduoti Pittsburghe. 
taip, kaip dauguma klausytojų 

Brockton, Mass. 
Dali. Tamošaičiai rengiasi 

parodai 

Lietuvių bakūžes Brocktone, 
Mass., taryba pakvietė dail. 
Tamošaičius iš Kanados įreng
ti lietuvių meno parodą toje 
bakūžėje. Kaip žinia, paroda 
vyks rugsėjo 6—13 d., didžio
sios pramonės ir žemės ūkio 
gaminių parodo3 sudėtyje, va
dinamos Brockton Fair. Ruo
šiamoji lietuvių paroda bus iš 
eilės septynioliktoji, kurių pir
moji įvyko bendrama paviljone 
su kitomis tautomis ir firmo
mis, o likusios jau savo bakū
žėje, pastatytoje 1937 m. ir 
skirtoje Dariui ir Girėnui. 

Šių metų bakūžės paroda 
skirsis nuo visų ankstyvesnių | biai. Tai vis dail. A. Tamošaičio 

projektai ir darbai. 

Su visais savo darbais abudu 
dailininkai atvyksta į Brockto-

Senato imiiai. IStyrę ftintirinČH 
Afrikos oro IKI/III programas 
klausimus, J>;IIJII<- jtmtLs Ž.VRIU 
prieš lt. gcn. Iiculs A. Ptok, 
kuris buvo T. S. urmijos i n/i n ir 
lin virsdiiinkas. Manoma, UJU I 
Jam bus atimtos viršininko teisės. 

(1NS) 

tas pagal dail. A. Tamošaičio 
projektą. 

Abu dailininkai ruošiasi paro 
dai visu atsidėjimu jau ilgesnį 

Omaha, Nebr. 
Serga dr. K. Alminas 

Dr. Kazys Alminas, kuris 
sėkmingai dirba gyvulių gydy
me, Loop City, Nebr., dabar
tiniu metu yra Omahoje ir gy
dosi Clarkson ligoninėje. Jam 
buvo pradėję skaudėti akys ir 
viena jų jau buvo visai susilp
nėjusi, jog mažai begalėjo ir 
matyti. Dabar gero gydytojo 
priežiūroje akys taisosi ir greit 
vėl galės grįžti prie savo parei
gų. Kadangi daktaras lietuvių 
tarpe yra gerai žinomas, tai 
omahiečiai jį lanko ligoninėje 
ir pasikalba apie Lietuvą ir sa
vo reikalus Amerikoje. Nese
niai jį aplankė mūsų parapijos 
kunigai: klebonas kun. Juozas 
Jusevičius ir kun. J. Tautkus. 

Gražus vakaras 

pavėlavo pakviesti daugiau ( Žymesnieji filmai 
tremtinių pa3 save. Jie tikrai _., r . . ,. .. . . x. M-G-M filmų gaminimo ben-atnaujina parapiją, kaip čia ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
pas mus Omahoje. g i u o s d § m e g i o y e r t u s f i l m u f l . 

Taip pat tfcvaa Kristinas, rugsėjo mėn. lauktina premje-
pranciškonas, aplankė savo se- ra „The Merry Widow" links-
serį Steve Politikienę, kuri pri mos operetės, su Lana Turner 
klauso prie mūsų parapijos ir ir Fernando Lamas, spalio 
savo vaikus siunčia į mūsų mo- mėn. bus išleistas filmas su Ma-
kyklą. 

Įstojo į vienuolyną 

Panelė Bonnie Dvorocek. ku
ri neseniai pabaigė mūsų para
pijos mokyklą, stoja į domini-
konių vienuolyną Wisconsin vai 

rio Lanza, „Because You're Mi
ne". Be Lanzos dar vaidins Ja
mes Whitmore ir pirmą kartą 
matysime Doretta Morrow. Lap 
kričio mėn. tikima ekrano švie
soje matyti nuotykių filmą „Ply 
mouth Adventure", vaidins 

stybėje. Nors jos tėvai nėra j Spencer Tracy, Gene Tierney, 
praktikuoją katalikai, bet ji j V a n Johnson, U v Genn. 
pati buvo labai gera ir išmin
tinga mergaitė ir gal dėlto Die 
vas ją pašaukė Jam tarnauti ir 
darbuotis. Pasisekimo ir gau
sių Dievo malonių! 

Ponia Kinselladaug jaunimo . . , - - • ..—..._ . ' , ,6 J , Aplanke sūnų kumpr; 
moko muzikos dalykų: skam-

Prieš keletą dieuų -iaKauskai 

Viskas gerai tam žmogui, 
kurs savo pragyvenimą pasie
kia darbu, o savo didybę — ti
kėjimu (religija). 

— Lacordaire 

binti pianinu, giedoti ir t. t 
ną savaitę prieš parodą, kad Rugpjūčio 24 d. jos mokiniai'buvo išvykę į Randolph, Nebr 
turėtų pakankamai laiko vieto 
je viską sutvarkyti, išdėstyti, 
pritaikinti prie patalpos reika
lavimų. Pačioje bakūžėje jie 
numato dar eilę pertvarkymų, 

norėtų ją gerinti. Susidarę fi
nansiniai sunkumai, noras įlie
ti naujo kraujo ir neleisti lietu
viškiems garsams nutilti Cleve-
landė, raUio valandos vadovus' didžiuojasi savo treSiuoju vai 

— Vytautas ir Anita Gied
raičiai džiaugiasi pirmuoju sū
numi Kastyčiu - Kazimieru ir 
d r. Vlado Ramanausko šeima 

laiką. Dail. A. Tamošaitienė Reikalingų eksponatų išryškini-
įspecialiai parodai audžia kili- tnui ir galima geresniam paro 

surengė gražią programą ir aplankyti savo sūnų kunigą, 
parodė ką jie išmoko. Kiekvie-1 Jis ten sėkmingai vikarauja ir 
nas mokinys stengėsi kuo ge-j mokina vaikus mokykloje. Tė-
riausiai savo dalį atlikti ir ga- j vai džiaugiasi, kad jų sūnus j 
Įima sakyti, kad pasisekė. Dau gerai darbuojasi, yra gera3 
giausiai pažangos yra padariu- ! pagelbininkas klebonui ir visi^ 
si Totilaite, kuri ir klasiškus parapiečių mylimas. Sugrįžo na 

mus, langų užuolaidas, staltie- jdos vaizdui. Cia bus parengti kūrinius jau gali puikiai skam- ! m o pilni džiaugsmo ir dėkingu-
ses, o ypač tautinius drabu- :moterų, vyro ir berniuko ma- binti. Publikos buvo susirinkę im^ Dievui, Lietuvis 
žius. Parodoje matysime gra- nekenai, aprėdyti tautiniais nemažai ir ji buvo patenkinta j • 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • S K A ' L I S I A M O S M A 
Š I N O S • LYGINTUVAI • (IRON-

ER8 • I'LOKSTEL£S (RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

WMSS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

A I T MINAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArdj 7-8666, Chicago 32, IfL ) 

privertė jieškoti išeities. Pasi
tarus su lietuviškosios visuo
menės atstovais, prieita išva
dos, kad ją re'kia suvisuome
ninti, perimti iš privačių ran
kų ir suteikti jai platesnio po
būdžio. 

Jau prieš pusantro mėnesio 

ku — dukrele Rima-Marija. 

— Savo giminių jaukiame 
rately praeitą sekmadienį at
šventė 45 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį Steponas ir Juzė 
Nasvyčiai. 

— Studentai ateitininkai rug 
įvykusiame pasitarime buvo pa PJ u č i o 2 4 d i e n J* t u r e j ° ^kylą \ 
kviesti prie dabartinių radio va j R o c k y R i v e r - dalyvavo 30 as-
dovų ir du visuomenės atstovai j m e n u - Pažaidus gryname ore ir 
(J. Stempužis ir V. Rocevi- j gražioje gamtoje, ateitininkai 

apsvarstė studentų stovyklos 
prie Pow-Pow ežero reikalą ir 
joje dalyvavimo būtinumą. Vy
resnieji colegos papasakojo 

cius), su kuriais paruostas nau 
jas statutas tolimesnioms ra
dio transliacijoms tęsti. Cleve-
landieeiai jau tris penktadie 

žiausius tautinius drabužius 
įvairių Lietuvos apylinkių — 
augštaičių, žemaičių, Vilniaus 
dzūkų, zanavykų. Ruošiami bū 
dingiausi ir puošiausi pavyz
džiai. Iš kraitinių skrynių ima
mi seni, šimtamečiai darbai ir 
pagal juos kuriami nauji, 
šiems laikams pritaikinti audi
niai. Vienose staklėse audžiami 
kiklikai, kitose — sijonai, tre
čiose - prijuostės, ketvirtose 

bliuzės, o penktose — visos 
kitos reikalingos smulkmenos; 

lietuvių rūbais 
Dailininkų gilus nusimany- \ 

mas lietuvių liaudies mene ir | 
rimtas, kruopštus ruošimasis 
parodai, kelia didelį susidomė
jimą ta paroda. Jau pernai vi
sus lankytojus — tiek savuo
sius, . tiek svetimtaučius suža
vėjo dail. A. Tamošaitienė, 
kuri savo darbais ryškiai išsi
skyrė visoje bendroje parodo
je, nors ištikrųjų ji tai paro
dai buvo nesiruošusi. Tad šie
metinis dailininkų pasirodymas 

zodziu, kiekvienos moters dra- r . . „ •+„ „,. u**i, 
v. [dar geriau pasitarnaus netu-bužiai audžiami net penkiomis, 

'viškiems reikalams 

tiek programa, tiek ponios Kln 
sella mokinimu. 

Aplanke mus 

Rugpjūčio 21 d. Omahą ap
lankė kun. Simonas Morkūnas 
iš Sioux City, lova, kuris čia 
nusipirko daug savo bažnyčiai 
reikalingų daiktų. Jis džiaugia
si, kad jam sekasi Amerikoje 
klebonauti ir kad Amerikos 
žmon'es yra geri. Gaila, kad jis 

Šios vasaros knyga 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS S?SLl 
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saviesiems T a i n i r a u - ' ! Važiuodami a tos togų nepamira-
siakiemis. įa ip atsKiiai įsau t a i . h u s a k į v a įzdus tėvynės ir kitę pasiimti 
džiami rinktiniai, kaišyt iniais v e r t y b i ų atkūrimas ir pri-
a u a i m a L įstatymas, o svetimiesiems—at 

nius girdėjo ir naują pranešė- apie Lietuvos studente gyveni 
ją pagelbininką Juozą Stem- nią normaliose sąlygose. Pačioje parodoje lankytojai j skleidimas lietuvių kūrybinio 
pūtį. Rugsėjo 14 d. .bus kvie- turės progos savo akimis pa- pajėgumo, tai įvairiai ir plačiai 
čiamas plačios visuomenės su- Lietuviu Fronto atstovų m f t t y t i > k a i p au(jžiami tautiniai pasireiškusio liaudies mene. 
sirinkimas, kuris turės priimti suvažiavimas įvyksta ši šešta- s d r a b u ž i a i ( k u r i u o 8 i r t o l i n u o _ p v% 
statutą, išrinkti valdomuosius 'dienį ir sekmadienį. Suvažiuoja t_ ^ m a r i ^ ^ 

$k>s vasaros knygą 
Nenriko Nagto poezijos r'nkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

» Į » » » # • • • • • • * - • - • • • • • • • » • • • • • • • • • * »< 

organus ir pasisakyti dėl toli- H vi»U didesniųjų Amerikos lic 
mesnio radio valanJo: veikimo, i tuvių kolonijų delegatai. Lietu 

vių Frontas, kaip aktyvus po 
litinis sąjūdis, yra gyvai pasi Tikimasi, kad toks šio klau

simo sprendimas įgalins tą dar 
bą tęsti toliau. Clevelando vi-

x menė būdama jautri lietuvi 
š':i(>ms reikalams, aišku, atk
reips atitinkamą dėmesį ir į in 
stituciją. Visi radio valandos 
klausytojai turėtu >usti parei
gą nors maža dalimi priskKti 
prie jos išlaikymo, gausiai lan-
kydam"1 jos parengimus, duoda 
mi daugiau skelbim », sveikini
mų, patarimų bei sugestijų. 

reiškęs 2-jų ok. rezistencijose ir 
šiuo m'}h! aktingai dalyvauja 
Lietuvoj nepriklausomybės at
statymo darbuose. 

