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Pijus XII pagerbė 
11 Draugo" redaktorius jubilijatus 
L. Šimutis ir I. Sakalas apdovanoti Vatikano medaliais. 
— Ilgamečiai spaudos darbininkai ir visuomenininkai 

Vakar Chicagos arkivyskupas kard. Stritch įteikė popiežiaus 
Pijaus XII skirtus medalius „Pro Ecclesia et Pontifice" dviems 
lietuviams laikraštininkams: L. Šimučiui ir Ign. Sakalui. 

Leonardas Šimutis ketvirti . ' • , 
šimtmečio išdirbo prie „Drau
go", o Ignas Sakalas mūsų dien
raščio redakcijoje jau baigė 35 
tarnybos metus. 

Jie galėjo rasti daug pelnin-

„DRAUGO" REDAKTORIAI .I1JRIIJJATAI 

nois Lietuvių Prekybos Rūmų 
narys. 

Reikia daug pastovaus darbo, 
kad nusipelnytų tuos" garbės na
rių postus. Leonardo pastangas 

gesnių darbų įstaigose ar įmonė j v e r t ino ir Lietuvos vyriausybė, 
raukė prie suteikdama Gedimino ordiną. 

Amerikos lietuviai visada į re
daktorius žiūrėjo kaip į spiritus 

traukė 
tarnybos savai tautai spaudos 
dirvonuose: visą savo išeivijos 
laiką juodu dirbo tik spaudos ir 
visuomeninį darbą. Šių sukaktu
vių proga norime* supažindinti 
skaitytojus su šiais atkakliais 
mūsų spaudos darbininkais. 

1. Kncrgingasai žemaitis 
Leonardas šimutis 

Nepasakytumei, kad Leonar
das Šimutis šiemet lapkričio 6 d. 
jau turės 60 metų. Jis dar pil
nas energijos. Jis ne tik „Drau-| _ g a k k ^ n a r d a i , - pa-
go vyriausias redaktorius, ne k l a u s i a u fl k a r t ą > _ k o { d a . 
tik Amer. Liet. Tarybos pirmi- b a r b ū d a m a s j u b i i i a t a s , iš savo 
ninkas, ne tik Liet. R. Kat. Susi- b e n d r a d a r b i ų lauktumei? 
vienijimo Amerikoje pirminin
kas, ne tik Liet. R. Kat. Federa- — Reikėtų, kad kiekvienas 
ei jos sekretorius, bet jis yra vi- plunksną galįs valdyti lietuvis 
sur, kur tik koks stambesnis lie- nešykštėtų informuoti „Drau-
tuvių visuomeninis ar spaudos S°" skaitytojus iš savo profesi-
darbas dirbamas. J o s " verslo srities, apie savo apy 

L. šimutis gimė Šilalėje 1892 l i n k ė s lietuvių veiklą, apie or-
m. lapkričio 6 d. Ten pat pat ėjo j ganizacijas, kurioms priklauso, 
ir pradžios mokslą. Gimnaziją 

movens. Tai suprasdamas, Leo
nardas šimutis ir laikė savo pa
reiga dalyvauti kiekviename ge
rame lietuviškame sąjūdyje, įsi
jungti į organizacijas, seimus, 
ypač kur tai buvo svarbu Lietu
vos laisvės reikalui. Gal jo pusė 
laiko ir pusė energijos nuėjo 
spaudai, o kita pusė — visuome
niniam darbui. Tik tam jo gyve
nimas ir buvo pašvęstas. 

Leonardus šimutis ir Igną* Sakalas 
! 

Pranašauja naują 
infliacijos bangą 

WASHINGTONAS, rugp. 1. 
— Kainų tvarkymo įstaiga lei
do pakelti plieno kainas $5.20 už 
toną. Kainų tvarkytojas Arnall 
pareiškė, kad tas žygis sukels 
naują infliacijos bangą, nes kai
nų pakėlimo pareikalaus ir kitos 
pramonės šakos, po to jau seks 
darbininkų reikalavimai vėl pa
kelti atlyginimus. Visa tai at
silieps į vartotojus — pragyve
nimas vidutinio didumo šeimai 
pakils maždaug 100 dol. per me
tus. 

Jau įteikė prašymus leisti pa
kelti kainas aliuminijaus, naf
tos ir įvairiausių metalo gami
nių gamintojai. 

Panaikino titulus, 
vylioja kapitalus 

ėjo Kaune ir Maskvoje. Augšto-
jo mokslo siekė St. Bedė kolegi
joje, De Paul bei Loyolos uni
versitetuose, lankydamas teisės 
ir literatūros paskaitas. 

Pasinerti į studijas jam truk
dė tas baisus lietuvių pasaulie
čių inteligentų badas. Tam ne
daugeliui teko tada laikyti šim
tus paskaitų, nešti ant savo pe
čių spaudos reikalus ir judinti 
visą atgimstančios Lietuvos fron 
tą. Didžiojo karo metu L. Šimu
tis (1914 m.) buvo įtrauktas į 
dienraščio „Kataliko" redakciją. 
Sekančiais metais turėjo paimti 
jaunimo žurnalą „Vytį44, vėliau 
8 metus redagavo „Garsą". Kurį 
laiką pasitraukė iš redaktoriaus 
kėdės, nes buvo išrinktas į Lie
tuvos seimą. 1927 m. pakvies
tas redaguoti „Draugą" ir tose 

Ir skaitytojai, ypač turėdami gal 
voj šių laikų popieriaus kainas 
ir darbininkų atlyginimus, tene-
mano, kad sumokėti prenumera
tą, tai jau ir viskas, šiandien vi
sų lietuvių, o ypač skaitytojų, 
pareiga surasti priemonių ne
skaitančius brolius užinteresuo-
ti dienraščiu „Draugu" ir kitais 
lietuvių katalikų laikraščiais. 

Stevenson kratosi ekstremistų 
Pats vadovausiąs kampanijai ir dabosiąs, kad kiti 

neiškreiptų jo nusistatymų 
SPRINGFIELD, rugp. 1. — Demokratų nominatas Stevenson 

pats vadovausiąs rinkiminei kampanijai ir dabosiąs, kad kiti de
mokratų kalbėtojai savo kalbose neprasilenktų su jo idėjomis. 

Jis net davė suprasti, kad 
pats pasirinks kalbėtojus, bet ne 
atsakė į žurnalistų klausimą ar 
tų kalbėtojų tarpe bus preziden
tas Trumanas. 

Stevensonas teigia, kad užsie
nio politikos klausimai užims 
svarbią vietą šių metų kampani
joje, tačiau jis nemano, kad jie 
bus aštriai keliami, nes jo ir D. 
Eisenhovverio nuomonės dauge 

Acheson pasitrauks 
VVASHINGTONAS, rugp. 1. 

— Nežiūrint rinkimų rezultatų, 
D. Achesonas pasitrauksiąs iš 
valstybės sekretoriaus pareigų 
naujam prezidentui perimant 
pareigas. 

Šiandien jis išskrenda į Ho-
nolulu, kur pirmadienį praside-

liu klausimų yra vienodos. Taip j da posėdžiai Pacif iko gynimo 
dalykams stovint, jis nematąs; tarybos, įkurtos JAV, Australi-
reikalo tartis su D. Eisenhowe- jos ir N. Zelandijos pasirašytu 

Šia proga pažymėtina, kad L. 
Šimutis yra sukūręs laimingą į Pa<*arę 
šeimą su Angele Eveldaite, iš
augino tris sūnus ir vieną dukte
rį, o jo vaikaičių (anūkų) skai
čius jau pasiekė septynis. Tarp 
jaunosios kartos į pirmaujančias 
vietas veržiasi sūnus Leonardas, 
kompozitorius ir chorvedis. 

2. Rūpestingasai augštaitis 
Ignas Sakalas 

šių metų vardinėse Ignas Sa-

riu dėl kaikurių užsienio politi 
kos klausimų iš propagandinių 
kalbų išėmimo, kaip yra buvę 
1944 m., kada F. D. Rooseveltas 
ir Dewey tokį susitarimą buvo 

Illinois gubernatoriaus vietai 
nuo demokratų partijos Steven
son pasiūlė savo dabartinį pava-
duotoją Shenvood Dixon. Kiti 
du pretendentai yra jo kancelia
rijos šefas Barrett ir Cook coun-
ty klerkas R. J. Daley. Steven
son tikisi, kad partija parems jo 
kandidatą. 

paktu. Čia jis stengsis padėti pa
grindus gynimosi sistemai, į ku
rią būtų įtraukta Japonija, Fi
lipinai, Chiang Kai-shekas, P. 
Korėja ir gal net Indonezija, o 
netiesioginiai ir D. Britanija per 
Hong Kongą ir Ceilono domini
ją. 

Paskutinis jo didesnis žygis 
bus vadovauti JAV delegacijai 
JT sesijoje, prasidedančioje New 
Yorke spalio 14 d. 

' KAIRAS, rugp. 1. — Egipto 
j vyriausybė panaikino pašų ir 
I bejų titulus, kuriuos dalindamas 
I karalius Farukas plačiausiai vyk 
dė favorizavimo politiką. Titulus 
panaikinęs, Egiptas sudavė di
delį smūgį feodalizmo sistemai. 
Tuo tarpu betgi Egiptas lieka 
konstitucinė monarchija. 

Paleisti iš kalėjimų visi tie, 
kurie buvo nuteisti už karaliaus 
Faruko įžeidimą. 

Kad svetimi kapitalai pano
rėtų sugrįžti į Egiptą, vyriausy
bė vakar pakeitė svetimų kapi
talų kontrolės įstatymą, lei
džiant užsieniečiams turėti 51 
proc. akcijų Egipte veikiančiose 
bendrovėse. Senu 1949 m. įsiga
liojusiu įstatymu svetimtaučiai 
galėjo kontroliuoti tik 49 proc. 
akcijų. 

Kad besijaučią kalti negalėtų 
pabėgti į užsienius, niekas nega
li išvykti iš krašto be vidaus rei 
kalų ministerio leidimo. 

• Italijos socialinis sąjūdis, 
fašistinių tendencijų politine 
partija, j vyriausiąją tarybą 
išrinko daug augštų Mussolini 
režimo pareigūnų. Savivaldybių 
rinkimuose šis sąjūdis surinko 
apie 3 mil. balsų ir yra trečia 
stiprumu politine partija. 

Sudaužė priešo aliuminiaus įmonę 
Bombonešiai veiki be naikintuvų apsaugos. — Įmone 
yra prie pat Mandžiūrijos sienos. Sovietų lėktuvai gy

nėsi nesėkmingai 
SEOULAS, rugp. 1. — Bevykdydami savo naują politiką — 

juo daugiau karinio spaudimo, juo daugiau šansų laimėti paliau
bas — sąjungininkai vakar naktį sudaužė priešo lengvųjų metalų 
fabriką prie Mandžiūrijos sienos. 

63 didieji bombonešiai B-29, 
pakilę iš Japonijos ir Okinavos 
bazių, be kovos lėktuvų apsau
gos trimis bangomis sudaužė 
aliuminijaus lydinių įmonę prie 
Sinuiju, 4 mylių atstume nuo 
Yalu upės žočių. Už 9 mylių nuo 
sudaužytos įmonės yra Antung 
aerodromas, iš kur pakyla visi 
priešo lėktuvai Korėjoje vykdo
moms operacijoms. 

Kiekvieną sąjungininkų bom
bonešį bandė pulti priešo lėktu
vai, bet visi sąjungininkų lėk
tuvai grįžo į savo bazes. Buvo 
stipri ir priešo priešlėktuvinės 
artilerijos ugnis. 

Sudaužyta įmonė užėmė 12 
akerių plotą. Vadovavęs operaci
joms karininkas teigia, kad vi
sos svarbiausios įmonės dalys 
gavo bombų smūgius. Viso iš
mesta 660 tonų bombų. Tokio 
masto puolimas pįrmą kartą bu 
vo įvykdytas naktį. Svarbiausias 
puolimo tikslas — minkštinti 
komunistus prie derybų stalo. 

• P. Afrikos politinė policija 
iškratė namus ir ofisus tų or
ganizacijų vadų, kurie priešinasi 
vyriausybės rasinei politikai. 
Jieškota medžiagos byloms už 
gyventojų kurstymą iškelti. 

pareigose tebėra iki dabar. P i r . , kalas gavo ypatingą dovaną: po-
mą straipsnį yra parašęs 1911 P^žiaus Pijaus XII garbės žen-
m. į Kaune leidžiamą „Vienybę". kl*« » D r a u g ° " redakcijos narys 

Išbūti 25 metus dienraščio re
daktoriumi, reiškia būti talen
tingu plunksnos žmogumi, tak
tišku su bendradarbiais redakci
jos štabe ir su talkininkais už 
redakcijos, atsargiu parenkant 
informacijas ir straipsnius. 

Suprantama, kad per tiek lai
ko buvo visokių dienų. Ypač jos 
buvo sunkios Ameriką nusiautu-
sios depresijos metu. Redakcijos 
ir administracijos personalas bu 
vo sumažintas, algos numuštos, 
pridėtos naujos pareigos: rengti 
koncertus, piknikus, šventes, 
rinkimų laikais pasirūpinti skel
bimais, tvarkyti laivokarčių sky
rių, sudaryti radijo programą 
„Draugo" valandėlei ir t.t. O 
dienraščio redakcijoje tebuvo tik 
trys žmonės. Tik kai „Draugo" 
reikalų tvarkymą 1940 m. perė
mė kun. P. Cinikas, redakcija 
buvo atpalaiduota nuo pašalinių 
užsiėmimų. 

Reikia tik stebėtis, kaip šalia 
tos sunkios darbų naštos redak
cijoje L. Šimutis ne tik įstengė 
pelnyti vadovaujančias pozicijas 
augščiau minėtose organizacijo
se, bet taipgi išvystyti veikimą 
kitur. Jis yra JAV Katalikų Vy
rų Direktorių Tarybos narys, 
Labdarių, Marijonų Bendradar
bių, Vyčių ir ateitininkų Kęstu-
tiečių garbės narys, Kolumbo 
Vyčių, Šv. Vardo Draugijos, Illi-

Ignas Sakalas, šiose pareigose 
išbuvęs 35 metus, ar tik nebus 
vienintelis lietuvis laikraštinin
kas, tiek ilgai tebedirbąs toje pa 
čioje redakcijoje. Visą laiką prie 
spaudos jį rišo ta žurnalistinė 
liepsnelė, kuri apsprendė jo pa
šaukimą. 

Kilimu jis augštaitis, gimęs 
1895 m. vasario 4 d. Knizlaukių 
kaime, Veprių parapijoj, Ukmer 
gės apskrity. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoj ir Panevėžio mokyto
jų seminarijoje. Anksti pradėjo 
rašinėti žineles į „Šaltinį". Re
dakcija greit pastebėjo to kores
pondento gabumus ir pasikvietė 
į Seinus. Tačiau čia spaudos dar
be išsitiesti neturėjo progos: ne 
norėdamas tarnauti caro kariuo
menėje pabėgo į Ameriką. 

Matydamas čia nemažą lietu
viškos spaudos badą, 1915 m. su 
kitu bendrininku Clevelande pra 
dėjo laikraštį „Santaika". Gana 
greit iškilo aštrus lėšų klausi
mas. Pasikvietė trečią bendri
ninką, Bartusevičių, žmogų su 
pinigais. Tačiau jis, kontroliuo
damas laikraščio ekonominę pu
sę, pradėjo jam duoti ir savo 
kryptį, o ji nebuvo pilnai kata
likiška. Ign. Sakalas pasitraukė, 
o iš „Santaikos" atsirado dabar
tinė „Dirva". 

» j 

(Nukelta į 2 psl.) 

Drama fabrike 
CHICAGO, rugp. 1. — Inter

national Harvester Co. fabrike 
prie Oakley ir Blue Island gat
vių vyksta socialinė drama — 
dalis darbininkų užsidarė įmonė
je protestuodami įmonės iškėli
mą iš Chicagos į New Orleans. 

Unija teigia, kad be darbo 
liks 865 darbininkai ir reikalau
ja arba įmonę palikti senoje vie
toje, arba darbo netenkantiems 
darbininkams duoti darbą kito
se bendrovės įmonėse, arba mo
kėti didesnę kompensaciją tiems, 
kurie kitur nebus priimti. 

Fabriko, operacijos nutrauk
tos ir vanduo išjungtas, šviesa 
palikta. Maistas užsidariusiems 
keliamas per langus su kibirais. 

McArthuras paeme 
civilinę tarnyba 

NEW YORKAS, rugp. 1. — 
Gen. MacArthuras išrinktas Re-
mington Rand bendrovės direk
torių pirmininku su 100,000 dol. 
metinės algos. Firma gamina 
elektroninius įrengimus ir ofisų 
mašinas. JAV firma turi 22, o 
užsienyje — 23 įmones. 

Gen. MacArthuras pasilieka 
kariuomenėje kaip karys be spe
cialių pareigų ir gaus savo me
tinę 19,548 dol. algą, nežiūrint 
savo naujos algos civilinėje tar^ 

Kietos bausmes sovietų šnipams 
Gaujos vadai nuteisti kalėti iki gyvos galvos 

STOCKHOLMAS, rugp. 1. — Ilgai trukusioje sovietų šnipų 
byloje, kaltinamųjų prisipažinimais skaudžiai palietusioje komu
nistų partiją, vakar paskelbti gana kieti sprendimai. 

Gaujos vadas Fritjof Enbom, 
komunistų spaudos bendradar
bis, ir jo stipriausias padėjėjas 
Hugo Gjerswold turės kalėti vi
są amžių ir dirbti sunkius dar
bus. Enbom dar turės sumokėti 
valstybės iždui 10,000 kronų, 
nes tiek jis prisipažino gavęs iš 
Sovietų Rusijos už 10 metų šni
po tarnyboje. 

Enbomo brolis gavo 7 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, Fingal 
Larsson — 5 metus, Karlsson, 
ryšininkas tarp rusų ir Enbomo, 
— 20 mėnesių, Enbomo draugė 
Ceder — 8 mėnesius. Septintas 
kaltinamasis išteisintas. 

Visi šeši nuteistieji ilgai bu
vo sovietų špionažo tarnyboje 
ir suteikė savo darbdaviams 
daug svarbių žinių apie šiauri
nės Švedijos karinę apsaugą. Ka-
*dangi teismas tarpais vyko prie 
uždarų durų, šnipų sovietams 
perduotos žinios viešai nežino^ 
mos. Ir dalis teisėjo sprendimo 
motyvų perskaitytas prie užda
rytų durų. 

Šį kartą švedų teisėjas pritai
kė šnipams augščiausią bausmę, 
kokią leidžia Švedijos įstaty
mai. « 

— 

• Progresyvinė angliakasių 
unija su 10,000 narių, daugiau-

nyboje. Tokie yra įstatymai, j šiai Illinois valstybėje, pranešė 
tvarką penkių žvaigždžių gene- savo darbdaviams, kad senos su-
rolų teises. I tarties nenori pratęsti. 

Vokietija turės 
pažangų įstatymą 

BONN, rugp. 1. — V. Vokie
tijos senatas, kur Adenauerio 
koalicijos partijos neturi daugu
mos, pritarė revoliuciniam dar
bo įstatymui, duodančiam teisę 
darbininkams dalyvauti įmonių 
tvarkyme. #* 

Visos pramonės įmonės, turin
čios daugiau kaip 500 darbinin
kų, savo vadovybėje trečdalį vie
tų turi duoti darbininkų atsto
vams, j 

Pagal jau seniau priimtą įsta-j 
tymą plieno ir anglies kasyklų 
bendrovių vadovybėse 50 proc. 
direktorių turi būti darbininkų 
unijų atstovai. 

Šių įstatymų pravedimas yra 
didelis Adenauerio p a r ti j o s 
(krikščionių demokratų) laimė
jimas, siekiąs panaikinti darbo 
ir kapitalo kovas. Katalikų so
cialinės doktrinos kūrėjai jau se
niai siūlo tuo keliu pradėti eiti. 

Be lga i p ro t e s tuo ja p r i e š 
ilgą karinę tarnybą 

BRIUSELIS, rugp. 1. — Bel
gijos kareiviai ir darbininkai su 
rengė protesto demonstracijas 
prieš dviejų metų ilgumo priva
lomą karo tarnybą. Sostinės ka
reivinėse esą išdaužytų langų. 

Sen. . S pa r k man, demokratų 
kandidatas viceprezidento vie
tai, baigia darbus savo biure 
Washingtone ir išvyksta na
mo rengtis rinkiminei kam
panijai. (INS) 

Gen. Ridgway gavo 
naujas pareigas 

PARYŽIUS, rugp. 1. — Atlan
to pakto karinių pajėgų Europos 
grupės vyr. vadas gen. Ridgway 
gavo papildomas pareigas — pa
skirtas visų Europoje esančių 
JAV karinių pajėgų vyr. vadu. 
Pareigas perima šeštadienį. Jo 
pavaduotoju paliks ikšiol tas pa
reigas ėjęs gen. Handy. Ridgway 
vadovybėn perduotos ne tik Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijoje 
esančios karinės pajėgos, bet ir 
Anglijoje bei Š. Afrikoje. * 

Orinio komanda 
pabėgo į vakarus 

BERLYNAS, rugp. 1. — So
vietinio Berlyno geriausia orinio 
(handball) komanda (15 vyrų) 
vakar atbėgo į vakarinį Berlyną 
ir pasiprašė pabėgėlių globos. Ši 
komanda neseniai laimėjo antrą 
vietą viso Berlyno orinio rung
tynėse ir kelis kartus yra žaidu
si vakarinėse zonose. 

Helikopteriai jau perskrido 
Atlantą 

LONDONAS, rugp. 1. — Du 
JAV helikopteriai atskrido i i 
Islandijos į Škotiją, taigi jau 
perskrido šiaurinį Atlantą. Jie 
dar nusileis pietinėje Anglijoje 
ir iš čia skris į VViesbadeną Vo
kietijoje. Jų kelionės tikslas — 
patirti kaip pigiau gabenti he
likopterius į Europą: laivais ar 
tiesiog skraidinant juos per At
lantą. 

• Chicagos miesto taryba an
trą kartą atsisakė leisti savo nu
sikaltimų tyrimo komisijai parei 
kalauti iš policininkų pareikšti 
savo pajamas. 

Kalendorius 

Rugpjūčio 1 d.: šv. Petras ka-
lėjime. Senovės: Sūduvis ir Gau
dą. 

Rugpjūčio 2 d.: šv. Alfonsas 
Liguori. Senovės: Taugaudas ir 
Varpūnė. 

Oras Chicagoje 
Šilta ir giedra. Temperatūra 

apie 86 laipsnius. 
Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:10. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Britų parlamentas pareiškė pasitikėjimą Churchilio vy-

riausybei dėl naujos ekonominės politikos. Šį vakarą parlamen
tas balsuos dėl Vokietijos taikos sutarties ratifikavimo. Darbo 
partija nutarė balsuoti prieš ratifikavimą. 

— britai praneša gaminą naują raketinį motorą, kurio pajė
gumas žymiai pralenks tų pačių britų pagamintą sprausminį mo
torą. 

— Illinois valstybės Amerikos Legioną metinis suvažiavimas 
prasidėjo vakar vakare operos rūmuose. Didysis paradas įvyks 
sekmadienį 12:80 vai. 

— Argentinos įstaigos, pramonės ir prekybos įmonės baigė 
gedulą ir visi grįžta prie normalios tvarkos, tik vis dar mylių ilgu
mo eilės tebelanko mirusios prezidento žmonos karstą. Radijas 
transliuoja tik religinę muziką ir dar neduoda jokių žinių. Teatrai 
bus uždaryti iki pirmadienio. 

— Indijos vyriausybė mano prašyti parlamentą pritarti įsta
tymui, įvedančiam bausmes tiems, kurie taikytų diskriminacines 
priemones 60 milionų Indijos žemiausios kastos, neliečiamaisiais 
vadinamos, nariams. Konstitucija įpareigoja Indijos vyriausybę 
per 100 metų pakelti tuos nelaiminguosius iki normalaus gyvenimo 
lygio. 

