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Lietuva iššaukia nusistebėjimą 
17-tas tarptautinis geografų kongresas 

Prof. K. PAKŠTAS, Washington, D. C. 

Šiuo metu pasauly yra arti 
4000 profesionalų geografų, ku
rių labai žymi dalis darbuojasi 
universitetuose ir kitose aukšto
se mokyklose. Per pastaruosius 
50 metų taikos laiku renkasi į 
savo kongresus kas 3 ar 4 metai. 
Karai padaro didesnių pertrau
kų. Paskutiniai trys prieškari
niai kongresai, kuriuos jau ir 
Lietuvos geografai dalyvavo, 
buvo: 1931 m. Paryžiuje, 1934 
m. Varšuvoje ir 1938 m. Amster 
dame. 

Antras pasaulinis karas nelei
do ilgą laiką geografams suva
žiuoti. Pirmasai pokarinis jų 
kongresas buvo Lisabonoje, 1949 
m., j kurį niekas iš lietuvių ne
nuvyko. Dabar atėjo eilė Ameri
kai parodyti savo svetingumą 
viso pasaulio geografams, kai jie 
susivažiavo į Washingtoną į sa
vo 17-tą tarptautinį kongresą, 
rugpjūčio 8—15 d. d. 

Susidomėjimas Lietuva 

Dauguma Lietuvos žymesnių Į 

einas ?". Jų žodžių sandėlis buvo 
labai mažas ir iš lietuvių kalbos 
greit persinešdavo į anglišką. 
Bet kelių lietuviškų žodžių pra-
mokimas nuteikė tuos amerikie
čius Lietuvos šonan, jie mums 
rodė daugiau simpatijos ir su
pratimo. 

Suvažiavo 55 kraštai 

Nors baltieji žmonės kongrese 
sudarė gal būt apie 95rf dalyvių, 
tačiau paskaitų salėse ir korido
riuose nuolat matydavai ir kitų 
rasių: Amerikos negrų, Viduri
nės Amerikos beveik indėniškų 
tipų, gelsvų kiniečių ir japonų, 
rusvų malajiečių iš Indonezijos, 
Thailando ir Filipinų; gan daug 
tamsokų Indijos ir Pakistano de 
legatų. Girdėjosi keli tuzinai la
bai įvairių kalbų. Indijos mote
rys mėgo paraduoti savo spal
vingomis, ilgomis šilko suknelė
mis. Gausingiausios oficialios de 
legacijos buvo britų 39, prancū
zų 25, vokiečių 13, amerikiečių 
12, brazilų 8, italų 7, kanadiečių 
ir VenecUelos po 5, iš kitų kraš-

SULAUKft 82-ro GIMTADIENIO 

geografų dabar atsidūrė tremty., t ų j ^ g a l i a o f i c i a l i n i ų d e l c . 
Jų esama Jungtinėse Valstybėse) g a t U ( b u v o d a u g p a v i e n i ų g e o . 

grafų, ypač daug amerikiečių, 
kurie sudarė visą minią klausy
tojų salėse. Atvyko ne tik daug 
Amerikos profesorių, bet taipgi 
nemaža ir baigiančių geografi
jos studentų. Juk tai labai reta 
proga čia susitikti ir pasiklausy
ti pasaulinių garsenybių. 
Naujos ir atnaujintos pažintys 

Milžiniškas Statler Hotel tur i l 
atšaldytą orą, tad tropišką Wa-

tuvos Geografinės Draugijos 
pirmininkas (K. Pakštas) ir sek 
retorius (V. Viliamas) abu Ame 
rikoje ir abu rado progų į kon
gresą vykti. Tik buvo kiek abe
jonių ar pavyks jiems užsiregis
truoti Lietuvos delegatais, nes 
mūsų draugija išblaškyta ir ne
bėra savo Švietimo Ministerijos. 
Manėva važiuodami: jetgu Rusi
jos oficiali delegacija bus atvy
kusi, tai mus Lietuvos delegatais 
tikrai nebeužskaitys* nes rusai 
sau panorės tos garbės. Mūsų lai 

Senas diplomatas ir finansininkas Bernard Baruch. Jis buvo 
pastarųjų prezidentų patarėjas ir dažnai prabyla svarbiais JAV 
ir viso pasaulio reikalais. Amerikos valdžios pare gunai ir vi
suomenės vadai su jo pareiškimais skaitosi. Vakar, rugp. 19 d., 
jis sulaukė 82-ro savo gimtadienio. Šiuo laiku jis yra Kalifor

nijoj ir ten gimtadienio proga jis buvo pagerbtas. 

Žydų ir arabų santykiai blogėja 
Arabai stiprina boikatą Izraeliui 

KAIRAS, Egiptas, rugp. 20. 
— Irako ir Jordano valstybės pa 
skelbė nutraukiančios prekybi
nius ryšius su Kipro sala. Tą 
padarė dėl to, kad susekta, jog 
ta sala tai centras, per kurį pre
kės šmugeliuojamos į Izraelį. O 
arabų valstybės yra paskelbu
sios boikotą Izraeliui. Arabų shingtono vasarą geografų kon 

greso atstovai stengėsi kuoil-1 ̂ į į į ^ paskelbusiosIzra 
giausia užtrukti posėdžių salėse 1 ^ e k o n o m i n ę b l o k a d ą . 

mei, rusai ir beveik visos naujos Į ar koridoriuose. Kongresas dirbo ; 
jų kolonijos visai nepasirodė. Po pasiskirstęs į 12 sekcijų, tačiau j Tuo pat kartu Irakas, Jorda-

kai kurios salės buvo nedidelės.' nas ir Levantas paskelbė drau-
2emėlapių ir kitų mokslo prie- dimą išgabenti karinę medžiagą, 

tinkamo išsiaiškinimo, mus abu 
užregistravo Lietuvos delegatais 
ir ant mūsų atlapų prisegė ma
tomom raidėm „Lithuania". 
Toks parašas, žinoma, iššaukė 
kai kurį nusistebėjimą, net sen
saciją. Daugumas delegatų inte-

nes patirta, kad toji medžiaga 
patenkanti į žydų žemę. 

resavosi, kada gi mes atvykome savo kioskus, kurie traukė akis 
ir kokie mūsų santykiai su Sta- savo įdomumais ir spalvomis, 
linu. Kongrese buvo ir mūsų kai Galima sakyti, kad bent pusė 

monių parodos užėmė vieną di
delę salę ir beveik visus antrojo 
aukšto koridorius. Net 200 kar-1 R . s a l a a n g l ų v a l d o m a 
tografinių ir kitokių įstaigų tu-1 D i d ž i a u s i ą p r e k y b ą toji sala ve-
rėjo šioje milžiniškoje parodoje | d a s u A l i j a i r V o k i e t i j a > t r e . 

čioj vietoj yra Jordanas ir Ira-

mynų: lenkų 4, latvių 1, estų 1 
ir ukrainiečių 1. Bet niekam iš 
jų neatėjo mintis išsikovoti savo 
kraštui vietą: lenkai dalyvavo 
kaip amerikiečiai ir kanadiečiai, 
latvis kaip belgas ir estas kaip 
amerikietis, visi pagal kraštą, 
kuriame dabar gyvena. 

Daugiau lietuvių atsirado 

Suvažiavo visas miškas dele
gatų ir ypač daug pavienių vieti
nių geografų. Susidarė minia iš 
1400 geografų ir jiems artimų 
specialistų, kaip geofizikų, geo
logų ir daug kariškių, besinau
dojančių geografinėmis žiniomis. 
Valstybės Departamentui irgi 
tinkamai atstovauta. 

Kai lietuviais pavyko užsire
gistruoti, tai ir visokių pažinčių 
daugiau užsimezgė. Amerikos lie 
tuvių susitikau du, bet manau, 
kad jų galėjo būti dar bent keli. 
Pirmas prisistatė p. Louis Rin
kus, valstybės tarnautojas. Pas
kiau užsidūriau ant pulk. lt. Jo
no Kodžio, armijos fiziko. Pul
kininkas dar visai gerai kalba 
lietuviškai, gimęs Youngstowne, 
Ohio, o dabar gyvena Baltimore. 
Spėju, kad lietuviu gali būti 
John Blozis ir gal būt dar bent 
keli svetimtautiškomis pavardė
mis prisidengę. 

Svetimieji lietuviškai kalba... 

Atsirado keletas ir tokių ame
rikiečių, kurie pamatę lietuvius 
juos tuoj lietuviškai užkalbino, 
žodžiais: „Sveikas", „Kaip tau 

dalyvių visuomet būdavo paro
dose ar koridoriuose, kad susi
tikti ir pasikalbėti su reikiamais 
delegatais. Pažinčių darymas ar 
jų panaujinimas pavirto tarsi di
deliu jomarku visuose plačiuose 
koridoriuose. Mano knygelėn 
įrašė savo pavardes ir adresus 
apie 80 asmenų iš kokių 30 tau
tų. Knygutė dabar marguliuoja 
keisčiausiais kiniškais, japoniš
kais, indiškais, arabiškais raš
tais, greta mums įprastų loty
niškų raidynų. Jei kartais pašne 
kesiuose nukrypdavome į kas
dieninius vargus, ir jei užeidavo 
kalba apie Lietuvos dabartines 
baisias nelaimes, tai daugiausia 
susidomėjimo ir užuojautos Lie-

Ituvai parodydavo Prancūzijos, 
Belgijos, Austrijos, Vokietijos, 
Kinijos ir Japonijos delegatai. 
Anglo - saksų buvo visokių, bet-

kas. Todėl tų dviejų valstybių 
boikotas nedaug tereiškia. 

Stebėtojai patyrė, kad Kipro 
saloj Izraelio vyriausybė yra įkū 
rusi prekybos centrą. Tas cen
tras supirkinėja reikalingus 
daiktus Izraeliui ir tie daiktai 
laivais atsiduria į Haifą, Izrae-

Vaikiai užsinuodijo 
komunistų dešrom 
BERLYNAS,-fįiąp. 20. — Šio 

miesto laikraščiai skelbia, kad 
praėjusį šeštadienį sovietų val
domoj Berlyno dalyje buvo ko
munistinė šventė. Vaikams bu
vo dalinamos dešrelės. Tai pasi
rodė, kad dešrelės buvo sugedu
sios, nes nuo jų mirė septyni vai
kai, o 270 vaikai guli ligoninėse. 

Gaisrininkų komandos buvo 
pašauktos gabenti vaikus į ligo
nines. 

Premjeras žada atvykti 
• MAV 

PARYŽIUS, rugp. 20. — Eina 
gandai, kad Prancūzijos prem
jeras Pinay šį rudenį, prieš pre
zidentinius rinkimus, atvyksiąs 
į JAV. Jis čia norįs atvirai pasi
kalbėti su Washingtono vyriau
sybininkais dėl įvairių reikalų. 
Yra pripažyta, kad po to, kai 
gen. Eisenhower apleido Europą 
ir ten nuvyko gen. Ridgway, tai 
reikalai pradėjo šlubuoti. Reika
lai taip rimtai susipainiojo, kad 
nesą galima laukti iki įvyks pre
zidentiniai rinkimai. 

Biznieriai kvies talkon 
gydytojus 

LONDONAS, rugp. 20. — 
Anglijoj susmuko vyriškų skry
bėlių biznis. Tų skrybėlių išdir
bėjai ėmė ieškoti būdų savo biz
niui atgaivinti. Sumanė keletą 
būdų. Sumanė kreiptis į gydyto
jus, kad jie aiškintų, jog skrybė
lės nesančios plikimo priežastis. 
Prašo hotelių, valgyklų ir teatrų 
be atlyginimo rūbinėj palaikyti 
kostomerių skrybėles. 

Kinų nacionalistų 
spėjimas 

TAIPEH, Formoza, rugp. 20. 
— Čionai kinų nacionalistų dien
raštis paskelbė savo spėjimą 
apie tai, kas dabar Maskvoje 
bus nutarta. Spėja, kad raudo
nųjų rusų ir kinų konferencijoj 
Kremliuje bus nutarta pradėti 
taikos ofenzyvą Korėjoj. Laik
raštis pataria, kad tokiame at
sitikime vakaruose turi būti toks 
solidarumas, koks yra už gele
žinės uždangos. 

Sako, JAV gyvuos per 
amžius 

DYERVILLE, Cal. rugp. 20.' 
— Vakar čia buvo pagerbtas 
Bernard Baruch, garsus diplo
matas ir finansininkas, jo 82-ro 
gimtadienio proga. Tos dienos 
atminčiai tapo atidarytas suolas 
po dideliu medžiu. Savo gimta
dienio pareiškime Baruch išsi
reiškė, kad JAV yra nesunaiki
namos ir kad jos -tvers per am
žius. 

