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Î 14t1« U«tuv|* K*t»ltk» tpaudo* 

Drtodia 
•o. O ik ln Av*# <%kvgo t , llUnuU 

T***—* — Vlrftato 1M40.4I 
ttkytfnto mlntlr* Vlenlntllte UuitIM* Ir 

Il*twv1v 4trnr*Atla ulyf* 

Šiandien "Draugas" 14 pusi THE LITHUANIA 
No. 221 Kaina 5 centai 

Lenkai nesutaria del Vilniaus 
Geriausi Lietuvos draugai šioje byloje yra ukrainiečiai 

Tuo metu, kai JAV Lenkų Kongreso pirm. K. Rozmarekas pa
sisakė už nekėlimą Vilniaus klausimo bendrai kovojant su bendru 
priešu — bolševikais, Lenkų Susivienijimo Kanadoje pirm. J. Pan-
kowskis aiškiai pripažįsta Lietuvos teises j Vilnių. 

Tokių lenkų yra ir daugiau, 
tik ne visi jie, kaip Pankowskis, 
drjsta savo nuomones reikšti 
viešai, ypač daugumai lenkų pa-

per jų tautiečių Amerikoje 
kongresą New Yorke, sukėlus) 
platų atgarsį taip pat am-čių 

sisakius už dabartines Lenkijos spaudoje ir davusį išsamių ko-
sienas vakaruose ir senąsias, mentarų, kaip ukrainiečių vardu 
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prieškarines (su Lvovu ir Vil
nium) , — rytuose. Visai skirtin
gų nuomonių pasirodo yra buv. 
lenkų užs. reik. min. Beckas ir 
žymus m-jos pareigūnas J. Szem 
bekas. Gen. Andersas prisipaži
no Barcelonoje, kad jo brolis, 
kilęs iš Lietuvos, taip pat mokė
jo lietuviškai. Jo daliniuose ko
vėsi ir būrys lietuvių. Tačiau 
šios rūšies lenkai Lietuvos tei
ses į Vilnių neigia. 

Ukrainiečiai — mūsų bičiuliai 

Dideli lietuvių šiuo reikalu bi
čiuliai yra ukrainiečiai, su ku
riais mūsų atskirų veikėjų ir 
institucijų santykiai vis gerėja 
ir stiprėja. Tačiau jiems patiems 
tenka vesti kieta kova tiek dėl 
Lvovo, tiek dėl savo krašto atei-. . v x j - i i- i v • • i i - i J a u išdygo JAV aviacijos bazė, 
ties Ypač dideU kliuvau ^ l\gaVmii &pt&rn8iUti 3Unki&U3lus{r 

mėgina kalbėti kai kurie rusai 
per „Rusų tautoms išlaisvinti 
komitetą". 

Tas ukrainiečių pastangas 
taip pat gyvai par*emia jų spau
dos organai: vokiečių k. leidžia
mas „Ukraina praeity ir dabar
ty", anglų k. leidžiami „The Uk-
rainian Quarterly", „The Ukr. 
Bulletin", ispanų k. Argentinoje 
leidžiamas „Ukrania Libre" ir 
kt., nekalbant jau apie ukrainie
čių kalba leidžiamus leidinius. 

Aviacijos baze 
Grenlandijoje 

GRENLANDIJA, rūgs. 20. — 
Šioje Danijossaloje, ant pat že
mės rutulio šiaurinės viršūnės, 

Dar apie bepilotinius ginklus 
Korėjoje pavartotas tipas nėra ne vienintelis ne ge

riausias. — Robotai gali grįžti į savo bazes 
TOKIO, rūgs. 20. — Korėjoje panaudoti bepilotiniai lėktuvai 

(dar tranais ir robotais vadinami) nesąs pats paskutinis šio gin-
klo modelis — JAV laivynas turjs pagaminęs ar jau galjs paga
minti kitokio tipo ir tobulesnių. 

?*** 

John LevvN angliakasių unijos pirmininkas (sėdi stalo gale), pasirašo laikiną susitarimą su kietųjų 
a n g H ų ^ m S ^ M n ^ l t tai reiškia, kad šiemet streiko antracito kasyklose nebus.-Naujas su
sitarimas padidina darbdavių įnašus į angliakasių pensijų fondą. (INS) 

Priešrinkimines įvairenybes 
1 •• . . - f N 

Klaida buvo llce-Tatt susitarimas 

visišką nepriklausomybe akrai- j į ^ į ^ fcmrtK^u^Hi grei 
mečiams sudaro vad. rusų impe
rialistai. Net toks Kerenskis, ku 
rio svoris amerikiečių politikoje 
vis didėja, paskiausiai pakarto
tinai pasisakęs dėl Pabaltijo 
kraštams visiškos nepriklauso
mybės suteikimo, betgi tų pačių 
teisių nenori pripažinti Ukrai
nai, kurią su savo šalininkais vis 
tiek stengiasi {jungti po išlais
vinimo — | „Rusijos tautų šei-
mą . 

Dėl tokių baltųjų rusų impe
rialistų siekimų, kurie, atrodo, 
randa pritarimo ir kaikuriuose 
įtakinguose Vakarų politikuose, 
ukrainiečiai pradeda vis daugiau 
nepasitikėti ir pačia Vakarų po
litika. Tat visai aiškiai pasako 
ABN sąjūdžiui vadovaująs Stec-
ko, ta t pagaliau atsispindi ir vi
soj ukrainiečių spaudoj. Anglų 
k. leidžiamas „Ukrainian Obser-
ver" paskiausiame numeryje aiš 
kiai išdėsto savo vedamajame 
svarbiausias priežastis, kur gali 
nuvesti pastangos, sugriovus 
bolševizmą, išlaikyti faktinę ru
sų imperiją, tik demokratine 
skraiste. Tos pažiūros dar su
tvirtintos svarbiausių 11 ukrai
niečių partijų ir kovos sąjūdžių 
centrų 1952. VI. 25 priimta de
klaracija Sudaryti vieningą jung 
tinį ukrainiečių frontą. Ypač 
daug jiems padeda JAV ir Kana
doje įsikūrę ukrainiečiai. Drau
ge, nieko nevyniojant į vatą, pa
sakyta ukrainiečiams opi tiesa 

čiausius sprausminius lėktuvus. 
Pirmieji turėtų veržtis į Eura-
zią, o antrieji turi pačiupti iš 
ten į Kanadą ir JAV nebandan
čius patekti lėktuvus. 

Bazės pastatymas kaštuos 
apie 263 mil. dol.; ji apima apie 
90,000 akrų plotą ir randasi prie 
Baffin įlankos vakariniame sa
los šone. Bazę statė iš JAV nu
vežti darbininkai. 

Antraeiliu reikalu 
kelia ginčus 

J AK ARTA, rūgs. 20. — Indo
nezijos — Olandijos santykiai 
dėl vakarinės Naujos Gvinėjos 
dalies Indonezijai atidavimo vėl 
ima temptis deryboms artėjant. 
Iš karalienės kalbos parlamentą 
atidarant indoneziečiai suprato, 
kad Olandija seno nusistatymo 
nekeis — N. Gvinėjos Indonezi
jai neduos. 

Jakartoje jau yra balsų, kad 
Olandijai turėtų būti paskelbtas 
ekonominis boikotas, kad Indo
nezija visai nutrauktų ryšius su 
Olandija ir išprašytų Olandijos 
karo misiją ir kitus patarėjils. 

Indonezijoje gyveną olandai 
pataria savo vyriausybei nusi
leisti, nes olandų interesai Indo
nezijoje yra tokie dideli, kad dėl 
N. Gvinėjos neapsimoka viską 
prarasti. 

• 1951 m. Rusija paėmė iš 
Rytų Vokietijos gėrybių už maž 

_ _ _ _ _ 

daug 254 mil. dol. Vis tai repa-jtybės sekretorius, senatorius ir 
racijų sąskaita. (teisėjas, dabar S. Carolina gu-

Dezertyrą prieme 
Amerikos armijon 
SOUTHOFEN, rūgs. 20. — 

Sovietų aviacijos puskarininkis 
Rudovsky būdamas Austrijoje 
pabėgo pas amerikiečius ir da
bar priimtas į svetimšalių dali
ni, kurį leido organizuoti JAV 
kongresas. Padaręs priesaiką 
kovoti su JAV priešais, Rudovs
ky spaudos žmonėms pareiškė, 
kad pabėgo todėl, jog Rusijoje J 
bolševikų tvarkoje bloga gyven
ti. Jis pasirengęs kautis laiki
nai ir su Rusijos žmonėmis, nes 
tai esanti vienintelė priemonė 
išlaisvinti juos iš bolševikų įves
tos vergijos. 

Ta proga pridurtina, kad JAV 
kongresas 1950 m. leido verbuo
ti j armiją užsienyje 12,500" sve
timšalių. Apie 6000 esą padavę 
prašymus priimti, bet tik apie ( 
400 dar priimti ir apmokomi A. Edenas ir R. Sohumanas, Anglijos ir Prancūzijos užsienio 
OrmtVmfAn VnlHptHnte lrnr hn- reikalų ministrai, susitinka Paryžiuje prieš Edenui išvykstant į 
oouinoien, vojueujoje, KUT DU J u g 0 8 l a v i j ą Edenas pasiųstas pas Tito, kad išgautų daugiau 
vo Hitlerio akademija partijos bendradarbiavimo su Vakarais už teikiamą ūkinę ir karinę 
karinių dalinių vadams ruošti. J pagalbą. j(INS) 

Respublikonus skaudina Stevensono humoras. — Vie
nas praradot gubernatorių, kitas senatorių 

NEW YORKAS, rūgs. 20. — Abudu prezidentiniai kandida
tai šiuo metu aikštėse ir gatvių sankryžose susitikinėja su pilie
čiais ir savo kalbose pradeda tolintis nuo to augšto standarto, kurj 
žadėjo kampaniją pradėdami. 

Radijo ir spaudos komentato
riai, kurie lydi kandidatus agi
tacinėse kelionėse, teigia, kad 
pradžioje abudu kandidatai kal
bėjo perdaug augštu tonu, bet 
vėliau pajuto, kad žmonėms ge
riau patinka „žemesnis tonas" 
ir todėl prie tų reikalavimų jau 
prisitaikė. 

Laimingesnis šiuo atveju esąs 
Stevensonas, nes turi aštraus 
sarkazmo dovaną, kurią gausiai 
naudoja savo kalbose. Jam, sa
koma, stačiai sekasi surasti vy
kusius žodžius respublikonams 
pajuokti. Jo aforizmų žmonės 
greit neužmiršią. 

Respublikonai, atrodo, kiek 
jaudinasi, nes jų Eisenhoweris, 
ir dviem šluotom apdovanotas, 
su Stevensono jumoru nepajėgia 
konkuruoti. Buvo mėginta Ste-
vensonui prikišti, kad jis apie 
labai rimtus reikalus linksmai 
kalba, tačiau šis atsikirto, kad 
pesimizmas yra respublikonų mo 
nopolis — jiems viskas atrodo 
juoda. 

Stevensonas šiuo metu iš Con-
necticut pervažiavo į Massachus 
sets valstybę; pirmadienį kalbės 
New Yorke AFL suvažiavime. 
Eisenhoweris važiuoja per vadi
namą vidurvakarių erdvę ūki
ninkų pritarimo jieškodamas. 

Pagrindinės kampanijos pa
sieniuose pasigirsta individualūs 
šūviai. Taip, nuo lopšio buvęs 
demokratas J. Byrnes, buv. vals-

bernatorius, pasisakė balsuosiąs 
ne už Stevensoną, bet už Eisen-
howerį, nes nekenčiąs Trumano, 
o Stevensonas negalės atsikraty
ti Trumano palikimo, jei to ir 
norėtų. ^ 

A - • 
Pirma lpjalunk&s kraštui, pas

kui partijai — tokiu šūkiu patei
sino Byrnes savo perbėgimą pas 
Eisenhowerį. Demokratai šyp
telėjo ir jo patriotizmą sumažino 
priekaištu, kad Byrnes taip pa
darė keršydamas už pašalinimą 
iš valstybės sekretoriaus parei
gų už nesugebėjimą tų pareigų 
eiti. S. Carolina sen. Johnson 
pasipiktino Byrnes mostu ir pa
žadėjo kautis iki nualpimo už 
Stevensono laimėjimą Byrnes 
valstybėje. 

Aiškiai neteko ir Eis«nhowe-
ris savo partijos Oregone sena-

Korėjos frontas 
SEOULAS, rūgs. 20. — Prie

šas Korėjoje tuo pačiu laiku pra 
dėjo vakar auštant pulti ketu
riose vietose. Kiečiausiai kovo
ta už šalia Capitol kalvos esan
čią kitą kalvą, kurią P. Korėjos 
vyrai atsiėmė aną dieną kartu 
su Capitol. Kinai ikšiol nebe
drįsta Capitol pulti. 

Prie Imjin upės betgi vienas 
sąjungininkų dalinys esąs visai 
sunaikintas, nes visas kinų ba
tai jonas jį užpuolė netikėtai. 
Kad sulaikytų priešo prasiver
žimą, apsuptas dalinys rizikavo 

Į paprašyti artilerijos ugnies, 
nors i r buvo aišku, jog nuo jos 
gali žūti ir savo karių. 

Korėjoje jau į taikinius pa
leistiems robotams pagaminti 
panaudoti pasenę lėktuvai, juos 
pavertus radijo kontroliuoja
mais robotais. Laivyno štabas 
Washingtone pareiškė, kad senų 
lėktuvų tam tikslui panaudoji
mas yra tik laikinas dalykas — 
buvo užkišta spraga iki to laiko, 
kada bus pagaminti kiti robotų 
tipai, kurių yra ne vienas. 

Tarp Tokio ir Washingtono 
pranešimų apie jau* turimų robo 
tų (iš senų lėktuvų padarytų) 
kiekį yra nesutarimų. Korėjos 
erdvėje robotais operuojąs kari
ninkas A. Kurtz pasakė, kad to
kių lėktuvų - robotų jau turima 
apie 1,800, bet laivyno štabe tais 
reikalais besirūpinąs adm. Sides 
teigia, kad Kurtz skaičius gal ir 
būtų arčiau tiesos, jei nereikėtų 
suprasti, kad tiek robotų yra 
skirta Korėjos frontui, nes be 
Korėjos robotai dar reikalingi 
bandymams ir jais operuojančio 
personalo paruošimui. 

Šiaip komanderis Kurtz yra 

jų yra tiek, kad jau šiandien ga 
limas jų naudojimas plačiu mas
tu. Taipgi yra pakankamai lėk
tuvų, tinkančių greit paversti 
robotais. 

3. Korėjos operacijos yra tik 
maža pradžia, nes robotų siun
timas iš kontinento į kontinentą 
yra tikrai galimas. JAV laivy
nas jau turi geresnių dalykų u i 
Korėjoje naudojamus. 

4. Lėktuvai - robotai yra jud
resni už paprastus lėktuvus, ga
li būti aprūpinti kuru ore, gali 
numetę bombas grįžti į savo ba
zę ir apšaudyti priešo sausumos 
pozicijas. 

5. Kiekvienas Korėj'os vande
nyse esąs lėktuvnešis gali skrai
dinti robotus ir tai netrukdo at
likti kitas jam skirtas operaci
jas. 

6. Vienas piloto valdomas lėk
tuvas gali kontroliuoti visą ro
botų laivyną. 

7. Robotų kontroliavimas yra 
labai lengvas — Korėjoje paleis 
tam robotui kontroliuoti reika-pasakęs dar šiuos įdomesnius da! JT*** ' " " r 1 " . ~~»«<-•••-< JSw.7 jlingas tik vienas pirštas (myg 

lykus: 
1 Lėktuvai - robotai su dide

liu bombų kroviniu gali būti pa
kelti nuo žemės ir nuo lėktuvne
šio denio ir lakūnų valdomuose 
lėktuvuose esančiais aparatais 
nuvesti prie taikinių. 

, 2. Paslaptis, kiek robotų da-
• bar turima Korėjos erdvėje, fcet 

Nixon trauksis iš varžybų? 
i Iškasta, kad gavo 16.000 dol. dovanų. — Eisenhov/erio 

štabas susijaudinęs. — Demokratai reikalauja senat. 
Nixono pasitraukimo iš prezidentinių varžybų 

OMAHA, rūgs. 20. — Iš gen. Eisehowerio traukinio skrenda 
gandas, kad respublikonų viceprezidentinis kandidatas sen. Nixon 
turės pasitraukti iš varžybų. 

Priežastis 16,000 dol. Pa
aiškėjo, kad šią sumą jam sudė
jo turtingi Kalifornijos gyvento
jai, kuriuos jis atstovauja sena

toriaus Morse, kuris n / piršto te, nes "be senatoriaus algos dar 
nepajudinsiąs už Eisenhowerį, j išlaidoms iš iždo gaunamos su
neš šis pasidavęs Taftui ir todėl 
pralaimėsiąs rinkimus. Paaiškė 
ję, kad Tafto ir Eisenhowerio 
filosofijos nesiskiria. Pralaimė
jimas su Taftų esąs neišvengia
mas. Reikia atsiminti, kad sen. 
Morse tas mintis pareiškė APL 
suvažiavime. 

mos sen. Nixon neužtekę. 
Sen. Nixon prisipažino, kad 

Suomija baigė 
mokėti Rusijai 

HELSINKI, rūgs. 20. — Va
kar Suomija perdavė Sov. Rusi-

tokią sumą gavęs, ją naudojęs 
kelionės išlaidoms padengti, kal
boms spausdinti, pašto ženklams 
pirkti ir papildomiems tarnauto 
jams samdyti. Nematąs, kad 16,-
000 dol. paėmimas tarnybiniams 
reikalams būtų nemoralus daly
kas. Mokesčių už tuos pinigus 
jis nemokėjęs, nes pinigų savo 
rankose neturėjęs — juos admi
nistravo to fondo organizatoriai. 

Demokratų partijos pirminin-

Veto Nr. 56 
NEW YORK, rūgs. 20. — So

vietų Malikas vetavo Japonijos 
priėmimą į Jungt. Tautas, nes 
ten dar nesanti baigta Amerikos 
okupacija, Japonija dar nesanti 
nepriklausoma ir Japonija nėra 
pasirašiusi taikos sutarčių su 
Rusija ir Kinija. Visi kiti balsa
vo už Japonijos priėmimą. 

Malikas vetavo ir Jungtinių 
Indokinijos Valstybių (Cambo-
dia, Laos ir Vietnam) priėmimą. 
Prieš kelias dienas vetavo Libi
ją. Per 6 metus Rusija veto tei- j ratūra apie 72 laipsnius, 
sę panaudojo jau 56 kartus. Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:55. 

tukui paspausti). Robotas nuve
damas į taikinį su dideliu tiks
lumu. Jei kas nors aparatūroje 
sugestų ir robotą nebebūtų ga
lima iki taikinio nuvesti, kon
trolierius gali jį susprogdinti, 
kad jis nepatektų priešui nesu-
sprogęs. 

8. Su robotu galima skraidinti 
atomines bombas. 

Korėjoje robotais jau susprog 
dinti keli sunkiai prieinami tai
kiniai. Priešas jau žino apie ro
botų naudojimą, bet dar neban
do nuo jų gintis. 

• Persijos naftos laukuose 
pradedą nerimauti darbininkai, 
nes nusibodo būti be pajamų 
naftai sustojus tekėti. Jau esą 
pavojingų demonstracijų. 

— Churchill šildosi "Prancūzi-
jos Rivieroje ir jam pagerbti 
vaišėse pareiškė, kad iki mirties 
ginsiąs Prancūzijos reikalus. 

Kalendorius 

Rugsėjo 20 d.: šv. Eustachas. 
Senovės: Tautgirdas ir Gundega. 

Rugsėjo 21 d.: šv. Matas, apaš 
talas ir evangelistas. Senovės: 
Mantvilas ir Viskanta. 