— Teherane užsidarė 50 metų veikęs britų bankas, nes nebe
gali dėl naujų Mossadegh parėdymų normaliai veikti. Liks ku
riam laikui tik keli valdininkai indėliams išmokėti ir paskoloms 
surinkti. 

— Tarp portugalų Macao kolonijos ir raudonosios Kinijos vis 
dažnėja pasienio incidentai Žmonės masiniai pradėjo bėgti į gre
timą Hong Kongą. Portugalai sustiprino savo įgulą, bet vis stip
rėja nuomonė, kad komunistai rengiasi Macao užimti. 

* 
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AMERIKIETIS PIRMAS ATPLAUKĖ 

Iš Penkioliktosios Olimpijados Helsinky 
Populiariausios olimpinio spor rekordą — 3 min. 3.9 sek; 2. 

to - lengvosios atletikos — JAV, 3. Vokietija, 
varžyboms praeitą sekmadienį M a r a t o n o „g • s e k a n t 

pasibaigus, šią savaitę ohmpme ^ . ^ m m iiūrovų l a i . 
sceną pripildo plaukimo, bokso, mėjo "čekų stebuklas" Zatopek 
fechtavimo dviračiu lenktynių., o l i i n i o ^ „ ^ l a i k u : 2 v a l . 
šaudymo, kreminio .r futbolo-g, - B J J g e k A n t r a g &mg0 

varžybos .tač.au sporto mege- C o r o n o ( A t i n a ) t r e c i a s 

jai dar ilgą laiką minės geriau- J a n s s o n ( g v e d i j a ) . S u š i u o l a i . 
sių pasaulio lengvaatlete pa
siektas puikias pasekmes ir pa
gerintus rekordus. Suvedus 32 
konkurencijų vyrų ir moterų 
lengvojoje atletikoje pasekmes, 
pasirodo, kad šiuose olimpiniuo
se žaidimuose buvo pagerinti 

mejimu Zatopek tapo pirmuoju 
visų trijų ilgų nuotolių bėgimų 
(5 km, 10 km ir maratono) lai
mėtoju olimpinėje istorijoje. 

Dešimtkovę laimėjo su 7887 
taškais, pagerindamas savo pa-

27 olimpiniai ir 9 pasaulio re- : ties pasaulio rekordą, amerikie-
kordai. I tis Mathias. Antroji vieta te-

Vyrų varžybose dar sekmin-'ko Campbell (JAV), trečioji — 
giau kaip iki šiol pasirodė ame- Simmons (JAV). 
rikiečiai, 24 konkurencijose lai
mėję 14 pirmųjų vietų. Šalia 
praeitoje Sporto Apžvalgoje 
duotų pasekmių, vyrų lengvo
joje atletikoje pasiekta šių pa
sekmių: 

200 metrų bėgime amerikie
čiai visiems konkurentams iš 
tikrųjų "parodė kulnis" ir pasi
dalino pirmąsias vietas šia eile: 
1. Stamfield, 2. Baker ir 3. Ga-

10,000 metrų ėjimą laimėjo 
švedas Mikaelsson (laikas 45 
min. 2.8 sek. — olimpinis re
kordas), o 50,000 metrų ėjime 
laimėjo, pasiekdamas naują pa
saulio ir olimpinj rekordą (4 
vai. 28 min. 7.8 sek), italas Dor 
doni. 

N O V E L I Ų R O M A N A S r e L ' < M t o o **4*m, *•*• OL.4-O»5* 
V DR. ANTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
OYDYTOJAS IP CHIRURGAS 

196? vv Garfield Blvd. 
ALOYZAS 
BARONAS 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

Puikus mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili i natūralią — atrodančią 
spalvą, gis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne* 
i paprastą mišinį be jokios rizikos, 
tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kill, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 

bėjęs Ign. Sakalo sugebėjimus, tyje gali pasitaikyti klaidų vi- ^ ^ ^ ^ " n u o ^ r e g u u l r i o s 

Jimmy McLane, iš Akron, Ohio, trečiajame 400 metrų plaukime 
pirmasis atplaukė į paskirtą vietą per Olimpiadą Helsinkyje, 

Suomijoje. 
» • i • m 

L. ŠIMUTIS — IG. SAKALAS 
(Atkelta iŠ 1 pusi.) riausia jam buvo dirbti prie 

Anuo metu Amerikoje besi- vysk. P. Bučio ir L. Šimučio, nes 
darbavęs kun. F. Kemėšis, pašte jie visada suprato, kad laikraš-

DEBESYS 
PLAUKIA 
PAŽEMIU 

224 pusi. Kaina $2.50. 
Užsakymus su pinigais siųakiu 

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

CHICAGO 8, m. 

VAL.: 1—4 Ir 6—9 
Aefttadleniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

reL I OflM V 1.7-6588, rex.UK 7-7H6S 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiot Ir 7—8 v. vak 
•rečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

"*efitad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
ii«'/iil. 82.41 vv o m u PLAOE 

IVI.: Ofiso HC4-&849, rex.HE.4-8324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVcHtern Ave. 
VAL.: trečlad. Ir sestad., pagal su-
susltartmą.; kitomis dienomis nuo 

2 Iki 4 popiet. 7—9 vakare 

Ofisas ir rezidencija—YArds 7-S526 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Callfornia Ave., šlauryt.kamp.) 

Vai.: antrad. 2-4 Ir 6-8; SeStad. 1-4. 
• Kitomis dienomis tik susitarus. 

TeJ.: Ofiso YVA. 8-4060, 0O.4-11H7 

1917 m. pakvietė jį „Draugo" re-, siekai be blogos valios iš pagal- k a į n o s . j e į , kaip jūs pavartosite 
dakcijon. Ir nuo tos dienos Ig- binio redakcijos personalo. Ig- pagal nurodymus, ir nebūsite pa-

Nauji rekordai ir pas moteris L a g č i a tebedirba iki šiol. Tuo me nas džiaugiasi, kai j redakciją tenkinti del kokios nors priežas 
Ir moterų grupėje buvo p a - ' t u » D r " J a u b u v o dienraščiu, i ateina rankraščiai rūpestingai t i c s ' j u s ų p i n i g a i b u s p i l n a i g r a z l 

thers. Laimėtojo Stamfield lai- siekta visa eilė naujų olimpinių pergyveno depresijos sunkumus,, paruošti, mašinėle parašyti i r s u 
kas 20.7 sek. prilygsta olim- įr 4 pasaulio rekordai, 
piniam rekordui. Laimėtojos ir jų pasekmės: 

Jieties metime nelauktai lai- S u o l i s J t o l i - VVilliams (N. 
mėjo amerikietis Young, su 73.-1 Zelandija) 6.24 metro (olimpi-
78 metro, pasiekdamas naują nis rekordas), 
olimpinj rekordą. Antroji vie
ta teko Miller (JAV); trečio-

išaugo į dabartinį didžiausį lie
tuvių dienraštį. Dienraščio leidė 
jai, kalbėdami apie Sakalą, pa
žymi: 

— Jo pareigingumas lietuvių 

kurti tokiu stiliumi, kurs būtų 
suprantamas plačioms skaityto
jų masėms. „Dienraštis skiria
mas visiems", — sako jis. 

Ir Igno Sakalo žmona Sofija 
Zatooeko- k a t a l l k l * s P a u d a i y r a ypatingas, Bagdžiūniutė yra laikraštininke, 

Jieties metimas z,atopeko- b į k h e r o i š k a s . Tikrumoje jis p i l * m p t l l reJLvvtrt Mot™ 
v a . (Čekoslovakija) 1657.05" ir fc.iiJ-L VTH rpri«kpiin<* n«rini ę U r e d a g a v u s i ..Moterų 
i*J*Mm r D t J a ^ i r k a i k u r i e k l t l redakcijos nariai D i r v ą « . J o d u k t ė Aldona yra vy-

favoritui suomiui Hyytiai-, (olimpinis rekordas) s a v u l a i k u t u r ė j o j i eškoti dar ir r ė s n i ą j a laboratorijos technike 
80 metrų kimtinis bėgimas - p a š a l i n i o d a r b o , į g a l ė t ų išau- N o r t ^ J Westche8ter ligoninėje, 

Trišuolyje brazilas da Silva Stnckland de la Hunty (Aust- klėti šeimą ir rasti reikiamų lė- M t K i s c o > N y 0 j o 8 Ū n u s V y _ 

narni. 
Pavarde" 

Adresas 

Miestas Valstybe 

PRANEŠIMAS 

pagerino savo paties olimpinį ir r a h > ) 1 0 - 9 s e k - (pasaulio ir šų pragyvenimui 
pasaulio rekordus, nušokdamas olimpinis rekordas). 
16.22 metro, toliau seka Šerba- Rutulio stūmimas - Zybina 
kov (Rusija) ir Devonish (Ve- (Rusija) -atstumas 50'2.58" (pa 
necuela). šaulio ir olimpinis rekordas). 

Šalia to įtempto, dažnai sauso 
techniško darbo redakcijoje, j is 
rado galimybės skirti didelę sa-1 S a k a l a s . patyrę recL.: toriai, 
vo energijos duoklę visuomeni- u o l Ū 8 visuomenininkai iv mieli 

tautas yra Korėjos fronte, 45-toj 
divizijoj. 

Leonardas šimutis i :nas 

IlaSomoslos mafclnolCs Įvairiais rai
dynai?, firmos Koyal, su visais biu
ro modelio priedais ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
Išsiunčiamos tą- pači* diena. Infor-
macijoe> veltui, ^JKTy.yiSKAS UAl-
D 1 N A S ne pripuolamai kalvtskal 1-
llpdytus. o specialiu užsakymu fa
brike procizlftkal J montuotas tylio
siose Qu»et de Lux mašinėlėse, ku
rios gaunamos tik per: 

110 metrų kliūtiniame bėgi- 200 metrų bėgimas — Jack- » ! • » reikalui: dviemis atvejais ž m o n ė s . Lietuviškoji visuomenė 
me irgi dominavo amerikiečiai: son, (Australija) 23.7 sek. (pa- redagavo išeivijos lietuviško jau džiaugiasi, kad jų ilgametis pa-
1. Dillard (13.7 sek. naujas s a ulio ir olimpinis rekordas 23.- n i m o l a i k r a š t * "Y^Jj!' ( 1 9 2 0 7" sišventimas spaudai, kaikuriais 
olimpinis rekordas), 2. Davis ir 4 sek., pasiektas jos pačios pu- f?_?5 ir 1942 • - 1945), 10 metų i a į k o t a r p i a i s n eturint net mini-

isbuvo R. Kat. Federacijos Chi- m a l i n i ų m e d ž i ag in ių sąlygų, bu-3. Barnard (visi JAV). siaubaigmės bėgime). 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Hichigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeStad. Ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—» v.v. 
Sostad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 108S8 80. Wabash Avo. 

reL ofiso VI. 7-0600. re*. VI. 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDsYTOJAS IR CHIRURGAS 
(SĮIOC. moterį} Ilgos Ir akuierlja) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornia Ave. 

VAL..: 2—4 ir 6—9 p.p.. 
Išskyrus sekmadienius. 

Tef.: Ofiso Y A. 7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVent 35th Street 
( kampas Haltited ir 35-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Kez. 8247 S. I M I K XII > AVI 

Of. UllovchUl 6-4020. r. Il l l ltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 
1 2428 VVest Marquette Kd. 
\ VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
J Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 
i • — — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 

"IVI.- )fis«. 1'K.ii-:\H-.',H, MM, KI..7-HIU9 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIliTrUVlS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAii 

1750 We»t 7lst 8 t 
ipri* Callfornia *v» 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 
Iki 4 Ir nuo 7 lkl t v.v. iefttad nu 
2 lkl 4 • . treč.—pagal susitarime 

Susitarimui skamb. Gilo. 6-1321 
Jei neatsiliepia VInoennes 6-S0O0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th St 
Priėmimo laikas pagal suatlaricna 

telefonu 
YArds 7-6778 

Ofise teleffonas Vlrginla 7-i88« 

DR. AL RA6KUS 
GYDYlGiAS IR CHLRURGAfl 

4204 Archer A vena© 
VAL.: kasdien nuo 8:00 lkl 1:00 • 

trečlad. Ir sekmad. tik susttama 

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

keičia stiklus ir rėmo*. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, IU. 

ftaukite — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, Šestad. 
10 ryto lkl 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, reau MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4740 So. Aahlaiid Avenoe 
(antras augfttas) 

OP1SO VAL.: Nuo 10 lkl 13 • . ryto, 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:80 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. SSrdSt 
Ofiso TeL BEUance 5-4410 
ltezld. telef. Gliovehlll 6-0617 

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

DR. STRIK0L 

cagos apskrities pirmininku 5 v o g v T ė v o j v p r t i n t a s - š i o j e j u 

ūjo menmą laimėjo veng- t ™ ' _ a ^ l „ metus pirmininkavo LRKSA Chi š v e „ t ė j e juos supa lietuviškos vi- » .rt i u «iV.- -oo^. Kuri. -umugu, 

estafete — 
cagos apskričiui, yra Lietuvos 
Vyčių senjorų pirmininkas per 5 

ras Csermak, pasiekdamas nau- t ų A f n k a ^ 5 ' / i -
ją pasaulio ir elimpinį rekor- 4 x 1 0 0 metrų 

'dą — 197'11.67". Antruoju liko J A V komanda, laikas 45.9 sek. paskutinius metus. Už pasidar 
Uein (Vokietija), trečiuoju —I <Pasauli<> i r olimpinis rekordas) bavimą Vyčiuose pakeltas į ket 
buvęs pasaulio rekordistas Ne- Krepšinis ir futbolas 

suomenės pagarba. 

L. Giedraitis, 1633 Broad Str. 
tford 6, romi. , kuris "Draui 

^•roinus, kaip sąžiningas asmuo. 

meth (Vengrija). 

virtą laipsnį ir paaugštintas j 
garbės narius. Kaip ir L. Šimu-Krepšinio varžybose po pir 

5000 metrų bėgime po Jtemp- m o j o r a t o liko dar dvi grupės: g į ^ ( g į S L f t f i 
toB kovos^aukso medal; laimėjo , v i e n a a p i m a n t i J A V , tai*. l ^ S ^ ^ S t 
čekoslovakas Zatopek tik vos Braziliją ir Čilę, o antroji - | r e k t o r i u tarybos narys. Pačia-

Urugvajų, Prancūziją, Argen- ! m e g i „Drauge1' nuo 1939 m. yra 
tina ir Bulgariją. Ypatingai pa- -vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 

atbėgo Mimoun (Prancūzija), I minėtinas Amerikos laimėjimas šalia spaudos ir visuomeninio 
trečiuoju — Schade (Vokieti- j pasekme 86:58 prieš Rusiją, lai- ! darbo jo pamėgtasai dalykas yra 
ja) . Laimėtojo laikas — 14 m i-' komą rimčiausiu JAV priešinin- 'filatelija. Jis 1945 m. yra įstei-
nučių 6.6 sek. - - irgi yra naujas ku. Rusų komandai daugiausia ges lietuvių filatelistų draugiją 

paskutiniame rate pralenkda
mas grupę varžovų. Antruoju 

olimpinu rekordas. taškų pelnė lietuviai: Butautas Litpex. Vargu ar kuris kitas lie-j 
1500 metrų bėgime laimėto- (16 , | r Petkevičius (11) , be to, I t u v i s v r a t i e k gavęs pagyrimo 

j u visai nelauktai tapo Luxem-
burgo sportininkui Joseph Bai-
thel, pasiekusiam olimpinj re
kordą 3 min. 45.2 sek. Tik 
puse žingsnio atsilikęs atbėgo 
amerikietis McMillen, trečias bu 
vo Lueg (Vokietija. 

3000 metrų kliūtinį bėgimą ir 
gi nelauktai laimėjo amerikie
tis Aschenfelter (laikas 8 min. 
45 sek. — olimpinis rekordas), 
2. Kazancev (Rusija) ir 3. Dis-
ley (Anglija). 

400 metrų bogime laimėjimai 
teko Rhoden (Jamaika) pasieku 
šiam olimpinį rekordą — 45.9 
sek., 2. McKenley (Jamaika), 
3. Matson (JAV). 

4 x 1 0 0 estafetę, kaip niauk
ta, laimėjo JAV komanda (lai
kas 40.1 sek.), antrieji — Rusi
ja, tretieji — Vengrija. 

4 x 4 0 0 metrų estafetę laimė
jo Jamaikos komanda, pasiekda 
ma naują pasaulio ir olimpinj 

žaidė ir Stonkus. Sužaidus l | l a P ^ i r m e d a l i l * u ž s a v o e k s P ° 
pusiaubaigmės ratą, pirmosios n a t U s P a š t o ž e n W l * P a r o d o s e> 
dvi komandos iš kiekvienos gru 
pės sudarys 4 komandų baig
minę grupę, kurioje bus išspręs
tas olimpijados laimėtojas. 

Futbolo varžybose, vykdomo-

kaip jisai. f 
Šalia laikraštininko jam nesve 

timi ir kiti plunksnos darbai: 
jis yra parašęs trejetą vaidini
mų, keletą apysakaičių, kelias
dešimt eilėraščių ir ilgą laiką 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

i 

\ 
Pirraad. ir Ketv ir tad . atdara iki 9:30 vai . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 

^ 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave-, Chicago 
VAI*: nuo 2—4 ir • — s : trečiad., s e i 

tad. ir sekmad. XXV pagal sutarti 
TeL: Ofiso VA.7-4787, ros. Pll.6-1»3<. 
Jei neatsilieps vlrsmlnetl telefoną 

saukite: Mlduay 3-0001 

TeL: Ofiso H1.4-2123, rez.PK.6-S484 

DR. V. P. TUMAS0MS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ilgos 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
iestad. 2—4 p.p. Trečlad. ir 

sekmadieniai* uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 4-11X1 
Buto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 • . p. p. ir 6—S r. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PK.6-6446 rez.HE.4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \\est Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki % vak 

lkl 9 vak. Trečiad. Ir SoSt. uždaryta Trečlad. ir Sefttad. pagal sutartj 

k 
8200 South Western Ave.f priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos J 

se vieno minuso sistema, pusiau ] linksmino „Draugo" skaitytojus 
baigmę pasiekė Vokietija, Jugo
slavija, Vengrija ir Švedija. 
Cia Vengrijos — Švedijos rung
tynes gana nelauktai baigėsi 
augštu 6:0 vengrų laimėjimu. 
Antrosiose rungtynėse susitin
ka Jugoslavija su Vokietija. 

vadovaudamas prof. Kampinin 
ko humoro skyriui. 

Per 35 metus Ign. Sakalas yra 
praleidęs daug redaktorių ir ad
ministratorių, bet sako, kad ge~ 

LSK GINTARO NAEIV 

Pranešama, kad vyrų tinkli
nio treniruotės įvyksta kiek
vieną antradieni 6:30 vai. po pie 
tų Mark White Sąuare aikšte
lėje, 29 gatve ir Halsted. 

Sekcijos Vadovas 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

TeL Vlrginla 7-7097 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D U N D SAV1NGS 
AND IJOAN ASSOCIATION 

40S8 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA ' 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
t AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

<. I cm i MII «-1595 ' 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ Sl»i\< 1 VLLSTft 

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

mi.-iitiirlin.-j ifinkyrufl trečiadieniui 
U%% VVest Marąuette IW. 

DR. F. V. KAUNAS~ 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 S. 49th Ct., Cicero 
! 
Uždaryta nuo llopoH 20 iki rugp. 3 d. 

'KreiptlM pas Dr. LipskJ, I.A 1-4316 
ir CK 7-3815, urba l>r. Danilevičių, 
VVA 8-;{0(U) ir CO 4-1187. 

TdefooaM: KKllanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 \Vi-Nt 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, G:30- 8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti. 

Ofiso tfl'f.: LiAfayette 8-S210, jei 
neatsiliepia saukite K i <i/.i»- S.284V8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus. 

TeL: Ofisą YA.7-B557, MV.KI;-7-IUHH 

DR. FRANK 0. KWINH 
(KVIKCINSKAS) 

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wd«t 47th Street 

LIGONIUS Pl t l lMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Tel. Ofiso GR 6-ftSM l'IL 6-478S 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 W*;ST 63rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

VAL: 2 - - 4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir i e l t . 2—4 p. p. 8ekm. uidar. 
Nuo licp. 12 d. iki rugp. 18 d. seitad. 

uždaryta 

TeL Ofiso CA «-0257, re*. I»R «-««.".• 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Ualsted Street 
l le /kl . AUOO S. Artesslan Ave. 

VAL.: 1 1 v. r. lkl 8 p.p.: 6—9 Y.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

*.i ineiy įmtyriiiias 

^ ^ 

Te/. YArds 7-1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir akiniu dirbtuve 
756 We»t 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 tkl«8. tre
čiad. nuo 10—12; sestad. 10—S p.p. 

l&zamtnuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A K K; KI»I<:CIAI,ISTAK 
1801 S o . A s h l a n d A v e n u e 

VAL.: plnnad. antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad uždaryta, sestad. 9:30 lkl 

12; 1,30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-0528. Platt Bldg. 

Telefonas OLymplc 8-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p.p. 
8147 6. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., gest. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietnvuj dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 lkl t 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi 1 rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7779 
- - i . i - i i 

DR. A. P STtiUA 
DANTISTAS 

2728 West 71»t S t 
Prismlmo laikas pagal susitarimą 

relefooas Gliovehll l 4-8788 

DR. ANTH0NY Vv s t LIA M r 
(VILIMAS) 

% DANTISTAS 
6822 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovebill • WM 

^ 
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Penktadienis, rugp. 1 d., 1952 
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DTBTflfUSTO 1MUUGA9, CHICAGO, RL1NOI9 

D R A U G A S 
THE IJTHTJANIAN DAILY FRIEND 

JSS4 K. Onkley Ava, Chlcago », I1L TaL Vlrgtal* 7-«M0; V-8041; 7.0MS 
Entered aa Second-Claaa Matter March 81, 1911, at Chtoago, Illinois 

Under the Act ofMarch 1,1879 

* « m " — • • I I i i i I I 

Member of the Cathollc Preaa A«'n 
Fubllshed dally, except Sundays, 
Llthuanian CatholU Preas Sodety. 
PRENUMERATA: 
Chlcago) Ir CJceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoj* 
t/ŽHienyJe 

Metama 
49.00 
$8.00 

$11.00 

SUBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outalde of Chlcago 
$9.00 per year ln Chlcago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų $ man.. 

$5.00 $2.76 
14 60 $2.60 
*S.&0 $8.00 

1 men. 
$1.26 
$1.00 
$1.85 

Redakcija straipsniui talao aavo nuoilflra. Nesunaudotų straipsnių ne 
•augo, juos grąžina tik Ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* jravus prašymą. 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAUGAILIS 

Ką žmonės mėgsta skaityti 
Neseniai mirusio į katalikybę 

atsivertusio rašytojo Fulton 
Oursler knyga "The Greatest 
Story Ever Told" — Kristaus 
gyvenimas — pasiekė nuosta-

Mes jau paskelbime Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Vii- biai dideli tiražą: jos jau išpirk -
ko delegacijos pasitarimų komunikatą. Pridėjome ir savo pa- ta 2,200,000 egzempliorių. Sa-
stabas, pareikšdami nepasitenkinimą, kad pasitarime, iš kurio jvu laiku tos knygos ištraukas 
daug laukta, nedaug kas gero tebuvo pasiekta. I pirmame puslapyje spausdino 

Apie š| pasitarimą vakar gavome iš Europos papildomų a p i e 200 amerikietiškų laikraš-
žinių. Pranešama, kad susitarimą dėl praktinio specifinio bend- č i ų Augantj pasisekimą turi 
radarbiavimo tarp Lietuvos diplomatų ir Vliko būdo turės dar h, t o p a t i e g a u t o r i a u s parašyto-
patvirtinti Vliko plenumas. Vliko posėdis šaukiamas rugpjū- ... g e n o j o J s t a t y m o i s t o r i j a : 
čio mėn. 1 d. 