Viešai pakorė kurstytoją 
Naujas Egipto valdytojas griežtas 

KAIRAS, rugp. 20. — Egipte, do gen. Mohammed Naguibo. 
ties Aleksandrijos miestu, teks- Sprendimą padarė karinis teis-
tilės fabriko darbininkai buvo mas. 
sukėlę riaušes. Tų riaušių kurs-' Toliau buvo susekta, kad į tą 
tytojas ,kaip susekta, buvo Mus- fabriką buvo atvykęs prieš pat 
tafa Khamis, 20 metų amžiaus.' riaušes Hafez Affi. Jis yra bu-
Jis dirbo fabriko ofise. Riaušių vęs karaliaus Faruko ministe-
metu fabrikas tapo išgriautas, ris. Jis yra tardomas, kokį rei-
Iš viso riaušininkų suimta 29. vkalą jis turėjo fabrike. Yra nu-
Minėtas jaunas riaušininkų va-,žiūrima, kad vyriausiu riaušių 
das buvo pirmas gauti mirties kurstytoju jis ir buvo. 
sprendimą. Nuteistasis iškilmin- • M m £ t ų riaušių metu žuvo de-
gai buvo pakartas. Buvo sušauk- ( y y n i ž m o n ė s . Riaušėms nuramin 
tos didelės minios žmonių ir vie t i b u v o a t s įųS ta daug ptolicistų 
šai buvo perskaitytas mirties'j i r k a r iuomenės. 
sprendimas. Tame sprendime bu ! 

vo pareikšta, kad mirties baus- Švietimo ministerija susekė, 
mė bus skirta visiems riaušinin- kad iš muziejaus buvo dingę 25 -
kams, kurstytojams ir agitato- 000 brangių eksponatų.. Beieš-
riams. Sprendime taipgi sako- kant, tie eksponatai buvo rasti 
ma, kad bus baudžiami visi, ku- buvusio karaliaus Faruko ru-
rie eis prieš dabartinės valdžios muose. Švietimo ministerija to-
reformas arba kels visuomenėje' liau skelbia, kad Egipto naujųjų 
nerimastį. Dar sprendime buvo; laikų istorija būsianti peržiure-
sakyta, kad šias riaušes sukėlę j ta. Paskutinysis karalius Faru-
tie, kurie yra liaudies priešai,; kas istorijoje bus nušviestas pa-
neteisingumo ir korupcijos palai j gal naujausius tyrinėjimus. Lai
kytojai. Sprendimas buvo išduo- kinoji cenzūra leidžiamoms ži-
tas vardu dabartinio Egipto va-lnioms į užsienį atšaukta. 

Mažųjų partijų menkas pasirodymas 
SPRINGFIELD, 111., rugp. 20. 

— Progresyviškoji partija ir So 
cialist Labor partija jau pasirū
pino savo sąrašus paduoti Illi
nois valstybės tam tikroms įstai 
goms, kad jos įtrauktų jų kandi
datus balsavimams lapkričio 4 
d. Tą patį padaryti ruošėsi ir 
taip vadinama America First 

lio uostą. Tuomi griaunamas ara partija. Ta partija buvo numa
nų paskelbtas boikotas Izraeliui. 
Reikalingos prekės Izraeliui bu
vo gabenamos iš Indijos, Austra
lijos ir tolimųjų rytų. Kad tam 
kelią užkirtus, tai Egiptas pa
skelbė, kad į Kipro salą plau
kiantieji laivai nebus praleidžia
mi per Suezo kanalą. Tokie lai
vai turėjo plaukti aplink Afriką. 
Tas draudimas prasidėjo 1948 
metais, kada žydai pradėjo karą 
prieš arabus Palestinoj. Pasta
ruoju laiku Egipto valdžia nebu
vo labai griežta laivams plau
kiantiems į Kipro salą per Sue-

čius kandidatu į prezidentus gen. 
MacArthurą ir Sen. Harry F. 
Byrd į vice-prezidentus. Šios par 
tijos planai, matyt sugriuvo, nes 
savo sąrašo rinkimų komisijai 
laiku nepridavė. Be to jų nuro
dyti kandidatai nebuvo sutikę 
tą žygį daryti. 

1948 metais Progresyviškos 
paritjos kandidatu buvo Henry 
Wallace. Bet Illinois valstybės 

rinkiminė komisija jos sąrašo 
nepriėmė. O nepriėmė dėl to, kad 
buvo susekta, jog po jų peticija 
daug para'šų buvo netikri. 

Progresyviškoji partija tikisi 
būti ant balotų bent 40 valsty
bių. Iki šiol ji jau laimėjo vie
tas ant baloto New Yorko, Kali
fornijos, Michigano, Massachu-
setts ir Connecticut valstybėse. 

Progresyviškoji partija po sa
vo peticija buvo šiemet surin
kusi 40.000 parašų. Tai pusė to, 
ką turėjo 1948 metais. Jos kan
didatu į prezidentus yra advoka
tas V. Hallinan ir Charlotta Bass 
(negrė) į vice-prezidentus. Adv. 
Hallinan yra tik ką paleistas iš 
kalėjimo, kur jis sėdėjo pusę me
tų už teismo įžeidimą laike ko
munisto Bridges bylos. 

Užrekorduoja Kristaus kalbą 
Tq atlieka du amerikiečiai 

BEIRUT, rugp. 20. — Sirijoj ^ ^ k a i p d a b a r a n g i į ška . 
du Amerikos mokslo vyrai be j M i n ė t i d u m o k s i 0 vyrai ir ban-
leidimo buvo pradėję plokšteles I d ė t ą k a U ) ą užrekorduoti. Kai jie 
daryti aramaiškos kalbos. T i e !

 m i e s te lyje pradėjo savo darbą 
mokslo vyrai yra Dr. Bradford v a r y t i > t a i 2 m 0 n ė s ėmė būriais 
Hudson, profesorius Rice insti- r i n k i t s B u v o p r a n e š t a policijai, 
tuto, Houston, Texas, ir Hali J i e b u V Q į d a r y t i graikų orto-
Winslow, buvęs angliškos kalbos d o k g ų v i e m l 0 i y n e . Po to jie buvo 
mokytojas Beiruto universitete. n u g a b e n t i j Damaską. Ten augš-
Sirijoj yra vieta, vadinama Ma- ^ v a l d i n I n k a j įgtyrė jų dar-
loula. Tos vietos gyventojai te- b u o t ę i r p a s i k i a u s ė plokštelių, 
bekalba aramaiška kalba, ta kai- • vyriausybininkai juos papeikė, 
ba, kuria kalbėjo ir Kristus. Tos k a d t o f c . d a r b ą p r a d e d a be leidi-
kalbos pradžia siekia 800 prieš m Q - r b e p o i į c į j o s apsaugos. Jie 
Kristaus gimimą. Senovės lai- b u y o p a l e i s t į įr jįe galės savo 
kais ta kalba Azijoj buvo plačiai d a r b ą t o l i a u v a r y t i s u policijos 
paplitus ir ji buvo tų laikų tarp- u g a > 
tautinė prekybininkų kalba, pa-

Tito sportininkai atsisako grįžti 
Nori patekti į Kanadą 

i Šveicarijos vyriausybę. Sporti-
RUSSELSHEIM, Vokietija, n į n k a į planuoja vykti į Kanadą. 

rugp. 20. — Aštuoni Jugoslavi-! g ^ Kanados atstovybės Vokie-
jos sportininkai, dalyvavę 01im- | t i j 0 j p a s a k ė , kad jie bus įleisti 
piniuose žaidimuose Suomijoj, p a g a l tokias taisykles, kaip ir 

Vienybes sąjūdžio raštas Vliko pirmininkui 

čionai apsistojo ir prašo Vokieti 
jos vyriausybės leisti jiems lai
kinai apsigyventi. Vokietija turi 
draugiškus santykius su Tito vai 
džia. Buvo manyta, kad dėl tos 
priežasties Vokietijos vyriausy
bė nesutiks tiems jugoslavams 
suteikti laikiną prieglaudą. Pa
sirodė, kad aukštieji Vokietijos 
pareigūnai davė jiems vilties. 
Dar turės būti formališkas Vo
kietijos vyriausybininkų pasita
rimas apie tą reikalą. Jei Vokie
tija nesutiks tos malonės pada
ryti, tai sportininkai kreipsis į r į būti. 

kiti tremtiniai. 
Jugoslavai renkasi Kanadą 

dėl to, kad ten jau yra panašių 
sportininkų pabėgėlių. Prieš du 
metu buvo sporto žaidimai Ita
lijoj. Tąsyk keturi jugoslavai at
sisakė grįžti į Tito karalystę ir 
jiems pavyko patekti į Kanadą. 

Dabartinių jugoslavų sporti
ninkai yra nuo 21 iki 36 metų 
amžiaus. Jie sako, kad nors Ti
to tvirtina, kad jo komunizmas 
nesąs toks kaip Stalino, bet vis-
tiek niekas jo karalystėje neno-

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio zo kanalą. Dabar skelbiama, kad, 
gi pas juos dar vis labai mado- t f t g g r i e ž t u m a s p a d i d e s . Arabai I Centro VaUVha> k u r*os būstinė 
je paprasta taikos dainelė be lais v a r o s į f k a d i r Turkija mažintų1 y r a B o s t o n e » pasiuntė Vyr. Liet, 
vės ir be teisingumo. Kai ku- p r e k y b ą s u i z r a e l i u ir laipsnis-! I š l a i s v i n i m o Komiteto Pirminiu 
riems jų keistoka atrodo išgirs
ti apie lietuvių nuolatinį pasiprie 
šinimą pavergėjams. Tačiau ir 
tarp jų yra humaniškesnių žmo
nių... 

Tenka apgailestauti, kad mes 
šiuo metu neturėjome jokio nau
jo žemėlapio ar kokio geografi
nio leidinio didžioje tautų paro
doje išstatyti. Esame labai iš
blaškyti ir pinigėlio tokiai spau
dai neturime... 

Red. prierašas: Apie Geogra
fijos Kongreso darbus bus ry
to j : 

kai visiškai nutrauktų prekybi
nius ryšius. 

Tai bent skelbimas 
DUBLINAS, Airija, rugp. 20. 

— Vienoj drabužių krautuvėj 
pastaruoju laiku buvo labai su
smukęs nyloninių kojinių biznis. 
Krautuvės vedėjas sumanė ypa
tingą būdą tas kojines garsyti. 
Lange išstatė keturias merginas 
su minėtomis kojinėmis taip, 
kad jų tik kojos matėsi. Parda
vimas kojinių tuoj padvigubėjo. 

kui M. Krupavičiui raštą, kuria
me praneša, kad 

1. L. Prapuolenis pasirašė iš
stojimo iš VLIK pareiškimą as
meniškai visai nesitaręs su Cen
tro Valdyba, 

2. Kad centro Yaldyba Jo iš
stojimo iš Vliko pareiškimui ne
pritaria ir toliau laiko Vienybės 
Sąjūdį dalyvaujančiu VLIK sąs
tate ir 

3. Atšaukia L. Prapuoleniui 
duotus įgaliojimus atstovauti 
Vienybės Sąjūdį Vlike. 

Sumušė ir paliko 
HAVANA, Kuba, rugp. 20. — 

Mario Kuchilan, bendradarbis 
laikraščio Prensa Libre, pasako
ja, kaip trys niekšai jį buvo pa
grobę, išsivežę už miesto ir pri
mušę. Pasakoja, kad jį pagrobė 
namie, mušė kumštimis ir gumi; 
niais diržais. Taip sumuštą jį pa-

Kautynes Korėjoj atsinaujino 
SEOULAS, Korėja, rugp. 20. ant Bunker Hill, bet buvo atmuš 

— Keturiolika JAV didžiųjų lėk 
tuvų, vadinamų superfortais, 
bombardavo šiaurės Korėjoje 
amunicijos fabrikus, kur dirba 
2.000 darbininkų. Fabrikas guli 
už trijų mylių nuo Mandžiūrijos 
rubežiaus. • 

JAV karo vadovybė yra numa
čiusi išbombarduoti 78 raudonų-

j jų centrus. Minėtas amunicijos 
liko pakelyje. Pastaruoju laiku f a b r j k a 8 b u V Q v j e n a s n 
Kuchilan buvo minimas, kaipo 
vadas grupės veikėjų, kurie daro 
suokalbį nuversti dabartinį pre
zidentą Fulgencio Batistą. , 

SHIOCTON, Wis., rugp. 20. 
—- Ronsald Ossola, 18 m., dirbęs 
prie tilto taisymo nukrito į Wolf 
upę ir prigėrė. Jis buvo kilęs iš 
La Salle, 111. 

tų centrų. Lėktuvai į tuos fabri
kus numetė 140 tonų bombų. 
JAV lėktuvai buvo pasitikti 
smarkia priešlėktuvine ugnim. 
Bet mūs* visi 14 lėktuvų sugrį
žo į Japoniją. 

Korėjoj oras po smarkių vie
sulų pragiedrėjo. Karo fronte ki 
nai pirmutiniai pradėjo atakas gu iki Šiol. 

ti. Nuo viesulų niekas iš ameri
kiečių nežuvo. 

SAN FRANCISCO, rugp. 20. 
— Vincent W. Hallinan, 55 m. 
amžiaus, buvo uždarytas kalėji-
man už teismo įžeidimą. Mat jis 
yra advokatas ir teisme gynė ko 
munistą Bridges. Jis yra kandi
datas į prezidentus nuo Progre
syviškos partijos. 

WASHINGTON, rugp. 20. — 
Amerikos karinė vadovybė pa-
dino armijos artilerijos ug»į 6 
nuoš. Tuomi bus sumažinamas 
kareivių skaičius divizijose. Yra 
apskaičiuota, kad per tą ugnies 
sustiprinimą divizijos galės ap-
seiti su 700 kareivių mažiau, ne-

; 
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ufrrcr 
vykios nuotaiką savo pašneki jmt. amž., audare komitetą, ku- mi ir apsčiai žinių duoda skil-

Skyrių veda psktn. A L I A S VALA1KAIT1S, 
Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

"ŠATRIJOS" STOVYKLA 
Apie Chicagos skautų - čių 

stovyklos vietovę, brolius skau
tus, o taip pat stovyklos įverti
nimą, k. a. laužai, ūkis, sveika
tingumas, jau anksčiau buvo 
plačiai aprašyta. Tenka dar 
kiek pridėti apie sesių stovyk
lą. 