Oras Chicagoje 

Giedra ir kiek šilčiau. Tempe-

jai paskutinį 300 tonų prekinį kas mano, kad Nixon turi pasi-
laivą ir tuo baigė mokėti karo traukti iš viceprezidentinių var

žybų, bet respublikonai jį gina. 
Eisenhoweris greičiausiai papra 
šysiąs Nixon pasitraukti. Nau
ją kandidatą tuo atveju turėtų 
parinkti resp. partijos centfb ko 

reparacijas, kurios jai buvo už
dėtos už tai, kad gynėsi nuo bol
ševikų invazijos..: 

Sov. Rusija,! nė JAV nė Angli-

L L. - X 

jai neprotestaojant reparacijų j J J g T j ^ " į f f i S j į S ; kad 
sąskaita iSplėsė iš Suomijos gė- „ b f l u s e n T a f t a s 
rybių už 740 mil. dol., atėmė a š - ' J ° 
tuntą dalį teritorijos su visu ten 
buvusiu turtu ir dar gavo patar
navimų kelių mUionų dol. ver
tės. 

Tų ginklų negana 
NEW DELHI, rūgs. 20. — 

Komunistų vis didėjanti veikla 
Indijoje ima pykinti premjerą 
Nehru. Kai jį vienoje vietoje su 
tiko 3000 demonstrantų su ko
munistų vėliavomis ir šūkiais, 
tai jis pareiškė: „Aš nesilenksiu 
prieš jūsų vėliavas. Jei norite 
siekti savo tikslų demonstracijo
mis ir tvarkos ardymu, tai eiki
te į komunizmo gimtinę, nes čia 
jums nėra vietos". 

Korėja ir kvakeriai 
LONDONAS, rūgs. 20. — An

glijos kvakeriai įteikė Churchi-
liui naujus pasiūlymus Korėjos 
karui baigti. 

Jfie siūlo tuojau paskelbti pa
liaubas ikšiol sutartų klausimų 
sąlygomis, nesutartus klausimus 
(belaisvių pasikeitimą) atiduoti 
spręsti Azijos valstybių atstovų 
komisijai, nenorinčius repatria
cijos belaisvius padėti tokioje 
vietoje, kur jų negalėtų panau
doti karui nė viena pusė, pasi
naudoti Indijos patarnavimais ir 
nieko blogo apie ginčą nekalbėti 
spaudoje ir per radiją. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Pirmą kartą po 11 mėnesių JAV bombonešiai B-29 vakar 

puolė Korėjoje taikinius dienos metu. Dangus buvo apsiniaukęs, 
todėl taikinių jieškofta su radaru. Pultas Hamhung uostas rytinia
me Š. Korėjos krante. 

— Staiga mirė prez. Trumano spaudos sekretorius J. Short. 
Tai jau antras spaudos sekretorius miršta Trumanui bepreziden-
taujant. 

— Darbo statistikos biuras paskelbė, kad pragyvenimo indek
sas vėl pakilo du dešimtadaliu procento. 

— Valstybės departamentas vienoje vietoje išleido visas tu
rimas žinias apie Rusijoje vartojamą priverčiamąjį darbą, kaip 
sovietinio ūkio integralinę dalį ir politinių priešų naikinimo prie
monę. 

— JAV, Kanada, Australija ir D. Britanija per anglų diplo
matinį atstovą Peipinge paprašė kinų komunistų pasakyti kas 
atsitiko su 72 jų piliečiais, buvusiais kalėjime ar namų arešte. 

— Atlanto pakto valstybių užsienio reikalų ministrų tarybai 
vadovauti pradėjo Danijos užsienio reikalų ministras, perėmęs šią 
savaitę pareigas iš Kanados. Tarybos pirmininko pareigas po me
tus eina alfabeto tvarka pakto narių užsienio reikalų ministrai. 

— Iš Washingtono eina žinia, kad John Lewis baigiąs susi
tarti su minkštųjų anglių kabyklų savininkais ir pirmadienį nu
matyto streiko tikimasi išvengti. 

— Egiptas paprašė Anglijos suteikti ginklų Egipto armijai 
sumoderninti. Apie tai praneša britų užsienio reikalų ministerija 
ir tai reiškia, kad gen. Naguib nori sutvarkyti santykius su An
glija. 
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Iš BALF pirm. kan. dr. J. Končiaus pranešimų 
i 

"Rugp. 31, drauge su BALF 
įgaliotiniu Austrijoje prel. K. 
Razminu, nuvykau j Linz, prie 
pat Dunojaus. Anoj pus&j upes 
jau sovietų okupuota Austrija. 

Linz lietuvių yra 46. Jų tar
pe keletas repatriantų iš 1941 
m., visi kiti pabėgėliai iš Lie
tuvos 1944 m. Niekur neišvyko 
dėl nesveikatos, dalis dėl politi
nių priežasčių. 

Kadangi buvo sekmadienis, 
susirinkusiems į seserų vienuo
lių bažnytėlę prel. K. Razminas 
atlaikė šv. mišias, o aš pasakiau 
atitinkamą pamokslą. Po pa
maldų visi susisėdom sodely ant 
žolės ir pasikalbėjome. Kalbė
jau 2 valandas. Buvo paklausi
mų. Iš pasikalbėjimų patyriau: 

Penki lietuviai dirba dirbtuvė 
se. Per mėnesį uždirba tarp 
700 iki 1,000 šilingų. Amerikos 
pinigais 30 — 40 dolerių. Iš 
uždarbių pragyventi labai sun
ku, ypač šeimoms su 3 ar 4 vai
kučiais. Viengungiai ar du su
augę stipresni žmonės gali vers 
tis. Tokių šelpti nereikia. Sto
vykloje gyveną ir nedirbą, seni, 
ligoniai iš austrų valdžios gau
na 200 šilingų mėnesiui ir ba
rakuose pastogę, ši šalpa lygi 
$7.00 per mėn. laiko. Tai per
pus mažiau, negu pabėgėliai 
gauna Vokietijoje. Visas eko
nominis gyvenimas Austrijoje 
skurdesnis. Ir lietuviai, rodos, 
daugiau išbadėję. Labai nuste
bau patyręs, kad sviestas ir rie
balai Austrijoje brangesni, ne
gu Vokietijoje. Pvz. sviesto sva 
ras Austrijoj 80 šilingų, kas bū
tų lygu apie 80 c , taukų sva
ras apie 60 šilingų, kas būtų 
apie 50 c. amerikietiškais pini
gais. Mėsos po šmotuką tegali 
valgyti tik sekmadienais. Min
ta daržovėmis, vaisiais, pienu. 
Vaikučiai išbalę, atrodo blogiau, 
negu lietuvių vaikučiai Vokieti
joje. 

Jie sužavėjo klausimu ar vyk
siu į Vienną. Jų žiniomis ten 
esą 23 lietuviai. Jų būklė dar 
blogesnė. Jie labai būtų paten
kinti, jei nuvykęs juos sušelp
čiau . BALF pagalbos jie Vien-
noj negauną. Nesą kaip ją per 
rusų zoną nuvežti. 

Austrijoje gyveną lietuviai 
gauna mažiau šalpos negu Vo
kietijoje gyveną lietuviai. Bet 
jie daug daugiau tą šalpą ver
tina ir rodo daugiau dėkingu
mo. Jiems mūsų pagalba būti
nai reikalinga. 

Vykdamas iš Muencheno į 
Austriją, nuvežiau iš Hannove-
rio BALF sandėlio atvežtus 4 
maišus cukraus (400 svarų). 2 
maišu paskyriau Linz stovyklai, 
nes ši stovykla t didžiausia ir 
joje vargingiausi lietuviai gy
vena. 1 maišą cukraus išsiunti
nės seneliams ir ligoniams, iš
blaškytiems po visą Austriją, ir 
1 maišą nuvežiau į Salzburgo 
stovyklą. Kadangi BALF šal
pos pinigų ten jau nebuvo, tai 
palikau $100.00 šalpai. $50.00 
prašiau išdalinti Linz lietu
viams, kitą sumą išdalinti kito
se vietose gyvenantiems lietu
viams tremtiniams. 

Salzburge yra 32 asmenys, 
Braunau 36. Stovyklose gyve
nančių yra 114 ir apie 80 išsi
blaškiusių po visą Austriją, dau 
giausia Viennoj, Graze, Insbruc-
ke. 

Jiems reikia siųsti drabužių, 
riebalų, kiaušinių miltelių ir 
duoti šalpą pinigais. Tik tokiu 
būdu juos galėsime išgelbėti iš 
džiovos ir kraštutinio skurdo. 

Prel. K. Razminas yra labai 
rūpestingas. Kai tik gauna 
BALF šalpą, tuoj išdalina la
biausiai reikalingiems. Paste
bėjau, kad Linz ir kitų stovyk-

jiems pagelbėti piknike daly- sevičien* UN 3975; J. Dunčia PALAIDOTAI V. PUIDA 
viai suaukojo $120. Po pikniko VE 86982; J. fteputa WO 3-

mą. Per jį tą dėkingumą siun
čia aukų davėjams. 

Gėrybių persiuntimas iš New 
Yorko į Austriją yra gana mui
to apsunkintas. Gėrybė3 turi 
būti siunčiamos per Triestą. IŠ 
ten gabenimas brangiai atsiei
na. . 

Prel. K. Razminas nusiskun
dė, kad šiemet CARE paketų 
visai negavo. Šiomis dienomis 
vykstu į Vįenną, tai mėginsiu 
atitinkamai patvarkyti, kao" gau 
tų;. 

Atsižvelgiant į paaiškinimus 
apįe Austriją, darau sekančias 
išvadas: 

1. Dar esantiems lietuviams 
Austrijoje reikia teikti tiek pa
galbos, kiek BALF ištekliai lei
džia. r i 

2. Tiesiog į Austriją reikėtų' 
siųsti ko daugiausia drabužių 
bei avalynės. 

3. Siųsti taukų skardinėse po 
1, 3 ir 5 svarus. Geriausiai siųs
ti per Vokietiją. Iš Muencheno 
prel. K. Razminas galės persi-
vežti į Austriją. Atitinkamas 
teises ir privilegijas iš US karo 
vyriausybės parūpinau". 

— o — 
Kaip matome, lietuviai trem

tiniai Austrijoje labai vargsta 
ir jiems visokeriopos pagalbos 
reikia gana daug. Visokeriopas 
dovanas: pinigus, rūbus, avaly
nę Austrijos lietuviams malonė
kite neatidėliodami siųsti BALF 
Centrui, 105 Grand Str., Brook-
lyn 11, N. Y. 

— o — 
Visoje Amerikoje šiuo metu 

vyksta BALF vajus. Kiekvieno 
auka pagelbės nelaimingam lie
tuviui, kiekviena auka bus tin
kamai įvertinta. Jei jūsų kolo
nijoje vajaus dar nevykdo, ma
lonėkit pagelbėti jį pravesti. 

Siųsdami BALFui rūbus bei 
avalynę 

Gelbėkim lietuvius tremtinius 
Europoje. Aukokim jiems rūbų 
ir avalynės. Bet juos siųsdami 
BALF Centro sandėliui, malonė 
kitę apmokėti persiuntimą. Kai 
persiuntimo išlaidas tenka ap
mokėti BALF Centrui, jis turi 
apmokėti iš tų pačių Jūsų aukų, 
tik BALF Centrui išeina bran
giau, nes kartais reikia mokėti 
ir už persiuntėjų sandely pralai 
kytos siuntos laiką. 

Mažesnius siuntinius siųsti 
geriausiai paštu, didžiuosius ge 
ležinkeliu Fre ight arba į Brook-
lyną vykstančiais sunkveži
miais. 

Visas siuntas BALFui adre
suokite: United Lithuanian Rc-
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., ^Brooklyn 11, N. Y. 

buvo salėje šokiai. Šiam pikni
kui surengti daugiausia dirbo 
BALF 20 sk. sekretorius, p. 
Wolf U Vilkas. 

Chicagoj© rugsėjo 21 dieną 
i;AIJ< pikuliui* 

BALF 4 skyrius sekmadienį, 

7199; K. Gricius TA 5-1644; J. 
Gruzdaitis TA 6-96£5; L. He-
ningas UN 3-7220. 

. i i . • ' 
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Spalio 4 d. keli šimtą} lietui 
vių teapeina krautuves, pažįs
tamus, dirbtuves i rga tvė i e au
kų lapais ir 'dėžutėm tesurenka 

rugsėjo 21 d., Dan Smith's Gro- lietuviams Europoje iš geros 
ve, prie 82 ir Kean Ave. ,arti valios aukotojų gražiaą au-
lietuvių tautinių kapinių, rengia mas. Tuo įrodysim ir kitatau-
gražų ir įvairų pikniką. Pra- čiams, kad lietuviai yra sfcuipra. 
džia 12 vai. dieną. Šokiams 
gros geras orkestras nuo 2 vai. 
po pietų. 

Kurie norės vykti troku, už 
$1,00 būsite , auvežti. Ateikite 
prie par .sale** 1644 Wabansia 
Ave., 9 vai. ž#it. — busite nu-
vežti ir parvežti. 

Detroito BALF rinkliava 
spalio 4 «l. 

Detroito miestui taryba davė 
leidimą BALFui viešai rinkti 
aukas. Miesto vadovybė duo
da progą iš amerikiečių gauti 
pagalbos lietuviams tremti
niams Europoje gelbėti. Mes 
dabar turime įrodyti, kad tą pa 
galbą mokėsime panaudoti. Spa 
lio 4 d. ko didžiausias skaičius 
lietuvių pasirodykime gatvėse, 
pasipuošę BALF ženkleliais, pa
rinkime aukų. Registruotis pra
šoma pas parapijų klebonus, Ne 
ringą, Kukučionio ir Končiaus 
krautvėse. Galite ir telefonu įsi 
registruoti, skambindami: E. 
Pauraziene UN 2-3228; M. Ka-

tusi tauta, labdaros darbui pa 
sišventusi. Prie to, pasauliui' 
dar jgocĮyBfyoįC, kad nuo bolše
vizmo nukentėjusią tautą ir da
bar dar reikia gelbėti. 

• < \ ; | j 
BALF vajai vyksta visoje 

Amerikoje. Vieną dieną vienam 
mieste, kįtą, kitam. Bet Uid/iati-
si vajai vyks spalio, lapkričio, 
gruodžio mėnesiais, šioms va
jams spaudoje ir per radiją bus 
pašvęsta daug vietos ir laiko. 
Tepasi naudoja skelbimais visos 

Rugsėjo 15 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse palaidotas Vin 
centas Puida, 83 metų, gyvenęs 
Garricke. Velionis buvo laurus 
žmogus, susipratęs IietuViš, ge
ras, nuoširdus katalikas. Pri
klausė Sv. Vardo Draugijai, dėl 
to laidotuvių išvakarėse būrelis 
draugijos .narių, vadovaujami 
kun^ A. Sųšinsko sukalbėjo, prie 
jo karsto šv. rožanfiių. 

KONCERTUOS, "ČIURLIONIS'* 

spalio 18 d. pittsburghiečius 
lankys mūsų pamiltasis garsu
sis "Čiurlionio'' ansamblis. Jų 
pirmasis koncertas amerikiečių 
visuomenei įvyks spalio 18 d. 
S:30 vai. vakare Foster Memo-
rial 'Auditorium salėje, Oaklan-
dę. Spalio 19J4M| ie koncertuos 
Lietuvių salėje Šoutn feide.'Koh 
certus ruošia Čįttsburgho Uni
versiteto. Lietukų j u t i m o Kam 
bario Komitetas. Visi lietuviai 
prašomi tuose koncertuose da 

si į talk% Lietuvių Tautinio 
Kambario; >Pitt£burgho - Univer
sitete Komitetui. 

VIRBALIS l CLEVELAND4 
J. Virbalis ,tremtinys, prieš 

kelis metus atvykęs į Pittsbur-
ghą, teko patirti, netrukus išsi
kelia gyventi į Clevelandą. J. 
Virbalis vienus metus yra va-

Po vienu kryžium 
• Yisdje Vokietijos visuomenė

je šiapus ir anapus geležinės už 
dangos padarė dideli įspūdi, kad 
neseniai įvykęs' Berlyne katali 
kų suvažiavimas (masinėje su
eigoje sporto aikštėje) įvyko po 
tuo pat milžinišku kryžium, po 
kuriuo praeitą kartą susirinko 
čia ir evangelikų masės. Įdomu 
tarp kitko ir tai, kad naujasis 

dovavęs Pittsburgho Ų * W V U Į [ S f J ^ H ^ k a tal ikų kardinolas 
Tremtinių praugijai, yra ALT 
Pittsburgho skyriaus, BALFo 
narys. 

kolonijos, tebūna vajai sureng-jlyvauti. Kadangi koncerto ren-
ti visur, kur tik yra lietuviu. 
BALF gelbsti visiems, neklaua-
damas žmogaus pažiūrų. BALF 
gelbsti seneliams .našlėms su 
mažais vaikučiais, jaunuoliams, 

girnas yra susijęs su didelėmis 
išlaidomis komitetas prašo visų 
patriotiniai nusiteikusių lietuvių 
jo surengimą savo aukomis pa
remti Biznieriai prašomi skelb-

• 

LANKĖSI VYSK. F. SHEEN 
Prieš kurį laiką Pittsburghe 

lankėsi garsusis Amerikos ka
talikų pamokslininkas, rašyto
jas ,misionieriu8, vygk. Fulton 
Shęen. Čia katedroje jisj pasakė 
yisą eilę pamokslų, jlįečiančių 
Tikėjimo Plajtinimo Draugijos 
reikalus. Jo pasiklausyti per yi,-
sas mišias susirinko daugiau 
k 
būiy 

.'.;? 15.(^00 žmonių, tarp ių ir 
iiys lietuviu. 'A. E. 

arkivyskupas dr. Wendel, atvy
kęs Berlynan į katalikų kongre
są, privačiai apsigyveno pas 
evangelikų bažnyčios galvą dr. 
Dibelių. 

Pareiškė užuojautą 
Dėl Vokietijos socialdemokra

tų partijos pirmininko Dr. K. 
Schumacherio mirties VLIKo 
pirimininko pavaduotojas Dr. 
P. Karvelis VLIKo vardu Vokie 
tijos socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotojui ,OUen-
haueriui pasiuntė nuoširdžios 
užuojautos pareiškimą. 

-4-4-
j j, 

Kirian's 
•P; • ' ' 

C a i f t d Super Market 
• > ;. 

COAL, O t t , 
ANOLYS, A L I E J U S 

mokiniams ne vienoj mokykloj, 1 tis programos knygelėje. Vi-
bet visose mokyklose besimokan sais reikalais rašykite šiuo ad-
tiems. BALF rūpinasi tais, ku
rie be mūsų pagalbos negali gy 

resu: Lithuanian Room Gommit 
tee, University of Pittsburgh, p u r e C a n e s u g a r 

L[' ')y':: Triut Cocktail 
Dyi'&l Ktj <fC/« l wi 
T ibby'~, P:neapple Juice 
40 ;jr.:;IJŲ dGž 

r y r a laiko paduot i užsa
k y m u s ; vasa ros ka inos ; ge-
o s rūšies . 

» l °°apochontas Mine Run $15.95 
jEas tern Kentucky N u t 1550 

29cįWestern Ken tucky 
No. 6 N u t . . 13.25 

venti. Pinigines aukas ir rūbus j 1426 Juniata St., Pittsburgh 33. . 10 svarų maišiukas 99^4 
Kre ip t i s : 

bei avalynę siųskite: BALF — Pa. Padarykime "Čiurlionio" , K a i m i ž k o s t i i i aus f l 6 8 1 5 S o* M a P l e w o ° d Avenue 
105 Grand Str., BrooMyn 11, ' koncertą lietuviškojo tautinio P u r l t y B u t u ^ goc s v a r a A % % % % % % % v n i i W M 2 V K N. y. 

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 

meno triumfu Pittsburghe. Vi- Tik su iškarpoms (coupon) 

IMJIKHKOJIMAS 
« r 

v ' : t. 

Chicago BALFui $1,000 
Iš BALF vajaus Chicagoje 

BALF Centrui rugsėjo pradžio
je pasiųsta $1.000. Vajuje su
rinktosios aukos baigiamos Chi 
eago? apskrities iždininkui A. 
Kass, 4102 Archer Ave., Chica-
go, III., sunešti. Baigy vasaros 
vajų, ruošimes rudens laikui. 