Naujosios parai:.jos baž» 
nyčioa pašventinimas, kaip pa
tiriama, nesuspėjus baigti sla-
tybor? darbų, nukeliamas vėles
niam laikui. 

SraiKlo.» kioske gauta: 

y ' 
I 

Lietuvių radio valanda turCtų \UQLllvių p o t a Ų o a antologija, 
būti visų mūsų reikalą;, mūsų T č v y l l e ; Lietuvai, San Michelc 
rūpestis ir kartu visų pandi- abi dalys, Vysk. M. Valančiaus 
džiavimaa, "Vaikų kny;ci«:"", "Skausmo 

. . . i i pergalė", "Žemaičii žemėje", 
Laikinoji lictiivi.j radio vai-. * 6 , » . , , „ ,Zl 

"Kolektyvias prausykla , Do
leriai ir kalorijos", naujos "Lie 
tuvių dienos", "Karys". "Ats-

I p ' n i ' s i a i " , " T ė v i š k ė s A i d a i " . G a 
dos gegužine rugsėjo 7 d. Nau-iiįma pratęsti visų laikraščių r t as piauatytaa yaukštau'čtis, 
j .s ios parapijos sode ir salėje. , bei Žurnalų prenumeratą S. O. j rankšluostinė ir kiti rankdai-

dyba, pirmam jos gražiųjų už 
simojimų piitarimui, kviečia vi 
o u s a t s i l a n k y t i į r a d i o v a l a n 

vėn dėvėti ir džiaugtis gali jų 
puošnumu bei grožiu, kaip | 
anais laikais tėvynėje. Senoviš 
ko stiliaus staklėse, lyg nuo 
sunkaus audimo palinkusiose 
aus siūlą prie siūlo pati dail. 
A. Tamošaitienė. 

Nemažiau rūpesčių turi ir 
dail. A. Tamošaitis. Jis ruošia 
bakūžei lietuviškus baldus, ku
rie bus padaryti pagal sehovės 
sodžiaus darbo pavyzdžius. 
Naujove ir puošmena parodoje 
bus lietuviškai stalas ir ketu-

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairiu daiktu pervežimus 

Taip pat persiunčiamo ) užninnj 
pakietftllui jvairauH mainto 

Kreipti*: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-SM5 

STATYBAI IR N AM\I 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU A.(;ftiŲ 

riot: kėd'es, jvairiaspalviai mar ; MEDŽIAGĄ 
gintos. Prie sienos stovės dai
lininko darbo šimtametė k al
tinė skryn'a su gėlių vazonė
liais ir čiulbančiais juose pauk 
ščiais. Ji spindės viau savo gro 
žiu: Įvairiomis spalvomis, rai
tais ir būdingais metalo apkau;j 
tymais. Sienose kabos Vytis, 
L i e t u v o s m i c a t ų h e r t a i , r a n t y -

SAULIS LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Illinois 

Nau u V.vt«\s Nenn!tif*llo kii.v^u 

MfmJVA TftVYNKi 
l'Htirrn.s iiia?,iauHi(Mns Kk;iitytojarn.s 

Sp;ilvok)H VI. V i M k i o il .lnliaeijoH 

Kaina 50c 

l'y.sak> iiiiiK su pinigai.M sii^skile 

D K A L G A S 
£ftM 8. Oftkley Ave, 

Chicago 8, IHlnoii 

J K M A i / M J * IUA KADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS . 
n L M COffPflfiy I 

(gualifled engineers* service) j| 
3120 S. Halsted Street • DAnube 6-6887 J 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3039 Ko. HA1xSTBD Si 

Tcl. Vlctory 2-1272 
APKAfNAVFM^ IB PRKKIU PUl 

STATYMĄ TEIKIAME 
N E M O K A M A I 

RASTI N R A T I D A R Y T A kaHdlen im< 
g vai. i.vto Iki 6 vai. vakaro i» 
fteĮUtdienlaiH Iki t vai, vakaro 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS VR 
RADIJO 

APARATŲ TAISVMAS 
Kaitnlnga^ ir tf«rHntu«wf».s darbą* 
Apara ta i i ioinokatnai uaimanU ii 

prlMtatomi j namus . 
DARBO VAL/JDOSV f, v . v . - I O v.v 
hieAtamenialH. 8 v. ryto— l'O V, va k 
M. RtMKUK. 4110 *»«>. Fi>anclso<». 

Tetaf. VA 7-ioi»9 

Gaukit du f e n u «ždaj«u« kutM 
U4likrinkit taupymai apeauji 
Turčkit fku^i kai i t f l d t ^ ^ 

-A 

PrAdfttt ai $1 • PrilftH kiefc norlta, 

JI m 

h V \ V' **"• 

m AND L0AN ASS0OATI0N m 
cncAGO i, MjMMI 

•ntrMBmtefa hr pm**Uto**k mo 1 ryte 
< i l i m i i > l i ) i — — • ****** • ^ a . vmk— 

f 

" Metinis Išvažiavimas 
DIENĄ (LABOB DAY) 1952 M PIRMADIENI. BU?S£IO W M | [ ę ^ m m 

(W*i 

" » • ' * 

VYTAUTO DARŽE 

Išvažiavimo proga bus duodamos $1,050.00 vertes dovanų. 
i*a«mngieji galės tikėtis: $400.00 pinigais; . 1 

Ptjiico televizijos aparatą $350.00 vertes; ir 
Zenith televizijos aparatą $300/00 vertės. 

^ 
,. 

<> <• . i 

•_ • r r , » • ' • if • • - • * ' "" •" ' : 'MV' t " i : * < 1. ' '"* ":•:" r , I | | | " I , I ' M L , " " T " •" |<-I'--JI-1 •"' yrr^^rt^is^ 

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šia-
ttie dideliame "Draugo" išvažiavime. ' / RENGĖJAI. 

I f - i t . 1 ,ii. .iMikii . : AI .i „ii.;.' .. . . ĖMLL\. , i *J? 

• 

^ ^ ^ M 



i ^ ^ m> w 

'i 

n. DlBNIUSttS 6JUtJCfA&, CttlCAOO, iLUROBs 
iif m II imm0mmtmmkm*+*mm*+tm •—m a-- =C2: > • • « i •MM «fa 

Penktadienis, rugp. 29, 1952 
• ' » • • • ' • • ' • ' • • • » » — ^ - - « ' > • I > Į - _ 

Rumunų vaikai PROGOS — OPPORTUN1TIES 

REAL E8TATB 
uCporiUOjdmi rarduodama taverna ir restoranas— m 

TX r» i i i »• • i J gerai Įsteigta — perai einas biznis; 
Iš Bukarešto gauta žinių, kart puikioj apylinkėj: piint įrengimai su -

š. m. rugp. m. viduryje per sa- ; $ « • , ^ r i m ^ į S t o 5 S ? . ' ,
u J į S k 2 ? : SAVININKAS parduoda namą, 

vaite komunistine policija nak- Je. 6o sėdynių: prieinamai įkainuota tuojau galėsite užimti. 6 kamb. 
±. . . . , , . ., . skubiam pardavimui, Išvyksta ) Klo- rgzidencila cražiis uždaras por-
timis įsiverždavo ^ p n v a t i m u a g j . H g & į ^ M ^ ^ t g g f . U ^ r A l l e j i n i s T p ^ d y m a s , 2 auto. 
namus ir jau pagrobė 300 vai- g j f * £ J B l į v \ r S ; TOirnhalI «-24o* garažas. Puikioje vietoje. Telefo-
kų nuo 10 lig 17 metų amžiaus. nuo l 0 v a l irto tk' 12 vai. vakaio. nuokite savininkui 
m - 1 1 1 I 0028 \V. 2flth St., Cicero . 
Tėvai nežino, kur jų vaikai pa
dėti, o j k a u s i m u s gauna grasi
nimus ir įsakymą tylėt, jei ne
nori patys būti suimti. Iki* šiol 
buvo atimti vidurines 

AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
HlllllllllllliUIIIIIUIIIIIIIUlUlUlUlUIIUIII 

• • I H i A l J O A S " AOIClvrY 
ftft E . VVashlngton 8 t 
Tel. DEarborn 2-2434 

(iS84 80 Onkley AVA 
Tol VlPflrtfifn 7-HA40 7-n«41 

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlUUIlIlIlHIIIIIIII 

KEVSTONE 9-9189 vakarais 

Pardavimui 
OROSERIŲ IR MftSOS 

KRAUTUVU 

• • 

MAYWOOD 
REIKIA VIETOS? 

klases, Lietuvių apyliakėje. 4 dideli kam-
intelteent v u k a i b n r i a i u ž P a k a l >' krautuvės. Ilga-daugiausia inteligentų, ™ 1 K * V l a i k e n u o m o 8 8 u tartis . Nebrangiai. 

HKLP WANTEI» — VYBAI 

VYRAI 
Ar jfis esate susidomėję su nuolatiniu 

darbu? Mes turime virtu dėl "scmi-skil-

Rumunai jau pripratę prie de
šimčių tūkstančių gyventojų iš
vežimo, bet vaikų išvežimas — 
tai dar pirmas atsit ikimas liūd
name Rumunijos gyvenimv. 

YArds 7-57S6 

įvertinate namą geram stovyje, t«ii pa 
matykite 3į 4 miegam, kamb. namą. Tik led" dirbtuvės darbininkų, 
ką pataisytas, tai bus tas namas kurio 
jūs norite. Gyvenamas kamb. ir 2 mie
gam, kamb. su kilimais. Moderniška vir
tuve; ištisas rū«ys. Gazų apšildoma. Už-

. tvertas sklypas; 60 pėdų priekyje. 3 au-

PIRKITE APSAUGOS B O N U S ! 'te 

P A R D A V I M I ! 
Hcstnurnnt Ir Fmintaln. Puikini jst-
n v o n r s . gerai etnąa Manto, labai ge- tom garažas. Galite pčsčiaa nuriti^ prie 
roję apyl'nkele. pilnai Jrengtas. B geležinkelio susisiekimo arba autobuso su-
kamb. butas. Ideali vieta porai. Tel- sisickimo. 
slngnl Įkainuotas. Pamatę Įvertinsi 

i 

PROGOS OPPORTUNITIES 

Saukite 
I<Afnyotte 3-9849 

3271 S. Bell 

Parduodama taverna Ir namas — ge 
ras įsteigimas; darantis gera biznj 
puikioj apylinkėj: neia konkurenci
jos; pilnai Įrengta gyvenama vieta 
»'. miegam, kamb.: didele sale. kuri 
gali būti vaartoiama kaip po valgo
masis kamb.: ištisas rūsys; alyva np-
ftild.; puiki proga porai. Jkninu >ta 
prieinamai skubiam pardavimui. Sau- ' prieinanial 
klte: Henscnville 80. 

Dėmesio! Ideališka dideliai Seimai! 
Parduodama grosemC jskaitnnt pre
kes h Įrengimus; 26 m. jstelglmas. 
0 kamb. gy.venamas butas su 3 mleg. 
kamb.: karštu vandeniu apšild. 1 4 
vonios: svarus rflsys; uždaryta ve
randa: 2 autom, miltinis garažas. 
Arti mokvklu ir bažnyčių: To\vn of 
Lak* apvllnkej; Įkainuota savininko 

Saukite: LA 3-4322 

Savininkas nupirko toliau nuo miesto 
nuosavybe ir sako "parduokite u2 
$21,000". 