Chicagos skaučių "Aušros 
Vartų" tuntas stovykla greta 
brolių "Lituanicos" tunto sto
vyklos Jonyno sode. Stovykloje 
dalyvavo 14 jaun. skaučių, 43 
skautes, 12 vyr. skaučių ir 2 
skautininkes. Viso 71 sesė. Ke
letas vyresniųjų stovyklavusios 

d-re M. Budriene su meile ir 
pasišventimu dirbo su sesėmis 
ir keletą gražių pašnekesių pra 
vedė. Gi "meteorai", palikusios 
stovyklai po vieną kitą "por
ciją" kritikos, daugiau nieko 
nedavė. 

Sesių programai išeiti stovy 
kloję buvo numatyta morže, 
įvairūs matavimai ir kt. daly
kai, kurie praktiškai patogiau 
atliekami gamtos sąlygose. 
Šiaip jau teorija, varžybos ir 
visa kita, kas reikalinga pakel
ti sesių skautiškam lygiui, bu
vo atlikta dar žiemos metu. 

šiais ir patarimais. 
Prie programos išėjimo daug 

prisidėjo kapelionas sktn. J. 
Vaianys ir psktn. V. Mantau-
tas. 

Ypatingai buvo džiugu ir ma 
lonu, kad mūsų stovyklą aplan
ke Vyriausioji Skautininke d-r6 
Keaiuimitf, atvykusi su kitomis 
skautininkėmis iš skaučių aka 

rio pirmininku yra sktn. Al
girdas Aglinskas. Šiuo metu lai 
vo iguloje dalyvauja 22 jūros 

tininkui, kurio pareigas eina 
skltn. K. B. Taksiukas 

Pastaba: Kiekviena skiltis 
skautai. Laivo vadas — brolis i turi teisę pasirinkti sau labiau-
Ą. Levanas, 3206 So. Halstedjsiai patinkamą vardą. Tačiau, 
Š t , I-jai valčiai (Marąuette nors šuo ir yra geras žmogaus 
Park) vadovauja br. L. Slei- Į draugas, tenka paabejoti, ar 
nys, 6239 So. VVollcat Ave., tei. , tinka žmogų vadinti šunimi. 
REpublic 7-6068, 2-jai valčiai '.Gyvenime šunies titulu buvo 
(Bridegort) vadovauja br. L. ' "apdovanojami" tiktai blogi 

deminių stovyklos. Jų tfumpas, Krikštolaitis, kurio antrašas žmones. Brangūs broliai, pagal
bus pateiktas vėliau. Norintieji vokite, ar nevertėtų jūsų skil-
įstoti į laivą, kreipiasi čia* nu- čiai pakeisti vardą. Red. 
rodytais antrašais. 1 

Įdomu, kad į šio laivo įgulą 
jstojo vienas iš trijų pabėgusių 

TADO BALČIONO p r , Edward B. MURASKAS 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ OYDJYTOJAS IR CHIRURGAS 

T A K Y M A t H 0 0 W M * 7 u t B t 

i M i o i i i i M U ( p f l # caiifornta Ave.) 
2 1 5 6 W . 2 3 r d S t . ; Y A . 7 - 0 8 4 1 LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo i 

Iki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. šeštad. nuc 
S Iki 4 T. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. Gilo. 4-1821 
jei neatsiliepia VInoennea 0-3000. 

vos pusvalandi trukęs vizitas, 
buvo tačiau nuoširdus ir mums 
labai prasmingas. T. 

Skautu Dvasios vadai 
Kunigų Vienybes Seimas š. 

m. liepos men. 23 d. patvirti- . nuo bolševikų žvejų - jauniau-
no vyriausius lietuvių skautų šias įu, mūsų mielas brolis Pau 
dvasios vadovus: Sąjungai — 

skautes buvo suskirstytos j 6 j Daugelis sesių grįžo namo iš 
draugoves, po 2 skiltis kiek-1 stovyklos jau su vienu patyri-
vienoje. Jaunesniosios ir vyr. mo ir vyresniškumo laipsniu, 
skautės sudarė po vieną atski-

kun. dr. J. Vaišnorą, MIC, Bro 
lijai — kun. J. Vaišnį, S.J.; Se
serijai — kun. St. Ylą. 

Apskritai, Kunigų Vienybes 
Seimas parode daug palanku
mo skautų organizacijai, ragin
damas kunigus joje dirbti. 
REIKALINGAS PAAIŠKINI-

MAS 

lauskas. 
Laivo vadovybe ketina š. m. 

spalių 11 d. Lietuvių Audotiri-
joje suruošti šokių vakarą, ku
rio pelnas bus paskirtas buri
niam pastatui įsigyti. 

NAUJA SKILTIS 
Neseniai Ciceroje įsikūrė 

naujas skautų vienetas — "šu
nų" skiltis, kuri susideda iš aš-

cice-

Pakeltos laipsniais 
rą draugovę. Vyr. skaute J. Paskutinę dieną buvo pereg-
Gimbickiene dirbo ūkio srityje, zaminuota, įvertinta ir peržiū-
o sk. R. Gustaitiene teikė sa- rgta. visi darbai. Dvi sk. kan- Į du jiems kandidatai. Iš trijų 
nitarinę pagalbą. Stovyklai va- diclates, Vida FrankaitS ir Jo- tačiau nepadarysi penkių. Už-
dovavo sktn, E. Strikiene, n i ta Lukauskaite, išlaikiusios tat kaikurie vadovai teiraujasi, 

«» «« T̂ - i , :„i>i tuonių berniukų, dauguma ei 
PLSS Pirmnos organų rinki- * *' . ° 

J . . , . . - nečių, peržengusių 16 metų 
mų balsavmo kortelėse mate- » » ^ ^ . 
m e t.k tryų k a n t a t ų | Revi- ^ U e k k 

zij03 Komisiją pavardes. Pagal M « ^ ^ įJ^ĮJJJJ 

esamą tvarką turėtų būti 

Sios vasaros knyga 
V a ž i u o d a m i a t o s t o g ų nepamirS-
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenrikd Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 d oi. 

Siųskite pinigus su užsakymu 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

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

10-8 vai. vakaro. 

Tcl. ofiso HE. 4-6099, rez. FR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1057 VV. Garfield Blvd. 

V A U : 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

PeL: Ofiso V 1.7-6593, rez.KK.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 2 0 1 W e s t Oermak R o a d 
V A L : 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak. 
trečlad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

Sefitad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
IUv/.ld. KIMI \V. 66TH I M, A C K 

rinkti trys komisijos nariai ir 

tikoj, tiek teorijoj. 
Per trumpą laiką ši skiltis 

suspėjo padaryti dvi iškylas ir 
vieną sueigą, o šio mėnesio pa
baigoj numatęma trijų dienų 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7*9778 

Tel.: Ofiso IIR4-5849, rez.HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDOTOJAS IR CHIRURGAS 

•87JV7 So. YVestern Ąve. 
VAli.: tr«< tad. tr šeštad., pagal su-

H.I. itj.. .inii: kitomis dienomis nuo 
2 Iki 4 popiet.' 7—9 vakare 

WKLLS ItAOIO & TV SERVICE 
Specialistai taiso ir aptarnauja visų 

formų ir modelių aparatus 
Patyrę išsilavinę technikai 

/.••mum .m . kainos 
\VKLIiS ItADIO & TV s i - : i t \K i; 

525 North Ave. Waukegan, 111. 
Atdara 0 iki 9 v.v. Tel. Ontario 5550 

psktn. A* Petrauskiene ir vyr. 
skltn. A. Karnavičiene. Ge-
resniai stovyklos tvarkai palai
kyti visos vyr. skautės turėjo 
pareigas. Pirmąją savaitę ad
jutante buvo skltn. I. Leiliony-
te, antrąją vyr. skltn. V. Va 
reneekaitC. Kitos vadovavo 
draugovėms, buvo palapinių vy 

„ . , stovykla. "Šunys" ypatingai 
3- 1 0 patynmo k a i p č i a yra? Ar tik trys kan- ] a J ^Mig lMl , kad sktn. M. 

Jurkšas negaili laiko nei dar
bo išvažiuoti drauge su visa 

egzaminus iš 
laipsnio, davė įžodį. Dvi kitos didatai tebuvo pasiūlyti, ar 
sesės, jaun. sk. kand. Jūrate kaip kitaip būta? 
Petrauskaite ir Kristina Sąba- Būtų gera jei Rinkimu Ko- ^ ^ f ^ ^ t t ^ * 5 5 
liauskaitč iš 3-cio patyr. laips- misija malonėtų šį reikalą pa-
nio, taip pat davė įžodį. Apie Į aiškinti. 
35 skautės išlaikė egzaminus p'UTUANICOS" TUNTO VA-
iš 2-ro patyrimo laipsnio. 

Stovyklos vadovybė, turin-
resniomis ir pan. Cia jos ture- čį0s tinkamą patyrimo laipsni 

DUOS SUEIGA 
Sekmadienį, š. m. rugsėjo 24 

d., 10 vai. rytą, Tėvų jėzuitų 
namuose, 5541 So. Paulina St., 
šaukiama "Lituanicas" Tunto 
Vadijos sueiga. Turime apsvar 
styti visą eilę svarbių reikalų. 
Todėl visi vadijos nariai malo
niai kviečiami sueigoje būtinai 
dalyvauti. . ^ " ' 

Tuntininkas 
NAUJAS VYČIŲ SKYRIAUS 

VEDftJO ANTRAŠAS 
liams skautams padedant, k u - | J ^ » *, _ . * ' . _ ;• ' T 4 , r _ . „. _r x. 
riems sesės jaut§ dideli dėkin- m U n d ą ******' *™im " * * L S B J A V R a j ° n ° S k > V y Q U 
nems seses jaute aiaeų aen n i P a v U č i f i t e A l d o n ą Avižieny- p a s k t n . V. A. Mantautas iš 
gumą. Vakare, sustačiusios lo- A •*iM^ *r—kijZu-» 
velės, kurių užteko visoms, su 

jo progos pagilinti savo skau
tiškas žinias ir pritaikinti jas 
praktikoje. 

Stovyklos darbai 
Beveik visos skautės nuošir

džiai ir daug padirbėjo stovyk
los įrengimo srityje. Nelengvas 

ir pasireiškusios darbštumu se 
ses, pakėlė į sekantį vyresniš
kumo laipsnį. Į skiitininkes: 
Ireną Leilicnyte, Aldoną And-
riukaityte ir Nijolę Jasenaitę. Į 
paskiltininkės: vyr. skautę 
Julę Gimbiokienę, skautes Da
liutę Kundrotaitę, Jadvygą Moc 

sunkių ir didelių palapinių sta-
\ u u IVM u k a l t £ . Meilutę Tapulionytę, Ral 

tymo darbas buvo atliktas bro- . ~* • ., 2 , „ , / , . v . 
*? - t . „ f o « . M A S 1 « * . v „ J « y ^ . Genovaitę Bakaitytę, Vi

sti ne tik porą naktų, bet Ir 
pravesti įvairius pašnekesius, 
pijonerijos darbus ir t.t. Taip 
pat sktn. M. Jurkšas mielai 
bendradarbiauja su visa skilti-

tę ir Dalią Verbickaitę. 
Tiek vadovių, tiek skaučių 

nuotaika stovykloje buvo pui
ki. Tai kas buvo gera ir tai 
kas buvo bloga, galutinai vi-

Kas buvo 

sinešusios mantą, įsikūrė "nau
jose namuose". Sekančioms die 
noms liko stovyklos rajono iš
puošimas ir begalės kitų darbų. 
Broliai iškasė didžiulį S t o v y k - ! s o m s l š e J° > , « « 
los "bendrą stalą", o sesės jį « e r a ~ * * * * £ , ^ g e r ' a U 

, .- ir nuoširdžiau dirbti, o kas blo-papuose samanomis, akmene- "MWDi » 
liais ir kt. gamtos dovanota , ^ a " V??^. l , 0 _. ^ . . -
medžiaga. Gal uoliausiai prisi- I Stovykloje turėjome ir vieš-
dėjo prie stalo išpuošimo se- n i ^ , * * * * ^^nų svečiavosi 
sės R. Gustaitiene ir D. Ver- s e s e akademike L. Griskonyte, 
bickaitė. Viename stalo gale nuoširdžia! prisidėjusi prie pro-
žaliavo sesių rūtelė, o kitame ^ a m o s vykdymo. O d-re D. 

Chicagos išsikėlė. Todėl visais 
JAV Rajono sk. vyčių reika
lais prašome kreiptis į jį šiuo 
naujuoju antrašu: 
Psktn. Vaidievutis A. Mantau
tas, S.J., West Baden College, 
West Baden Springs, Indiana. 
PLAUKIA SAU LAIVELIS... 

Chicagos "Lituanicos" Tunto 
kpt. Kukučio jūros laivas jau 
įregistruotas vietos amerikiečių 
jūrų fkautų įstaigoje ir gavo 
5481 numerį. Laivo sponseriai 
yra "Sandaros" draugija, su p. 

žydėjo brolių "lelijėlė/ v i l u r y Narutavičmtė stovyklavo net |Vaidyla priešaky. Sio laivą įgu-
stalo iš akmenų buvo sukrau
tas aukuras, o aplinkui buvo 
prisodinta žydinčių darželio gė
lių. 