T. M. STEPAITIS SAKft 
PAMOKSLUS 

• • 

PAŠVENTINTAS KERTINIS 
AKMUO 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse jau baigiami statyti gra
žūs namai kapinių prižiūrėtojui, 
kuriuose bus ir kapinių raš
tine. Namo apačioje bus specia 
lus rūsys, kuriame, reikalui 
esant, bus galima laikyti laido-
dojamasis. Rugsėjo 13 d. įvyk-
ko to namo kertinio akmens pa
šventinimas. Tam reikalui pa
matuose palikta skyle, į kurią 
įdėjo paminklinį akmenį su dė
žute, o toje dėžutėje jdeta šv. 
Kazimiero kapinių istorija, kuri 
yra gana įdomi, šv. Kazimiero 
parapijos jubilėjinis albumas ir 
net įkalbėta juostelė. Pašventi
nimo apeigas atliko North Si-
de Dangun Žengimo parapijos 
klebonas kun. J, Misius, gi šv. 
Kazimiero kapinių šeimininkas 
parapijos klebonas kun. Magnus 
J. Kazėnas pasakė ta proga 
trumpą kalbelę. Iškilmėse be suskas vėl iškeliamas į Kana 
paminėtų kunigų dar dalyvavo' Aą, St. Catherines vietą. Ten 
kunigai: E. Vasiliauskas, V. Ka j t s v a į p r anciškonai valdo parapi 
raveckas, A. Sušinskas ir B. j ą Kun. B. Mikalauskas, OFM, 
Mikalauskas, be to, buvo būre- j a u anfcsčiau dirbo Kanadoje 
lis žmonių. | tarp Winm'f>ego lietuvių. 

• • ? • - . 
| III • II ll tĮĘįįįį 

Juozas 'Andritilis • gytf<-pantis Anglijoje 
jA j ieško savo dėdę Albritą (KupįČiką su 
šeima, (Tremtinį) kilusį fi Kaiino. 

Rašyti '" • ' 

1418 East 95 Street 
< i Člevelaod B, Ohio 

Per 40 vai. atlaidus šv. Anta
no lietuviu bažnyčioje Bridge- QR, V. E. SIEDUNSKI ; [ ^ P a 

villėje 'gf^feius^ lietuviškus pa -p raneša , kad jau sugrįžo iš ka-
mokslus sakg tėvas Modestas riuomenės ir atidarė privatų 

Rath bekaulų 
Smokctl |iuttH 

Namuose paruoštos 
VihĮOs 

Švieži ir mėsinga 
šonkauliui 3 3 c s v a r a , s 

Minkšti 

CUSTOM AIR 
ŠILTO ORO KROSNYS 

(J5° svaras j Gazo ir aliejaus pakeitimai. Specialistai 
darbe: Cuitom Heating ir Oro ventclia-
vimo, Sheet Metai Work. 907 Ogden 
Ave. Napervillc, Telef. Naperville 
867-W-l arba ELmhuret 8031. Mes ap
tarnaujame vakarinius priemiesčius. 

3 5 c BvaraH 

Slvloin Strakt* 7JJc svaras 

Stepaiitis,' OFM. Žmonės atlai
duose gausiai dalyvavo ir uoliai 
atliko jų praktikas. 

RENGIASI TUOKTIS 

Prieš porą metų atvykęs į 
Pittsburghą tremtinys Stasys 
Arbačiauskas, gyv. 2119; Sarah 
St., South.Side, netrukus ren
giasi tuoktis su Brone Dubie-
ne - Stočkute. Laimingiausio 
rytojaus! 

: , . 
T. B. MIKALAUSKAS VftL 

IsK 10IJ A M \ S 

Keliais atvejais Pittsburghe 
religinį ir visuomenini darbą 
dirbęs tėvas Barnabas Mika-

dantisto kabinetą. 
414&' Archefr Avenue 

(Kampas Francišco Avė.) 
LAfayette 3-3650 

• — • - - - — • — 

H0FPS UPH0UTERINC 

_mjTj^^^ __ II'"f \ I « 

(coupon) 

KIRIAN'S 
Central Super Market 

• 

' i. 

. < 
Visokiu rūšių baldų apmušimas 

• UŽUOLAIDOS © UŽVALKALAI 
Baldai padaromi pasai užsakymą 

Didelis pasirinkimas medžiagų. 
Naujausi — '52 Raštai 

• TV Medžiaga • NailcMiine Medžiaga 
N nuokaini * pskairiavin įai 

'2.0 ąitfn. išsimoki Ii 

8631 Major Avenue 
Oak Lavrn, įHinpis 

Saukite 6ak lawi i 1751J-2 l'< 
~: 1 blokas' vakaruose nito Crnlral 

n T 

3S10 W. 26th St. 

SALLIE CRAVVFORD STUDIOS 
Chicago, 410 S. Michigan Avenue 

,r, Tekf. WEbater 9-2584 
LaGrąnge, 311 S. Leitch Avenue 

' " ' C i Telef; U Orange 4111 
Privačiai ir Klasfm duoda 

DAINAVIMO ir PIANINO PAMOKAS 
Prieinama Kaina 

Member of thc National Association 
of Teachcrs of Singing 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! Platinkite "Draugą" 

UETUVltt "Žiūrėkite, tai tūkstančio metų lietu
viško genijaus kūrinys!" 

Dr. 9. Ralys, "Dlrvojo" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame lią ciliu knygą "ii kaimo 

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

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
83? puslapių, 110 poetu atvaizdu. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siuskite srkančiai: 

D R A U G A S 
2884 So. OaV>ey Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos siunčiamos paltu 

— 
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Baltunorč BALFui prVuntB 
$600 

Baltimore, Md.( BALF 64 sk~. 
iždininkas K. Matuliauskas 
BALF Centrui pasiuntė $600 
iš Baltimore, MdM lietuvių su
rinktų aukų. Po vasaros sunkių 
darbų teks pasiruošti rudens 
ir žiemos sezonams. 

(jirpat Neck, L. I., surinkta 
$120 BALFui 

Great Ncck, L. 1., BALF 120 
skyriaus s?uren£tame piknike 
gražiai meno programą atliko 
p-le Rožė Mainelyte iš New 
Yorko ir Algirdas Kačanaus-
kas iš Kearny, N. J. \ Progra
mai vadovavo A. Vasiliauskas. 

Ių tremtiniai yra labai prel. Raz I Kalbėjo Jonas Valaittis. Trcmti-
minui dėkingi už jo rūpestingu- j niams Europoje prisiminti ir 

r. r j • • 

J. SKEMUNORIS PIRKO 
NAMUS Jeigu jieškai savo gyvenimo Bkaus-

J. Skemundris, tremtinys, jau m° prasmių, skaityk K.. Kl. Cir
keli metai gyvenąs Pittsburghe, t a u t o k n y č ą : 

prieš kurį laiką pirko namus, SKAUSMO PERGALĖ 
kurių kaina ynai daugiau pen- vierto 'UkėnutaMio' fnigmenmi > 
kiolikos tūkstančių dolerių. Ma-j ,.skai<ydniiu; sio dtcnoial?člo frair 

mentiiH, .mą-^vsirne, kaU k«Uas i sk îu 
i Hino perlaiv> y*a lo.t>a.l vargingas. Juo 
koltaujantiH/ipuolb. ir keliasi; iis Ko, 
pia j porgalfis kaina, žaizduotom ko» 

I jom, nAdttiylUiB Keliais ir .kruvinosi)' 
'rankom. 1& Jo aJkiv trykfita .vllt»08 

fivleBa. pranašaujanti skausmo per-
m\ę džiaugsmo žom^je';. 
Kaina fl.M). rislsakj-tl: 

„ D H A U O A 8 " 

lonu, kad naujakuriai moka tau
pyti pinigus ir susikurti pasto
vų materialinį gyvenimą. 

ijįmį&r "'- įgMSf r2»M^^r~ ~*MI 

AP6ILDVMO KFJKALi; 

MATYKITE MUS 

PKTKEVICHJ KRAUTUVE 
Jau daugiau kaip metai, kai 

Petkevičių šeima yra biznyje. 
Atvykę iš tremties jie per kelis 
metus sugebėjo įsiskverbti į šią 
pelningą maisto produktų pre
kiavimo sritį, feiuo metu jie sa
vo krautuvę perkelia į South Si
de, tirštai lietuvių apgyventą ir Dėmesio, savininkai; leiskite Del-
gerokai aplietuvintą. Jų lcrautu ?*r tHeating padaryti pakeitimus 

x J v oooi <3 Jusll n a m ų šildimui, darbas teisin-
v§s naujas adr. bus 2221 Sa- g a kaina. įdedame dūmtraukiams 
rah St. (Tarp kitko iš tų pa- „liners", aliejaus ir gatfo krosnis, 
čių patalpų kadaise per aštuo- Nemokami apskaičiavimai bet kur 
nis metus pittsburghiečius lan- Darbas bus padarytas patyrusių 
kydavo reguliariai jų mielas inžinierių. 

ONtario 2-4792 svečias amžiną atilsį "Lietuvių 
L 
• m , : M 'vi S;J • • • • 

ititAifl^!.i^jtojį|i^į^^įįĮį alTrh'MJiiMia' rii )< ifs • 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oaklry Av«\, Chtcngo 8, III. TH. Virtiniu 7-««40; ?.0«4l} 7-6648 
Entered as Second-Olas* .Mati.-i Mnr.-h 31, 1910, at Chleafro, lUtnoln 

Under the Aet of Maroh 3. 1879. 
Mombnrof tho Catholie Treas Aw»*n 
Publlahod rlally, cxcopt Sundays, 

by the 
LMhimnlan Catholll Pr<\«w Roolety. 
PRENUMERATA: Metama 
ChloaffoJ ir CloproJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
l'žslenyjo $11.00 

SITBSORTPTION RATRS 
$8.00 per year outnlde of Chlcago 
$8.00 per year tn Chloafro & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 per year. 

H metu 
|4.00 
$4.60 
$6.60 

3 i m8n.. 
$2.76 
$2.60 
$3.00 

1 mPn. 
$1.26 
$1.00 
$1.$5, 

Rodakolja Rtralpanlus taiso savo rtuoSldrn. Ne«unaudotij straipsnių ne
saugo, juos gražina tik t* anksto nusltarua. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praSyma. 

Arba... arba 
Seniau kalbėta ir dabar kalbama apie Europos suvieniji

mo galimybes. Posėdžiaujant Strasbourge Europos Pataria
majam susirinkimui, norinčiam tapti tikru Europos parlamen
tu, kuriam rūpi Europos suvienijimo galimybės, ta proga verta 
pakalbėti svarbiu klausimu: kas gali Europą sujungti? 

EUROPAI SKIRTA B t T I VIENINGAI 
, 

Kad ir politiškai tokia įvairi ir morališkai pasidalijusi, vis 
dėlto Europai labiau už kitą pasatlio dalį skirta būti vieningai, k 
šimtmečius Europa kenčia, nustojusi savo dvasinės vienybės. 
Nuo to laiko, kai Europa neša prieš istoriją atsakomybę dėl 
savo krikščioniškojo pašaukimo žmogiškosios misijos išdavimo, 
suskilusi ji yra pasauliui pasipiktinimo objektas. 

Kap gali išlikti vakarų civilizacija, kuri atsisakydama krikš
čionybės, paneigia savo kilmę ir atsisako savo gyvenimo ir bu
vimo pateisinimo? Juk negalima pažinti krikščionybės iš lie
kanų prietaringo pamaldumo, kuris yra išsigimstančios krikščio
nijos religija. O Europa tikrai neturi ką daryti su civilizacija, 
kurios neaiškus spiritualizmas reiškia tik pasiteisinimą ir ap
gailestavimą. Nepajėgianti nugalėti savo medžiaginiu silpnumų 
ir dorovinių susmukimų, Europa niekur kitur negali rasti išsi
gelbėjimo, kaip tik krikščionybėje. Europa be krikščionybės 
ir negali išlikti, nes tada jos buvimas nustoja didžiojo pateisi
nimo. Laimė, iš didelio blogio dažnai gimsta gėris, o iš kraš
tutinio priešingumo — sutarimas ir vienybė. Kaip" religiniai ka
rai pirmiausia paruošė dirvą religinei tolerancijai, toliau pagrei
tino socialinę taiką ir pagaliau sustiprino tautinę vienybę, taip 
ir tautų karai ruošia, spartina ir stiprina taiką tarp tautų. 

SKUBIAUSIAS POLITINIS UŽDAVINYS 

garantuoja politines laisves. Valstybių raida federacijos link 
paseks tuo natūraliniu ritmu, kuris privedė prie valstybių ir 
tautų susidarymo. Taip pat kaip anuomet, kaip pažymi Fustel 
de Coulanges "Kaip įvairioms grupėms jungiantis tarp savęs nė 
viena iš jų visdėlto nenustoja savo individualybės bei nepriklau
somybės", taip tarptautinis ryšys tarp valstybių išgelbės kiek
vienai tautai priklausantį charakterį ir kiekvienai tautai garan
tuos laisvę. Laikydamasi griežtai realybės pagrindo, suderin
dama idealą ir gyvenimą j kūrybišką sintezę, didžioji politika 
suriša ir sujungia žmonių grupių įvairumą, šitame sujungimo 
darbe krikščionybės įnašas išsirodo svarbiausias valstybių kles
tėjimo ir taikos tarp tautų veiksnys. Išsiskyrusios vakarų tau
tos pražus. Išsigelbėjimo jos tegali jieškoti jose pačiose, jų 
likimo bendrume. Ir kai jos įsisąmonins bendrąjį idealą, kuri3 
joms yra krikščionybė, pačios stebėsis tiek ilgai nepažinusios 
atsinaujinimo dvasioj ir atgimimo jėgos. 

Europa į nieką negali reikšti savo teisių, jei ji "nepasikelia 
j dvasinę plotmę; bet vos ji tai padarys, ji pasieks vienybę, ir 
taika bus užtikrinta. 

Geras reiškinys 
Pranešama, kad Britanijos kairiųjų socialistų vadas Aneurin 

Bevan netenka populiarumo darbiečių tarpe. Dabar jau drąsiai 
kalbama, kad jam nepavyks paveržti Darbo Partijos vadovybės 
iš buvusio premjero Clemento Attlee. Bevanas piktai varosi 
prieš Britanijos apginklavimą, kuomet darbiečių didelis daugu
mas, matydamas pavojus kraštui iš komunistų pusės, remia 
Attlee labiausiai dėl to, kad jisai stovi už krašto gynybos su
stiprinimą. 

Jei Bevanas darbiečiuose įsigalėtų ir dar blogiau, jei jam 
pavyktų vyriausybės priešakyje atsistoti, Britanija tikrai būtų 
tempiama į Stalino glėbį. Jei darbiečiai atsisuka prieš Bevaną, 
tai yra geras reiškinys. 

Kas jiems rupi? 
Kiekvieną tarptautinę konferenciją Kremlius panaudoja ko

munistinei propagandai. Net ir tarptautinę Raudonojo Kryžiaus 
konferenciją Kanadoje bandė padaryti savo šmeižtų ir melagys
čių skleidimo forumu. Nepadaryta išimties ir tarptautinei spor
to olimpiadai Suomijoje. Vyriausias bolševikų tikslas buvo ir šį 
įvykį panaudoti propagandai. Gaila, kad vakarų demokratijos 
vis dar mato reikalą juos vienur ir kitur įsileisti. 

I 
£*££. • • i • ' 

m^n 
PRISIEKDINAMAS 

Richard McDonald, biznierius iš San Fianciseo, Washingtone 
prisiekdinamas, kaipo „national produetion" administratorius. 

KARVE, VIŠTA IR PENKMETINIAI PLANAI 
Du žingsniai į priekį, vienas žingsnis atgal 

VYT. KASTYTIS 

Senos, krikščioniškos civilizacijos kraštai tiek ilgai yra 
kentėję nuo brolžudiškų karų, jog jie tikrai gali sulaukti pa
žu ties, jei nesupras, kad svarbiausias ir skubiausias politinis 
uždavinys yra įgyvendinti taiką savo tarpe. Tiek interesas, 
tiek pareiga šiuos kraštus įpareigoja sukurti brolišką Euro
pą. Bet tiksliai kalbant, kokiu būdu galėtų jie lengvai ir grei
tai įgauti šios būtinos solidarumo dvasios, kuri viena tegali pa
teisinti jų viltis, pradėdama jas realizuoti politikoje? Cia turi 
stipriausiu būdu pasireikšti sutarimas tarp krikščionybės ir po
litinio gyvenimo. Kaip kiekvienas dalykas yra rimtai stiprina
mas, kai norima, kad jis atsispirtų laiko bandymams ir žmonių 
aistroms, taip pat ir taika turi būti gaivinama dvasios ir gerai 
suorganizuota materiališkai. 

RIMTIES 
VALANDCLEL. 

Išmušė Europos valanda, kada Europa yra priversta pasi
rinkti, ar gyventi susijungus, ar mirti išsiblaškius. Reikalai 
įsako, o idealas įpareigoja. Iš bendro reikalo turi gimti bendra 
valia. Išsprendimas jau nėra daugiau techninis ir net tautinis, 
bet tik žmoniškas. Tai jau ne tarptautinių susitarimų reikalas. 
Daugeriopo ir judraus tarptautinio gyvenimo nebegali rišti su
tarčių tekstai, o, be to, patirtis rddo* k*d tokie susitarimai yra 
tuščias dalykas. Saugumo paktai .arbitražo aktai, sutartys — 
iš viso apie 200 tarp šių dviejų karų — nepajėgė iškelti teisfcs 
augščiau jėgos. Tekstai tik tiek turi reikšmės, kiek jų mora
linis pagrindas išreiškia ir laiduoja moralinį įsipareigojimą. Iš 
tikro svarbu žinoti, ar galima Europoje rasti keletą žmonių, 
atsakingų už Europos likimą, kurie būdami tikri savo tautų 
sąžinės atstovai, turėtų paprastą, naują drąsią idėją — pasi
ryžimą susivienyti ir suvienyti savo tautas. Bet jie tegali su
sivienyti, jei turi tą patį idealą, kitaip sakant, tą pačią valią 
ir meilę, jei jau ne tą patį tikėjimą. 

EUROPA TURI PERGALVOTI SAVO POLITIKĄ 

Kuklus kūrėjai 
• • 

J. VAIŠNORA, MIC 

Evangelija, skaitoma bažny
čiose šešioliktą sekmadienį po 

nas turi teisingą, sveiką nuo
monę. Kac kitaip galvoja, tam 

1 kerta per galvą be jokio pasi
gailėjimo. Jis mielai imasi mo
kytojo, teisJėjo roles net ir tuo-
se dalykuose, apie kuriuos jis 
turi mažiausiai supratimo. Štai 
dėl ko mes turime daugiau kri-

Kremlius penktą kartą pas
kelbė savo garsųjį penkmetinį 
planą, kuris paprastai yra ski
riamas ne tiek tikrajam krašto 
gerovės pakėlimui, kiek eilinei 
propagandai šiapus geležinės 
uždangos, šitokios minties tei
singumą liudija jau pats fak
tas, kad penktasis penkmetinis 
planas pavėluotas paskelbti be 
veik dviem metais: jis apima 
1951—55 m. m. laikotarpį — 
tuo tarpu pasaulis, taigi, ir So
vietų Sąjunga, dabar gyvena 
1952 metus nuo Kristaus gimi
mo. Įdomu, kaip Kremliaus 
penkmetinių planų klusnūs vyk 
dytojai dabar gautas instrukci-

kiniai visa galva stovėjo augš
čiau už sovietinių pradžios mo
kyklų auklėtinius. 

Tetos Daftos istorija 

Kaip iš tikrųjų atrodo pilie
čių gyvenimas penkmetinių 
planų šviesoje mums puikiai 
pavaizduoja buvęs "Christian 
Science Monitor" koresponden
tas Maskvoje Edmund Stevens 
savo knygoje "This is Russia 
un-censord". 