Taylor Real Estate 
117 South York Street 

Elmhurst 6240 
Elmhurst, Illinois 

Parduoda mūrinį 6 butų namą. 
r \ K 11 \ \ i M U I i Geram s tovyje; randasi ant 35-

tm-A ntiUo-k tos Place, arti Halsted St. Kai-
gera proga lietuviškai kalban- % % * * & ^ Z . X f S ? U na $18,000 

siuvėjui. Keturi kamb. užpakaly 
kcautuves. šaukite 

TOwnhall S-S161 

Pardavimui dantisto įstaiga; 

MAITENANCE MACHINIST 

GENERAL MAINTENANCE 

Norinti iSmokti taip pat priimami. Dar
bininkų priedu programa. Ateikite asme
niškai j jstaigą: 

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlawn Aveime _ 
Čia yra nuolatinis darbas dei Tool. 

Dle Ir Model Maker, taip pat Tuneli 
Presą Operator, Gerbi darbo sąlygos. 
Svari dirbtuve. Viršvalandžiai, Jei 
pageidaujama. Gausūs priedai Įskai
tant Blue Cross Ir užmokamos ato
stogos. Saukite: GLadstone 6-3332. 

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED MOTERYS 
Reikalinga moteris bendrai na
mų ruošai. Turi mėgti vaikus. 
Atskiras kambarys, su radiju. 

WAlbrook 5-6767 

STENOGRAPHER 
Kxperieneed 

Permanent. Wlll work for adv^r-
tislng executive. f> day — 40 hr. 
W«ek. Employee henefits. Oood sa-
ary. Call Mr. Berllner 

TITRNRR MFG. TO. 
2300 S. Keelcr Ave. 

Crnuford 7-8800 

B I L L E R 
Rurrough Mnehlne No. 7200. Exp. 
Perm. Posltlon. Congenlal surround-
ings. & day •— 40 hour week. Km-
ploync Penef ts. Oood «alary. 

Call for Mr. NerlIneT 

TURNER MFG. CO. 
2309 S. Keeler Ave. 

Crawford 7-8800 

REIKALINGAS BUTAS 

Galite tuojaus gauti darbą. Atvykusieji rlos pareigos. Proga progresuoti 

čiam dantistui. 

4055 Archer Ave. 
2-tras augš tas 

8220 So. Vincennes Ave . 
VIncennes 6-1143 

) 

Savininkas parduoda užkandine ir Parduodama taverna: gerai Jstdgta: 
mokyklos medžiagų krautuve geras gerai einąs biznis: puik'oi apylinkėj T/ U r j b ū t i g r y n a i s 
Įstrigimas; gerai einąs biznis: pul- ant kampo: pilnai jrengta: moder- f _ 

nlftkl Įrengimai; idealiAka proga po
rai. Pamatvkite. jvertlnslte. Saukite: 

klojt> apylinkėj*- arti mokyklos; 3 
kamb. butas; R O.T.C. prekfis; pri
einama kaina skubiam pardavimui; 
puiki proga porai: pamatykite, jver-
tlnslte. Dlvorsey 8-4272 nuo 8:30 iki 
1i>::-J0 ryto ir po 3:30 po pietų. 

Parduodama grožio snllonas; gerai 
įsteigta: g«iai einąs biznis: puikioj 
apylinkėj — siauras vakaruose; 4 
kamb. butas užpakalyje. Ideališka 
proga porai: prieinama kaina sku
biam pardavimui. Pamatykite, .ver
tinsite. SaukiU": 

m M. i M. M: 0-2344 
1010 X. Noble 

Vliginia 7-9015 
po 1 vai. po pietų.. 
4010 So. Cullfornia 

7 kamb. na:u:is $9,500 
- reikia pa

baigti pasidalijimo reikalus. 
3526 Fores t Ave. 

Parduodama grosernė. meslnfi Ir na
mas. Geras Jstelglmas: daro gerą 
bizni: puik oi apylinkėj: n? n kon-
kurenePos pilna prekių. 5; kamb. bu 
tas užpakalyje; puiki proga mėsinin
kui, f lal ' .uota skubiam pardavimui; 
pamatykite. Jvertlnslte. Raftyklte: 

ROdney S-9&00 

BROOKFIELD, ILLINOIS 
Tel. Brookfield 9207-W. 

Parduodamas 8 aukst.iį namas; 1-ma* 
aukStAJ mūrinis — r> kamb.: 2 butai 
po 4 kamb.; uždaryta veranda; kros
nim apftlldomas; prieinama kaina. 

Šaukite: 
YArds 7-9623 

HELP WANTED — MOTERYS 

Dėmesio lietuves moterys: ar jūs jieskote karjeros? Mos išmoko
me susisiekti su lietuvių šeimomis ir pasiūlyti jiems patarnavi
mo programą dėl vaikų. Alga $75 sav. pradedant. Algos nėra ribo
tos! Proga progresuoti. Ateikite ir aptarkite savo ateitį su... 

CHILD TRAINING ASS0CIATI0N 
1018 So. Wabash Ave. 

GROSERNfiS BIZNIS IR NAMAS 
Viena krautuvė ir 4 kambariai už
pakaly; ir du butai. 3 autom, ga
ražas. Halsted St. arti Archer 
Ave. Savininkas parduoda prieina
mai 

HELP WANTED — VYRAI 

i^ 

STEWART WARNER NEED8! 
AUTO SCREW MACHINE 0PERAT0RS 

and 
TRAINEES 

: ^ 

Bro\vn * Sharpe 
Gridleys 
Davenporta also 

• Tu r re t Lathe Operators 
• i)'iii Press Operators 
• General Factory 

^ . 

Good workinq conditions. Many employee benefits. 
MR. JUST 

280.7 N . Wolcott (at Diversey) 

trORDON REALTY CO. 
809 W. 35th St. 

YArds 7-4329 

4037 S. Talinan Ave. 

Milrlnls namas — du butai po G 
kamb. Puikiausiame stovy. Ideali vlo 
ta vaikams. Naujai jta'sytas aliejinis 
apšildymas. Žieminiai langai, uždari 
porčiai. Pirmą augfitą galima tuojau 
užtinti. Arti Archer Ave. biznio cen
tro. Kreiptis pas savininką. 

Lietuviai mielai priimami. Mes išmokina
me sąžiningus darbininkus. 

DIRBTUVĖS DARBAS 

Geros darbo sąlygos. Svari dirbtuvė. Pil
na darbininkams priedų programa, įskai
tant Bluc Cross, užmokamas atostogas. 
Saukite: 

Mr. Zube 
LIvingston 8-8300 

BEVERAGE DI8TRIBUTOR 
WANTKD 

s. S. Terrūory now avallable. Mušt 
be flnanelally able. Opp. for lar^e 
aarnlngs steady work. 

H I R E S B a i T M N G CO. OE 
OHIOAGO 

0543 S. Parkwny 
IU tterlield K-3022 

Cia yra nuolatinis darbas ener
gingam 

MECHANICAL DRAFTSMAN 
(BRAIŽYTOJUI) 

Turime įdomią tarnybą su įvai
riom pareigom, gabiai 

TYPIST-BILLER 
Malonios darbo sąlygos. Proga 
naudoti savo iniciatyva. 5 die
nų, 40 vai. sav. šauki te : 

IRving 8-8671 

Karjera susidomėjusiai moteriai tu
rime nuolatinę tarnybą 

BOOKKEEPER 
B U H A L T E R E I 

Pageidautume patyrusios bet imsime 
pramokusią, mokyklą baigusia. Ma
lonios darbo sąlygos. Jvalrlos parei
gos, kartu Ir ..shortband". Sąžinin
ga, gabi darbininke tur?s progij pro
gresuoti. Kreiptis asmeniškai ar te
lefonu" — Mr. Walter Gruehot, 

IX)WNTOWN MOTOR S A L E S 
2545 S. Michigan Ave. 

CAlumet 5-7840 

Gabiai jaunai moteriai turime 
nuolatinę vietą — 

OLERK - TYPIST 
Imsime sąžiningą naujai pradedan- G E N E R A L O F F I C E W O R K 

j cią dirbti. Geros darbo sabgos. jvai- Nuolatinė tarnyba su gerom pro
gom sąžiningai jaunai moteriai. 

Savininkai — skubu: patikima folma 
turi gauti 6-6-7 kamb. neapstatytą 
butą apslld. arba ne. Norėtą gauti 
pietvakariuose. Aloj vietoj iftgyveno 
14 rp- Naujas savininkas perima, tu
ri lfteltl. Dekoruos. Prafto saukti; 

YArds 7-0085 

Cia yra geri nuomininkai: vyres
nio amž. pora skubiai turi gauti 4 
kamb. apšildomą butą vakaruose ar
ba šiaurus vakaruose; gali tuojaus 
užimti. Prieinama nuoma; geriausios 
rekomendaeljos. Prafto saukti: HAy-
market 1-8019 dienomis. IRving 8-
3697 vakarais. 

Savininkai, fttal geri nuomininkai! 
AtRaklnga 4 suaugusią asmeną sei
mą, 3 dirbantieji, Jlesko 6 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto, apAlld. ar n ap-
ftlld. Pageidautą Ciceroje bet eitų J 
bet kurią pietvak. miesto dalj Oali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

Kreiptis — 

A T L A S BREVVING CO. 
1502 W. 21s t St . 

CAnal 6-6200 

Nuolatine tarnyba karjera susi
domėjusiai jaunai moteriai 

Sales Mgr. 

SEKRETOREI 

Malonios darbo sąlygos, fvalrlos pa
reigos. Puikus atlyginimas. Daug 
priedų. Kreiptis — 

A T L A S BREVVING CO. 
CAnal 6-6200 

1502 W. 21st St . 

Ar domitės nuolatine tarnyba su 
užtikrinta ateitim? 

BELTONE HEARING AID CO. 

Turi keletą vietų gabiom mašinin-
kėm-typists. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Ims naujai 
pradedančią dirbti. Daug priedų n A r n Q Hnrhn salverm nrop;a da- P*aueuaiiuiit uiruu. i^aug pneai 

Geros aarDo sąlygos , proga aa d a r b i n i n k a m s P r o g a p r o g resuoti 
ryti pažangą; gausūs priedai; Kreipkitės šiandien ir pasitarkite 
užmokama šventės, a tostogos ir j apie jūsų ateitį su 
ligonine. Prašo atsinešti su sa
vim pavyzdžius savo darbo. 

Savininkas parduoda 5 kamb. mū
rinį „bungalow". Uždari mieg. por
čiai. Spaudžiamu karštu oru ap-
šild., stokeriu. Arti mokyklos ir 
bažnyčių. 3 blokai nuo Maria Aka
demijos. Kaina sumažinta, nori 
skubiai parduoti. 

6519 S. Richmond St. 

S 

REIKALINGI D I R B T U V E S 
DARBININKAI 

N u o 18 iki 45 m. amž. 

Pradžiai alga $1.41 į vai.; 1 % virš 40 vai. 

Nuolatinis darbas. Sveikatos ir gyvybes 

apdraudimas • 

LLOYI) A. FRY ROOFING COMPANY 
5818 So. Archer Rd. Summit, Illinois 

Cia yra gerai atlyginamas darbas dėl energingų vyrų. Mes išmo
kysime — aptarnauti savus žmones, kaip po instruktorius dėl ap
tarnavimo programos vaikams. Alga $75. sav. Nuolatinis darbas, 
proga daryti pažangą. Ateikite ryte — Mr. Paul Wells. 

CHILD TRAINING ASSOCIATION 
1018 So. VValmsh Ave. 