Apie ūkio reikalus jau bu
vo anksčiau fašyta. č ia noriu 
dar paminėti, kad brelių V. Va 
latkaieb, R. Meilaus ir sesSs J. 
(iimblickienė^ iniciatyva, buvo 
parūpinta vėsių gėrimų. fan 
"biznis" papildė stovyklos iždą 
daugiau 100 dolerių. 

Stovyklos aktyvesni darbą 
gerokai trukdė gausūs šventa
dieniai ir žiauri kaitra, kuriai 
numalšinti sugaišta daug bran
gaus laiko bevažinėjant mau
dytis į Michigano ežerą. Del to 
iškrito beveik visa popiečiais 
numatyta programa. 

stovyklos "meteorai" 
Skaučių stovykla šiais me

tais buvo labiau ideologinio ir 
poilsinio pobūdžio. 'Gaila tik, 
kad dėl kaikurių pasižadėjusių 
atvykti ir pažado neištesėjusių 
prelegenčių, netekome vieno ki
to pašnekesio. I brolių stovyklą 
lankydavosi skautininkai ir pra 
leiscfavo savaitgalius. Tačiau 
pas mus pasirodė berods trys 
skautininkes ir kaip meteorai 

visą savaitę, giedrindama sto- los dalyviai, vyresni, negu 21 

Jeigu jūs esate ragavę 

dabartine S C H E N L E Y 

• TELEVIZIJA • HADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI • (IRON-
E R S • 'PLOKŠTELES (RECOHDS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS 

NUO U2SICENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LlGŲ! 

ofisą »•• r<"/<dcnc^a—YArd* 7-3526 

DR, C ). BYUITIS 
Vi'kuts, vjii'a;, nervy gydytoja* 

M . jnnAS VALAITIS 
OYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

40.')8'So. Archer Ave. 
• i • ••» rsiHf^mln. Ave., ftlaurvt.kamp.) 

Va'.: a i^ ta ( \ ^-4.-. 6-&;• iefttad. 1-5; 
pii-mad. ir kotvlrt. 6-8; trečlad. Ir 

pciiLt. ;:..*<•-•; tik' susitarus. 

OIIMO teleffonM Vlrglnla 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
G Y D Y T M f A S I R CHIRURGAJJ 

4 2 0 4 A r c h e r A v e a a e 
V A L.: kasdien nuo 2:00 iki f: 00 v 

trečlad. Ir »ekmad. tik tMltitrua 

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

keičia stiklus Ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, DL 

Saukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, šestad, 
10 ryto lkl 4; trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, rez. BU S-28S0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. A&hland Avenae 
(antras augštas) 

OFISO V A L : Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:rt) 
v. v. 

*•*».: o i įso Vi'A ft-^drtO, res. 00 .4 -1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus ftefttąd. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Sefttad. priima tik pagal susitarimą 

ne , kurie kenčia nuo SENŲ A T - I *»**•'• i0»** fe W a b a f l b *™-
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDU. jie , f ^ • 1mQMo __, V I 7 . „ M 
negali ramiai sedetl ir naktimis mie- l"*1* o f l s o V 1 - 7 -0«oo, rea. VI. 7-7SOS 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 68rdSt 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
Kecid. telef. Gllovehlll 6-0617 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
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PILNAS TELNVIZIJOS IR HADIO 

APTARNAVIMAS 

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

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGii PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvvell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

^oti, neb jų užblbonjBjuHioa žaizdos i 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
niožojimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančią žaizdų, uidėkite 
I.EOULO Otntmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes paleng\ ins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
jimą ilgos vadinamos PSIORIAS1S. 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos vadi
namos ATHLKTE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyfltmą tarp-
plrščių. j i s yra t inkamas vartoti nuo 

Į džtūstančtos ir suskilusios odos. Jie 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Olntment suteiks JtofJ.HlJn 
pagalbą nuo nuvar
gusių^ perštamų I r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas p o 7 B c, 
$1.26 Ir $8,60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apyllnkfise Ir Mll-
waukeo, a r b a a t 
siųskite money orde 
rl 1 — 

LEGULO, Department D 

5618 VV. Eddy St., Chicago 34, UI. 
MUlberry 5-3(51)4 

SOP1IIK BAKCfJS 
I i \ \< ; i : s HUUUIH -- ĮSanga 13«0 

PIRMA D. lkl PENKTAD. 
8:45 iki it:.;o vai. ryte 

s l s I ' A D . 8:30 Iki »:»0 VJU. ryto 
LlETtlVlAKOK " VA K A III sk< »s 

iš tos imt HtoUeH i - i : > i A I H I M O 
vakare nuo • tkl 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCRVVELIi ST. 

Chicttgo a», 1U. UEmlock 4-2413 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami tr 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANllOS: « v.V.—10 V.v. 
šeštadieniais. 8 v. ryto—i o v. vak. 
Ui. RIMKUS, 4119 So. Franctoco. 

Telof. Y A 7-1090 

— - m-

'... tad žinote, 
skaniausia degtine 
per daugelį met«! 

a profitoble reminder 

open a savings accounf 

Hm month ^ 

Gaukit du į eru i laidarbiun kasmfct 
Uitikruikit taupymui apsaugą , 
TuržkU pinitf. kai i f a k k ^ - -
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UNIVEBM^AVINGS 
m AND L0AN ASS0CIATI0N m 
m* m HALSTB0 ffnaan CHICAGO t , IfeUNOlB 

BLENDED WHISKEY 86 fllOOF. 65% GRAIN NEUTRAL SPIUITS. 
ICHENLEY DISTRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

pranykdavo. Tik viena sese m •, , m—. 

TatnulM: PirmadictiteH antr»di«auu. Ir *mkt*Ua4*lš ro I ryt* 
m 4 valamiai vakarą. K^virtadkmiai. m* • ir* m • vai vakmra 
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0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i S p e c ntoterg IIKOS ir akuderlja) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer California Ava 
VAL..: 2—4 Ir 6—» p. p 
, Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso VA.7-IKKI, rez.DA.6-1128 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais 4 — 4 vai.' • 
B62. 3247 S. I.MI.KAI.I) AVE. 

• ' ' ' ' • \ 

Of. GUmeliUl 0-4O20. r. Hilltop ft-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G\ RYTOJAS IR CHIRURGAS 
242? VVest Marquette Bd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. • Ofiso PU.6-3838, rez. 1 i I •:. 7- U i uo 

AR. A. JENKIKS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63r«l Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:80 
lkl 9 vak. Trečiad. ir ŠeŠt. uždaryta 

GKovehtll 6-1595 
DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Kd. 

Ofiso ir buto tcl. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. Ktfc«zlc 3-9000 

BR. F. V. KAUNAS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 4»lh ( t v Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
ketvlrtad. 6:30—9 v. v. šeštad. 10—2 
Ir 4—6. Ilntas 1832 So. 49th Ot. 

• • . . . 

Telefonas: REUance 5*1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGBON 

(LIETUVIS GYPYTOJAS) * 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutari}. 

of i so telef.: LA/ajet te 3.3210, jei 
neataUiepia šaukite KEdzie 2-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAU: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Oflsa YA.7-5557, rez.RK-*40A6 

DR. FRAMK C. KWINN 
(RVIItfl.NKKAN) 

GYE^YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. Ir šeštad. vak 

Tel. Ofiso GK fl-58»l» P R 0-4732 

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

2 4 2 8 VVEST 63rd S t r e e t 
(kampas 6» tr Artestan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Tr«č. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uidar. 
Nuo Uep. 12 d. lkl rugp. 18 d. šeštad. 

uždaryta 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAI..: nuo 2—4 Ir 6—t: trečlad., š«l 

tad. Ir sekmad. tlV pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. FR.6-tfctO 
Jei neatsilieps viršmlnStl telefoną 

šaukite: a U d w a / 3-0001 

Tel.: Ofiso I i i : .4-2I23, rez.PR.0-8484 

DR. V. P. TUMAS0M1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginfis ilgos 
6255 South VVestcra Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečlad. tr 

sekmadieniai? uždaryta. 
• , • . 

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

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
m - • • 

Tel.: OflsO PR.6-6446 rez.HE.4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURQAS 

2420 Hest. Marąuette Bd. 
VAL: nuo t lkl 4 p.p.: 6 lkl 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. pasai sutart) 

TeL Ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Iiezkl. 6000 S. Artesslan Ave. 
V A L : U v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

W metų pat yrimas 
Tei. YArds 7.182U 

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve1 

756 VVest 35th Street 
V A L : nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—124 šeštad. 10—S p. p 

l'&'/amlnuoja 
Akla 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPI.CIAL1STAB 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L : plrmad. antrad. ketvlrtad. 
pcnktAd. 9:30—12; 1:30—8 V.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12; į.hii lkl 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523. Platt Bldg. 

- #T i 'l:'va*"w 

• 

. . t . . 

Telefonas OLymplc 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, aeero 
V A L : antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-> pp 

penkt. 3—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. p. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 lkl 8 
Trečiadieniais tik susitaria, 

4003 Archer Avenue 
Trupu*! J rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A- P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PrJftmliuo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehiH 6-6785 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovehlll 6-

latta* 
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D R A U G A S 
THE LITHTAN1AN DAILY FBIEND 

4SS4 K ttofcley Ave., Lliicago a, UL Te*. Vlrglnl* 1-6«44>; T-M41| 7-««4'J 
Entered aa Second-Class Matter March t l , 1816, at Chloago, Illinot* 

l n . h r the Act ofMarch S,187» 
Membero* the Cathollc Presą Aa*'n 
Publlahed dally, except Sundaya 
Llthuanlan Catholll Preae Soclety. 

PRENUMERATA: Metam* 
ChlcagoJ Ir CiceroJ #800 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
l/ieienyje $11.00 

BUB8CRIPTION RATE8 
$8.00 per year outalde of Chloaco 
$8.00 per year In Chicago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
Vi metų 

$4.00 
$4.60 
46.60 

I m*u.. 
$8.76 
$2.60 
$8.00 

1 mln. 
$1.26 
$1.00 
$1.S6 

Redakcija etralpeulue taleo savo nuoilOra. Neeunaudotų stralpenlų ne 
saugo. Juos grąžina tik 16 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praSyma. 

Rusų - kinų konferencija • 
JOS TIKSLAI 

Šiuo metu Maskvoje vyksta rusų — kinų komunistų vir
šūnių konferencija, kuria įvairių kraštų politikai gana rimtai 
domisi. Kinų komunistų delegacijai vadovauja patsai prem
jeras. Jon įeina eilė kinų ekonomistų, kariškių ir kitokių 
"specialistų". < 

Yra daroma visokiausių spėliojimų apie tai, kokiu tikslu 
ši konferencija yra sukviesta. Pirmiausia dar nėra žinoma, ar 
pats Stalinas pasikvietė Kinijos komunistų vadus į Maskvą, ar 
kiniečiai savo iniciatyva ten nuvyko. Ar bus vienaip ar kitaip, 
reikalai, matyt, nėra šviesus. Maskvos — Peipingo ašis nebe
sisuka sklandžiai. Ją reikia tepti, nes kitaip ji ir labai rimtai 
gali pradėti girgždėti. 

Tiek Korėjos komunistai, tiek ir komunistiškoji Kiniją 
ne savo noru į karą įstojo. Ir vienus ir antrus į jį įstūmė 
Kremliaus. Karo pasėkmėsliūdnos. Korėjos komunistų mili-
tarinės jėgos jau veik visai yra sutriuškintos. Kinijos komu
nistams Veik vieniems tenka kariauti. Jiems vieniems reikia 
pakelti ir moralinę ir medžiaginę karo naštą. Jie yra netekę 
geriausių savo armijos vienetų, mūšiuose žuvo patys geriau
si generolai. JAV lakūnai pastaruoju laiku sunaikino daugy
bę jų lėktuvų ir karo amunicijos sandėlius. Nors krašte ir 
griežčiausia diktatūra, tačiau vis vien prasiveržia nepasiten
kinimų ir protestų bangos prieš ėmimą kariuomenėn jaunų vy
rų ir grūdimą j karo skerdyklą. Karas, suprantama, žlugdi-
na kraštą ir ekonomiškai, stumiant gyventojus į didesnį ir 
nebepakenčiamą skurdą. 

REIKALAVIMAI 
Todėl daug kas ir spėja, kad kinų komunistų vadovybė 

nuvyko į Maskvą pas Staliną išdėstyti krašto padėtį, Korėjos 
karo reikalus ir pastatyti reikalavimus Sovietų Sąjungai. Tie 
reikalavimai galėtų būti keleriopi: leisti kinams baigti Ko
rėjos karą pasirašant taiką su Jungtinėmis Tautomis arba 
duoti kinams pagalbą karo fronte. Vadinas, jei ne taika, tai 
ir Sovietų Sąjunga turėtų siųsti savo kariuomenę į Korėjos 
karo frontą, pristatyti daugiau amunicijos ir moderniškesnių 
karo pabūklų. 

Nepatenkinus šių reikalavimų, kinų delegacija padarytų 
savo išvadas, kurios Stalinui tikrai nepatiktų. Yra tokių op
timistų, kurie mano, kad komunistinė Kinija galėtų nueitįi 
Jugoslavijos diktatoriaus Tito pėdomis, t. y. išeiti iš Komin-
formo ir nutraukti visus ryšius su Kremlium. Tačiau mes ne
same linkę būti šitokiais optimistais. 