Teta Daša buvo paprasta kol 
chozininkė viename kolektyvi
niame ūkyje netoli Maskvos. 
Savo žinioje ji turėjo nuosavą 
karvutę (kokia laimė socialisti 
niame rojuje). Dar saulei nepa
tekėjus, ji pėsčiomis dvi mylias 
eidavo į stotį ir veždavo kar
vutės pieną parduoti į Mask
vą. Grįžusi, skubėdavo į kolcho 
zo laukus dirbti. Tokiu būdu ji 
per metus už pieną surinkdavo 
3,500 rublių. Atskaičius geležin 
kelio išlaidas (daugiau 600 rub
lių) ir dalį pinigo, išleisto 
duonos pirkimui, jai likdavo 
mažiau, negu 2,700 rublių. 

Ką ji darydavo su tais pini
gais? Pirkdavosi naują paltą, 
suknelę, naujus batus, kaip kad 
žmonės daro 'kapitalistiniuose" 
kraštuose, kur nėra penkmeti-

Negi sovietinė propaganda Lie
tuvoje 40% būtų padidinusi li
gonių skaičių? O gal čia jau 
MVD nuopelnas? 

/ 
MVD kankinimų ir tardymų 

kameros, įrengtos kalėjimų rū
siuose, nė vienam ligoniui svei
katos nesugražindavo, o svei-lnių planų? Ne! Už pusę hek 
kuosius juos sugebėdavo paver
sti ne tiktai į ligonius, bet ir 
į lavonus. Todėl tokiu atveju 
penkmetiniame plane būtų bu
vę žymiai protingiau užplanuo
ti 40% daugiau lavoninių.,. » 

Reikia politrukų, kalbama 
apie mokytojus 

Lietuvoje taipogi pažadėta 

Sekminių, kalba kaip Jėzus buvo 
pakviestas į vieno žymesniųjų | jų, tik jų vienų,, .nuomonė yra 

tiku, negu kūrėjų, daug daugiau 
mokytojų, negu ko, nors pasimo- \ v o gyventa-be jokio plano, 
kančių iš kitų. Tokie įsisiūba- ' 
vusieji kritikai briaunasi į vi
sas gyvenimo, mokslo, meno ir 
politikos sritis viską kritikuoda 
mi ir pateisindami save tuo, kad 

jas sugebės pritaikyti 1951 ir j p r a p i g 8 t i m okykių tinklą. Būtų 
didesnei pusei 1952 metų. Išei 
tų, kad šiame laikotarpyje bu 

pariziejų namus, kur buvo su 
sirinkęs ištisas būrys to pat luo 
mo žmonių, pasirengusių Jėzų 
sekti ir surasti Jo kalboje bei ei 
gesyje tai, už ko jie galėtų nu
sitverti, prie ko prikibti. Tai 
buvo nepašaukti Jėzaus kriti
kai, jiešką priekabių ir besi jau
čią turį teisės kritikuoti ir teis-! 
ti Rabbi iš Nazareto. 

Kristus suprato jų intencijas 

teisinga, sveiku protu pagrįsta. 
Jie pasidaro kitų elgesio ir nuo
monės stebėtojai ir sekliai, vis 
bejieškantieji prie ko čia prikib 
ti, kur čia savo trigrašį prikišti. 
Jie patys nieko iš niekeno ne-
pasitnoko, jokios kritikos patys 
nepakenčia ir dejuoja, kad gy
venimas neina pagal jų receptą. 
Jie, atrodo ,sielojasi idealais, 
principais, statosi save jų gynė-

ir.norėdamas pagydyti ligonį,' jais, o faktinai yra tik savosios 

Kaip kitados krikščionija susijungė prieš invazijų grėsmę, 
taip dabar turi susijungti naujoji krikščionija, kad nepražūtų 
Vakarų pasaulis, susiskaldęs ir atsistojęs prieš save patį. ši 
didžioji žmoniškoji politika yra vienintelė protinga politika, rei-

! ginčijosi. Jie jautėsi pranašes-
anarchijai galą verčia Europą pergalvoti savo politiką. Be abe- . n į j * - .. g a r b i n g i a u s i a s v e 
jo, reikia praplatinti horizontus politikos, negaluojančios dėl ' r t a & «* 

sergantį vandens liga, atsiklau
sė savo kritikų ,ar valia pagy
dyti žmogų subatos dieną. Bet 
tie tylėjo. Jie patys buvo pa
statyti egzaminams ir jų neiš
laikė. Baimė susikompromituoti 
ir susipainioti uždarę jiems lū
pas. TačiaU jų elgsys nerodė, 
kad jie butų supratę duotą Kris 
taus pamoką. Jie, sėsdami prie 
vaišių stalo, rinkosi garbinges
nes vietas, galbūt, net u ž ' j a s 

administracinių smulkmeniškumų ir ekonominių šykšteivišku 
mų. Lygia dalia privatinius įpročius reikia būtinai pakeisti 
bendruomenine disciplina. 

Bet reikia ir dar daugiau: reikia be svyravimo reformuoti 
minties įpročiUB ir discipliną, suteikiant valstybės ir tėvynės 
sąvokai žmoniškesnę, kartu asmeniškesnę ir universalesnę poli
tinę reikšmę. Vadinamojo internacionalizmo, vis tiek, ar jis 
bus politinis ar ekonominis, klaida yra ta, kad jis dėdamasis 
norįs sujungti duoda vieną formą. Dėl to padariniai būna tie, 
kad mitas pakeičia politinę realybę ir po žiaurių bandymų ir 
pražudytųjų iliuzijų tautos nustoja laisvės ir nepriklausomybės. 
Tik dvasinė vienybė gali užbėgti už akių politiniam suvienodi
nimui. Kaip žmogui krikščionybė neapriboja ir nesusiaurina 
jo žmogiškumo, o priešingai jį papildo ir atbaigia, taip politi
koje tautų linkimas susivienyti, kada jis eina iš krikščioniškos 
dvasios, išsaugoja tautų nepriklausomybę. Pripažindama mo
ralines ir religines vertybes, politika atnaujina harmoningą vie
nybę, nes tiek didžios galybės, tiek mažos tautos yra solidariai 
atsakingos tiek savo teisių įvairumo, tiek pareigų bendrumo 
srityje. 

BENDRAS IDEALAS GALI SUVIENYTI 
; 

Tautos susijungs tik laisvai ir broliškai. Žiaurumas ir prie
varta tik skaldo ir gimdo netvarką. Tik bendras idealas gali 
vėl sujungti ir suvienyti Tik viena dvasinė galybė išlaiko in 

čią — Kristų. Tada Kristus da
vė gražų pamokymą, kaip rei
kia laikytis pakviestam į sve
čius ir ištarė anuos įsidėmėti
nus žodžius: "Kas save augšti-
na, bus pažemintas; o kas save 
žemina, bus išaugštintas" (Luk. 
XIV, 1-11). 

Nebe reikalo katekizme, di
džiųjų nuodėmių eilėje puikybė 
statoma pirmoje vietoje. Pir
masis šio pasaulio žmogus, per 
išdidumą suardęs Dievo nusta
tytą tvarką, šion ydon palinki
mą paliko kaip liūdną kraitį vi
siems. Puikybė juo yra pavo
jingesnė, nes žmogus nesijaučia 
jos turįs ir dažniausiai neskai
to jos nuodėme. O ji reiškiasi 
tuo, kad žmogus pervertina sa
ve ir ima skaitytis augštesniu 
už kitus. Jis taip noriai ir mie
lai pasijunta kitų teisėju, kriti
ku, manydamas ,kad tik jis vie-

nuomon'es adoratoriai, nepašauk 
ti kritikai, savosios puikybės 
vergai. 

Pažinti savo vertę, rasti visuo 
menėje savo vietą, mokėti 
įžvelgti kitų nuomonėje bei el
gesyje šį tą gero, suprasti ki
tus — yra tikrojo nuolankumo 
žymė. Nuolankumo dorybė ne
reikalauja, kad žmogus nukryp
tų į kitą kraštutinumą — savęs, 
savosios nuomonės nevertinimą, 
bereikalingą ir perdėtą savęs 
žeminimą. Nuolankumas moko 
kuklumo, o jo turintieji dažnai 
visuomenėje turi daugiau svo
rio, negu triukšmingieji teisėjai 
ir kritikai. Jų kuklumas ir jų 
be pretenzijų nuomonė bei dar
bai juos iškelia virš minios ir 
tada jie yra išaugštinami ne tik 

Į Dievo, bet ir žmonių akyse. Kuk 
iumas patraukia, gi puikybė vi
suomet atetumia. 

Reikia, kad gyvenime būtų 
daugiau kuklių kūrėjų, negu 
triukšmingų kritikų, aaugiau 
tokių, kurie ne tik kitus kan
džiai moko, bet ir iš kitų mo
kosi ne tiktai piktamanių gyve
nimo stebėtojų ir kritikuotojų, 
bet ir pavyzdžio davėjų. O kuk
lus pavyzdys yra vertingesnis 
už masę nuolat dejuojančių, ne
vaisingų kritikų, kurie mėgsta 
pirmas vietas visuomenėje ir 
nori, kad juos vadintų mokyto
jais — Rabbi. 

Realūs planai, nieko bendro 
neturintieji su pigios propagan 
dos priemonėmis, skiriami tik 
ateičiai. Praeities joks protin
gas žmogus neplanuoja. 

Vadinasi, Kremlius su savo 
penktuoju planu yra pasiryžęs 
iš karto padaryti tris žings
nius: du į priekį ir vieną atgal. 

Tas, žinoma, įmanoma tik 
sovietinėje propagandoje, ku
riai juk nerūpi žmogiškosios 
logikos principai ir piliečių ger-
būvio pakėlimas. 

Žada ligonines, reikėtų 
lavoninių... 

taro žemės savo reikalams, ir 
tą nelaimingą karvutę kiekvie
nais metais ji privalėdavo val
stybei pristatyti 30 klg. svie
sto. 

Kadangi pienas būdavo par
duotas Maskvoje, sviesto ji ne
turėdavo ir už j j mokėdavo 
1,500 rublių. Ji nelaikydavo viš 
tų, bet valstybei turėdavo pri
statyti 500 kiaušinių arba su
mokėti 500 rublių. Teta Daša 
sumokėdavo rubliais. Ir jai lik
davo vos 600 rublių. Tuo jos 

• 

Pasižiūrėkime, kokie gi yra 
Kremliaus užsibrėžimai kultūri
nėje, socialinėje ir mokslo sri
tyse. Pabaltijys ir Lietuva čia 
yra susilaukę nepaprasto dėme 
sio. Minėtieji kraštai į progra
mą yra įtraukti atskirais para
grafais. Tai vienintelė išimtis 
šiame penkmetinio plano sky
riuje, nes šiaip jau visi užsi
brėžimai bendro pobūdžio. Ki
tų respublikų vardai nelinks
niuojami. Tokiu savo ėjimu 
Kremlius vėl išduoda tikrąjį 
penkmetinių planų charakterį. 
Sovietinei propagandai juk 
svarbu paskelbti pasauliui se
ną dainelę: — Pas mus viskas 
gerai. Mes visko turime. Tik 
tame mūsų Pabaltijy trūksta 
paprasčiausių dalykų, nes, ma
tote, Pabaltįjį neseniai į savo 
globą pasiėmėm. Bet mes rūpi
namės Pabaltijo tautomis ir 
tuos trūkumus tuojau pašalin
sime... 

Lietuvai įsakyta padidinti li
goninėse lovų skaičius 40%. 
Skaitydamas tokius "kilnius' 
užsibrėžimus, žmogus pagalvo
ji : Nepriklausomoje Lietuvo
je ligoninėse lovų, rodos, vi-1 
šiems sergantiems užtekdavo 
— niekas gatvėje po v atviru 
dangumi mirties ar sveikatos 
nelaukdavo. Tai kam gi dabar 
tokie iškilmingi užsimojimai? 

pats laikas, nes, būkime tikri, 
sovietai vargu ar bus pastatę 
bent vieną mokyklą. Lig šiol 
jie tebesinaudojo Nepriklauso-
mos Lietuvos laikais įrengto- P u o l ė s valstybei dar nebūda 
mis mokslo institucijomis. J pe- v o b a i S t o s ' J a i d a r r e i k ^ a v o 

atiduoti mėsos normą. Šią sky
lę kiekvienais metais užpildy
davo karvės atvedamas veršiu-

dagoginius institutus ketinama 
priimti 2,3 karto daugiau abi
turientų, norinčių tapti moky
tojais. Taigi, ketinama padidin
ti mokomo personalo kadrus. 
Ketinimas labai gražus. Didelė 
mokytojų dalis yra atsidūrusi 
tremtyje. Tačiau nemažesnė 

kas, kuris nukeliaudavo į val
stybės sandėlius. Savo darže 
teta Daša pasodindavo bulvių 
ir rudenį prikasdavo apie 600 
klg., bet 300 klg. ji tuojau pat 
turėdavo atiduoti valstybei. Va-dalis, reikia manyti, jau spėjo 

"išvažiuoti" į Sibirą. Todėl a r , d i n a s i ' J a i l i k d a v o *°° r u b l h * ' 
300 klg. bulvių ir uždarbis kol
choze, kuris dažniausiai susidė
davo iš šieno kupetos ir maišo 
ankštinių grudų. 

nebūtų geriau pirma susigrą
žinti išvežtuosius į Sibirą mo
kytojus ir tik tada galvoti apie 
naują prieauglį. Žinoma, sovie
tai niekada jų negrąžins, nes 
sovietinėse mokyklose moky
tojai nereikalingi, sovietinėms 
mokykloms reikia politrukų, 
kurie mokinių galvas šviestų 
propagandine Stalino šviesa. Iš 
tikimumas partijai čia nus
veria daugiau už patyrimą ir 
pasiektą išsilavinimą. Abiturien 
tams, stojantiems į pedagogi
nius institutus, be abejo, reikės 
pristatyti partijos rekomenda
cijas. Politrukų Nepriklauso
mos Lietuvos mokyklose iš vi
so nebuvo. Tod'el Kremliaus pa 
stangos papildyti jų retas gre
tas yra visai suprantamos. 
Kalbama taipgi apie 10 skyrių 
pradžios mokyklose. Atseit, iš 
šešerių metų N. Lietuvos mo
kyklose pereinama prie dešim
ties metų kurso. Matyt, moki
niai nėra linkę gardžiuotis le
ninizmu ir stalinizmu, jeigu 
jiems reikia paskirti dar ekstra 
keturis metus Stalino saulei 
pažinti. Beje, jau dabar gali
ma lažintis, kad N. Lietuvoje 
baigę šešis skyrių? žinos dau
giau už tuos dešimtmetės sovie
tinės mokyklos absolventus. 
Mat, jiems nereikėdavo 2/3 
mokykloje praleisto laiko skirti 
niekam nereikalingai propagan 
dai, kuri juk su mokslu neturi 
nieko bendro. Dėl to mūsų mo-

Šituos faktus Edmund Ste
vens užregistravo 1948 m. Se
kančiais metais penkmetinių 
planų valstybė visiems kolcho-
nininkams pakele duoklių nor
mas. 

• 

Teta Daša skaudančia širdi
mi buvo priversta parduoti 
karvutę ir pirkti vištas, perei
dama į kiaušinių verslą. Dabar 
ji į Maskvą kiekvieną rytmetį 
veža kiaušinius parduoti. Prie
žastis: karvės biznis žadėjo de
ficitą metiniame balanse. Bet 
ar vištos išgelbėjo tetą Dašą 
galutinio bankroto penkmeti
nių planu socialiniame rojuje? 

Penkmetiniai planai, tiesa, 
gražiai atrodo papuošti nuošim 
čių skaitlinėmis. Tačiau žmo
gus niekada nuošimčiais pla
nuose nebuvo sotus. 

Būtų nepalyginamai geriau, 
jeigu Kremlius atsisakytų penk 
metinių planų propagandos ir 
susirūpintų savo piliečių bent 
jau minimaline gerove, kad kol 
chozininkėms Dašoms vienin
telės karvės pieną būtų galima 
pačioms išgerti ir nereikėtų j 
Maskvą vežioti. 

Kol anapus geležinės uždan
gos vyksta panašūs dalykai, vi
si Stalino penkmetiniai planai 
turi tiek pat reikšmės, kiek ir 
paprastas muilo burmbulas... 

• 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
RMHLAl7lNG"A8 "BUTAS'" 

hPmoslo nuosavyl.iij navininkams 
l'nlon Sheet Metai darbininkas, žmo-
na lt t mergaites, JloSko 4-5 kamb. 
neapstatytą, šildomą butą. Oall mo
k i u Iki $75. Pietuose — pietvaka
riuos* arba vakarinėj miesto daly. 
Arti katalikų mokyklos. Geriausias 
t>allOdljimas. GallnU uttmtl tuojau. 

Skambinkite: ABenleen 4-9298 

M M A ^ ^ & * & / 3 ^ ^ ^ V A ^ I ^ 

Dfmėslo savininkai! Atsakomtnga Jau 
na pora, abu dirbą, jlesko 4-6 kamb. 
neapstatytą butą, pageidaujama ap
šildomą. Pietryčiuose. Galt užimti tuo 
Jau. Skambinkite — 

South Chicago 8-2193 
dei gerų nuomininku 

- D R A U G A S " AGKNOY 
55 E. Washington St. 
Tel. DEarborn 2-2434 
2M4 So. (tefcfey AVA. 

! » • • . . » « . « . — •» . 
PROGOS — OPPORTUNITlES 

Parduodama taverna ir restora
nas; geras įsteigimas; lietuviškoj 

I apylinkėj; gerai einąs biznis; pri-
J einamai. Kreipkitės: 

HELP WANTED — VYRAI 

ggfrxiuyw*vyYy^vraY<m-<ww^ 

Dėmesio savininkai: patikima šeima, 
5 s'tiaiure asmenn skubiai turi gauti 
s 0 karh. neapstatytą butą bent kur 
vakari) priemiestyje arba Austin. Mo 
k«« iki $85. Šioj 'v ietoj tširyveno 11 
m.; 24 m. Išdirbo toj pačioj vietoj. 
Gerinusios rekomendacijos. Prašo 
saukti: 

Vlllafre 8-8705 
• * h i m • i i H 

Patikima seimą 4 asmeny, skubiai 
turi Rrtufi B arhd 6 kSmb. neapsta
tytą butą. NorCtų gauti pietuose ar
ba pietvakariuose, bet eitu J bet ku
rtą afrylinkf arti suslsleklrfio. Geriau
sios rekomendacijos. Prašo šaukti: 

CEdarcreat 3-9477 
bet kada 

I šmesto , namų savininkai. Vidutinio 
aini. katalikų pora skubiai Jleško 
4-K kamb. neapstatyto buto. apšildo
mo, 1-me ar 2-mo augšte. Pageidau
tų plet. ar pietvak. miesto daly. Šio
je t į s toje gyveno 19 m.: savininkas 
užima sau. Inžinierius Msrcy Htgh 
School. Skambinkite 

flOulevard 8-0488 

A.TSAKOMINGA šeima. 3 dirbu. 
juodos1 rašSs žmonSs, skubiai ieško 
5-6 kamb. neapstatytą butą pietuose-
NuOlatlnfi. Geras paliudijimas. Skam
binkite KKnwood 8-1428 dienomis, 
vakarais arba sekmadieniais. 

ANdover 3-8070 Mr. Brown 
• • i —t—«—mĖ0mtttttmmm»— 

ATSAKOM INGA Jauna moteris no
ri 2\4-4 kamb. neapstatytą mleg. 
kamb. butą. South Shore arti Illinois 
i'• nti.il pageidaujama. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite ANdover 3-5140, 
oxt. 47 šiokiadieniais. Vakarais Ir 
sekmadieniais GKovehill 6-0733. 

