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RIAUAfiS PO LAIDOTUVIŲ 

Šiuo metu Chicagoje senuo
se pašto rūmuose posėdžiauja 

Galiu gyvybę paaukoti... 

Pasibaigus jo pareiškimui, ke kongreso pnešamenkiet inei veik . • . a J , , T?, r t J lėtas kongreso komiteto narių 
I n i t i r t i k o m i n i m i r i i r u i « i i n n r n . ° ^ 

padėkojo, kad j is pasi tarnavo 
visuomenei atskleisdamas tiesą, 
kas turės reikšmės toje mirtino-

, je kovoje, kurią dabar laisvas son. Komiteto patarėjas Thomasi J .. . 7 u I Z • _ . i • • « • pasaulis veda su komunizmu. 

lai t i r t i komisija, kurią sudaro 
kongreso atstovai J. Woods 
(pirm.), Fr. Walter, M. Moulder, 

J. Frazier, H. Welde, D. Jack-

Belae, man nuvykus į posėdžių 
salę, papasakojo, kad šiuo metu 
t i r iama komunistų veikla šiose 
unijose: United Electrical, Pac-
kinghouse ir . Fa rm Eąuipment 
Workers. Apklausinėjimai pra
sidėjo antradienį ir vyks visą sa 
vaite. I š apklausinėjimų, kaip 
pareiškė komiteto sekretorius, 
paaiškėjo, kad komunistai yra 
įkėlė koją į kaikuriuos fabrikus, 
net ir gynybai svarbius. Komite
t a s turi surinkęs gausiai įrodo
mosios medžiagos. Kaikurie ap
klausinėjami darbininkai šį tą 
papasakoja, o kiti atsisako duo
ti pareiškimus, pasinaudodami 
konstitucijos penkta pataisa, ku 
ri atleidžia nuo liudijimo tuos, 
kuriems kriminalinėse bylose 
tektų liudyti prieš save. 

— Jei visi ta ip darytų, tai iš
davikams nebūtų vietos mūsų 
tarpe, — pabrėžė vienas iš ko
miteto narių. 

Thompsonas paprašė užrekor 
duoti dar šiuos jo žodžius: 

— Savo pareiškimais aš jokiu 
būdu nenoriu susilpninti darbi
ninkų unijų veikimo. Gindamas 
darbininkų sąjūdžius aš pats bu 
vau kalėjime. Gindamas Ameri
kos gerovę aš ir gyvybę galiu 
paaukoti . 

Tais tyrinėjimais y ra didelis 
susidomėjimas. Salėje dešimtys 
žurnalistų, gausiai fotografų ir 
filmuotojų. Budi apie 10 polici
ninkų, kurie sakė, kad tik pir
mą dieną komunistuojantieji pi
ketavę, o ki tas dienas — visiš-

Vakar, pradėdamas posėdį,, kai ramu ir darbas eina tvarkin-
komiteto pirmininkas perskaitė gai. 

Tito gauna dar 99 mil. dolerių 
Paramą duoda JAV, Anglija ir Prancūzija. — Tito pasi
žadėjo sulaikyti nenormalų pramones plėtimą ir su

tvarkyti prieškarines skolas 
WASHINGTONAS, rūgs. 5. — Pasirašytas susitarimas, pa

gal kurį Jugoslavija gaus iš vakariečių dar 99 mil. dol. 'užsienio 

Maskva apie JAV 
planus Azijoje 

MASKVA, rūgs. 5. — Sovietų 
armijos laikraštis „Raudonoji 
Žvaigždė" rašo, kad JAV rengia 
si kurt i tarptaut inę Azijos armi
ją 15—17 divizijų didumo. J a s 
sudarytų japonų, Chiang K a i - , 
sheko ir Filipinų daliniai. Kur P rekv*>os balansui išlyginti. 
toji ta rp taut inė armija būtų ba- n i f a

& ^ r a ^ sirašytas ki tas susi tarimas ir 
zuota, laikraštis nerašo. nija ir Prancūzija, kunos iki * sušaukta kredi-

T W i U h , «fAteti« irori inilrrofi !953 m. liepos 1 d. pasižada duo greičiausia bus sušaukta kreoi 
Nereikta stebėtis, kad laikraš * * ? • t o r i ų konferencija. Greit betgi 

t is teigia, jog Japonija JAV pla-j ^ £ V - -1* mil. ^ D . ^ ^ ^ . ^ s u t v a r k y m Q n e l a u k U . 
l r | c ū z i j a - 8.4 mil. dol. Apskai- n a - Jugoslavijos valdovams ne-

čiuota, kad iki kitų metų vidų- P a t i k o - k a d t rys didieji pradėjo 
kalbėti visų kreditorių vardu — 

nio prekybos deficitas, ta i y r a Tito pageidautų tą reikalą tvar-
importas bus didesnis už ekspor- ** s u kickv.ena valstybe at-
tą 99 mil. dol. ir t am deficitui s k i r a l P r e k v b o s s u t a r č . u » s u d a , 7 
padengti t rys minėtos valstybės m o P r o S a - T a l P g r e l c i a u s i a i 

dovanoja Jugoslavijai 99 mil. 
dol. 

Už gaunamą paramą Jugosla
vijos vyriausybė sutiko laikinai 
sulaikyti kapitalų investavimą 
į pramonę ir daugiau dėmesio 
kreipti į žemės ūkį, kad paga 

Cook apskri t ies Amerikos Le
giono vadovybės telegramą, ku
ria jie reiškia pasipiktinimą, kad 
komunistai, pasinaudodami de
mokrat inėmis laisvėmis, dirba 
priešvalstybinį darbą. 

Negras, buvęs komunistas 

Kiti liudininkai 

Kiek anksčiau liudijo Alcide 
Kratz, kurs buvo komunistų par 
tijos nariu nuo 1944 m., bet kai 
pastebėjo, kad par t i ja j am dik
tuoja unijos politiką, 1946 me
tais išstojo. Panašiai įvyko ir 

Ypatingai įdomus pareiškimas] su kitu liudininku J. Cooke, kurs 
buvo Chicagos darbininko Roy j iš komunistų part i jos išėjo 1946 
Thompson, gyvenančio 3301 So. 
Michigan ave., 39 metų amžiaus. 
J i s Chicagoje gyvena nuo 1941 
metų ir dirba Armour kompani
joje, priklauso United Packing-
house Workers of America uni
jai , 347 skyriui. Buvo unijos pa
reigūnas (skundų komiteto pir
mininkas) . Tardomas j is pasisa
kė, kad 1944 metais įstojo į ko
munistų partiją. Įstoti jį palen
kė komunistų agentas Perez, 
kurs*jam įrodinėjo, kad komu
nistai kovoja dėl negrų ir kitų 
mažumų teisių. 

Įstojęs į partiją, Thompsonas 

m. 
Liudininkas D. O. Spencer ko

munistų part i jos nariu išbuvo 
šešerius metus ir išstojo 1949 
m. kai jam komunistai įsakė su
organizuoti streiką John Deere 
įmonėje. 

1,100 streikų 

Chicagos spauda atkreipia dė 
mesį, kad International Harves-
ter firmoje nuo 1944 m. spalio 
mėn. iki 1951 m. spalio mėn. bu
vo 1,100 streikų ir kad čia ne
maža kaltė esanti Federal Eąuip 
ment Unijos, kurią CIO išmetė 

Vakarų Berlyne natūralia mirtimi mirė komunistas ir jo draugai 
pagalvojo, kad laidotuves bus gera proga patriukšmauti prieš 
„fašistus". Draugą palaidoję, pradėjo demonsfcmoti ir mėtyti 
akmenimis į policiją. Cia matoma policija betaikianti pagalbą 
komunistui, kurį skaudžiai užgavo kitas kemunistas. (INS) 

ohicagoj pratęsė nuomų kontrolę 
Dar neduotas sutikimas leisti pakelti nuomas 

CHICAGO, rūgs. 5. —- Federalinė nuomų kontrolės įstaiga 
pranešė, kad Chicagoje nuomų kontrolė palieka iki 1953 m. balan
džio 30 d. 

dalyvavo jų slaptuose posėdžiuo iš savo tarpo apkaltinusi, kad ji 
se, būdamas nariu ketvir tos gru komunistų kontroliuojama. W. 
pės, sudarytos jų unijoje. Be ki
tų dalykų, posėdžių metu jie ap
svarstydavo, kuriuos komunis
tus reikia pravesti unijos parei
gūnais. J iems tai pasisekdavo, 
nes komunistai turėjo narių c^au 
gelyje fabriko skyrių ir po slap
tų posėdžių vesdavo agitacijas 
už numatytuosius kandidatus. 
Jų grupėje buvo apie 20 komu
nistų. Atvykdavo instruktoriai , 
kurie mokė marksizmo. 

Kodėl jis metė komunizmą ? 

Komunistų veikime dalyvavęs 
ketverius metus Thompsonas pa 
stebėjo, kad komunistai stengia
si apjuodinti vadovaujančius ne 
grų veikėjus, kad pakirs tų jų 
autori tetą i r pa tys atsis totų į 
jų vietą. 

— Kompart i ja kalba vieną, o 
daro kitą. Tai pamatęs , aš 1948 
metais išstojau iš komunistų 
part i jos ir su komunizmu kovo
siu kaip su žalingu sąjūdžiu. 

Thompsonas suminėjo visą ei
lę pavardžių, kaip J. Obic, E. 
Korenelius, ir kiti , kurie buvo 

Reuter, CIO United Auto Wor-
kers unijos prezidentas, pakar
totinai pakalt ino Fed. Eąuip
ment uniją už jos pasidavimą ko 
munistų įtakai. 

Liudininkas Cooke, kurs bu
vo vyriausiu 108 lokalo stėwar-
du, liudijo, kad komunistai bu
vo įsiskverbę beveik į kiekvieną 
McCormick, Trac tor Works, 
West Pullman Works fabriko 
darbininkų komitetą. J i s ta i ži
no, nes pats buvo komunistu per 
eilę metų. 

Grecn — Illinois komunistų 
vadas 

Miesto ta ryba buvo nutarusi 
prašyti nuomų kontrolę pratęst i 
ir t a s jos prašymas patenkintas . 
Bet dar nepadarytas sprendimas 
dėl kitų dviejų miesto tarybos 
pageidavimų — kad būtų leista 
pakelti nuomas nuo 10 iki 15 
proc. ir visai panaikinti nuomų 
kontrolę vadinamiems prabangi
niams butams. Tais klausimais 
bus galutinai pasisakyta t ik ta
da, kada savo žodį t a r s Cook 
County Rent Advisory Board. 

Nenustota vilties 
laimėti Mossadegh 

WASHINGTONAS, rūgs. 5. 
— Iš valstybės dep. sužinota, 
kad JAV ambasadorius Persijo
je bandys dar kartą įtikinti Mos 
sadegh priimti Trumano - Chur-
chilio pasiūlymą naftos ginčui 
likviduoti. 

Numušė 15 lėktuvų, 
derybos atidėtos 

SEOULAS, rūgs . 5. — Vakar 
sąjungininkų aviacija plačiai 
bombardavo taikinius S. Korė
joje ir t a proga numušė 12, su
žalojo 3 priešo lėktuvus. Vienas 
iš pultų taikinių buvo Changjin; Prancūzijos kapituliacijos, 
elektros jėgainė, kurią po pirmo! 
subombardavimo komunistai bu KaŠmirO byla 

nuose užima raktinę poziciją ir 
visi Japonijos reikalai 

idabar esą patenkinami pirmoje 
eilėje. Japonija esanti verčiama r i o t o k s b u s Jugoslavijos užsie 
pagrindine baze, iš kurios bū
sianti vystoma agresija Tolim. 
Rytuose. 

Toks straipsnis y ra tilpęs ta
da, kada Maskvoje sėdi Kinijos 
delegacija ir pasi tarimai vyksta 
iau trečia savaitė. Tuose pasi
tarimuose Japonijos klausimas 
užima, neabejotinai, svarbią vie
tą. 

Vokietis giria 
anglų aviaciją 

LONDONAS, rūgs. 5. — An
glai yra išstatę parodon naujau
sius savo civilinius ir karinius 
lėktuvus. Parodą aplankė ir vo
kietis dr. Heinkel, kuris s ta tė 
Hitlerio bombonešius ir spraus-
minius lėktuvus. Heinkel apžiū
rėjęs lėktuvus pareiškė, kad an
glų lėktuvų pramonė y ra bent 
keturiais metais pralenkusi ki
tus kraštus , neišskyrus nė JAV. 

Dr. Heinkel yra lėktuvų kons
truktor ius , bet praradęs savo 
fabrikus. J is norėtų vėl pradėti 
s ta ty t i lėktuvus ir dabar bando 
derėtis su anglais, kad galėtų 
gaminti jų tipus. Dr. Heinkel 
pirmą sprausminį lėktuvą paga
mino 1939 m. — du metu anks
čiau už anglus. Jo 1935 m. pa
gamintu bombonešiu Hitleris 
pradėjo bombarduoti Angliją po 

bus padaryta; 

Bulgarijoj vyksta 
naujas valymas 

VIENA, rūgs. 5. — Bulgari
jos radijas praneša, kad paša-

mintų tauta i pakankamai m a i s - i l i n t i ž e m ė s ū k i o i r užsienio pre-
to ir žaliavų vietinei pramonei.; k y b o s ministrai, bet nepasakė, 
Tito taipgi sutiko neimti užsie- k u r 3 i e P a d ė t i - I š k i t l * š a l t i n i l * 
nio-paskolų pirma nepasitaręs su š a u t o s ž i n i o s P a n e š a , kad Bul-
JAV, D. Britanija ir PrancūzijaJ 2 a r i J o s valstybės ir komunistų 

m . . . , , . parti jos apara te vėl vyksta va-
Trys minėtos valstybes taipgi j^ J r J 

pageidavo, kad Jugoslavija su- v 

t iktų sutvarkyt i prieškarines Ju Sheen pasitraukia 
goslavijos skolas ir pasižadėtų 
apmokėti užsieniečiams už jų j 1S r a d i j o p r O g r a i T l U 
nusavintą turtą. Teigiama, kad W A S H l N G T O N £ S , rūgs. 5. 
principe Tito sutikęs tuos reika
lus tvarkyt i , bet nesutikęs, kad 

vo vėl kiek pataisę. Visi bompo 
nėšiai sugrįžo į savo bazes. Tuo 

GENEVA, rūgs. 5. — J T tar
pininkui Kašmiro byloje pavy 

— Katalikų vyrų sąjungos vado 
vybė praneša, kad 1953 m. vystai butų sąlyga dabartinei para- / " - , . / « . u * \Lx i.- m • L i • Ikupas Fulton Sheen nebekalbės mai gauti . T rys minėti sąjungi-! r , ,. 

i J Lii A *.- nn -i J I i P e r t o s sąjungos sekmadieniais nmkai sutiko duoti 99 mil. dol. r , - , . ,., 
x . .. .. , . , duodamą katalikų radijo pro-

apie virš minėtus reikalus nieko 7r , ,t_. • neminėdami pasirašytame susi
tar ime. Dėl skolų ir kompensaci
jos už nusavintą tur tą būsiąs pa 
. • • • - ' • - . .• • - . . • — . . — 

108 kandidatai 
TOKIO, rugs. 5. — Komunis

tų part i ja spalio 1 d. įvykstan-

ta rpu žinoma, kad vienas nai-j ko, atrodo, atnaujinti derybas! s t o v u s ; Kandidatai pasta tyt i ge-

gramą. Vysk. Sheen kalbėjo kas 
sekmadienį 23 metus. Dabar vys 
kupas Sheen dalyvauja savaiti
nėje televizijos programoje ir 
turi didelį pasisekimą. 

Vyskupas kankinys 
HONG KONG, rugs. 5. — 

tiems r inkimams į žemuosius Kantono kalėjime nuo bado i r 
parlamento rūmus išstatė 108 kankinimų mirė vyskupas Ford, 
kandidatus. Paleistame parla
mente komunistai turėjo 22 at-

kintojas buvo sužalotas, bet la- t t a rp Indijos ir Pakis tano plebis 
kūnas iššoko paraš iu tu prieš ta i Į eito Kašmire pravedimo reikalu, 
spėjęs pranešt i kur jo jieškoti. Į Šveicariją atvyko Indijos ir 

Paliaubų derybų delegacijos Pakis tano delegacijos, kurioms 
susirinko posėdžio ir vėl nutarė 
padaryt i savaitės pertrauką. 

Grįžta Thorezas 

Minėtasai Cooke liudijo, kad 
komunistų part i jos vadas Illi
nois valstybėje y ra Gil Green, 
kurs dalyvauja Fed. Eąuipment 
Workers unijos konvencijose. 
Liudininkas Spenceris pabrėžė, 
kad dažnai komunistų linija bu
vo priešinga pačių darbininkų 
gerovei, kas ir jį patį a t s tūmė 
nuo komunistų. Nors patriotiško 
nusiteikimo darbininkų Chica
goje y r a didžioji dauguma, ta-

komunistai , bet kuriems pasise-ičmu negalima paneigti ir t am 
kė prasiveržti į svarbius darbi-1 t ikros raudonųjų sąmokslininkų 
ninku unijos pareigūnus. Komu-1 į takos ir kiekvienas susipratęs 

darbininkas tur i budėti savo įmo 
nėję, kad suktais manevrais d a r 
bininkai nebūtų į t raukiami į ko 
munistines užmačias. 

n is tams net pavyko savo narį 
Biesensaferį pravest i darbinin
kų unijos vieneto pirmininku. I r 
pa ts Thompsonas tapo skundų 
komiteto pirmininku t ik kai ko
munistai numatė pravest i j o • Pietų Afrika šį mėnesį j au 
kandidatūrą. Komunistų g rupės 'p radė jo gaminti uranijų JAV ir 
susir inkimai būdavę i r jo pat ies Anglijai. Į rengimus pas ta ty t i 
namuose. padėjo JAV kapitalai . 

i PARYŽIUS, rugs. 5. — Pran 
Nors Mossadegh pasiūlymą irĮcūzų kompart i ja praneša, kad jų 

y ra atmetęs, bet formalaus at
sakymo nėra davęs ir todėl dar 
gali klaidą at i taisyti . Tuo la
biau, kad par lamentas j am gali 
palengvinti neigiamą atsakymą 
atšaukt i . 

Iš Persijos spaudos galima su
prast i , kad Mossadegh paskubė
jo pasiūlymą atmesti norėdamas 
laimėti laiko įsigilinti į jo tur i 
nį — jis ypač pabijojęs duoti su
tikimą pavesti kompensacijos 
klausimą išrišti t a rp tau t in iam 
teismui, nes šis gali pri teist i a t
lyginti bri tų bendrovei ir nuos
tolius už koncesijos nutraukimą. 
Tikimasi, kad po papildomų išsi
aiškinimų derybos gali užsi
megzti ir laimingai pasibaigti. 

Pamokė spaudą 
KAIRAS, rugs. 5. — Egipto 

vyriausybė praneša, kad JAV 
principe pažadėjo padėti sukurt i 
Egipto pramonę ir pagerinti že
mės ūkį. Ta pagalba eis ne tiek 
dolerinėmis dovanomis, kiek 
techniškais patar imais ir priva
čių kapitalų investavimu. 

Kariuomenės vadas gen. Na-
guib kreipėsi į laisvę atgavusią 
spaudą prašydamas liautis ra
šius apie buvusio karal iaus Fa-
ruko skandalus ir svars tyt i kaip 
sukur t i Egipte geresnę i r teisin
gesnę tvarką. 

pasiūlyta susi tar t i kiek i r ko
kios kariuomenės turėtų palikti 
Kašmire plebiscitą vykdant. In
dijos delegacijai vadovauja kraš 
to apsaugos, p Pakistano — už
sienio re/kalų ministras. Abu 

, kraš ta i y ra sutikę Kašmiro pri-
vadas Thorez 6 savaičių bėgyje k l a u s 0 b ė s k l a U s i m ą pavesti 
gr is iš Rusijos ir perims p u * . . ^ t i e m s g y v e n t o j a m s , 
jos vadovybę. Thorezas, tar ia- ^ „ ^ l ė j o g u s i t a r t i k a i p 
mai paralyžiaus iš t iktas, maž- l e b i s c i t p r a v e s t i . 
daug prieš 2 metu buvo sovietų 
lėktuvu išvežtas į Rusiją. Daug! • Sąjungininkų kariai Korė-
kas mano, kad Thorezo liga bu- rėjoje rengiasi trečiai žiemai — 
vo suvaidinta tuo ta rpu dar ne jau pradedamos dalinti r u d e n s -
visai aiškiais sumetimais. I žiemos uniformos. 