Stalinas dės didžiausių pastangų, kad neįvyktų skilimas 
tarp Maskvos ir Pekingo. Tai būtų jam pats didžiausias smū
gis. Jei konferencija, be kitų dalykų, turi reikalą su Korėjos 
karu, galime būti tikri, kad Stalinas pasirinks pirmąjį kelią: 
leisti kinams pasirašyti taiką. Bandys patenkinti ir kitus kinų 
komunistų delegacijos reikalavimus. 

Europos gynyba 
Vakarų Europos valstybės, kap skelbia spauda, žymiai 

sulėtina apsiginklavimo darbus. Mažiau vyrų bešaukiama į ka
riuomenes, mažiau dėmesio bekreipiama į kitokį militarinį 
pasiruošimą. Ne viena bet kuri iš tų valstybių, bet visos jau 
yra gerokai atsilikusios militarinio pasiruošimo požiūriu. JAV 
vyriausybė dėl to reiškia rimtų nepasitenkinimų. 

Atrodo, kad Europos vakariečiai į savo kraštų gynybos 
reikalus mažiau dėmesio bekreipia po to, kai ir respublikonai 
ir demokratai nominavo į prezidentus tokius asmenis, kurie 
vienodai žiūri į užsienių reikalų tvarkymą. Vadinas, Vakarų^ 
Europa yra tikra, kad nepaisant, kuris — Eisenhoweris ar 
Stevensonas bus išrinktas prezidentu, JAV visvien stipriai ją 
rems ir pavojų atveju gins. Kodėl jai pačiai besisieloti savo 
gynyba, bestiprinti savo kariuomenę, besunkinti savo gyven
tojus didesne mokesčių našta, kuomet gerasis Dėdė Šamas 
galės ją paremti, apginti. 

Kaikurie mano, kad, jei respublikonai būtų nominavę sen. 
Taftą kandidatu į prezidentus, europiečiai būtų pasidarę rū
pestingesni. Mat, sen. Taftas yra laikomas izoliacionistu, ir 
prezidento kėdėn atsisėdęs galėtų nutraukti visokią pagalbą 
Vakarų Europos gynybai. Bet dabar tokių pavojų nebėra. 

Tačiau JAV vyriausybė į šitokias europiečių politikų spe
kuliacijas turėtų rimtai atsižvelgti. Jie turėtų būti įspėti. Juk 
laisvųjų tautų gynyba yra bendras visų reikalas. Visiems tu
rėtų būti žinomas faktas, kad vienos JAV, nepaisant kaip stip
rios jos bebūtų, laisvėje tebesančių nepajėgs apsaugoti ir ypač 
pavergtųjų vienos negalės išlaisvinti. 

i M* * •": ' ' ! ...,. PRIMERKĘS AKi 

t \ mm Tautine Kinija 
stiprėja 

Tik įvykiams įsibėgėjus ir 
praėjus, amerikiečiai pamatė, 
kokį netikėtiną liapsusą jie pa
darė, atiduodami Kiniją naujie
siems "žemės reformatoriams", 
kurie iš po "reformos" patapo 
visiškai raudoni (tokie juk jie 
ir buvo). Bet apie tai jau bu
vo nemaža kalbėta ir nieko nau 
jo jau čia negalima būtų kon
statuotu Šiandien reikia džiaug 
tis bent tuo, kad šio krašto po 
litikos vairuotojai suskato gel
bėti dar tai, kas galima. Tik 

i retesnės spaudos žinios pajudin 
davo gen. Chiang karinius pa
siruošimus Formozoje, bet ir 
tos buvo gan sausos. Dabar, 
matyt laikui atėjus, jau pats 
Jungtinių Valstybių karinės mi 
sijos vadovas Formozoje, gen. 
maj. William C. Chase kiek pra 
sitarė apie taut. kinų kariuo
menės pajėgumą. Vienas pa
reiškimas tikrai daug ką pasa
ko — kiniečiai nuo dabar yra 
visiškai pajėgūs trumpiausiu 
laiku (vienos vai. bėgy) už
blokuoti visus kom. Kinijos 
krantus. Gen. Chase teigia dar 

. ' . . . . ' . V ^ . ) , , . . . . . , . - . , ^ ! 

Demokratų prezidentinis kandidatas gub. Adlai Stevenson, pri
sisegęs savo didelį ženkliuką, kalbasi su viceprezidentu Alben 

Barkley Springfielde rinkimų kompanijos reikalais. 

UŽMIRŠTI "SFINKSAI" 

toliau, jo įsitikinimu, Chiang. džiuosius hitlerininkus, šiuo 
daliniai gali atremti bet kokią m e t u tarytum užmirštuosius 
komunistų ruošiamą, invaziją į sfinksus, kalinamus Spandau 
Formozą. Aišku, geras kariuo- j kalėjime, Berlyne, 
menės išlavinimas,' patarimai, Minimas straipsnis gana ii-
ginklai, yra nuopelnas tik Ame g a s > Dienraščio bendradarbis 
rikos karinės misijos, kuri su- t e i g i a > j o g JJ perskaitant reikė-

PRANYS ALšENAS, Toronto, Kanada 

Prieš keletą dienų Toronto po Hitlerio mirties, sekantis 
dienraštis "The Globė And Vokietijos Fuereris — "1000-
Mail" atspausdino "sukaktuvi- čiui metų". Jo bausmė — 10 
nį" straipsnį apie septynis di- 'metų kalėjimo. 

sideda bent iš 800 karininkų ir 
kareivių, šiuo metu laukiama 
dar efektyvesnės Amerikos pa 
ramos. Laukiami sunkieji gink 
lai, moderniški lėktuvai, paty
rę kariuomenės treniravimo 
vadovai, kurie dar labiau pa
kels taut. Kinijos kariuomenės 

tų užtrukti 12 minučių. Kadan 
gi tai yra intriguojanti medžią 
ga, tad aš mėginsiu patiekti 
Draugo" skaitytojams nors to 

rašinio labai sutrumpintas min
tis. 

Prieš penketą metų, kaip tei 
gia minėto dienraščio straips-

lyg . Amenk.ečių nuomone, k i - [ n j s į 1 9 4 7 m u l g ± 
mečių kariuomenes morale yra 

Pranašauja įtempimą 
Žymusis Hearsto laikraščių publicistas Kari von VViegand 

rašo, kad santykiai tarp Rytų ir Vakarų, ypač tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, po kelių mėnesių labai įsitemps. To laukiama ne
trukus po prezidentinių rinkimų. Priežastis — taikos kontrakto 
su Vakarų Vokietija ratifikavimas. 

Gerai informuoti stebėtojai iŠ Londono, Romos, Paryžiaus ir 
Bonnos praneša, kad ten netrukus laukiama prasidedant pasau
linio masto tarptautinės krizės. 

VViegand manymu ,tuo tarpu nedaug tėra vilties sušaukti 
"Didįjį Ketvirtuką". Bonnoje vyriaujanti nuomonė, kad nė So
vietų Sąjunga, nė Vakarų sąjungininkai nenorį jokio Vokietijos 
apjungimo. Abidvi pusės norinčios, kad dabartinė Vokietijos 
impotencija truktų kuoilgiausiai. 

augšta ir jie yra pajėgūs mo
derniškiausioms karo operaci
joms ir turi gerų savų karinin
kų. Savaime suprantama, kad 
tikras taut. Kinijos kariuome
nės sakičius yra griežta paslap 
tis, bet netaip seniai oficialios 
žinios teigė, kad Chiang turi 
stiprias militarines jėgas. Yra 
pagrindo spėti, kad kariuome
nės skaičius didėja ir dar didės, 
bet apie tai vengiama kol kas 
kalbėti. 

Amerikečiai, mokydami ki
niečius karo meno, ypač daug 
dėmesio skiria koordinuotam 
visų ginklų rūšių veikimui, ku
ris modernaus karo atvejuj yra 
itin svarbus ir lemiantis. Ne
pamirština, kad dažni augštų 
karininkų vizitai Formozoje ką 
nors reiškia, gi ne be priežas
ties pas Chiang vis užsuka 
adm. William M. Fechtelerm 
laivyno operacijų viršininkas, 
adm. Arthur W. Radford, Pa-
cifiko laivyno dalių vadas, 
gen. J. Lawton Collins, armi-

Ijos štabo viršininkas ir pats 
| Laivyno sekretorius Kimball. 
Bet visi šie augšti pareigūnai 
pripažįsta, kad atremti bet ko
kią komunistų invaziją būtina 
turėti Jungtinių Valstybių 7-
tojo laivyno pagalbą. Kaip ži
noma, prez. Trumanas, Korė
jos karui prasidėjus, ir įsakė 
7-tajam laivynui saugoti For
mozą ir neleisti taut. Kinijos 
daliniams keltis į žemyną, bet 
apie šį pastarąjį punktą šiuo 
metu lyg ir mažiau kalbama. 
Gal tai ką nors reiškia? 

Pabrėžtina, kad gen. Chiang 
reformos Formozoje, padeda 
jam laimėti daugiau simpati
jų ne tik pabėgėlių kiniečių tar 
pe, bet ir pačių vietinių salos 

viename vakarinio Berlyno 
aerodrome nusileido lėktuvas, 
kuris atgabeno iš Niurnbergo 
7 vyrus, ruošiusius ir vykdžiu
sius didžiulius konspiracinius 
planus prieš pasaulio civiliza
ciją. Tie vyrai: Hess, Doenitz, 
Raeder, Speer, Neurath, Schi-
rach ir Funk. 

Jie visi britų ambulancine 
mašina buvo nugabenti i Span
dau kalėjimą ir atskirti nuo 
pasaulio sunkiomis kalėjimo 
durimis. 

Hessas — tai didelis ir pa
tikimas Hitlerio draugas, užė
męs augštuosius postus naciš
kojo Vokietijos rėžimo žydėji
mo metu ir buvęs Hitlerio de
šiniąja ranka. Jis tarptautinio 
Niurnbergo tribunolo nuteistas 
kalėjimu iki gyvos galvos. Tai, 
galima sakyti, Spandau kalėji
mo kalinys Nr. 1. 

Kalinys Nr. 2 — tai Grand 
Admiral Kari Doenitz. Trečiojo 
Reicho jūsų laivyno vadas ir, 

valdžia superka didžiųjų ūkių 
produktus ir parduoda netur
tingiesiems prieinama kaina, 
suvaržytas saugumo policijos 
veikimas civilių tarpe, duota 
daugiau laisvės civil. teismams, 
kovojama su spekuliacija bei 
tais, kurie naudojasi tarnybine 
padėtimi greitesniam pralobi-
mul. Tiesa, Chiang nėra per
daug populiarus plačiose ma
sėse, bet iš šių dienų taško 
žvelgiant, bene tik jis ir tegali 
duoti pradžią Kinijos išsivada
vimui iš raudonųjų okupacijos. 
Gi laisvieji kinai jau patys ga
lės nuspręsti kuri valdžios for
ma jiems priimtiniausia ir ku
riuos jie išsirinks vadovauti 

gyventojų. Tos reformos apima milioninei kiniečių tautai, 
pakenčiamą nuomų kontrolę, —A-is 

Trečioji didelė 3-čiojo Reicho 
militarinė figūra Spandau ka
lėjime — taipogi Grand Admi
ral — Raeder. Ligi 1943 m. 
jis buvo "Oberbefehlhaber der 
Kriegsmarine". Jo vietą vėliau 
užėmė Doenitzas. 

Ketvirtasis — Albert Speer. 
Tai ginklavimosi ir municijos 
Reichministeris. 

Baronas Konstantinas von 
Neurath, buvęs Vokietijos užs. 
reikalų ministeris, o vėliau — 
Bohemijos ir moravijos protek
torius. Tai seniausias Spandau 
karo kriminalistų kalinys, ei
nąs 79 metus. 

Baldur von Schirach — jau
niausias kalinys, 44 m. am-
žiaus. Tai hitleriškojo jaunimo 
vadas, Vienos Gauleiteris ir di
delis žydų eksterminatorius. 
Jam priskiriamas deportavimas 
arba nužudymas net 185,000 
žydų. 

Ir pauskutinysis — VValther 
Funk — vienas iš Hitlerio di
džiųjų patikėtinių, su dideliu 
atsidėjimu kūręs jo pragarišką 
karo mašiną ir nurėzgęs vergi
jos pančius daugeliui žmonių, 
įkinkydamas juos į karo pra
monę. 

i 

Šioji septyniukė — tai, gali
ma sakyti, sudužusio vergijos 
simbolio liekana. Deja, toli gra
žu, tai ne paskutinieji pasaulio 
satrapai. Jų dar yra daug gy
vų, laisvėj gyvenančių ir en
giančių kitus nekaltus pasaulio 
žmones. Tai kruvinasis Stali
nas ir jo klika. Kada ir jie su
silauks panašaus likomi? 

Kaip atrodo Spandau 
kalėjimas 

Tai esąs didelis raudonų ply
tų, trijų augštų, pastatas. Jis 
aptvertas augšta, akmenine, 15 
pėdų siena, kurios ilgis turįs 
apie 735 jardus. Spandau ka
lėjimą 1871 m. yra pastatęs 
vienas iš Prūsijos karalių, vė
liau tapęs visos Vokietijos im
peratoriumi. 

Apie kalėjimą neša sargybą 
"keturių didžiųjų" sargybų bri 
gados. Jos keičiasi kas mėne
sį. Tai: amerikiečiai, anglai, 
prancūzai ir sovietai. 

Kalėjimo vaizdas esąs gana 
niūrus: langeliai mažučiai, gro
tomis išpinti. Net už kalėjimo 

(Nukelta j 4 pusi.) . 