Savininkai, ar Jus Jleftkote gerų nuo
mininkų? šeima su sūnumi skubiai 
jieftko 2 mleg. neapstatytą. apšildo
mą butą. Pietvakariuose. Jei gal ima 
arti Fordplant. 13 motų gyveną toj 
pačioj Vietoj. Geras paliudijimas, Pra 
šau skambinti: 

PROGOS — OPPORTUNITlES 

Shoe repalr shop. Well located on 
north side. Samft locntion 40 years. 
Well lOtjulpped. Steady nelghborhood 
and transient trade. Living (inarters. 
(JOM.i lease. Itent $60 month. Hot 
\vatcr heat. Ovvner's \vlfe 111. Mušt 
leave statė. Inspeetton lnvlted. 

Phone ovrner: t'Pt<mn 8-1995 

Beauty shop near north side. Wlthin 
walklng distance to lx>op, well equlp-
ped. Steady nolfchborhood and exeel-
lent transient trade from large Hotel 
dlstrlot. Oood lease reasonablo rent. 
One operator. Prlee ecrnplete inclu-
dlng ne\v large neon slgon $800. In-
apectlon lnvlted. 

l»honc ownrr: MOhauk 4-4170 

GINO ARBA GEORGE 
2405 So. Oakley Ave. 

m 11 • •,. • i . i •» * » . 

MAISTO, MĖSOS KRAUTUVE; geraa 
jrengimas; jeinamas šaldytuvaj; "dccp 
frcezor". Įsteigta prirš 25 m. Del daržo
vių padėjimo šaldytuvas. 5 kamb. gyve
nami kamb. užpakalyje. Gera sutartis; 
prieinama nuoma. Karštu vandeniu ap
šildoma. Įkainuota " prieinamai; šaukite 
savininką: IlOuIevnrri 8-4S84 

• i . < * • • ' » • ' i 

PfcT. SUNKTOS T.TGOS savininkas 
nafdudda Tavam, ir Sandvvloh Shop. 
1559 W. Hooscvolt Rd. Pietrytinis 
kampas. Biznis daromas tarp juo
dukų, jstelgtas pfleš 32 metus. Bend
ros painiuos $7.500 per men. Par
duoda už*$8,noo su vlskuom. 

»' STanley 8-3016 

B U S I N E S S SEKVICE 

DCmosio savininkai, Šaukitės mus 
prie pirmos progos del gerai atlie
kamo darbo dažyme ir. puošime. 16 
lauko ir vidaus dažome. Einame bet 
kur. Nemokami apskaičiavimai. 
II. J. PATIfTONG & DKOOKATING 

OO. 
IJIIH-OIII tt-97»:l Lincoln 9-8135 

\ Im•< nn« - tl n . iu s 
JLL. —— 

Savininkai, dėmesio! 3 suaugę ir vienas 
užaugęs vaikas žūtbūtinai reikalingi 5 ar 
6 kamb. neapstatyto buto ar namo, su 
apšild. ar be. Piet. ar pietvak. miesto 
daly arti katalikiškos mokyklos. Dabar 

Dėmesio savininkai! 
DfcKTHR HF.ATING 

Gazo. anglies ir aliejaus krosnių. įve
dimas. Krosnis išvalo ir pataiso. 
Guttcrs ir Pcnvnspouts J veda. Nemo
kami apskaičiavimai — miesto ir 
priemiestyje. 

Skambinkite KFnvvood 8-1150 
458 W. 4«tli PI. J. Ford 

Brlghton Park'e išnuomojama krau
tuve; garu apftitd: ant kampo, prieš 
bažnyčia, 16 m. buvo fftliu, krautu- ] 
vė. Gali brttl pakeista į bent kokj ' 
biznj. Savininkas duos už prieinamą 
nuomą. 

29:t8 W. 48nl St. 
. ŠAU K IT H: 

VlrginUi 1-8458 

Išnuomojamas 6 kamb. butas su vo
nia ir centrallnlu Šildymu. 

Kreiptis: J. Skrinskas 
5718 So. May St. 

Išnuom. 1 kamb. apšjld., pa
togus vienam vyrui. Prie gero 
susisiekimo. 

šaukite vakare: 
REpublic 7-8636 

PARDUODAMA TAVERNA, mūrinis 
namas; įsteigta pricS 18 m. vieta užkan
dinei; 2 kamb. užpakalyje; 2 autom, ga
ražas. Nuolatinis biznis; savininkas išsi
kelia j Florida del kitu. susidomėjimų. 
Prieinamai įkainuota. 

2531 So. Desplaines 
Riverside, III. Saukite savininką: 

RIvcrsidc 7-4452 

HAMBURGER GRILL 

VVell located in busy Factory District. 
Ideal for couplc. Šame loration 12 years. 
$1,000 Down and Tcrms. VVell cquipped. 
Inspection invited. 

Phone crvvner 

NE 8-9414 
• —— 

GROSERNfi I R MĖSOS 
K R A U T U V Ė 

4 dideli kambariai užpakalyje. Pilnas 
prekių. Ilga sutartis. Lietuvių apgyven
toje apylinkėje. Tikra proga pigiai nu
pirkti. 

Telef. YArds 7-5736 
m I M 100» mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim • tfMMMlpMH 

Savininkas parduoda taverną— 
likerio kombinacija; gerai įsteig 
tas apylinkes prekiavimas; par
duoda su namu arba be; ant 
kampo; 6 kamb. butas viršuje; 
kiti susidomėjimai ne šiam mies 
te priverčia pardavimą; parduo 
da už $16,500. 

gaukite: WE 6-8482 
Iinuomuojamas kamb.; ideališka asme
niui kuris mėgsta tylą; švarus, netvankus 
ir yra 1 buto name; gazu apšild.; gyventi Parduodama maisto krautuve; . .tiktai prie dviejų suaugusiu dirbančiu ] kamb. apstatyti užpakalyje; par-

3 8 L 2 ? 1 8 1 | ! ^ varton virtuve arti |davimai i ^ n . už $2500; nuomą 
Skambinkite BOulevard 8-8330 

Dėmesio nuosavybių savininkams, 4-
5 kamb. butą arba namą, apstatytą 
arba neap., jiesko vienas chemikas. 
(Arfronm- National I^ab.) su žmona 
ir vaikais gali mokSti iki $90. Piet
vakariuose arba vakarlnCJ miesto da
ly, (teras paliudijimas. Praiatt skam
binti 

OAklaml 4-0010 
-

DCnieslo nuosavybių savininkams, 
atsakomingaa biznierius atsikčlęs j 
S) miršta Jtefcko 4 mleg. neapstatytą 
butą (Vown Poiht arba Highland sri
tyje. At«l ikyręs ntio tajihOg kol Jfis 
padėsite. Telef. KAst 41ilcnff!» 7124 — 

I..I. ii«.n. IU.H.S Tol. F.Ast Chleago 252 
vakarais ir sekmadieniais. 

Archer ir Kedzie susisiekimo. Saukite 
VIrginia 7-7679 arba kreipkitės: 

4434 South Troy Street 

$35.00 j mėn.; šaukite: 
PLaza 2-7215 

I šnuomuojama Tave rna 
734 Went 35th S t r ee t 
Telef. VIrg in ia 7-94«9 

Savininkai, patikima S«lma suside
danti IŠ 3 suaugusių, geležinkelio 
inžinierius, žmona ir mergaite sku
biai Jieftko 5-6 kamb. neapstatytą 
apšildomą butą. pageidaujama pietų 
daly. Naman parduOtaM. naujaH sa
vininkus užimu. Prašau skambinti: 
\Ormul 7-*H20 arha Kfceley 8-2HO0 

I>oi»esio siįvinlnkui, nuomininkai va
romi ift l>uto skiiltiiii. jiesko 3-4-5-
kamb. neapstatytą luitą. Patikima 
selina su dviem valkais. Pageidauja
ma vakarlnPJ-pietvakarinėj a\bn Ci-
»eio arba Heiwyn. Piaftan skumbln-
(1 t;ft<nchill d-dS00 prašykite Beri. 

• 

hGuioslo, savlttinkai. i suaugę Ir 2 
ntok.vk. uiuž. valkai skubiai jiesko 
4-r» kamb. neapstat> to buto. su ap
šildymu. Brtfbton l'ark, Hridg«port 
arba apylinkėje. Priohiama nuoma, 
(lall tuojaii užimti. Prašo ftanktl Mrs 
HicKaroi tarpe 9 v. r. Ir f> v.v. šio
kiadieniai* ATImitir a-«lOO. 

— — » u i i. • i i — m i n 

Skubu!! Seimą «u :i gerais vaikais jiesko 
1-3 kamb. neapstatytą butą brt kokioj 
apylinkėj pietuose arba pietvakariuose 
jei galima. (Jeras paliudijimas, uali už
imti tUOJau. PraJau skambinti: 

Vlncensif* 6-1673 

DftMESK) nuosavybių savininkams, dir
banti šeima be vaikų jirJko 4-5 kamb. 
neapstatytą būtą. Bet kokioj geroj apy
linkėj, arti susisiekimo. 5 metus iSsyve-
no toj pačioj vietoj. Oiftti užimti tuojau 
pat. Prašau skambinti 

vri jui! i r 5-0149 
" - " " " * • " i n •"' ' • ' • • 

Vyras su žmona dirbąs prie telefone, 
be vaikų skubiai jieSko 3-4 kamb. ne
apstatytą butą. Pietrytuose. Geras paliu
dijimas. Gali užimti tuojau. 

PraJau skambinti 

III ilsmi 3-4888 
— — — — • i • • • i »i i . . 

Savininkai padėkitel Patikima šeima, 2 
*uauqe ir 3 vaikai skubiai jiesko 4-5 
kamb. neapstatytą, Šildomą arba ir ne 
butą Šiaurėj arba Šiaurvakarinėj dalyje. 
Dekoruos. 5 metus išgyveno vienoj vir
toj dabar yra priverkta išeiti dėl naujo 
Mrirunko Gali mokėti -iki $50. Skam
binkite: HUmboldt 6-8693 

Išnuom. 6 kamb. naujai dekoruotas a p- j 
šild. apstatytas butas. VVentvvorth ir 68th 
Street apylinkėje. Pageidaujame suaugu
sius. Tel. ABerdeen 4-7706 

• ' i • • 

Gražioje ir geroje susisiekimo apylinkėje 
išnuomojami 2 kamb. ir 1 kamb. atskirai 
1̂  asmeniui, bendra virtuvė ir kt. patogu
mai. Skambinti vakarais, po 6 valandos: 

WEntworth 6-8650 

Išnuom. 4 kamb. butas; apstatytas; ap
šild.; karštas vanduo kasdiena; šviesūs, 
gražūs kamb.; BridgeiKjrt'e prie gero su
sisiekimo. Prieinama kaina. 

Saukite: CAlumet 5-2847 
' • • " i • m 

Išnuomojamas kambrys su bal
dais. P. Skrinskas. 

5713 So. May &. 

" " " R E I K A L I N G A S B U T A S " 

Vidutinio amžiaus tpora jieškb 4 ar dau
giau kamb. neapsVtytą, šildomą nauuj 
arba būtą. Gali būti Gieerp alba Bivvvyri 
apylinkėse. Pageidaujama butas kad bū
tų virš krautuvės, turį naujus baldus. Be 
vaikų, pėra naminių gyvulių; ne pijokai. 
Geras paliudijimas, prieinama nuoma. 

Prašau skambinti: PRo.s|>ect 6-0202 
• " i • — • i m - • i - . . . 

hemenio savininkai: 4 nuauprę as
mens, 3 Kerai išauklf'tl vaikučiai, sku 
hiai turi gauti f> arba G kamb. ne
apstatytą btltą pietuose arba pietva
kariuose. (Jeral prižiūrės nuosavybe; 
prieinama nuoma; geriausios reko
mendacijos. I'rafto Saukti: 

\Vl;ntwt»itli II-7H1 
• 

TruckinK bualn'eaf. Established 23 
years. Steady year round /repcat busi-
ness from- satisfied eustomers. Kx-
eellent eaimings >vidow Bell Irt fc ac-
eount of health. 

Phone ovvner 
SUnnyside 4-9806 
»2D WHson Ave. 

HELP WANTED VYRAI 

H0RIMA PATYRUSIŲ 
M E C H A N I K Ų 

Darbas pastovus. Galima dirbti virš
valandžius, Aukščiausia* at lyginimai 
pirmos klases ' operatoriui Pulkiau-
Bos darl>o sųlygos. Apmokamos atos
togos ir šventadieniai. Aprūpinimas 
ligonine. 

ARTI JfOHTH \ v i s T i : i i \ n t 
l \ M O \ srATION 

FABRIKO DARBININKAI, 
ar norite darbą, kuris 
YRA NUOLATINIS, 
TURĮS APSAUGĄ. 

Niekad nebuvo streiko, pakels 
mokestį, jei padarysi daugiau 
((piece vvork). Turįs progos 
uždarbiui pakelti. Ateikite pa
sitarti ctel" Šiij darbų: 

ASSEMBLERS-CONVEYOP 
INSČECTORS, PULL UP— 
TRUERS, POLISHERS — 
BUFPEFtS, VVELDERS — 

ARC OR G AŠ 
MACHINE OPERATORS, 
HAND TRUCKERS 

Kreipkitės šiuo adresu: 

6501 W. GRAND AVE. 

(Arti Fullerton) 
*— • ' - • — - — > • - • • • — » ! » • . - I I - I I I 1 ^ 

Kepčjo pagelbininkas 
Prityrimas nereikalingas. Tarp 
25-35 metų amž. Pradžiai alga 
$60.00 savaitei. 

2058 West Caroiak Rd. 
WAGNER HOYNE BAKERY 

Pradekite dirbti pas mus dabar — 
2545 W. Polk S t 

Maždaug apie sausio 1-rrią išsi
keikite kartu su mumis į naują 
dirbtuvę 73rd ir Kedzie. 
Reikalingi: 

Order Assemblers & 
Loaders 

Amž. nuo 18 iki :»:> 
Švarus, malonus darbas; vai. 7:30 
ryto iki 4:00 vakaro; poilsio lai
kas; automatiškas algų padidini
mas; priedai ligoje įskaitant Šei
mą; uniformos duodamos ir iš
valomos ; ateikite: 

National Biscuit Co. 
2545 W. Poik St. 

Klauskite: Mr. NAUMANN 

HELP WANTKI) — MOTERYS 
REIKALINGA PADAVĖJA ir indy 
plovėja. Geras atlyginimas. 6 d. »av. Už
mokamos atostogos; dirbkite geras va
landas. 

STANLEV'S VVILL-DALE LUNCtt 
Dyer 3041 

Dyer, Indiana 

KEAL KHTATK 
188 W. 81h St. 

2 butų medinis namas; 6 ir 5 kamb.; 
krosnim apSlld.; 6 6 x 1 4 4 pėdu skly
pus. 2 autom, garažas; arti mokyklų, 
bažnyėlų ir prekybos. Prie automobi
lių, tramvajų ir Rock Island susl-
Riekimo. Gali būti pakeistas į turistų 
namų. Galite pamatyu tik pagal 
susitarimą. 

n:Ti«:n TiftiJLrcs, INC. 
1550 E. «7th St. MId\va> 2-5100 

FABRIKO DARBININKŲ 
NORIMA x 

Geras darbas, 
NUOLATINIS, 

TURĮS APSAUGĄ. 
Niekad nebuvo streiko 

Mokės daugiau, N jei 
PADARYSI DAUGIAU 

Turi progos pakėlimui. Ateikite 
ir apžiūrėkite. Assemblers-Con-
veyor, Paint helpers, hand or 
vvheel stripers', wheel lacers, 
packers, bench assemblers. 
.Susisiekite 

6501 West Grand Ave. 
(Arti Fullerton) 

8227 \V. OUt PI. 
Atdara sekmad. nuo 1 Iki 5 vai.. 
8 kumb. „asbestos" apmušimu na
mas; „stoker" apslld. 75 pėdų skly
pas; 2 vonios; 1 autom, garažas; 
$2,600 JinokHlniUH. 

SAUKITE — 
HIJdMm 8-4382 

PAJIKftKOJIMAS 

PajieSkau Žmonių, kurie esate 
turėję reikalą kokiame biznyje 
arba pinigišką susirikimą su 
Michael N. 2ičkus. Atsišaukite 
tuojau! Svarbu! 3559 S. Union 
Ave., tel. VIrginia 7-8407. 

W. Weinschfeider 

PAJIKšKOJIMAS 
PajieSkau lft Trilaukio kaimo, Pa-

Javonio vai., ^farytę Gražulytę. Pra
šau tuojaus atsiliepti. 

t^rfiulė ^ukalskienė, 
810 ( /IKTII St. 

H. Ilaniilion. d m . ('aiuula 

HELP WANTED — VYRAI 

— 
Dėnu-Hio .savininkai. ieltlU) :< «uau-
KUHUĮ HMitn-mj ir Vlsno valko. ]f«lkb 
4-f) kamb, (su 2 tnb'K.) ^eapatatytų, 
lUdoma imti). Pietų vakarų pusėj pa
geidaujama. Geras paliudijimas. De
koruos. Pralftu Hkambintl. 

er Electric 8c 
Machme Works 
19 S. lefforson St. 

, • KAnclolph B-1125 

GENERAL PLANT HELP 
for gent;ral duties 

Including shipping. Steady 
vvork. Some overtime. 

APPLY 

A. (C. WebiT & Co. 
21G N. Canal 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim? 
Mes turime keletą darbų del 
Punoft Press Opcrs, 
Assemblers — General Factory 
Patyrimas < "nereklalingas, bus pri
imami ir suy.ininkl pradedantieji. Ge
ros darbo .sąlygos,. Moderni patalpa. 
Priimami* ir tremtiniai. Vial darbi
ninko priedai. Jskaitant nemokama 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

MeDONNELL & MILLEft INC. 
3500 N. Spattlding 

I blokas South Addlson St. 

MEN VVANTĖD 
• PUNCH PRESS 
- OPERATORS 
• LATHE OPERATORS 
• TURRET LATHE 
OPERATORS 

STEADY 
APPLY IN PERSON 

RKNNER & CO. 
Golf near River Road 

D $ I PLAINES 
Phone VA 4-81U or NE 1-7272 

\v i ntuoiti. «-i»::i p« •..i 

Savininkai, padori kabiUku ft'-lnia bo 
vaiky, a)>u dirba, Jiesko t kamb. iu -
tipstatyta, ftlld<>ma arba Ir ne butą. 
ApylinkPJ 31 ir prie Crawford, De- j 
korvios. Prieinama nuoma. PraSau 
skambinti: 

l i l shop 7-05»»;{ 
po 5;00 vai. vakaro 

Domesio savininkai, dldelft selina, 
jiesko (1-7 kamb. neapatatyl;.!. Sil-
flomą arba ne butą arba ..eoltage". 
Vakaruose, šiaurvakariuose arba va
kariniame priemiesty. 4 dirba. Geras 
paliudijimas. 12 metų gyvenę toj pa
čioj vietoj. 

— - - - — • - " • • I I 11 ••• ii,i 

Darbas arti namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

RUTCJIEUS OR BONERS 
W»OLESALE M A lt K ET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaite. Geras pradinis atlygi
nimai. I'aug viršvalandžių. 
Tremtiniai priimami ir kvie
čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackjmm 

KEtUie 3-2077 

3727 So. Halsted St. 

YArds 7*2400 

HELP WANTED — MOTERYS 

If you are looking for steady 
ruiploymrni. auti con^ uial sur 
roundings, we have the job for 
you. > 

(lomptomttcr Operator 
Experienced but will consider 
trained graduate. Liberal em-
ployee benefits. Opportunity 
for advancement. Convenicnt 
tranaportation. Apply today 
for personai intervievv and dis-
euss your future with 

CHICAfiO LATROBE 
411 V/. Ontario 

PU I . I I II I I I • I » P MII 

C'hi yra pustovus darbas su saugia 
fiteit.lml Hfj.?,lninRiil moteriai. Bendras 
raStlnPs darbas. Malonios darbo s j ly -
M:OS, jvalrloH pareigos. jHkaltaht nui-
ftlni-asti Ir lengva diktavimą. Hus 
priimama Ir suKel>nntl pradedančlojl. 
Vial k'ti priedai. Susisiekite asmeniš
kai arba tolefonu pasikalbėkite. 