Vlikas turi pasilikti Europoje 

„GROMYKO, VAŽIUOK NAMO" 

Nors komunikatas taip suredaguotas, kad atrodo, lyg jį 
būtų pasirašę visi Vliko delegacijos nariai, bet taip iš tikro 
nėra. Iš Vliko pusės pasirašė tik trys nariai. 

Naujosios Tarybos Pirmininkas prof. K. Zaikauskas siūlo 
Vliką perkelti j Jungtines Amerikos Valstybes. Tuo tikima jį 
dar daugiau sustiprinti, kad jo sąstate galėtų dalyvauti patys 
pajėgiausi žmonės. Vykd. Taryba tuo atveju būtų sudaryta lai
kinė, pereinamojo pobūdžio, kuri paruoštų Vliko perkėlimą J 
JAV. Min. E. Turausko kandidatūra į URT nepraėjo. 

Ar Vliko plenumas susitarimą patvirtins, ne mums spręsti. 
Mes tik galime, nors visų smulkmenų ir neturėdami, teigti, kad 
nebus ką tvirtinti. Su kuo bendradarbiauti ir kaip bendradar
biauti? Pirmiausiai į tuos klausimus reikia atsakyti. 

Vliko perkėlimas į JAV klausimas, kaip žinoma, jau seniau 
buvo iškilęs. Mūsų politikų daugumas yra pasisakęs prieš tą 
mintį. Mes taip pat nemanome, kad būtų tikslu Vliką iškelti 
iš Europos. 

Lietuva juk yra Europos kontinente, bet ne kur kitur. Į 
kitą bet kurį kontinentą jos neperkelsi. Vyriausieji Lietuvos iš
laisvinimo organai turi veikti arčiausiai Lietuvos sienų, būtent 
Europoje. Kitaip jiems sunku būtų betkokius ryšius palaikyti 
su kraštu. Būtų sunkiai begalimas palaikyti kontaktas ir su 
Vakarų Europos sostinėmis, kurių visokeriopa parama Lietu
vos išlaisvinimo byloje yra būtina ir reikalinga. Todėl Vliką 
kelti j Jungtines Valstybes, ar kur kitur, nebūtų tikslu. Jis ne
tektų savo reikšmės. Susmulkėtų ir jo autoritetas. Susiaurėtų 
visos lietuvių tautos kovos laukas. JAV vyriausybės akyse Vli
kas taip pat susmulkėtų, nes atrodytų, kad dėl noro keltis ir 
gyventi JAV, išvykstama iš Europos ir ten nebepalieka žymes
nių mūsų tautos vyrų Lietuvos nepriklausomybės bylai ginti. 

JAV veikia pilnateisis Lietuvos Ministras, pilnateisiai kon
sulai, sėkmingai ir vieningai veikia Amerikos Lietuvių Taryba. 
Mūsų manymu, Lietuvos nepriklausomybės kovos frontas šia
me kontinente gana gerai yra atlaikomas. Ar kitas betkuris, 
kad ir pats augščiausias veiksnys, begalėtų ką pridėti, tenka 
stipriai paabejoti. Mes dėl to ir tvirtiname, kad Vlikas su viso
mis savo tarnybomis turi pasilikti Europoje. 

Ta pačia proga norime išreikšti nusistebėjimą, kad Dr. 
Ed. Turausko kandidatūra į Vliko Vykdomąją Tarybą nepraėjo. 
Vadinasi, Tarybos sudarymas ir vėl susitrukdo. Ir, kaip girdi
me, tų trukdymų atsiranda ten, iš kur mažiausiai buvo galima 
laukti. Atsiminkite, vyrai, kad betkoks Lietuvos laisvinimo dar
bo trukdymas turi būti ir yra smerkiamas. Savo užsispyrimu 
ir asmeninėmis ambicijomis besivaduodami, jūs galite pakenkti 
taip reikalingai ir būtinai lietuvių tautos vienybei. Neužmirš
kime, Vlikas turi būti stiprus, vieningas ir pasilikti Europoje. 
To reikalauja didysis visų mūsų uždavinys — Lietuvos išlais
vinimas. v 

laponija - Amerikos Tolimųjų Rytu bastionas 
"Le Monde", prancūzų žurnalas, duoda šitokį Amerikos 

karinių bazių tinklo aprašymą, su kuriuo susipažinimas ir mums 
gali būti naudingas. 

Amerika, organizuodama Atlanto Pakto valstybių saugumą, 
didelį dėmesį kreipia Pacifikui, kuriame rimtą vaidmenį turi 
Japonija. Amerika sukūrė milžinišką karinių bazių tinklą, kuris 
dabar apima visą Japonijos žemę. Šitas Amerikos karinių ba
zių tinklas numatytas San Francisco sutartimi. Dabar "Maini-
chi" stambus Japonijos laikraštis, paskelbė provizorinį karinių 
atsparos punktų sąrašą, kuris rodo, kad Amerikos kariniai pa
sirengimai ateity užims dar didesnį plotą, šitas klausimas visai 
nepriklauso nuo to, koks ir kada bus Korėjos karo galas. 

Amerikos orinės pajėgos dabar apima 31 atsparos punktą, 
kurių didesnę pusę sudaro aerodromai sunkiesiems bombone
šiams. 

Amerikos sausumos kariuomenė sudaro ištisą garnizonų 
tinklą, kuris gerai aprūpintas manevrų aikštėmis ir šaudyklo
mis. Sausumos kariuomenė turi pilną judėjimo laisvę po visą 
Japoniją. Jūrų laivynas užima svarbiausius Japonijos karinius 
uostus. Prie šito dar reika pasakyti, kad visa Japonijos žemė ap
rūpinta radaro ir meteorologijos stotimis. Karinių medžiagų 
sandėliai,, povandeninių laivų bazės ir fabrikai dabar apima 
visą Japoniją. 

IŠ Japonijos sostinės Tokio ir kaimyninio miesto Yokohama 
Amerikos kariuomenė atitraukta. Visdėlto Tokio yra Vyriau
sioji Amerikos Tolimųjų Rytų kariuomenės vadovybes būstinė, 
kuri dabar užima senuosius Japonijos karo ministerijos rūmus, 
kiek toliau nuo miesto centro. 

Tokio apylinkėse yra aštuoni aerodromai, kurių keturi skirti 
sunkiesiems bombonešiams: Yokota, Johuson, Ataugi ir Kisa-
razu. Korėjos karą aptarnauja Tachikava aerodromas, viena 
svarbiausių transporto bazių. Labai svarbus karo uostas Yo-
kosuka, kuris randasi netoli sostinės, dabar amerikiečių mo
dernizuotas ir praplėstas. 

Amerikos sausumos armijai pavesta penki poligonai. Pači-

"The Greatest Book Ever Writ-
ten". 

Rožes ir žmogus 
Milioninį tiražą turįs amerikie 

čių žurnalas "Readers Digest" 
rugpjūčio mėn. numeryje cituo
ja šiuos rašytojo Chestertono 
žodžius: — Jeigu sėklos purvi
noje žemėje įstengia pavirsti 
taip nuostabiai puikioims rožė
mis, kuo gi galėtų pavirsti žnjo 
gaus širdis savo ilgoje kelionė
je Į žvaigždes? 

Atjaučia mūsų kančią 

Svetimų kalbų spaudoje kas
kart dažniau užtinkame Lietu
vos vardą. Štai — "Sonntags-
post und Milwaukee Deutsche 
Zeitung" įsidėjo ilgą straipsnį, 
paruoštą P. Brandt ir išsiunti
nėtą spaudai Deutsche Presse 
agentūros. Jame pasakojama, 
kad net Lietuvos — Lenkijos 
siena yra labai stropiai saugo
jama. Negausaus perėjimo 
punktai yra tik kas 10 mylių, 
pasieniu išsitiesia mirties zona, 
gana tankiai sustatyti sargybų 
bokštai. Toliau pasakojama 
apie sunkų Lietuvos gyvenimą 
ir gausias deportacijas. 

Įdomu, kad net okupuotos 
Austrijos spauda, kur sovietai 
turi nemažai kontroliuojančios 
įtakos, įsidėjo AP pranešimą, 
kad baltai yra sistematiškai nai 
kinami. Tai latvių Tautinės Ta
rybos pirmininko A. Šildės pra
nešimas. Jo patiekiamais davi
niais iš Pabaltijo trijų valsty
bių sovietai iki šiol išdeportavo 
1,5 miliono žmonių. J išvežtųjų 

Andrie Gromyko (dešinėje), naujas Sovietų Rusijos ambasa
dorius D. Britanijai, atvykus jam į Londoną, britai pisveikino: 
„Gromyko, važiuok namo". Sovietų ambasadorius kalbasi su 
spaudos atstovais Londono Victoria stotyje, kai J13 išlipo iš 
traukinio. (INS) 

MOKSLAS APIE VLIKį (?) 
(Vietoj recenzijos) 

Dr. jur. V. SESUVIĘ 
(Žiūrėk vakar dienos numery) ; sjuntinybę JA Valstybėse. Štai 
Vlikas daug kur yra kreipę-! keletas iš jų, kurie buvo pasiųs-

sis ir kėlęs Lietuvos laisvinimo ti JTO: 1946 m. rudenį Lietu-
reikalą pats tiesioginiai ar per 
mūsų pasiuntinius. Neturint po 
ranką pilno jo raštų ir žygių re
gistro, pailiustravimui pasiten
kinsime tik kaikuriais iš tų, ku
rie buvo įteikti per mūsų pa
vietas įgabenami Rusijos žmo
nės. 
Vyskupų žodis — demokratui 

paltaformoje 
"Register" atkreipia dėmesį, 

vos Ministeris P. Žadeikis įteikė 
asmeniškai J. T. O. generaliniam 
sekretoriui Vliko memorandumą 
tremtinius liečiančiais reikalais. 
Tų pačių metų rudenį Vlikas į-
teikė memorandumą J. T. O. 
dėl areštų ir deportacijų Lietu
voje, 1947 m. rudenį įteiktas 
Vliko raštas dėl lietuvių tautos 
rusifikacijos, 1947 m. lapkričio 
24 d. JTO visuotino susirinki
mo pirmininkui įteiktas kolek
tyvinis atsišaukimas, pasirašy-

kad vienas posmas iš vyskupų tas Vliko ir latvių bei estų ati-
pareiškimo, paskelbto 1951 m., j tinkamų atstovų, 1949 m. gegu-
yra įtrauktas į demokratų plat-1 žės mėn. mūsų pasiuntinio JAV 
formą. Tas posmas liečia politi j buvo įteiktas kolektyvinis Vliko 
nio gyvenimo korupciją ir ja- ir latvių bei estų raštas JTO 

BARBARAI SIAUČIA 
Raudonųjų ir radžiu "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 

PR. TĖRVYDIS 
(Tęsinys) 

Po kelių dienų juodasis knygos sąrašas buvo jau daug di
desnis. Ten maišėsi J. Daulius, Komunizmas Lietuvoje, o taip pat 
ir kita jo maža brošiūrėlė prieš komunizmą, kurios viršelyje buvo 
sovietiškas tankas važiuojąs per kaukoles (rodos, marijonų lei
dinys) ir visa eilė kitų prieš komunizmą nukreiptų raštų, k. a. 
"Maskva be kaukės", "Bolševizmas Europos teisme"...Ten buvo 
pagerbtas, rodos, jau ir naujasis Lietuvos "prezidentas" Justas 
Paleckis. Prieš kelius metus jo parašytoji knygiūkštė "SSSR mū
sų akimis" pakliuvo į šį ar sekantį sąrašą. Tuo pačiu metu buvo 
įtraukta ir apologetinė krikščionybės literatūra, čia žinoma pa
teko tas pats prof. Yla, nes jis buvo sudaręs apologetinės lietu
vių literatūros bibliografiją. Ten buvo įtraukta visa tiesiogiai 
prieš laisvamanybę Lietuvoje parašyta knyga, k. a. "Laisvama-
nybė Lietuvoje", J. Dauliaus, "Siauroji ir pilnutinė krikščionybė", 
kun. A. Maliauskio "Bedievių inkvizicija" ir kt., nepatikusios Pet
rui Kežinaičiui, tiesiog iš "Laisvamanių Etinės Kultūros Dr-jos" 
ir "Laisvosios Minties" administratoriaus nuėjusiam cenzūruoti 
lietuviškosios spaudos. (P. Kežinaitis buvo paskirtas pirmuoju 
okupuotosios Lietuvos cenzoriumi, vietoje tautininkų cenzoriaus 
Stankūno. Kas paskyrė "Lietuvos Aido" vyr. redaktoriumi Joną 
Šimkų ir P. Kežinaitį vyr. cenzoriumi gerokai neaišku. Tiek vie
nas, tiek kitas staiga atsirado ir pradėjo dirbti, rodos, dar 1940. 
VI.17 d., sov. pasiuntiniui Pozdniakovui reikalaujant x). Į tą patį 
juodąjį knygų sąrašą pateko ir kun. A. Maliauskio. "Demokrati
ja", kurioje buvo vertinamos įvairių kraštų demokratinės santvar
kos, jų tarpe ir JAV. Ši knyga "didiesiems pasaulio demokratams" 
sovietams buvo senai žinoma ir nepriimtina. Visi išimamųjų kny
gų sąrašai buvo slapti. Ateina būdavo policija viena pati arba su 
palydovais iš naujojo saugumo ir išrenka iš knygynų ir bibliotekų 
nurodytas knygas, kurias tarnybos keliu turėdavo pasiųsti "Vi
daus reikalų ministerijos" nurodytu adresu, išskyrus tik vals
tybinių bibliotekų knygas, jos buvo paliekamos dar bibliotekoje 
iki atskiro nurodymo, tačiau jų nebebuvo galima kam nors duoti 
pasiskaityti, net pavartyti. Vienintelį tik kartą buvo įsakyta Švie
timo "ministro" drg. Antano Venclovos viešu raštu ir paskelbta 
net per radiją, tai "apvalyti visas mokyklų ir viešąsias bibliotekas 
nuo A. Smetonos raštų ir rašinių apie jį". Tai buvo atlikta dar 
pirmos savaitės ketvirtadienio vakare (1940.VI.20). Daugiau vi
sai viešų raštų išimti knygas, rodos, nebebuvo. Jas pasmerkdavo 
ir išimdavo jau "Vidaus reikalų ministerijos" žinovai arba So
vietų pasiuntinybės įsakymu. Vėliau, visiškai įjungus Lietuvą į 
SSSR, tiems reikalams tvarkyti atsirado "Glavlit'as", į popie
riaus fabrikus išvežęs šimtais tūkstančių lietuviškąsias knygas 
ir jas sukapojęs bei suvirinęs. Bet apie tai teks kalbėti daug vė

mė pabrėžiama, kad nesąžinin
gumas, šmeižtai, nemoralumas 
yra politiniame gyvenime taip 
pat Dievo nustatytų moralės 
įstatymų laužymas, kaip tai yra 
ir privačiame gyvenime. 

trečiosios pilnaties pirmininkui 
dėl sovietų veiksmų Pabalti
jo valstybėse ir visa eilė ki
tų raštų ir kitomis dato
mis, (žiur. "Aidai" 1950 m. Nr. 
6 J. Kajeckas "Lietuva ;r 

liau. 
5. Meška jau graužia 

Teroro veiksmai Vokietijoje | J » W « T a u t « organizacija"). 
. „ • . .L..., T i Šia proga nėra galimumo visus 

Kur tik bolševikas, ten krau- . .x -,. ,. ~ A— 
l : ,„ juos išvardinti. O suėmus visa 

jas ir priespauda. Vakarų Vo- L . k r ū v o n > jftU r e i k i a d r ą g a u s 
kietijos vyriausybė seklbia, kad I *- -•- i-.Li.i--*-. i_.^ Tm,„. nuo 1948 m. Rytų Vokietijoje 
yra įkalinta 50,000 vokiečių, 
38,000 išdeportuoti ir apie 100 
vokiečių sovietų agentų pagrob
ta. Vakarų Vokietijos vyriau
sybė kelia viltis, kad tais daly
kais susidomės Jungtinės Tau
tos. 

fiko pakrašty Amerikos jūrų laivynas turi keturias moderniš
kas bazes. Svarbiausi pramonės centrai kontroliuojami ameri
kiečių. Netoli Tokio yra Tachikava lėktuvų fabrikai. 

Didžiausias dėmesys kreipiamas Šiaurinės Japonijos sutvir
tinimui. "Policinės akcijos" metu, taip kaip dabar yra Korė
joje, šiaurinė Japonijos sala Hokkaido pasidarys pavojingiausias 
punktas. Rusų atsparos punktai guli prieš pat Hokkaido salą 
Sachaline ir Kurilo salose. 

Šiaurinė Japonija aprūpinta aštuoniais dideliais aerodro
mais, kurių keturi randasi Hokkaido saloje, bet didžiausi aero
dromai yra Honshu saloje — pagrindinė Japonijos sala, tuo bū
du sudarytas fronto gilumas. Hokkaido sala turi šešis poligo
nus, kuriuose atliekami kariuomenės pratimai. 

Pietinė Japonijos sala Kyushiu, kuri yra prieš Korėją 
ir Kiniją, taip pat sudaro pavojingą punktą. Kyushiu turi tris 
aerodromus, kurių svarbiausias Itazuke. Šitas aerodromas aprū
pina ir Korėjos karą. Sausumos kariuomenė apima dešimtį po
ligonų. Prie pietinės Japonijos gynybos priklauso didelis Sa-
sebo karo uostas, kuris randasi netoli Nagasaki. Prieš Naga
saki sukoncentruota oro ir jūrininkų kariuomenės. 

Aplink Hiroshima yra Iwakuni ir Miho aerodromai. Shi-
koku sala turi du aerodromus. 

Tarp Tokio ir Nagoya yra trys didžiuliai aerodromai ir du 
poligonai, kurių vienas randasi prie Fudji upes — svarbiausias 
prieškarinės Japonijos poligonas. Kiti keturi poligonai yra Osa
ka apylinkėse, šitam plote sutinkami trys poligonai ir karo 
uostas Maizuru. 2ymus karo uostas Yokosuka, Pacifiko pa
krantėje. 

Šitie kariniai įrengimai rodo, kad Japonija Tolimųjų Rytų 
Amerikos saugumo sistemoje užima svarbią vietą. Japonija yra 
Tolimųjų Rytų Amerikos bastionas prieš bolševizmą. 

Dabar klausimas, kiek ilgai Amerikos kariuomenė pasiliks 
Japonijoje. Japonijos ir Amerikos Saugumo Paktas numato, 
kad Amerikos kariuomenė pasilieka tol, kol abi šalys pripažins, 
kad Japonijos saugumą gali garantuoti pačios Japonijos ka
riuomenė, kitaip pasakius, Amerikos kariuomenė Japonijoje pa
silieka tol, kol Japonija pakankamai apsiginkluos, žinoma, pra
eis daug metų. Galimas daiktas, sausumos kariuomenę atstatyti 
japonams nėra sunku, bet oro pajėgų ir laivyno atstatymas 
užims daug laiko. Dr. VI. l itas 

vyro, kuris tvirtintų kad Vlikas 
neturi jokio pripažinimo. Tie 
visi Vliko žygiai nebuvo valsty
bių atstovų kvalifikuoti kaip 
neturinčio statuso organo ir dėl 
to valstybių oficialių pareigūnų 
atmesti, nežiūrint į mūsų prie
šų protestus. Kad ir mūsų pa
siuntinys JAV nėra gavęs iš 
mums palankių valstybių vyrų 
oficialių įspėjimų, kad jis su 
Vliko raštais nesirodytų tik dėl 
to, kad Vlikas nėra tarptauti
nės teisės subjektas. Tai ar ju
ristas, analizuodamas Vliko 
statusą, prieš tuos faktus turi 
užmerkti akis. 

Niekuo nepagrįstas tvirtini
mas, kad JAV nepripažįsta 
Vliko. O kuris JAV atsakingų' 
pareigūnų įsakmiai ir oficialiai 
tai yra padaręs. Kuris kompete-j 
tingas organas, kuris pareigu-, 
nas gavęs Vliko memorandumai 
ar kitą kurį raštą užprotestavo' 
ir jį atmetė dėl to, kad jis Vliko. 
JAV remia rezistencinį judėji
mą, skirdamos nemažas sumas j 
pinigų, veda politiką už paverg-; 
tųjų tautų išlaisvinimą, tai I 
toks jų atsinešimo į Lietuvos 
rezistencinį organą, trakta
vimas, kaip Dr. M. Anysas 
daro, mažiausia gali ste
binti. Tokie faktai JAV vyrams i 
gali sudaryti pagrindą pašaipin-
gam mūsų juristų įvertinimui. 
Nereikia būti naiviems ir ma
nyti, kad mums palankių vals
tybių vyrai nesupranta Vliko 
statuso tarptautinės teisės at
žvilgiu, bet reikia labai ir la
bai abejoti ar jie visi yra tos 
pačios nuomonės, kaip Dr. M. 
Anysas. 

Be to, Dr. M. Anysan teigia, 
kad Vlikas nėra egzilinė vyriau
sybė ir kaip tokia neturinti tei
sės reikalauti iš užsilikusių Ne

sukelta į 4 psl.) 

Sovietams pasiskyrus vyr. cenzoriumi Petrą Kežinaitį ir tuo
jau jam davus naujus bendradarbius iš kalėjimų įvairius bolše-
vikėlius, lietuviškoji spauda buvo iš karto papjauta. Ir kai prisi
meni A. Voldemaro dienų arba kartais net iki pamišimo dreban
čią tautininkiškąją cenzūrą, pradėjusią vienu metu cenzūruoti net 
laikraščių skelbimus, P. Kežinaičio plunksna buvo pati žiauriau
sia. Smetoniškoji cenzūra labai dažnai išbraukdavo visą puslapį, 
ji mokėjo išėsti didžiausius straipsnių gabalus ir įsakydavo tas 
vietas naujai prirašyti, o bolševikuojančio liaudininko P. Keži
naičio ranka ne tik išbraukdavo, bet ir pati straipsnį nutaisyda
vo pagal bolševikinį kurpalį. Tautininkų valdžios, pagal kitus dik
tatūrinius kraštus, subudavotas "Spaudos priežiūros įstatymas" 
ir VDV bolševikinei cenzūrai buvo toki maloni paslauga, kad tik 
užteko pastatyti kelis parsidavėlius ir visa spauda giedojo Stali
nui visokias šlovės. Taip buvo su laikraščiais, tas pats ir su knyga. 

Dar tebebuvo nepaskelbta Dekanazovo sudarytoji paleckinė 
"valdžia" (ji tik po pietų atsirado), o jau drg. P. Kežinaitis tele
fonu visoms Kauno spaustuvėms įsakė: 

Sustabdyti rankraščių rinkimą, visokį knygų spausdinimą ir 
neišduoti leidėjams atspausdintųjų knygų nei kitų leidinių. Apie 
visus tuos spausdinius jis spręsiąs atskirai. Neklaužados būsią 
traukiami atsakomybėn pagal tautininkų dar padarytus "spaudos 
priežiūros įstatymus" su labai didelėmis administracinėmis baus
mėmis arba pagal "tautai ir valstybei saugoti įstatymą", kuriuo 
galima buvo pritaikinti net ir mirties bausmė. Rodos, kartu buvo 
įsakyta spaustuvėms pristatyti tik atspausdintųjų bei spausdina
mųjų knygų rankraščius, kurie vėliau buvo prijungti kai kuriems 
asmenims ir prie NKVD sudaromųjų bylų. Drg. Kežinaičio grū
mojančio įsakymo paklausė dauguma spaustuvių, nors buvo ir to
kių, kurios dar tą pačią dieną leido nedidelius knygų kiekius iš
gabenti, nes šio "ukazo" komunistuojantieji spaustuvių darbinin
kai nežinojo. Su šiuo naujuoju spaudos "ukazu" rinktinius spaus
tuvių darbininkus komunistų partijos žmonės supažindino tik 
ketvirtadienio vakare (VI. 20) ir jiems buvo įsakyta sekti spaus
tuves dėl gresiančios kontrarevoliucijos. Patikėtiniai šio "ukazo" 
paklausė, tačiau kiti darbininkai išgirdę apie tokius dalykus pra
dėjo vogti ir išnešdinėti įvairias raides, kad galėtų rinkti ir spaus
dinti slaptai atsišaukimus prieš bolševikus. Jų nevienas paskui 
ir nukentėjo. 

x) Nors "Lietuvos Aidas" buvo visų skaitomas oficiozu, ta
čiau jį leido visai privati Akc. "Pažangos" B-vė. Tai nebuvo val
dinis laikraštis teisine prasme, bet valdinis kaip valdančiosios 
partijos leidžiamas. Tuo būdu "Lietuvos Aidui" paskirti kam nors 
nauj4 redaktorių, šiuo kartu Joną Šimkų, nesulaužant veikiančių 
šalies įstatymų, buvo visiškai negalima, nes tai grynai Akc. "Pa
žangos" B-vės vidaus reikalas. 