Vieną gražų vasaros vakarą atvyko į Vokietijos miestą Tue-
bingen Amerikos lietuvė, Dr. Edith Krugelis (neseniai ištekėjo už 
prof. MacRal ir, kaip girdisi, yra labai laiminga ir uoliai moko 
savo vyrą lietuvių kalbos), kad iš čia toliau keliautų po Europos 
istorines vietas, pažintų senąjį pasaulį ir jo taip įdomią praeitį. 
Atvyko su kuprine ant pečių, kaip ir tinka gamtininkei, keliaujan
čiai per gamtos pasaulį ir jį tiriančiai. Atvyko viešnia iš šiaurės, 
iš Kopenhagos, kur Amerikos mokslo įstaigos buvo dviem metams 
ją ten siuntusios specializuotis moksliniuose tyrinėjimuose. 

KUR STUDIJAVO VYSK. GIEDRAITIS 
Visų pirma pradėjome nuo paties Tuebingeno, labai seno ir 

labai margos praeities miesto, kuriame yra garsus, virš puspenkto 
šimto metų senumo, universitetas. Pats miestas yra nedidelis, 
išsidraikęs tarp išsišakojusių kalnų ir slėnių. Užtat savo didumui, 
savo didesnei vertei pabrėžti miestas visur vartoja užrašus ir 
antspaudus, rašydamas „Universitetinis miestas Tuebingen". Gar
susis vokiečių poetas t3oete, kada prieš pusantro šimto metų va
žiavo per Tuebingeną į Šveicariją ir Italiją savo pragarsėjusiuose 

' laiškuose iš tų kelionių yra rašęs, kad Tuebingeną geriau būtų 
vadinti universitetiniu kaimu, nes tuo laiku jis tikrai buvo labiau 
panašus į kaimą, negu į miestą. 

Šis miestas yra mums įdomus ir Lituanistiniu atžvilgiu. Čia 
lietuviai jau prieš keturis šimtus metų pradėjo lankytis, studi
juoti šiame universitete, o po šio karo buvo virtęs beveik lietuviš
ku miestu. Tada ir universitete čia buvo keli šimtai studentų lie
tuvių. Keli lietuviai profesoriai, mieste — lietuviškos įstaigos ir 
biznio įmonės, net lietuviškts cheminis fabrikas buvo susiorgani
zavęs. 

Senuose šio universiteto registruose randame prieš keturis 
šimtus metų studijavusių lietuvių pavardes: Giedraitis, Valavi
čius ir k. Tuo laiku čia ir lietuviškas bendrabutis yra buvęs, ku
riam per dvidešimt metų yra vadovavęs kun. Zablockis, kuris čia 
yra ir miręs. Zablockis ir prof. Rapalionis yra tai pirmieji, kurie 
savo lietuviškus raštus pradėjo spausdinti ir nuo tada, prieš ke
turis šimtus metų, pradėjo pasirodyti spausdintos lietuviškos 
knygos. 

Pas Zablockį atsiųsdavo to laiko turtingieji lietuviai savo 
vaikus, o jis juos mokydavo, paruošdavo universitetui ir toliau be
studijuojant universitete globodavo. Į Tuebingeną vyko tada 
mokslo semtis ir Melchijoras Giedraitis, kuris šiame universitete 
yra studijavęs daugieu ketverių metų. Kelionė tada iš Lietuvos 
iki Tuebingeno buvo labai ilga ir sunki. Reikėjo keliauti beveik 
pusantro tūkstančio kilometrų arkliais. Dėlto pakinkydavo ketu
ris arklius į didelį vežimą, pridėdavo daug atsarginių ratų, nes be
važiuojant tokį kelią susidėvėdavo, ir išleisdavo vaiką iš namų 
ilgam laikui. 

Bestudijuodamas Giedraitis gerai pažino protestantizmo klai
dą ir vėliau pasidarė uoliausias kovotojas su protestantizmu. Ka
da vėliau jis buvo paskirtas didelės Žemaičių vyskupijos vyskupu, 
rado ir čia Liuterio mokslo suklaidintus žmones, ir jauna, neseniai 
priimta katalikybė Lietuvoje buvo jau beišnykstanti. Tačiau Mel
chijoras Giedraitis savo dideliu uolumu, šventu gyvenimu ir dide
liu mokslu padarė tai, kad jam esant vyskupu katalikybė Lietuvo
je atgijo ir religija apėmė nuo tada visą lietuvių gyvenimą ir buvo 
sąmoningai ir uoliai praktikuojama. Dėl to vyskupas M. Giedrai
tis yra vadinamas antruoju Lietuvos krikštytoju. Tačiau priimant 
pirmąjį Lietuvos apkrikštijimą Lietuvos karaliaus Mindaugo lai
kais, tai yra prieš septynius šimtus metų, tektų jį vadinti trečiuo
ju Lietuvos krikštytoju. 

GIEDRAIČIŲ PALIKUONIS ŽUVO KATYNE 

Šia proga norėtųsi dar toliau nuo temos nukrypti ir paminėti 
Giedraičių giminę. Tai buvo nuo seniausių laikų Lietuvos kuni
gaikščiai, vadinami biednaisiais kunigaikščiais, nes turto ir vals
tybinės galios atžvilgiu niekuomet nėra buvę galingi. Vienas iš jų 
buvo ir vysk. Melchijoras Giedraitis. Palikuoniai iš tos giminės 
turėjo prie Maišiogalos, netoli Vilniaus, dvarelį. Prieš Didįjį karą 
maišiogališkis kunigaikštis Giedraitis buvo geologas, Rusijos 
Mokslų Akademijos narys. Sugrįžęs vasaromis į tėviškę yra daug 
tyrinėjęs Lietuvos geologiją, Lietuvos žemės gelmių sudėtį. Savo 
tyrinėjimus yra paskelbęs tos akademijos moksliniuose darbuose. 
Jo sūnus, paskutinis iš Giedraičių šios šakos ir, greičiausia, pasku
tinis iš visos kunigaikščių Giedraičių giminės buvo ištiktas tra
giško likimo. Kada vokiečių - lenkų kare pradėjo bolševikai iš 
rytų artėti ir sumuštos Lenkijos divizijos veržėsi per Lietuvos 
sieną, išgirdo Giedraitis, kad jau bolševikai yra tik kelios mylios 
nuo jo dvarelio. Greitai pėsčias atbėgo jis prie Lietuvos sienos ir 
norėjo pereiti į Lietuvą. Tačiau Lietuvos kariuomenės pareigūnai 
patikrinę rado pas jį Lenkijos atsargos karininko dokumentus ir 
laikė, kad jie yra Lenkijos karo metu mobilizuotas, tik civiliškai 
persirengęs ir jį internavo į nuginkluotų karininkų stovyklą. Ta
čiau Giedraitis dėl senyvo amžiaus nebuvo ir karo laiku mobili
zuotas ir buvo tikrai civilis žmogus. Iš belaisvių stovyklos šau
kėsi pas savo pažįstamus Kaune, kad jį išvaduotų. Tačiau tas va
davimas užsitęsė labai ilgai ir tuo tarpu užėjo į Lietuvą bolševikai 
ir visus Lietuvoje internuotus Lenkijos karininkus išsivežė į Ru
siją ir, kaip yra žinoma, jie žuvo masiniuose Katyno kapuose. Vie
nas profesorius man skundėsi, kad jis daręs nuo pat pradžios daug 
pastangų jį iš belaisvių stovyklos išvaduoti, tačiau sunkiai buvę 
sukalbami kai kurie tam Lietuvos pareigūnai. 

TYTUVĖNŲ VALAVIČIUS 
Čia turiu plačiau paminėti ir kitą anų laikų Tuebingeno uni

versiteto studentą, Valavičių, kuris yra visų jau beveik pamirštas. 
Jis buvo vyskupo Melchijoro Giedraičio draugas. Jis buvo pasau
lietis, tačiau buvo labai uolus katalikas ir troško, kad lietuvių tau
ta būtų tikrai katalikiška. Valavičius savo visą turtą paaukojo 
Dievo garbei: pastatė Tytuvėnuose gražią baroko stiliaus bažny
čią su garsiomis šventų relikvijų stacijomis ir dideliu vienuolynu, 
kuriame ilgus laikus yra buvę bernardinai ir jų provincinė kunigų 
seminarija. Tik Rusijos carui užėmus Lietuvą ir pradėjus perse
kioti katalikiškus vienuolynus, pamažu ir Tytuvėnų vienuolyno 
rūmai liko tušti. 

Valavičiaus bronzinis biustas vienoje Tytuvėnų bažnyčios vi
daus sienoje vaizduoja jį užmigusį ramiu mirties miegu, padėj&s 
galvą ant balno, paskutinio turto likučio, kas jam buvo belikę, be
mąstant ir besirūpinant, kaip toliau būtų galima pastatytus Dievo 
namus išgražinti. 
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tūkst . žiūrovų pergyveno įdo
mų bokslo susitikimą, kuriame 
kovojo Europos sunk. svorio 
bokso meisteris dortmundietis 
Heinz Neuhaus ir Vokietijos 
meisteris — Hamburgo atsto
vas Heiten Hoff. Nugalėtoju ir 
abiejų meisterio titulų: Euro
pos ir Vokietijos savininku ta
po Neuhaus, kuris per 25 sek. 
sutvarkęs savo priešininką, 
rungtynes laimėjo k. o. Po šio 
laimėjimo, naujausioje geriau
sių pasaulio boksininkų lentelė
je Neuhaus eina tuoj po meis
terio VValcott'o, buv. meisterio 
Charles ir Marciano, drauge su 
buv. Europos meisteriu Sys 

bose Chicagą ats tovauti y ra 
pakviesta LSK Perkūno futbo

lo komanda, jau du metai be
sireiškianti vietos futbolininkų 
tarpe. Iš New Yorko Toronton 
vykti numaty ta vietine LSK 
futbolo vienuolike, kuri šiais 
metais y ra laimėjusi savo gru
pes meisterio vardą ir rudenį 
pradės žaisti New Yorko DA-
FB augštoje lygoje. 

Torontą afstovautų patys šei 

Paruošimas tremtyje naujos tingi jaunuoliai siekia mokslo! 
lietuvių šviesuomenės k a r t o j Dirbama naktimis, dienoms stu 
yra vienas iš aktualiausių tau- j dijuojama. Vasaros atostogomis 
tiniais reikalais besirūpinančių jėgos studijoms kaupiamos fab 
užduotis. Lietuva niekad atei- rikuose. Mums žinomas vienas 
tyje neprivalo būti tamsi i r! jaunuolis, kuris turi išlaikyti 

I juoda, ir jos dvasinis ir valsty- j senus tėvus ir sykiu sugeba 
binis gyvenimas neturi ribotis j vienu iš pirmųjų baigti vidu-
vien komunistinių pseudo-mok r inę mokyklą; bet toliau stu-
slininkų įstaigų auklėtiniais. 'dijuoti jam kelias užkirstas J Pasi tar imas įvyks sekmadienį 

Sovietų išradimai 
Sovietų Rusija skelbia, kad 

ji iškultyvavusi medį, kurio a-
pačioje auga apelsinai, o viršu
je — citrinos. Jos mokslininkai 
išradę, kad žuvys turinčios bal« 
• • i ^ • • M S M M M B M M M n i n a i 

mo proga, kviečia visuomenės 
atstovų pasitarimą studijų pa
ramos organizacijos klausimu. 

są ir „giedančios". Sovietų ra-
dio skelbia, kad šitie išradimai 
esą monumentališki, epochiniai, 
bet kokią naudą turės žmoni
ja iš tų išradimų, sovietų pro
paganda nesako. 

CONRAD'flS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Atsargus 

Praeityje maža buvo rupui- Kitas, jau beveik baigęs *nok-
tasi visuomeniniu mastu pa- sius, tur i studijas dėl žmonos 
ruošti šviesuomenės. Tie mūsų iįgOS nu t rauk t i ir eiti į fabri-
šviesuoliai, iš kurių darbų per k ą 

kartų ka r t a s semiamės stipry- p a v yzdž ių daugybė. 
b ė S : P 8 r , * 3 L S P ^ T l n S Kiekvienas šių jaunuolių jau 

yra mums kainavęs tūkstan
čius: ne vien doleriais a r litais, 

išsikovoję mokslą, kad galėtų 
ta rnaut i savo tau ta i — vienas 
po kito nukeliaudavo į sanato
riją... a rba amžinojo poilsio vie 
tą 

mininkai — LSK Vyties futbo-1 M ū g ų šviesuomenės prieaug-

rugpjūčio 24 d., 4 vai. po pietų, 
Lietuvių Auditorijos mažojoje 
salėje (3137 So. Halsted St .) . 
Šiame pasitarime nuoširdžiai 
kviečiamas dalyvauti kiekvie
nas tautietis, kuriam rūpi lie
tuviškasis jaunimas. Vieningo
mis pastangomis bus teigiamai 

lininkai ,irgi su nemažu pasise
kimu dalyvaują tenykštėse fut
bolo pirmenybėse. 

lio paruošimas šiandien y ra 
nepakankamas. Laisvajame pa-

išspręsta ši mūsų kultūros 
bet motinų p r a b u s t o m i s nak- a t e i č i a i r e i k š m i n g a p r o b l e m a . 
timis, viltimis ir svajonėmis. ' 
Jų apleisti jau nebegalime. 