22JS8 S. Union 
TAylor 9-4546 

TELLER — K ASININ KR 
Jei įmanoma mokanti lietuviškai; 
malonios darbo sąlygos naujoj įs
taigoj. 
DISTRICT . SAVINGS & LOAN 

' ~ ASS'N 
3236 So. Halsted St. 

Pageidaujama 'patyrusių 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
ir 

PROSYTOJŲ MOTERIŠKOMS. 
SUKNELĖMS 

ASHLAND INDUSTRIES 
5616 So. Ashland Ave. 

Reikalingos moterys 
Lengvam dirbtuvės darbui 

K r e i p k i t ė s : 
STORKLINE FURNITURE 

CORP. ' 
4400 W. 26th St. 

ASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY VVORK 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Plcasant vvorking conditions 
Good starting vvage. 

• Paid "Holidays 
• Pald Vacation 
• Free Insurance 

FEE & StEMVYEDEL 
2210 VVabansia , * 

Ar JHH domitSs pastoviu darbu su 
saugia ateitimi? Turime darbo i-ajč-
ftanČlal mei'Kaitel rastinPJ. Malonios 
darbo sąlygos. įvairios pareigos Js
kaitant: mašlpraštj buhalterija, leng
vą diktavimą^ 5 dlen. sav. Tarnau
tojo priedai. Atvažiuokite 

ACCl ItATK HOX COUP. 
214S W. lQWf| 4-tas augštus 

. 1 i • i I i i 

AR J Ū S J I E Š K O T E 

NUOLATINIO DARBO 

I R MALONIŲ A P Y L I N K I Ų ? 

Mes tu r ime tokį darbą d§l 
jūsų 

C O M P T O M E T E R 
O P E R A T O R Ė 

Palytusi, bet priimsgne ir išmokytu, bai
gusia, neseniai mokyklą; gausūs priedai; 
proga daryti pažangą. Patogus susisieki
mas. Ateikite šiandien ir pasikalbėkite 
apie ateit] su 1 

Chicago Latrobe 
411 West Otitario 

._. C 
Punch Press Operatore 

i Assemblers and Packers 
Experienced or will train 

Steady Work 
Excellent oarnings 

Many employec benefits 
CHICAGO METALLIC MFG. 

CO. 
S7U S. Ashland Ave. 

J? 

n 

MACHINISTS - MEN 
Light Metai Fabricating Plant 

Permanent posltions — Convenient tranaportation. 
Good starting rates — paid vacations & holidays. 
Excellent opportunitics — Many company benefits. 

APPLY MONDAY THRU' FRIDAY 

N. S. GYPSUM COMPANY 
1719 North Kostner 

\ 

-

• * & ^ 

VYRAI! VYRAI! VYRAI! 
E s a t e kuo skubiausia i re ikal ingi šiose s r i tyse : 

LATHE HANDS • SET - UP MEN! • STEEL ROLLING 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

Va landos : 7:30 iki 4 vai. vaka ro 
Nuolat in is da rbas — gausūs priedai 

Aukščiaus ias At lyginimas 

SPARKLER MFG C O M P A N Y 
MUNDELEIN. ILLINOIS 

i 

& 
Ar jos domitės pastoviu darbu ir saugia ateitimi? 

RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

^ 

turi darbo dėl Steel VVarchouse padėjėjų, MAŠINŲ PRlzIfiRfc-
TOJV ELEKTROS PRIŽICRĖTOJV- Gsros darb» sąlygos, 
švari patalpa. Visi darbininko priedai. Priimami ir tremtiniai 
moką angliškai. Kviečiame atsilankyti šiandien ir pasikalbėti. 

J. T. RYERSON & SON, INC. 
2602 West 16th Street 

•a 
<ir-

i. i— uk—1« .' t r ^ 

•vV 

MEN WANTED AT ONCE 

(MAHRESS MEN) 
TAPĖ EDGE OPERATORS, TUFTERS, ROLL EDGE 

OPERATORS. 
Our men are making from $70 to $120 a wcek on this job. 

APPLY VVRITE OR VVIRE 
Mr. E. I. Bronstien 

THE liNITEl) STATES 
BEDDINGCO. 

ST. PAUL 14, MINNESOTA . 
V 
# 

_/> 

^ 

Ar jūs domitės pastoviu darbu — geromis darbo sąlygo
mis — darbininkų įvertinimu. 

POLISHERS IR BUFFERS 
Bus priimami ir sąžiningi pradedą. Proga uždirbta virš 
$2.00 per valandą. Nemokamas ligonines aprūpinimas. At
važiuokite šiandien ir pasikalbėkite. 

G R U N W A L D P L A T I N G C O . 
. . 2550 W. 21st S t 

I I I P m "l" i i I ' » • • | H ' Į ' I I i i i m i , t 

x\ 

HKLP VVAJSTK1I — MOTKKYN 

# * 
DPmeslo merKaitėms, moterims, Hpimininkėms! 

CITY NATIONAL BANK AND TRUST CO. 
Pageidauja MAšININKlV, STENOORAFIŲV. ELECTRIC & 
MACIttNE OPERS. Darbai pastovŪ3 ir žada saugią ateitj sąži
ningam darbui. Malcnics darbo sąlygos. Įvairios pareigas.- Gera 
proga pažengimui. Bus priimami ir sugebą pradedantieji. 5 
dienos savaitėj. Atvažiuokite pasitarimui. 

i 

208 So. La Salle 

V-
(Prie Quincy Elevated Station) 

209 So. VVells 
i 

R«'lKalii\Kii tiiolkilM Uotuvr^ fteimal 
UoHclandc prie 7 nu"n. valko Oal$H 
Kyvonti Vlotplc ai-lia AtoldlnStl. 

Krol^li* telfefbnu 
i'(>mmiMlor« 4-r>i;{s 

OPERATORS ' 
Sintie Needle and Kig / a g 

Permanent. Excellent working 
conditions. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Coiton (io^ls m , CO. 
216 N. Clinton i 

AR JCS JIE^KOTE PASTOVAUS DARBO SU SAUGIA 

ATEITIM? 

Chicago Printed String Company 
Turi^ keletu drbų sąžiningoms pradedančioms. Patyrimas ne
reikalingas. Geros darbo sąlygis. Svari patalpa. Įskaitant visus 
priedus. Laisva apdraudn. Aprūpinimas ligonine ir apmokami 
šventes. Pelno pasidalinimas — žemos kainos kompanijos 
eafeterij~j. Naujas darbas pirmojo, antroje ir trečioje pamai
nose. Priimamos tremtinčs. * Susisiekime ar skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 
1*M. BK.i?! vrtel I 5100 '/;>Z«I VV l v ; , t i Livn 

— • I M . . -

/ 
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Šeštadienis, rugsėjo 20, 1952 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, I U J N O I S 
« 
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DARIAUS-GIRĖNO POSTO IŠKILMES 
GBKIT BAIGS TARNYBĄ 

Sekmadienį, rūgs. 21 d., Da- ficer, George kareiva Sergeant-
riaus-Gireno salėj, 4416-20 So. at-Arms. 
VVestern ave., įvyks to posto [ Retiring Commander John L. 
naujos valdybos instaliacija. Ce Paukštis, 
remonijų pradžia 6 vai. vak. | Moterų skyriaus (AuxUlaryį 

Tuo pat laiku įvyks ir moterų Unit) ceremonijas atliks šios: 

I 

skyriaus (auxiliary unit) valdy
bos instaliacija. 

Installing Officer, Helen Zu-
ris, Past Director, Fourth Dist-

Posto valdybos instaliacijos riet, Past President of Auxilia-
ceremonijoms vadovaus šie: t \ ry Unit No. 271. 

Installing Officer, Edward Installing Sergeant-at-Arms, 
Clamage, Past Commander, De
partment of Illinois. 

Installing Chaplain, Joseph 
A. Kibort, Past Commander, 
4th District. 

Installing Sergeant-at-Arms, 
Anthony H. Kasper, Past Com
mander of Darius-Girėnas Post 
No. 271. 

Presentation to Outgoing 
Commander, Edward Clamage, 
Past Commander, Department 
of Illinois. 

Installation Chairman, Bruno 
A. Prankus. 

Naujoji valdyba 1953 me
tams: 

Stephen G. Gay Commander, 
B. P. Juodagalvis, Sr. Vice-Com 
mander, Bruno A. Prankus, Jr. 
Vice-Commander, Stanley Lan-
don, Adjutant Joseph Kamin, 
Finance Officer, John W. Pa-
chankis Chaplain, George Men
kas, Judge Advocate, Dr. Ste
phen Biezis Medical Officer, Dr. 
F. Pulsucki Le Van Medical Of
ficer, Edward A. Apke Histo-
rian, Richard Butchas Service 
Officer, Frank Zelis Service Of-

Mary Kareiva, Past President 
of Auxiliary Unit No. 271. 

Rendition of Star Spangled 
Banner, Mrs. Ona Biezis, Mem-

PPC. Vitas Gruadis yra gimęs 
Kaune. Būdamas dar mokyklos 
suole jau pasireiškė savo meni
niais gabumais ir dalyvaudavo 
Kauno Radiofone „Vaikų valan-

ber of Auxil»ry Unit No. 271.1 d d l ė g e „ k a i a k t o r i u s > re*įSoriaus 
Installation Chairman, Stella 

Karalaitis. 
Monkevičiaus globoje. 1940 m. įsi 
steigus Kaune Vaikų Teatrui — 

Į vėliau Jaunimo Teatrui, Gruzdis 
Naujoji valdyba 1953 me- | ja U buvo aktoriumi. Be to, glido-

tams 
Harriet Kamin President, Ma 

ry Martin First Vice President, 
Jennie Bagdonas Seeond Vice-
President, Eleanor Mackinis 
Recording Secretary, Euphra-
sia Millei Corresponding Secre
tary, Cecelia Gay Treasurer, 
Ann Zvin Chaplian, Jennie Lin 
kus Historian, Helen Stockus 
Sergoant-at-Arms, Pauline M. 
Prankus Color Bearer, Almeda 
Krueger, Coolr Bearer. 

Presentation to Retiring Pre
sident Martha Mason Lipski, 
Past President of Auxiliary 
Unit No. 271. 

Retiring President Helen M. 
Kareiva. 

Istaliacijos ceremonijas seks 
vaišes, programa' ir pasilinks
minimas. 

jo įgulos bažnyčios chore, prof 
Dvarionui vadovaujant. Vėliau 
Kauno Valstybes Teatre, kaip sta
tistas prie Dramos, Operos, Ope
retes ir Baleto. 1944 m. pavasarį 
išlaikė egsaminus į Operos chorą. 
Tremtyje, Vokietijoje, Frankfurte 

Parengimai 
Lietuvių teatras 

Bliekai „Naujiesiems Žmonėms" 
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 8 vai. 

vakaro ir rugsfljo 28 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų International 
jHouse teatrinėje salėje Lietuvių 
Teatras stato dar du kartus P. 
Vaičiūno 5 veiksmų komediją 
„Naujieji žmonės". Šiems spektak
liams bilietai iš anksto jau gauna
mi šiose vietose: 

Brldgeporte: Lietuvių Knygyne, 
3244 S. Halsted St, J. Karvelio 
knygyne, 3249 S. Haleted St., ir 
J. Kelečiaus iškabų dirbtuvėje, 
3352 S. Halsted St. 

Brighton Parke: K. Jonaičio vai
stinėje, 43rd ir Pairfield; p.p. Dam 
brauskų krautuvėje, 45th ir Tal-
man Ave. 

Marquette Parke: „Margutis", 
6755 S. Western Ave., A. Pūčio 
svetainėje, 2548 W. 69th St. ir 
W*estwood Liąuors, 2441 W. 69th 
Str. 

Be to, dienraščių „Draugas" ir 
„Naujienos" administracijose. 

BEAL K8TATE 

Parduodamas 2 butų. po 6 kamb. rnQ 
rinls namas; l-mam aukfttaa karfttu 
vandeniu apAiid , 2-tras krosnim; rū
sys; 2 autom, garažas; butas tuščias 
Ūmam aukite savininkui, šaukite; 

LAfayette HHU7H 
arba kreipkitės: 

3422 Ko. Weatern Ave. 

• ««•»!) fl»l<IBIHW«aBMa»Maio«B»«»n«iO«»MM^ 

BRIGHTON PARK'E 
Parduodama* 1 aukftto marinis na
mas; 2 mažos krautuves; 5 kamba
rių butas: (3 miegam.). Koklių sie
nos virtuvėje ir prausykloje. Ąžuoli
niai papuošimai. 2 kamb. butas rū
sy jo; karstu vandeniu apslld. (alie
jum) 1 krautuvfi išnuomota; .*-trą 
nori išnuomoti. Krautuvių nuoma 
$76; rūsio 930; savininkas užima bu
tą. Ant Wcstern Ave. arti 44-tos. 

Kreipkitės: B. R. Pietkievvicz 
2555 W. 47th Str. 
LAfayette 3-1089 

BBAL ESTATE 

4508 So . Fairf ie ld Aveiuie 
Parduodamas 2 b u t ų po 4 
kamb. n a m a s ; p irmas aukš
t a s apš i ldomas; rūsys , palė
pė" ir 1 autom, garažas . Geras 
pirkinys . 

PARDAVIMUI 

Autorlvuotas 4yl«ri». kur} kiek
viena*, kuris tada pirkti automo
bili, turėtų ttnoti. 

Mes turime virs 100 {vairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
P ig ia i parduodamas g e r a m sutelks Jums aąfiningiausią ir 

WEST PULMAN 
Parduodama patogus, 4 mteg. kamb. 
namas; dideli kamb.; arti I. C. susi
siekimo, mokyklų, bažnyčių ir pre
kybos. Tiktai $13,500. Saukite: 

Mrs. Mathieu 
llllltop 5-3545 

s t o v y 6 butų ( f lėtų) po 5 
kamb. mūrin is namas . D u o 
dama paskola. Kreipt i s : 

3139 So. Emera ld Ave . 
OAnube 6-6798 

Nailė parduoda 2 aukštų namą. 12 .•)>-
statyti kamb. išnuomuojami; pajamos i 
sav. $54.00; butas savininkui. Mažas įne 
Simas, lengvas išs i mokėjimas. Saukite: 

LAfayette 3-3525 
Prašom šaukti pirmadieni po 10 vai. 

ryto iki vėlumos. 

U N K S M A V A K A R I S 
Pranešame, kad Chicagos At-kų 

Jaunųjų Literatų Būrelio linksma- ' Parduodama arti Aušros Vartų pa-
Vftkaris ivvka š m rueaėio mėn ! fapljoe bažnyčios 3 butų mūrini na-
vaKaris JvyKa S. m. rugsėjo men. i m ą krautuve Ir 2 autom, garažas: 
20 dieną, 7 vai. vakare, Sv. Jurgio »pajamos $100.00 1 men.; gražus 6 
parapijos salėje, Bridgeporte. Pro- kamb. butas savininkui nemokamai, 

studijavo dainavimo it vaidybos g r a m o j e pasirodys patys būrelio JGcra" Pakinys! Saukite: 
technikos bei Operos, pas prof. n a r i a i g u 8 a v a k ū r y b a ( muzika ir. virginia T-7©so 
Hans Bappier, Jr operos^ solistą! d o k ia r n a c įjomį s . Po programos į-1 ~ 

vyks šokiai ir pasilinksminimas. . Parduoda * kamb. murini*, padidi 

TAIP, PRISIPAŽĮSTU KALTAS 
Didžiai Gerbiamas Redakto-, tojui paveikslus apžiūrinėti. Jie 

riau, malonėkite išspausdinti, buvo glaudžiai sukabinti vienas 
"Drauge" kaikurių mano klai- šalia kito. Prieš parodą buvo 

Alered Ravch. Taip pat dalyvavo 
„Dainavos" ansamblyje, ir vaidi
no „Atžalyne". Atvykęs į Ameriką, 
Chicagoje studijas gilino pas muz. 
Alice Stephens ir reiškėsi Sofijos 
Barčus radijo programoje. Išvy
kęs į kariuomenę priklausė „Spe-
ciai 8erviee" Artilerijos daliniui; 
dainuoja kareivių ir karininkų klu
buose, gieda per pamaldas bažny
čioje. Dabar 5 Armijos kaip sani
taras, baigia atlikti karinę prie-

Parduodamas 4 butų namas, mūrinis pa 
matas; 6-5 ir 4-4 kamb.; kaina tiktai 
$10,300. Kreiptis: 

1616 NO. FARK AVENUE 
Lincoln Park 

6 kamb. tušti, galite tuoj užimti 
Saukite WE1. 5-0765 

i»l l i / l 'o. l l TAUTINIŲ RCBV 
DEMONSTRACIJA 

Kunigaikštienės Birutės Karių 
seimų Moterų Dr-jos Chicagos sky 
rius L. kariuomenės šventės išva-

volę grįžęs pradės meno studi- karėse, lapkričio 22 d. L. Audi-
jas Chicagoje, nes gavo iš armi- torijoj rengia lietuviškos Dainos 
£ . atinpnrlHa j Vakarą-Balių ir maloniai prašo mo 

terys kuoskaitlingiausiai pasipuoš
ti tautiniais rūbais. 

jos stipendiją. 

džių darbų apgailestavimą. 
Šių metų "Naujienų" Nr. 217 

S V A R B I U 
R E I K A L U 

Mokytojai yra padėję daug 
aukų ir pasišventimo, Neprik
lausomą Lietuvą atkuriant, pa-
sėję tiek daug visokio gėrio ir 
grožio deimančiukų savo auklė 
tinių širdyse, todėl ir dabar 
negali rankų nuleisti, praeities 
atsižadėti. Juk yra tremtyje, 
Europoje, jaunimo, kuris vei 

gandų, kad kiti dailininkai ne
gali parodoj dalyvauti dėl vie-

kritikas St. Tamulaitis manėj tos stokos, bet dail. Kolba juos 
oriai bei intelektualiai nubarė pavertė niekingais pareiškimu, 
už straipsnį, tilpusį Draugo kad jis nedalyvaująs dėl kitų žiasi į mokslą, kuris reikalin 
dienraštyje, "Proza keliasi J. priežasčių. Matyt, ir jam, kaip gm m u g ų atramos ir paramos 
vienkiemius", o labiausia už sa-> ir man, atrodė, kad po kokį v ie - ' C į a turime galvoje Diepholzo 
kinio dalį, kuria pasisakiau dėli ną paveikslėlį dar galima bu- vasario 16 d. gimnaziją 
buvusios Chicagos šešių daili- vę įsprausti. 

Lankytojui buvo gera orien
tuotis, nes vienas dailininkas, 

ninku parodos. Perskaitęs aną 
rimtą gerb. Tamulaičio straips-
n», prisipažįstu k a l u s ir beveik; ftk į a į ^ b u d ė j ę 8 
apgailestauju, kam iš viso pra
mokau rašyti, kaip kadaise 
krimtosi mano tėvas, pasirašęs 

aidėti prie tos gimnazijos išlai
kymo. Mokytojai, tiesiogiai ne
dirbdami mokyklose mokymo 
darbo, gali ir privalo šelpti mok 
slo giekiantj jaunimą, tuo pa
laikant su juo ryšius. 

Illinois Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos Valdyba su malonu
mu pažymi,, kad labai daug mo
kytojų aktyviai įsijungę į or
ganizacinį ir šalpos darbą: dir 
ba Balfo, Alto, Skautų ir dau
gelyje įvairių kitų organizaci
jų. Todėl ir šitas kreipimasis, 
tikimės, bus išgirstas. Gimna
zijai reikia aukų! Ligi šiolei 
visuomenės surinktos lėšos yra 

pastatyta pušis miesto bevertis- j u j o g e s u ^ £ 1 ^ analfabetas, nepakankamos ir gimnazijos 
kūmui pažymėti — tiesiog ^ š i t o k i o 8 ^ į t i k o s negirdėjau, ateitis lieka neužtikrinta. Mes 
graudino, kodėl žmogus nebegy- T a m u l a i t i 8 s i ū l o m a n s a v o k n y . 
vena miške. Prieš didelius vieš
bučio langus patupdytas Ameri
kos aras (atbundantis) leido 
suprasti, kad jis saugo kraštą 
nuo gengsterių, o įžvalesnis 
lankytojas galėjo suprasti, kad 
ir nuo komunos. 

vekselį. 