"Išvadavę" arba okupavę Lietuvą sovietai, pasinaudodami 
kai kuriais šalies įstatymais suvaidino "savanoriško įsijungimo" 
komediją, su "prezidento" ir "Liaudies Seimo" bei kitomis sceno
mis. Tačiau jie viešojoje ir civilinėje teisėje kartais pasielgdavo 
jau ne pagal vaidinimą, o tiesiog pagal Maskvos planą. Tuo būdu 
šis Sovietų Pasiuntinybės tiesioginis įsikišimas skiriant "Lietu
vos Aidui" naują, jiems tinkantį redaktorių, atrodo, gerokai de
maskuoja ir "laisvę įsijungimo į Sovietų Sąjungą" visą komedi
ją, nes parodo okupaciją tiesiog iš pirmos dienos net ir privati
nėje srityje. Įdomu kaip šį į "Pažangos" B-vės įsikišimą aiškina 
patys teisininkai. Pr. T. 

(Bus daugiau) 
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priklausomos Lietuvos valsty
bės pareigūnų paklusnumo. 

Veržimasis per atviras duris 

Vliko ir pasiuntinių santykia
vimo klausimas y ra a tski ra te
ma. Tačiau praeinat reikia pasa-

pobūdžio organas turi paklusti 
bendram, ar bendras lokali
niam, y ra a tsk i ras klausimas. 

Vliko santykiai su visuomene 

Dr. M. Anysas sako, kad Vli
ko ir lietuvių visuomenės santy
kiai nesanti jokia teisiniai pa-

SMARKI AUDRA MASSACIIUSttrTS VALSTYBftJE 

kyti , kad šis Dr. M. Anyso tei- S r i s t a padėtis, bet grynai esąs 
girnas, jo paties terminą varto
jan t y ra veržimasis į tuštumą. 
Pirmiausia pats Vlikas jokiam 
organui a r pareigūnui nėra pri
sis tatęs kaip egzilinė vyriausy
bė. Jeigu to nėra, tai kam saky
ti , kad nėra. Dr. M. Anysui 
Vlikas nėra egzilinė vyriausybė 
dėl to, kad V. Vokietijos vyriau
sybė nepriėmė jo atstovų ir ne
atsakė | sveikinimus, o priėmė 
diplomatijos šefą ir leido jam 
prabilti į vokiečių tautą. Išeitų, 
kad vokiečių vyriausybė tik dėl 
to neatsakė į sveikinimus ir ne
priėmė atstovų, kad Vlikas nėra 
egzilinė vyriausybė, o šefui lei
do prabilti, kad j is y ra egzilinė 
vyriausybė. Girdi, Vliko komi
sija prašytos audiencijos pas 
Italijos ministerj pirmininką 
nesusilaukusi ir grįžusi tuščio 

faktinis pasitikėjimo klausi
mas ; sąryšyje su pa rama Vlikas 
tur įs ta ikint is prie bendro lietu
vių visuomenės politinio noro, 
nesą teisinių kliūčių nut raukt i 
tokiam organui pasitikėjimą ir 
kurt i naują organą. 

Jeigu Dr. M. Anysui politinės 
part i jos be teisinio pagrindo ir 
neapčiuopiamos, jeigu Vlikas 
y ra privatinių asmenų susibūri
mas siekti t am tikrų politinių 
tikslų, jeigu nei politinių par
tijų, nei Vliko niekas nepripa
žįsta, tai kokių kitų išvadų Dr. 
M. Anysas galėjo prieiti. Tačiau 
j is pripažįsta faktinio pasitikė
jimo principą. O tai y ra svar-

-— 50,000 piliečių gali pasiū
lyti naujo įstatymo» projektą, 
o 30,000 parašų gali padaryt i , 
kad parlamente svars ty tas įsta
tymas būtų at iduotas spręsti 
tauta i referendumo keliu. 

— Inž. O. Amann, kurs pas
ta tė garsųjį Hudson upės tiltą, 
buvo šveicaras. 

— Metalo ir mašinų pramo
nėje dirba daugiau kaip 18,000 
šveicarų firmų. 

— Šveicarijoje kvadr. mylioj 

y ra 340 gyventojų; tai viena iš 
tirščiausiai apgyventų šalių Eu
ropoje. 

— Dvarų Šveicarijoje nėra; 
y ra netoli 250,000 smulkių ūkių. 

— Kasmet Šveicarijoje išlei
džiama apie 3500 naujų leidinių. 

— Šveicarija tur i 3,645 my
lias geležinkelių; — 667 tune
lius 188 mylių bendro ilgio, o 
taipgi 4,922 tiltus, kurių bend
ras ilgis 48 mylios. 

— Šveicarija turi apie 700,-
000 telefonų. 

Massachusetts šiaurinėje pakrantėje siautė 15 minučių audra, kurioje daugiau kaip 8 žmonės nruvo. 
gimtai žvejų laivų buvo numesti į balas. (INS) 

ŠVEICARIJOS ŠVENTĖ 
Pasikalbėjimas su jų konsulu Othon Goetz 

Mūsų bendradarbis Chicagoje-

Šveicarijos respublika, tasai nius. Darbas y ra didžiausias 
dabart inis 22 valstybėlių jungi- ' mūsų pajamų šaltinis. Mūsų va-
nys su 4 ]/2 milionų gyventojų, I l iuta turi stipresnį padengimą 

biau už teisinę padėtį. Kai y ra j au y ra 661 metų senumo ne- auksu, negu JAV doleriai. 
pasitikėjimas, a ts i randa ir tei
sinė padėtis. 

Keistas pa tar imas Vlikui, kad 

priklausoma valstybė. Įdomi ji 
mums mažytė, prisiglaudusi Al
pėse t a rp trijų milžinų — Vo-

mis rankomis. O kaip y ra su Dr. JUl turi taikint is prie bendro lie-1 kietijos, Prancūzijos, Italijos. ^ ^ Ar taį reiškia 
M. Anyso nuomone " tarp taut i - [ tuvių visuomenės politinio no-j Jos šventės išvakarėse aplan-1 

niai pripažintu šefu"? Ar j is pas ™. Nejaugi Vlikas tur i atskirą kiau šveicarų konsulatą 75 E 
Italijos ministerį pirmininką y- politinį norą, o visuomenė — at 
ra pr i imamas su išskėstomis skirą. Mums atrodo, kad Vlikas 
rankomis ir gr įs ta su pilnomis atskiro politinio noro neturi, j is 
r a n k o m i s . T e i s i n i u o s e k laus i - , t ik v y k d o tą bendrąj į l i e tuv ių 
muose privaloma logika. Tos pa-' R i t i n į norą. J i s y ra t ik orga-
čios vyriausybės delsimas pri- nas bendrajam lietuvių visuo-
imti Vliko delegacijos pagal Dr. i menės politiniam norui vykdy-
M. Anysą kiekvienam diplomą-j f i- Jeigu Dr. M. Anysas turi 
t i joj patyrusiam asmeniui esą' galvoje kurios nors politinės 
žinoma kaip aiškus nepripažini- j parti jos norą ir tai parti jai duo- Schwyz ir Untevaldeno kantonų 

VVacker drv., Chicagoje, ir pa 
sišnekėjova su kons. Othon 
Goetz, kurs pavaduoja išvykusį 
generalinį konsulą. 

— Sakykite, ką primena ta 
jūsų rugpjūčio 1 d. šventė? 

— Ji sk i r ta paminėti tai 1291 
metų dienai, kada susirinkę Uri, 

— Šveicarijos vyriausybė yra 
išleidusi potvarkį gyventojams 
apsirūpinti maisto ir kitomis at-

kad 
Šveicarija pramato karą? 

— Ne, Tai ne baimės, o tik 
a tsargumo priemonė. Paskut i 
nis karas , kada turėjome pergy
venti faktišką blokadą, pamokė 
mus, kad a t sa rgumas nekenkia 
Tiesa, karo metu, kai turėjome 
daugiau pa tys savo ūkio gami
niais apsirūpinti , išsiplėtė mū
sų žemes ūkis, bet da r t rūks t a 
ir ūkio produktų, ir daug žalia
vų. Turime viską pramatyt i , 
viskam būti pasiruošę. Kas dėl 
mūsų saugumo, tai į tą reikalą 

mas. Tai kaip t ada y ra s u ' da tiek reikšmės, kad ją vadina vyrai Dievo vardu pasižadėjo 
" tarptaut iniai pripažintu šefu", j lietuvių visuomene, ta i j is suka į vienybėje gyventi, ki ts kitą 
Juk jis buvo paskir tas Lie tuvos! ! diktatūrinį kelią ir bereikalo, remti , netoleruoti svetimųjų 
pasiuntiniu prie tos valstybės, i kalba apie naują demokrat ine jungo. Tai buvo nepriklausomy-j į t rauktas kiekvienas šveicaras. 
Tai kas čia y r a : a c o b j e k t y v u s organą. Be to, įdomu, kaip j i s , bės paskelbimas, kuriame pa - 'Mes esame paskelbę neutrali tc-
Vliko padėties aiškinimas, a r 
kam nors pataikavimas prisi
dengiant savo autori te tu ir kai 
bant neva mokslo vardu. 

tą naują demokratinį organą. | brėžta : "Jei a ts i rastų nesutari-j tą, kurį valstybės pagerbia, bet 
pasodintą į Vliko kėdę, pripa- mų t a r p sąjungos narių, turės I j is taipgi ir mūsų ginklu saugo-
žindintų privatinės, valstybinės geriausieji iš mūsų susirinkti ir 

į ir ta rp taut inės teisės atžvilgiu.' juos išlyginti. Mūsų sąjunga, 
kaip j is jį įteisintų parlamentu visų gerovei sukurta , Dievui pa-
ir vyriausybe ir gautų suvereni- dedant, turės amžinai patvert i" , 
nių valstybių pripažinimą de ju
re ir de fakto. Ar tai nėra dės-

Kad Vlikas neturi teisės veik
ti ta rptaut inės teisės rėmuose, 
y ra mūsų priešų tezė ir apie ją 
kalbėti plačiau netenka. Tai liūd ; ; m a s ~ j š ~ tuščio 7 nepilną 
nas nesusipratimas. 

Dr. M. Anysas teigia, kad 
į kur rodyklė krypsta 

Dr. M. Anysas sielojasi dėl 

— Šveicarija įdomus kraš
tas: joje turite apie 72% vokiš
kai kalbančių, apie 90% pran
cūziškai, kiti — kalba itališkai; 
gyventojų didesnė pusė protes Vlikas nėra joks p a r l a m e n u s ir d a r o m u i s t o r i n i u k l a i d j ^ | g ^ T ^ į J J « I E ^ *«£* š a l * 

Vykdomoji ta ryba nėra jokia t a i l ) ^ t u tai žinoma būtu kc U' P , k * katahkų
1' K a ? > Saiu 

vvi-i ,«vho m i d n r d f l m ^ Acain \ i . ^ i ! toklOSC SąlyiįOSC jums Sekasi iŠ- , f * £ 
vyriausybė, pudurdamas kaip s l e i 0 t i s . Bet šios jo nurodomos . - , , . . , . Jr^n(mnw9 ir t t 
ji save mėgsta tituluoti*". Rei- k l a i d o s " eina iš io klaidų i r | t e 1 * * * ' "*»*»0*™»-

mas. Kiekvienas pilietis išeina 
gynimosi parudšimą. Mūsų vy
rai namuose tur i uniformas, 
ginklus ir net uždarus paskyri
mo laiškus. Per 24 valandas ga
lime sumobilizuoti 800,000 žmo
nių gynimosi ir pagalbinei tar
nybai. Reikšminga, kad Šveica
rijos neutra lumas sut raukė į š i ą ^ i m o mašinos, laikrodžiai. 

centrus Tarptaut inės Paštų 

Sunkesnieji atvejai sprendžiami 
t am specialiai sudaryto institu
to. Daug specialų mokyklų. Pro
porcingai gyventojams Šveica
rijoje daugiau išleidžiama kny
gų ir laikraščių, kaip JAV. 
Daug religinės l i teratūros. Švei
carai religija interesuojasi ir 
ją praktikuoja. Net ir valstybi
nėse mokyklose y ra religijos 
kursas — dėstomos šv. Rašto 
mintys. Turime nuostabiai gra
žių bažnyčių. 

— Kiek šveicarų yra JAV-sef 

— Gal apie porą šimtų tūks
tančių. Šveicarai JAV-se gali 
turėt i dvigubą pilietybę: Ameri
ko j ir Šveicarijos. JAV-se išei
na šveicarų laikraščiai : pora 
vokiškų ir vienas itališkas. Yra 
pora įsidėmėtinų veikalų anglų 
kalba: "Prominent Swiss" ir 
" T h e ' Swiss in the United 
States" . Iš jų matyt i , kad tokie 
garsūs žmonės ka i r Hooveris, 
Studebaker, Chevre 'ct — švei
carų kilmės. 

Įvairybės apie Šveicariją 

Koncuias įteikė keletą leidinių 
apie Šveicariją. Juou besklaidy-
damas aptikau keletą būdinges
nių informacijų: 

— Apie :V\ Šveicarijos teri to
rijos užima Alpės. 

— 94% šveicarų eksporto su
daro pramonės gaminiai : turbi
nos, generatoriai , motorai, pre 
cizijos instrumentai , aparata i , 
rašomosios mašinėlės, skaičia-

"Mes Radome 

(jmmm 1/tetty 
TAUPYMUI/" 

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

& - >•&& 

,mi District Sibii/ųs 
Our N«wHomt M H H H H 

3*36 S: Hotsted ^t., CHicoyo 8 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Ilarbor, Indiana 

MES IŠPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
P I L N A S PASIRINKIMAS KOSMETIKA, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

Keliones; lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, [Įkal i 
SJKGHETTI TKAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 6, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

\> 
& 

"klaidos" eina iš jo klaidų ir 
klaidingai tendencingų jų aiški-

laikyt: vieningunuį? 

— Laisvės ir nepriklausomy-
nimų. .Toks kreivas Vliko teisi-1 bės t roškimas jungia visus, 
nės padėties aiškinimas, bend- j An t ra — pas mus didelė pagar-
ros padėties netaiso. Šefo savo- ba įs tatymui. Svarbesnius da

lykus sprendžia ne viršūnės, o 
visi piliečiai referendumo keliu, 

— šveicarai uolose y ra įren-
ungos, Raudonojo Kryžiaus j gC fortifikacijas, su požeminė

mis kareivinėmis, fabrikais ir li
goninėmis. Priešo a takos atve-Kaip vystosi Šveicarijos t i l tai ir tuneliai būtų iš-kultūrinis gtjvtnvmas? Daugelis J u J e 

ir lietuvių paėsta jūsų ^ ^ S P ! ! ~ n i a i b u v o p r i i m t a s 
mokyklas... tmįu Šveicarijos civilinių įs-

— Šveicarijoje veikia 7 uni- j ta tymų kodeksas. Kai j is buvo 
versitetai ir keletas kitų spocia- \ j ) a r u o š t a s , jį atspausdino ir 

ji save mėgsta t i tuluoti* 
kia pasakyti , kad žodis 
s t a " nėra teisinis terminas. Jei 
gu Dr. M. Anysas "mėgimą" no 
ri įrodyti, j is turi pateikti tak 
tų, iš kurių būtų aišku, kad yra k o s " i šk61imas kaip tik ir y r a ta 
ta ip o ne kitaip. Šiaip oficialiai " i s t o r i n ė " klaida, dėl kurios rei-
nėra žinoma, kad Vlikas vienas j k i a Hjelotis. Tai yra t a s ginčo Mes vengiame*kivirčų su kaimy- j lių, techniškų augštųjų mokyk- kiekvienas pilietis gavo po eg 
a r kar tu su V. T. a r pastaroj i Į t a škas , kuris kertą paskutine ;ninėmis valstybėmis, nes tai lų. Jose y ra apie 12,000 studen- j z c m p i i o r į , galėjo pareikšti savo 
viena būtų kur nors prisistatę, | ^ a k ą < a n t kurios ir pats auto- ; atsilieptų ir į mūsų vidaus vie-
kaip par lamentas ar kaip vy- r j U s s t ov i ; gi visi autor iaus i š - 'nybe , suerzinant vieną a r kitą 
riausybė, kad jie būtų pasirašę vedžiojimai y ra grynai partinio i mūsų gyventojų grupę, kuri 
kurį nors raštą a r memorandu- r e j k a l o "mokslas". Autoriau? J aus tų s i savo kilme ar t ikyba | dagogais kaip Rousscau, Pešta-
mą tuo titulu. Tai kur čia y r a t e z e g r e r n c j a n e r a j ) r a t u s i dirbti sur iš ta su kaimynu, su kuriuo jlozzi, tėvas Girard. Mokyklose 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Kalnus, N'iIriyiiiMis, pečiut>, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

ki/iiiuis, ratilu, tet«*\i/iji»s Mtus. vaikučiams baldos. 
2emof» kainos, lengvi išmokėjimai Turime didelį pasirinkimą 

Me* Pagaminame Baidus ir 
Pagal <Jūsu Užsakymą. te ii? m 

V 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, ING. 

Lietuviu Krautuve 

2810 W. ROOSKVKLT RI>., T. I SE 3-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakaraln Iki 9:ft<» 

Uždaryta nekinadienlals 
/ / 

tų ir apie 1300 profesorių. Švei 
earijoje beraščių nėra. Mūsų 
kraš tas didžiuojasi tokiais pe-

nuomone. 

r ^ 

"mėgsta" . Tačiau svars tant pro- | ) 0 i i t i n į d a r b ą bendrai hu kito-
blema is esmės, negalima drįst i 
tvir t inti kad Vliko ir V. T. da t j 
buose nėr£ parlamento a r vy
riausybės funkcijų žymių. Vli-

mis partijomis, todėl ji jieško 
įvairiausių priekabių, ji jieško 
"autor i te tų" jos tezei ginti ir, ži
noma, randa. Tiek autorius, kiek 

kas siekia tų organų a ts ta tymo, j J o , ^ m ė j a i v i iko darbus vadi 
y ra bėdos pakaitalas. Kam verž- [ n a politinėmis nesąmonėmis, ne-
t is j a tv i ras duris . sąmonėmis grįsdami savo tezes. 

Ar Vlikas gali a r negali būti N c k a i t a i įpainiojami rajoninia 
mūsų a ts tovams perdėtiniu ir veiksniai, iškasami visokie "K" 
reikalauti paklusnumo, y ra at
ski ras klausimas, tai y ra orga
nų kompetencijos klausimas, 
kuris gali būti nušviestas, tik 
teisingai aiškinant abiejų orga
nų teisinę padėtį. Teisiniu atžvil
giu atstovų padėtis yra aiškes
ne, jei nepainiosime šį klausimą 
su šefystės sąvoka. Pagaliau 
nčra žinomi aktai , kuriais Vli-

mūsų santykiai pairtų. 

— Kaip tvarkosi ūkinis Švei
carijos gyvenimas po karo? 

• — Šveicarija — netur t ingas 
kraštas . Tiesa, Alpės daro mū
sų šalį bene gražiausia Europo
je, bet už tą grožį tur ime už-

panaudojami Froebelio ir Mon-
tessori metodai. Klasės nebūna 
didelės Ir todėl a r t imas ryšys 
t a rp dėstančio ir studijuojan-1 

čių. Daug privačių mokyklų,' 
kuriose stengiamasi išugdyti t a 
pati atmosfera, kaip namuose. 
Suorganizuota s is tema patari-

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMUS 
ir ivairlų daikte pervežimus 

T.iip pal parsiunčia n ir j UlitthJ 
paktetllnja jvalraus niaiHto. 

KrHptis: 
iBU SO. HALSTED STRKET 

Tei. DAnube 6-3^45 

OrpW>rid lti$urwet«\$eijty 

= ^ 

aktai ir visa tai siūloma priim
ti už gryną pinigą; ka r to j ami ' apdeng t i ; tokių viršūnių y ra a 
j iems nepalankių partijų atsto
vų Vlike vardai spaudoje, cituo
jami nepatvir t int i prc fokolai, 

mokėti neturėjimu kitų gamtos mų kokį pasaukimą pasirinkti , 
tu r tų : ketvir tadalis žemės -— 
pliki kalnai, net sniegu ar ledu 

,'U grupės r.pšaukiamos i.Derum 
veto gadynės vykdytojomis, bet, 
saugok Dieve, nenorima pasi
žiūrėti į veidrodį ir pamatyt i 
savo veido. Ar tos nesąmonės 

kas reikalautų iš pasiuntinių; n ė r a didesnės u ž tas , kurios vra 
pilno paklusnumo arba duotų j p i . i m e t a m o s kitiems. Ar tai y r 
jiems įsakymus pilna to žodžio | p a d ė t i e s objektyvus prablaivini-
prasme. l 'adėtis y ra tokia, kad | mas? Tai y ra ėjimas į miglą 
Vlikui reikalingi pasiuntiniai, k u r i o j c n o r i m a laimėti ką kitą 
ivasiuntiniams — Vlikas. Tuo I 
suprat imu vadovaujantis santy
kiai praktiškai y r a pagrįsti 
bendradarbiavimo principu. Iš 
kitos pusės į dalyką žiūrint, 
Vlikas y ra bendras o rėanas ir 
jo veikimas nėra apribotas vie
tos atžvilgiu. J a m niekas nevar
žo kreiptis į VVashingtoną, Bon-
ną, Paryžių a r Romą. Pasiunti-

bet tik ne aiškumą. 
• " » — • 

DfJffiSOOl 
Ksame gavę telefoninį prane

šimą autoriaus dr. jur. V. Se-
šuvio dėl jo straipsnio "Moks
las apie Vliką", kad čkyrelyjo 
"per drąsus tvirt inimas", vie 
toje valstybinės teises atžvilgiu, 

niai gi veikia jų rezidencijų vai-j turi bū t i : : prakt inės teisės at-
btybių nbo&e. Tai ar lokalinio irvil^iu. 

pie 70, siekiančių iki 15,000 |>ė-
dų augščio. Žemės ūkiu tesiver
čia 22'< gyventojų, o pramonė
je y ra 45'V. Užtat juokingi tie, 
kurie tvirt ina, kad svarbiausias 
mūsų eksportuojamas dalykas 
tai šveicariškas sūris. J i s gi tik
rumoje yra ko ne paskutinėj 
vietoj. Svarbiausi mūsų gami
niai: mašinos (laikrodžiai), tek
stilė, chemijos gaminiai,. Iš že- ' 
mės turtų Šveicarijoje teturime j 
miškų, ir kalnų upės duoda ge
ras elektros jėgaines. Maši-! 
noms, tiksliųjų instrumentų ga-! 
tnybai žaliavą turime importuo-
tis. 