Norėdama pagelbėti lietuviš
kajam jaunimui siekti mokslo 

— Jūsų vyras visados per 
miegą kalba? Tai jūs tur i te vi
sas jo mintįs žinoti. 

— Gaila ne, j is kalba graikiš
kai. 

Moderniškai (rengta 
vieta |\airtom nuo
traukom. Sitcolalybo 
— vcBtuvčs. Jaunave
džiam* duodama pui
ki Ir brangi dovana. 
Sąžininga* Ir gražiai 
atliktas darban. 

414 W. 63rd St. 
Tel. ENg. 4-5883 ar 

KNg. 4-5840. 

^PLATINKITE "DRAUGĄ" 

JAV Centro Valdyba 

(Belgija) ir anglo Johny \Vil- kantrumu. Tikėtina, kad ir pa-
liams. tys futbolininkai šį kar tą ne 

Šių metų oficialioje geriau bebus abejingi, kaip iki šioliai 
sių Vokietijos stalo tenisininkų (prisiminkime II Š. Amerikos 
lentelėje vyrų grupėje pirmuo- s p o r t 0 žaidynes) ir nepagailės 
ju eina dr. Mauritz (VVupper- | s a v o e n e r g i j o 3 bei pasiryžimo 
tai) . Už jo seka: Piffl (Stut t- ž i a m užsimojimui realizuoti, 
g a r t ) , VVossebein (Bochum), | 
Than (Muenchen). P a s mote-i Be futbolo bus taip pat ir 
ris pirmąja yra Vokietijos mei- krepšinio rungtynės, į kurias 
sterė Ilse Donath (Frankfur t ) . J ™ Pakviesti dukartiniai S. 

1952 metų gars iąs ias ' Amerikos lietuvių sporto zai-
Tour de Franee dviračių Ienty- dy™U krepšinio nugalėtojai -
nes laimėjo italas Faus to Cop- Į Chicagos LSK Perkūno krepši-
pi ((151 vai. #57 min. 20 sek.) , j n i n k a i ~ e š * 
Ai t ro j e vietoje liko belgas Oc 

šių trijų lietuvių futbolo Hetuvių skaičius * * * * * £ 
. . . . . . ,.„1^1 ketvirtadalio dar 1945—47 m. 

vienetų susitikimo tenka laukti , , . . „ „ 
. , „ , . _. _ m. vien Vokietijoje studijavu-su dideliu susidomėjimu ir ne- . T J J J ° -sių. I r kokiomis sąlygomis ryz-

sauly šiandien studijuojančių ] šiame kraš te ir sykiu paskatin
t i lietuviškos šviesuomenės prie 
auglį, Lietuvių Studentų Są
junga JAV Centro Valdyba, 
studentų visuotinio suvažiavi-

—— 

TURTINGIAUSIAS LIETUVIS 
Npseniai apsilankiau pas po-sileidus ir lietuviškoje kalboje, 

nią Rockefellerienę, kuri šiuo .todėl jai priklauso kaipo moti-
laiku yra apsigyvenusi Lowell, Inai didelis kreditas ir garbė, 

kers, baigmę pasiekęs 28,17 
min. vėliau. Tolimesnes vietas 
užėmė: 3. Bernardo Rulz (Is
panija) , 4. Gino Bartali (Ita
lija), 5. Jean Robic. Kom 
niai laimėjo italų vienetas. 

Indiana. Ponią Rockefellerienę 
visi gerai žino, kadangi ji yra 
lietuvaitė, gimusi Chicagoje, 
Čia gyvenus ir lankius mokyk-

Ponia Rockefellerienę labai 
myli gamtą. Kaipo gamtos my
lėtoja ji turi prisisodinus įvai
rių rūšių medžių ir gražiausių 
gėlių. J i pat i aplaisto gėles, 
išravi piktžoles, tankiai paso
dina įvairių rūšių medelius 
ūkio pagražinimui. 

Jos sūnus, Winthrop Rocke-
feller Jr., kuris gyvena su mo-

kad j i savo sūnų išmokino lie
tuvių kalbos. Krp . 

—— 

AAUS 

Raguota varle 
Vadinamoji „ raguota" varlė 

gyvena pietinėj Brazilijoje ir 
šiaurinėje Argentinoje. J i va
dinama „raguota" dėl to, kad 
viršum jos akių yra susirauks- tina ūkyje, tur i j au netoli 4 

Perkūno sportininkai pakviesti i ^ j ^ į i r įš sįidšusi oda, prime- metų amžiaus. J i s tur i gelto-
Kanadon j n a n t i kietas karpas . Tos varlės i nus, lietuviškus plaukus ir la-

Rugpjūčio mėn. 30 31 d. d-1 žiotys nepaprasta didelės. Ji gy |bai sveikai atrodo. Yra stebėti-
Tcronto LSK Vytis ruošia di- i v e n a jsikasusi j žemę ir daž->na, kad tame ūkyje jis daž-
delę lietuvių sporto šventę, k u - n i a u s i a i išsižiojusi. Ji išduoda,į niausiai vaikščioja basas. J is 
rios centre yrą numaty ta 3 j garsus , kuriais kitos rūšies var : t a į p p a t i abai myli gamtą, mėg 
Šiaurės miestų: Toronto, New les įsivilioja sau į žiotis ir t u o , s t a žaisti su įvairiais gyvuliais. 
Yorko, Chicagos lietuvių futbo- būdu jomis minta. („La Opo-! 
lininkų varžybos, šiose va ržy - ! n ion" VIII .7) . V i e n * d a ' y k * e s u • ) a s t e b ' 8 -

jęs, kad ponios Rockfellerienės 
sūnus kalba labai* gražiai lietu
viškai. Tai yra labai stebėtinas j 
dalykas, kad tas, galima saky
ti, tur t ingiausias pasaulyje lie-

STATYBAIIRNAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ ROSI U 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTVvTNAS, Prez. 
3039 Ko. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR^PREKIŲ P A 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATlDAlTYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto iki 6 vai. vakaro kr 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

ui 

U2MIRŠTI "SPRINGSAI" 
(Atkelta iš 3 psl.) ti, paeina tik iš rusų malonės, 

sienos apie 28 ja rdus dar esan-Vakariečiai , mat , visur, "pagal 
ti. galima sakyti , "mirt ies zo- .kompromisus" mažiau teisių | j « * * M j n * 1 " * * » * " * « • * 
na". Ten niekas nepasta to ko- Į turi ir daug ko nežino, kodėl z i a i k a l b e t l ••etuvška,. Ncga-
jos, nes toji zona a t sk i r ta nuo rusai nori, kad būtų taip, o ne 
laisvojo pasaulio įelektrintų kitaip... 

vielų tvora. Anapus akmeninės I ^ . ^ v j d u r y j e g u 

sienos y ra du ned.deh. apie I m ^ ^ ^ K a r t ą 

25 kv. jardus , kiemeliai, ku- ^ r u s ų s a r g y b i n i a i n u s i g a n . 

do, mat , manė, jog tai esąs... 
pistoletas. 

riuose leidžiama kaliniams pa
sivaikščioti. 

Spandau kalėjime y ra net 
134 celės. Deja ,tik 7 iš jų "ap Celė Nr. 11 y ra užimta ad-
cyvendintos". Visos celės Jun- mirolo Raederio. Joje kiekvie-
giamos vienu koridorių. Maža i ' ną stebina begaliniai didelė . Milerienė vartoja labai tur t in 

na to, j is vartoja didelį skai
čių lietuviškų įvairių žodžių. 

Tai turėtų suteikti pavyzdį, 
kad visų mūsų lietuvių vaikai 
turėtų mokėti ir kalbėti lietu 
viškai, t. y. nesesl'epti arba ne
sigėdyti var tojant lietuvių kal
bą. Rockefellerio sūnus kalba 
lietuviškai nebijodamas ir ne
sislėpdamas. Nors ponia Rocke-

balsų įsigauna į kalinių vienu
tes, gcl tik retkarčiais už-

tvarka ir švara. Kaliniai gau
na pasivaikščioti išlaukėj esan 

gą anglų kalbą, bet ji nėra ap-
— t —— 

s:girsta kokio nors paukščio, čiuose kiemeliuose, tačiau jiem 
nutūpusio palangėj giesmė ar- neleidžiama tarpusavy kalbėtis, 
r i pra krendančio lėktuvo Spandau kalėjime diena pra-
bruzgimas... ddeda 6 vai. ryto. Jie keliasi 

Pačios celės — be jokios pra ir išleidžiami į prausyklą. 6 vai. 
1 angos. Jose stovi po paprastą 45 min. pusryčiai. Tuo metu 
staliuką, vieną kėdę ir geleži
ne lovą. Žiemos metu oras 
esąs tvankus. 

Ant Speero staliuko, esą, 
uli industriniai planų projek-

celės rūpestingai patikrinamos 
sargybinių ir išvalomos pačių 
kalinių. Vėliau vyksta kalinių 
vienoks a r kitoks darbas : vi
duje, koridoriuje arba lauke, 

tai, kurie, nors labai kruopščiai I Vakarenė" esti 5 vai., o 10 vai. 
paruošti ir da r tobulinami, bet, į vak. — tur i visi gulti. Kai ku-
deja, gal niekad nebus Igyven- rios kalėjimo taisyklės esančios 

g 

dinti. J i s y ra buvęs gabus ar
chitektas. An t sienes — jo šei
mos fotografija: žmona ir pen 
ki iš šešių vaikai. 

Kiekvienas kalinys tur i tei
sę laikyti savo cele j 11 paveik-

truputį pakeičiamos, tačiau tik 
tais mėnesiais, kuomet sargy
bas neša amerikiečiai, prancū
zai a r anglai. Kai paima sargy
bą anešti rusai — jie vėl griež
čiausiai a t s ta to kiekvieną tai-

r 

Nenorit 

sių. Kodėl 11? Kodėl ne dešimt (syklių smulkmeną. Juk niekui 
ar dvylika? — To niekas neži
no. Tai "administracinis- potva 
kis", kuris, dfeja, galima saky-

gi nerasi pasauly tokių "suma
nių" ir "rūpestingų" kalinimo 
specialistų, kaip bolševikai... 

Marijos apsireiškimu Fatimoj* 
1917 metai* aprašymą*. 
128 pttHl. Kaina |1.00 

Uloakymus su ptnUraia *lu*ktt*: 
"DRAUOAS* 

2884 So. Oakley Ave., 
CtkJmgo 8, Ui 

Utatkytoa knygoa «iun<Jtamo« psu&tu 

BUICB.u 
1 ! 

7 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

UUayėtte 3-2022 

PRANEŠIMAS 

LOVELY PRIVATE HOME 
Puikūs namie gaminti valgiai. 

Vyresnio amž. asmeniui ar porai. 
Graži aplinka. (Practical Nurse). 
Prieinamos savaitinės ar mėnesi
nės kainos. 

VVAterfall 8-6146 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
* Ghicago 8, Illinois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėjimu. 

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

Budriko Radio Valanda is WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

417n SOUTH ARCHER AVENUK, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
' MOKA GERUS DIVIDENDUS 
Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, {slgijlmui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs piuigu, tas iaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
l'raUėk taupyti Alnndlep 

MUTUAL ^ ^ « / S A V I N G S 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8# IIL 
JOHN J. KA2ANAUSKĄS. Pr«s. *T«I. VI rginia 7-77A7 

Savingt Insured to $10,000 by F.S.LI.C 

^ 

\.iui;i Vytt'8 Noinunrllo knyKii 

LIKTUVA>: TĖVYNEI 
I'utioiuB inažluu.siom.s Hkaltytojama | 
Spalvotos VI. Vljelklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus HU pinigais siuskite 

D R A U G A S 
2834 S. O a k l e y A v e . 

Chicago 8, Illinois , 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i r m « J . i r K e t v i r t a d . a t d a r a iki 9 :30 vai . v a k a r o 

Southwcst Furniture Company 
6200 South Wcstcrn Ave,, priešais Sear's krautuvę 
Lengvos iSmokCjimo »ijlygos tiesioginiai bo Jokios kredito Jstaigos 

• ^ - ^ 

ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOIE: 
7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 1. Ji yra stipriausioji taupymo {staiga. 

2. Dabar ji moka didesnį dividendą. 
3. <Ii yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Oov. įlomis ir G. I. paskolų turi 

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

Standard Federal, bet knygose jų verte 
yra tiktai $100. 

8. Per 43 metus ji visadoN \ Įsiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

!). Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiek%ieno sąskaita F. S. & U 1. Corp. 
andrausta iki $10,000.00. 

TURTAS— 
«00,000.00 

Pinigai padėti prieš I l - t ą 

mėnesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JURTIN MACK1EWICH, prezidentas. • Telefonas: Vlrginia 7-1141 

- ^ . — - . ». _ ^ . . — t - - f ^ -

l^ttUgos valaudiKs: Kaeaien nuo 9-to« ryto iki 4 vai. po pietų, KetvlrtadiftniąlB nuo 9-to« vai. ryto iki 8 
i vakaro. Treciadi€-niaiB vieai neatidaroma. 
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NUOSTABUSIS DETROITAS 
VLADAS MINGfcLA 

Keli istoriniai bruožai i oras labiau sumišęs su dulke-
Detroito miestas didžiojoje mis ir dujomis. 