Tikrai paroda buvo didelė, 
pilna paveikslų, daugiausia pei
są žų, kurie buvo padaryti taip 
gerai, kad atrodė kaip fotogra
fijos. Su teptuku ar su anuo 
nuostabiuoju peiliu, špachteliu 
vadinamu, suduoti kone mirtiną 
smūgį Leicai—tikrai nėra leng
va. Vasarojai ir pievos, pasvirę 
berželiai ir kryžiai, smūtkeliai 
ir upeliai, kartais kad ir nelabai 
lietuviški, traukė širdį kaip 
konvejeriu — stačiai ant Gedi
mino kalno. Šalia dangoraižio 

merkdamas akį, paaiškindavo, 
kodėl jo paveikslas geresnis už 
šalia kabantį jo kolegos, žodžiu, 
paroda buvo puikiai organizuo
ta, gerai reprezentavo mūsų me
ną prieš amerikiečius, ir aš savo 
aną keturžodį išsišokimą laikau 
labai apgailėtinu. Tiesa, V. Igno 
"Tremtinys", kurio veide yra 
nostalgijos ir nevilties, neati
tinka faktų. Dabar tremtinių 
veidai, kalorijų papildyti, apva
lūs ir ramūs, o rankos irgi ne-
betuščios. 

Gerb. kritikas rašo, kad esa
ma kritikos "gulant prieš auto
rių stačiai ant pilvo" (žodis žo-
din pacitavau). Aš apgailestau-

VISI KVIEČIAMI ATEITI 
T Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun-

• gos susirinkimas šaukiamas šį šes-
vienintelė laisvoji lietuvių gim tadienį, rugsėjo 20 d., 7 vai. va-
nazija pasaulyje. Visų, o ypač j kare Chicagos Lietuvių Auditori-
mokytojų, garbės pareiga pri-!; J°^^a^iaJria^?3iabai svarbOs rei-

I intuviftknii ChipAtrnu unhlika n a n t u s namas; ištinąs rūsys; 3 autom. ijietuviSKoji m i N f O I puDllKa, & ą r ą ž a 8 : veneciškos užuolaidos; *te-
prijaučianti jaunosios kartos lite* į miniai langai Ir sieteliai; automatls-
ratūriniam darbui, kviečiama gau* [ kai karštu vandeniu apšlld.; $4,ooo 
šiai dalyvauti. Valdyba Imokfitt; savininkas parduoda. 

" j K 1 . - i , ,k i tOs: 5 7 3 0 S o . K c i U i e t U A v v . 
šaukite: rOrUmumth 7-7762 

RIVER FOftEST 
1514 No. Lathrop 

Parduoda moderniška 7 % kamb. na
rna: prijungtas 2 autom, garažas; 
2 vonios Ir mažas prausykla; Vitro-
lite Ir Ceremlc koklCs; 2 židiniai; skly 
pas 50x1^8; gamtovai-dis; gatavas 
užėmimui. Atdara pamatymui sefttad. 
ir sekmad. nuo 2 vai. iki ? vai. vak. 

ATDARA SEKMADIENĮ 
VVAIbrook 5-7222 

nuo 1 iki 6 vai. v. 
• 5224 S. Normandy 

• 5223 S. New England 

• 5308 S. Melvina 

• 5225 S. Meade 

Nauji mūriniai iy2 ir 5 kamb. 
1 augšto namai. Ištisi rūsiai. 
Automatiškai aliejum apšild.; 
koklių vonios. 

Dujįįįan Bros. Builders 
7627 S. Wostern Ave. 

BY OWNKR 
house in South Shore's: ideal looa-
tion. Spacious apt. lst floor. 2nd an<l 
3rd floors yeild average income $400 
a month. Complctely furnishod from 
grand plano to washing machinc 

PO* H 111 DraiiKiis 
2331 Ko. Oakley 

aiandaugiausią patarnavimą, 
Atsarga gMe« nedaro. 

Prieš perkant automobili, nep» 
nirškite uleiti ar talafonuokite. 

. BBL A. SLOT AS 

W«st«rn Alto IphMIgi 
6400 S a Western Ave. 

REpubllc 7-6400 

Parduodama Gydytojo Kabinete įrengi
mai. Kaina prieinama. Kreiptis: Mn. R. 
Kūlis 3250 So. Halsted St arba laukite 
HEmlock 4-0709 arba VIctory 2-9584 

NtMBii IMJusi Ku». p. 
Kirvelaičio paruošta, maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal |risima: 

$1.0t; $1.S0 ir $1.60 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2S34 So. Oakley Are. 

Chicago 8. 111 

HELP WANTED — VYRAI 

/} = = = 

Už dviejus gražiausius tautinius 
rūbus bus paskirtos premijos — 
vertingos dovanos. 

KunigaikHttoneH Birutes Dr-jos 
Ghioagos Skyr. Valdyba 
* 

Susirinkimai 
SVARBUS SUSIRINKiMAS 

Chicagos Moterų Sąjungos Aps
kritis laikys savo susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 21 d. Brighton 
Parko lietuvių mokyklos kamba
ryje. Pradžia 2 vai. po pietų. De
legates prašomos laiku susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. 

Valdyba 

Parodą aplankė minios žmo
nių. Buvo parduota paveikslų 
ne tik privatiems asmenims, bet 
ir bankams, fabrikams, smuk
lėms. Buvo trenktas smūgis ma
terijai. Sėdi sau smuklėj, geri 
patriotišką alų, meška vadina
mą, ir gėriesi vasarojum, iš ku
rio tas alus išspaustas. Ką ten 
kokio Kasiulio ar Rimšos pa
veikslus tik muzėjai perka! Kas 
juos ten mato? Muzėjai ne pa
rodos, ir žmonės žino, kad nėra 
ko j juos grūstis. 

Parodoj buvo natūralus ap-

gas išmesti \ "ielą". Apgailes
tauju, kad to nebegaliu padary-

iti: tai tegalės įvykdyti skaityto
jai. 

Gerb. Tamulaitis dar prikiša, 
kad aš esu Cicero ponaitis. Čia 
tai nežinau, ar apgailestauti ar 
ne. Neapsisprendžiau. Kritikas 
sako, kad aš pradėjau straipsnį 
pieningiausiomis Kreivėno kar
vėmis Torpeda *ir Kometa. Atsi
prašau, bet tos karvės buvo ne 
Kreivėno, o kito ūkininko, pas 
kurį aš ganiau (šito darbo neap
gailestauju, nes, manau, jis po
zityvus) tada, kai minėtos paro
dos dailininkai buvo jau gerai 

visi privalome ryškiai priaidė-

kalai, todėl kviečiami vįsi nariai 
jame būtinai dalyvauti, 

V.K.L.S; Valdyba 

M \KQl ii II i; PARK 
L. Labdarių Sąjungos 23 kuopos 

susirinkimas įvyks pirmadienį rug 
sėjo-8cpt. 22 d. 1952, parapijos 
salėje, 7:30 vai. vakare. Visi Kuo
pos nariai-narės ir labda*yb*q dar 
buotojai prašomi laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų. Taipogi 
prašome atsilankyti ir tų, kurie 
dar nepriguli. Valdyba 

me juos tekmingai tęsti. Auko
kime patys ir paraginkime ki
tus! IU. M. 8-ge* Valdyba 

Senis parode savo 
„jaunumą" 

84 metų Bernard Macfadden 
Paryžiuje parodo 15,000 miniai 

Dėmesio, ūkių pirkėjui! 
140 ak. i vakarus nuo Batavia. Visi 
pastatui. Grąžas namai. $265.00 ui 
akrą. 

—O— 
220 ak. — $275.00 už akrą. VU1 
pHMtutai. Mni.iiH namas. Arti Syca-
more. 

—O— 
73 ak. 1 rytus nuo North Aurora. 
6 Uaiuli. namas. 8-6 kamb. butai. 
Modernūs pastatai. „Bargcnaa". 

Pardavimui Bungalows — Apt. 
Bldff. — Sklypai — Oklal Ir t.t. 
Kreiptis pas 

W. C. .11 K III I ;S, RKĄI/rOH 
1110 H. I ttila t ia Ave. liula via, IU. 

Tcl. 1542 — 3782 — 3031 
Atdara šiokiadieniais ir sekm. 

•»^«^^»*^ 
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ti! Kiekviena* nešiojąs moky-'tai, ko niekas tokiame amžiuje 
tojo vardą kviečiamas įnešti 
savo piniginę duoklę taip gra
žiam ir mums artimam tikslui 
— išlaikyti Vasario 16 d. gim-
naziją. Aukas prašome siųsti 
S-gos kasininkui p. Maldeikiui 
šiuo adresu: Mr. P. Maldeikis, 
1616 So. 50th Ave., Cicero, IU. 
Siųskite čekiais ar money or-
ders, nurodant savo vardą ir 
adresą; aukas prisiimto, gaus 
kvitus. Kartu Valdyba prašo at 
eiteisti ir Sąjungai, imokant 
nario metinį mokestį (1 dol. 
metams). Neabejotina, kad Są* 

negalėtų padaryti, būtent, iš 
šoko su parašiutu iš lėktuvo. 
Macfadden buvo atitinkamai pa 
rengtas, turėjo dvigubą para
šiutą, norėjo nusileisti į Sek-
vanos upę, bet vėją* privertė ji 
nusileisti ant upes kranto. Spau 
dos atstovų paklaustas, kaip 
jaučiasi, atsakė: „Jaučiuos jau
nas ir kasmet šoksiu iš lėktuvo, 
iki būsiu pasiekęs 120 metų am 
žilius", 

žinomi. Todėl aš negaliu kalbėki! jvingo^ nariai, ir dar Sąjungon 
apie anų dailininkų visą kūrybą,; n e | g t 0 j c mokytojai, išgirs mus 
bet tik apie parodą. i r į$pįidyB šią savo garbes pa-

Apgailestauju, kad pats kly- . K a r t u p a b r e ž i a m a k a d 
dau, tačiau kitų nesuklaidinau, 

švietimas. Kam ten apgaudinėt,o jei ir taip, anuo "Naujienų" 
žiūrovą tūkstančio žvakių lem-1 straipsniu gerb. Tamulaitis vi-
pomis? Kai diena pasitaikydavo | HUS atkiaidino. 
tamsesnė, galėjai bandyti įsi- Į Reiškiu pagarbą 
vaizduoti peiaažus prietemoj. I Aloyzas Baronas, 
Jokio nuovargio nebuvo lanky-

aukojimo reikalas yra skubus, 
visi prašomi atsiliepti greitai, 
kitos fe-avaitės nelaukiant, ar 
gal, rudeninio S-gos susirinki
mo, žinoma, kad mokslo me-

Cicero 50, 111. tai jau prasidėjo, tad padėki-

Surado automobilį, bet ir 
pabaudas 

A. G. Bass, Manhattan, N. 
Y., gyventojas, policijai pasi
skundė, kad kažkas pavogė jo 
automobilį, Policija automobili 
surado ir jam grąžino, bet taip- Į 
gi surado automobilio stalčįukyj 
je užslėptus penkius protokolus 
dėl valiavimo nusikaltimu, "' 
Bass turėjo sumokėti 90 dolerių 
užsilikusių pabauda. 

A. Ar 

MARIJONA MOCK1KNC 
fągal icvu« MAOAS 

Mirt niguėjo 19. 1952. 1:0P 
vai. po pietų. 

Glmft Lietuvoje. Kilo iš Naų. 
niioaiMo parapijos. 

Amerikoje ifigyvpno 42 m. 
Paniuko dideliam o nuliūdini* 

2 dukterys — Ulyeua, Aliea 
•KiiUAtiH. žentą* Julius; JoHephi-
no. YurktiH, žentas Juozapas; 'Z 
Simus - Jonas ir Antanas; He» 

vsuo Ona Ilapolavičtenė su šei
ma Ir kiti giminCs, draugai ir 
pažįstami. 

Prikišusi prie Tretininku 
draugios. 

Kūnas pašarvotas Anthony 
M. Phillips Uoplyflioje. 3307 So 
| . i t i l ! in i<- ; i A v e . 

AR JC DOMIUS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 

NTZ TV 
Turi darbo šiose srityse: 

SOLDERERS 

A4K.-.. . i i •» •HMISH'tMMM' 

% WIRERS 

ASSEMBLERS 

COIL WORKERS 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Bus pri? 
imami sažingi pradedę. Tremtiniai kviečia
mi. Visi darbininko priedai. Jei jūs domitės 
geru atlyginimu kaip ir darbininko įvertini, 
mu, tai atvažiuokite it\ pasitarkite del savo 
ateities. 

• 

L 

MUNTZ TV 
1735 BELMONT 
BIttersweet 8^100 

» • " n « i •• •JI *" l • '• 5 = s s / > • 
•m^v^^r" m n 

Laidotuves Jvyks »lrin#diėn| 
rugsėjo ?2, jS koplyčios 9:8t 
vai. ryto bus atlydita | Sv. Jur 
glo paraptjOb bažnyiMa, H««'l°J0 

jv.vks gedulingos pamaldos Ui 
vvelion*s sielą. Po pamaldi; bus 
nulydėta | 8v. Kazimiero kap. 

NuoSlrdžiftl kviečiame visus 
f iminės, draugus ir pa?.).štamus 
dalyvauti slose laidotuvėm*. 

Nųlindę: dJuKt̂ ryn. sOntįs, 
ientai, sesuo ir kiti gimtn**. 

IriildOtuvių direktorius Ap-

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

JOSEPHINE PETRAUSKAS 
(STANKAITĖ) 

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmonią ir motiną. 

Netekom savo mylimos rugsėjo 22, 1951 m. Nors laikas tę
siasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. Mes, atmindami jos 
liūdną prasiŠalinimą iš mūsų tarpo, užprasom gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) rugsėjo 22 d., Gimimo Panelės 
Švenčiausios par. bažnyčioje, $:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Josephine Petrauskas sielą. Po pamaldų kviečia
me į namus po num. 6219 So. Whippla Street. 

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Žentas, Anūkai ir hiti gimini*. 
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X Vakar dienos prof. J. Bra

zaičio laiške redakcijai trečia
me perskyrime, kur pažymėta 
Ad 1. septynioliktoje eilutėje pa 
rašyta: „negauna, tad reikalau- ketvirtadienio laidoje plačiai ap 

, X Iškylaudami, Chicagos lie
tuviai aplanko ir Marijonų ūkį, 
kurs randasi 83 highvvay ir 63 
kampe ties Hinsdalc, Illinois. 
Pirmesnieji, šiuo metu, dar spė
ja jsigyti ir visokių gamtos ge
rybių, kaip: obuolių, kriaušių, 
arbūzų, medaus, paukštienos ir 
pieno. 

X Stasys Pieža dienraštyje 
Chicago Herald-American, ku 

» ' S - —m*.*»—•—i— 
MBNftAflfB MUTTGA9, CWtCA(36, ILtUsTCtt 

• ~ • • •' • ' ' i i - M į Į į 
Šeštadienis, rugsSJo 20, 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 
: • ' . A. j . VALSTYB1SE 

— Lietuvos laisves Kovu In
validų Sąjungos adresas yra 
Mr. Tvarkūnas, 4316 N. Frank-
tin Str., Philadelphia, Pa. u 

— Detroitietis Vincas Raste
nis buvo sunkokai susirgęs. Li
goninėje jam buvo padaryta vi

rio jis yra vienu iš redaktorių, durių operacija. Dabar ligonis 

Į | / DID. BRITANIJOJ 
įvairios žinios 

Klausykitės senovės dainų! 
š. m. rugsėjo men. 21 d. In-

diana^Iarbor miestelyje, švento 

ti, kad", o turėjo būti „ir kito- rašė apie žydų Naujųjų Metų 
kias pareigas, žinia, kad"... 

penktadienį, rugsėjo 19 d. su 
X Petras ir Jieva (buv. La-j g a u lėlaidt, o baigsis pirmadie-

— Kim. dr. K. Matulaičio, 
MIC, jubilejus. Londono Lie
tuvių klebonu, Sv. Kazimiero , 
bažnyčios , rektoriumi ,k Tįyų\*™™K™* parapijos salėje 6 

vai. vakare jvyksta Tremtinių 
Bendruomenės susibūrimas. Pir 

CHICAGOS 2INIOS 
Du nauji dideli namai 

Mari jonų. Namo Londone virši
ninku dabar »yra kun. dr. K. Ma 
tulaitis, kuris gerai p a ž į s t a m a s ' ™ * f « * programos ,vyks 

dr. Valančiaus paskaita, o ant-

tas kunigu 1917 metais spalio 

pinskaitė) mini 45 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. 

X Žemaičių kultūros klubas 
Marijona Karaliūniene, j susirinkime, įvykusiame š. m. 

Simno dainininkė, gyvenusi rugsėjo mėn. 17 d. Hollywoood 
6904 So. Talman, atsikėlė l salėje, paskyrė auką $25 Ame-

sveiksta namuose. 
— Zenonas Pajaujis, iš De-

šventę. Ta šventė prasidėjo t r o i t 0 f pašauktas karinės prievo | 21 d. Petrapilyje. Tokiu būdu 
lės atlikti, šiuo metu Korė jos j šiais metai* kun. dr. K; Matu 
fronte eina kuopos virėjo pa- laitis Šve'ricia'35 metų kunigys-
reigas. 

— Stud. Vida Dumbrytė, iš 

ypač senesniesiems lietuviams, 
su kuriais ir anksčiau dirbo pa-

, t T. . . tuilji tosakininkas Juozas Būga ba storacmį darbą. Jis buvo įšvęa- . . • ' . J 

roję dalyje programos — tau-

nį, rugsėjo 29 d. i p t tės jubilėjų. 

Kun. dr., K, Matulaitis yra 
Brooklyn, N. Y.,;grįždama iš u o l u s p h m k s n o g ^ j ^ j į ^ j 
ateitininkų vasaros stovyklos 

rodys ir kalbės apie visų Lietu 
vos sričių liaudies dainas. 
Paul Harvey kalbės visai 

Amerikai apie' Lietuvą 
Žymusis komentatorius, Paul 

,Harvey, pateiks labai svarbų 
pranesinią apie Lietuvą it jos 

prie Pato Paw ežero, užsuko ap-
Brighton Parką ir apsigyveno i rikos Lietuvių konferencijai, kus lankyti pusseserę Benitą Asta-

Ties Cottage Grovė ave ir 35-
ta gatve netrukus prasidės sta
tyba dviejų didelių apartmen-
tinių namų. Namai bus po 12 
augštų. Tų namų statybą fi
nansuos New York Life Insu
rance Co. Namai būsią gatavi 
kitų metų gegužės mėnesį. Toje 
apylinkėje du dideli namai jau 
statomi. Planuojama ten pat 
statyti dar vieni dideli apart-
mentiniai namai. 

40,003 nauji balsuotojai 
Nuo balandžio 12-tos dienos 

iki šiol Chicagoje naujų balsuo
tojų užsiregistravo 40,003. Tai 
esąs didžiausias naujai užsire
gistravusių balsuotojų skaičius. 

2457 W. 45 pi. 

X Bronislava Kinsgaila iš 
Town of Lake įsirašė į garbės 
narius Tėvų Marijonų Bendra
darbių ir kartu įrašė savo mi
rusią seserį Mikaliną Genienę. 

X H. Szafranauskas, sav. 
užeigos 5126 So. Western Ave., 

ri įvyks š. m. spalio mčn. 12 d. 

Lietuvių Auditorijoje. Reikia, 
kad ir kites lietuvių draugijos 
pašoktų Žemaičių klubo pavyz
dį. 

X Paskutinis išvažiavimas. 
Lietuvos Vyčių 36-ji kuopa 
Brigton Parke šį vakarą ruošia 

praneša alaus mėgėjams, kad | išvažiavimą į ežero paplūdimį 
jo užeigoje galima gauti Bava- (beach) prie 55-tos gatvės, kur 
rijos alaus (Loevvenbrau, Muen tam tyčia įrengtose krosnyse 
chen ir VVuerzburger Hofbrau) 
tiesiai iš statinės ir bonkomis. 