105th ir State St. apylinkėje 
2-jų augštų modernus mūrinis na
mas, butas rūsyje. Apžiūrėti gali
ma tiktai susitarus. Agentai nesi-
krelpkit. šaukite Samuel L. Bullas 

STate 2-5184 

MARQUETTE PARK'E 
Parduodamas sklypas 30x125 pė
dų. Pamatykite: 

6555 So. Rockwell. 
Pastatysime kokį tik norėsite na
mą. Kreipkitės: 

6753 So. Rockwell St. 

3-jų augštų mūrinis-medinis na
mas. Pirmame augšte 5 kamb., 2-
me ir 3-me po 4 kamb. Visi užda
ri porčiai. Prieinama kaina. 

4847 S. Wlnchester Ave. 

YArds 7-9623 

Savininkas parduoda 7 kamb. mflr. 
namą, Insuliuotas, padidinama pasto
ge. Ideali vieta priaugančiai Seimai, 
gražiai apsodintas, puikiai dekoruo
tas. Taip pat gal ima pirkti 2 skly
pus su medžiais. Teisingai {kalnuoti, 
nori skubiai parduoti, fiaukito 

\V Ura ton 8-2102 
518 W. Roosevrlt U'henton, 111. 

MARQUETTK MANOR — 
PARDUODAMAS 4 BUTŲ 

2 augštų gražus mūrinis namas: 4-5 
ant 50 p6dų sklypo; 4 autom, gara
žas: ideališka apylinkS, arti C4-tos 
Ir Callfornla Ave. Mėnesines paja
mos $315.00. Kaina $40,000; šau
kite Mr. Volodkevietus. Pirmadieni 
arba ketvlrtad. vakarais arba šeštad. 
arba sekmad. 

J. H. HALVORSiCN CO. 

• i i . . U . 0$rd St. Iir.nilork i I:MWI 

Crown Rhcostat k 
Supply Co. 

3465 No. Kimball 

• PUNCH PR^S 
OPERATORS 

• SHEAR HELP 
• M A T I K I A I , H A N D L E R S 

3 SHIPTS 

6 D A Y W E E K 

P E R M A N E N T 

GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & D I E 
CO. 

4908 W. Fiournoy St . 

VYRAI ISHiTofER YT 
D A R B A S 

Vyrams ir moterims 
Chicago Carton Co., 4200 So. 

€rawford Ave., turi vietų tuojau 
pat pirmoje ir antroje pa maino je. 
Prašome kreiptis asmeniškai. 

1 

REIKALINGA 
B E N D R A M ĮSTAIGOS 

D A R B U I T A R N A U T O J A 

Priimsime ir pradedančia Išmokytą 
darbą. Reikalingas bendram dirbtu
ves darbui vyrai ir moterys; geros 
darbo sąlygos; švari dirbtuve; gau
sus priedai; geras atlyginimas. 

Ateikite: 

DEARBORN GLASS C0. 
2414 W. 21 St . 
Vlrginla 7-7200 

BELTONE HEARING AID CO. 
1450 W. 19th St. 

Mr. Kessler 

A r jūs domitės nuolatiniu 
darbu ? 

WAGNER BAKING CORP. 
Turi vietą tuojau pat gabiai 

GENERAL OFFICE CLERK 
fms gabią naujai pradedančiu dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, fvalrlos pa
reigos. Proga vartoti savo iniciatyvą. 
Pageidautų su ..comptonietry" paty
rimu. 

Wagncr Raking Corp. 
1751 W. Hubbard St. 

Hflymarket 1-7100 
PACK GANDY 

In Alr-Conditioned comfort. 
Kxperience preferred, but \ve will 
traln. Good Pay. Uniforma furnished. 

„Free Coffce" 

S T E V E N C A N D Y K I T C H E N S 
611 N . Sacramento Blvd. 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Imsime budrią naujai 
pradedančią. 5 dienų, 40 vai. sav. 
Dirbkite arti namų. Kreiptis — 

ADKINS TRANSFER CO. 

320 W. 31»t St. 

CAlumet 5-4540 

Reikalinga s iuvamų mašinų 

OPERATORES 
patyrusios dėl „binding arba 
overedzing". Geras atlyginimas. 
40 arba 44 vai. sav. ; apmoka
ma ligonine ir gyvybes apdrau
dimas. 

W E L M A I D PROD. 

1529 W. Armitage 

Ar jūs jleškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? Mes turime dar
bus d61 gabių mergaičių šiose sri
tyse; 

MAŠININKEI 
BENDRAM IŠTAIGOS 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos: {vairios pa
reigos; priimsime ir pradedančią dar
bą; gausfls priedai; ateikite arba 
šaukite Ir aptarkite savo ateltj su... 

Pacifie Mutual Life Ina. Co. 
105 W. Adams St. 

Kamb. 221 

Atsakinga pora ir vienas trejų metų 
valkas skubiai Jleško 4 ar 6 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. Paleidžia
mas Iš kariuomenes, norėtų buto Iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroJ<- vie
toje Palumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'e. Skambinti 

RMSHCII 781H 

Patikima šeima S suaugusių as
menų, stalius, žmona, invalide duk
tė skubiai turi gauti 2 mieg. kamb. 

. neapstatytą, apšild. butą: norėtų 
gauti ant pirmo aukšto "English" 
rūsy arba namą; I^ake Central arba 
Austln apylinkėj. Mano pirkti naraa. 
Geriausios rekomendacijos. Saukite: 

ICOlumbug 1-&549. 

Vidutinio amž. pora skubiai turi 
gauti 4 kamb. neapstatytą butą va
karuose arba pietvakaruose. Neturi 
naminių gyvulių. Gaus savo gazo 
apslld. SMOJ vietoj išgyveno 7 m. Sa
vininkas užima dei savęs. Geriausios 
rekomendacijos. Prašo šaukti: TAy-
lor 9-0528. 

PCrneslo savininkai — suaugusių 4 
asmenų katalikiška šeima (3 dir
banti) skubiai turi gauti 2 arba 3 
miegam, kamb. neapstatytą, apšild. 
butą vakaruose arba pietvakariuose. 
š :oj vietoj Išgyveno 12 m Turi Iš
eiti dei Congress St. Highvvay. De
koruos. Prašo šaukti: 

N F. vada 8-2055 
» ™ 

Dėmesio savininkai — patikima šei
ma skubiai turi gauti 6-7 kamb. ne
apstatytą. apšild. butą arba namą. 
Bent kurioj gražioj pietų apylinkėj. 
Mokės Iki $100 men. dei apšild. Pra
šo šauk U: KNfflcuood 4-9221 dei 
nuomininkų, kurie Jums patiks. 

Savininkai, čia yra geri nuomininkai: 
i 3 patikimi suaugę asmens, visi dirba, 

skubiai turi gauti 2 arba 3 miegam, 
neapstatytą butą ant 2-tro arba 3-člo 
augšto South Shore apylinkėj arti 
I, C. Sloj vietoj Išgyveno 21 m.: na
mas parduotas. 32 m. Išdirbo toj pa
čioj vietoj. Pra*>o šaukti: STate 2-
9020 šiokioms dienos; KEnwood 0-
0701 ŠeStad.. sekmad. Ir vakarais. 

Reikalinga moteris prie 6 mCn. kū
dikio lietuvių šeimoje Boselande. Ga-
lCs ateidinėti, arba gyventi vietoje. 

Kreiptis telefonu 
COmmodoro 4-5138 

REIKALINGOS 
MOTERYS 

Bendram fabriko darbui 
Naktine pamaina 4:30 v. v. iki 

1:30 v. ryto 

MOLDED PRODUCTS CORP. 
4533 W. Harrison St. 

CLERK - TYPIST 
P E R M A N E N T 

5 day week. Good start ing sa-
lary. Modern office. 

Call. Mr. Kearns 
REliance 5-2300 

Renkite "Draugą" 

HELP WANTED MOTERYS 

TYPIST 
Perm. Good working c<5nditions; 
excellent salary; Discount on meat 
etc. Many employee benefits. 

Call Mr. SLOTT 

LIGHT FACTORY W0RK 
P E R M A N E N T 

Pleasant vvorking conditions. 

Storklinc Furniturc 
Corp. 

4420 W. 26th Street 
č"la yra nuolatinis darbas d61 gabios 

MAŠININKES — 
BENDRAM ĮSTAIGOS 

DARBUI 
p 

Malonios darbo sąlygos; {vairios pa
reigos; priimsime ir gabią pradedan- ' kote. Skambinti Hl l l top 5-7157. 
člą darbą; 6 d. sav.; gausūs priedai, |, 

REIKALINGAS B U T A S 

Dėmesio savininkai — patikima po
ra, Commomvealth Edison tarnauto
jas su 2 mažais vaikučiais skubiai 
turi gauti 4 arba 6 kamb. neapsta
tytą, apšild. arba ne butą pietva
kariuose. Gali tuojaus užimti. Geriau 
stos rekomendacijos. Prašo šaukti: 

ROckwell 2-7003 

pernešto savininkai — patikima šei
ma 4 asmenų — berniukas 9 m., 
mergaitė 16, skubiai turi gauti 5 
kamb. neapstatytą, apšild. arba ne 
butą bent kuriam vakarų priemies
tyje. Šioj vietoj išgyveno 18 m. Mo
kės iki 80 men. už apftild. Geriau
sios rekomendacijos. Prašo šaukti: 

Rlshop 7-0129 

DCmeslo. namų savininkai! Patikima 
pora. abu dirbantieji, jieško 3-4 
kamb. neapstatyto. apSild. Imto. Bet 
kurioje gražioje pietinėj mb sto da
ly. Dekoruos. Gali tuojau užimti. Ge
ros rekomend. Aaukite TomaSauskas, 

IiAfayette 8-4771 

Mechanikos inžinierius, žmona, lau
kianti kūdikio, jleško 3-4 ar 6 kamb. 
neapstatyto, apš'ld. buto piet. ar 
pietvak. miesto daly, jei galima Mar-
quette Park apylinkėj. Iki $76. De
koruos. Geros rekomend. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite: 

\V.\lhriKik 5-4052 

ncmeslo, namų savininkai! ftelma ift 
4 suaugusių, 3 dirbantieji, jlesko 6-0 
kamb neapstatyto buto. Pageidautų 
pietrytinėj miesto daly, arti Illinois 
Central. Svarūs, ramūs, patikimi nuo
mininkai. Nuo S90 iki $116. Butas 
tuojau reikalingas. Gero* rekomend. 

VIncennes 0-0088 

Dšmeslo. namų savininkai! Grįžęs ve
teranas, dirbantis Commonwealth E-
dlson Co., žmona ir valkas žūtbūtinai 
reikalingi 4-6 kamb. neapstatyto bu
to, pageidautų. Šildomo, šiaurvak. 
miesto daly. Dekoruos. Iki $65. Ge
ros rekomend. Rainus, pageidaujami 
nuomininkai. Prašo skambinti 

SPaulding 2-8474 

Atsakinga jauna pora, laukianti kū
dikio spal. men.. dabar gyvena su 

I kita šeima, jleško 4-6 kamb. neap-
I statyto buto pietinėj ar pietvak. mles 
Į to daly. Mok€s iki $70. Geros re-
I komend. Nuomlnmkal kokių Jūs Jleš-

SEeley 3-6050 

Įskaitant užmokamas švontes, atosto- i _._ _ ,_i^i.„i ir«.»..*i.,«~ 
į a s - ligoninę. Proga daryti pa- įįg^lJl^lSSSES^- J 2 £ £ ! ° 
čangą. saukite arba ateikite ir ap
tarkite savo ateitj paa.. 

Sehrade - Batterson 
Co. 

806 W. Washington Blvd. 
CHesapeake 3-9400 

VIDUTINIO amž. pora turi gauti 
su 2 mieg. kamb. neapstatytą butą 
South Shore apylinkėje, arti Illinois 
Central. (Turi būti 1-mas arba 2-raa 
aukštas) . Mokės iki $90 mfin. Ge
riausios rekomendacijos. Prašo šauk
ti: SAginaw 1-3087 arba REgent 4-
6129. 