SUNKIAI APDEGft 19 DARBININKŲ 

rai laimėjimo atžvilgiu parink
tose apylinkėse. 

Sabotažas? 
ATĖNAI, rugs. 5. — Prieš ke 

lias dienas įvyko didelis sprogi
mas Salamis laivyno bazėje. Jieš 
koma sprogimo priežasčių, ir 
linkstama manyti , kad sprogs
tamą medžiagą padegė sabotaži- ( 

ninkas. Tas spėjimas sustiprėjo; 
po to, kai sandėlių griuvėsiuose 
ras tas civiliai apsirengęs vyras 
su elektros vielos galu rankose. 
Pašal intas laivyno bazės virši
ninkas. 

Kalendorius 

Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas. 
Senovės: Teisutis ir Vargūnas. 

Rugsėjo 6 d.: šv. Filomena. 
Senovės: Vaišvilas i r Varmonė. 

Oras Chicagoje 

Giedra, malonus oras. Tempe
ra tū ra apie 85 laipsnius. 

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:19. 

kilme amerikietis, priklausąs 
Maryknol misijų kongregacijai. 
Iki 1950 m. gruodžio 23 d. (areš 
to diena) vysk. Ford valdė Meih 
sien vyskupiją Kwantung pro
vincijoje. Į Kiniją buvo atvykęs 
1918 m. ir ten pagarsėjo socia
linių ir ekonominių reformų pra 
vedimu savo vyskupijoje. Vežant 
į Kantoną pakeliui buvo įvairiai 
niekinamas viešose vietose. 

Vysk. Francis Ford 

Ilvane-Blabon bendrovės įmonėje Filadelfijoje įvyko didelis 
sprogimas, apdeginęs 19 darbininkų. Cia matomas vieno apde
ginto gelbėjimas ligoninėje. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Valstybės sekretorius Acheson prasitarė, kad yra faktų 

spręsti, jog vakarų bloko bendradarbiavimas su Egiptu pasidarys 
galimas ir abiem pusėm naudingas. 

— Vokietijos kancleris Adenaueris prašė parlamento komisi
jas paskubinti Europos armijos pakto ratifikavimą, nes būtų ge
ra, kad Vokietija pirmoji paktą ratifikuotų. Parlamentas baigia 
atostogas šio mėnesio gale. 

— Indija pripažino naują Egipto karaliaus titulą, bet paaiš
kino, kad tuo pripažinimu nereikia suprasti, jog Indija pripažįsta 
Egiptui Sudaną. 

— JAV jungtinio štabo viršininkas gen. Bradley išvyksta į 
Europą Nato kariuomenių pratimų stebėti. Nato vyr. vadas gen. 
Ridgvoay Šiandien išvyksta į Turkiją ir jau bus grįžęs į Paryžių, 
kada ten atvyks gen. Bradley. 

— Gen. Eisenhoweris šiandien atvyksta Chicagon dėl agita
cijos šiame regione pasitarti, o A. Stevenson išskrenda į buv. Ike 
buveinę Denver kalbos pasakyti. 

^MM 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLi^^ iS Penktadienis, rugsSjc- 5, 1952 

gos meiaterystę ir tuo pačiu įki- Į ta« ir turi stiprų smūgį. Gerai 
limą j DAFB Oberlygą". Jžftidiia galva. 

Lietuviams prie šios pergales Algirdą* Mileris, 20 m., jau-
iškovojimo yra talkininkavę *ie nas, bet geras gynikas. šiuo me 

vyrai: tu atlieka karinę prievolę. 
John Atkas — Jonas Atko-Ksi/ys Brazausk.s, 42 m., ko

mandos treneris, buvęs Lietuvos Sius, daug pasidarbavęs LSK 
rinKtines žaidėjas ir jaunių rink įsteigime, buvęs komandos cent 
tinęs treneris. . r i n e a š i m i -

I Vladas "Juja" Adomavičius, 
135 m., komandos kapitonas, bu-' P A S PJBRKCNO 
vęs Lietuvos rinktinės puolėjas. KREPŠININKUS 

Algirdai Bagdonas, 28 m., Rugpjūčio 26 d. LSK Perkū-
Nors nuo antrosios lietuvių į Apie lietuvius sportininkus, | vartininkas. | n o krepšinio'komanda, prieš iš 

•330 So. 51st Ave., Cicero 50, 111. Tel. OLympic 2-4992 

Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS ir EDV. SULAITIS 

Lietuviško darbštumo pavyzdys 

šį kraštą atvykimo bangos tėra kurie buvo priversti palikti sa-
praeję vos keletas metų, tačiau vo tėvynę, minėtame straipsny-
jų žingsniai per šį laikotarpį je taip rašoma: "II-jo didž. ka-
yra palikę aiškiai pastebimus ro laike drauge su kitais žmo-
pėdsakus. ' nėmis taip pat ir daugelis lie-

Viena iš lietuviškos kūrybi- tuvių sportininkų pabėgo nuo 
nes galios pasireiškimo sričių antru kartu beartėjančių bolše-
yra sportas, per kurį mūsų jau- vikų. Didesnioji sportininkų da 
nimas įstengia prakalbėti į šios lis atvyko į Vokietiją, kiti į ( Stasys Modzeliauskas, 28 m., 
šalies gyventojų širdis visiems Švediją ir Prancūziją, kur, pa- n U o 1950 m. žaidžiąs gynimo 
suprantama kalba savo spor- sibaigus karui, jie greitai įsi- pozicijoje, 
tinių sugebėjimų brandumu, jungė į sportinį gyvenimą. Ve-1 Kariis Jančevskis, 30 m.,kili-
randančiu nemažą atgarsj sveti- liau dalis šių benamių sportinin m o latvis, nuo 1950 m. žaidžiąs 

Stasys Kligys, 19 m., varti- j vykdama į Toronto, turėjo ban-
ninkas, šiuo metu tarnauja JAV • doTn^siae rungtynes prieš Chica 

Eiliuota pasaka vaikams 
S. m. pabaigoje' mažu tiražu iftlui-

džiama eiliuota pataika valkauiH 

ten sužaidė dvejas draugiškas 
rungtynes su vietos lietuviais 
sportininkais. 

Šeštadienio vakare įvykusia
me krepšinio susitikime perkū-
niečiai pelnė netikėtai augštą 
n e r e a l p i v n i l r d i m i a t i n m V v S o - "oHton 27> Manu.). Ir JI bus rolę, ĮVClKaami S t i p r ų V y - Z ( , r v Uota. KnygT* rinkoje ji nebus 

Knketuką 59:36. 
įadienio futbolo rungty-
iavė laimėtojo ,nes susi

tikimas baigėsi lygiomis 1: 1 
(0:0), nors šeimininkai turėjo 
gerų progų išeiti nugalėtojais. 

Platesnį Toronto sporto var
žybų aprašymą patalpinsime ki
tos savaitės Sporto Apžvalgoj. 

Dr. Edvrard B. MURASKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ f 

Z750 West 7 1 * 8 1 
(prt« Caltfornis. Av«.) 

ŽVIRBLIAI INKILfeNUOS. 104 psl., UOONIUfl PRIIMA: kasdien nuo • 

kariuomenėje. 
Charles Simanavičius, 30 m., 

vienintelis Amerikoje gimęs ko
mandos žaidėjas, yra prisidėjęs 
taip pat prie klubo suorganiza
vimo. 

masėse. ' kų pasiekė laisvą, demokratiš-
Cia norima pakalbėti apie vie- j ką Šiaurės Ameriką, kur jie 

ną iš mūsų sporto reprezentan- daugumoje patapo fabrikų dar-
tų _ N Y.>rko Lietuvių Spor ! bininkais. Nežiūrint neįprastai 
to Klubo lutbolo komandą, ku-Į sunkaus darbo, pirma pasitai-
rios pasiekimai gerokai nustebi- ; kiusia proga jie vėl įsijungė į 
no šio krašto sporto mėgėjus. 
Ir iš tiesų, sunku įsivaizduoti 
faktą, kad iš kažkur atvykę 
lietuviai sportininkai per du me 
tus iš nežinomybės patektų į 
futbolo augštumas vien per sa
vo kietą užsispyrimą. 

Lietuvių sportininkų laiuiėji-
mo proga, "Nevv York Staats 
Zeitung und Herold" (Vokiečių 
kalba išeinantis dienraštis) pa
talpino ilgą A. Bagdžiūno 
straipsnį, kuriame aprašoma lie 
tuvių sporto kelias nepriklauso
mybės laikais, tremtyje ir šioje 
šalyje. Pagaliau kiek plačiau 
apsistojamą ties New Yorko 
LSK futbolo komandos žaidė
jais, pelniusiais gražią pergalę, 
duodant paskirų futbolininkų 
aprašymus. < > n < 

sportinį gyvenimą. Drauge su 
energingais Amerikos lietuviais 
įsteigė jie čia Lietuvių Sporto 
Klubą (Lithuanian Sport Club) 
ir sudarė stiprią futbolo koman 
dą. kuri tuojau prisijungė prie 
labai gerai suorganizuoto 
DAFB, ir prieš 2 metus pradė
jo savo pirmenybių žaidimus. 

A klasėje lietuviai nepralai
mėjo nei vienerių rungtynių ir 
tik su vienu prarastu tašku (ly
giosios prieš graikų Hellenic S. 
C.) laimėjo meisterio vardą ir 
tokiu būdu 1951 metais įkilo į 
Kreislygą. Lygos klasėje lietu
viai bemaž nepertrauktoj per
galių serijoje tik su 1 pralai
mėjimu ir 2 lygiomis sužaisto
mis rungtynėmis išsikovojo ly-

LSK futbolo komandoje gyniku 
Herald Jegers, 30 m., taip lat

vis, žaidęs už Schwaben Augs-
burg. 

Vytautas Saldaitls, 28 nv, 
centro saugas. 

Vacys Steponavičius, 28 m., 
iš klubo steigėjų, žaidime pasi
žymįs savo technika. 

Vytautas Kligys, 20 m., ener
gingas priaugantis žaidėjas. 

Vytautas Sabaliauskas, 28 
m., techniškai stiprus puolėjas. 

Vytautas Kalašinskas, 28 m., 
komandos geriausias "šaulys", 
per paskutinį sezoną pasiekęs 
43 įvarčius. Geras "solo" žaidė
jas. Per taurės rungtynes prieš 
Lusitano Ludlow sunkiai sužeis 
tas, dar kurį laiką negalės pasi
rodyti aikštėje. 

Algirdas Jokūbaitis, 27 m., 
pusiau kairinis puolėjas, pasi
žymįs savo ištverme. 

Alvinas Gražys, 28 m., kairi
nis puolėjas, nepaprastai grei-

gos LSK Gintaro krepšininkus. 
Laimėjo perkūniečiai 53:34 
(24:10). 

Perkūniečių komandoje buvo 
išbandyti du jauni žaidėjai — 
Sideravičius ir Mickevičius, ku
rie Toronto išvykoje turėjo pa
vaduoti senuosius — Radį ir 
Kikilą. Pirmasis iš jų pasirodė 
gana puikiai ir "sukrovė" net 
14 ta^kų. 

UŽ Perkūną žaidė: Bliūdžius 
(19), Dirvianskis (12), Puo
džiūnas (4), Sideravičius (14), 
Kalvaitis (2) , Mickevičius (2). 
Gintaro komandą atstovavo: 
Gaška (13), Kaunas (4), Stan
kaitis (3), Martinkus (9) , Mar
tinaitis (4) , Vosylius (0) ir 
Montvila (1) . 

SĖKMINGA PERKŪNO . . 
VIE&NAGfi TORONTE 

Praeitą savaitgalį Chicagos 
LSK Perkūno krepšininkai ir 
futbolininkai viešėjo Toronte ir 

Tikėti rei&kia gyventi. 
— Balzakas 

Bailnmi?i3UMPV wMtt90ttKUUttHHKM 

CONRflD'ftS--Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai įrengta 
vieta įvairiom nuo
traukom. Specialybe" 
— vestuvCs. Jaunave
džiams duodamu pui
ki ir brangi dovana 
Sąžiningas ir gražiai 
atliktas darhas. 

414 W. 6Srd S t 
Tel. ENg. 4-5883 ar 

ENg. 4-5840. 

SOPIUE BARČUS 
18 WGRS stoties - - ItnnKu 1390 j 

PIRMAI), iki Pl^NKTAT). 
8:45 iki 8-:S0 \ a l . ryte 

ftESTAP. 8:S>0 iki 9:80 vai. ryte 
I lETUVlftKOS VAKAIU^KOS 

iš tos pat stoties I a iMADlKNJO 
vakare nuo • iki 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W F . I J I J ST. 

Chlcago 29, 111. HKmloek 4-211* 

kaina 1.50. Norintieji Ja jstKyti, pra
šomi iki spalio 16 d. pranešti auto
riui (l'ctrul Pilkai, 4 20 R r>th St., 

platinama. 

Tel. ofiso I i i ; . 4-««U», re/. I»R. 0-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUKGAJs 
1957 W. Garfleld Blvo. 

V A U : 1—4 Ir «—» 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

IV1.: Ofiso H.7-658C, rex.UE.7-7868 

DR. BIEZIS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad ir sekmad. ofisaa uždarytas 

ftefttad. tik nuo 1—8 vai. popie t 
Re/ ld. 8241 W. 6IITH VliACV 

Tel . : Ofiso I I ••:. I - : ,H ;». re / .HK.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D W O J A S 1H C H I R U R G A S 

u7.v; So. -*»'t:«teni A v e . i 
VAI*.: t,r*r)hxi n AeMad., pafral su-

" • " • " K H C H ifitmiiiM d'^ndmla nuo 

i \Y\ 4 Ruplei 7— i vakare 

Uf««»« ir n /Meuciia—\Ani.« 7-3520 

"»<. Q. i. BYLAITIS 
Viv.uus, vuiiitį, nervų gydytojas 

ur, MJHAS VALAITIS 
r:vD\TO.TAS IR CHIRURGAS 

tįi$H So. Archer Ave. 
J i i.- <• i'u'.Co' nįjį AVO„ ftlauryt.kamp. ) 
j Vili.: jinnuil. 2-4, 6-8; ftcfttad. 1-5; 
ll......a>:. ir k»tvlrt. C-8; trečiad. ir 

i :ikt. 12:20-6 tik susitarus. 

Iki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. ftoAtad nu 
2 iki 4 v. treč.—pagal suHiiarlmu 

Susitarimui skamb. Gilo . 6-1321 
Jei neatMillepla VIneeuoeM 0-3iM>0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 241h St. 
Priėmimo laikas pagal HUDltanma 

telefonu 
VArds 7-9778 

r ^ 

MODERNAUS M 1 0 STUDIJA 
A. Valeišaites ir Grigaliunaites-Lazauskienes 

Pradeda naujus mokslo metus rugsėjo men. 8 dieną 

3130 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9339 

: ^ 

UŽSIRAŠYTI: 
pirmad., antrad., trečiad. ir penktad. nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. 

ketvirt,, šeštad. ir sekmad. nuo 11 iki 2 vai. 
= f 

ŠILUVOS AŠTUONIŲ DIENŲ ATLAIDAI 
* P i l n u s a t la idus v i s i ga l i Įs igyt i rugsėjo men. 8-tą dieną, ir k i t u s 

p i lnus a t la idus la ike o k t a v o s iki 15-ios d ienos rugsėjo . 
SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 

ARCHER SEWING CENTER 
41?ft SOUTH ARCHER AVKNUE, CHICAGO 32, ILL. 

Tel. BISHOP 7-1045 
parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir KASOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir prtstatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-lb45 arba atsilankykite asmeniškai. 

\? : ' ^ 

Gimimo Švč. Paneles Marijos parapijoj, Marquette Parke, Chicagoje — 6812 So. Washten»w Av*n 
rugsftjo 8-tą dieną prasidės Šiluvos aštuonių dienų atlaidai. Pirmi Mišparai! su pamokslu įvyks rugsėjo 
7 d. Procesija Rugsėjo 8 d. per Mišparus. Atlaidai baigsis Kugsejo 15 d. su iškilminga procesija. Per 
vkas 8 dienas šv. Misi ss bus laikomės sekančiose valandose — 6:00, 6:30, 7:00, 7:80, 8:01) ir suma su 
pamokslu 9-tą vai. Mišparai 7:30 vai. vakare. Per visas dienas pamokslus sakys Tėvas J. Venckus, 
Jėzuitas, garsus pamokslininkas 

I Šiluvos atlaidus žmones važiuoja ne tik Iš visos Chicagas ir apiellnkės miestų, bet ir U toli
mesnių miestų. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas Šiluvos ŠvČ. P. Mariją, stebuklais šlovingą, kuri Lie
tuvoje Šiluvos miestely apsireiški" 1612 m., ant akmens verkianti su savo Sūneliu. Tame laike visoj $*> 
maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes Kalvynai buvo bebaigia Lietuvoj naikinti Katalikų Bažnyčia. Po 
apsireišMmo, Kalvynai smarkiai pradėjo nykti ir Katalikų Bažnyčia vėl sustiprėjo. Žmonių maldos 1 
Šiluvos Mariją paveikė i žmonių širdis ir jie vėl sugrįžo prie tikrojo tikėjimo. 

Per šiuos atlaidus bus aukojama daug maldų Marijai už išlaisvinimą Lietuvos. Per 8 dienas 
melsimės į Mariją, daug malonių išprašysime sau,. savo brangiems asmenims ir kentančial Lietuvai. 
Lai per šiuos atlaidus visi katalikai atlanko Stovia ga stebuklais Mariją Ir Įgyja tų malonių, kad Dievo 
palaima lydėtų mūsų gyvenimo dienas ir ramintų mQsų kertančius brolius Lietuvoje Ir Išblaškytus 
po visą pasaulį. 

KAN. J. A. PAŠKAUSKA8, Klebonas 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Staitidard Federal 
Savings 8C Loan. Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

r t l . | Oflno W A . S-3060, m 0 0 . 4 - 1 ?S-> 

! DR. Z. DANILEVIČIUS 
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
1 VAL.: (Išskyrus šefttad. ir sekmad.) 
i Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v v. 

defttad. priima tik pagal susitarimą 
Rezld.: 1083S Ro. \Vabu*m AVA. 

Tel. Ofiso VI. 7-OSOO, re*. VI. 7-7808 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bpeo. moterų Ilgos ir ukuScrlja) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Callfornia Ave 
VAI,.: 2—4 ir 6—9 p.p 

ISskyrus sekmadienius. 

Tel . : Ofiso Y A . 7 - I H M , rcz.l)A.tf-112tt 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 vVesft 85th Street 
( kampas Haluted ir 35-tos gatv.) 
VAT„. 1—4 ir 6:80—X:30 p.p. kas
dien kiakyrui trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais i — 4 vai. 
He/ . 3217 S MVfi:K.\M> AVI-3. 

Of. Gllovehil l (L 1020. r. Illlltop 5-1500 

_ Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAlHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We*t Marquette Rd. 

VAL! 2—4 p. p. ir nuo 6 - 8 v. vak. 
Trečiad ir štfttad. pagal sutartj 

Tel.* Ofiso lMi.tt-KH'iH, re/. I1K.7 0I9P 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* U H T l ' V 1 8 OYOVTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAI..: kas<iien nuo 2 4 p.p. ir t t M 
iki 9 vak. Trečiad. ir šoftt. uždaryta 

• I I I I Į I I I • Į. Į I ! • ! . . ! ! 