X Literatūrinis linksmavaka 
ris, literatūros būrelio, kuris į-
vyksta šiandien 7 vai. Šv. Jur
gio parapijos salėje, ir kuriame 
dalyvaus jaunesnieji literatai, 
bus paįvairintas šokių metu iš
leistu humoristiniu laikraščiu. Į 
vakarą įėjimas laisvas. 

X Brolis Vladas Cibulskis, 
MIC., rugsėjo 14 d. šv. Kry-

bus kūrenama ugnis ir gamina
mi šilti užkandžiai. Visų prašo
ma susirinkti 8 vai. Jei oras pa
sitaikytų lietingas, pramoga 
bus perkelta į Vyčių salę. 

šaitienę Detroite. 
— Edmundas Milauckas iš 

Cicero, čia gimęs ir dabar esąs 
jJAV karo aviacijoje, šiomis 
dienomis baigęs karo mokyklą 
su pasižymėjimu ir pakeltas į 
leitenanto laipsnį, parvyko 
trumpom atostogoms aplankyti 
artimuosius. Motina, sesutė ir 
giminės bei pažįstami džiaugiasi 
sulaukę, po ilgesnio nesimaty
mo, mfelo svečio. 

— Vytauto D. Universiteto 
30 metų sukaktuvių iškilmėms 
New Yorke .ruošti komitetas dir 
ba intensyviai. Posėdžiai vyksta 
kiekvieną ketvirtadienį dr. V. 

čiuose turinčių teisę balsuoti 
yra 2,212,087 piliečiai. 

reikalus visai Amerikos publi-
Daįnai jis p a r a š o praktiškų' k a i pėr'American Broadcasting 
straipsnelių į „Išeivių Draugą" C o m p a n y transliaciją sekmadie-
bei „B. Lietuvį". Jo straipsnių nį, rugsėjo 21 d. Visos AfcCsto D a b a r C h l c a &°J e i r P r i e m i e s 

galima ap t ik i , ir JAV lietuvių, t y s t r a n 8 l i u o s j o p r a nešimą. ' " ^ ^ ^ " ^ 
spaudoje. Neseniai jo rūpesčiu chicagoje bus girdima 9 vai. 
ir darbu Londone išspausdintas vakare per radio stotį WENR. 
„Auksinio Jubjlėjaus" leidinys Patartina. kiekvienam lietuviui 
apie Londono lietuvių parapiją pasiklausyti ir pasiųsti ponui 

Harvey arba American Broad
casting Company padėkos laiš
kus po transliacijos. 

. , ^ Stasys Pieža 

žiaus šventėje minėjo savo gim- laikraštininkų. Ypatingas dėme 
tadienį. Jis gimė 1884 m., L i e - | s i s b u s kreipiamas į lietuviškos j 
tuvoje, Radžiūnų k., Alytaus I laikraštijos klausimus. Kursus, 
par. Brolis Vladas dėkoja ų ž ' g loboja Loyolos universitetas. J 
ta proga skirtas maldas, d o v a - ' k u r s u s užsirašė" be kitų laikraš 

n u . i . :n ( |M Paprockio kabinete. Jo pirmi
ninku yra prof. dr. Kanauka, 
o nariais — akademinių ir pro
fesinių organizacijų atstovai: 
dr. Dumbrys, inž. J. Valaitis, 
P. Minkūnas, A. Bendorius, D. 
Penikas, P. Ališauskas ir stud. 
Mickevičiūtė. Iškilmės bus rug
sėjo 28 d. 

cagoje prasidės spalio 2 d. Auš
ros Vartų parapijos mokykloje. 
Kursai vyks tris mėnesius ant
radienio ir ketvirtadienio vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. Paskaitas 
skaitys daugelis kultūrininkų ir 

nas ir sveikinimus, jam prisiųs
tus. 

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjos visų s"kyrių ruošiasi da
lyvauti Centro susirinkime, ku
ris įvyks sekmadienį, rugsėjo 
21 d., Šv. Kazimiero Seserų pa
talpose. Rėmėjų dabartinis di
delis rūpestis — mažinti di
džiules skolas ir nuošimčio mo
kėjimą už naująjį pastatą — 
Marijos vardo mokyklą. 

X Bruno Shotas, „Ateities" 
šokėjų grupės pirmininkas, stro 
piai rengia Gimimo Šv. Panelės 
Marijos parapijos choro šokė
jus prie 25 metų jubilėjinio kon 
certo ir banketo rugsėjo 28 d., 
parapijos auditorijoje. Pelnas 
yra skiriamas naujų vargonų 
fondui. 

X M. Shlikas, Rt. 2, Lemont, 
111., atsilankęs „Draugan", pa
aukojo „Draugo" reikalams $5. 
Už tai jis gavo nuoširdų ačiū. 
P-nas Shlikas nuo seniai yra 
žinomas kaipo vienas iš didžių
jų veikėjų L. Labdaringosios Są 
jungos. 

X Šių metų „Draugo" pikni
kas, įvykęs Darbo Dienoje, la
bai nukentėjo dėl lietaus, nes 

tininkai: Edv. Šulaitis ir Ed. Za 
barškąs. 

X Jau baigiama ruoštis. Lie
tuvos Vyčių Namo direktoria-
tas, padedamas Illinois-Indiana 
apskričio ir senjorų kuopos, jau 
baigia ruoštis dideliam karna
valui, kuris prasidės rugsėjo 
26 d. Vyčių salėj, 2451 W. 47th 
St. Be nepaprasto įvairumo do
vanų, karnavale bus „bingo". 
Kiekvienas atsilankęs į karna
valą ir pasirašęs biletėlį galės 
tikėtis dykai laimėti gerą dova
ną (door prize). 

X Augštesniojoje Lituanisti
kos mokykloje pamokos po a-
tostogų prasidės ateinantį šeš
tadienį, rugsėjo 27 d., Nekalto 
Prasidėjimo parap. mokyklos 
patalpose, 2745 W. 44 St. Pa
mokos vyksta šeštadieniais, pra 
džia 9 vai. 30 min. Dėstomas 
lietuvių kalbos, lietuvių litera
tūros, Lietuvos istorijos ir ti
kybos kursas V-VIII gimnazi
jos klasių programa. Sudaroma 
atskira klasė ir naujokams, t. 
y. tiems, kurie pavasarį baigė 
8 skyrių pradinę mokyklą. Įsi
rašyti vietoje pamokų metu. 

X Dr. Petras Brazis, kuris 

ITAUJ01 
— Tautybių problema pa

vergtuose kraštuose. Merane, 
Šiaurės Italijoje, įvyko Tarp
tautinio Instituto tyrinėti tau
tybių ir mažumų problemoms 
organizacinio komiteto sesija. 
Jos metu komiteto pirmininkas 
min. S. Lozoraitis skaitė viešą 
paskaitą apie Instituto uždavi
nius, sustodamas ilgiau ties vie
na tragiška problema, liečiančia 
tautybes, būtent — ties ge
nocidu, kurį Sovietai vykdo jų 
pavergtuose kraštuose. Proble
mos rimtumas buvo pailiustruo
tas pavyzdžiais taip pat iš So
vietų veiksmų okup. Lietuvoje. 
Institutas yra mokslo organi
zacija. Jo paskirtis — tyrinėti 
tautybių ir mažumų klausimus 
etnografiniu, socialiniu ir teisi
niu atžvilgiu, taip pat ruošti me 
dŽiagą geriau tiems klausimams 
pažinti. Savo darbe Institutas 
vadovaujasi ypač tarptautinės 
taisyklėmis ir Jungtinių Tautų 
Statuto bei Žmogaus Teisių dės-
niais. • 

ir šv. Kazimiero bažnyčią, šiuo 
metu jis atidavė spaudai Arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus-
MatulaiČio užrašus, kurie turės 
apie 300 pusi. Londono lietu
viai nori kokiu nors būdu pa
gerbti savo kleboną, dėl to ma
no surengti specialų pobūvį su 
vaišėmis. Ilgiausių metų jubi
liatui! 

— Pagerbtas angliakasys lie
tuvis. Škotijoje yra nemaža lie
tuvių, kurie ilgą laiką buvo ang 
liakasiai. Nemažus skaičius lie
tuvių anglis kasė apie 30-40 me 
tų. Tačiau visus juos pralenkė 
Anupras Ktalioraitis, gyvenąs 
Glasgove. Jis bė pertraukos ka
sa tinglis jau 51-sius metus, o 
pats yra 74 nietų amžiaus. Jo 
50 metų darbo auksinio jubile 

Rašytojų suvažiavimas ir 
vakaras 

' Visuotinis rašytojų susirinki
mas, kuriame dalyvaus ne tik či 
kagiškiai mūsų rašytojai, bet ir 
iš kitų miestų suvažiavę jų ko
legos, įvyksta kitą sekmadienį, 
rugsėjo 28 d., 1 vai. p.p. Chica
goje, Lietuvių' auditorijoje, 3137 
So, Halsted St. Svečiais kvie
čiama dalyvauti įvairių sričių 
menininkai bei kultūrininkai, 
taip pat Chicagos Lietuvių Ra
šytojų Klubo nariai. 

Atvykstantieji iš toliau pra
šomi pranešti iš anksto pirm. 

Vyks į Washingtoną 
Chicagos meras Kennelly pa

reiškė, kad ateinančią savaitę 
jis ir keletas kitų pareigūnų 
skris į VVashingtoną karinės 
lėktuvų stoties klausimu. Mat, 
VVashingtono vyriausybė pla
nuoja perimti O'Hare stotį ka
riniams reikalams. Miesto vy 
riausybė tam priešinasi. 

Per cigaretę žalos už 
$8,000 

Gazzolo Drug, & Chemical 
kompanijos fabrike, 123 So. 
Green Str., ištiko gaisras, kurs 
padarė žalos už $8,000. Pripa
žinta, kad gaisro priežastis bu
vo neatsargiai numesta deganti 
cigaretė. 

Laiku sustojo 
Robert F. Sloan, 54 m. amž.. 

346 Dogwood av., Park Forest, jaus proga N e o n a i Board su- ^ Babrauskul šiuo adresu: v a ž l a v o automobiliu. Kai susto-

veik visą dieną lijo. Negalėda- -iki šiol turėjo kabinetą 6757 S 
mi piknike dalyvauti dovanas 
prisiuntė šie: M. ir J. Berta-
šiai, 10535 So. Seeley, $5, J. ir 
T. Kuzai, 6840 So. Artesian 
ave., $5.00, J. ir O. Sliteriai, 
2624 W. 69 Str., $5.00, Juozas 
Puplesis, 2423 W. Marąuette 
Rd., $3.00. 

X A. šilkas iš Lemont miesto 
nuvežė dainų ir pasakų rinkėją 
Juozą Būgą pas suvalkietę dai
nininkę p. Petronę Mockaitienę 
iš Zubriu km., Šakių aps. Minė-
toji dainininkė yra gabi kaimo!?***1 " f * S a ™ * # * • » 

žiose patalpose Dr. Brazis galės 
duoti geresnį patarnavimą savo 
pacijentams. Reikia priminti, 

VVestern Ave., Chicago, 111., rug 
sėjo 22 d. perkelia savo kabine
tą į nuosavą namą 2434 VVest 
71 Str., tai yra kampas Arte
sian ir 71-mos. Į tą pat namą 
persikėlė ir vaistininkas, J . 
Stėeples, kuris paruoš vaistus 
dr. Brazio ir kitų gydytojų pa
cijentams. Dr. Brazio valandos 
bus po nauju laiku: pirmad., 
ketvirtad. ir penkt. nuo 1 iki 4 
p.p. ir 7 iki 9 vai. vak.; antr. 
nuo 1 iki 5 p.p.; treč ir šešt. 

audėja ir buvo rasta staklėse. 
Ji audžia tautinius rūbus, juos
tas ir pateikia lietuviams tikrą
jį liaudies meną. Dainininkė gy
vena su vyru ir sūnumi 10524 
Edbrooke Ave., Roseland. 

kad gydytojo telefonai yra tie 
patys. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

KOLUMBIJA 
— Iz. Vasyliunas buvo susto

jęs Cali mieste, kur aplankė pa
žįstamus lietuvius ir taip pat 
neseniai mirusio pianisto profe
soriaus Valencia šeimą. 

Prof. Iz. Vasyliunas savo atos 
togas ketina praleisti Bogoto
je, kur kun. Salduko padeda
mas ruošia didesnį koncertą. 
Kun. N. Šalčiukas turi didelę 
kultūrinę misiją išrūpinti Bo-
gotos simfoninį orkestrą I. Gai
delio koncertui — smuikui su 
orkestru. Smuiko solo partiją 
išpildys smuikininkas Izidorius 
Vasyliunas. 

Be to, kun. Mykolo Tamošiū
no rūpesčiu Medelline Kolumbi
jos lietuvių suvažiavimo metu 
organizuojami smuikininko I. 
Vasyliūno du koncertai: vienas 
religinis — bažnyčioje ir antraa 
— viešas miesto salėje. Čia pro
fesorius užbaigs savo turnė ir 
grįš į Popayaną prie savo kas
dieninio darbo konservatorijoje. 

teikė jam atž^mėjimo raštą. Iš 
1,600 tos kasyklos darbininkų 
tik vienas A. Stalioraitis ir dar 
vienas vietinis yra išdirbęs po 
50 metų. Lietuvis A. Staliorai-
tis, nežiūrint ifjo senyvo am
žiaus, dar jaučiasi gerai ir ne
mano mesti darbą. Pažymėtina, 
kad jis turi laiko ir noro dirb
ti ir religinėje veikloje: šiuo 
metįu jis yra Sv. Kazimiero 
Draugijos vietos kolektoriumi. 

— Jaukios krikštynos. Juo
zas ir Amanda Beneciai nese
niai įsigijo Bradforde patogius 
ir talpius namus. Rugsėjo 6 d. 
vietos lietuvis kapelionas pa
krikštijo jų pirmgimį sūnų Vik
torą Arūną, kuriam jau suėjo 
5 mėnesiai. Krikštynų proga p. 
Benečių namuose buvo sureng
tos jaukios vaišės, kuriose kar
tu su kapelionu dalyvavo kū
mai p. Polikauskai, šeimininko 
sesuo Stefanija Vytėnienė su yy 
ru ir dukrele Irute ir dar keli 
artimi pažįstami. 

— Moterų rekolekcijos. Rug 
pjūčio 29 d. būrelis lietuvių mo
terų susirinko is visų apylinkių 
Carfino bažnyčioje, kur joms 
buvo surengtos trumpos reko
lekcijos. Rekolekcijas vedė sve
čias iš RomdaMfcttri. dr. V. Bal
čiūnas. Rekolekcijose dalyvavb 
apie 60 moterų, kurios visos pa
tenkintos giliomis ir praktiško
mis mintimis, kurių gavd iš re
kolekcijų vadovo. 

— Kun, J. Gutauskas atos
togauja. Ilgametis Škotijos.. lie-

1436 So. 50 Ave., Cicero, 111. 
Tuo pat adresu siunčiami suva
žiavimui įvairūs pasiūlymai, su
manymai, sveikinimai tų, ku
rie patys negalės dalyvauti. 

Tą pat vakarą 5 vai. Lietuvių 
auditorijos salėje, II aukšte, į-
vyks Rašytojų Vakaras, kuria
me vietiniai rašytojai ir svečiai 
Chicagos lietuviškai visuomenei 
paskaitys rimtų ir linksmų da
lykų, poezijos ir prozos. Pasi
baigus literatūrinei daliai, ten 
pat vyks šokiai, griežiant ži
nomai Balio Pakšto kapelai. 

LRD 

Sunkus uždavinys šeikui 
Kashmire, kųr dauguma gy

ventojų muzulmonai, dabartinis 
ministeris pirmininkas Abdullah 
įtikino parlamentą nušalinti vai 
dančią Singhs dinastiją. Norė
damas, tačiau, patenkinti ma
žumoje ' Kashmire esančius in j 

dus, Abdullah pakvietė nuša
linto maharadžios sūnų Karaną 
būti gubernatorium!. Tačiau jo 
tėvas, nušalintasai valdovas, su 
nui pareiškė: jeigu' jis priims 
tas pareigas, neteks teisės pa
veldėti tėvo turtus, kurie siekia 
$75 miliotous. Be t o ' — tėvas 
nu t rauks ' į*am kasihfet* moka
m u s , $63,0<J0. Nors {gubernato
riaus alga tėra tik $12,000, Ka-
ranas apsisprendė priimti tas 
pareigas. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad turtai neteikia pasi
tenkinimo ir sielos ramybės, — 
pasauliui reikia filosofinių pa* 
grindų, jei nori išsivaduoti iš 
ighorancijos, neapykantos ir 

jo ties 330 N. Casifornia ave., 
tai gavo širdies priepuolį ir vie
toj mirė. 

Rado su kulka galvoj 
Ralph Lėtito, 73 m. amžiaus, 

rastas negyvas ir su kulka gal
voje namuose, 3333 Lexington 
St. Policija tvirtina, kad šalia 
jo rado revolverį. 

Pilietybes pamokos 
Sherman Parko knygyne, 

5440 So. Racine ave., prasidėjo 
pamokos anglų kalbos ir pilie
tybės. Pamokos būna trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 6:30 
iki 8:30 v. v. 

• 

Nusilaužė ranką 
Patricia Burke, 9 m. am

žiaus, 208 So. Karlov av., va
žiavo dviračiu. J^s drabužiai įsi
painiojo į dviračio grandinę. Dėl 
to ji su dviračiu virto ir nu
silaužė dešinę ranką. 

Netikėta mirtis 
Henry Boden, pieno išvežio

to jas, gyv. 877 Nelson str., mi
rė nuo širdies priepuolio. Tai į-
vyko prie 1033 Grace str. Jis 
buvo 40 metų amžiaus. 

T R U M P A I 
— Rado senu iškasenų. Ran-

dolphe, netoli Bostono, archeolo 
gai užtiko vietą, kurioje mano
ma prieš 300 metų buvęs indė
nų kaimas. Užtikta ugniavietės, 
durtuvų galai, akmeniniai pei
liai, priekalai ir t.t. Mass. ar
cheologijos draugija darys pla
tesnio masto kasinėjimus, ku
rie gal truks 2-4 metus. 

—Areštuota. Rumunijoje dėl 
„sabotažo" areštuoti 6 inžinie
riai. 

— Tarp Britanijos ir Leba-
non prasidėjo telefoninis susi
siekimas. 

<? 
M A I S T O R I I A I T I V 

Midwest Store 
JONAS IR STELLA SANVAHM, Savininkai 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAtJTtJVft ATDARA KASDIEN NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 T.v. 
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 7:00 v. ryto lkl 10:00 vai. vak. 

2515 West 69th Str. r REpublic 7-9259 
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tuvių dva»io» vadovas jr „Bei- 8 k u r d o J d o m u > k a d j a u n a s t e 

vhj Draugo" redaktorius Šiuo m a h a r a d ž a š j e m e t baigia Kash 
metu atostogauja kažkur Airi 
jo;je, pajūryje. Ir iš ten jis ne
pamiršta savo žmonių, kuriems 
per laikraštį atsiuntė savo įs
pūdžių pluoštą ir linkėjimų. U 
jo įspūdžių aprašymo galima su 
sidaryti vaizdą, kad kun. J. Gu
tauskas puikiai valdo plunksną 
ke tur i beletristo gabumų.* Gra
žu būtų ir daugiau jo plunks
nos darbelių sulaukti. 

miro universitetą ir drauge yra 
to universiteto kancleris. < 

Lenkijos našlaitynai 
Okupuotoje Lenkijoje komu

nistai ateme paskutines našlai
čių prieglaudas nuo katalikų, 
pasiaiškindami, kad jose auk
lėjimas nebeatitinkąs naujie
siems reikalavimams. 

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

53-CIŲJŲ METŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuvių Prekybos Nainy Valdyba Ir vedėjas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N E A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FURNITURE CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 2-4226 
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