Savininkai — čia yra puikūs nuo
mininkai: vidutinio amž. pora sku
biai nori gauti 3 arba 4 kamb. ne-
apšild. butą vakaruose arba piet
vakariuose. Šioj vie foj išgyveno 
19 m. Geriausios rekomendacijos. 
Prašo šaukti: 

CUffside 4-6456 

Dėmesio, namų savininkai. .Vyras, 
žmona ir du „high school" amž. vai
kai skubiai Jieško 4-6-6 kamb. ne
apstatyto buto bet kurioje pageidau
jamoje apylinkėje pietinėj miesto da 
ly. 12 m. gyv. dabartinėj vietoje. 
Geros rekomend. Skambinti: 

ATlantlc 5-3204 

I4NITOMTTTOAMA 
amž. našle, finansiškai atsakinga, 
skubiai jleško 3 ar 4 kamb. neap
statyto buto, su apšild., pietvak. mles 

I to daly. 10 m. gyv. dabartinėj vietoj. 
Į Naujas savininkas varo lauk. Geros 

rekomend. Skambinti 
Vlrginla 7-4050 

Skaitykite <<Draugą". 

Išnuomojamas miegamasis kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

4081 So. Washtenaw Ave. 
(2-me augšte) 

6 kamb. naujai dekoruotas, apšild. 
butas. Wentworth & 68th St. apy
linkėj. Karštas vand. Su baldais ar 
be baldų. Galima dviem šeimom. Pa
geidaujame suaugusius. Tel. 

ABerdecn 4-7700 
. . . . . . % d , »• . •»», •• . • ' ; . 4 . » . <i * — if+-m~~ 
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iriilais ir sekmadieniais, 8-tą vai. vakaro 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted St. 

Chicago, Illinois i a i I Grojant BALIO PAKŠTO smagiam orkestrui. 

• 

Penktadieniais ir šeštadieniais patiekiama lietuviškai 
gaminti vėžiu kakleliai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti . . . . RENGĖJAI. 

Didelis inžinieriiĮ subuvimas Chicagojc 
Š. m. rugpjūčio mėn. 30-31 d. 

Chicagoje įvyks dar viena konven- j vai 

PADĖKA 
lietuviu seserų bičiuliams 

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. S] g - f o L . l i e t u v i 8 U 8 i artinimo 'SUVALKIEČIŲ CHORO ŽINIOS 
^ m ™ ™ i a £ B r # ™ SwUarrprmaRk *ventfi, "kuri kaip paprasta' 'buvo j Choras turėjo du mėnesius atos-cija. sj kartą suvažiuos Amerikos room salėje 3113 W. Cermak a , i r i m f t t a , vi^niioiiins rfmp. totru Dabar oradės vėl dirbti To-TiPtuviu Inžinierių ir Architektu Road antrame aukšte, suvažiavimo suruošta mūsų Vienuolijos rėme- iiogų. uaoar P^»««» v«i uirou. xo 'La i k r o d ž l a l Oioktronlškai patlkrlna-

Lietuvių nmumą g MVOmmųV^^^^^f^9^^^^ jų ir vyko vienuolyno sodyboje, .del yra kviečiami visi norintieji , m l l r atnaujinami. Atstovybės visono 
Sąjungos skyrių atstovai iš New proga įvyks ALIAS Chicagos sky- praėjo, dainuoti, prisidėti prie suvalkiečių Čikagos lietuviu kolonijose Darbo 

Susir inkimai M M B ^ ^ Skaitykite ir platinkite dienrašti draugą"! 
Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 

riaus ir mėnraščio „Technikos 2o- V2?*™' S S T V n £ 7 » T t 
džio" ruošiamas dideiis balius. Pri- * » u gerajam Dievui už palankų 
simenant š. m. vasario 9 d. „T.Ž." « * **& v l s i e m s m Ū 8 4 ™"*m* 
balių, tenka manyti, kad ši kartą f. atvykimą ir už pasiaukojimą 
bus ta Dati iauki ir pakili spau- b e l a u k a s 6 v e n t e » metu. Negale-
dos^balių" nuotaika. Vietos Šį kar-1 * i m e č i a visų vardų suminėti, to. 
tą bus penkiariopai daugiau. Sko- d e l 8 a v o . *^«* p f t ^ d a " a e

/ 1 - į u s 

visus mūsų Globėjos N. Pradeto-

York, Boston, Philadelphia, Cle 
veland, Detroit ir Toronto. Tai 
bus antras toks suvažiavimas: pir 
mas, steigiamasis, įvyko 1951 m. 
Vasario mėn. 24-25 d. New York. 
Klausimai, kurie bus suvažiavime 
keliami bus ne vien ALIAS or
ganizavimo pobūdžio, bet gali su-1 ningas paruošimas, rinktinė publi- Marikis elobai 
dominti ir plačiąją mūsų visuome- kair puiki programa yra orgam- 8 1 ° 8 bVC- M- » » « J ° B giooai. 
nę. Bus diskutuojami pav. sekan-1 zatorių garantuoti. Organizatorių Giliai nuoširdų padėkos žodį ta-
tieji klausimai: mūsų technikine j tarpe yra didelis mūsų inžinierie-1 riame Jo Ekscelencijai Vyskupui 
spauda, įvairių specialybių kursų' nių būrys ir keli vyrai — profe-1 V. Brizgiui už nepaprastai nau-
ruošimas, tautinė architektūra, Lie; sionalai šioje srityje. Programą dingą pamokslą ir už dalyvavimą 
tuvos atstatymo planavimas ir t.t., I išpildys Metropolitan Operos so- šventėje. Taip pat dekui kun. dr. 
be to, įdemu bus išgirsti apžval-! listas Algirdas Brazis ir p. La- J. Vaišnorai už Šv. Mišių auką 
giniu8 pranešimus iš įvairių vietų, j zauskienės-Grigaliūnaitės vadovau J. Giedraičiui ir B. Kuliui už pa' 

draugijos choro. Turėsime dainuo
ti sekmadienyje Moterų Apšvietos 
Draugijos išvažiavime, kuris įvyks i 
J. Liepos darže. 

Choro išvažiavimas praėjo gra
žiai, numatoma daug pelno. Val
dyba ir komisija yra dėkinga vi
siems už paramą. 

šiandien yra- kviečiama suval
kiečių choro repeticija, kuri pra
sidės 8 vai. vak. Hollyvvoou salėje. 
2417 W. 43 St. Visi choru sariai 
prašomi dalyvauti. O. 8. 

vai.: 6-8 vai. vak. SoStadlonlals nuo 
10-8 vai. vakaro. 

Suvažiavimo posėdžiai vyks Vyčių 
salėje, 2453 W. 47th Str. Į suva
žiavimo atidarymo posėdį, šešta
dienį 6 vai. vak. yra kviečiami 
svečiai, organizacijų atstovai ir ko 
respondentai. Lietuvos konsulas 

jamos išraiškos šokių studijos mo- sakytas kalbas, o Vienuolijos ka
ltinės. Šokiams gros 10 muzikantų pelionui kun. St. Ylai už visoke-
K. Siliūno kapela. „Baltoji Meška" 'riopą pagalbą šventės metu. 
bus pilstoma tiesiog iš statinių. 
Mūsų profesionalai ir visuomeni
ninkai, bei geros nuotaikos mė
gėjai grupuojasi ir tariasi susitik 

Chicagoje Dr. P. Daužvardis tars: ti šiame tikrai nepaprastame ba-
žodį sugav imui .*" *"*" "** " l liuje. Korespondentas 

MOŠŲ KNYGOS 
Paskutiniu laiku vis dainiau 

pradėjau lankyti vieno priemiesčio 

"Technikos žodžio'9 

skaitytoju dėmesiui 
Kiekviena* A L I A S Chicagos knygyną. Bevartydamas knygas, | s k riaus ^ i T 2 skaį tytojas 

etiketai užtikau seną lietuvišką • y r a k v i e č i a m a s k u o aktyviausiai 
- i 1 Ar'tai viskas ka iŠ lietuvis-' p r i s i d ė t i r u o š i a n t antrąjį ALIAS - Ar tai viskas, Ką i» .lietuvis s u v a žiavimą b e i £ i a p r o g a r e n g į a . 

clausiau i m a s v a i š e g ^ V a l d y b a i r organika-
cine komisija prašo talkos įvai
riems darbams dabar ir su važia vi-

jaunos panelės, kuri buvo šio kny 
gyno prižiūrėtoja. 

— Viskas, -
. ^ J ^ i ^ ^ I T i J " J 5 S H ! " A L I Ą S ^ n a r ^ dalyvavimas po 

sėdžiuose suvažiavimo metu yra 

atsakė jinai. ~ j m o b e i vaišių metu. 

būtinas. Suvažiavimo atidarymas, 
į kurį.yra kviečiami organizacijų 

Reiškiame gilią padėką Gerbia
mai Dvasiškijai, katalikų bei mū 
sų tautos vadams už gbr.su daly
vavimą šventėje ir malonų palan
kumą Kongregacijai. Labai ""ačiū 
Gildos Garbės pirmininkui prela
tui J. Ambotui ir senam Kongre
gacijos bičiuliui kun. dr. K. Rėk
laičiui, MIC, ir visiems Tėvams 
Marijonams, atvykusiems į mūsų 
šventę. 

IŠ visos širdies dėkojame Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro Valdybai ir visiems sky
riams bei jų valdyboms už didį 
pasiaukojimą besiruošiant .šventei 
ir šventės metu. Taip pat ačiū vi
siems suorganizavusiems ekskur 
sijas. 

atstovui boi svečiai, įvyk;; iiigWŪ- j i r visorns mieloms stovyklauto-

ir nuskubėjo į raštinę. Sugiįžusi 
papurtė galvą ir atsake: — Pa
tikrinau sąrašus, bet neradau. Tur 
būt tik viena ir yra lietuviška 
k l l ^ j ' . . . . . j . čio 30 d. 6 vai. vak. Vyčių salėje, Joms. 

Padėkojęs nuėjau prie lentynos 2 m w 4 ? g T e n t . k g į 
ir toliau varčiau knygas, jieško-, s u v a ž i a v i m o b a į g į a m ^ p o Sėdis 
damas ko įdomesnio. Staiga nu- ; r u e r ) i ū A i o 31 d 4 vai vak 
stebau. Istorijos skyriuje suradau \ r u ^ J U C I ° ^ d- * v a l - v a k 

knygą anglų kalba "The Story of 
Lithuania". Tai buvo Xietųvcs 
istorija, kurią parašė anglų kalba 

Visų labiausiai mėgiama šven
tės dalis — Mergaičių stovyklos 
programa. Už ją labai nuoširdus 
ftčifi" K? Mnrijošiencv T. Dzikienei 

Thomas G. Chase 194b* metais. 