<;ilovel.ili «-i:»o:> 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV 1AQ\J SPKCIALISTft 

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

susitarimo Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso teleffonas Vlrgtnla 7-i88« 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTO0AS Di CHIRURGAB 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 1:00 * 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklus ir rūmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, UI 

gaukite — VA 7-7081 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečUd. ir oekmad 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso VA 7-0554, rez. Ml 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Bo. A&hland Avenue 
(antras aug-čtas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd S t 
Ofiso Tel. KUlience 5-4410 
ItezidL telef. GHovehill 6-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAI. : nuo 2 - 4 Ir 6—i: trečmd. 6e* 

tad. Ii sekmad. t!'- pagal sutarti 
Tel.: Ofiso VA."-47vS7, re*, rit.tt-11)30 
Jei neatsilieps VrSmineti telefoną'. 

saukite: Mldua? .4 OOOI 

Tei.: Ofiso III;. 1--T12H, rez.PU.6-8184 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfa 

Spee. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAU kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad Ir 

sokmadlenlaiv uždaryta. 
• • • • • • • • • • • H M M • a n " * « ^ « H ^ H « B H k ^ a a a M M i B « ^ r f H i a M — • • » » 

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

DR, A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. n 6•• H r vs^ 

deštadieniais 1—4 v. p. p 

Te l . : Ofiso r i t - 0 - O H U re/ . l t l * . t-:iifto 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

2420 U esi Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.; 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir Seštad pairai sutartį 

Tel. Ofiso 0 1 6-0257, re/. PK H-6«iai) 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ite/iil. 6600 S. ArleKsiau A\e . 

VAL. : I I 'y. r. iki 3 p .p: (i--i> v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 meiŲ imt yrimas 

« • 

IeJ. Y Artis 7-1K2J 
I t i t a i k o Akintuf 

Kreivas Akla 
IStalso 

<Misas |r akmni d lrhtuvf 
756 VVest S5th Street 

l V A L i . n u o m jfct 2, nuo 6 iki 8, trt>-
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Kultūrininkai ir politikai 

Spaudoj ir gyvenime 
l)K. J. DAUGAI1.IS 

Sacco — Vancetti Ir 
kankinami lietuviai 

New Yorke leidžiama masko
lių atrauga "Laisve" pirmame 
puslapyje rašo ilgas tiradas 
apie nužudytuosius Nicola Sac-
co ir Bartolomeo Vancetti. Jie 
mirė prieš 25 metus ir "Laisvė" 
tebealiarmuoja ir dabar dėl jų. 
Tačiau, kodėl ji niekada nepro
testavo, kuomet maskoliai išžu-

I 

Siame dienraštyje nesenai pasiginčyta dėl politikų vaidmens 
kultūriniame gyvenime. Pagrindo tam davė J. Alaušiaus straips
nis "Aiduose". Man rodos, kad taip griežtai klausimo nereikėtų 
statyti. 

Yra labai sunku pravesti ribą tarp kultūrininko ir politiko. 
Yra taip pat pavojinga savotiškai inkriminuoti tuos žmones, ku- | ag lietuvius Pravienišky, Rainių 
rie dirba politinį darbą šiose labai nedėkingose aplinkybėse. | miškely ? Kodėl tyli kai dabar 
Kiek galime visi turime domėtis ir savo politiniu, ir savo kul- j g a b e n a lietuvius į tremtį ir žu-
tūriniu gyvenimu. Kiek tai liečia JAV, čia savotiškai lengviau d o ^ t e i s m o ^ ^ jautės? Mes 
su politikavimu, negu su kultūriniu veikimu. Mat, politikavi- n e t i k i m e t ^ ^ g propagandla-
mas. kiek jis reiškiasi už Lietuvos laisvės atgavimą, lengviau k u r į e ^ r a u 
apjungia senąją išeiviją, tame krašte išaugusius ir naujuosius 
ateivius. Gi kai einama prie kultūrinių klausimų, gaunasi daug 
didesnis abejingumas dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Viena, 
kultūrinėje srityje greičiau galima susidurti su pasaulėžiūrų 
skirtumais, antra, kultūrines problemas sprendžiant greičiau pa
liečiama ištautėjimo problema, kuri yra gana opi. 

Gyvenimo faktai rodo, kad gyvybinius tautinio išsilaikymo 
emigracijoje klausimus sprendžiant, nuomonių reiškėjų bei kri
tikų dar daugiau atsiranda, tačiau pozityvių darbininkų greitai 
gali tekti su žiburiu jieškoti, ypač turima galvoje mūsų bend
ruomeninė veikla. Vienas mūsų talentingas humoristas, nese
nai užklaustas apie mūsų bendruomenės ateitį, sąmojingai pa
reiškė, kad girdi, bendra karvė visada būna Jiesa. Šiame są
mojuje, deja, esama daug tragiškos tiesos. Kai reikia mūsų 
tautiečiams savo tarpe peštis, savanorių tam reikalui dar vis 
netrūksta, tačiau kai reikia kasdieninį ramų darbą atlikti, bend
rinė organizacija pasijunta stokojanti žmonių. 

Tat į bendruomeninį darbą mielai kviestini visi — ir dau
giau ir mažiau politikuojantieji lietuviai. Svarbu ne tai, ar jie 
politikuoja, ar ne, bet svarbu, kad ateidami į bendrinę veiklą su
gebėtų savo grupinius interesus palikti už durų. Ogi pavojus 
įnešti grupinę nesantaiką bendrinėje veikloje gali būti sukeltas 
vienodai ir politikuojančių, ir kultūrininkais vadinamų. Kol kas 
ir vieni, ir kiti bendruomeninėje veikloje per mažai reiškiasi ir 
tą naštą turi vežti kaip išmanydami tie, kuriems gal geriausiai 
tiktų visuomenininkų vardas. Yra žmonių, kurie aktyviai da
lyvaudami politikoje, kartu yra aktingi ir labai pozityvūs bend
ruomenės kūrėjai. Kad nereikėtų vartoti šio laikraščio ideologi 

MAGNOLIJA 
; 

J. RŪTENIS 

Prezidentas Trumanas sveikinasi su 
Ohio, stotyje, kur jis buvo trumpai 
waukee, Wisc. 

dona jam maskoliui bando nu
slėpti kruviniausias lietuvių 
kančias ir pateisinti žiauriausią 
okupantą, kokį tik Lietuvai ka
da nors teko pergyventi. 

Kraujas ir propaganda 
Kasdien su skaudančia širdi-

mi prisimename, kaip daug H.- p r o f d r . D a m u š i 8 > k a i p o 
jasi nekalto karių ir ciy.hnm gy j L i e t u v i ų F r o n t o s u v a ž i a v i m o > 
yentojų kraujo Korėjoje To k u r i g . k o s e k m a d i e n į 
karo nebūtų, jei ne Kremliaus i c , e v e l a n d 0 h i 0 ) i d i u m o 
imperializmas, - būtų pas.ek.jp i r m s a v o t j e j ž a n g i n ė j e 
tos paliaubos, je. ne Stalino | k a ) b o j e p r i m j n g &u d t u o _ 
grobuoniškumas. Raudonajam, ^ y a i k o m a ] d o s ž o d ž i u s . 
maskolių diktatoriui žmonių gy rQg m e t u k v i e 3 ( J a m a g d e ) e g a . 
vybės yra nebrangios. Kuo dau-, t u g s v a r g t a n t dienotvarkės pun 

geležinkeliečiu Cincrnnati, 
sustojęs grįžtant iš Mil-

(INS) 

„Viešpatie, mažiau triukšmo, daugiau šviesos" 
DR. A. JUŠKA 

giau kris korėjiečių ir kiniečių, 
tuo plačiau bus maskoliams ke
lias į rytus atvertas. Kuo dau
giau žus vakariečių, tuo leng
viau raudonajam barbarui siek-
tis į vakarus. Taika Korėjoje 
lengvai ateitų, bet dėl suminėtų 

ktus, visuomet minėtą citatą 
prisiminti. 

Visuomenėje susidomėjimas 
suvažiavimu, prisimenant Lietu 
vių Fronto išstojimą iš Vliko, 
buvo tikrai didelis, kas pastu-

pasiruošęs, kad jis nepajėgia 
visų grupių interesus apjungti, 
suderinti, kad jis yra neigia
mai nusiteikęs prieš rezistenci
nes grupes, kad jis vadovaujasi 
liaudininkų partijos Centro Ko 
miteto duotomis jam instrukci
jomis. 

Jūsų korespondentui rūpėjo 
patirti, ar tokia Vliko beiVT su
dėtis pilnai patenkina visos A-
merikos lietuvių katalikų pagei 
davimus, ar ji jaučiasi pilna* 
atstovaujama Lietuvos išlaisvi
nimo organe? Tuo tikslu jis kai 

mėjo ir šių eilučių autorių sve- j bejosi tiek Chicagoje tiek Clc-
pnezasčių Kremliaus satrapai | g i o teia§mis j a m e d a l y v a u t į . Ne velande su tais katalikų visuo-

nenon ir visokiais budais U k g u p i m u a t s i d § j i m u sekiau: menės atstovais, kurie jokiai 
jai artimesnių vardų, paimsime K. Bielinio pavyzdį. Visiems i sabotuoja. Jau septyneri me-. s v a r s t o m u s dalykus, bet ir per-1 partijai nepriklauso, ar kurie 
žinomas faktas, kad šis aktyviai politikoje besireiškiąs asmuo tai praėjo, kaip baigėsi II pa
yra kartu pozityvus bendruomenės darbuotojas ir skelbdamas saulinis karas, bet dėl Rusijos 
bendruomenes idėjas šiame krašte, turi tuos pačius sunkumus, 
kaip ir kitų srovių žmonės. 

Yra statomas klausimas, ar neslypi čia kokia suktybė, no
ras vieni kitus apgauti, vis sakoma, na gerai, pažiūrėsim, dary
kit, bet kažin kas iš to išeis. Ir taip norinčių pažiūrėti vis lieka 
labai daug ir tų norinčių daryti tai, kas šiandien įmanoma, labai 
stokoja. Bendruomenė išskėstomis rankomis laukia kiekvieno, 
kuris pasiryžęs bendrinį darbą dirbti ir kovoti už visiems mums 
brangias kultūrines vertybes bei savosios tautos išsilaikymą. 

Bendrinį darbą nulems ne politikų ar kultūrininkų etiketės, 
o asmenų, einančių į bendrą darbą, sugebėjimas derinti cha
rakterius ir jieškoti sutarimo. 

Ta proga norėtųsi kviesti ano "Aiduose" išspausdinto str. 
autorių panagrinėti antrąją klausimo pusę: ar gerai, kai aiškūs 
kultūrininkai ir stambūs vardai savo srity veliasi į kasdieninę 
emigracijos sąlygose ypač painią politikos sritį? Ar kartais 
nuo to nenukenčia abi sritys: kultūrininkas, įsivėlęs į politiką, 
nebetenka laiko savo tiesioginiam mums taip svarbiam kūry
biniam darbui, o pačioje politikoje jo vaidmuo mažių mažiausiai 
gali nebūti toks reikšmingas, koks yra savo kultūrinėje srityje. 
Man rodps, kad tas klausimas yra ne mažiau, a gal net ir dau
giau aktualus, neguanas nagrinėtasis "Aiduose". K. Mockus 

Stabdykime (aiil/mlviie 
Mūsų bendradarbio Europoje pranešimu, latvių ir estų veiks

niai yra gavę patikimų žinių apie tenykštes gyvenimo sąly
gas jų pavergtoj tėvynėj. Juose konstatuojama, kad dabar iš-
vižimai eina kiek kitokia forma, būtent kaip specialistus per
keliant į atsilikusias Sovietų Sąjungos sritis arba "savanoriš
kai" pasiūlant įsipareigoti keleriems metams (daugiausia tre
jiems) dirbti prie statybų (ypač taip pabaltiečiai grūdami prie 
Baltosios jūros) arba kitų darbų. 

Vyksta smarki rusifikacija. Latviai pvz. mano, kad jų 
40% visu gyventoju jau sudarys naujieji ateiviai: rusai mongo
lai, etc. šiuo būdu pakeičiamas jų kraštuose iki 1948 - 49 m. 
vykdytos masinės deportacijos. Taip pat ir jie konstatuoja, kad, 
veik iki 100% sukolchozinus jų kraštus, aktyvus partizaninis 
sąjūdis pasidarė veik neįmanomas, jo vietą užima pasyvus. 

Tačiau to jokiu būdu negalima pasakyti apie Lietuvą, kur 
aktyvus pogrindžio pasipriešinimas vyksta ir toliau. Tik dabar 
bolševikai iš tų sričių, kur įtariamas pasirodant koks nors or
ganizuotas pasipriešinimas arba bendradarbiavimas su parti
zanais, tremia visus tos apylinke** gyventojus. Tuo būdu, ne 
kartą net ir provokacijomis, norima nusikratyti visais įtartinais 
ar galinčiais būti neištikimais gyventojais ir kitokiais pavida
lais vykdyti tautos genocidą, dėl kurio paskiausiai ėmė smar
kiai rašyti net ir šveicarų spauda, ypač jų dienr. "Liberte". 

Iš tų ir kitų žinių aiškiai matome, kaip žiauriai yra vykdo
mas tautų žudymas Baltijos kraštuose. Yra naikinamos ir ki
tos tautos už geležinės uždangos. Tos skaudžios žinios turėtų 
paskatinti lietuvius ir kitus dar uoliau darbuotis, kad JAV se
natas greičiau ratifikuotų Genocido Konvenciją ir tuo būdu pa
lengvintų iškelti bylą tautžudžiams Jungt. Tautų organizacijoje. 

grobuoniškumo negali būti pa
sirašyta taika nei su Vokietija, 
nei su Austrija, nei su kai ku
riais kitais. Per savo klapčiu
kus Kinijoje kurstydamas Ko
rėjos karą Stalinas nori palauž
ti amerikiečių tautos atsparu
mą. Tai visiems žinoma paslap
tis. Ypač ją gerai supranta tie, 
kuriems teko patirti raudonųjų 
grobuoniškumą: tremtiniai. Jie 
visi turi būti savanoriai propa
gandistai įmonėse ir kitur, pa
naudodami progą demaskuoti 
Kremliaus imperialistinius pla
nus Korėjoje ir kitur. 

Iš ju darbų pažinsite... 
Yra laikraščių, kurie net savo 

pavadiniman įsivedę Vienybės 
žodį, tačiau didžiąją dalį savo 
skilčių paskiria grupių tarpu-
savėms pjautynėms. Jei aky-
vaizdoje mūsų tautai mirtino 
pavojaus skiriama tiek vietos 
tarpusavėms rietenoms, mes ne

traukų metu kalbėjausi su žy- priklauso Krikščionims Demo 
mesniais ALF vadaisjabai jau- kratams. Visų jų nuomonė bu-
triu ir opiu katalikų vienybes 

— Palikit! — šūktelėjo ji. 
— Tai jums... — atsakiau. 
— Man? Kodėl? 
Čia tai tikrai norėjau gražiai pasakyti, bet svetimoje kalboje, 

matyt, man taip neišėjo, nes mano primadona (aš ja visados taip 
prisimenu! net nešypterėjo man gražbilystę išliejus, o aš, rodos, 
taip gražiai sakiau, net man pačiam ir šiandien dar gera tuos žo
džius prisiminus. Lyginau aš ją su magnolijos žiedlapiu, kalbon 
dėjau epitetus ir metaforas, bet nežinau, kaip jos angliškai pras
kambėjo. 

Pačio finalo šio savo triuko nemėgstu prisiminti — apie tai 
ir nerašysiu, kam? 

Mano primadona, ją ir toliau taip vadinsiu, atsimenu — pa
kilo ir nuėjo. 

Likau vienas. Susimąstęs. Ir labai išvargęs. 
Dabar geriausia proga dingti. Pamaniau. Bet vėl kaž kodėl 

valandėlei susilaikiau, o jau po to buvo per vėlu. 
Primadona vėl pasirodė namų gonkuose* ir aiškiai mojo man. 

Aš nudaviau nematąs. Paskui ji šūktelėjo. Tik tada vaidindamas 
pašokau. Ji nusijuokė. Man vis tebestovint vietoje ji artėjo į ma
nę. Jai einant pasakyčiau, artistiška eisena, dar geriau galėjau į-
sidėmėti ir pasvarstyti. 

Ji tikrai buvo graži. Gražiai nuaugus, juodais it sabalo plau
kais. Tinkamai pasidažius — žodžiu patraukli. Dar žingsnis ir jau 
ji čia. 

— Tamsta, lyg pabėgti norėjai? 
-— Taip, lygiai, kaip ir jūs — magnolijos žiedlapio išsigan

dus... 
— Tamsta apsirinki... aš priešingai stebiuosi jumis... 
— Kaip tai? 
— Tamsta juk ateivis? 
— Taip. Aš tik prieš perą metų čia atsiradau. 
— Matyt... 
— Kodėl? 
— Ham... 
— Ach tiesa aš gi puikiai išsiduodu savo mokėjimu angliškai. 
— Visai ne. 
— Tad kodėl? 
— Tamsta tvarkingas ir mandagus. 
— O tai man komplementas... 
— Užtarnautas. 
Tai pasakius ji šelmiškai pažiurėjo į mane ir pasakė: 
— Tamsta juk sutiksi su manim po šia žydinčia magnolija 

išgerti puoduką kavos? 
Turėjau sutikti. 
Ji atsiprašė ir vėl nuskubėjo į namus. Pasijutau drąsiau. 

Mano pasąmonėje vis tebebuvo mintis ko aš čia ir kokios gi avan
tiūros aš siekiu. Man tai viskas daugiau panašėjo į sapną nei į 
realybę. Tačiau nutariau laikytis iki galo. Parūpo patyrinėti ame
rikoniškąjį moters tipą. Taip. Tai mano dabartinis tikslas. 

Išsitiesiau kėdėn. Akys merkėsi, jaučiau fiuovargį, bet likau 
pakantrus maištininkas prieš miegą... cho... cho... — būsiu miego 
nugalėtojas. 

Toje realybėje tepasilikau sekundei. Tuoj pat ėmiau svarsty
ti ir planuoti siekdamas, ką tik mano galvoje gimusio tikslo. Pir
miausiai pašokau prie atverstos knygos. "Pasakyk ką skaitai, 
pasakysiu kas tu" — tuoj prisiminė man. Knyga jau mano ran-

klausimu politinėje srityje. Visa 
tai paliko manyje neišdildomų 
įspūdžių, jais tad ir norėčiau su 
„Draugo" skaitytojais pasida
linti. 

Pats suvažiavimas buvo gau
sus, jame dalyvavo netoli 60 
atstovų; darbingas, visi daly
viai su akademiniu išsilavinimu, 
visi buvo aktyvūs diskusijose; 
pozityvūs, rimtai svarstė savos 
grupės ateities uždavinius, ne-
užsiimdami priešingų grupių kri 
tika. * 

V. Vaitiekūnas, ALF pirm., 
skaitė įdomų, nors neįprastai ir 
ilgą (užtruko dvi su puse va
landos) referatą: „LF ir Vli-
kas". Jame preligentas smul
kiai, istorišku analizės keliu, pa 
tiekė visus argumentus, kurie 
privertė LF iš Vliko išstoti. Tuo 
klausimu dalyviai diskusijose 
dalyvavo itin gausiai ir gyvai. 

vo vienoda — katalikai ten at 
Stovaujami tik dalinai, puse per ] koše. Storoka. Dailiais viršais. Dailaus popierio. Anglų kalba 

tikime, kad tam laikraščiui rūpi Išstojimą suvažiavimas pateisi-
vienybė. 