CONRAO'AS — Fotografas 
• Lietuvi*» 

ModerniAkat (reiiKt* 
vtetH |\airioui iim» 
traukom. S|»«<uilyb»' 
— \I-M«V«K. .launave 

iiilaniN Atioiiiima put 
b I ir branjrt < lovai m 
MilnlnffaH tr gražia' 
><>i(ktaH darbaa. 

1 W. <t»rd S IKI l I 

^ 

VIKMMfiLft MI.Tt'ViSKA |S*IAI<;Ą s o l IH siOFuli;, 
KUKI I'AT AU NAUJA VISOKU Hfš}\ AI'IMtM 1)()Si;i 

Mes ats(o\aii.(aiiir /itsakoniinuas ap<lrau<l<M konipauijas. UKIOI UKI. \ I«-

nas iiiiisii kMjtMita.s visados apsaugotas. Joi kam |vyksia kokia nelaimu. 
F1RE—AUT0M;0BILF>-UABILIT1KS—PRKVENTION 

IR ACCIDENTS. 
« 3 ^ SOUTJ1I \VKSTKKN AVE. Telef. PKospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
^ 

• •M. KM«. 4-ftHH.S 
l<:\K. »-NK40 
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JOS. F, BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tei. CAluniet 5-7237 
Chiea^o 8, Illinois 

Sandelis Baldų, Elektrinių 
Tačiau gyventojai išsispc- Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 

eializavę, karo metu mūsų ga- Jevvelry ir Televizijos Aparatų, 
minių, pareikalavimas buvo di-: Lengvu dalinu išsimokėjimu. 
delis, kiekvienas turi darbo, be-! Ąx 

darbiu nėra, kimštą lanko daug • d > £ a ™ k E t T o J ' P T " " 
turistų, taigi — gyvenimo stan- • , , . , „ , 
da r t a s aueš ta^ vienas aueš- ^ B u d r i k o R a d i o V a l a u d a i*"WH-ctartas augstas , vienas augs- F C 1 4 5 0 i f l x a d j o s t o t i e s k e t v i r _ 
čiausių Eui'opoje. Impoituojam* tatiienio vakarais, nuo 6 iki 7 v.v. 
žaliavas, parduodame gami* 

r.MHi «ALlClU^O 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

,2156 W. 2Srd St . ; VA. /-084I 
Laikrodžiai «>i«ktr«.ni'Ka1 pat'-krlna 
ml Ir atnaujinami. Atstovyi»fl8 vlaoae 
Čikagon lip»uvlir ko'onljono. Darbo 
*al.: f. u <«H.I \„k ae/'tadirnialn nuo 

VESTU \ iNfib Ni 'OlI lAl lt OS — 

Aukštos Pi-šiis Fotografijos 
n i i \n,. i i i i • • • i i • • ! • ! — — — » - • m„tm^ ^ • • • i n n m n. • 

Mtsv 8Prx:i-\ijVBft 

Precin Photo ^tudio, Inc. 
Eovnrdaa J. ,Vl\n. aav. 

4008 arobur Avc 
Xel. vįt'ciaia *-̂ »4&l 

Gaukit du gerus uždarbius kasmet 
Uitikrinkit taupymui apsaugą , 

*" Turėkit pinigų kai reikia , * 

Pradękit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
L*w tt lt 

• J>-
kada aori te 

-J • 
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Stud. Ant. Sužiedėlis tebėra J ir neturi artimųjų, kurie juo rū-

SEWFXL PASITRAUKft Iš PAREIGŲ 

f ligoninėj 
Jau rašėm apie šiurpiąją ne

laimę, ištikusią septynis ateiti-

pintųsi. 
Svečiai... 

Tėvas Justinas Vaškys, OFM, 
ninkus automobiliu grįžtančius \ Tėvų Pranciškonų provincijolas, 
iš Pittsburgho stovyklos namo. • šiuo metu svečiuojasi pas kun. 
Trims teko atsigulti į ligoninę.: kleboną Magnų J. Kazėną. Cia 
Du iš jų: Algimantas ir Rolan- mano pabūti kelias dienas, 
das Giedraičiai jau galėjo šiaip Kun. dr. T. Narbutas iš Grand 
taip grįžti namo, (9 Seymour 
St., New Britain, Conn.). 

Rolandas Giedraitis, jaunes-

Rapids savo atostogų metu ap
lankė pittsburghe gyvenantį 
kun. A. Sušinską. Jie abu se-

nysis, porą dienų net merdėjo, nais, geraisiais Lietuvos laikais 
kol gydytojai užtiko, kad nuo Į dirbo kapelionų darbą Panevė-
smūgio buvo sužeisti jo vidaus žyje. 
organai. Algimantui Giedraičiui 
sunkiai sužeista galva. 

Antanas Sužiedėlis ligoninėj 
dar turės gulėti apie dvi savai
tes gipse (Memmorial Hospital, 
Bedford, Pa.), o po to galuti
niam pasveikimui gal galės 
vykti namo, (46 Huntington 
Street, Brockton 50, Mass.). 
Antanui Sužiedėliui sunkiai su
žeistas nugarkaulis. 

Būtų labai tauru, kad ateiti
ninkai jį ir brolius Giedraičius 
prisimintų savo maldose. 

Liepos 23 d. Antaną Sužiedė
lį ligoninėj aplankė atostogau
jąs kun. dr. T. Narbutas ir kun. 
A. Sušinskas. 

Vyt. Kasulaitis — į vertėjų -
mokykla 

Pittsburghietis tremtinys Vy
tautas Kasulaitis, kuris šiuo 
metu tarnauja JAV kariuome
nėj, Fort Breckinridge baigė 
apmokymą ir vyksta į South 
Carolina. Ten jis lankys armi
jos oficialiųjų vertėjų mokyk-

— — i 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je šv. Onos novena baigėsi lie-

Ir Dievo namuos per karšta 
Šv. Kazimiero bažnyčioj įtai

syti vėsintuvai, kainuoją apie 
300 dol. Dabar pamaldų metu 
bus kiek vėsiau. Mat pittsburg-
hinė vasara ir per storiuosius 
bažnyčios mūrus gerokai pri-
kaitina. 

"Kazimierinis" bazaras 
jau netoli 

Tradicinis šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bazaras šiemet 
įvyks nuo rugpjūčio 4 d. iki 11 
d. Visos tipiškos bazaro įdomy
bės ir linksmybės bent kiek pa
įvairins dažnai karštus vasaros 
vakarus. Tad visi į šaunųjį šv. 
Kazimiero parapijos bazarą! 
Paprastai šie bazarai yra labai SUrance ofisą. Gedulo pamal-
lankomi. Tikimasi, jog ir šieme
tinis bazaras sutrauks būrius 

Luke Sewell (kairėje) pasitraukė iš Cincinnati Reda vedėjo pareigų. Jo vieton numatomas Gerald 
VValkcr, dabar Cincinnati ūkio direktorius (centre) ir Ben Champ (dešinėje), buvęs Philadelphia 
Phillies vedėjas. (INS) 

Grand Rapids, Mich. p*""***" iš kariškos <*™y 
. bos. 

Novena Balsas iš Korėjos 
Marijona ir Guvvard Levan-

doski džiaugiasi išgirdę balsą 
pos 25 d. Novena vedė tėvas iš savo sūnaus ir brolio pfc. 
Jeremias Beineris. Michael Levandoski (Marine 

Mirė iCorps). Michael sako, kad vis-
Joseph T. Renis mirė liepos į kas yr agerai, tiktai labai karš-

19 d. Kelis metus sunkiai sir- ' čiai siaučia — 90 laipsnių, kar-
go. Kelis metus yra buvęs mies : tais iki 115 laipsnių. Prašo ne
to susisiekimo komisijos narys. I sirūpinti ir tikisi grįžti j na-
Prieš tai banko Internal Revc-, mus apie sausio mėnesį. Tėvai 
nue raštinėje. Daugelį metų, pa I turi kitą sūnų Edward, kuris 

jasi, kad surinktų aukų tam tiks 
lui ir rengia programą (Polka 
Dance), kurioje dalyvaus 3 or
kestrai. Generalis vedėjas šie
met yra lietuvis Ray Matthews. 

V. M. K 

Elizabeth, N. J. 
Aukos laisvėm reikalams 

S. m. gegužės men. 10 d. per 
žvejų atsilankymą j lietuvių vi
suomenės susirinkimą parapijos 
salėje surinkta $171.90 aukų 
Lietuvoj laisvinimo reikalams. 
Stambesnėmis sumomis aukojo, 
prel. Starkus — $15.00. J. Bud-
reckas, Kazilionis, Alb. Stukas 
ir prof. J. Žilevičius po $5.00, 
Didžbalis — $3.00. Visi ikti au
kojo įvairiai — po $2.00, $1.00 
ir mažiau. 

Išlaidų nepadaryta; visa su
ma išsiųsta ALT centrui į Chi-
cagą. 

Padėką reiškiame gerb. pra
nešėjams — žvejams, visuome
nei už aukas, talkininkams už 
darbą ir paramą, parapijos sa

lės šeimininkams už salę, aukų 
rinkėjams ir visiems kitiems. 

Lietuvai Gelbėti Komitetas 

Ranka, kuri judina lopšelį, ju
dina pasaulį. — Le Fort 

« « 

JJ4MIU 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RftftlŲ 
MEDŽIAGĄ ^ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8 0 3 9 S o . H A L S T E D S T . 

1>l. VIctory 2-13T2 
APKArNAVIMĄ IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINfi ATIDARYTA kasdien mic 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Jr 

gelbstint jo žmonai Stephanie, 
turėjo nuosavą real estate ir in-

lietuvių ir iš kitų Pittsburgho 
lietuvių kolonijų. 

Renkimės Lietuvių Dienai 

Tradicinė metinė Vakarų 
lą. Po to vyks į Europą pašto- Pennsylvanijos Lietuvių Dieną 
viai tarnybai. Prieš pradeda- šiemet įvyks rugpjūčio 10 d. 
mas lankyti mokyklą, jaunasis 
karys grįžta savaitei atostogų 
pas savo tėvus į Pittsburghą\ 

Tuoksis 

West View parke. Ją ruošia Va
karų Pennsylvanijos lietuvių 
organizacijų jungtinis komite
tas, kuriam šiuo metu vadovau-

Konstantas K. Pūkas rugpjū-1 J a adv- Edvardas Šulcas. Lietu
čio 9 d. 10 vai. šv. Kazimiero!v i a i raginami šioje Lietuvių 
bažnyčioj susituoks su Pranciš- Dienoje kuo gausiau dalyvauti, 
ka J. Modran. K. Pūkas yra N o r s š i d i e n a yra iš dalies jau

ki lietuviškojo Pittsburgho 
šventė ir iškyla, tačiau kartu ji 
svarbi kaip lietuviškųjų jausmų 
demonstracija. Tikimasi, jog 
šiais metais Lietuvių Diena pa
siseks geriau, kaip praeitaisiais 
metais^ 

Visi pittsburghicčiai į iškylą 

jaunųjų lietuvių veikėjas Pitts
burghe. 

Prof. S. Sužiedėlis 

Atsiųstame laiške dėkoja kun. 
A. Sušinskui už rūpestį jo su
žeistu sūnum stud. Antanu Su
žiedėliu, kuris šiuo metu gydo
mas Memmorial Hospital, Bed
ford, Pa. 

Išvežė į senelių prieglaudą 
Juozapą Miskevičių, 84 metų, 

jau seniai daliniu paralyžiumi 
sergantį (jis gyvena South Ši
tie, visai netoli šv. Kazimiero 
bažnyčios), išvežė į senelių prie
glaudą VVoodvillc Jis yra vienas 
iš nedaugelio belikusių gyvųjų 
lietuvių, kurie aktyviai prisidė
jo prie šv. Kazimiero parapijos 
įsteigimo. Jis yra likęs vienas 

šiuo laiku yra Marine Corps 
San Diego, Calif. 

Labdarybe 
dos už jo sielą buvo liepos 22 d 
ŠŠ Petro ir Povilo bažnyčioje. ' Jau kelinti metai būrelis as-
Palaidotas parapijos kapinėse, menų susibūrė ir dirba našlaičių 
Daug giminių buvo atvykusių vaikų gerovei, kurie yra vienuo 
iš kitų miestų dalyvauti jo lai- Hu priežiūroje. Šiemet buvo nu 
dotuvėse, tarp jų vienintelė se
suo Mrs. Thomas McCabe (Em-
ma) iš Houston, Texas. 

Velionis Joseph Renis pri* 
klausė įvairioms parapijos drau 
gijoms. 

Keliavo 
Oscar ir Nellie Mohn buvo iš

vykę 2 savaičių kelionei. Grįžo 
liepos 22 d. Buvo nuvykę f 
VValter Reed ligoninę. VVashing 
ton, D. C , kur jų sūnus John 
Seibel gydosi po kelij pavojin
gų operacijų. 

Apdovanotas 

Cpl. Gerald E. Stepanovich, 
sūnus Jono ir Alice Stepano
vich, p.pdovanotas "Navy ir Ma-

žinomasis puikusis Lietuvių "ne Corps" medaliais už drąsu-
Ūkis Pittsburghe kviečia visus mą, kad išgelbėjo savo draugą 
pittsburghiečius į linksmą lietu-' nuo liepsnos, kai jų būda užsi-
viška iškylą, kuri įvyks rugpjū- degė. 

Praeitais metais jis buvo Ko
rėjoje. Dabartiniu laiku Gerald 

(I 

čio 2 d. Susivažiuokim visi pra
leisti kartu malonų vakarą sa
vųjų draugėje. A. E. 

ŠOPIIIE BAKCTJS 
I i W G B I -I..IM-, - - K ; . I . « . i :*.»<. 

PIRMAI), iki PKNKTAD. 
8:45 Iki 9:30 vai. ryte 

ftFATAlh 8:30 Iki 9:80 vai. ryte 
i nrn v iškos VAKAKISKOS 

ii los pat | |Ollt« » . K M A D I D M O , 
vakare m. > • Iki A vai. 

RAMO PROGRAMA 
7121 SO. i;<M k \ \ l ( I ST. 

<1ihwK<> 20. 111. HFmloek 4-24ia 

A. A 
JONAS I . VVISK 

(WE1SAS) 
M OMŲ .sūnus Jonan J. VYint] 

(VVetHaH) g imė Lietuvoje, l»a 
piskiij kulnie, Tauragfca ap.skr. 
191-J m . MrSelte Ukin. M d 
l . S. kariuomenėje ištarn;»v 
- ' motus, po Hiinkton u lig i 
ligoh mirt birželio inen. I." <l 
195* m. ir buvo palaiflolas" 
foii-ž. 17 d. lietu vi Ų šv'. Kaži-
m I pro kapinėje. IMtisburgli. Pa. 

Pasiliko didžiausiam)' iiuiiii-
dim«< io\ai tma i Paul Įkait i) 
Ir Jonan \>nwii. brolis Htepo-
nas, Jo /.mona Lilly ir 4 vai
k u , sesuo Sofija TlaUav ir jos 
vyraM John, m m o Ona Keller. 
los vyiaa Ktanlc<> ir i lukrHė 
Diana, teta Ir dėde Yaltekai. 
gyv Atlantic City. N. J., bo
bute Ona Krušniau. Nc\v Je i -
scy. «iauK giminiu. LtetMvoJO) 
draugai ir pažjHtami. 

į lekiu Joneli, Aloje / f inHr i •. 
Mes niekad Tavęs neuiiuir-

eime. 
Tuo pačiu kartu dėkojam" 

nuodhdžiai viaiems giminėms, 
draugam* ir pažj^tamiems už 
fii Mišias Ir gelen ir Ui pasku 
tinę pagarbą suteikusioms nu-
hdinl a a. mūsij Joneli i Jo | 
amžino poilsio vieta. 

Nuliūdę: 
bGl'y S. 

tevaJ. broli* ir se-

JSt 

NUO UŽSISENfiJUSIU 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIOŲ! 

Tie. kurie k«n«ia nuo KKNŲ A l 
VIRŲ Ir dRArn&IŲ ŽAIZDU. ji, 
negali ramiai ne«i«ti ir nakttmlH mte 
<oti, ntw> h; UŽS.MMUMUSK.S /ai/«lo> 
niežti ir kkauda. Kad pasalinti t« 
.iložCJim^ ir skaudėjimą senti at-
%'lrg ir nkauduniMu >4nzdg. uidėktt* 
!,KOl LO Ointm',nt. Jo g y d o m o k 
vpatyi fiH paUmirvinH jnay akaudejt 
m-4 Ir galfiaite ramiai miegoti nak 
:J. \ ar tok l t e Jj taipgi nuo skaudžia 
nudegimM. .MH taipgi pasalina nležS-
litrą, ligos vadinamos PHOK1A8I8 
Ta'pgl pabalina perafijlnuj. ligos vadi 
<ianos ATHLKTK'K FOOT. sustabdo 
Ižiovmlma odos Ir perplyftlma tarp 

plrsčnj. ols yra t inkamas vartoti nuo 
IžlOsianelos ir suskilusio* odos. Ji*-

yra gera gyduol* nuo VISŲ tavlrsiniu 
odos ligų. LKOUJLO 
-nntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nu v ar 
guelu. peihtamų i ' 
nlelinClu kojų begu 
lo Ointmrnt. yra par-
duodamaa p o 7 6 c, 
$1.25 ir $3.50. iTIrkl* 
te vals**n«se Chicago 
ir apytli k*se Ir MII 
•vauknt, a r b a a t -
sigaklte money orde 
r| j — 

L£GULO, Department D 

5618 VV. tAhly St., Chicago 34, UI. 
MTUIberry 6-3694 

tarta statyti naujus didesnius 
namus. Minėtas būrelis darbuo-

Visi PUtsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviai 
Kataliku Radijo Programą. 

— vadovaujamą — 
Lietuvos Vyčių Pitfoburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieni). Sekmadieni nuo 

1180 iki 2:00 v«»l. p.p. 
18 STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Vlsalh reikalais kreipkitės Šiuo ad
resu: Ijlthuunlun Ontholic l iour, Ita-
dio Statlon W I J O A . llraildock, P a 

IIIIIIIIIIIIIIiillllliia.!lllllllllllIlllllllllllllllllllllllllli>ililblllH!lll»L Iliilllllllllllll 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 
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TJXfcVIZU3i BKI RAMO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

Lcvision c u 
(cjuallfled engineers' servIce) 

3120 S. ffafvtofi ^troft n i m - ^ **<?»-» 

. 

• » « M M a j i ae 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
1. «H yra stipriausioji taupymo jstaiga. 
Z. Dabar JI moka didesnį dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. 4o* Atsargos Fondus didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. Bonds Ir O. I. paskoJų turi 

daugiau $20,000,000X0. 
6. Namai ir vLsi j rengimai priklauso 

Standard Fethral, bet knygose ju verte 
yra tiktai $1 00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 me<us ji vi ados .Įsiems išmo
kėjo pagal par. ik. lavini:*. 

9. Visuose j*m skyriuose mandagus ir tei
singus patarnavimas. 

K). KJek\i;;no saskai a F. S. & L. 1. Corp. 
aodrausta iki .>. 10.000.00 

I ' 
»l 

T U R T A S -
$30,000,000.00 

Pinigai paditi prieš 11-tą 

inoiii'sio d eną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
ANII U)AN ASSOCIATION OF ««CA(i» 

s 4112 Archer Avenue, Kampas Sacramentp Avenue 

JUST1N M \ l klUVVIc II, prezMentas. • Telei^n***: Vlrginia 7-1J41 

IstiUg^M valundos: Kasdien nuo »-tos ryto iki 4 vai. po piety. Ketvirtadieniais nuo »-to« vai. ryto iki 8 

vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma 

II 
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BUDRIKO SANDELIO IŠPARDAVIMAS 
#100,000 Vertes Baldų Kainų Numažinimo 

Išpardavimas 
3241 SO. HALSTED STREET 

Budriks didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti 
puikiausiais baldais. Kaina visada žemesnė, nes mftsn renda yra 
žemesne, mes dabar dar nukirtome šias kainas iki pat kaulo grei
tam ištuštinimui. Dabar jus gausite platu pasirinkimą mušu kaina 
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu mums kai
nuoja. Atai yrą JŪSŲ gyvenimo proga gauti pirmutini pasirinkimą 
geriausiu prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitu tik po kelis, dar kitu tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jūs norite beveik JŪSŲ pačiu kainomis. 

REGULIARIAI $27.50 
INNERSPRING MATRACAI AR BOX SPRING 

Mes nnmužlnome kalnas, kad duoti jums progą pirkti šiuos mat
racus ir box springs, kurie yra „out of thls world" C - f A K l l 
d§l patogumo ir vertčs * 11 %j™" 

HOLLYWDOD LOVOS GRUPE 
(skaitant LMastic Headboard, innerspring malracas S C ^ ^ 5 D 
ir IH>\ spring, su kojomis, kompietas ^ 5 3 * # * ' 

liolly\vood Lova r>u miiiKštu galu, plastic, plieniniais fremais, ant 
ratukų. Dideles ir mažos mieros, su hpiingsais, spnng-
ainlu matracu. Viskas vertės $72.U0, už $4908 

I Š T U Š T I N I M A S M C S Ų R E G U L I A R I A I 
$ 7 9 . 0 0 I K I $ 9 9 . 0 0 V E R T E S S O F A L O V Ų 

Mes sudėjome j daiktą kelias sofa-lovas. kiekviena dviem asmenim 
miegoti ir nukirtomo u.iin.] greitam jų išpardavimui. S t T ^ ^ f l 
Kai kurios jos yra $u plastika apdengtom „rankom" * 5 3 % ^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 4 9 . 0 0 V E R T E S K R O E H L E R 
S Š M O T Ų M O D E R N I Š K A S E C T I O N A L S O F A 

Dvi low-arm sekcijos, viena vidurine .sekcija — sudėti ir išskirstyti 
Ja.s savo patogumui ir Jūsų kambario reikalingumui. S O O S l I 
Moderniškos uždangos. Pripildyta springs ais visur, tik * % ^ % # 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T E S K R O E H L E R 
2 Š M O T Ų S E T A S P U I K I O S M O H A 1 R F R I E Z E 

Smagus, malonus sėdSti, su pilnais coil-springsais ir apverčiamomis 
sėdynių paauskomis (avigubai ilgiau dev»Si). S i " 3 Q S l U 
Storai pripildyta užpakalyje sodoj.mo patogumui. Tik ™ I %*%7 

IM i \ . \ l i l a s t lkos 1 Mlan^os su kiekvienu Parlor s«-m, 
slcciMT a r t e įjoungc be pi'imokCJimol 

R E G U L I A R I A I $ 2 5 . 0 0 G Y V E N A M O J O K A M B . S T A L A I 
L I M E O A K , W A L N U T , M A H O G A N V , B L O N D E 

Jūsų pasirinkimas is „step, cocktal'" arba lempos 
ir reguliariai gale pastatyti staliukų. Pasirinkimas po 
Reguliariai $49.00 vertSs Grindų L.mpo.s 
Kembrandts specialiai nupigintai iki 
STAiil I Iil-;MI*OS — li<K>Harlai $25.00 vcit6s 
l>aug nupiginta Ii- ditlollis JUIIM susitutipynms! 
M O Sl i : . \OS IKI S110NA1 KA111A8 — (iiyiuii vilnonis 
Kegullni'iai $8.00 kotv. Jardas. 1'aįdavimo k a m y..rd 

$89.00 WOOL-FACE KAURAS 
Jus noresito tokj kaurą kiekviename Jūsų namo kambaryje, 
galėsite pasirinkti iŠ daugelio spalvų ir pavidalų. 
PuikteiKiia atrodantieji Ir tikrai ;.ema kaina 

REGULIARIAI $129.00 3 ŠM. GRYNAI KLEVO SETAS 
Stipraus klevo su „vvear reslstant hard-glaze" užbaigimo. $ 0 0 5 0 
KomodC su veidrodžiu, skrynia, pilno dydžio lova tik už " % # ^ 

R E G U L I A R I A I $ 1 7 9 . 0 0 V E R T E S 7 Š M O T Ų 
V A L G O M O J O K A M ? . S E T A S D A I L A U S L I M E D O A K 

Stebuklas moderniškos pirklybos! Didelis ,.extension style", storų 
lentą virftus, „eurved pedestal base'* stala«. nu 6 krfirala's. uždeng i 
gražiausia, moderniškiausia sukti; vilnų medžiaga S l ^ % O 5 0 
kur Jūs kada matėte. Dabar tiktai už w • ^ ^ 

3 Š M O T Ų 1 8 - t o A M Ž I A U S M A H O G A N Y S E T A S 

$231 

$1400 
$220" 

$900 
$375 

i baryje. Jū 

$5950 

Dviguba Komodf, ..Ohest-on-Chest", ros ter Ix>va. 
J'iirduodaina uf: $:i59.(>0! Specialiai dabar tik . . 
i i •»•:* :/.\ ;ic — <.«•<!<•• ai I loc tr l c 11 kub. I H « U $42«.W 
FUUFIZKIt 20 .kub. i»o<lv. stačias. Ivimi kaina $749.50 
l-liKl-y/SHR — 1S kirti. i>f<lų. TeMtefa kaina, tik u i $4«».50 

M O sino.oo Ji i l J>utOt».00 D Y K U MAISTO l'RMO ILAINA 
DVIEJŲ 1W ItV HF.FltKiKUATOR Ir F R E E Z E R 
l!0 kub. |K"dų SOilnlcKS Steel vUluje $ft»5.0J 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS 
pi:itTAisvros Ti-;iji;\b.i.ios ^AKAMUOJAMOS KAIF NALIOS 
WL\<%. V U T O K \'..*AA'irA*A — 10 colių $B».5D 
S T R O M B H t ( . (AIU.SON — Vi% ooilif, tiktai § »«8.50 
MOTOHOi^A 7 ' a fol ių MH.50 
lOMI^tSON 12 va i\HA\ r . ) \SOIi l - : «S8.&0 
TUAN'S-YHF, \U\ C'OIJU: $ l«8.50 
T I I A V I J I : I I T»: i i i ;vu, i . iA — i« c o i i i v »HO.»O 
HAYTIIi;ON 18 C OLIV CK>NHUliK $128.5f> 
Z F M T H — 10 CX)UV |K> . • $118.50 
FIIIIXX) — 10 O O U 1 IK> $118.50 
ADMIItAL TFlii:Yiy/l . iA, KADIO ir l ' I I t l M M . I t \ I » « CX)MB. $108.50 
N XI .111 .11 I I I b Tli l .M M VAOUIM ClilJANFUS nuo $10.00 
ISAI.IOS I J Y ; K I K . SKALBIAMOS (MA6INOS — Reg. $100, $«B.»0 
NA1.1AS 7 k l B. I'D. RtFUKiKlLVTOlt — Reg. $209.00 $120.00 
Nauja S imauto i Masina — Floktrlnė t O s s o l e — R g. $150.00, $90.0) 
5 AMOTV FHItOMK DINETTEJ S1.TA1 — Rog. $^9.00 $49.00 
MFTALINftS %'ASARAI N1']»AM08 KiČD£S — Iteg. $8.00. . . $4.00 
KfDiKIAMK YF^lMf:l<IAI — Pilno dy<Uio — Reg. $42.00 $29.00 

Pas Budrilcs jus rasite didžiausią baidu vertes pasirinkimą, kur 
jūs kada nors matote po viemi stogu. Trys aukštai rakando, na
miniu reikmenų ir brangenybhp. Milžiniški pi r Mm ai kiekvienam 
kambariui naujomis ir žemiausiomis sąlygomis. 