J • ¥ • 

Jūsų giedri, tikrai lietuviška 
dvasia suteikė šiai šventei kilnų 
charakterį, nukele šventės daly-

Vaiaės yra numatomos šį kartą vius į pasiilgtąją Tėvynę, atgai-
daug platesniu mastu ir įvyks vino nevieną pavargusią krūtinę. 
"Marshall Sąuare" sale>, 3113-15 I Dar kartą dėkojame, visiems 
W. Cermak Road, antrame augs- | šventės dalyviams ir Kongregaci-

Kitą dieną nuskubėjęs į darbą, . te, rugpjūčio 31 d. 8 vai. vak. Vi- I jos rėmėjams. Iki pasimatymo ki 
parodžiau savo bendradarbiams si nariai bei skaitytojai raginami'tą metą aštuntoje liet. susiartini-
amerikiečiams, kurie stebėjosi, o | laiku pasirūpinti, kad jų šeimos mo šventėje. 
vienas net išsireiškė: "Aš netikę- nariai, draugai bei bendradarbiai į S l l n u o f i i r d » i a vmearba ir dėkin-
jau, kad maža šalis galėtų turėti 'neliktų be pakvietimų ir daly vau- „ , „ „ " pagarba ir aekin 

A. f A 
K L E M E N T A S KAIR1S 

Gyveno 1429 S. 49th Ct.. Cicero 
Mirt rugp. 26, 19E2, 7.16 vai. 

ryto, sulaukęs puses amžiaus. 
GlmS Lietuvoj. Kilo Iš Vely

kių apskr., Panevėžio parap., 
Mažeinių kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 48 m. 
Paliklo dideliame nuliūdimo 

žmona Kotrina, po tėvais Sle-
gaitis; sūnus Pranciškus, marti 
Dorothy; duktS Dolorcs; posū
nis Alexander, marti Mary, dvi 
podukros: Ann Shimkus lr jos 
vyras Jonas; Bernioe Skili ir 
Jos vyras Slmon. Posūnis Vin
cas lr lu anūkų. Brolis Jurgis, 
žmona Stella ir jo šeima. Du 
broliai Lietuvei: Bolislovas • ir 
Jonas; senuo .StOianlja Dominas 
lr vyras Jonas, New Foundland. 
BrolienS Marta Kairls lr Jos 
Š.-i 1 IKI Ir daug kitų glmlnly, 
iir.MiKii lr pažjstumų. 

PrJklausC prlo lietuvių Ka
reivių draugystes; Chicago's 
Lietuvių draugystes; Local 241 
Streotoar Mon's Union. 

Kūnas pašarvotas A. Vasal-
tlH-Vancc, 1446 80. 50th Ave., 
Cicero. 

Laidotuvių Jvyks šeštadlon), 
; UKU :*<• d.1 i« Uoply«'ioH 8!86 
vul.- ryto.- bus a t l ydė t a* į fe»v. 
Auta. :o pu iap i jus liit..u>i;i^. ku
rioje jvyks gedul ingos pamaldom 
už vcllonies siela. Po pama ldų 
bus nu tydč ias j šv. Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kviečiamo visus : 
g imines , d r a u g u s lr paž]s tamus 
da lyvaut i šiose l a i do tuvėse 

Nuliūdo: siiioiiu. sūnus , d u k 
tė, posfuiis. |>o<hiK i os, "brOllui. 
lr kttl gimlnCs. 

Laidotuvių d i r ek to r iu s A. Va-
sa i t i s -Vance. Tol. O L 2-1003. 

VESTUVINIUS NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos1 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin PhotoStudio, Inc. 
E D V A R D A S J. UL1S. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

H » > 

i 

NUO U2SISEN&JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenCia nuo SENŲ AT
VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sfidetl ir naktimi* mie
goti, nes 1ų uislsenejuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudSJimą senų at
virų ir skaudančiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
jimą. Ilgos vadinamos PSjORIASIS. 
?a<pgl pašalina peršėjimą ilgos vadt-
arnos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 

džiovinimą odos lr perplyšimą tarp-
plrščlu. J\B yra tinkamas vartoti nuo 
d3ttQ.Bta.netos lr suski lusios odos. J i s 
yra gera gyduole nuo visų lšvirfiiniu 
odos ligų. LEGULO 
Olntment sutelks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, porštamų ir 
nležinčių kojų. Legu-
16 Olntment yra par
duodamas po 7 5 c, 
$1.26 lr $3.50. Pirki
te *>1«tineno Chicago-
lr apylinkėse lr Mil-
waukce, a r b a a t 
siųskite money orde 
r| t -

LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, UI. 
MUlberry 5-8694 

~ ^ 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kaimas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

l VIENĄ 
SU VIE1VOS K R A U T U V E S OPERAVIMO IŠLAIDOM 

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 kitas Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

i: 

4181-83 
Archer Ave. 

Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayeKe 
3-3171 

•»— — tac-'-r — » - i M M M M M 

ANTHONY B. PETKUS 
I ^ J D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

6812 SO- WESTERN AVE. , , 1410 S. 5 0 * AVE. 
CICERO, n>L. 

• 

tokią istoriją." 
Cia galima buvo drąsiai sakyti, 

kad lietuviška knyga yra didžiau-

tų vaišėse. 
Visais klausimais prašome 

kreiptis telefonais: RO 2-5918 
šias mūsų kultūros ir civilizacijos arba BE 5-7792. 

ALIAS GhlcaK-oK sk. valdyba ir 
"Tech, Žodžio" Red. ir Adm, 

Buvę Haunstetieniečiai! 

skleidėjas. Bet gaila, kad mūsų 
knygų iš viso yra labai mažai iš
verstų j kitas kalbas. Gaila, kad 
mūsų švietimo skleidėjai nesirū
pina šiuo reikalu ir nesudaro ga
limybių, kad būtų mūsų knygos 
amerikiečių bent didesniuose kny- Į Turime tik vieną vienintelę lie-
gynuose. Juk tai mūsų pasididžia- ^uvišką gimnaziją, tai 16 Vasario 
vimas, tai mūsų garbė. gimnazija Diepholze, Vokietijoj. 

Po kelių dienų aš nusipirkau • Džiugu, kad nors šimtas vaikų 
"Our Country LUhuania". Nune- įgali mokytis savo gimtąja kalba 
šiau ir paaukojnu šiam knygynui, : lietuviškoje aplinkoje, 
kuris turėjo uk vieną seną apdul- j Visi žinome, kad ji yra labai 
kėjusią lietuvišką "Bibliją". 'sunkiose materialinėse sąlygose. 

Ar mes tikrai esame tokie ne- D a r t i k P u s c i mokinių sudarytos 
turtingi, kad negalėtume paauko- pakenčiamos sąlygos tęs:i moks-
ti po porą dolerių H r daugiau, kad « • K l t a P u s e laukia žinių, gal it 
išplatintume lietuviškų knygų J10™* atsiras geradaris, 
amerikiečių knygynuose? Mes t k- Vienu tokiu geradariu galime 
rai galėtumo ir neabejoju, kad buJ» m c s - b u vę Haunstetteno sto-
amerikiečių gyventojai daug suži- vy_klos gyventojai. Nei vienas iš 
notų apie šią mažą, bet patvarią m u s u " e r a t l ( * turtingas, kad ga-
lietuvių tautą. O tas mums pade- l e t .u v , e n a s Malkyti mokinį, bet 
tų ne tik atgauti nepriklausomy- !m U B U . yra tiek, kad tik py vieną 
•bę, bet ir išgarsinti mūsų kenčian- « W J j m .ene«l aukodami galime 
eios tėvynės vardą. Susirūpinkime ; , š l JJ k y l l V i c n f* mokini, 
daugiau tuo reikalu. Aš pilnai' T a d b u v ? Haunstetteno stovyk-
esu įsitikinęs, kad kiekvienas pri- l o» gyventojai prašomi pranešti 
sidėtų prie šio patriotinio darbo, *įj™ • * S 5 f

:
1 Ulįd Vttnmkul, 

jei tik atsirastų žmogus, kuris at- ^ 3 1 S o - VVallaee St., Chicago 9, 
sistotų šio darbo priešaky. 

Viktoras Makiejus 

Nrk. Pr. Švė. M. Marijos 
Seserys 

i 

PARDAVIMUI 

Western Auto Exehange 
Autorizuotas dyleris, kur} kiek* 

vienas, kuris Žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 Įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietvvis pardavėjas 
Buteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gedo* nedaro. 

Prieš perkant automobUJ. neps 
tnirškite užeiti ar telefonuokite. 

AER. A. S L U T A S 

Western Aulo Exchang& 
6400 So. Westem Ave. 

REpuMIe 7-6400 

Skaitykite "Draugę" 

sEPurrs 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— aavlnlnko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West 1111b Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DidžiauHlas Paminklam* 
Planv Pastrtnkimas BOest« 

Telel. CEdarcrest 3-6335 

CHICAGO, 1LL. 

GBovehUI 6-0142 

UEmlock 4-2644 

TOnnhall 3-2109 

BCJSKJPf̂ ftT": 

John F. Eudeiki^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S M<)l>i:itNI<)8 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r Blshop 7-9481 

4330*34 South Caliiornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DIENA IR NAKT| 

J i)0 
L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

šaukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurio gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

• • • i I — 

4 pėdų ilgumo, 18 col. storumo, 
rūkyta 

I l u m Krauti Kilbasa 
bus duodama kaip dovana prie 

tikėtų 

DRAUGO 
METINIAM IŠVAŽIAVIME 

Rugsčjo 1 d., 1952 m. 
(Labor Day) 

VYTAUTO PARKE 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI I I 
Mfs kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionalui viena iŠ 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų vboj Chicagoj. Pa* mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrauati iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. -

Chicago Savings »uvlrl 28 metai kaip saugiai ir pelnuigai teikia vUiena teisinga it mandagų patarnavime. Ji iš anksto aepiiiada, bet 
vuaoa išmoka aukštą dividendą. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI OHICAG08 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amt^ilau'-ų patarnavi- —* ̂  ' Mos turimo koplyčia* 
v 1 M o 8 e Chicagbs U 
l(4»Ht>luudo dalyse 1 r 
tuojaus patar-
naujam. 

iu«« y r a telkiamas 
diomi lr u a k t j. Rei
kale šaukite 
niiis. JSL 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 Wost 23rd PLACE Tei. VIrgilnia 7-667» 
10756 S. MICIUGAN AVE. PUIliaan 5-1*7* 

-

% * i m 

PEMUIAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR I& TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURJS UX5A PATYRIMĄ 

JU0Z&S NAUJOKAITIS 
6819 So. Bodwreli Street 

• . . r 

MCSU ĮURTAb SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W<*t 181h STREET Tel. SEcley R-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE~~ • 
1446 South 501h AVE., CICERO, ILL. TeL OLyoupic 2-1001 

T POVILAS J. RIDIKAS 7 

3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 
Teiephone Y Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS • V~i, 
10821 S. MICH1GAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

W\Jb**k %9tt# 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6254 South W€8t€tB Ave. Chicago 

J O H N P A K E L , P res iden t 

3307 S. UTUANICA AVE. 

Phone GRovehfll 6-7575 

1 HTlIVld^ \ I V I A l i 1 \ Valandos: Pirmadieniai* nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir pfcnktadieniaiB nuo 9 iki + 
L I L I U f l j l u \ Į u l i i U l i i P° P̂ et,*» KetvirUdienia/is nuo 9 kf ft vak»K>. T^ii4dic»iai^ ui4»ryta vjsą d*eaą. Setudieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• -
.• 

'*••»'w. '* v •' • i ^ 

į - Į i,,i-.it-iir i t -f*'J gtn**yfĮitr;Ui: V,,. ,f ̂ ^ Srižiįa^Žifiriî . i iii . - ^ ' ; : : ' W ''•fr'A;žfotfiivr r.j»il,ii|-Ęi'įjS»«,f.'ii U 

ANTANAS M. PHILLIPS 
Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
831» S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7.1188—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S. CAL1FORN1A AVE. Tel. I^Uayette 3-3572 

~~LE0NARDAS A, E2ERSKIS 
1446 WEST 4Ath STREET Tel. YArd» 74W81 

* 
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DDKNRAjms DRAUGAS, CHICAGO, IUINOIS 

X Antanas Ivinskis iš Brigh 
ton Parko išvyksta į Mariana-
polį tęsti augštesniojo mokslo. 

X Kun. K. Riekus, Montreal, 
Kanada, suprasdamas katalikiš 
kos spaudos reikšmę, prisiuntė j *v- Kryžiaus parapijos klebono 
net penkius dolerius už bilete 
liūs metiniam „Draugo" i»va 
žiavimui. 

X Kun. Julius Orinis, šv. 
Kryžiaus parapijos kunigas, 
jau grįžo pasveikęs iš ligonines. 

X Kun. A. Paukštys, nese
niai sugrįžo iš Baltimores, kur 
apl. k̂e savo gimines ir drau
gus. 