Irgi matematikai 
Lietuvoje buvo daugiau kaip 

80 procentų gyventojų katali
kų. Kai gyventojų mažumą at
stovaująs liberalų — laicistų 
blokas sudaro kelias grupes ir 
turi kelis balsus, tai — gerai, 
o kai 80 katalikų pagal savo 
politinius nusistatymus skirsto
si į krikščionis demokratus, ūki
ninkų sąjungą, federantus, fron 
tininkus — tai jau negerai. 
Šiuos kaikurie norėtų surikiuoti 
į vieną balsą. Vienas martas 
sau, kitas kitiems. 

no. LF įvertino Vliką teigiamai, 
grįžimas į jį yra galimas, jei 
tam bus išpildytos sąlygos — 
kiekviena grupė skirs ne tokį at 
stovą, kuris nėra tam augs tam 
postui paruoštas, tuo pačiu jis 
lieka nedarbingas ir nepajėgus, 
o išrinks patį geriausią, stip
riausią, laicistinių grupių koa
licija skleis savos spaudos pus
lapiuose tik tokius kaltinimus 
LF atstovui, kurie yra pagrįsti 
ir įrodyti; LF pripažins teisę 
VT duoti tokį atstovą, kuris 
partijos sprendimu yra pats ge 
riausias, pajėgiausias. Suvažia
vimas pripažino ir tai su dide
liu apgailestavimu nedalyvavi
mą VT sudarymo posėdžiuose 
prof. Kaminsko, kuris po sun-

doklte savo poilsio laiką maloniam© . . .. - _ ., 
ir nuoširdžiame sporte. Rezorvavi-1 klOS UgOS d a r n ė r a pi lnai p a -

sveikęs. Dauguma dalyvių pasi
sakė prieš prof. K. Zaikauską, 
kaipo VT pirm., argumentuoda
mi, kad jis tom pareigom nėra 

DfiMESIO „BOVVLERS" 
KETVIRTADIENIO VAKARO LYOA 
— 8-30 vakare. Viena 16 ratelių ly
ga arba dvi 18 ratelių, lygos. Isnau-

telefonuokite ar pamatykite llarry 
arba Buck. 

SOUTHTOYVN IIECREATION 
0046 So. Halsted Str. 

Tel. KNgknvood 4-0780 

pusę, tokia padėtis yra nenor
mali, ji tegali būti trumpalaikė, 
tad ir dėtinos visos pastangos, 
kad jie jame būtų pilnai atsto
vaujami. 

Suvažiavimas teigiamai pasi
sakė už Altą, už Lietuvių Ben
druomenės nedelstiną įkūrimą, 
už sustiprintą lietuvybės išlai
kymo apsaugą, kreipiant ypa
tingą dėmesį į jaunimą. 

Ar LF sąjūdis yra krikščio
niškas savyje? Tokį klausimą 
statant esu girdėjęs ne iš vieno 
kataliko, prisipažinsiu atvirai, 
kad atsakymas į jį ir man pa
čiam nebuvo perdaug aiškus. 
Šio suvažiavimo dalyviai buvo 
perdėm katalikai, žinomi veikė
jai, daugumoje ateitininkai sen
draugiai. Jie visi sekmadienį, 8 
vai. rytą, susirinko švento Jur
gio bažnyčioje šventoms Mi
šioms, kurių metu giedojo Chi-
cagos solistė S. Klimaitė, pa
vieniai dalyviai ėjo ir prie šven
tos Komunijos, suvažiavimas 
pradėtas ir užbaigtas malda. 
Dr. Girnius išsamiame referate 
įtikinamai įrodinėjo, kad ne-
pasaulėžiūrinės politikos sąjū-1 

"Kreicerio Sonata". Reiškia ši moteris pasiilgusi meilės. Ji mėgs
ta muziką ir apskritai meną. Jau ji man pradeda patikti. Tokios 
moterys savo, kad ir natūraliame moteriškume būna kur kas 
moteriškesnės. Joms pasiduoda vyrai, o per vyrus jos valdo pa
saulį. Dar apie ką tai pagalvojau, bet jau nebebuvo man laiko tai 
išryškinti. Ji vėl buvo čia. 

— Tuoj gersim kavą! Skaitėt ? 
— Taip. Originale. 
— Jūs rusas? 
— Ne. 
— Kas'jūs? 
— Aš lietuvis. 
— Lietuvis?! 
— Taip. 
— Tai tamstai bus malonus surpryzas, mano namų ruošoje 

man padeda lietuvaitė. Ji dabar verda kavą. 
Pašokau, kaip, žaibo trenktas. 
— Kas jums ? 
Valandėlę tylėjau. Mano akys nukrypo į namus, didingai 

stūksančiu sodo gale. Aš nervinaus. Žinote dėl kalbų. Juk mūsų 
lietuvių čia taip maža. Visi mes juk pažįstame viens kitą. Pama
tys, kažin ką pagalvos. O aš gi niekuo dėtas. Smalsumas ir susidė
jusi situacija vienintelis mano nusikaltimas. 

Pašokęs nebeatsisėdau. Nuolankiai jai linkterėjęs pasileidau 
pro raudonuosius vartelius. Jutau, kad ji liko, lyg stabo ištikta. 
Tik iš tako išsisukęs į kreivąją gatvelę teatsigrįžau. 

Prie vartelių tebestovėjo manoji primadona. Magnolijos ži-
dintis medis buvo šio vaizdo dekoratorius. Žydintis klevas — kel
rodis, f m ' | K 

Netrukus atsiradau namuose. 
• • • 

Mane pabudino žmona. Ji šiandien man atrodė daug gražesnė 
ir svarbiausia gerai nusiteikus. Pietų metu, kuriuos mes paprastai 

dis savo pagrinduose yra giliai valgome apie penktą, ji man papasakojo, jos manymu, keistą is-
krikščioniškas, paremtas laisvės toriją. 
troškimu ir prigimtinės teisės Tai buvo apie mane. 
respektavimu. Frof. J. Brazai- — Koks nors avantiūristas ir viskas — teišsitariau ir ra-
tis, vienas iš sąjūdžio vadų, pri-1 miausiai srėbiau pamidorų sriubą... 
vatiškame pasikalbėjime nuro
dė, kad vieninteliai neginčiamu 
autoritetu ideologinėje srityje 
LF laiko prof. S. Šalkauskį. Vi
sose diskusijose sąjūdžio krikš
čioniškas pobūdis buvo stipriai 
užakcentuotas. 

Suvažiavimo dalyviai ypatin
go pasipiktinimo pareiškė lai
cistinei spaudai — „Naujie
noms", „Vienybei", „Dirvai", 
„Nepriklausomai Lietuvai", ku-

(Nukelta į 4 psl.) 

(Pabaiga 

|AO^W)nĮ^uravc^swB)r 
HS 

VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJE, 
KUIU PATARNAUJA VISOKIŲ RftglŲ APDRAUDOSEI 

Mes atstovaujame atsakomlngas apdraudos kompanijas, todSl kiekvie
nas mūsų klljcntas visados apsaugotas, Jei kam (vyksta kokia nelaime. 

FIRK—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH YVESTERN A VE. Telef. PRoepect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

^ 
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AUKLĖJIMAS TURI BCTI LAISVAS NUO 
VALSTYBES JTAKOS 

Šv. Tėvo laiškas Pax Romaną Kongresui Montrealy. 
Kultūrine autonomija Kanadoje. 

VYTAUTAS ŽVIRZDYS 

veik tobulas kultūrines autono-. čijas". Pagal prelegentą, "auk-
mijos pavyzdys. Miestas yra|l€jittio išplfitimas yra pirmasis 
slSny, tarp žalumynų, moder-j viešosios geroves rūpestis. To-
nios statybos. Cia susitinka ir 

MOTREAL, Kanada, rugpj. 
27. Popiežius Pijus XII at
siuntė laišką prasidėjusiam dvi
dešimt antrajam Pax Romaną 
pasauliniam kongresui, kuriame 
Šventasis Tėvas apgailestauja 
"netinkamą valstybes kišimąsi" 
į universitetų reikalus politi
niais ar ideologiniais tikslais. 
Laiškas buvo skaitomas per pa
maldas, kurias kongreso atida
rymui laike Montrealio arkivys
kupas P. M. Leger. Kongrese 
dalyvauja 600 delegatų iš ketu
rių kontinentų, reprezentuodami 
47 kraštų katalikus studentus 
ir intelektualus. 

Šv. Tėvas pasisakė prieš vals 

Rugpjūčio 26 d. įvyko iškil
mingasis tarptautinio katalikų 
studentų ir intelektualų sąjū
džio Fax Romaną konferencijos 
atidarymas, kurio metu tarp ki
tų kalbėjo ir Montrealio un-to 
rektorius mgr. O. Maurault, ir 
Montrealio burmistras. Notre 
Dame universiteto Viduramžių 
Studijų Instituto vedėjas R. P. 
Gerald B. Phelan skaitė paskai
tą apie universiteto pradžią. 
Kaip žinome, kongresas nagri
nėja universiteto paskirties 
problemą. Universitetas yra ki
lęs iš bažnytinių ir vienuolynų 
mokyklų viduramžiais. Kongre
so metu bus skaitomos šešios 

džl valstyM turi papildyti, kur. n u g k l a u 8 ^ i s p r a n c u z u 

atsiranda auklSjimo įstaigų tru- Į „„,,,„«„ Udt.*iL , , . ,„ . . 

Lietuvių delegacijos veikla i nados Balso — Canadian Broad 

Kongreso dalyviai turėjo pro- | c a 8 t i n g ° ° - « k r a t a i f « 1 ***••*• 
gos aplankyti Laurentine kai-1 S ? ^ ? * . J 5 *~P!!J£.*. 

kūmas, bet valstybė galimai 
gražiai sutaria romaniškoji ir 
angliškoji kultūra, katalikybe 
ir protestantizmas, Europa ir 
Amerika. 

Montrealy į kongresą atsilan
ko ir montrealiečių lietuvių tuo 
padidindami lietuviškųjų repre
zentantų skaičių. Studentų lie
tuvių atstovas davė* pasikalbė
jimą vienai kanadietei žurna
listei apie ateitininkų veiklą ir , ir netiesioginiai". Diskusinėj ko-
Lietuvos vargus. Pasikalbėjimą' misijoje tėvas Louis Lachance 
spausdins vienas Kanados dien-1 iš Montrealio ypatingai pabre-
raštis. Ž6 faktą, t a d universitetas yra 

privatinio ne viešojo pobūdžio 

- ka
nadiečių liaudies dainų, žiūrėti 

_ ___ u . .m,, , šokių, klausytis puikaus koncer-
greičiau turi pasitraukti iš t o ( t o J i e b u V o i i m t i M o n t r e a l i o 
auklėjimo lauko, kur normaliai' 
jai priklauso tik paramos ir 
priežiūros funkcijos. Privatinė 
iniciatyva auklėjimo lauke turi 
turėti pirmumą prieš viešąją ini 
ciatyvą. Valstybė turi remti 
privačias mokyklas tiesioginiai 

Auklėjimas nepriklauso 
valstybei 

Rugpjūčio 29 d. buv. Kana
dos ambasadorius Italijoje Jean 
Desy skaitė paskaitą apie uni 

tybes kišimąsi į universitetų j paskaitos: apie universiteto es-
mokslų dirigavimą, kitaip ta
riant, prieš politinę ar ideolo
ginę valstybės įtaką auklėjimui. 
Pagal Pijų XII, universitetas 
turi labai svarbią misiją: įskie
pyti jaunimui pagarbą tiesai ir 
vesti akademinį jaunimą nepri
klausomos laisvos minties ke
liu. Katalikiškieji universitetai 
ypatingu būdu turi būti tiesos 
mokyklos, "vainikuotos krikš
čioniškosios filosofijos ir teo
logijos apšvietimu". 

FRONTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
ri paskutiniu laiku naudoja ne
pagrįstus kaltinimus, šmeižtus, 
insinuacijas prieš prof. J. Bra
zaičio asmenį. Šis žmogus savo 
katalikiška galvosena ir veikse
na, tauriu patriotizmu, intelek
tualine kultūra, moraliniu inte
gralumu nusipelno visų katali
kų pilno pasitikėjimo ir augš-
tos pagarbos. Buvo pareikšta, i 
kad nepamatuoti šmeižtai prieš i 
katalikų veikėją, visai neatsi-! 
žvelgiant, ar jis priklauso krikš! 
čionims demokratams, ar fron-i 
tininkams, lieka šmeižtais prieš 
visą katalikišką visuomenę, ar
do sugyvenimą su kitomis gru-
pčmis, patarnauja mūsų didžiau 
sium priešui — komunizmui. 

Suvaž avimo šeimininkai — 
Cleveiando katalikai veikėjai — 
prof. A. Darnusis, prof. I. Ma
linauskas, 

mę, universitetą ir bendruome
nę, universitetą ir valstybę, 
universitetą ir tarptautinę bend 
ruomenę ir universitetą ir Baž
nyčią. Paskaitininkai yra pro
fesoriai iš Sorbonos (Paryžiu
je), Katalikų (JAV), Lavalio 
(Kanadoje) ir Pietų Amerikos 
universitetų. Rugpjūčio 30 d. 
kongreso dalyviai vyksta tęsti 
kongreso į Quebecą, kur kong
resas bus tęsiamas iki rugsėjo 
mėn. 1 dienos. 

22-sis Pax Romaną kong
resas šiuo metu vyksta dvigu
bos kultūros mieste Montrealy-
je. kurio viena dalis kalba pran 
cūziškai. gi kita — angliškai. 
Montrealio katalikškasis un-tas, 
kuris paprastai turi 7,000 - 10, 
000 studentų, kuriame paskai
tas skaito ir dr. A. Ramūnas — 
Paplauskas, vartoja vien pran
cūzų kalbą. Montrealis yra be-

y 
• I m m i i • I — — 

institucija. Taip yra dėlto, pa
gal tėvą Lachance, kadangi mo
kymo funkcijos nepriklauso 
valstybei, bet vien tik Bažny
čiai. Valstybės pareiga yra ne 

versiteto ir valstybės santykj ' mokyti, bet remti mokymą. Si-
Jisai pabrėžė, kad "valstybė ne-1 tas klausimas yra vienas iš pa
turi teisės auklėjimo lauke uzur į č"4 idomiausių, kurie šiame kon 
puoti šeimos ir Bažnyčios funk- Į grese svarstomi. 

augštojoj pily, būdami Mont
realio burmistro svečiais. 

Lietuvių delegacija dalyvau-
ja gausybėje viešesnių ir užda
resnių priėmimų. Atsivežę iš
dalinant Amerikos Romos Kat. 
Federacijos dovanotų knygų 
anglų kalba. A. Bajorinas davė 
pasikalbėjimą vienam dideliam 
Montrealio laikraščiui. V. Žvirz 
dys davė pasikalbėjimą Kings-
tono laikraščiui ir įkalbėjo "Voi 
ce of Canada" radijo plokštelę, 
kuri lietuviškai ir kitomis kal
bomis bus transliuojama į visą* 
pasauli. Įkalbėjimas buvo trum 

| pas ir lietė daugiausia religinę 
dabartinės Lietuvos padėtį. Pa 
žymėtina, kad šios radijo traną-
liacijos buvo suorganizuotos Ka 

turi nei lenkų, nei lietuvių ir 
ir kt. skyriaus. Rugpjūčio 30 d. 
visas kongresas išvyko | pasku
tinę lankomą vietovę — Que-
bec, kur kongresas bus baigtas 
rugsėjo 1 dieną. Montrealy į 
kongreso darbus iš lietuvių lan

kėsi ir dr. A. Šidlauskaitė, tė
vas Kubilius, S. J., dail. Lady-
ga ir A. Jurkus. 

P A D Ė K A 
Keiftkiu nuoširdžią padėką. Dr. V. 

P. Tumaaoniui, kurs malonCJo man 
HČkmingai padaryti sunkią operacija. 
Taipgi nuoširdi padėka Justinui KM 
pui ir Jo žmonai, gyvenantiems 
3416 So. Ix>we ave., kurie parodfi 
daug pasišventimo mane ligoje lan
kydami ir pagelbėdami. 

Giptijonas Genutis. 
3.117 So. Union are. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėto atliekamas nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valką mokslai, įsigijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Fradftk taupyti šiandien! 

MUTUAL %LJm\m s 
A N D l O A N A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermak Rd. • Chicago 8, I1L 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pr«j. • UI VI rglnia 7*7747 
Sovlngt Intured te $10,000 by F.S.L.I.C 

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

Geriausi namams baldai, televi-
Stasys Barzdukas, t zijos aparatai, elek'riniai šaldytu-

broliai Palubinskai, V. Čyvas, 
S. Laniauskas, Drasutis, adv. 
Darnusis ir kiti parode didelį vai 
šingumą, aprūpindami delega
tus nemokamom nakvynėm, vai 
giu, aprodydami miesto dides
nes įžymybes. 

J Amerikos Lietuvių Fronto 
vyriausią vadovybę buvo išrink 

vai, skalbimo masines, siuvamos 
masino:-, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

JOS. F. , Ine. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio i'- ketvirta ti prof. J. Brazaitis, P. Padols-
kis, pulk. Šlepetys, J. Kazickas! «1,0"'° vakaran iki *:30 vai. 
ir L. Dimbriūnas. Suvažiavi-' |{

1
U(.V,ik" $dlM,ma. ju d lJ° valanda 

Iš \VHKC 1450 kll. radio stoties ket-
inas prasidėjo 9 vai. rytą, bai- vlrtAdledlo vąkarati nuo B tkt i vai. 

J . ., t , ,.„i,^M^ I vak. »u orkcHtru ir dainininkais. 
L'CSI gi 11 vai. vakaro. , 

Krunės: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
gKOHKTTl TRAVEL BURKAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Ulinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-8279 
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 S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, Iii 
Telefonas: LAiayetle 3-6719 

KIIEKVIENA S&SKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
At'GliHT SALOUKAS, Sekretoriau) 

i 
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„IR MAŽAS KCD1KI8 JUOS VES..." 

(18-11-6) 

/ \ r kada nors esate įsižiūrėję kaip vaikas pasironka savo žaidimą 
draugus? Jis tik klausia: Ar toli jis gali numušti sviedinį?... Ar greitai 
gali jis bėgti?... Ar geras jisai draugas?... 

Taip milijonai vaikų drauge gyvena ir drauge juokiasi šimtuos-
miestų ir mieslclių per visą Ameriką. Jei kartkartėmis jie turi savo 
mažus „karus", šie greitai atjeidžiami, greitai užmirštami. Va kas ne
turi pagiežos ir neugdo savyje blogos valios k.ulangi neapykanta 
M K v jgimta. 

JEI MES SUAUGUSIEJI NEfLlEGTUME NEAPYKANTOS MOŠŲ 
VAIKŲ ŠIRDYSE ffi MINTYSE, JIE EITŲ PER GYVENIMĄ KAIP 
BROLIAI VIENAS KITAM. 

Ir kaip civilizuoti, saugūs ir tikri Amerikiečiai, jų diskriminacijos 
normos būtų subrendusiam didesnio padorumo, didesnio teisingumo, di
desnio teisėtumo ir didesnio teisumo laipsny. Nebūtų diskriminacijos 
prieš ar už bet kur} asmenį dėl jo tautybes, jo rases... ar jo tikybos. 

Jis būtų Įslinktas jo charakterio ir gabumų pagrindu. 

SUBRENDUSIAM ASMENIUI TEREIKĖTŲ ATSAKYTI TIK SE
KANČIUS KLAUSIMUS APIE SAVO KAIMYNĄ: Ar jis padorus? Ar 
jis teisingas? Ar jis teisus? Ar jis doras? Ar jis geras kaimynas? Ar 
jis pajėgus darbininkas? Ar jis geras pilietis? 

Teisingos normos ir lygios normos! Neneigiant ne vienam progos 
dirbti petys į, petį su savo kaimynu lygiai - kaip tos pačios firmos 
ir tos pačios unijos nariai ;darbdavis ir darbininkas lygiai. 

Tik laip tie trys čia rodomi vaikai, ir visi kiti valkai ir mergaitės — 
Amerika, jei taip nori sakyti - galės žengti pirmyn ir k'estėti. 

y 

Ateities Darbo Dienoms (Labor Days) užJkiinkite tą saugumą 
ir progų lygiirhą, kuriuo Amerika turi pagrįsti savo išlikimo pasiti
kėjimą, tuomi įgyvendindami mūsų krašto steigėjų ir Gyvybės Davėjo 
principus. 

• 1952 GENERAL CABLE 66RP6RA?l6N 
-
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šį šeštadienį Naujos parapijos 
bažnyčioje. 