JOS. F. BUDRIKJnc . 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA P1RMAD. IR KETV1RTAD. VAKARAIS IKI 9:80 P.M. 
Nauja Budrike Itadlo Valanda ifc W « F C , 1450 kll. Kaflio B.tOtiea 
ketvirtadienio vakaraitA nuo 6 vai. iki 7 vai. HU orkestru ir dainomis. 

•» » • " • 11 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Clevelcmd, Ohio 
Vyčių išvažiavimas 

Liepos 27 d. V. Vaitenų ūke
lyje, kuris yra gana tolokai už 
Clevelando, vyčių 25 kuopa tu
rėjo savo narių bendrą išvažia
vimą. Tik gaila, kad ne visiems 
nariams aplinkybės leido išvažia 
vime dalyvauti. Jaunimas pra
leido linksmai laiką: žaidė, šo
ko ir dainavo. 

Šiame piknike daugiausia dar 
bavosi L. Albertas, kp. vicepir-
minink., Eug. Kusaitis, A. Pal
šis. A. Arunskiene ir dar kiti 
komisijos nariai. 

« 
Žodis apie Vaitčnus 

Vincas ir Ona Vaitėnai yra 25 
kuopos nariai, rimti ir malonūs 
žmonės. Augina tėvelių vardais 
sūnelj ir dukrelę. Vincas Vai-
tėnas yra automobilių mecha
nikas ir priešakinių ratų tiesi
nimo ekspertas. 

Savo ūkelyje jis turi pasista
tęs automobiliams taisyti dirb
tuvėlę. Vaitėnai pradėjo sta
tyti didelį gyvenimui butą. 

Prie dirbtuvėlės garažo turi 
prūdeli, kurj pripildo šaltinio 
vanduo. Jame gali maudytis ne 
tik vaikai, bet ir suagę. Pusė 
ūkio yra giria, kuri pagražina 
ūkio išvaizdą. Gale ūkio eina 
kelias, kuris padaro jį patoges
niu. Lietuviai nuvažiavę pas 
Vaitėnus, jaučiasi kaip namie, 
nes visi būna priimti su malo
numu ir šypsena, ši šeima savo 

ūkelyje mano greitai apsigyven
ti pastoviai. 

Piknikas 

Švč. P. M. Nesiliaujančios Pa 
galbos parapijos sode ir svetai
nėje vyčiai bendrai su parapi
ja rugpjūčio 3 d. rengia pikni
ką, kurio pelnas yra skiriamas 
naujos bažnyčios statybai. Šios 
parapijos klebonas kun. J. Ange 
laitis ir vyčiai ragina visus lie
tuvius paremti rengiamąjį pik
niką, kad nuo jo liktų ko dau-

igiausia pelno naujos bažnyčios 
užbaigimo darbams. 

Šokiams gros geras orkest
ras. Senelis 

flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIMUlUIIIIIIIIIUIII 

"DRAUGAS" AGENCT 
55 E. Washington Si. 
Tel. DEarborn 2-2434 

2884 So . Oakley Ave . 

'1*1. Vlrgtnls 7-HA40— 7-SS41 
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" KKAL E t T Ą T l ) 

BRIGHTON PARKE 
'2 hutai po 4 kamb. mūrinis. Garažas. 
12 boileriai. 1 butą galima tuojau pat 
užimti. 

4115 So. Campbell Ave. 
Telef. LAfayette 3-1083 

Cincinnati, Ohio 
Neteko vado 

Kun. dr. J. Maknys, Cincin-
nato vyčių kuopos dvasios va
das, liepos 24 d. paliko Cincin-
natą ir persikėle j Grand Ra-
pids, Mich., kur jam tinkames
nis klimatas. Ten jis turi gimi
nių ir neseniai ten praleido 2 
savaites atostogų. Tada ir pa
ruošė persikėlimą. Vietos vy
čiai labai apgaili jo išvykimą, 
nes čia nėra kito lietuvio kuni
go, bet linki geriausios sėkmes 
jo darbe naujoje vietoje. 

Mr. J. Maezer, vietos vyčių 
pirmininkas su šeima leidžia 
atostogas Floridos pajūryje. Su 
grįžus jam jo laukia darbas: 
ruoštis vyčių piknikui. J. K. 

FOR SALE BY OWNER 
Rnnoh Houao C room. 3 bėdinoms 
Oll boat. Full basomont. 2 oar ga« 
rago attaehod. Mrautlful looatlon 
8400 Major, Oak Lawn, <>t call 
Mr. Johnson. 

Oaklavvn 3170 

BKVERLY SIIORES, 
INDIANA 

IMIo esero, pulkaus stiliaus moder
nus 8 kamb. namas, taip pat tin
kamas kaipo palalpa mažam kultū
riniam klubui. Nepaprastai vertingas 
pirkinys. 

Tel.: 81'perlor 7-77.M arba 
DOrchestcr 3-7120 

5 kambarių mūrinis „oottage" — na
mas. I'astogS. 9 kambariu luitas rū
syje. Automatiškas gazlnls karšto 
vandens šildytuvas. 2 auto. garažas 
su J virių pakeliamom durim. Pri
einama kaina. Galima užimti J 80 
dienų. 

3756 S. Wolcott St. 

HELP WANTED VYRAI 
i 

Reikalingai patyręs siuvėjas patai
symui nauji) Ir seng rūbu.. 

805H l.lit<-<>lii Ave. 
SKOKli: , Ililj. 

AUTO PAINTER 

Needed for small busy shop. 
Good vvorking conditions. Stea-
dy work for good man. Good 
vvages. 

WALTERS AUTO BODY 
SHOP 

3808 \V. Belmont 

YOUNG MEN! 
We have jobs vvith a future 
vvith fast grovving company. 
General factory work, interest-
ing and varied. Electrical as^ 
sembling and operation of ma-
chinery. „Unlimited future in 
electronics industry". With Lit-
huanian foreman. Automatic 

HELP WANTED — VYRAI » » r * ' ~ — ~ REIKALINGAS BUTAS 
> ^ ^> m' *m m*' I ^ I ^ > ^ 

Nuolatiniai darbai. Daug bend
roves priedų. Reikalingi 

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

& 
PLATER HELPERS 

Nemokamai gyvybes draudi
mas. Puiki ligonines draudimo 
programa. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrgmia 7-6720 

Reikia 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

ARC Welders Pagelbininkų 
Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygos. 

SUNDSTROM PRESSED 
STEEL CO. 

8030 S. Chicago Ave. 

l.;ilcii atsakomlnga ftelma su 2 ma
žais valkais dabar ankstai gyvenanti 
su kita ftelma. Jieftko 6-6 kamb. i>< 
apstatyta butą arba narna pietuose 
arba pietvakariu pusėj. Maždaug ga
li mokėti $75 per mSnesJ. Oeras pa
liudijimas. Tuojau skambinkite LOng 
beaeh 1-3224 šiokiadieniais iki 5 vai. 
vakaro. 8Aglnaw I -5895. 

mcreases i t
 k 

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

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, UJU 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

• — 

Gražioj apylinkėj x/i akeriu medžiuoti 
sklypai! Gatavi dėl statymo ranch arba 
Georgian M.imu arba bungalovvs Hickory 
Hills, Oaklawn apylinkėj; arti automo
bilio susisiekimo. $1,800 ir viri; lengvi iš-
simokėjimai. 

šaukite: Oaklavvn 1693 

—— 
DETROIT, MICHIGAN 

Namas pardavimui, 6760 Ragu-
lar Ave. 8 kamb., 4 mieg. Van
deniu apšildomas. 2 karų gara
žas. Nuo 1 d. rugp. bus tuš
čias. Galima pirkti su $2,500 į-
nešimu. Saukit vak.: VI3-3237. 

Dviejų butų, po 6 kambarius, medi
nis namas. Ištisas rūsys. 2 autom, 
garažas. Automatiškas karsto van
dens šildytuvas. Parduoda už auga-
i'ian.sLĮ pasiūlymą. 

2054 W. 69th Plaee 
(2-as augštas) 

GERAS KNGLKWOOD'E 2 

RŪTŲ NAMAS V 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienai) žmogų* turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
t •* u pyt i kas s a v a i t ę . 

Taupyti reikia: senatvei, vaiky mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Prad*k taupyti ftiandten! 

IKIUTUAL 3JerJ%mm% 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, I I I 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prsi. »Tsl. VI rainio 7-7747 
Savingt Insured to $10,000 by F.S.LI.C 

HILLYIEW 

V 

I'KANKšA LAIMĖTOJUS: 
Vieną savaitę nemokamų atostogų laimėjo 

Mr. J. Zavvicki, 3743 VV. 67th Place. 
Savaitgalį nemokamų atostogų laimėjo 
Mr. M. Coniff, 2229 S. Haddock St. 

Mūsų vasarvietė pasižymėjusi geru maistu! 
• Patogus viešbutis ir nameliai • Gražios pievos • Teniso 
aikštės • Jodinėjimas • Roller Skating Rink • G o l f a s bei 
Žvejyba • Daug kitų pramogų. Savo patogumui 

Savo patogumui rezervuokite vietas. 

Del platesnių informacijų kreipkitės telefonu į Bernice's 
Beauty Shoppe, YA. 7-2771 ar tel. Benton Harbor 9248. 

Važiuokite: U.S. 12 iki Benton Harbor, tada 7i/2 mylias 
Route U.S. 31 iki White Way. 

* 
ūkiame, 

MR. & MRS. STANLEY SIEMINIS 

Arti 65-tos ir Green, 1 blokas 
nuo Halsted. 6-7 kambarių. Vi
sur moderniška. Garais apšild.; 
abu butus galima tuoj pat už
imti. 2 automobilių mūrinis ga
ražas; didelis sklypas. $20,000. 

KALISKE SIMPSON CO. 

6306 So. Peoria 

Savininkas parduoda <— 2 augfttŲ 
mflrlnj namą 1-5, 1-6 kamb.; 2 skir
tingi apšildymai; 2 automatiški 40 
galonų karšto vandens šildytuvai. 
Naujas stogas Ir „copper gutters". 
Galite tuojaus užimti 1 butą, kitą 
neužilgo. Arti bažnyčių, mokyklų ir 
susisiekimo. Parodoma pagal susi
tarimą. 4552 So. Oliristiaiuu 

IiAfayette 3-4158 

Savininkas parduoda — 6619 S. Rich 
mond, 5 kamb. mur. bungalow. Ap-
611d. spaudžiamu oru, stokerlu; au-
iom.iiisk.il karštas vanduo; židinys; 
Ištisas rūsys ir pastoge; uždari por-
čiai užpakaly; garažus; apsodintas 
kiemas. Graži apylinke, arti mokyk
los, bažnyčios Ir biznio rajono. Pri
einama kaina arba už geriausi pa
siūlymą. P l lospec t 0-3535. 

Triplc-A-Spccialty 
Company 

2101 W. \Viiliiiit. St. 
(200 North and 2100 West) 

TOOL & DIE ~~ 
MAKER 
?«r)i 

A-l MAN NEEDED 
i 
Wonderful opportunity for 

good man. — Steady job. 
Also Stockroom Clerk 

Paid vacations and holidays. 
AUTOMATIC BURNER CORP. 

1823 Carroll Avenue 

^ 

3 būtų mūrinis namas m 4-5-6 kamb. 
kušlu vandeniu apšildomas. Automatiš
kai karštas vanduo. "Storm" langai ir 
"sereens". Gražūs pečiai. Koklių virtu
vės ir vonios. 2 auto. mūrinis garažas. 
Puikios sąlygos. Galima tuojau užimti 
savininko būtas. Greitam pardavimui. 

2739 S. Kedvale Tel. LAwndale 1-8544 

Parduodamas 2 butų mūrinis namas; 
2-6 kamb.; 2 atskiri contrallniai ap
šild., veneciftkos užuolaidos; 3-člos 
durys nuo St. .Carthage mokyklos ir 
bažnyčios. Galite užimti J 60 dienų 
po pardavimo. $15,000. 

7340 So. Vali* Ave. 

III dsou 3-7603 

Priversti parduoti 7 kamb. mūrini 
,,bungalow". 2 vonios, 4 mleg. kamb., 
gazu apšildomas, uždari porčiat, iš
tisas rūsys, gera transportaclja, arti 
bažnyčia Ir mokykla. Parduoda Už 
geriausia pasiūlymą. 

12242 ą Emerald Avenue. 

Pardavimui 6 kamb. baldai, šaldytu
vas, televizijos aparatas, radijas Ir 
t.t. Galima matyti kasdien nuo 8 v. 
r. Iki 2 popiet; šešt. vakaro; arba 
visą, dieną, sukmad. 4455 S. Tulmuii 
Ave. IiAfayette 3-6041. 

MOTOROLA 
Has openings on the l s t 

and 2nd shifts for 
ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 
INSPECTORS (Electrical) 
CABINET INSPECTORS and 
PATCHERS 

Earn highes wages with auto-
matic raises. F r e e insurance. 
Liberal paid vacation. Low cost 
męals and all rccreational facil-
ities. Work vflth cheerful, satis-
fied pe*ople and build your future 
of financial security through one 
of the tyest profit sharing plants 
in the country. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

M A N 
WANTED 

FOR 

Floor Covering 
Sales Dept. 

Experience not necessary, 
though desireable. „We will 
train. Our business is good. We 
have need of additional sales-
man. 

FAMOUS SEARS 
EMPLOYEE BENEFITS 

INQUIRE IN PERSON 

See Mr. Ingraham 

SEARS ROEBUCK 
&C0. 

5938 W. Cermak Rd. 

KKPAIU MAN 
BUICK DYNAFTX)W 

New building, good hours aver-
age $100 per week, mušt have 
references and experience, ap-
ply to. Mr. Sherman. 

BONNIE BUICK CO. 
* 1111 Chicago Ave 

EVANSTON 
Sheldrake 3-6100 

Atsakomlnga katalikiška suaugusi Aei 
rna — karo naftlfi — turi išsikraus
tyti iš dabartinio tamsaus buto. Ji«B-
ko 4-1 kamb. neapstatytą, apAIldo 
ma arba no. butą pietvakariuose. 
Galinti užimti tuojau. Oeras paliu
dijimas. Skambinkite YArd* 7-0081. 

IftNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas ofisas 
MED. DAKTARUI 

2723 West 71 Street 
Chicago 29, m. 

Atsakomlnga nuolatine tarnautoja. 
Jinftko 3-4 kamb. neapstatyta Šildo
ma, mleg., privalia vonia. butą. (be 
rfislo) ftiatirej. Patogus susisiekimas 
su miestu. M o k t i Iki $7f> per mft-
nesj. Geras paliftdijlman. Jei galima 
Hi-ti kataliku bažnyčli). Skambinkite 
I! Ai i i-on 7-290H, nuo 8: 3J> Iki 6 vai. 
vakaro šiokiadieniais. 

DSmrsio savininkai! Koledžo abituriente, 
žmona ir 2 vaikai skubiai jirSko su 2 
mieg. neapstatyta, Šildoma būtą. Pietva-
karuosr arba vakariniame priemiesty. 
Gali mokėti iki $75. Geriausi paliudiji
mai. Skambinkite dienomis nuo 8:30 ry
to iki 5 vai. vakaro. OLympic 2-7600 
Prašykite Bill Jezevvski. 

Išnuomojama 2 kambariai dak
taro ofisui arba biznio reika
lams geriausioje lietuvių apylin
kėje Roselande. Judriausioje 
gatvėje. 

10756 So. Michigan Ave. 

Pašaukite tel. TOwnhall 3-5334 

Rami pora be vaiku abu dirbantieji 
skubiai Jieftko 4 kamb. neapstatyta 
butą pietuose arba pietvakariuose. 
Puikiausias paliudijimai. Užtikrina, 
kad geriausiai prižidren butą. Gali 
mokStl iki $65. Skambinkite Hllltop 
6-6000, praftykite 4 rengiamojo 
kamb. Irenai nuo 7:30 ryto iki t : to 
vai. vakaro, kasdien. 

HELP WANTED — MOTERYS 

MOTOROLA 
has openings for 

SOLDERERS 
WIRERS 

Be at your best earning highest 
vvages with automatic raises. Free 
insurance and many other bene-
fits. Work with cheerful, aatisfied 
people and build your future of 
financial security through one of 
the best profit sharing plants in 
the country. 

Employment office open daily 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Maža ftelma — motina ir 14 metu 
duktė Jieftko 2, 3 ar 4 kamb. ne-
apstatyto apftildomo flato, Mar
ei uette parke, Cicero ar bet kur gra
žioj apylinkėj, ChicaKOs ""pakrašty. 
Saukite SEeley 3-2661 nuo 5 vai. iki 
6:30 v. v. darbo dienomis. 

Turi ifteiti d51 statomo Congress 
Street Hlg-hway. 3 suaugę asmens, 2 
dirbanti, skubiai turi gauti 5-6 kamb. 
neapstatyta butą arba namą. bet ku
rioj gražioj apylinkėj, ftloj vietoj 1S-
gyveno 10 m. Mok?s prieinamą nuo
mą. PraSo saukti Mrs. Tltono 

KlMl/.le 8-7872 

Išnuomojami 2 atskiri apstatyti kmb. 
Vienas su virtuves privilegijom. Vo
nią ir ftiltas vanduo visą laiką. 

RR42 S. Tai man Ave. 

DSmesio, savininkai. Pora su vaiku, 
dabar gyveną labai ankstoj vietoj, 
skubiai Jieftko 4 kamb. neapstatyto 
huto, su apšildymu ar be. Vyras dir
ba Lyons'e. Bet kurioj geroj vietoj 
Lyons, Cicero, Stlckney ar apylinkėj. 

Skambinti OLynipic 2-870A 
Šiokiadieniais 

DSmesio savininkai. Patikima pora 
ir 7 m. amž. dukrelS, turi gauti 2 
miegam, kamb. neapstatyta butą. No 
rčt.u. gauti toli vakaruose arba Ci
cero, bet eis J bet kuria gražia apy
linkę arti prie susisiekimo. Gali tuo
jaus užimti urba guli palaukti iki 
rugsSJo 1-30. I.Aumlalc 2-2U8S po 
6 vai. v. CRawfOfd 7-7339 prleft 6 
vai. v. 

YOUNG LADY 
AS 

Switchboard 
Operator 

Experience desireable. Famous 
Sears Employee Benefits. 

APPLY IN PERSON 

Sce Mr. Ingraham 

SEARS ROEBUCK 
& CO. 

5938 W. Cermak Rd. 

Savininkai — skubu! biznierius, žmo
na ir 2 vaikučiai skubiai turi gauti 
4 arba 6 kamb. neapstatyta butą, ap
šildomą arba ne. Daktaro jsakytas 
persikelti. Ne rūsyje. Bent kurioj 
gražioj apyllnkSJ, geriau vakaruose 
arba .pietvakariuose. Prafto saukti: 
HArrlson 7-7180 nuo 9 iki 6 vai. v. 
•— plrmadlenj iki šeštadienio. 

Rami kataliką šeima skubiai jieftko 
B ar 6 kamb. neapstatyto buto ar 
namo; patogiai } parapijinę mokyk
lą. Pageidauja vak. ar ftlaurvak. 
miesto daly. 14 m. gyv. dabartinSJ 
vietoje. Išvaromi, naujas savininkas 
nori pats užimti. Geros rekomend. 

Skambinkite MKrrlmac 7-1806 

Savininkai, jilsų pagelba reikalinga! 
Motina ir suaugusi duktė skubiai 
Jieftko 4 kamb. neapstatyto buto, su 
apšildymu. Pietinėj ar pietvak. mies
to daly, arti transportacljos ir ka
talikiškos bažnyčios. Gali mokėti iki 
$70; gali tuojau užimti. Skambinkite 

l{ \<li i m v 3-5080 

DSmesio, savininkai. Atsakinga šei
ma iš 3 suaugusią. 2 dirbantieji, bū
tinai reikalingi 5 ar 6 kftmb. neap
statyto buto, apšildomo ar ne, pie
tinėj, pietvak. ar pietrytinėj miesto 
daly. Nori tuojau užimti. Geros re
komend. Prieinama nuoma. 

Skambinkit KKmvood 8-0123 

PARDAVIMUI 

REAL ESTATE 

Savininkas parduoda — arti 62-troa 
Ir So. Mayfleld 2 miegam, kamb. 
mm in i Georgian namą. Labai didoli 
kamb. Didelis rūsys; automatiškas 
aliejinis apšild. ir karštas vanduo. 
k«>uiiu vonia; kabinetą vlrtuvC; pul
kus susisiekimas; arti bažnyčią . ir 
mokyklų: jkainuota skubiam parda
vimui. POitsiiuMitli 7-8408 

Pietvakarinėj miesto daly parduo
damas 2 augfttą mūrinis namas; ga-
zinls centrallnls' apšildymas; auto
matiškas karšto vandens ftildytuvaji; 
naujai iftdekoruota; 2 automoboliama 
garažas. Galite tuojaus užimti abudu 
butus. 