XT. Gediminas Jočys, OFM., 
iš BrookVyno buvo keletai dienų 
atvykęs į Chicagą aplankyti sa
vo artimųjų. Prasidėjus mokslo 
metams vėl gilins savo studijas. 

X Kun. Aniceto lankaus. 

FUfcAnrcros it \n:t>AUs I 

X Neužmirškite, kad 
„Draugo" išvažiavimą, Labor 
Day, Vytauto darže bus gali
ma nusipirkti įvairiausių knygų 
didžiuliame spaudos kioske, ku
ris tame išvažiavime patarnaus 

laisvalaikio darbai — stalinės 
lempos, bus aprašomi šeštadie
nio „American Herald" laidoje. 
Kartu bus įdėtas ir didelis pa
veikslas, vaizduojąs kleboną A. 
Linkų darbo metu. 

X Jaime Oastlllo, iš Grana
da, Nicaragua, ir Daniel Gon-
zales iš Bogota, Columbia, už-

įvairios žinios 

norintiems įsigyti geros lietu- i siregistravo Marianapolyje t ė 
viškos literatūros. Ten pat b u s l t i s a v o mokslus. Stebėtina, kaip 

toli kitataučiai važiuoja įstoti 
į Marianapolio mokyklą. 

X J. Gybertns, gyvenąs Chi-
cagoje, atsiuntė mums $5.00 
spaudos palaikymui. Tai gražus 
ir kilnys lietuviškos katalikiš
kos spaudos supratimo pavyz-

AIIKIIJOS kamllenfa Elliabetoi U medalis, kuris bus pirmą kartą 
pavartotus sekančiais imtais jos karūnavimo ptcg*, (INS) 

galima atnaujinti Draugo, Lai
vo ir The Marian prenumeratas. 

X Genovaite Modestavičienė, 
gyvenanti Clevelande, šiuo me
tu lankosi Chicagoje. Ji yra žy 
mi skautų veikėja, buvusi Ha-
nau lietuvių gimnazijos moky
toja ir aktyviai besireiškianti 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime. Sustojo pas savo bičiu
lius Bagdonus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

Lietuvių knygų ir 
laikraščių leidimas 

Per pjrniąjį šių metų pusmetį 
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
suregistravo visame laisvajame 
pasaulyje 82 išleistas liet. kny
gas. Pirmauja JAV, čia išleista 
60 knygos, Vokietijoje pasiro
dė tiktai 6, Kanadoje ir Austra
lijoje po 2, Anglijoje, Argen
tinoje, Brazilijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir Venecueloje — 
po 1. Bet per antrą pusmetį 
knygų greičiausiai pasirodys 
dar daugiau, kaip tai būdavo 
ir anksč.au, pvz. 1951 m. per 
pirmąjį pusmetį buvo išleistos 
43 knygos, o per antrąjį — jau 
121. Pereitais metais par pir
mąjį pusmetį buvo pradėta leis
ti 14 naujų periodinių leidinių, 
šiemet tiktai 8, kurių stambes-<me l š a u g 0 Abr* L i n k o l n a s -

Chicagoje 
Milionas keliaujančių 

savaitgaly 
Pirmadienį yra Darbo Šventė, 

taigi šį savaitgalį pripuola trys 
nedarbo dienos iš eilės. Apskai
čiuojama, kad tuo pasinaudo
dami apie milionas amerikiečių 
kur nors keliaus. Tomis dieno
mis kelyje bus apie pusę mi-
liono automobilių. Didžiausias 
susigrūdimas numatomas sek
madienį. 

Automobilių klubas skelbia 
10 gražiausių vietų, kurias daU 
gelis chieagiečių tomis dieno
mis lankys: 

New Salem State Park-^203 
mylios nuo Chicagos, pasiekia
mas keliu US 66 iki Springfiel-
do ir tada I!l. 97. čia yra iš-

Penktadienis, rugp. 29, 1952 
" j " * " * ' " ' • • • " • • 

Polio liga Chicagoje 
šiemet Chicagoje jau net 447 

žmonės yra susirgę polio liga; 
nuo tos ligos jau mirė 29 as
menys. Pernai tuo pačiu laiku 
šia liga Chicagoje buvo susir
gę 159 asmenys ir mirę 5. Vi
sa eilė chieagiečių susirgę leng
va polio forma. Liga juos ne-
perdaug vargina, o organizmas 
ją nugalėdamas įgy3 atsparu
mą prieš tą ligą. 

PATAISYMAS 
Vakar dienos "Drauge" Atei

tininkų Gyvenimo skyriuje per 
neapsižiūrėjimą Alfos Sušinsko 
straipsnio antrašte "Organiza
cinė autokratija" turėjo būti 
"Organizacinė autokritika". 

Jeigu jiežkai savo gyvenimo skaus-
k u r i a" teut^kn^gą- 8 k a i t y k ** W- Clr" 

dys. <m 
X Motinai Juozapai padary

ta sunkesnė operacija, gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, 324 

X Agota Mikaliūnienė, Julia i kambarys. Gydytojai sako, kad 
ir Kazys Milauskai įsirašė amži! ligoninėje teks išbūti apie dvi 
nais nariais į Šv. Pranciškaus i savaites. Linkime greito pasvei-
vienuolyno rėmėjų 3 skyrių. 
Skyriaus pirmininkė E. Oedvilie 
nė visiems padėkojo už suruoš
tą arbatėlę seselių naudai ir pra 
nešė, kad seselėms pranciškie-
tėms $350.00 auka pasiųsta kar 
tu su sveikinimu seimui. 

X Cpl. Jonas Spurgis, dabar 
esąs Korėjoje prie Scoulo, daž
nai rašo savo geradariams R. 
B. ir F. Rekašiams ir prašo pa
sveikinti visus jo pažįstamus ir 

kimo. 
X Sesuo Consulata, kuri iš 

Hinsdale, 111., išvyksta į Put-
nam, Conn., bus palydėta Gil-
dos draugijos narių, o atvyks
tanti sesuo M. Juozefa, kuri bus 
seselių viršininke, bus taip pat 
sutikta pasveikinta šios drau
gijos vardu. 

X Jurgis Prapuolenis, 1608 
S. 49 Ct. Cicero, UI., laimėjo 
kun. J. Navicko fondo stipen-

— Ona ir Vaclovas Rakaus
kai (iš Mayvvood, 111.) savo pir
mąjį sūnų, rugpjūčio mėn. 17 d. 
St. James bažnyčioje, Maywood, 
pakrikštijo Vytauto - Pauliaus 
vardais. 

— Susidomėjimas žurnalisti
ka. Pranas Mickevičius iš Mil-
vvaukee rašo apie susidomėjimą 
žurnalistikos kursais. Kadangi 
ne visi juose galės dalyvauti, 
ypač — toliau gyvenantieji, siū 
lo, kad paskaitos būtų išleistos 
atskiru leidiniu. 

draugus. Jonas jau greitai tiki- ld iją> kuri skiriama kasmet vie 
si grįžti į Ameriką, jei neatsiras 
nenumatytų kliūčių. Ateinan
čias Kalėdų šventes švęs su sa
vo artimaisiais. 

X L. vyčių 36-ji kuopa į me
tinį Vyčių Seimą rugsėjo mėn. 
11-12-13-14 d. Daytone, siun
čia šiuos savo delegatus: Irena 
Saukiūtė, Philomena Rekašiūtė, 
Vytas Gestautas, Sofija Žukai
tė, Elena širvinskienė, Irena 
Zyzaitė, Valerija Shadytė, An
tanas Balčytis ir Juozas Dedi-

X Pranas Gasparaitis šian
dien nori automobiliu išvažiuoti 
į Los Angeles miestą, Kalifor
nijoje ir jieško savo kelionei 
draugo, kuris padętų jam nu
važiuoti. Kelionė nieko nekai
nuotų. Jei kas norėtų šia pro
ga pasinaudoti, prašomi skam
binti į „Draugą". 

r 
nam lietuviui, kuris mokosi Ma
rianapolyje, Thompson, Conn. 
Birželio mėnesį Jurgis baigė 
antrą Marianapolio kolegijos 
skyrių. 

X Kazys Gasiūnas, plačiai 
buvo žinomas moteriškųjų pal
tų ir kostiumų siuvėjas Lietu
voje, dabar niekur kitur jau 
nebedirba ir priima užsaky
mus namuose: 4430 So. Her-
mitage Ave., Chicago 9, 111., tol. 
YArds 7-8729. Jo darbo paltai, 
kailiniai paltai ir kostiumai at
rodo tikrai gražesni, negu pirk
tieji geriausiuose salionuose ir 
žymiai pigesni; jis duoda ir iš-
simokėjimui. 

X Lietuvių Demokratu Cook 
County Klubo, delegacija, kurią 
sudarė: pirm. Priebis, sekr. J. 
Juozaitis, teisėjas Zuris, adv. 
K. Kai ir K. Savickas, taip pat 

X K. J. Svirnelis, lietuvis mi 
sionierius Indijoje, atsiunto 
mums 
raščių, kur pavaizduojama, kaip 
baisus tvanas užplūdo vieną In
dijos dalj^Vietomis vanduo sie
kia stogus. Vanduo apsėmęs di 
delius plotus sunaikino pasėlius, 
trobesius, atnešdamas vargą ir 
skurdą tūkstančiams. 

X Aldonos ir Juozo Brizgių 
sūnų Raimundą š. m. rugpjūčio 
23 d. pakrikštijo J. E. vyskupas 
V. Brizgys Švč. Panelės Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje. Krikšto tėvais buvo Ma
rija Popiūtė ir Kęstutis Vai
čius. 

Pirmajai šeimos šventei at
žymėti, kūdikio tėvai iškėlė šau 
nias vaišes, kuriose dalyvavo 
J. E. vyskupas V. Brizgys, 
kan. Paškauskas, kun. Karalius, 
kun. Plankis, Gorb šeima, dr. j tiktai vienos Tekliutės, bet drau 
Kisielius, dr. Razma su šeima, ge yra giliai dėkingos Dievui ir 
inž. Budiejus ir giminės iš Flo- daktarui A. Valiui-Labokui už 
ridos, Manense, Kenosha ir Chi sugrąžinimą gyvenimui jų se-
cagos. sės. 
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— O. Keturakiene, ilgesnį lai 
ką gulėjusi ligoninėje, sugrįžo 
į namus Brocktone, Mass., bet 
vis dar negali dirbti. Pernai 
prie darbo ji susižeidė koją, ku 
ri po paviršutinio apgijimo vė
liau pareikalavo rimtesnio gy
dymo. 

— Adv. K. Kalinauskas pa
kviestas pagrindiniu kalbėtoju 
prie Lietuvių bakūžės Brockto
ne, Mass. Ten rugsėjo 7 d. 3 
vai. bus speciali programa, skir 
ta lietuvių liaudies meno paro
dos atidarymui toje bakūžėje. 
Kalbėtojas yra č*a gimęs, bet 
gerai moko lietuviškai ir ak
tingai dalyvauja lietuvių visuo
menės gyvenime. 

— O. Ivaškienes tautinių šo
kių grupė iš Bostono dalyvaus 
iškilmingo parodos atidarymo 
Lietuvių bakūžėje Brocktone, 
Mass., programoje, kuri vyks 
rugsėjo 7 d. 3 vai. prie Lietu
vių bakūžės, atvirame ore. Gru
pė šokėjų pademonstruos lietu
vių tautinius šokius, kuriuos 
šoks suaugę ir vaikai atskirai. 
Minimoji grupė yra geriausia 
lietuvių tautinių šokių reiškėją 
ir atstovė visoje Naujoje Ang
lijoje. Ji plačiai žinoma ne tik 
lietuvių visuomenei, bet ir ame-

DID. BRITANIJOJ 
— Nottinghamo lietuviai. 