Vinco Jcnuškaite spalio 26 d. 
duos savo koncertą Mažojoje Te 
atro salėje. 

"Auna Christie" veikalas bus 
statomas VVHK salėje spalio 5 
dieną. Reng'ejai — Kultūros 

Barauskaite sava-

Lietuvių Fronto atstovi) suvažiavimas 
Praeitą šeštadienį ir sekma- dabartinė padėtis, peržvelgta 

dienį Clevelande posėdžiavo Lie- praeitis ir mesti metmens atei-
tuvių Fronto atstovai. Didžiau- ties veiklai. Priimta eilė rezo-
sias delegacijas buvo atsiuntę liucijų ir nutarimų, kurie vė-
New York, Chicago ir pats su- liau bus paskelbti. Aiškiai pasi-

I PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
j Patarnaujame gerai ir pigiai I 

važiavimo rengėjas — Cleve-
land. Visi suvažiavimo dalyviai 
sskmadienį 8 vai. išklausė šv. 
mišias už savo žuvusiuosius. 
Pamaldų metu giedojo viešnia 
iš Chicagos solistė Klimaite. 
Posėdžiai nuo ankstaus ryto iki 
vėlos nakties vyko lietuvių sa
lėje. Svarstyta Lietuvių Fron
to, kaip rezistencinio sąjūdžio, | gūsio, jaunimo. 

' ' 

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDOS GEGtalNfi 

Rugsėjo 7 d., šį sekmadienį, 
Naujosios parapijos sode ren
giama viena iš populiariausiųjų 
Clevelando lietuvių radijo va
landos gegužinė. Ši gegužinė iš 
kitų išsiskiria ne vien tuo, kad 
visada būna graži humoristinė i __ ' _ 

Trcartine 
mūsų clevelandiečių paruošta' T T «„«~„„.v,o v>„+ ;~ .,~ M „ ^ „ ; I nonskai Įstojo j JAV kariuome-programa, bet ir savo nuotai- j e J • 
ka ir dvasia. Šokiams gros Ri-'nC* , „ „• . . 
mo Gylio kapela. Pradžia 2 vai. ! L , K F R ^ " « įvyks rugsėjo 

Kviečiami visi _ jauni bei j * d , c n * dr S Tamosaic.ų reai- j d j m fc m l i o 4 d y i e š a i 
seni - atsilankyti ir maloniai į ^ n ^ ° J e ' 2 6 0 0 1 L a k e fore 

praleisti laiką jau besibaigian-' 

sakyta remti Vliką, kaip vienin
telį vyriausiąjį Lietuvos išlais
vinimo organą. Programines 
kalbas pasakė žinomieji abie
jų — rusų ir vokiečių — okupa 
cijų rezistentai. Delegacijų tar
pe matėsi daug brandaus, ką 
tik augštuosius mokslus bai-

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrglnia 7-7097 

Vieša Balio rinkliava 
Detroite 

Po didelių pastangų ir ilgo 
laukimo. Detroito miesto savb-

Premijos už 100 geriausių 
rašinių 

Chistoferių draugija pradėjo 
didelį kultūros darbą, skelbda-

čios vasaros popietyje. 

talpinta be akcijos vadovo J. 
Rimašausko žinios, čia norima 

tyje duoti leidimus tik gerai ži-
1 nomoms amerikiečių organiza-

padaryti keletas patiksnmmų: , c i j o m a k a j p R e d C r o s ( j | C o m . 

munity Chest, veteranams. a) "Stop Genocide" ženkleliai ' 

LKF IŠKILMINGAS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo aštuntajai paminėti 
lietuvių salėje šaukiamas Lietu
vių Kultūros Fondo narių iškil
mingas susirinkimas šį sekma
dienį 12 vai. Susirinkime bus j j A V-se ir visuose kituose kraš-
trumpa paskaita ir meninė da-1 tuose pradedami platinti š. m. Detroito Balfo skyriaus val-
lis. Kviečiami visi dalyvauti. , r u g s ė j 0 mėn. ir platinimo akci-jdyba tikisi, kad ši proga bus 

! ja tęsis iki 1952 m. gruodžio ' pilnai panaudota sukėlimui pi, 
ĮSIGIJO inrgn. 31 d. ,nigų pasilikusiems Europoje su-

K L E K T R O K A R D I O G R A F ^ L ' b> Akcijos rezultatai, su at- .šelpti, parodys lietuvių vienin-
i siliepusiųjų pavardėmis ir atitin igumą ir organizuotumą ameri-

Dr. Edmundas Juodėnas, spė-1 jcRm„ organizacijų reviz. komi-j kiečių visuomenės akyse ir tuo 
jęa susidaryti plačią pacientui* i ̂  n u o m o n e , bus paskelbti spe j pačiu didins lietuvių galimybes 
ir turįs gerai įrengtą kabinetą j c i a į u b i u l e t en iu iki 1953 metų i ateityje. 
St. CIair ir 3 gt. kampe, nese- j . m § n 1 6 d B i u l e t e n i s ; įnformac i io s SUsiiusios 
nai Įsigijo naują elektrokardio- i 
grafą. Elektrokaidiagramas jis 
daro savo kabinete arba ligonio 

valdybė davė Balfo skyriui lei- ma įvairius konkursus. Viena
me iš paskutiniųjų buvo šim-1 

rinkliavai Tag Day pra* tul asmenų paskirta premijos I 
vesti. po $100, kas sudaro $10,000,1 

Atsižvelgiant į praeitų -etu- i u ž geriausius rašinius, tema, I 
viškų rinkliavų gralių pravedi- k u o S a l i ž m o £ u s Pasidėti, kad I 
mą, šiais metais lietuviams bu- P a * a u l i s b ū t l * geresnis. Konkur | 

sui rašinių buvo atsiųsta iš 

Patikslinimas 
Kadangi 1952 m. rugpjūčio 

14 d- "Drauge" tilpusi "Stop , " ' į į į ^ ~ j į į į į ^ ' " k a d a n g į 
Genocide informacija buvo pa- > m i e s t o v a l d ž i a n u t a r u s i M visų JAV ir Kanados. Nema 

Ar 
j 

Nenorit 
žas skaičius 
chieagiečiai. 

laimėjusių yra 

numatomas išsiuntinėti visiems 3U r i n k l i a v a ) b u s p a s k e i b t o s ve-

namuose. Daktaras pasiekia-

atsiliepušiema. 
c) L'Ctuvių Tautinės Martiro

logijos skyriaus, veikiančio prie 

liau. 
-

raas telefonais: HE 1-0937; EN ^ ^ Antinacinės Rezisten 
1-2465 ir LI 1 5330. 

• • I N I . 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir HKAUl.ŽItJ ŽAIZDŲ. Jlo j 
nojrali ramiai sCdfttl Ir naktimis mio- i 
goti, n<s Jg užsisenSjusioH žalzdon 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
ntežSJlhia ir skaudėjimą senu at
viru lt* skaudancV.ų žaizdų. UfaikltB 
DKGl'LO Ointmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes pah-ngv ntf Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jj taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jis taipgi pasalina' n l e ž -
Įima ligos, vadinamos PKOHJAKIS. 
Taipgi pa.šalina p< rsujimu ligos, vadi 
narnos ATHl.KTR'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir pornly&lma tarp-
plrkčlų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiiistancios Ir suskilusios odos JI 
yra gera gyduole nuo visų išvirsimų 
odos ligų. LĮJ0ULO 
Ointmont sutelks jum . 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuvių 
Katalike Radijo Programą, 

— vadovaujamą — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI T R A K B I / L C V A M A 

Kiekvieni*,. SekiuadlenJ nuo 
1:80 lkl 2:00 1*1. p . p . 

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTUOS BHADDOCKB 

Visais reikalais kreipkitės ftluo ad
resu: liithųanian Oathollc Hour, Ka-
dio Statkui \ V I J O A . Hnuldock, Pa. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALAND08: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franclsco. 

Telef. Y A 7-1099 

VESTUVINĖS NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos1 
1 i i i • — — . • » - « . i 

MCSŲ SPECJIALYBft 

EDVARDAS J. ULIS. Sav. 
4068 Archer Avcnue 

Telefonas Vlrginia 7-2181 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALRIAMOS MA-

l ftlNOS • LYGINTUVAI • (IRON-

E R 8 • PLOKftTELRS (RECORDS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPUANCE 
I»1LNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

A I T MINAVIMAS 

4057 South Archer Avenve 
Tcl. YArds 7-8666, Chicago 52, I1L 

TRUMPAI 
Clevt landas nuolatos didėja 

naujais iš kitų vietovių persi-
keliančiais lietuviais. Ne taip 
senai apsigyveno iš VVorceste-
rio St. Astrauskas, K. Budrys, 
P. Dabrila ir A. Orintu šeima. 
Greitu laiku atsikelia Kasulai-
čių šeima iš rittsburgho, L. 
Žitkevičiaus šeima iš Brookly-
no. 

Antano K?alo Ir Ado: Vrl-
čekauskaitth 

ŽUVŲ JAUTRUMAS 

cijos buv. Politinių Kalinių Są- I K o ^ l žuvys, plaukiodamos 
jungos ir tvarkančio "Stop 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ; J 8 R f * ' p S j ^ j ^ 
nocide" ženklelių platinimą, ad 
resas yra: 

nervai, kuriais jaučia arti esan- Į $1.25 ir $3.so. pirki
te vatatlnftae Chloac 1 

Lithuanian National 
Martirologe' StH-tion 

P. O. Box 1202 
Cleveland, Ohio 

PETKLIšKIV JAUTRUMAS 
Peteliškes turi taip stiprų 

skonio pajautimą, kad jos gali 
susekti 

trenkia j pakrančių akmenis? įte«"nctg koj»j. LORU 
lo Ointtnont yra par 
duodamas po 75 ot.. 

Tuoj po jų oda yra specialūs l o ^ " ^ yra Par-

tį daiktą visai jo nepalietusios. 
• •' 1 • • rąm "••-

TADO BALCICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
MS6 W. žarrt St.; YA. 7-0841 

Ir apyl1nkf.sp Ir MII 
vvaukeo, a r b a a t 
Him;kite inoncy orde
ri j — 

MIOUI.O, Drpartment I) 
5618 W. Fddv St, Chicago 34, 111. 

JtUlberry 5-3694 

1 

MILDA BUICK 
SALES 

407 West 35th Sfree. 
Lflfayette 3-2022 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR I<> TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. I L U 
Tel. \VAIbrook 5-9209 

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

Puikus miSinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili j natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At-

RASTI N R ATIDAHLYTA kasdien nur, siminkits, kad tamsūs plaukai 
8 vai. lyto lkl 6 vai. vakaro ir jaunina iSvaizdą. 
ftofttadlcnlals lkl 3 vai. vakaro | 

Jei jūs norite išmėginti ši 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 vertes 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. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RliSlŲ 
MEDŽIAGĄ. 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIMA IR P R K K i y PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PEKKKAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat pei siunčiamo J užslcnj 
pakieteilus (vairaus rnninto 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3:45 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

I'u varde 

Adresas 

MUstas Valstybe 

cukni skiedinyje, kui | L4ikrd<18lii oiektroniskai pjitikrina-
„, i nil ir atnaujinami. Atstovybės visose 

cukraus tora viena trys šimtai i nikagM lietuviu kolonijom. Dąrhrt 
A.Ai.kaAM4t-x , i n j )„ I vai.; f.-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

vestuves Įvyksta tūkstantine dalis. lft.„ va, v f tkaro. i 

i —•—~ 

' 

• 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA 

FEDERAL 
1. Ji y r a s t i p r i a u s i o j t a u p y m o į s t a i g a . 
2 . D a b a r j i m o k a riklesnį d \ i d e n d a . 
3 . J i y r a g r y n a i l i e t u v i š k a i š ta iga . 
4 . JOK A t s a r g o s i mulus d idesn i s i irgu 

$3 ,000 ,000 .0a . 
5 . ( a s h , Gov, B o n d s ir ( i . 1. p a s k o l ų turi 

d a u g i a u *20,00o,000. l .0 . 
6 . N a m a i ir visi į r e n g i m a i p r i k l a u s o 

S t a m t e r d Fedrral , bot k n y g o s e Jų vertfi 
y r a t ik ta i $ 1 00 . 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Plionc I. H. 0300 Indiana Ilurbor, ludiait;. 

MES 1SF1LDOME JCSV OYDYlX)JO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKV. K1TV SMULKMENA. 

KAIJIAMK I.KN KINKAI 
• — — — — i i • • — • '• • ' • • • — • ' 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUi . . t l l l i l l l l l l l l l l .>liSIIIIMIIItlllll(lliiMllMlllllllh'"iilllllllllllllllillll 

I I K t 1! V I H K A Į S T A I G A 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

T l! R T A S -
$30,000,000.00 

" ~ '" i" ' . " I I . . . "~ ~ 

STANDARD 

ĮSTAIGOJE: 
7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

1. Per 43 motus ji visados \ Įsiems išmo 
kejo pagal pareikalavimą. 

0. Visuose jos skyriuose mandagus ir t.i-
singas patarnavimas. 

10. Iiiekvieno sjjskaila F. S. & L. 1. Corp. 
ao.lrausta iki $10,000.00. 

- i »_| - . , • • • » . • . . i • m.; ( ' - | . Į /f 

l'iu i g:, i padčti iM-ii-s II i 4 

iiH'in sio diedą nc&a 

dividendus nuo pirmos. 

M t M B E N 

STANKŪNAS 
FOTOGRAFAS 

r/'ftToT 

3315 SOUTH HALSTEP STREET 
Telef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

llllllllllllllllliniiiiiiiiinitiiiiiiiiMiiniMiiiiiiininuiiiniiniMinimin>i.MMM>M>i»««. 

• - • - • • • - • - • - • i r - . • • • • • • * » • * »-«-• • • • « « a « « 4 

TELhViZM Di B£I RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
N f • llLtVCJOl C 
(guallfied engineers* servlce) j 

3120 5. HotetPd Street - 04nuN> 6-6887 1 
~~*-,>* + ~*-*^^*^ A ^ i T 

Standard Federa! Savings 
. ANI) MAN ASS0C1ATI0N OF OlICAGO 

4192 firchur Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTIN MACKIKU'lCll, prezidentas. Telefonas: Vlrglnia 7-1X41 
t 

ibtal^io vaUamloA: Kaodleu nuo 9-to« ry»o lkl 4 vai vo piotų. Ketvirtadieniais nuo 9-to« vai. ryto lkl S 

vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. , 
u * . * * * %**tjmm 

-MDMmirvfe.. S T i 

-:— r atSS •' - —• [X 

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 spiruoklrs — su dideliais su-
taupymais. ^irkite dabar ir su
taupykite. 

Pirma J. ir Kfetvlrtad a tdara iki 9:8H ^al vakaro 

Soiithwest Funiiture (ompany 
6200 Soufh Western Ave.» priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai bo jokios kredito jBtaigos 

^ • v H ' . •••'••••' ' • ' « ' ^ - - ^ ~n'-~~",?t:*T-.-ZL~^rrr... ~"^~±/r 

M \ 

i 
IN^URH) 

opeh #:i«»yji1g« accoortt 

i*Hls?itįOnth -

Utlikriukit taupymai *< >i&| / 
TvrįSkit pini^pi kai Milda ,--

Praifttt ta $1 • MJftU 

A0AL,dAVir 
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Nepatenkinta 
Vengrijos komunistų partija 

labai nepatenkinta kaikuriais 
partijos pareigūnais. Jie kriti
kuojami, kajd gjdisi savo pro-
letariškos kilmės ir labiausiai 
dčl dalyvavimo religiniam gy
venime. 

PARDAVIMUI 

Auga pašaukimai 
Šj pavasarį visose Lenkijos 

vyskupijose buvo įšventinta 117 
kunigų. Pašaukimai j kunigu* 
auga, nežiūrint labai nepavydė 
tinų veiklos ir pragyvenimo są 
lygu- • 

2mogus, kurs tegalvoja tik 
apie save ir tik savo pelno jieš-
ko — negali būti laimingas. No
ri gyventi sav, ;;.i gyvenk ki
tiems — Seneka 

tfestern Auto Exchange 
Autorizuotas dylerla, kur) kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virs 100 įvairiausių 
nuukrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks jums sąžiningiausią ir 
iianUaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gčdos nedaro. 

Pnes perkant automobilį, nepa-
nirškite užeiti ar telefonuokite. 

MK. A. S M T A S 

Western Auto Exchange 
6400 So. VVeBtern Ave. 

KEpubllc 7-6400 

REAL KSTATK 

PARDAVIMUI 

Pardavimui 2 dalių saliono 
komplektas, kaip naujas. Kreip
tis: V. Zemer, 

10232 So. Sangamon St. 
Tel. Iinitop 5-5027 

Parduo ąma g lefttnia „Mfe" $3f».00. 
Parduodama ,.sho\v ease" tinkama 
vartoti brangvnybiu krautuvėj arba 
kepykloj $30.ou. Kreiptis: Ztgmunt 
Lakef. IK IK 80. Ilalstcd SI. 

(Anai 0-4703 

Savininkas parduoda namą arti Ar
cher Ir Kedaie Av*. Prls kampo. 
Dviejų butų mūrinis; butai po 6 
kam b. l'idarl poroal. Karfttu vand. 
apftlld. 2 autom, garažas. Du auto* 
lua.isul karftto vandens Šildytuvai. 
Susitarimui Jaukite — 

Vlrginiu 1-21M 
• • . . i 1 1 

PARSIDUODA NAMAS 
Dviejų aukštų mūrinis namas (po 
6 ir 7 kambarių), antras aukštas 
yra tuščias; kaina $15,500. Sąly
gos pag rintos. Matykite jį 6223 
South Green Street arba šaukite: 

ENgievvood 4-1 67 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
HELP WANTED VYRAI HELP WANTEI> VYRAI 

r-
Yra gerg darini 

C0RN REFINING C0MPANY 
Jei turite reikalingas kvalifikacijas, 
mes turime Jums darbo. fra yra tik 
keletas: 

Cutting Pressman $1.97 \ vai. 
Shipping Checkers 1.62 \ vai. 
Power House Ollers 1.54 J vai. 
OU Extraction Helpero 1. 54 \ v. 
Ash Handlers 1.54 | vai. 

Taip pat turime vietų 
MAINTENANCE 
MECHANIKAMS 

Kai kurie mūsų priedai: 
Bonus Planas, Pensijos Planas, 
Group Life Insurance, Hospita-
lization. 

Nemokamai priedai ligoje ar 
nelaimėje. 
Suvlrl 2fi<#. mflau. darbininku čia 
dirba 2<> nuMų ar daugiau, Kreipki
tės dabar! 

C0RN PRODUCTS 
REFINING C0MPANY 

63rd & Archer Ave., Argo,, 111. 
Employment office 

Tel. POrtsmouth 7-1700 arba 
Summit 2000 Ext. 271 

HKVKRA«F. R1STR1BIJTOR 
WANTK1> 

S. S. Terrltory no\v avallable. Mušt 
be flnaneially able. Opp. for .ar«e 
rarnings steady work. 

HIRF.S BOTTMNO <X). OF 
OgEIOAGO 

(1543 S. l*arkway 
H( tterflebl H-'M\2'2 

Turime nuolatinį darbą sąžinin
giems darbininkams 

* PLASTIC MOLDERS 

Inistrne D, P.. Išmokysime darbą. Oo-
•OH darbo sąlygos, .švari dirbtuve. 
Apmokamos atostogos bei .šventadie
niai. KrelptiB — 

R O G A N B R O S . 
8031 N. Monticello 

(arti Oakton) 
Skojrie 2665 

IIEIJ' VVANTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatine tarnyba su 
užtikrinta ateitim? 
BELTONE IIEARING AID GO. 

Turi keletą vietų gabiom maŠinin-
kėm-typists. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Ims naujai 
pradedančią dirbti. Daug priedų 
darbininkams. Proga progresuoti. 
Kreipkitės šiandien ir pasitarkite 
apie jūsų ateitį su — 
BELTONE HEARING AID CO. 