3010 So. Druke Ave. 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kur} kiek 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavfijas 
suteiks .Jums sąžiningiausią ir 
tnandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga g$d<>9 nedaro. 
PrieS perkant automobili, nepa* 
tnirškite,užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SMITAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Westem Ave. 

REpublio 7-6400 

Jei turit" i»anliiotl ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640. • 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS I 

{DOMIOS K N Y G 0 8 

AR JAU TURITE 
SAN MICHELE KNYGOS 

II DALĮ? 
Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve-
da i žemes drebėjimo sunaikinitą I 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pašau- | 
lio paslapčių, rūp3stingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! % 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Išnuomojamas 2 kamb. apstatytas 
butas rūsy. Atskiras u j imas Ir vonia. 
Karstas Ir saitas vand. Centrinis ap
šild. Nauji baldai ir šaldytuvas. 7157 
S. Itockwcll Kt. IIIIIII<MU 4-S722. 

Išnuomojamas didelis šviesus mleję. 
kamb. prie mažos šeimos. Galimybe 
naudotis virtuve. Kreiptis 3-e auRste. 

3061 8. Campbell Ave. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Teatras pardavimui BU visu pastatu. 
Prie 1404 8. 49th Court. Cicero 
376 sėdynCs. Geras biznis. Vienin
telis teatras 2 kvadr. mylių apylin
kėje. Senai jsteigtas b'znis. Skam
binkite ponui Babitz pasikalbėjimui 
bet kada pd 5 valandos vakaro. 

OLympic 2-2372 

KF.NAI J8TKIC.TA MftSOS 
KRAI T l V f t 

Pilnai (rengta. Judrioje South apy
linkėj. Proga lenkui ar lietuviui mė
sininkui. Modernūs (rengimai. Nori 
tuojau parduoti, (kainuota nebran
giai. Skambinkite vakarais tarp 7 ir 
8 vai. 

I i i I K i f i< 1,1 8-16A4 

GROSURNfc IR MftSOS K KAI I i ' V A 

Įsigyvenęs biznis, modernūs (rengi
mai. 4 kambarių butas užpakaly. 
Lietuvių Ir lenkų apgyventoj apylin
kėj. Parduoda nebrangiai. Pirkėjas 
gali pirkti savo sąlygom. 

YArds 7-5786 

PARDAVIMUI RKSTORANA8 

Įsigyvenęs, gerai einas biznis, pui
kioj biznio apylinkėj pietinėj mies
to daly. Pilnai (rengtas. Nori sku
biai parduoti. Pamatę (vertinsite. 

Skambinkite: 
RKffeiit 4-0305 

D Ė M E S I O 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai lema —» 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

•%« „ D R A U G A S 1 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, m. 

Nesenu* išėjusi Kun. P. 
Kirvelalčio paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALBOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal (rišimą: 

$1.00; S1.S0 I r $1.50 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

f~ " \ 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgla Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 60 et 
Pinigus siųskite kartu au užsakymu. Užsakytos knygos 

pasiunčiamos pastų. 
Užsakymus siuskite: 

" D R A U G A S " 
I 2334 South Oakley Avenue Chicago Š, R M i 

0* . , * 
"N 
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Penktadienis, rugp. 1 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
- • . i 

KANADOJE 
Pirmoji i lietuvaitė 

įgijusi daktaratą 
Gimusi Kaune, yra baigusi 

Kauno ''Aušros" Mergaičių Gim 
naziją, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Humanitarinių Moks
lų Fakulteto Istorijos ir Filolo
gijos skyrius ir iki antros bol-

| " plp . " > : . " " • 

nazijoj. 1945 — 1948 metais 
gilino studijas Tuebingeno uni
versitete, ruošdamosi daktara
tui. 1949 m. pradžioj emigruo
ja Kanadon. Įstoja \ Ottawos 
universitetą. 1950 metais sėk
mingai išlaiko daktarato egza
minus ir pakviečiama dėstyti 
rusų kalbą tame pačiame uni
versitete. Po 2 metų intensy
vaus darbo (1950 — 1952) bai
gia rašyti disertaciją anglų kal
ba : Women in Lithuanian Folk-1 
lore ir ją apgina Summa cum Dėkoju BALFui už pasirūpi-
laude. Kanados sostines spauda i nimą padovanot kratelį. Jį ga-
įdėjo aprašymus, kreipdama sa I vau per p. Spragauską. Už tai 
vo skaitytojų žvilgsnį į tolimą esu Tamstų įstaigai labai dėkin-
legendarinę Gintarų Salį ir jos g*8- sigmas Duseika, Grenzstr. 
iki šiolei dar neatskleistus ž m o 7> b a r - 5 2 / 2 ' Hamburg-Loks-

BALF dovanas gavome. Ir t i n l ° inžinierių suvažiavimo Chi 
rūbai ir maistas mus l a b r t , g £ Ž a P t a r l m a * 
džiugina. Pons Dievas teduoda. 
Jums, aukotojai, amžiną laimę. 
— Jonas Jesėjus, VViensdorf. — 
Pranešu dar, kad mano seniūni
joj yra dar 17 narių. Jų padė
kas taip pat siunčiu. 

Jūsų BALF siuntinėlis, kaip 
saulė nušvietė mus. Visos do
vanos geros, mielos, svarbiausia, 
kad iš Jūsų geros širdies mums 
suaukotos. Nežinau nei kaip 
Jums padėkot! — Janas Lengvi
nas, Ubendorf. 

• • -

Dr. Marija Paplauskiene — 
Ramūniene (Makauskaitė) 

ševikų okupacijos mokytojavusi 
Kauno "Aušros" Mergaičių Gim 

nijai dvasinius lobius. Marija 
Ramūniene yra trijų vaikų mo
tina; daktarė ugdo jaunąją lie
tuviškąją kartą namuose, dėsto 
universitete, vadovauja vietinei 
lietuviškajai mokyklai, aktyviai 
dalyvauja lietuviškos spaudos 
gyvenime. Nukryžiuotos Tėvy
nes skausmas lengvina kiekvie
no tremtinio pastangas... Nuo 
š. m. rudens jinai pakviesta dės 
tyti Rusijos ir Europos istoriją 
Ottawos un-te. 

tadt. 

TREMKNIŲ ŠALPOS REIKALAI 
Dėkojame BALFui už siunti-; BALFui siunčiame nuošir-

nį, kurį gavome geg. 10 d. Buvo' džiausią padėką už gražiuosius 
neapsakomas džiaugsmas. Dė- maisto BALF-CARE siuntinius, 
kojame šimtus kartų! Džiaugia
mės, kad mūs vargšų jūs neuž-
mirštat, kad mes matome lietu
vių gerą širdį sunkiai gyvenan
tiems. Mums juk visko trūksta. 
Kartais nežinai nei ką daryt... 
Nėr ko valgyt, o čia reikia jau 
batus taisyt. Darbo — jokio ne
įmanoma gaut. Papuolėm į to
kį biedną kraštą, į kaimą. Mies
tas toli, fabrikų nėra. Dar kartą 

Visi čia gavome BALF-CARE 
paketus. Visų lietuvių vardu 
širdingai dėkoju už mums rei
kalingą šalpą. Tikimės, kad ir 
ateity mūs nepamiršite. — O. 
Spurgaiticnė, Heidenheim. 

A. f A. 
IZIDORIUS STANKUS 
Gyveno 1437 S. 49th Ct , Ci

cero, 111. 

Mir«- liepos 31 d., 1962, 11:20 
vai. ryto, sulaukęs pusgs am/.. 

Gimė Lietuvoje. Kilo lft Ra
seinių apskričio, Jurbarko pa
rapijos, Dainių kaimo. 

Pasiliko didellamo nuliūdimo 
žmona Kotryna (GrelciutS), 
trys .sūnus: Pranciškus; Jonas, 
mart i Antanina; ir Edvardas. 
Neseniai mirusio sūnaus Juo
zapo žmona filena Stankienfi. 
DuktS Angelą Kvarda, žentas 
VVilliam ir anūke Kotryna. Se
suo Ona Mockiene su seimą, 
kiti gimines, draugai Ir pažįs
tami. 

Priklausė šv. Antano Draug. 
Dievo Apvaizdos parapijoje. 

Kūnas pašarvotas Vasalčlo* 
Vance koplyčioje, 1448 S. 60th 
Ave. Cicero, 111. 

Laidotuves Įvyks pirmadieni, 
rugp. 4 d., is konlyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtus J Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už vellontcs sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas 1 šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, Sflnfls, Duk 
te, Marčios, / n i t a s , Aimkr, Se-
auo Ir kiti glminčH. 

laidotuvių diroktorlus Alfre
das Vasaltla- Vance. O L 2-1003. 

DĖMESIO, SAVININKAI! 
CEMENTO DARBAS 

VISOKIŲ RŪSIŲ 
Cementiniai kvadratiniai gabalai, pa
matai, namų pakėlimas, garažai, ša
ligatviai, rūsiai ir plytų darbas. — 
Nemokami apskaičiavimai. 

PETER AMERIO 
RADCLIFFE 8-6017 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
I Tel. WAIbrook 5-9209 

f 

I 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotus darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi | namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. I 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franclsoo. i 

Telef. YA 7-1099 

U ž į v a i r i a s B A L F g ė r y b e s v i -
siems čia gyvenantiems lietu
viams dėkų. Dėkoju ir už man 
prisiųBtą B A I V F T C A R E pakietą, 
— A. Antanaitis, Landshut. 

BALF rūbų siuntą birželio 18 
d. gavau. Nuoširdus dėkų gera
širdžiams amerikiečiams už do
vaną. — J. Žurauskas ir šeima, 
Siefelbach. 

Geg. 9 d. gavau taip lauktą 
kuriais apdovanojote mūsų ko- }BALF pagalbą. Nagi gavau — 
lonijos lietuvius. Daugelio lietu- Į C ARE paketą! Dėkoju ir tikiu, 
vių vardu dėkų. D. Kalvaitis — , k a d t o l i a u m ū s nepamiršite! — 
(21a) Rheine i West , Danloup j 0 n a Zypienė. 
Kasėme, Block 4/22. 

Pas mus šventa. Mes gavome 
BALF didelį maisto siuntinj. 
Mano vaikučiai labai laimingi, 
o man nereikės galvos sukt, 
kaip rytojaus dienai gaut pie-

dėkavojam už tą gardų sūrį , ' tus. — Marija Lyverienė, (24a) 
pieno ir kiaušinių miltelius ir už Geesthacht/Elbe, Am Spaken-
sviestą. Ir prašom labai širdin- berg 16. . 
gai — nepamirškit mūsų! Mes 
Jūs tai jau niekad nepamiršim, _,_, A 
kada valevsim vis dėkosim ir! Sergančiai Rūtelei gavau 10 Kaaa valgysim, vis ueKosim u . . TsJnnž»ird*iai dėkų Būt 
pražysim Dievo Jums sveika- *** c\u- , W u o s ] 

tos. — Adomas Pūdymaitis, 

Nuoširdžiai dėkojame už 
BALF siuntinj, kurį gavome 
geg. pradžioj. — E. Mackevi
čius. 

Ober Zachersdorf, Post Mitter-
fels, Kreis Bogen. 

Širdingai BALFui dėkojame 
už drabužius. Buvo ir apiplyšu
sių. Dėkojame ir už maisto siun
tinį. Kaip sergančiam cukraus 
liga negalima visų gautų pro
duktų valgyt. Turiu laikytis die
tos. Žmona serga reumatizmu ir 
inkstais. Jai reikia taip pat die
tos. Prašytume ir toliau maisto. 
Pageidautume, kad prisiųstu-
mėt vyriškas kelnes. — P. Lape
nas, Krankenhaus Liudelles, Bi-
berach a. d. Riss. 

gera, kad mūs nepamirstumėt ir 
toliau. — Marija Jasaitis, See-
dorf, Lager Bar 42. 

Už 10 markių nuoširdus 
BALFui dėkų. — Olga Grigaliū
nas, Seedorf. 

Už BALF-CARE paketą la
bai dėkoju. Ramelis, Veilchen-
str. 16, Karlsruche. 

Už BALF-CARE paketą nuo
širdžiai dėkoju. — P. Ledūns-
kas, Buntenuack! 

BALFui už rūbus nuo žmo
nos ir vaikučių dėkoju. Norė
čiau savo vaikučiams pradžios 
mokykloms knygų. Pamatęs, 
kad aš gavau iš BALF dovanų, 
mano kaimynas Jonas Stanulis 
ir pageidauja paramos. Pagel-
bėkit ir jam. Skaudu, kad nei 
mokyklos nepajėgiame išlaiky
ti. Būtų gerai vaikus lietuviškai 
pamokyti. O juk mūsų bočiai ir 
prabočiai išlaikė lietuvybę gy
vą. — A. Porys, Am Stadtpark, 
Deggendorf. 

• 

INŽINIERIŲ ŽINIAI—BOSTONE 
S. m. rugpjūčio 1 dieną 19:30 

vai. pas col. Vytautą Dabrilą, 23 
Romsey St., Dorcheeter, Mass., 
įvyks ALIAS Bostono skyriaus 
susirinkimas. Dienotvarkėje: inž. 
K. Daugirdo paskaita: „Naujieji 
metodai liejininkysteje" ir visuo-

Gavau iš BALF" dovaną — 
siuntinį maisto. Nesenai miru
sios mamytės laidotuvės sudarė 
daug išlaidų ir įbridau į skolas. 
Maisto gavimas padės man. Dė
koju Amerikos lietuviams už 
rūpinimąsi mūsų gerbūviu. — 
Ona Skėrienė, (24a) Geestacht 
Elbe, am Spakenberg 18. 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMUS MA
SINOS • LVGINTUVAI viRON 

ERS) O PLOKŠTELES (RE-
CORDS) O NAMŲ REIKMENYS 

WELSS APPL1ANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

T e l Y Aid* 7-3666, Chicago 32, III. 

/V • i v . 

PRANCIŠKUS SMHH 
Mirt li<-poH ai d., !»&-• »u-

luukcH puMs amžiaus. 
a i m e Lietuvoje. Kilo ifi Pa

nevėžio aptikrlčlo. 
Amerikoje išgyveno 39 tn. 
l'amliko nuliūdę, draugui Ir 

pu&Jstaml. 
ljuidottiv$ini.s rūpinasi: Mar

tini ir Petru* Ktrkickal, 3417 
So. l'nlon Ave.. tel. CLlffside 
4-6490. 

Priklauso prie Chlcagos Lie
tuviu Draugi joa. 

KunuH pašarvotai Antano M. 
PhUllpH koplyčioje. 3307 So. 
Lituauica Ave. 

l^aidotuvčH Įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio mtli. - dieną. IA ko
plyčioj* 8:30 vai. ryto bus at-
iydčtaH j HV. Jurgio parapijoH 
bažnyriij. kurioje {vykti gedu-
lingOH pamaldoH už. velionio* 
Hlehj. Po pamaldų btUI nulydė-
taH ) šv. Kazimiero kapinei*. 

Nuoširdžiai kviečiamo VIMIIH: 
gimlnoH, draugui! ir pažjHtamua 
dalyvauti stone laldotuvCtie. 

NuliOdv: Draugu! ii- pn/j.t.i-
mi. 

LgldotUVtU diiektoriuM Ail-
tanaH M. Phllllpa. YA 7-3401. 

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

ONA BUBLIENE 
(Pagal tčvus SUUBKNTUKfi) 
Gyveno Culumet City. 111., ir 

l lammond, lud. 
Praėjo trys metai kai negui-

lentinga nilrtlH atakyr^ lft ind
ui] tarpo mylimų, žmon.j, h" mo-
tlnClo-

Netekome HUVO mylimoH rug
pjūčio l d.. PJ4!> m. 

Nora laikas tęslaai, bet mea 
JOH nlekadoa negalėjime už
miršti. Ji apleido to. vargingą 
ši«i pasaulio gyvenimą ir nuke
liavo ) am. mo poilsio vietą. 
Kūnas Halai Hv. Kazimiero ka
pinėje, 28-tamc bloeke, lai gai
lestingas Dievas autolkla jai 
a m-M u:j a l i l s . i . 

PumaldoH už a. a. Unoa Bub-
li. n.-, alelą, 8v. Mlftlos au eg-
/.< l \ uoiiiis. i.us atlalkytoH Hv. 
PranelškaiiM bažnyčioje, India
na Harbor. lnd.. rutfp*jUčlo li
rą dieną, 8 vai. ryto. 

\ 
Nuliūdę: Vyras, l>ukt<s Sū-

nūs, Maii'ioH, Amlkal. Seaerya, 
lirolial, Hvogeriai, Puislirollui, 
I'us^eserčs, Ir ktto.s ginttnc'M. 

MtMBIR 

« 

STANKŪNAS 
FOTOGRAFAS 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 

v 

- •—•-

ATIDAHA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

-

ALEKSANDRA 
WASKELAVICIENfi 

(Pagal pirmą vyrą 
DOBK KVIM fcH•) 

Gyveno 12247 S. Orchard St. 
Tel. Blue Island 2975-Y-3. 

MlrC ltepoa 29 d., 1962, 6:25 
vai. vak., aulaukua 70 m. amž. 

Gim« Lietuvoje Kilo iš Tau
ragės apakrlčlo, Laukuvos par. 

Amerikoje lSgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Elena Monatavlčlenfi au 
Seimą, aūnua Aleksandras Do-
nlle, marti Valerija- Ir šeima; 
daug anūką ir proanūky, kiti 
glmin5a, draugai Ir pažjataml. 

Priklausė prie ('hieago Lie
tuviu, draugijai, Kęstučio Pa-
Salpoa Klubui, Uteaos Ir Že
maičių Draugisktoifia Klubams. 

KOnaa pasarvottu< dukters na 
muose, 6145 8. Maplevvood Ave. 
Tel. WAlbrook 5-0195. 

I,aldotuv6s Jvyka rugp. 2 d., 
iš dukters namą 9 vai. ryto 
bus atlydėta J Gimimo Pane
les švenč. parapijos bažnyčią, 
kurioje )vyka gedulingos pa
maldos už vellon8a alolą^ Po 
pa maldą bUi nulydCta J Šv. Ka 
sslmlero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
glminea, draugus ir pažjatamus 
dalyvauti Sloso laidotuvėse. 

Nuliūdę: I>uktP, Kūnus, į t a r 
ti, AniVkiii, I»roanūk»l ir kiti 
gimines. 

Laldotuvlą direktorlUH Ju
lius LluleviClus. Tel. liA 3-3572 

A. A 
BERNAKD KUKTA 

Gyveno 4828 
Cicero, III. ' Tel. 

W. 16th St., 
TO 3-0160. 

MlrC Burbank, Caltf., liepos 
28 d., 1952, sulaukęs 64 m. 

Glm6 Lietuvoje. Kilo iš Tra
kų apskričio, Žiežmarių para
pijos, Teiiovišklų kaimo. 

Amerikoje ifigyvono 47 m. 
l^atllko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Andrlulaltyte), 
trya sūnūs: Hcn, marti Zelma; 
Prank; Ir Rlchard, marti Lau
ra. Sesuo J Ieva Kazdallls, jos 
sūnua Stanley. Du avogerlal: 
John Andrew, jo žmona Peggy; 
Ir Stanley Androvvs; Ir jų fiel-
rnos. Dvi ftvogerkoa: Patricla 
Bernotas, Jos vyras Joaeph; Ir 
Stella Bhlmkunus, joa vyraa Jo-
seph; Ir Jų sėliuos. Kiti gimi
nes, draugai Ir pažįstami. Lie
tuvoje liko brolis Ir dvi seserys 
su šeimom. 

Kūnas pašarvotus A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Ave., 
Cicero, 111. 

Laidotuves Jvyka Šeštadieni, 
rugp. 2 d., IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bua atlydčtas J šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurio
je Jvyka gedullngoa pamaldos 
už vellonles alelą. Po pamaldų 
bus nulydetan 1 šv. Kazimiero 
kaplnea. 
- Nuoširdžiai kviečiamo vl«ua: 
gimines, draugua Ir pažjstamua 
dalyvauti šiose laldotuvčso. 

Nuliūdę: žmona, Sftnus, Mar
čios, Sesuo ir kiti gimines. 

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. TOvvnhall 3-2109. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

A ik 

ANTANAS BENESIŪNAS 
Gyveno 8337 So. Marshfield Ave., Chicago 111. 

Mirė rugpjūčio-Auguat 2, 1942 m. sulaukęs 62 metų. Gimc3 
Lietuvoje, Panevėžio apskr., Smilgių parapijos, Tarvydi kaim>. 
Amerikoje išgyveno 42 m. Yra palaidotas Sv. Kazimiero kap. 

Paliko dideliame nuliūdime dukrelę Oną Kaulakienę ir žentą 
Alphonsą, seseris: Veroniką Vitkauskienę, Karoliną Norvainis, 
ir Oną Kriščiūnas ir jų šeimas, pusbrolius: Ignacą Benešiūną ir 
Aleksandrą Naravą ir pusseserę Oną Kachušį ir jos šeimą. 

Atmindami brangų tėvelį a. a. Antaną Benešiūną užprašėme 
gedulingas šv. Mišias, rugpjūčio 2 d., 1052 m., 8:00 vai. ryte, 
S v. Juozapo parap. bažnyčioje, South Chicagoje. 

Kviečiame visus ir visas gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir sykiu su mumis pasi
melsti už a. a. Antano sielą. 

Aš tavęs, mano brangusis teveli, niekuomet neužmiršiu. Tu 
pas mane jau nebegrįši, bet aš anksčiau ar vėliau pas tave 
nueisiu. Tebūna tau lengva šioa šalies žemelė. 

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, seserys, pusbroliai, pusseserė, 
visi giminės ir kaimynai. . 

\ , 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSdl! 
—- «»Ttalnku — 

• 

St. Casimir Monumcni 
Company 

3914 W«tt l l l th Street 
Vif>s«« Rinkas nuo Kapinių 

DltUlaiiHiaM PaminUianig 
Planu Pasirinkimas Mtoato 

Telol. CMirciPst 3-6335 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPEKAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

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

: ^ 

4181-83 
Archer Ave. 

LAfayette 
3-3171 

Lengvi išsimokėjimai pritaikomi visiems. 
« v ~ 4-

Jolm F. Eutteikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS > 
4605-07 South Hermitage flvenuo 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKT| 

sos 
ANTHONY B. PETKUS 

1410 S. 50i* AVE. 
CICERO- I*X. 

LAIDOTUVINI D I R E K T O R I U S 
6812 SO. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 
GRovehilI 6^142 

HEmlock 4-2644 

TOuiihall 3-2100 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
Š4ukitt 

MAŽEIKA » EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyfla 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amhiilnnsu patarnavi- ^ ^ ) | MOK .tiirlinc teoply^iai> 

ma« y r a telkiamas ^ ^ r U ° H e U h k * ^ 8 " 
diena ir n u k t j . 1U»- W Jjf l t—la. , ,1. , dalyM. I r 
kale fenuktto ' 3 W f £ _ ""*"*» IN« t a r-

^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ % l ^ t » naujam. 

STEPONAS C LACHAWICZ 
2314 We»t 28rd PLACE Tel. Vlrgiinia 7-667t 
10756 S. MICIIIGAN AVE. PUUman 6-12U 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We»t 18th STREET Tel. SE«4e? ^5111 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 501h AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1009 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. H A L S T E D S T R E E T 710 VV. 18th S T R E E T 

Telephone Y A r d s 7-1911 

_ LEONARDAS FrBUKAUSKAS 1 
10821 S. MICIIIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

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

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. L I T U A N I C A A V E . Tel . YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAL1FORN1A AVE. Tel. LAfayette 8-8672 

LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 WEST 46th STREET . Tel. YArds 7-07S1 

\!vp>\ >mu^^±u: —.» 

n i H i i i M ^ f c +1 
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(TONI 
X Advokatas Kenneth W. 