Kiek šiame gražiame V. Angli
jos mieste yra lietuvių, sunku 
pasakyti. Į susirinkimus beatei
na vos keli desėtkai; minėji
muose pasirodo apie šimtas; 
tiek pat maždaug susirenka ir 
lietuvių pamaldose, kurios čia 
būna kartą mėnesyje. Notting-
hamą paliko, emigruodami ki
tur, keli veiklūs lietuviai; nors 
vietoje gyvena ir labai energing 
gų žmonių, tačiau kai kurie jų 
stovi visai nuošaliai lietuvių kul 
tūrinio ir religinio gyvenimo 
veiklos. Veikia čia DBLS sky
rius su darbščia valdyba, yra, 
berods, Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė. Pradeda geriau orga
nizuotis ir parapijinis gyveni-

»mas, kurio priekyje stovi veik
lus bažnytinis komitetas. Jį su
daro: Strumskis—pirm., Klum
bys — sekr. ir Ant. Kabulis — 
ižd. Kolektorių grupę sudaro se 
kretorius su iždininku, o juod-
yiem talkininkauja Bivainis. Or 
ganizuojamas ir bažnytinis cho 
ras, kurį dabar lavina ir moko 
Maldutis, dirbęs vargonininko 
darbą ir Lietuvoje. Bažn. ko
mitetas nutarė gruodžio 14 d. 
surengti didesnę bažnytinę šven 
tę, kada visi lietuviai pasiauko
tų Švč. Marijos širdžiai. Jeigu 
šventę pavyktų gerai surengtų, 
manoma pasikviesti ir Notting
hamo vyskupą J. E. Eduardą 
Ellį, kurio žiniai pavesti visi sve 
timtaučiai katalikai. Pats vys
kupas, kalbėdamas su lietuvių 
kapelionu, pareiškė pageidavi
mą kada nors apsilankyti lietu 
vių pamaldose. 

nieji — savaitraščiai „Rytas" 
ir „Atspindžiai" — leidžiami 
JAV-se. Iš 82 išleistų knygų 19 
priklauso bendrybių skyriui (bi
bliografija, kalendoriai, žiny
nai, vaikų knygos), literatūros 
skyriuje turime 18 knygų, re
liginių — 13 (10 katalikų ir 3 
evangelikų), meno srity j 10, so
cialinių mokslų — 7, biografijų 

Starved Kock, 92 mylios nuo 
Chicagos, pasiekiama keliu US 
34 ir 111. 71; gražūs vaizdai 
Illinois upės pakrantėje, stačios 
uolos, įdomūs skardžiai. 

Apple River Canyon State 
Park, 15C mylių nuo Chicagos, 
netoli Granto gimtojo miesto 
Gaienos, gražūs miškai, kalvos, 
pasiekiamas keliais: 111. 64, UI. 
26, tada US 20 ir UI. 78 iki pat 

SKAUSMO PERGALE 
Vieno <IJonorn.Š4"io fragmentai 

..Skaitydami filo dienoraščio frag-
Į mcntUH, matyHlme, kad kelias j skau 
amo perbalę, yra labai vargingas. Juo 
keliaujantis puolu, ir keliasi; Jis ko
pia J pergalės kaina- žalzduotom ko
jom, nudažytais kiliais Ir kruvinom 
rankom. U Jo aklų trykšta vilties 
Šviesa, pranašaujanti skausmo per
galę džiaugsmo t*fn§Je". 
liaina $1.50. IžsLsakyti: 

„D It A T (J A S" 

ir atsiminimų skyriuje irgi 7, 
kalbotyros 2, taikomųjų moks- Parko-
lų 2, geografijos ir kelionių sky N e w G l a r u 8 ' W i s c* ~ 1 3 9 m* 
riuje 2, istorijos - 1, filosofi-' l i o s ; š v e i c a n * k o l o n i J a ten sek" 
jos ir etikos — 1, griežtųjų 
mokslų skyriuje leidinių nepasi
rodė. Reikšmingas smarkus 
knygų leidimo mažėjimas Vo
kietijoje. Dar 1949 m., kai pra
sidėjo masinis tremtinių vyki
mas iš Vokietijos į kitus kraš
tus, buvo išleista 80 knygų ir 
brošiūrų, 1950 m. — dar 44, o 
1951 m. tiktai 25. 

Lenkai ir Vilnius 
Gerai, kad lenkų laikraštis 

„Ameryka-Echo" savo straips
nyje pripažįsta, jog Vilnius yra 
įsteigtas lietuvių, nupasakoja 
Gedimino pastangas Vilnių iš
ugdyti. Laikraštis apgailestau
ja, kad tarp abiejų tautų buvo 
nesantaika ir reiškia vilčių, kad 
ateityje nebus tų nesutarimų, 
jei abidvi valstybes gyvens są
jungoje. 

Lietuviai nori geruoju gyven
ti su visais kaimynais, taigi it 
lenkais, bet jie greičiau dėtųsi 
į visos Europos federaciją, kaip 
j sąjungą su Lenkija, kuri iki 
šiol neparodė noro suprasti gy
vybinių lietuvių interesų. 

moterų atstove Donna Kamins 
kas, posėdžiavo City Hali rugp. rikiečiams, kuriems jai daugelį 

iškarpų is Assamo laik- 2 3 d- s u ^ ^ L- ™> C h a i r" a t V 6 J U t e k ° į v a i r i ° m i S p r ° g ° m i S 

man Cook County Central Com 
mittee, pareikšdami, kad lietu
viai reikalauja paskyrimo lietu
vio į Sanitary District kandi
datų sąrašą lapkričio rinkimuo 
se. Lietuvių delegacijos prašy
mas liko maloniai priimtas. 

X Dr. A. Valis-Labokas, ži
nomasis moterų ligų specialis
tas ir chirurgas, išgydė vieną 
ateitininkių giedrininkių sesę— 
Tekliute Grinicnę-Lipčiūtę. Li
gone po labai rimtos ir sunkios 
operacijos dabar rūpestingoje 
dr. A. Valio-Laboko (priežiū
roje sveiksta namie (718 W. 
30th St., Chicago 16, UI.). Chi
cagos visos Vyresniosios Giedri 
ninkės liūdi, kad „Giedros" 25-
mečio šventėje iš Chicagoje gy
venančiųjų giedrininkių nebus 

šokti. , 

KANAD0I 
— Sunkiai serga. Vos prieš 

du mėnesius iš Anglijos atva
žiavęs į Kanadą ir apsistojęs 
Hamiltone, 39 Mirtie Ave., Pra 
nas Jakučinskas, kelias dienas 
padirbęs pas ūkininką, sunkiai 
susirgo. Jau mėnuo laiko kaip 
guli General Hospital, Mamil-
tone. Jakučinskienė, pati nega
lėdama eiti dirbti su mažu ber
niuku, atsidūrė sunkioje būklė
je, šį jos vargą pirmieji užjau
tė Hamiltono skautai. 

— Negalės dalyvauti. V. Ka-
čergius, kuris gyvena Montrea-
lyje, rašo, kad negalės daly
vauti „Draugo" metiniame iš
važiavime. Prie jo jungiasi ir 
St. Punys, kuris sako, kad No-
randos mieste, (Quebeko pro
vincija) nebėra daug lietuvių 
ir todėl visas organizuotumas 
esąs iširęs. » 

— Paminklinis kryžius. Man-
chesterio lietuviai Moston kapi
nėse pasiryžę pastatyti pamink 
linį lietuvišką kryžių. Kryžius 
atiduotas padaryti vienai anglų 
firmai pagal J. šiaučiulio pro
jektą iš balto Cecilijos marmu
ro. Jis bus trijų jardų augščio 
ir vaizduos suglaustus Gedimi
no stulpus, augštai, vidurinia
me iškilime, kryžių, o stulpų 
papėdėje — Vytį, apjuostą ąžuo 
lo lapais. žemutinėje papėdės 
dalyje bus iškaltas parmktas 
tekstas, be to, mirusių ir fun
datorių pavardės. Paminklas 
bus padarytas trijų mėnesių lai
kotarpyje ir kainuos apie 250 
svarų. Skyrius tuo tarpu pa
minklo statymo fonde turi jau 
200 svarų. Aukos renkamos ir 
toliau. 

Naujas atominis fabrikas 
Ohio valstybėje, Pike Coun* 

ty, numatyta pastatyti naują 
fabriką, kurs užims 6,500 akrų 
plotą ir kurs kaštuos daugiau 
kaip bilioną dolerių. Fabrikas 
bus Atominės Energijos globoje 
ir gamins uranijų 235, kurs pa
naudojamas ir atominei bombai. į m> a m ž i a u s > gyvenami Evans-

madienį ir pirmadienį 2:30 PM 
Chicagos laiku statys Vilių 
Tell; privažiuojama keliais US 
14, tada vietos kelias C ir Wis. 
69. 

VVisconsiii Delis, Wisc.—nuo
stabios uolos upės pakrantėse, 
200 mylių, keliai: US 13, tada 
US 12. 

Spooner, Wis., gera vieta žu-
vaūtojams, 422 mylių nuo Chi
cagos, centras šimto ar daugiau 
ežerų, prie kelio US 23. 

Three Lakęs, Wisc., antras 
centras miškais apaugusių eže
rų, rezortai, 338 mylios nuo Chi 
cagos, prie kelio US 45. 

Turkey Kun ir Shades, Intl., 
miškuoti parkai, su įdomiais 
skardžiais, 166 ir 176 mylios 
nuo Chicagos, kelias US 30, 
Ind. 53, US 52, Ind. 43 ir Ind. 
47. 

Traverse City, Mich.—chiea
giečių Riviera: gražios vietos 
Michigan pakrantėj, 396 mylios 
nuo Chicagos, prie kelio US 12. 

Koks gyvenimas, 
tokia ir mirtis 

Chicagoje buvo areštuotas 
vienas negras, 30 metų, įtaria
mas įpratęs į narkotikus. Areš
to namuose, vyrų prausykloje, 
jis buvo atrastas negyvas. 

Poliju serganti susilaukė 
kūdikio 

Ponia Stuart Bederman, 27 

Ar 

Nenorit 

BUICK'u 

— Bradfordo lietuvių mokyk 
lą, kurioje darbas vyksta šešta
dieniais, baigė šeši jaunuoliai: 
trys mergaitės ir trys berniu
kai. Vienas iš jų — Sig. Kaz
lauskas — pakviestas savo mo
kytojų, mielai sutiko talkinin
kauti toje pačioje mokykloje, 
padėdamas mokyti skaitymo ir 
rašymo pradedančiuosius. Dar-

jbo sąlygos yra labai sunkios. 

Fabriką statys apie 30,000 dar 
bininkų, o vėliau prie jo nuo 
latos dirbs apie penketas tūks* 
tančių. 

Lenino-Stalino biblija 
Kaip suktai ir atkakliai ko

munistai varo savo propagandą, 
galima spręsti iš žinutes, kurią 
skelbia „Gazet van Antver-
pen": Pietų Afrikoje tarp zulu-
sų platinama „biblija", kurioje 
sakoma, kad prie pasaulio su
tvėrimo dalyvavo ir Leninas su 
Stalinu. Ta „biblija" tai miši
nys Senojo Testamento ir ko
munistų partijos istorijos. Ją 
platinąs sovietų konsulas, esąs 
Pretorijoje. 

Gaisras iš nedegamo stogo 
South California universiteto 

profesorius K. L. Trefftzs Los 
Angeles mieste nusamdė kon-
traktorių, kad padarytų jo na
mams nedegamą stogą. Deja, 
smalą tirpdanti mašina užside
gė ir sudegino visą jo namą. 

tone, susilaukė septynių svarų 
sūnelio. Jau kuris laikas kaip 
ji serga polio liga. Kūdikis gi
mė cezarinės operacijos keliu. 
Jos vyras yra gydytojas. Kūdi
kio sveikata gera. 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 351h Sireet 
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JARABAK DRUGS 
139th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 
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