1450 W. 19th St. 
Mr. Kessler 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

•v Pardavimui 
GROSERIŲ IR MftSOS 

KRAUTUVft 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuvės. Ilga
laikė nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

" D R A U G A S " AGENCY 
55 E. WaHhington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

28*4 80. Oaldey AVA. 
TaL VlrfinU 7-SS40—7-64I41 

I REAL E8TATE 

— _ _ _ _ _ _ 

HKLP VVANTED — VYRAI 

STEVVART WARNER NEEDS! 
AUTO SCREW MACHINE 0PERAT0RS 

and 
TRAINEES 

• l'.rou n * Sb.ir ĮM-

• tiridleys 
• Davenportn also 

• Turre t Lathe Operators 
• D; 111 Press Op.rators 
• General Factory 

V 

Gocd working conditions. Many employee benefits. 
MR. JUST 

2807 N. Wolcott (at Diversey) 
= * * 

REIKALiNGI VYRAI BENDRAM DIRBTUVES DARBUI 

Mes esame dideli tikėtojai j tą mintį, kad nėra nieko geresnio 
kaip kad būnant GERAM PALANKUS Tiems žmonėms, kurie dir
ba dėl mūsų. Mes turime geriausių PRIEDŲ sistemą. Jūs galite 
gauti daugiau pinigų su draugiška programa DEL jūsų pasilinks
minimo ir jūsų patogumų darbe. Visi darbininkų priedai. 

JAS. P. MARSH CORP. 
3501 W. Howard EVANSTON AMbassador 2-4800 

HIGH SCHOOL 
AND 

COLLEGE GRADUATES 
OPPORTUNITY AVA1LABLE FOR EXPERIENCED OR INEXPERIENCED 

LABORATORY TECHNICIANS 
AND 

JUNIOR CHEMISTS 
for work in niodern VVest Side Paint Plant; Advancement possible in fields oi 
Sales, Production and Research. Excellent employee benefits; Include 

• PROFIT SHARING PLAN 
• GROUP UPE INSURANCE 
• GROUP HOSPITALIZATION INSURANCE 

Plūs good working conditions. We are a progressive growing Organization and 
need good men "NOYV". Please call MR. W. A. NINNIS, NEvada 2-3700 

Siūlome pirkti gražų sklypą žemės 
— 62 akrai, l,emont Townshlp. Oook 
pounty, Illinois ir arti Hlg Kun Oolf 
Course. 2im6 tinkama padalinimui Ą 
mažesnius sklypus; yra vienas 5 
kam b. modernus medinis namas su 
dviem keramikos koklių vonioms; 
vienas 4 kamb. modernus medinis na 
mas su uždaru pusiniu lentų, ..poreiu" 
ift priekio. 2 (vieno autom.) garažai. 
1 vifttlde, 2 tvartai. 1 cemento ,,silo". 
4IMI krūminių ..eoneord" mėlynu vy-
nuogių Ir 100 vaismedžiu. Del pilnes
nių informacijų kreiptis asmeniškai 
ar telefonu — 

KAIIN AND BR0WN 
AGENCY, INC. 

3 N. Ottavva St. Joliet, Illinois 

Tel. Joliet 5244 

105«h ir State St. apylinkėje 
2-jų augštų modernus mūrinis na
mas, butas rūsyje. Apžiūrėti gali
ma tiktai susitarus. Agentai nesi-
kreipkit. Šaukite Samuel L. Bullas 

STate 2-5184 

6 kamb. bungalow. (lažinis apšildy
mas. Nuo sienos iki sienos kilimai, 
..drapes" — užuolaidos ir karny/ai. 
Tualetas ir ,,shower" rflsyje. Viršuj 
galima dalj kambarių Išnuomoti. 2 
autom, garažas. 

0330 S. Knox Ave. 
Kil iame 5-4091 

Skambinti po 3 vai. popiet. 

PARDUODAME SAVO NAMĄ 

3 suaugusių asmenų Seimą Jleftko G 
kamb. neapstatyto luito. Pageidautų 
Ohatham Fields ar Brainerd apylin
kėje, arti Itock Island arba Illinois 
Central susisiekimo. Mokės iki $125 
į m6n. Geros rekomend. Prašo skam
binti ANdover 3-4000, Kxt. 821 Šio
kiadieniais tarpe 9 ir 5 vai. Vakarais 
ir savaitgaliais WEntWOTth 0-5004. 

SQUIRE DINGEE OO. 

Tuojau pat reikalingas 

MAINTENANCE MECHANIC 

Pataisymai ir prižiūrėjimas kad 
„lift trucks ir conveyors" butų 
gerame sto\ty. Kreiptis šiandien 

SQUIRE DINGEE CO. 
1854 Besly Court 

(arti Cortland & Ashland) 

Reikalinga patyrusių 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
(prie „H'g'.i po\ver" maftinu). Kreip
tis: tremiame augUe. 

314 North 13th Street 
PHILADELPHIA, Pa. 

——— 
MARQUETTE PARKE 

Parduodamas 2 augStų mūrinis na
mas. 2 butai po f> kamb.. du dideli 
kamb. ,,bclsmente". KarStu vande
niu apSiidomas. 2 autom, garažas. 

7143 So. Washtenavv Ave. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

sugebąs pardavinėti krautuvėje. Nuo
latinis darbas; geros darbo sąlygos. 

HIGHLAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

SPOTTER 
1 Reikalingas patyręs del vertingo 
sauso valymo. Nuolatinis; geras 

atlyginimas 

VILLA CLEANERS 
Šaukite: Villa Park 6380 

Corrugated Box Makers 
EXPERIENCED ] 

• PRESSMAN 

• BUNDLERS 

• HELPERS 

Will train some inexperienced. 
Steady year round work: Good 
pay and good working oendi-
tions. Opportunity for advance
ment. Many employee benefits. 

Mankius Container Co. 
6935 W. 65th Str. 

RKAIi ĮOSTATK 

BRIGIITON PARKE 
$2,200 j mokėti. 5 kamb. namas su 
rusiu. Centralinis apšildymai, vonios, 
karstas vanduo Ir visi patogumai. 
Kaina tik $8.700. 

BRIGHTON PARKE 
$4,000 jinokėti. 2-jij augstų mūrinis 
namas. $100.00 pajamų ir 8 kamb. 
butas pirkėjui, rentrullnis apšildy
mas Ir visi patogumai. Kaina $18,-
500. 

Abu ••vri piikiniai 
Saukite p. SANCIAII.A 

LAfayette 3-3500 
FELIX F. GORDON & CO. 

4106 S. Francisco Ave. 

PILSEN APYLINKĖJE 
NAMAS—2-jų butų po 4 kamb. 2 vo
nios. Karstu vand. apsild. Autom, 
karstas vand. 2 autom, mūrinis ga
ražas. Augfttas cementuotas rūsys. 
Skalbimui įtaisymai. Sieteliai ir žie
miniai langai. Prieš mokyklą; arti 
katalikiški; bažnyčių. Vienas butas 
tuščias; „deeontrollod". Ldibal mo
dernus. Susitarimui skamblnkito — 

CHvsapcake 3-6748 

*f 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

ilgi išsimokejimai. 

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

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu darbu 
su užtikrinta ateitim? 

I. B. M. OPERATORĖS 
Patyrusios, bet priimsime ir sąžiningas 
pradedančias. Malonios darbo sąlygos. 
Gausūs priedai; nereikia dirbti naktimis 
bei šeštad. Ateikite arba šaukite dėl as-
miniško pasikalbėjimo. 

UPPER AVENUE NAT'L 
BANK of CHICAGO 
919 North Michigan 

WHitehall 4-7000 

OPERATORS 
High povver machines. Some ex-
perience reąuired. Apply: Third 
Floor, 

314 North ISth Street 
PHILADELPHIA, Pa^ 

Reikalinga moteris bendrai na
mų ruošai. Turi mėgti vaikus. 
Atskiras kambarys, su radiju. 

WAlbrook 5-6767 

Reikalinga valymui moterys; 
nepilnas valandas; vakarais 
darbas dviem ar trim valan
dom. Patogios vai. pagal susi
tarimą. Geras pradžiai atlygini
mas. v 

REFLECTOR HARDWARE 

CORP. 

2235 S. Western Ave. 

CLERK - TYPIST 
PERMANENT 

5 day week. Good starting sa-
lary. Modern office. 

Call. Mr. Kearns 
REliance 5-2300 

j Ar JleSkote nuolatinio darbo su pro-
Rom progresuoti? .Mos turinu- jums 
Viotą 

STEN0GRAPHER 
Malonios darbo nąly»?os, Jvairios pa
reigos. 5 dienų savaite. Atr-condi-
tioned" raMlnė. Ims budrią naujai 
pradedančią dirbti. Saukite. 

WHitehall 4-2100 
Ar Jus jioSkote nuolatinio darbo? 
TYIMSTS — GENERAL CLBBtOAIj 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos. Priimsime sąž'nlngas prade
dančias darbą. 5 d. sav.; gausus prio-
dal. Ateiklto del asmeniško pasi
kalbėjimo. 

HALL — MACK, CO. 
7155 I \ili,ni;;r Ave. 

Ar jieškote nuolatines tarnybos su 
užtikrinta ateitim? 

MID-STATES CORP. 
Tuojau pat reikia 

TYPIST, 
GENERAL CLERICAL 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Ims sąžiningą naujai pra 
dedančią. 5 dienų savaite. Moder
ni raštinė. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu. 

MR. BERGNER 
831 S. Wabash Ave. 

WAbash 2-9710 

Pulki taverna su visais elektros J-
rcngimals ir likerių krautuve* su 2-Jų 
flftty (po 5 ir 7 kambarius) namu. 
trims automobiliams garažu tik už 
$24.000.00 Nuomos duoda $266.00 m§ 
nosini. Ksant reikalui galima gauti 
$10,000.00 paskola, ftauklte telefonu 

Blshop 7-0590 

Pardavimui tavorna Ir rostoranas. 
|s.gyvenęs, gerai einąs biznis. Puiki 
npvllnke centro tarpvalstybinių sunk
vežimių linijų. Augantis biznis, pilnai 
| rengta*, Modorn'is {rengimai. Visi 
elektriniai šaldytuvai. Prieinama kai
na, dPl ligos nori skubiai parduoti. 
Nepraleiskite ftios progos. Pamate j-
vertinslte. Aaukite — 

REIKALINGAS BUTAS 

DSmeilo, namų savininkai! Orjžęs ve
teranas, dirbantis Commonwealth K-
dison Co., žmona Ir valkas žūtbūtinai 
reikalingi 4-6 kamb. neapstatyto bu
to, pageidautų Aildomo, Alaurvak. 
miesto daly. Dekoruos. Iki $66. Ge
ros rekomend. Ramus, pageidaujami 
nuomininkai. Praftr. skambinti 

RPauldlng 2-8474 

IjIetuvP moteris Jleftko mažo apstaty
to apšildomo buto arba kambario. 
Apylinkėje Rrlghton Parko, Hrldge-
porto arba ft'aurvak. miesto daly. 

Tel. \VF.ntworth 0-0805 

V lir.iniu 7-0103 

I»AHDAVT f̂ITl 
Saldainių ir maisto krautuve. Tslgy-
venes, gerai .einąs biznis, puikioje 
apylinkėje, arti mokyklų. Ideali vie
ta porai. Jkainuota nebrangiai, nori 
skubiai parduoti. 

Skambinti — 
< Apitol 7-0042 

BRIDGRPORTE PARDUODAMA 
KRAlJTUyfl 

Groserlų, m5sos, vaisių, daržovių, bei 
Saldyto maisto krautuvg. Pulki biznio 
vieta. Gera nuomos sutartis. Apžiū
rėkite, Jvertlnslte. 

3235 S. Halsted St. 
CAlumet 5-o 103 

1»ARDAVIMUI 
G51lų krautuve Ir namas. Gerai ei
nantis biznis {steigtas prleft 27 me-

! tus, geroje apylinkėje. Šiltnamis. Na
mas ift S-jų butų po 4 kamb. Teisin
gai jkalnuotas, nori skubiai parduoti. 
Nepraleiskite šios progos. Pamatę J-
vertlnslte. Skambinkite 

J. VOGIO L RFAI/TY 
• .It.uelaiMl 2-0702 Miv likai 

DPmMilo savininkai — pora, abu dir
banti, 2 valkuelal. 13 ir 14 m. amž. 
skubiai turi gauti 6-6 kamb. ne-
apstatytą, goriau ap.Mld. butą piet
vakariuose, ft'oj vietoj lftgyveno 7 m. 
Oall tuojaus užimti. Geriausios re
komendacijos. Prafto Saukti Šiokioms 
dienoms po 6 vai. vakaro Ir visa 
dieną SeStad. Ir sekmad.: 

I'IJI/H 2-4344 

PARDAVIMII 

Valgomų produktų krautuvS. Tslg>'-
venes, labai gerai einantis biznis, pui
ki apylinke. Daug prekių. Prieinamai 
jkalnuotas; nepraleiskite šios progos. 
Pamatę jvertlnslte. 

CApitol 7-8135 
po 6 vai. vak. 

HELP VVANTED MOTERYS 

Dirbkite arti namų., sutaupy
kite ant važinėjimo laiko ir iš
laidų. 

SUNSHINE BISCUIT, INC. 
Turi vietą dėl 

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BOOKKEEPER 

Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos įskaitant mašinraštį, 
bendrą įstaigos darbą. Valgykla 
ant vietos. 5 d. sav., 40 vai.; 
Kreiptis — 

Sunshinc Biscuit, Inc. 
3659 So. Ashland 

Turime vietą gabiai 
GENKKAIi OLERIOAL WORKER 

Malonios darbo sąlygos. Jvairios pa
reigos. Tiktai viena tarnautoja rafttl-
n5j. PfOga vartoti savo Inieiatyvą. 
Krelpjls asmeniškai arba telefonu — 

1355 S. Mieli Ignu 
WKb.ster 0-4031 

Savininkai — skubu: 2 suaugę as
mens. 4 mokyklos amž. vaikučiai 
skubiai turi gauti 5-6 kamb. ne-
upstatytą. apftlld. arba ne butą piet
vakariuose, ftloj vietoj ISgyveno 6 m. 
Turi lReltl, naujas savininkas užima. 
Dekoruos. Geriausios rekomendaei-
|os. Prafto Saukti ir duoti Slai už
sipelniusiai Seimai butą. 

F.Stebrook 8-1010 

Vidutinio amž. pora, vyras geležin
kelietis, ir žmona, jieško skubiai 4 
ar 5 kamb. neapstatyto, apštld. buto. 
Neturi valkų nei naminių gyvulėlių. 
Plet. ar pletvak. miesto daly. 1-me 
ar 2-me augšt. 16 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Naujas savininkas užima bu
tą sau. Geros rekomend. Skambinti 
tarpe 10 vai. ryto Ir 2 vai. popiet. 

NEvada 8-0700 

Atsakinga pora Ir vienas trejų metų 
valkas skubiai Jieško 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto namo ar buto Paleidžia
mas ift kariuomenes. norPtų buto Iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroje vie
toje Oalumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'e. Skambinti 

Rusnei l 7818 

Atsakinga šeima skubiai jieško r. ar 
6 kamb. neapstatyto buto. Pageidau
tų South Shore apyllnkCJe. Nupirks 
dalj baldų ir patys dekoruos. 5 m. 
gyv. dabartinėj vietoje. Namas par
duotas, naujas sav. užima sau. Ge
ros rekomend. Skambinkite 

lilvlngston 8-4047 

Patikima vidutinio amž. pora (balti) 
su 2 Jaunais berniukais skubiai turi 
gauti 4-5 kamb. neapstatytą. apftlld. 
butą taip pat garažą. Jei (manoma. 
pietvakariuose. Turi savo plytą Ir 
.šaldytuvą. Vakaruose nuo Ashland. 
Gali tuojaus užimti. Ger'auslos re-
komondaeljos. Prašo Saukti: 

VtAlbrook 5-2005 

Patikima pora (registruota gailestin
ga sesuo) ir 3 vaikučiai skubiai turi 
gauti 2 arba 3 miegam, kamb. ne
apstatytą butą vakaruose nuo Ash
land, norfitų gauti pietvakariuose 
priemiestyje. Geriausios rekomenda
cijos. Gali tuojaus užimti. Prašo Sauk 
ti: POrtMiKMith 7-0273 dSl pu kių 
nuomininkų. 

Ar domitės nuolatine tarnyba 
su užtikrinta ateitim? 
GENERAL CLERICAL YVORK 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos. ,,Ono giri office". Proga nau
doti savo iniciatyvą. 5 d.. 37 % vai. 
savaite. Kreiptis asmeniškai ar te
lefonu — 

Atsakinga Jauna pora. abu dirban
tieji. JieSko 2 % -8 kamb. neapsta-
tvto buto, pietryt. miesto dalv arba 
South Shore apylinkėje. Dekoruos. 
Coli tun<*a užimti. Tkl $60. Geros 
rekom. DOrchester 3-2759 po 6 v.v. 
š'okladlenlals. šešt. Ir sekm. visą 
dieną. 

DSmesio. savininkai. Du a*sak»ng'' su-
nure asnvmvs skubiai jieško ' a»- 5 
kamb. neastatyto buto su apšildymu. 
Pageidautų pletvak. miesto daly: pir
mame augšte arba sausame rflsyje. 
C.eros rekomend. Gali tuojau užimti. 

\VAgner 4-0819 

ISNUOMUOJAMA^ 

lšnuomolanias kambarys vyrui. <!all-
ma naudotis virtuve. 

2143 W. 24 Str. 
Antras augStas 

HKLP VVANTED VYRAI 

^ : 

Tuojau reikia 
STALIŲ-CARPENTERS 

Ilgalaikis „form" darbas. Imsime 
D. P. Kreiptis — 

FRANK BURKE & SON 
ROSE ^TR. & SCfflLLER BLVD. 

Franklin Park, Illinois 

LIQUOR SALESMEN 
Nuo 27 iki 42 m. iiinž. 

Didele Chicagos urmo degtinės ben
drove su nepaprastais pasiūlymais 
yra reikalinga agresyvų, energingų 
„salesmen'ų'' — pardavėjų detaliai 
klljt ntflrai. ' Garantuotas ,,drawlng 
account", ..stralgbt commlssion ba-
sls". Priedai, pensijos planas, ligo
nines bei jfyvybes draudimai. Susi
tarimui sltambinkito 

CAlumet 5-3120 arba 
CAlumet 5-5204 

M O N A R C H M A C H I N E TOOL | iftNUoMOJAMAS kambarys su 611-
f](\ tu Saitu vandeniu. Galima naudotis 

virtuve ir Šaldytuvu. 1969 West 
622 W. W a s h i n g t o n Washtngton Blvd. Tel. HA. 1-6160, 

RAndolph 6-4295 

VYRAI IR MOTERYS 

Experienced *f can use 
inexperienced 

• MACHINE SANDERS 

• OPERATORS 

• SPRAYERS 

• MAN FOR SHIPPING 
CLERK. 

Call Saturday 7:30 a. m. to 
noon 

WESTFM TABLE CO. 
4600 So. Kolin 

Iftnuom. mlcg. kambarys. Vienam as
meniui arba porai. Su valgiu ar be 
valgio. 

4631 S. Wa8litenaw Ave. 
(2-as augstas IS priekio) 

BRIGHTON PARKE 
išnuomojamas 4 kamb. (2 mieg.) bu
tas. Apšildomas. Kreiptis — 
4751 K. Mupletvood Ave. (l-e augste) 

V Ilginiu 7-5958 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

Jei turite parduoti ar linuomo-
ti, pasiskelbkite smulkio skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefono: Vlrginla 7-6640. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 

Stovių dienrašti*, o skelbimo 
aalaa yra prieinama visiems. 

- _ . - » „ . . - . - . ..... 
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Penktadienis, rugsėjo 5, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

PRASIDFIO MOKSLO METAI 
Rugsėjo 2 d. šv. Kazimiero 

J. Kazėnas savo klebonijoje su
ruošė gražias išleistuves buvu
siai laikinajai vargonininkei 
Miss Mary Zink ir tuo pačiu su
tiktuves K. Baziui. Parapiečiai 
panelei Mary Zink yra dėkingi 
už jos pasidarbavimą parapijai, 
o K. Baziui linki ištvermės ir 
gero pasisekimo. 