Jakus atidaro š. m. rugpjūčio Tulabą. Tuo laiku Romoje bu-

X Kun. dr. Vytautas Bal
čiūnas, Elenos Masaitienės bro
lis, šv. Kazimiero Kolegijos Ro 
moję dvasios vadas, po ilgokai 
trukusių kelionių Portugalijoje 
(buvo Eucharistiniame kongre
se, Fatimos Dievo Motinos šven 
tovėje ir kitur), aplankęs Liur-
dą, buvo grįžęs į Romą. Ten pa 
vadavo vysk. Padolskį ir prel. 

*-g*r""i 

men. ofisą 100 Boradvvay, Mel-
rose Park, 111. Jakus praktika
vo teisę Chicagoje, 10304 So. 
Michigan, ir abejose vietose tu
rės ofisus. Jis yra baigęs Chica-
gos universitetą ir teisių laips
nį gavo De Paul universitete. 
Prieš pradedant praktikuotis 
teisėje, Jakus mokino vakarais 
imigrantus Chicagos augštesnė 
se mokyklose. Jis keturis me
tus tarnavo JAV kariuomenėje 
Anglijoje, Prancūzijoje, Belgi 
joje ir Vokietijoje. 

vo neišpasakytai dideli karščiai, 
kokie jau seniai nebuvo buvę. 
Dabar kun. V. Balčiūnas išva
žiavo į Prancūziją, Annecy 
baigti disertacijos reikalus ir iš
vyksta į Glasgovą, Škotijoje. 
Ten lietuvių šeimoje pailsės 
(jau keli metai jis visai netu
rėdavo poilsio, nes atostogų me 
tu rūpinosi savo disertacija). 
Tik rugsėjo 10 d. grįš atgal į 
Romą prie savo tiesioginio dar
bo. Kitais metais jis planuoja 
aplankyti Jungtines Amerikos 
valstybes. 

X Naujai išrinktoji Chicagos 
Lietuvių Studentų Draugijos 

X Mrs. E. Motiekaitienės na
muose, 1310 So. 49 Court, Ci
cero 111 rugpjūčio 2 d. (šešta- p a s i s k i r a t ė pareigo 
dienį) 7 vai. vakare ruošiama J „,__ „_ _ „ , „ 
„bunco party" su vaišėmis ir 
dovanomis. Pelnas skiriamas 
Tėvo Bružiko statomai bažny
čiai Montevideo lietuviams. Ren 
gėjai kviečia visus į šį parengi
mą. 

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 6-tas skyrius rugpjūčio 3 
d. rengia išvažiavimą Dan Ryan 
VVoods, prie 87-tos ir VVestern 
av. Vieta — Nr. 24. 

X Pranešama, kad naujai iš

mis : Edvardas Zobarskas 
pirmininkas, Rimantas Dirvians 

; kis — vicepirmininkas, Ritas 
Babickas — kultūrinių reikalų 
tvarkytojas, Danutė Dirvians-
kytė — sekretorė ir Jonas Va-
riakojis — iždininkas. 

X Sofija Jurgaitis, Tovvn of 
Lake kolonijos žymi veikėja, 
šv. Kryžiaus parapijos choris
tė ir solistė, baigia gražias atos 
togas. Ji rašo, kad dabar esanti 
St. Joseph, Mich., kurorte, ku 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Gydytoja Jadvyga Radze-
vičIutė-Maziliauskienė, kuri dir
ba Barnett Memorial Hospital, 
Paterson, N. J., praleido namie 
keletą savaičių atostogų. Čia 
jos vyras, chemijos inžinierius 
Stasys Maziliauskas, dirba vie-
noj įmonfj (VValtham Mags.). r i ( j ^ . e U - . g k i r i a m a a 

."** 2*J**?. X*l**!m™: lenkų karininkam,, ir karei-
viams „šviesti". Komunistų par 
tija šį universitetą laiko labai 

—Perrinko pirmininku. Pran 
cūzų Katalikų Darbininkų Kon
federacijos pirmininkas Gaston 
Tessier šiomis dienomis buvo 
perrinktas Tarptautinės Krikš
čioniškųjų Sindikatų Konfede
racijos pirmininku. 

— „švies" kareivius ir kari
ninkus. Neseniai Varšuvoj pra
sidėjo dvimetiniai Kursai, taip 
vadinamas vakarinis marksiz
mo-leninizmo universitetas, ku-

kė, šiemet atostogauja The 
Trapp Family Music Camp, 
Stowe, Vermont valstybėje Te- ̂ { ^ ^ ^ ' ^ ^ 0 į į į f . 
nai atostogauja rvairių tautų 
menininkų. Beveik kasdien vyk 
sta įvairūs koncertai. 

• — 500 m. sukaktis nuo Jo
no Gutenbergo pirmojo spaudi
nio — Katalikų Biblijos išlei-

Dariaus-Gireno legionierių posto suruoštame Dariaus ir Girėno 19 melų mirties sukakties minėjime 
dalyvavo daug žmonių, jų tarpe buvo žymių visuomenės veikėjų. Iš kairės į dešinę: Anthony J Ru
dis, Lietuvių yaizbos Buto prezidentą*, Stephen Gay, Dariaus-Girėno posto išrinktas vadas, teisėjas 
John T. Zuris, Alfonse VVells, Dariaus-Girėno posto teisėjas — advokatas, John L. Paukštis Dariaus-
Girėno posto vadas, Joseph G. Kamin, Dariaus-Girėno Public Relations Committee chairman se
natorius Paul Douglas, Al. G. Kumskis, Chicago Park apylinkės pareigūnas, dr. Petras Daužvardis 
Lietuvos konsulas Chicagoje. ' 

CHICAGOJE 

rinktos Lietuvių Studentų Są- j ris pragarsėjęs sieros voniomis. 
Ten daug žmonių suvažiuoja iš 
įvairių vietų, nes toji vieta yra 

jungos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Centro Valdybos pir 
mininko tikras adresas yra šis:! gera polsiui. 
Vyt. Kavolis, 5317 S. Maryland X Antanas Balčiūnas, teisi-
Ave., Chicago 15, Illinois. , ̂ ^ A t e i t i n i n k ų | | V y t a u t o . . 

X Adv. Juozas Grisius, gy-, klubo narys, praleidęs savaitę 
venęs Chicagoje, dabar gyvenąs j „Jūratėje", Beverly Shores, 
Los Angeles, Calif., sunkiai serilnd., atostogomis labai džiau-

— Enciklopedijos leidimo rei angažuodamas generalinius at
kalu. Šiomis dienomis Čikagoje I stovus, kurių uždavinys suras-
lankėsi žinomas spaustuvinin-1 ti galimai daugiau apylinkės en 
kas Juozas Kapočius (680 Bush j ciklopedi jos prenumeratorių. Pi 
wick Ave., Brooklyn 21, N. jnigų iš anksto nebus reikalau-
Y.), lietuviškosios enciklopedi-1 jama. Kiekvienas prenumerato-
jos organizatorius ir būsima- rius apmokės tik gautąjį į ran-
sis jos leidėjas. 

Juozas Kapočius turėjo pla
kas, gražiai ir tvirtai įrištą to
mą, kurio kaina numatoma 7,50 

tų pasikalbėjimą su vyr7„Drau d o l e r i a J e i t i k s u s i r a s m i n i " 
maliai reikalingas prenumera
torių skaičius, pirmojo tomo bū 

ga. Daktarų įsakyta jam vi
sokie darbai mesti ir kurį laiką 
visiškai nesikelti iš lovos. Los 
Angeles lietuviai katalikai linki 
jam greito pasveikimo. 

X Ona Getalienė sunkiai su-

giasi. Naujom jėgom grįžo prie 
savo darbo. 

X J. Grinius* gyvenantis 
Hartforde, Conn., suradęs ką 
kitataučių laikraščiuose apie lie 
tuvius, i š k a r p a s atsiunčia 

go" redaktorium Leonardu Ši
mučiu ir daugeliu kitų Čikagos 
lietuvių kultūrininkų. Paaiškė- s i * S a l i m a l a u k t i P a s i r o d a n t a ' 
jo, kad jau sudarytas pilnas teinančių metų balandžio mėn. 
redakcinis enciklopedijos ko- Netenka nei aiškinti šio di-
lektyvas ir numatytas pakan- džiulio užsimojimo reikšmės bei 
karnas bendradarbių skaičius, svarbos. Mes iš savo pusės te-
kad būtų galima kasmet iš-.galime palinkėti gerb. leidėjui 
leisti po 3-4 pilnus tomus, api- ir bendradarbiams ištvermės ir 
mančius po 300 su viršum pus- geriausios kloties. 

sirgo ir nugabenta į šv. Bernar j „Draugui". 

X Poeto Kazio Binkio poe-do ligoninę 
X Kun. V. čemauskas* šv. 

Juozapo parapijos klebonas, rū
pinasi naujos mokyklos staty
bos planais. Parapija turės gra
žią naują mokyklą. Tam pla
nui daug nuoširdumo rodo pa
rapijos komitetas ir parapiečiai. 

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Parcinkulio atlaidų 
pamaldos šiandien ir rytoj bus 
7:30 vai. vakare. Kun. kleb. A. jmuose, 3313 So. Union Ave. 
Linkus kviečia parapiečius pa- ( x T g v j Venckus, S J., 
smaudoti Dievo malonėmis, i rugpjūčio' mėnesį vyksta 'į 

- ~T , 'IBrockton, Mass., kur ves reko-
X Muzikas Zenonas Nomei-

zijos knygą, kuri išeis iš spau
dos šį rudenį, išleis knygų lei
dykla Terra. Tuo.leidiniu nori
ma paminėti poeto Binkio 10 
metų mirties sukaktį. 

X Ona D. Gerčiene, žinomoji 
Bridgeporto kolonijoje gerada
rė ir naujakurių globėja, lip
dama į tramvajų labai susižei
dė dešiniąją ranką. Gydosi na-

ka, gyv. Rochester, N. Y., at
vyko pasisvečiuoti į Chicagą ir 
apsistojo pas dail. A. Valešką. 
Muz. Z. Nomeika yra vargonų 
specialistas ir yra baigęs var
gonų klasę Paryžiuje pas žymų 
muziką kompozitorių Marche 
Dupre. 

X Muz. Petras Arminas, Ro-
chesteryje, N. Y., lietuvių ka-
talikų parapijos va rgon in inkas , ' n a m u s l r ten 8 t l P r e J a -

lekcijas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserims. 

X B. Vasiliauskiene, 8901 
Escanabo ave., šv. Juozapo pa
rapijos veikėja, susirgo ir gy
dosi namie, 

X P. Snarskis, šv. Juozapo 
parapietis, po sunkios vidurių 

lapių. 

Šis darbas vykstąs palyginti 
ne per sunkiai, nes iš 300 bu
vusių Lietuvoje enciklopedijos 
bendradarbių apie 250 šiuo me
tu gyvena JAV-se. Be to, pri
sidės nemaža vietinių senesnių
jų ir jaunesniųjų plunksnos dar 
bininkų. 

J. Kapočius iš Čikagos vyks
ta į Detroitą, Torontą, Cleve-
landą ir kitas mūsų kolonijas, 

— Baltųjų; gyventojų suma
žėjo. Chicaga 1940 metais tu
rėjo 3,397,000 gyventojus. Per 
dešimtį metų, iki paskutinio su 
rašinėjimo, kurs įvyko 1950 
metais, gimimai prašoko miri
mus 491,000, taigi — toksai 
turėjo būti natūralus prieaug
lis. Tačiau 1950 metų surašinė
jimas parodė padidėjimą tik 
224,000. Natūralus baltųjų prie
auglis yra 14,4%, o negrų — 
15,1 %. Palyginus 1940 ir 1950 
metų surašinėjimo duomenis 

X šv. Pranciškaus Vienuoly-1 i š k § j k d m g y v e n t o j u 
no Rėmėjų Chicagos apskritis 
rugpjūčio 3 d. rengia pikniką-

vauja 14 oro linijų, kad jis nori 
tartis su Chicagos miesto pa
reigūnais dėl naudojimosi O'-
Hare areodromu, nes Midway 
areodromas esąs perpildytas. 

— Pagrobė cigarečių ir tabo
kos už $24,000. Iš, Arthur Di-
xon Transfer Company, 1319 
So. State Str., troko buvo pa
grobta už $24,000 vertės ciga
rečių ir taboko. 

John Letwaitis, 35 metų, 
1108 Sedkwick str., minimos 
kompanijos troko vairuotojas, 
pareiškė, jog du plėšikai jį su
laikė, kai jis suko į gatvelę 
užpakalyje VVoods Brothers 
Inc., 3111 Michigan ave., kur 
jis turėjo iškrauti cigaretes ir 
taboką. Plėšikai Letwaitį iš
sodino iš jo troko ir perkėlė į 
kitą troką ir laikė jį belaisvėje 
ištisą valandą,,kol buvo iškrau
tas jo trokas. Vairuotojas ir jo. 
tuščias trokas buvo paliktas 
netoli 2200 W. 32rd Str. 

— „Suvalgė" šaukšto kotą. 
Henry Lovall, 34 metų, State-

dimo bus minima šį rudenį, ski
riant tam reikalui visą savaitę 
nuo rugsėjo 28 iki spalio 5 d. 
Tai bus kartu ir katalikiškosios 
spaudos savaitė. Organizacijos 
tuo reikalu yra sudariusios 
jungtinį komitetą, kuris pasirū
pins, kad tos savaitės minėji
mai vyktų po visą Ameriką. 

— Antanina Mockienė, žmo
na žinomo visuomenininko Sta
sio Mockaus, gyv. Bostone, 
Mass., po sėkmingos operacijos 
iš ligoninės grįžo namo. 

— Dr. Alg. ^ h i t e , kuris 
šiuo metu New Yorko Post Gra 
duate ligoninėje specializuojasi 
širdies ligų srityje, iš eilės ga-

mėse dalyvavo net Politbiuro 
nariai. Tokiu būdu padaroma 
dar vienas žingsnis lenkų kul
tūros naikinimo sistemoje. 

— Trečią seminariją uždarė. 
Pranešama, kad Vengrijos ko
munistai įpareigojo Vesprimi 
vyskupą uždaryti kunigų se
minariją šioje vyskupijoje. To
kiu būdu pagal komunistų įsa
kymą Vengrijoj jau uždaroma 
trečia seminarija. 

— Trūksta kunigų. Austri
jos sostinėje įvykusioje vienoje 
konferencijoje Vienos arkivysk. 
koadjutorius Jachym pareiškė, 
kad šiuo laiku kunigų skaičius 
Europoje yra pasiekęs propor
cingai žemiausią santykį. Vie
noje, — pastebėjo ark. Jachym, 
— daugiau negu du trečdaliai 
kunigų yra daugiau 60 metų 
amžiaus. Toliau jis ragino pa
sauliečius savo bendradarbiavi-vo trečią New Yorko valsty 

bes stipendiją tobulintis medi- m u l š l y S m t ' k n n « I » t r ū k u m * 
cinoje. Jis yra Marės ir Prano 
Vaitukaičių, gyv. Philmont, N. 
Y., sūnus. 

išvažiavimą Don Ryan miške, 
prie 87-tos ir So. VVestern ave., 
vieta — No. 25. 

Nesigailėsite atvykę į šį pik
niką, nes gausite gražių dova-

kilnojimosi, Chicagoje suma
žėjo baltųjų gyventojų 3,000, o 
negrų iš natūralaus prieauglio 
padidėjo 43,000. Įskaitant ir į-
važiavusius negrus iš viso Chi
cagoje spalvotųjų skaičius per 
paskutinį dešimtmetį padidėjo 

nų ir skanių užkandžių. Pelnas į™ 000 
skiriamas artėjančiam seimui 

ir jo žmona solistė Janina Ar-
monienė yra atvykę į Chicagą 
aplankyti savo draugų ir pa
žįstamų. 

X Algis-Kazys Šakalys, 6 
metų, 5949 Sangamon Str. bu
vo sunkiai sužeistas praeito tre 
čiadienio vakare, kai jis buvo 
sutrenktas prie 6003" Peoria 
Str. pravažiuojančio automobi
lio. Algis buvo nugabentas į 
Englewood ligoninę, jis yra kri 
tiškoje padėtyje. Algis buvo nu
blokštas 10 pėdų, kai jį užka
bino greitai važiuojantis auto
mobilis. 

X Kun. J . Petrenas, „Drau
go" bendradarbis, atostogauda
mas nuvyko į Torontą, Kana-
don, ir iš ten sveikina visus 
draugus ir pažįstamus „kaip 
Kanados laikinis pilietis". 

bei koplyčios statybai. 
X Chicagos moksleivių at-kų 

susirinkimas šaukiamas rugpjū
čio 1 d. 7 vai. vak. L. Vyčių 

operacijos grįžo iš ligoninės į salėje. Programoje papildomi 
rinkimai ir „Chicagos Dūdos" 
stovyklinis reportažas jumoris
tinėje dalyje. Nariams dalyva
vimas būtinas. 

X Ant. ir Aid. Minelgal nu
sipirko namus Marąuette Park. 
A. Minelga yra buvęs lietuvių 
aktorių kolektyvo *,Atžalynas" 
vaidintojas, dabar studijuoja 
Chicagos universitete inžineri
ją. Jo uošviai Gyliai turi lie
tuvišką valgyklą Halsted gat
vėje. 

X A. Judvitienes dukrele Sta 
n i slavą grįžo iš atostogų. Sta-

I nislava aplankė Colorado, Wyo-
ming, Montana ir kitas žymes
nes vietas. 

X Poetas Henr. Radauskas 
praeitą sekmadienį atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo 15 meti^ 
sukaktį. Svečių tarpe buvo me
nininkų ir rašytojų. 

X K. U. Laurinavičiai, Mar
ąuette Park žymūs veikėjai, ge
radariai bei stambūs verslinin
kai (biznieriai) rugpjūčio 12 d. 
vyksta į šv. Pranciškaus vie
nuolyną, Pittsburgh, Pa., daly
vauti savo krikšto dukters se
sers M. Colletos įžadų iškilmė
se. 

X V. A. Aleliūnai, 8819 
Houston ave., džiaugiasi gra
žiomis atostogomis, kurias pra
leido Kanados įvairiuose mies-Į 
tuose. 

— D. T. Norkus, tarnaująs 
JAV kariuomenėje, 24 metų, su 
nus J. Norkaus, gyv. 12541 
Wentworth Ave., Chicago, bu
vo sužeistas liepos 10 d. Korė
jos karo lauKe. Jis pašauktas 
į JAV kariuomenę praeitų me
tų birželio mėn. 

— Filmas nemokamai. Chi
cagos gamtos muzėjus (buvęs 
Field muzėjus) rugpjūčio 7 d. 
nemokamai rodys filmą apie 
Pueblos indėnus. 

— Pašovė Vyrą. Praeitą tre
čiadienį Chicagos detektyvas 
Neil Pourke pašovė Joseph M. 
Harris, 30 metų, iš Louisville, 
Ky., Edgewater viešbutyje, kai 
jis bėgo ir norėjo išvengti dėl 
netikrų čekių klausinėjimo. Har 
ris prisipažino policijai, kad jis 
paleidęs kelis beverčius čekius; 
jis buvo lengvai sužeistas ir nu 
gabentas į ligoninę. 

— Pulk. Rohert R. McCor-
mlck, Chicago Tribūne redak
toriui ir leidėjui, vakar sukako 
72 metai amžiaus. Jis tą dieną 
Kanadoje apžiūrėjo $15,000,000 
vertės hydroelektros projektą. 
Toji elektros jėgainė aprūpins 
elektra ne tik McCormick kom
paniją, bet ir Cjuebecko pramo
nės dalį. 

— Mayoras Kennelly praei
tą trečiadienį gavo raštu pra
šymą iš komiteto, kuria atsto-

Trumpai iš visur 
— Registruos nuo 16 iki 65 

metų. Rytų Vokietijos vyriau
sybė praves rytinėje Vokietijos 
zonoje visų 16-65 metų amžiaus 
registraciją. 

— Sukėlė nemažo nerimo. 
Augštesnieji sovietų karininkai 
daug kur inspektavo Vokietijos 
rytinės ir vakarinės zonų sieną. 
Ši inspekcija tų vietų gyventojų 
tarpe sukėlė nemažo nerimo. 

— Pabėgo iš bolševikų „ro
jaus" su traktoriumi. Bolševi-

ville kalinys, nuteistas 20 me- k a i g i r i a s i > ^ . p a s j u o s labai 
tų kalėjiman ,<už automobil io ' g e r a i > e s ą ^ ^ r o j u s > ^ t i š 

vagystę, nulaužė šaukšto ko tą ; t o „rojaus" bėga visi, kurie tik Į 
ir jį nurijo. Lovall buvo n u - l g a l i Neseniai iš Čekoslovakijos 

Ar 

gabentas į ligoninę ir ten jis 
pareiškė, jog „suvalgė" šaukš-

į Vakarų Vokietiją pabėgo Leo
nas Stehlik, 18 metų ūkininkas, 

to kotą, kad jis gavęs „blogą. s u traktoriumi. Buvo gudrus 
laišką", kurį jis sunaikinęs. j ūkininkaitis. Jis arė žemę, artė

jo prie sienos, tik staiga pa
spaudė traktorių 35 mylių grei
čiu ir atsidūrė laisvame pasau
lyje, o bolševikų sargybiniai žiū 
ri, kad jų „rojuje" stinga vėl 
vieno žmogaus. 

Nenorit 

— Netoli namų. Josephine 
Buffalo, 1510 Hundson av., pra 
nešė policijai, kad jos automo
bilis buvo pavogtas netoli jos 
namų. 

— Gub. Stevenson už Dixon. 
Gub. Stevenson, Demokratų 
partijos kandidatas į JAV pre
zidentus, pareiškęs per spaudos 
konferenciją, kad jis palaikąs 
lt. gub. Shervvood Dixon kan
didatūrą, kad jis būtų išrink
tas Illinois gubernatoriumi. 
Stevenson sako, jog Edward J. 
Barrett, demokratinis Ulinois 
valstybės sekretorius, kuris as-
piruoja į gubernatoriaus kėdę, 
„yra puikus Illinois valstybės 
sekretoriato administratorius". 

— Vakar prasidėjo Illinois 
valstybes legionierių 34-tas me 
tinis suvažiavimas Civic opera 
rūmuose. Laukiama 50,000 le
gionierių, įskaitant 5,000 dele
gatų ir alternatų. Vakar suva
žiavime kalbėjo mayoras Ken
nelly, lt. gub. Shenvood Dixon 
ir šerifas Bobb. Šiandien kal
bės sen. Dirksen (R., 111.), ir 
Robert A. Vogeler, buvęs ko
munistų kalinys Vengrijoje, pa
sakys svarbią kalbą sekmadienį. 

SUOMIJOJE 
— Šaglnėnas dalyvauja SS

SR gimnastų tarpe Helsinkio 
Olimpiadoje. 

— Yra žinių, kad Sovietų 
Rusijoje visokį darbą atlieka 
60 procentų moterų. Ir jos sun
kiai dirba. 

— Prievartos darbai. Kinijos 
komunistinė vyriausybė prie 
prievartos darbų atvarė dar 
200,000 kaimiečių. Jie turi ties
ti 100 mylių geležinkelį Fukien 
provincijoje. 

— Turėjo įgaliojimus. Šiomis 
dienomis į JAV iš Europos grį
žo Myron Taylor, kuris spaudos 
atstovams pareiškė, kad jo lan
kymasis Romoje buvo surištas 
su svarbiais JAV prezidento 
Trumano įgaliojimais. 

BILL K'S 
j —^Mr. & Mrs. Wm. Kareivai, 
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patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 

i duokite progos mums jus įtikinti. 
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