Susirinkimai 
Chicagoa Ateitininkų Sendrau

gių pirmasis šį rudenį susirinki
mas įvyksta rugsėjo 7 d. (sek
madienį), 3 vai. po pietų Vyčių sa
lėje (2461-53 W. 47th St.). Susi
rinkime bus pasveik nti ir pagerbti 
nusipelnę katal. spaudos darbuo
tojai Leonarda** šimutis ir Ignas 
Sakalas. Taip pat pirmąjį kartą 
Chicagoje kalbės kun. dr. Juozas 
Vaišnora, MIC, apie Italijos ak
tualijas. Į susirinkimą kviečiame 
vtsus Chicagos Ateitininkus Sen
draugius ir bičiulius. Valdyba 

BRICHTON PARK 
LRKSAm. 160 kp. susirinkimas 

šaukiamas rugsėjo 7 d. 1 vai. p.p. 
mokyklos kambaryje, 4400 So. 
Fairfield ave., Chicago, 111. Bus 
pranešta apie 58-to seimą ir prii
mami nauji nariai be daktaro eg
zaminavimo. Kiekvienas lietuvis 
katalikas vyras, moteris ir vai- j 
kas gali apsidrausti nuo 1 iki 60 Į 
metų amž. nuo $250 iki $5,000, o 
apdrauda yra visiems reikalinga. 

J. K. Encheris, rast. 
4401 So. Mozart Str. 

LA 3-2973 

SVARBU 
Sv. Pranciškaus Vienuolyno Rė

mėjų pirmojo skyriaus susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 d. 1 vai. p.p. 
šv. Jurgio parapijos salėje (Bridge 
port). Visos rėmėjos kviečiamos 
į susirinkimą, nes bus svarbių pra 
nešimų. Turime pasiruošti prie me 
tinio vajaus vakaro, kuris įvyks 
spalio 26 d. šv. Jurgio par. salėje. 
Laūfcia'me Ir naujų narių. 

Valdyba 

BMDGEPORT 
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 2 

«kyr. susirinkimas šaukiamas rug 
burghietm Al fonsas" Kat i l ius , ir Rusu draugystės sąjungos sū I * * « * * j į ft^*^! 
Ta proga ponai Taorai savo na- sirinkime t a rp kitko pasakė : | rinkimo bus „pantry party" seserų 

mokytojų reikalams. Lauksime vi 

PinSBIRGHO LIETUVIU ŽINIOS 
GRIŽO I š ATOSTOGŲ RENGIASI STATYTI N A M £ 

Kun. E. VVaąiell Vasiliaus-i Patiriame, jog Lietuvių Ūkio 
kas, Homesteado lietuvių ŠŠ vadovybė planuoja s ta ty t i nau-
Petro ir Povilo parapijos klebo- ją namą. Kada šis planas bus 
nas, jau grįžo iš atostogų ir nau j vykdomas ir a r iš viso jis bus 
jomis jėgomis įsijungė į parapi- , vykdomas tikrų žinių riėra. Ta-
jos darbą. čiau tokio namo puikiajam Lie-

tuvių Ūkiui t ikrai reiktų.* Jį tū
l i . BAZYS VftL rint vasaros metu lietuvių ju-

KAZIMIERINEJE i dėjimas ūkyje tikrai patrigu-

Vargonininkas Kazys Bazys 
rugsėjo 1 d. vėl pradėjo vargo
nininkauti šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje South Side. Pa- . 

, . . . w mokyklose prasideio mokslo 
rapnos klebonas kun. Magnus \ TV

 r • _ 
metai. Is ry to 8 vai. bažnyčio
je kun. A. Sušinskas atlaikė iš
kilmingas šv. mišias, dalyvau
jan t mokyklos mokiniams. Šiais 
metais mokinių y ra žymiai dau
giau negu pernai — netoli 400. 
Iš seserų mokytojų y ra keletas 
naujai atkeltų. Augštesnėje mo 
kykloje tikybą dėstys kun. A. 
Sušinskas ir kun. V. Karavec-
kas. Šv. Kazimiero mokyklos 
turi gerą vardą visuomenėje ir 

Juozo Taoro naujagimis sū- y ra laimėjusios daug įvairių pir-
nus Gintautas Alfonsas rugpjū- menybių. A. E . 
čio 31 d. buvo pakrikštytas šv. 
Vincento lietuvių bažnyčioje Es - , - . . . . . . 
piene klebono kun. P. Lunskio. * t a n a n a u J u i m p e r i a l i z m u 
Krikšto tėvais buvo Stefanija Vakarų Berlyno burmis t ras 
Stanienė iš Clevelando ir pitts- prof. Reuter laisvos Vokiečių 

Keturiolika Metų Mirties Sukaktuvės 

L A I M O S KRIKŠTYNOS 

' A. A. 

KUN PRANAS 
VAlfUKAITIS 

Jau sukako 14 metų, kai negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą dvasišką tėvelį kun. Praną 
Vaitukaitį. 

Netekome savo mylimo dvasios vado rugpjūčio 18 dieną, 
1938 metais. • 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) šeštad. rūgs. 
6 d., 1952, Dievo Apvaizdos parap. bažnyč., 7:30 v. r. 

Kviečiame visus: gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. kun. Prano sielą. 

Nuliūdę: kun. Prano Vaitukaičio Pricteliai iš Dievo Ap
vaizdos parapijos. 

šino savo artimuosius. 

muose suruošė gražų krikštynų ,.Gerai žinome, kad nebus tai 
banketą, kuriame maloniai vai- kos šiame pasaulyje, kol nebus 

t ikros taikos t a rp Vokietijos ir 
mūsų kaimynės rusų tautos, 
kuri šiuo metu y ra priespaudo
je". Lenkų dienr. „YViadomosci 
Codzienne" (Cleveland, VIII. 
19) iš to Reuterio pareiškimo 
daro išvadą, kad jis norįs 1914 
metų sienų su Rusija, nes be 
to rusai negali būti vokiečių 
kaimynais. 1918-1939 metais 

s ų ! Valdyba 

MIRĖ P. JASULAITIENE 
1952 m. rugpjūčio 31 d. naktį 

mirė Paulina Jasulaitienė, gyve
nusi 1814 Carray VVay. Pas
kutiniu laiku velionė sunkiai sir
go. Velionė palaidota rugsėjo 
3 d. šv. Kazimiero kapinėse. 

IŠSIKELIA f CLEVELANDA Vokietija nebuvo Rusijai kai
mynė. Kaimynystė ats i rado per 
klastingą, kriminališką Hitlerio 
-Stalino paktą, kuriuo du im
perialistai gavo bendrą sieną 
per laisvų tautų galvas, bet ne
t rukus ją pavertė žūtbūtinio ka 
ro frontu. Lenkams atrodo, kad 
Reuteris numato ir geidžia 5-to 
Lenkijos padalinimo. Su Len
kijos dalinimu paprastai ir Lie
tuva dalinama. J . Gs 

Grįžta geri iarit'-i 
Vienas automobilių pardavė 

yje buvo si.važiavęs būrys se jas Chicagoje paskelbė, kaa 
serų rėmėjų j savo metinį su- parduoda 1948 metų automobili 
valiavimą seimą. Po posė- |už $995v ir da r p*Įdv«i priedo ki-, 
itžių įvyko jaukus banketas, ku- tą automobilį 19o: metų. 
į i ame dalyvavo ir gražus būrys 
šiaip svečių. tv 

Sio saVaitgali6 metii porą me
tų Pi t tsburghe gyvenę tremti
niai p. Taručiai išsikelia gyven
ti į Olevelandą. Kar tu su jais 
ten išsikelia ir p. Šukių šeima. 
Taip po truputį Pit ts burgho 
tremtinių ratelis vis mažėja. 

SESERŲ RfiM&IŲ 
SI VAŽIAVIMAS 

Rugpjūčio 31 d. į Pit tsbur-
giie esantį šv. Pranciškaus se
serų vienuolyną Apvaizdos kal-

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES 

STELLft ČEPINSKAS 
c.yv. 2Hi i I . Leavitt st. 

Jau nukako vlenorl metai. 
kai ncgatleHtlnga m Irt 1H RtukyrŠ 
iŠ mfi.su tarpo mylimą <lukl< rj. 

Netekom savo myliruo.s ruga. 
2 d.. 1951 m. 

Nors laikas tc^m*', be! mes 
jos niekados negalPsime utrntri 
U, \J*\ gailestingai! Dievas su
teikia jai amžina atlls). 

Mes, atmindami Jos liūdnų 
pasitraukimą Is mūsij. tarpo. 
uftprtklimG gedulingas Sv. Mi
šias įsu ••gzekvijomis) rūgs. 6 
d., Aušros Vartą parapijos baž
nyčioje, 7:4f> vai. ryto. 

KvleClame visus: gimines, 
draugus, kaimynus ii- pažįsta
mus dalyvauti šloso pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Stetltt siela. To pa-
muldų kviečiamo j namus šiuo 
adresu: 2311 S. Leavitt St. 

Nuliūdę: IMotiua ii 

"Mes Radome 

o** -.tiuimiii/ ** 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskai ta y r a 
apdraus ta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 

idenda... 
••••: •.;*?$••• ••• •• -įi- • • : : • . : . • ' • • • • • ' - \ i ' ' : . : ' - ; 

District Savings 
3226 S Holsted St., Chk«gp 8 

Out New Hom» : ": 

r>p 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
— savininko ~ 

St. Casimir Monument 
Company 

39(4 Wesl l l i th Street 
Virbas Blokas nuo Kapinių 

•>WHiumlat. Paminklam* 
Mana Pasirinkimą* Mlw.*» 

Tol*!, CEdarcrest 3-6335 

MINfiJO VEDYBINES 
SUKAKTUVES 

Prieš kurį laiką Bronius Alek 
>andra — Aleksandravičius ir 
jo žmona minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 21 metu. sukaktuves. 
Ta proga jie buvo pasveikinti 
per Lietuvių Katalikų Radijo 
F'r įgramą, kurios rėmėjai ii 
nuolatiniai klausytojai jie yra 
nuo pirmųjų dienų. Jų sūnus 
Bronius šiuo metu pradėjo stu- ; ^ 
dijuoti Caldvvcll, Idaho kolegi
joje, taigi bent 2,600 mylių nuo 
Fit tsburgho, Linkime sukaktu
vininkams gražių metelių! 

KALBflS KUN. SUftINSKAJt 
Rugsojo 7 d. Lietuvių Katali 

kų radijo programos metu Tau
tu., šventes proga kalbės rašy
tojas kun. Sušinskas. Klausy
tojai, kurie jau ne kar tą turėjo 
progos gėrėtis kun. A. Sušinsko 
puikiomis kalbomis, raginami 
neužmiršti pasiklausyti jo atei
nant] sekmadienj. 

BILL K'S 
, -*^Mr. & Hli-s. \Vm. Kareivai, 

w/gtt ^^"^^ Savininkai 

•6; ̂  &k 
Jo Jei mes v " 

p a t e n k i n a m e šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinu JŪSŲ? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

' BILL K'S 
IMili lis p;isirinkiniiis 

importuotų. 

%F 

a&t 
*?,**** 

111 i ė 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU* PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuviis, pečius, skalbiamas masin .s, lovas, matracas, 

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

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

: ^ 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir Uotvlftadionio vakarais iki *J>:30 
Atdara mdunadlenlais nuo II Iki 4:30 vai. popiet. 

^ = 
- ^ 

• 

J A U N Ų J Ų LIETUVIŲ 
PIKNIKAS 

Ku^pjučio 31 d. Lietuvių 
Okyje jvyko smagus Jaunųjų 
Lietuvių piknikas j kurj atsi
lanko gražus būrelis lietuvių 
pasigėrėti rudenėjančiu oru su 
lietuviškuoju jaunimu. 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and l<oan Association, kuri yra proporcionaliai viena iš 

smarkiausiai augančiu taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agcncy of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisinga, ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MOŠŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, Presldent 
Phone GRovehiU 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir prnktadie.niais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po piety. 

v 

-*— >ttfjir,ir i • ĖĖ 
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PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
8U VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBĄ 

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 ištaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

RE$$ ,D.r-%W\fr\ 3 4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsiraokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

& 

• ^ 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YArds 7-1741-2 Ir Bfehop 7-9481 

4330-34 South Calilomia fivenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM RIJ LAN CK D1KNA IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
LATDOTlJVnj DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 
CHICAGO, ILI^ 

t**m%m>*'m***fQ&' ^^^^^"^^fSt^fi 

GKovehilI 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TO^Tihall S-2109 
t»> r-. m 

'jt*/ • >* 

1410 S. 501^. AVE. 
CICERO **A* 

• 4 » . ' > * • • • 

!&•"*£'. •:#,.x "JU 

LIŪDESIO VALAN 
SaukiU 

,*",i :-i*m:> •+?#•• /m 

MAŽEIKA * EVANS I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į | | 

6845 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
RKpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viela 

Tiems, kurie gyrona kitose miesto dalyse; gaišime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aiiihulmi.Mjt patut'iiavl- ^§tfm±. "Mos t , , , '* , , ,° kopl j t ta i 
iiias y r a tclkianuu įff ^ f t , KoM-lan.lo daly.se i r 

.įima ir n ;t k t j . \\v\- ^ ^ J į V I S O H O Ctiicagos 

kalo gaukite 3'«f^i — 1 , , , , i ; , , , s , , a U n 

mus. UMI**^*''*" '''*%3m^» lutujam. 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
2314 West 28rd PLACE Tel. Vlrgioia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN A V E . PDIlniau 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICKRO, ILU Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18tk STREET 

Telephono YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 m\ MTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArd* 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVKIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 70781 

• . . i • i II » " - — i i|i •i . . "• • » " " " • — I I i m i — ^ » » r w r > r" 1mm** *' •**" •* » 
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MromAOTra DRAUGAS, OSCACIO, IUJNOTS 
• * • • 

Penktadienis, rugsėjo 5, 1952 

X Antanas Kleiza (7248 So. 
Fairfield A ve., Chicago, 111.), 
pats būdamas s tudentas ir at
sisakydamas kar ta is net labai 
reikalingų dalykėlių, jautriai a t 
siliepė į mūsų žinelę, kad kun. 
A. Bernatoniui Vokietijoje yra 
pasibaigusi „Draugo" prenume
ra t a ir pratęsė ją visiems me
tams. Administracija žino kele
tą ligonių, kurie labai norėtų 
laikraštį gauti, bet patys negali 
užsisakyti. Gal a ts i ras ir dau
giau geros širdies lietuvių? 

X Ignas Verbyla „Čiurlionio" 
Ansamblio dalyvis, švenčių pro 
ga iš Clevelando atvyko j Chi-
cagą. Apsistojo pas savo ar t i 
mus gimines Pauliukevičius, 
Bridgeporte. Be to, aplanke ki-

X Kun. Jonas Vaitiekūnas, 
lietuvių parapijos Providence, 
R. I. klebonas su savo giminai
čiu Kaziu Gaidimu ir Algiu Ma 
tulioniu keletui dienų atvyko į 
Chicagą at lankyti savo bižiulių. 
šiandien išvyksta atgal. Alg. 
Matulionis Brown universitete 
studijuoja mediciną. 

X Juozas Vilimas, Jr . , lietu
vis, vienas iš leidyklos „Fides" 
direktorius veda Mary Jacąueli-
ne Smith, De Paul universite
to studentę, sekančiais metais 
baigsiančią socialinių mokslų 
studijas. Šliubas bus šv. Teo
doro bažnyčioje rūgs. 6 d. 10 v. 
30 min. 

X Irena Damaskiute ištekė
jo už Luciaus L. J. Zagadlo 
rugpjūčio 31 d. Jų jungtuvės 
įvyko Šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje. Vestuvinė puota buvo 
Hawthorne Community salėje, 
Cicero, 111., kurioje dalyvavo 
400 asmenų. 

X Dr. P . Daužvardis, Lietu-

SVEIKINA GUB. 9TEVENSONĄ ĮVAIRIOS ŽINIOS Chicago j e 
.»» Nauja „petiletka 

Lietuvoje 
Paskiausiomis dienomis nėra 

veik tos savaitės ar net dienos, 
kad anglų kalba leidžiami laik
raščiai, radijas a r net ir tele
vizija, kuria nors proga nepa
minėtų Lietuvos vardo. Bene 
paskutinį kar tą kalbama, kad 
rusų okupuotose Pabaltijo res
publikose, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, paskelbtas naujas 
penkių metų planas, kurio me
tu bus stengiamasi išplėsti tų 

Pardavinėja vogtas 
brangenybes 

Meno ir apskritai brangeny
bės, priklausančios Čekoslova
kijos bažnyčioms, yra iš Čekos
lovakijos išgabenamos ir par
duodamos Amerikai a r kitiems 
krantams už svetimą pastovią 
valiutą. Šios šventvagiškos pre
kybos bazė yra Ziurichas, kur 
y ra įsikūrusi Čekoslovakijos ko 
mercinė bendrovė. Ši bendrove 
turi leidimą iš užsienių reikalų 
ministerio parduoti bažnytines 

New York valstybės demokratų suvažiavimo delegate3 sveikina 
gub. Stevensoną. Iš kairės j dešinę Angelą R. Parisi, Edna P. 
Kelley, gub. Stevonson, Mrs. India Edwards. (INS) 

Sunkioje būklėje 
Austrijos švietimo ministeris 

tus savo pažįs tamus: Makštu-
čius, Bačinskus, Kronus, Lie
tuvninkus. Drauge su savo ar
timaisiais buvo nuvykęs į „Jū
ra tės" vilą, ten j am labai pati
ko. Svečias džiaugėsi praleidęs 
keletą dienų vaišingai ir jau
kiai savo giminių ir artimųjų 
tarpe. 

X Dr. inž. A. Nasvytis iš 

vos konsulas, ir jo žmona, daly
vavo rugsėjo 3 d. Inžinierių su
važiavimo at idarymo specialioje 
programoje , kuri buvo suruoš
ta Mokslo ir Industri jos muzė-

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

Clevelando buvo atvykęs į inži
nierių ir architektų suvažiavi-

X Izabele Motekaitienė, Lie
tuvos operos solistė, vardadie
nio proga (rugsėjo 3 dieną) su 
laukė daug sveikinimų ir gavo 
gražių dovanų. Vakare solistę 
pasveikinti susirinko gražus bū 

mą Chicagon. J is ten dirba sa-; r y s j o s artimiausių draugų ir 
vo specialybės darbą Addresso 
graph-Multigraph įmonėje. In
žinierius Nasvytis dak ta ro laips 
nį įsigijo 1949 m. Hannoverio 
augštojoje technikos mokyklo
je (Vokietijoje). Jo mokslinį vei 
kalą „Kombinatorių normų dės
niai" leidžia Springer leidykla. 

bičiulių. 

X Vytau tas Rusteikis, bu-

— Jonas Karys , buv. Lietu
vos Monetų Kalyklos viršinin
kas, neseniai tapo išrinktas The 
American Numismatic Society, 
New Yorke, nariu. Tai bene pir 
mas tremtinys susilaukė tokio3 
garbės. J is y ra baigęs Vytauto 
D. Universitete, Kaune, ekono
mijos mokslus ir jau daug mc- ' 
tų pašventė užleistai mokslo sri 
čiai — lietuviškajai numizmati
kai tyrinėti . Be kelių, j au pa
skelbtų darbų apie Lietuvos pi
nigus, iš pakartot inai renkamos 
medžiagos (daug žinių karo me 

kraš tų pramoninį ir karinį pa- konfiskuotas vertybes, 
jėgumą. 

Anot laikraščių, naujasis pla
nas reikalauja daug didesnės 
gamybos nei Ūkusiajame sovie
tų valdomam plote. Čionykščiai 
ekspertai, rašoma, prie to pri
deda, kad Pabaltijo valstybių 
gyventojų skaičius y ra padidė
jęs, bet tai priklauso nuo di
delio rusų kariuomenės skai
čiaus. 

Suorganizuotas komitetas 
pagerbti L. Šimutį ir Sakalą 

. Praeįtą savaitę susiorganiza
vo komitetas pagerbti dienraš
čio Draugo redaktorius: Leo
nardą Šimutį ir Igną Sakalą, 
kurie užpareitą mėnesį priėmė 
i š kard ino lo S a m u e l S t r i t ch , 
DD., rankų „Pro Ecclesia e t 
Pontifice" medalius, kuriuos 
jiems paskyrė Popiežius Pijus 
XII. 

Pagerbtuvėms planuojamas 
banketas spalio mėn. antrą a r 
trečią sekmadienį. Greitai bus 
paskelbta tiksli pagerbtuvių die 
na. 

Pagerbtuvių komitetą sudaro 
sekantieji: Jack L. Jat is , pirm. 

. 
KANADOJ 

— Jonas ir Paulina šablins-, Lenkų kons t i tuc i ja s u d a r y 
k i , _gy v. Toronte, susilaukė du j t a p a g a Į b o l š e v i k ų kurpa l ių 

Paryžiaus radijo praneša, 
kad naują Lenkijos konstituci
ją seimas priėmė. Iki šiol Len-

pranešė katalikų mokytojų i Chicagos apskr. Lietuvos vyčių 
draugijai, kad nepramatoma ne pirm.; Antanas Rudis, Lithua-
tolimoje ateity finansuoti kon- nian Chamber of Commerce of 
fesinių mokyklų, nes, girdi, ka- Illinois pirm.; Pranas Oižaus-
talikams priešingos partijos y- kas, Lietuvos Vyčių senjorų 

vęs B. Pakš to muzikantas ir t u Lietuvoj dingo) p. Karys ren 
giasi išleisti platų ir gausiai iliu 
s truotą veikalą. 

dainininkas, ta rnaująs JAV ka
riuomenėje Fo r t Leonard Wood, 
praeitą šeštadienį Lietuvių Au
ditorijoje atliko savotišką solo 
programą, padainuodamas šo 

X Bronė CižikaitS, p i rmos ' kantiems dainų. 
„Draugo" parengimo dovanos 
laimėtoja, džiaugiasi kad jai pir 
mą kar tą jos vardo dienoje bu
vo suteikta tokia didelė dova
na. Ji tą dovaną kaip tik atsi
ėmė iš „Draugo" Administraci
jos rugsėjo 3 d. Yra atvykusi 
iš t remties ir gyvena ka r tu su 
savo broliu Stasiu Čižiku, iš ku
rio ir buvo pirkusi laimingąjį 
biletą. 

X Kun. F . A. Manelis, S. T. 
D., San Francisco arkivyskupo 
J. J. Mitty paskir tas Notre Da-
me College Belmonte kapelionu 
ir kai kurių filosofinių dalykų 
dėstytoju. Šias pareigas pradės 
rugsėjo 10 d. Jo naujas adre
sas : Rev. F . A. Manelis, College 
of Notre Dame, Belmont, Cali-
fornia. 

X Antano Nako fortapijono 
muzikos pamokos prasidės š. 
m. rugsėjo 15 d. Drauge bu3 
dėstomi muzikos teorijos ir ha r 
monijos pagrindai. Studija bus 
vedama lietuviškoje dvasioje. 

— Dail. A. A. Tamošaičiai iš 
Kanados a tvyks ta į JAV rugsė
jo 2 d. ir bus čia ligi rugsėjo 
19 d., kada baigiasi jų įvažia-

X Adv. Antanas Olis, Sani- vimo viza. Jie apsistos Brock-
t a ry District of Chicago Prezi- | ton, Mass., kur turi įruošti Lie* 

krelės, kuri šiomis dienomis pa 
kr ikš tyta Angelos-Aidos vardu. 
Krikšto tėvais buvo čikagiečiai 
Mrs. P . Iiiicas., Mrs. Conrad, 
Mr. Gerulaitis ir torontiškis 
Mr. Margis. 

— Apvogė. Jonas Didžiokas, 
kuris netoli Hamiltono tur i va
saros kiną, buvo apvogtas 4 
ginkluotų vyrtj, kurie iš jo sei
fo paėmę $5.000, pabėgo. 

— B. ča lu tka iš Toronto, 
Ont. rašo, kad yra patenkin
tas , jog gali padėti mūsų spau
dos tobulėjimui. J is t a proga 
suteikė $5.00 auką. 

AUSTRIJOJ 
— Jaunųjų Krikščionių De

mokra tų suvažiavimas - sąskry-

ra nusistačiusios prieš mokyklų 
finansavimą. Todėl konfesinės 
mokyklos Austri joj randasi 
sunkioje ekonominėj būklėje ir 
gali būti priverstos užsidaryti. 

kija buvo valdoma pagal 1921 
metų konstituciją ir 1944 m. 
liepos 22 manifestą. Lenkijos 
piliečio teisės ir pareigos šioje 

pirm.; Vincas Paukštis , Chica
gos apskr. A. R. K. Lietuvių 
Susivienijimo pirm.; Eduardas 
Pavis, Chicagos apskr. ALRK 
Federacijos pirm.; kun. Anta
nas Juška , „Draugo" Bendra
darbių Draugijo3 pirm.; p. K. 
Samienė, Amerikos Lietuvių Ta 

Izraelio valstybės sostinės Tel į r y b o s chicagos skyriaus atsto-
Avivas viename iš priemiesčių, v § . B Tūbelis, Chicagos apskr. 
naujai gatvei nu ta r t a duoti pa-; B a l f o a t s tovas ; prof. B. Vitkus, 

Žydai pagerbė kunigą 

vadinimas vieno italų kunige 
Palatucci. š is kunigas savo Jai 

konstitucijoje išdėstomos pagal | k " išgelbėjo daugelio ty&ų gy-
sovietinę sistemą. Pagrindinė vybių ir pa ts buvo išsiųstas į 
teisė yfa į darbą, suprast ina Dachau koncentracijos lagerį, 
taipgi ir kaip pareiga ir kaip kur jis ir mirė. Inicijatyvos ė 
garbės dalykas. Nukrypimai mesi ž y d a i k i l e i š Italijos, nore 

dentas, kalbėjo sekmadienį Ri-
verview Parke — Respublikonų 
piknike. Jame kalbėjo taip pa t 
ir kandidatas į gubernator ius 
William G. S t ra t ton . 

X Tadas Frončekas , nauja
sis ateivis, grįžo iš Korėjos po 
15 mėnesių aktyvios tarnybos. 
J is gyvena pas motiną Chica-
goje, 731 W. 60th PI. 

X „ J ū r a t ė s " vilos uždarymas 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 7 
d. Daugelis lietuvių šią vasarą 
malonioje aplinkumoje praleido 
savo atostogas, į uždarymą lau 
kiama daug svečių. 

tuvių bakūžėje mūsų tautinio 
meno parodą, atidaromą rug
sėjo 6 d. 10 vai. ryte . Daili
ninkai y ra iš ankšto paruošę 
tos parodos įrengimo projektą 
ir pagaminę reikalingus ekspo
natus , kuriuos atsiveža ka r tu 
su savimi. Lietuvių paroda y ra 
dalis didžiosios pramonės ir že
mės ūkio gaminių parodos, va
dinamos Brockton Fair , kurią 
aplanko šimtai tūkstančių žmo
nių. 4 

X Liet. Teisininkų draugijos 
Užsienyje Chicagos skyriaus vi 
suotinis susirinkimas-pobūvis į-
vyks rugsėjo 6 d., 7 vai. vak. 
Dariaus Girėno salėje, 4416 So. 
VVestern. 

4 
X Margučio paskelbto dainų 

Pri imami nauji mokiniai. Užsi- konkurso ju ry komisiją sudaro 
rašyt i galima nuo rugsėjo 15 d. 
kasdien nuo 5 iki 7 vai. vak. 
4719 So. Maplevvood Str. Telef. 
YArds 7-2490. 

X Dolores Putr ini su Daniel 
Robak jungtuvės įvyks sekma
dienį rugsėjo 7 d. per sumą 
(10:45 vai. ry to) Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje Ciceroj. 
Jaunųjų žiedus sumainys pa t s 
kleb. kun. I. Albavičius. Jauno
sios tėvai Putr imai y ra seni Ci-
ceros gyventojai, verslininkai ir 
s tambus parapijos, įvairių or
ganizacijų rėmėjai. 

X Raymondas Bar tuška , iš 
Brighton P a r k kolonijos, šven
čių proga padarė siurpryzą sa
vo tėvams ir sesutei Danutei, 
parvykdamas į namus. J is da
bar ta rnauja JAV aviacijoje. 

X „Dainavos" ansamblis ir 
Šv. Kryžiaus parapijos choras 
giedos rugsėjo 7 d. 11:30 vai. 
ryte, minint lietuvių t au tos 
šventę. 

adv. Antanas Olis, Juze Vai 
čiūnienė, Stasys Baranauskas , 
Juzefą Daužvardienė, Aleks. Ku 
čiūnas ir Antanas Pocius. 

X Jonas Necelis su žmona 
Ona porai dienų iš Detroito bu
vo a tvykę į Chicagą. Necelis 
anksčiau turėjo maisto parduo-

— Lietuvių bakūžėje Brock
ton, Mass., metinė lietuvių liau
dies meno paroda lankymui ati
daroma rugsėjo 6 d. 10 vai. ry
te ka r tu su visa pramonės ir 
žemės ūkio paroda (Brockton 
F a i r ) , kurios dalį ji sudaro. J i 
veiks ligi rugsėjo 13 d. 10 vai 
vakaro. Lietuvių paroda bus į-
rengta įvairiau, tur t ingiau ir o-
riginaliau, negu kitais metais . 
Šiemet nebus atsitiktinių ekspo 

'.' natų, o tik viskas iš anksto pa
ruošta, šviežia, ki tur da r nema
tyta . Parodos įrengimas paves
tas dail. A. A. Tamošaičiams, 
kurie y ra geriausi lietuvių liau
dies meno žinovai ir atstovai. 

ne neutralus. 

— »» 

X Julius Kareiva, Marijonos 
Vainauskienės anūkas, dviem 
savai tėms buvo išvykęs į Los 
Angeles, Calif. 

X Antanas Kazlauskas ati
darė įmonę drabužių valymą, 
2451 W. 45th Str . 

X A. Valaityte, dr. J. Va
laičio sesuo iš New Yorko per
sikėlė gyventi Chicagon. 

X Tautos šventė" bus mini
ma per Sophie Barčus radiją 
rugsėjo 6 d. nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryte . Programoje bus pa
skaita, dainos, muzika ir dekla
macijos. 

— Dail. V. K. Jonynas išvy
ko į Philadelphia. Žadąs su tep
tuku ir plunksna pasižymėti Ry 
tinės Amerikos grožybes. 

Dr. J . Pajaujis, dvejus me 
tus profesoriavęs Aliaskos uni
versitete, kaip teko sužinoti, ne
begrįš a tgal į tą vietą. 

— Nauja šeima. 2ymus lietu
vių boksininkas Australijoje, 
P ranas Mikuličius ir Genė Ma
tulai tytė sukūrė lietuvišką šei
mos židinį. 

— J . Puškorius, inžinierius, 
buvęs Paryžiuje lietuvių studen 
tų sekcijos pirmininku, atvyko 
į JAV 

• 

— P . Žadeikienė su dukra 
Mirga grįžo į JAV iš Europos 
laivu „Liberte". 

Indėnai neturi „laisves 
Kompozitorius Meredith VVill-

son rašo, taip vadinamą, „Lais
vės Dainą", kurios originalo žo
džiai j au surašyt i bent 40 įvai
riausių kalbų. Beabejo, kompo
zitorius negalėjo apsieiti ir be 
teisėtų šio kraš to gyventojų — 
indėnų — žodžių. Tuo reikalu 
jis kreipėsi į Indėnų Reikalų 
Institutą, kad t a s j am praneštų 
kaip yra rašomas indėniškai žo 
dis „laisvė", bet Ins tu t i tas per
žiūrėjęs net 200 skir t ingas in
dėnų kalbas bei tarmes, turėjo 
konstatuoti , kad indėnai išvis 
neturi tokio žodžio, kuris t iks
liai at i t iktų baltųjų vartojamą 
„laisvę". 

prieš šį paragrafą yra laikomi 
nusikaltimu, sabotažu, už ką 
bus pritaikomos didelės baus
mės. Nuosavybės ir paveldėji
mo teisė y ra pripažinta tik dar
bininkams ir ūkininkams pagal 
įs ta tymais nus ta ty tas sąlygas. 

Sąžinės, žodžio, susirinkimų 
ir manifestacijų laisvė garan-

dys. š . m. rugpjūčio 10-17 die-1 t u o t a u p p a 8 m e . k a d t ų l a i s v i ų 

nomis Austrijoje, Villache, ivy-1 naudojimasis nebūtų žalingas 
ko Jaunųjų Krikščionių Demo- ' v a l s t y b e S interesams. Religijos 
kra tų Sąjungos, veikiančios prie l a i g v § pripažinta, bet tos 
Krikščionių Demokratų Inter- l a i s v § 8 p i k t a n a u d o j i m a s bus aš-
nacionalo — N. E. L, labai pla- t r i j r f b a u d ž i a m a s . Mokslas bus 
tus suvažiavimas-sąskrydys. Tai m a t e r i a l i s t i n i s ir marksist inis, 
b u v o d i d i n g a ir r e i k š m i n g a kr ik 
ščioniško jaunimo demonstraci
ja . Pagrindinis sąskrydžio šūkis 
buvo „Europa — mūsų ryto
j aus tėvynė". 

Šio sąskrydžio kai kuriose de 
monstracijose ir sporto eitynė
se dalyvavo iki 10,000-18,000 
krikščioniškojo jaunimo. Atski
rų tautybių delegacijos buvo la
bai didelės. Taip italų — 800, 
vokiečių 400, olandų — 200, 
Saaro kraš to — 200, belgų — 
150, prancūzų — 80, šveicarų 
— 30, anglų, norvegų, švedų, 
suomių, danų, luksemburgiečių, 
graikų ir kitų tautybių mažiau. 
Suvažiavime Vidurio Europos 
demokratų jaunimo sekciją a t 
s tovavo: E. Bobrowskis — len
kas, Vincas Natkevičius — lie
tuvis, J. Volozinskis — latvis, 
J. Hut i ray — vengras, A. Zaj-
dela — slovėnas ir Novotny — 
ccKas. 

Sąskrydy dalyvavo Austr i jos 
kancleris Leopold Figl, švieti
mo ministeris prof. Kolb, Itali
jos užsienio viceministeris Ta-
viani, Britų parlamento narys 
Brians, Prancūzijos užsienio mi 
nisterijos a ts tovas Philippe Fa-
rine, Belgijos buvęs ministeris 
ir N. E. I. pirmininkas de 
Schryver ir daug kitų kraš tų 
žymių asmenybių. 

Suvažiavime buvo posėdžiau
j ama trijose komisijose: bend
rosios politikos, ekonominėje-
socialinėje ir Vydurio ir Rytų 
Europos komisijoje, kurioje gy
vai reiškėsi ir lietuvių a ts tovas . 
Krikščioniškasis jaunimas taip 
pa t ap ta rė savo reikalus ir pa
gal savo susigrupavimus: stu
dentų, ūkininkų, sportininkų, 
darbininkijos. Kongreso-sąskry-
džio metu buvo visa eilė viešų 

atstov a s Lietuvos Ateitininkų 
draugovės; Stasys Pieža, AL
RK Federacijos pirm.; Leonar
das šimutis, J r . ; Jonas Pili-
pauskas ; kun. Vytautas Bag
donavičius, M I C , „Draugo" re
dakcijos moderatorius; ir kun. 
P . P . Cinikas, M I C , Tėvų Ma
rijonų Spaudos Reikalų vedė
jas . 

darni tuo pareikšti pagarbą sa
vo herojiškam gelbėtojui ir pa
dėką. 

Gražus darbas 
Kunigas Flassdorf ėmėsi ini

ciatyvos, lankant laikines kapi
nes Vakarinėj Vokietijoj, sure
gistruoti vaikų ir moterų ka
pus, žuvusių an t rame pasauli
niame kare ir apie tai pranešti 
giminėms. Iki šiol pasisekė nu
s ta ty t i apie 12 tūkstančių žu
vusiųjų kapus. 

Vie to j t i k y b o s — 
m a r k s i z m a s 

Čekoslovakijos komunistai ia 
bai susirūpinę gausiu tikinčių
jų dalyvavimu religijos dėsty
mo kursuose ir religinėje prak
tikoj. Todėl jie nutarė , kad pa
skir ta valanda tikvbai tur i būti ; Rašomosios mažtnel8s Įvairiais rai 
SKirią v a i a n u 4 u n y u a i W » w w w ; dynaip. firmos Royal, su visais biu

ro modelio priedais ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
išsiunčiamos tą pačią dieną. Infor
macijos veltui. LIETUVIŠKAS RAI
DYNAS ne pripuolamai kalviškal 1-

! lipdytas, o specialiu užsakymu fa-

Atsisake pasakyti kas jie 
esą _ 

Praeitą trečiadienį buvo klau 
sinėjami penki Chicagos unijos 
bosai, kurie iššaukdavo strei
kus apsigynimo apylinkėse ir 
atsisakė pasakyti senato komi
sijai priešamerikietiškai veiklai 
t ir t i a r jie yra komunistai. Tų 
asmenų buvo klausiama a r jie 
yra komunistai ir jie į tai nie
ko neatsakė. Štai jų pavardės 
Grant Oakes, Gerald Fielde, Da 
witt Gilpin, Francis W. Mc-
Bain ir John T. Bernard. 

PRANEŠIMAS 

dėstoma marksist inė doktrina. 

P R A N E Š I M A S 

Lietuvių Radio Korp. programa b r l k e p r e c l z l s k a l įmontuotas tyiio 
per Stotį WBMS, 1090 kilocycles, šiose Quiet de Lux mašinėlėse, ku-
9:30 iki 10:*0 vai. ryte Šį sek-, rios gaunamos tik per: 
madienį bus tokia: 

1 — Faloons Kadio Orkestrą 
2 — Dainos 
3 — Magdutės Pasaka 

Po programai, malonėkit parašyti 
programos įspūdžius nauju stoties 
radio adresu: Station WBMS, Li-
thuanian Program, 91 Bay State 
Road, Boston, Mass., o biznio rei
kalais, rašykit radio ofiso adresu: j 

Indėnai niekada nepažinojo 502 E. Broadway, So. Boston 27,; 
Mass. Ačiū. Steponas Minkus H a r t f o r d 6f Com%mt k u r l 8 . .D r a u g u l -

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " * ' n o m a s . k a t P p i n i n g a s asmuo. 
vergovės, todėl neturėjo ir prie 
šingo ati t ikmens. Bet baltieji 
baigdami išstumti senuosius k r a 
Što šeimininkus, gali būti „ra
mūs" , kad indėnai neturi žo
džio tam, ką dabar jau 3ie bai
gia prarasti . . . 

„Šv. Metai" 
Šiuo metu Vokietijoje prade

dama s ta ty t i ištisas kaimas, ku 
ris bus pavadintas „Šv. Metai". 
Naujasis kaimas s ta tomas prie 
Kiel. Namai s tatomi visos Vo
kietijos katalikų aukomis, ku
rie bus perduoti katal ikams pa
bėgėliams iš ryt inės Vokietijos. 

r J. f;ic<lr»ftts, 1632 Broad Str. 

^ M Ž A Ž M * ^ ? * * ^ * ^ ^ 0 0 ^ ^ 

pasirodymų ir demonstracijų ir 
šis didingas ir vieningas krikš
čioniško jaunimo pasirodymas 
rado didelio atgarsio ir įvertini
mo visuose krikščioniškosios 
Europos kraštuose ir jų spau
doje. 

Alus gerti sveika, — 
taip sakė mūsų bo
čiai. Sveiki būsim ger 
darni WHITE BEAR 
alg. Su užsakymais 
kreiptis telefonu 

Thornton 5539 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, Jol kreip
sitės į 1 
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