JAV miestų šeimoje, pagal sa-1 Tačiau miesto tvarkytojai , 
vo dydį ir gyventojų skaičių, I maty t , buvo susipažinę su ur-
yra ketvir tas miestas. Tai Mi-1 banistika, nes kaip niekur ki-
chigano valstybes sostine. Mįes t u r Amerikoje, šis miestas tur-

SUUAIJTAS 

tą įkūrė prancūzas Sieur de la 
Mottė Cadillac 1701 m. liepos 

t ingas sodais, maudyklėmis, 
sporto aikštėmis ir aikštelėmis. 

men. 24 d. 1951 m. Detroi tas Miestą puošia 293 įvairaus dy-
švente savo 250 metų sukaktį, į džio sodai — parkai? Jų plotas 
Pradžioje buvo pas ta ty tas "Det-
roit River" upės pakrantėje ka
rinis fortas. Iškelta Prancūzijos 
vėliava. 

Miesto pavadinimo vardas ki
lo iš prancūziško žodžio "de 
troit", kurie reiškia tiesus ar
ba lygus. 250 metų bėgyje virš 
šio miesto plevėsavo prancūzų, 
anglų ir amerikiečių vėliavos. 

Miestas guli "Detroit River" 
pakrantėje. Šioji jungiasi ir įsi
lieja į didžiulius Michigano eže
rus, kurie savo keliu skalauja 1899 kovo mėn. Charles B. ( 
Chicagos ir Clevelando miestų > King paleido gatvėmis be ark-
papėdes. Cia įrengti uostai. , lių varomą nuostabųjį vežimą. 
Jau iš seno vandens keliai bu- j Tai buvo pirmasis lengvas au-
vo gyvai naudojami prekybai. *tomcbilis. Žmonių minios s tum-
Šiais laikais didžiuliai krovinų "dėsi ir hėgo paskui j . Miesto 
laivai plaukioja dieną ir naktį, ta ryba ir valdyba dėl jo pose-
Jie palieka čia geležinę rūdą, 'džiavo ko ne visą parą. Ginčas 

5,532 akrai. Vienas hektaras 
sudaro 2,5 akro. I r klimatas 
čia geras. Žiemą daug sniego 
iškrinta. Kai kada būna gana 
šalta, beveik kaip Lietuvoje. 
Temperatūra vasario mėn. 25 
laipsniai ir liepos 72,6 laipsn. 
Vidutinė metų tempera tūra — 
48,4 laipsniai. Betgi, reikia tie
są sakyti, šiemet ir čia buvo 
karšta . Kaitros siekė net iki 98 
laipsnių. 

Pramone 

Liet. Kataliku Kongreso belaukiant 
Svarbus susirinkimas fesionalų sveikinimų, kiekvie-

Amerikos Lietuvių Romos nag gali įamžinti savo pavardę 
Katalikų Federacijos 4 skyrius Kongreso pasveikinimu. Kiek-
šaukia visuotinį susirinkimą, | vienas gali įdėti savo pasveiki-

Junior Cox, 30 m. iš Logan, W. Va., yra apklausinėjamas Chi
cagos policijos apie neseniai įvykusį Thomas Action užmušimą 

viename Chicagos viešbučių. 

ba 350,000 darbininkų. I r iš vi
so čia gyveną darbininkai uždir
ba daugiau, gauna augščiausius 
atlyginimus visoje Amerikoje. 
Dėl to jie gali pirktis namus, 
dėl to j iems nesunku išsimokėti 

,T_ 7 77," T-i" x-*- XT !nirkta automobilį. Užta t šiame 
jau gatavą plieną ir kt. prekes, kilo del važiavimo greičio. Nau; 1 J u n L <* a u t l l l u u " t - . . \ mum 

.v - 1 - 1 M . • • tri „.,*. ™~w;i; ~ . u - u mieste gyveną lietuviai t remti-
o išveža saule žvilgančius nau- ' jasis King automobilis galėjo ,____.,_ _. Z. 
jutelius automobilius ir kito- įvažiuoti 15 mylių greičiu. Ta
kius gaminius. Detroitas Ame- čiau miesto tėvai, po ilgų gin-
riko3 inmporte ir eksporte vai- čų, nutarė leisti važiuoti tik 3 
dina svarbų vaidmenį. mylių greičiu. 

^ Po šio, ne tik Amerikoje, bet 
šiuo metu Detroitas nepapras . ' • L« 

tai išaugo, išsiplėtė. Jo d y d i s - ' r v.same pasaulyje praskambę- ^ ^ k ą n o r s n e p a p r a s t o , 
144 kvadr. mylios. Gatvių ke- ^ W * į keliems mėnesiams j k u o n a u j a i a t v y k ę , ž m o g u s t u . 
Kai .sudėti j vieną liniją, su- Prabėgus, Detro. tas .svydo nau- r ( g t e b ė t i s D e t r o i t e reikia p a . 
darytų daugiau 2,600 mylių. Ir » feb"k1*; H e n ""y F ° ^ a S ' Iminėta "Ambasador Bridge". 
jeigu bandytum matuoti miesto E » * E 2 ! A v ^ ^ ° J ^ ™ * J u " S i a J A V s u K a n a d a - V i e 

noje pusėje Detroitas, kitoje 

niai beveik visi turi nuosavus 
namus, be to; didelis procentas 
mėgėjų pirko automobilius. 

Nuostabioji technika 
Kiekvienas Amerikos mie^ 

000 dolerių! Vėliau ji išpuošta, 
įrengtas zoologijos sodas, akva
riumas, didžiulė, po atviru dan
gum, scena koncertams, muzi
kos konservatorija, maudynės, 
sporto aikštės, daug gražių so
dų ir t t . I r šioji, vos 1000 akrų 
dydžio sala, sut raukia šiandien, 
vasaros metu, po kelis šimtus 
tūkstančių lankytojų. Tai duo
da gražaus pelno . 

. . . . . . . . . , ištobulintą , gasohnu varomą 
skersmenj, tai įsitikintum, kad v. . ' ° . v . 

. . OA i • A<\ autovezimi. (Priešais miesto ro 
j is siekia vienur 30, ki tur 40 „ . • , 

jau Kanados miestas VVindsor. 
mylių. Iš tikrųjų, tai labai di--*U Šf į a m . P į S t a t y t ^ J " " * " j Kalbamas tiltas - nuostabus 
delis miestas. Bet ka r tu tai l a s ) - T a , g 1 ' H e " r y / ° ' ' d o * t a žmogaus proto ir darbo vaisius. 

A .. įtapo sutrumpinta darbo diena 
gražiausias Amerikos miestas. ., . n , _ . . . . 
f. . . . . . iki 8 valandų. Tuo stebėjosi 
Detroitieciai mėgsta svarą ir įn 
dividualius patogumus. Šiame 
Amerikos kampely labai sunku 
pamatyt i blokinės s ta tybos "še
devrus". Kiekvienas gyvento
jas perka sau namą toliau nuo 

XT ~ x- J linijos principas, 
centro. Namai cia daugiausia ">L _f „ f 
dviejų augštų. Jų yra medinių 
ir plytinių. Detroitietis mėgsta 
atskirą, savitai uždarą gyve
nimą. Mėgsta patogumus. To
dėl čia lengva įsigyti atskirą 
namą 5 7 kambarių. Jį pa-

, . „ . pat šiuo metu labai išvystyta 
prastai supa kiemas.*- Kiemas t _ _, . v. . , . . 

visi darbininkai. Fabrikų savi
ninkai H. Fordą kvailino. Bet 
jam apsimokėjo, kadangi jo au
tomobilių fabirkuose pirmiausia 
buvo panaudotas konvojerio — 

jos principas. 
F. O. B. Detroi t" tapo savo

tišku automobilių sinonimu vi
same pasaulyje, įvairiausiame 
kalbų margumyne, š is miestas 
išgarsėjo Amerikoje ir pasauly 
automobilių pramone. Bet taip 

I r kuomet tik aš pro tą tiltą 
važiuoju, negaliu juo atsistebė
ti. Jo ilgis 1 % mylios. Kaban-

Katalikai užima atsakingas 
vietas 

Prancūzijos Užsienių Reika
lų Ministeris Schuman, viešė
damas Edinburge, pareiškė, kad 

kuris įvyks rugpjūčio 22 d. 7 
vai. 30 min. vakare Šv. An
tano parapijos mokyklos pa
talpose, š iame susirinkime bus 
pranešta apie pasirengimą žy
miausiam lietuvių visuomenės 
įvykiui — 32-jam ALRKF Kon 
gresui. 

Kaip žinoma, šis reikšmingas 
Kongresas įvyks Detroite rug
sėjo 26—28 dienomis. Detroito 
katalikiškoji visuomenė labai 
gausi, ji susibūrusi į 20 organi
zacijų. Prieš Kongresą numa
ty ta gerokai pagyvinti veikimą 
ir Kongreso metu tinkamai at
stovauti Detroitrw 

Visų katalikiškų organizaci
jų atstovai prašomi būtinai da
lyvauti šiame susirinkime, kur 
ne tiktai galės išklausyti pra
nešimų apie Kongresą, bet ir 
prisidėti prie darbo savo suma
numais bei patarimais. 

Gegužine 
Jau ar tė ja didelis detroitie-

čių išvažiavimas į gražų Beech 
nut Grove sodą, kur rugpjūčio 
31 d. ALRKF 4 Skyrius rengia 
pikniką . gegužinę. Beechnut 
Grove sodas yra prie Middle-
belt Road (6168 Middlebelt 
Road) . 

Gegužinėje numatoma daug 
staigmenų atsilankiusiems. Pa
samdytas geras šokių orkest
ras . 

Uolūs Kcngreso ruošimo 
komisijos nar ia i : 

Norėdami visapusiškai ap
rėpti Kongreso paruošimo dar-

nimą už vieną dolerį. 

Atsiliepimai 
Vis gaunama daugiau žinių, 

kad daugelis net iš labai toli-
vietų rengiasi vykti į Kongre
są. Aplinkiniai miestai daly
vaus dideliais atstovų skaičiais. 
Tas viskas jau dabar leidžia 
tvirtinti, kad Kongresas bus 
ne 'tiktai turiningas savo dar
bais, bet ir labai gausus daly
viais. Patar iama kiekvienam iš 
anksto pasirūpinti gyvenamų 
patalpų rezervacija ir visais 

_ . . . . . . . > y . . šios Mahatmos Gandi, baltųjų 
r u p i m a i s k l a u s i m a i s SUSiriStl dramblių, pl?šrtųjų Ugrų bei leo-
s u B r P o l i k a i o i u k u r i o a d r e - P a r d ^ nuodingiausigjų gyvačių — 
su r>r. r-oiiKaiciu, Kurio aare- k o b r a # garbinamųjų beždžionių, pa
sas yra nurodytas šiame straip Hauiskų i moterj pažiūrų fiaij — 

• _ _ INDIJĄ. Be to, autorius Joje yra 

Knygą perskaitęs pažinsi (domią, 
paslaptingą, 40 milijonų garbinamų 
dievaičių, 400 kastų, fakirų, Jogų, 
neliečiamųjų (parijų), raupsuotųjų, 
maharadžių, garsiosios didžiosios dva 

snyje. 

antiklerikalizmas kaip politinė 
jėga šiandien Prancūzijoje yra ! b u s» * parengimo dabruotę jun 
beveik visai išnykęs. Pabrėžė, , g i a s i v i s d a u S i a u ž m o m u ' k u " 

riems # skyriaus valdyba la
bai dėkoja už talką. Be sky
riaus valdybos dabar jau dar* 

Mokykloje 
Mokytojas: — Ar gražu Jo

nuk, su tokiom purvinom ran
kom ateiti į mokyklą? Kas bū
tų, jei aš su tokiom rankom at
eičiau? 

Jonukas : — Aš tylėčiau, po
nas mokytojau, ir niekam nesa
kyčiau. 

Kiekvienam lietuviui reikalin-

Inf. pa t iekęs gausius savo 20 metų ml-
.sijonieriftko darbo iftgyvenlmus Ir Js-
, pūdžius ift j vairių Europos ir Pietų 
! Amerikos kraštų. 

Kaina $2.50 

I 

Ją galima gauti "Draugo" ad
ministracijoje. 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 
Autoriaus pastaba: Su šios kny

gos leidykla Vokietijoje yra sudary
ta sutartis, pagal kurią Amerikos 
(Šiaurės, Plotu Ir Kanadoje) konU-

giausia knyga apie lietuvišką n<*\tc , knygos pardavimo teisę * 
• JO r ^ imtinai turi tik auotrius ir Jo jga-
SOStinę A m e r i k o j e . llotiniai („Draugas" !r K. Dambraus

kas) . Visi užsakymai, daromi kitur 
neeina autoriaus sąskaiton, atseit, Jo 
vedamų misijų naudai. 

»* t -• 

„CHICRGOS 
JVRDOVPS 

D £ M E S I O 
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• ^ * / * * / ' 

kad šiandien katalikai Prancū
zijoj užima atsakirga ' i vietas ir 
neslepia savo religinių įsitikini- 0fcommHCEOHiuNois;£>^ 

buojasi: kun. Br. Dagilis, Ona 
Kratage, Marija Kasė, Anna 
Mae Uznis, Robert Bori3, 

mų, kas prieš 20 metų būtų bu
vę negalima. Ministeris Schu-

čioji tilto sistema virš upės yra I m a n padarė vizitą taip pa t ir \ 
1,850 pėdų ilgio. Tilto augštis į Edinburgo arkivyskupui A n d - . F ™ l l k Peterson, Pranas Cižau 
virš vandens paviršiaus 152 r e W s . ; s k a s » Antanas Dainius, Ralph 

Heinin-pėdos. Tilto važiuojamoji dalis Valatka ir Leopoldas 
gas. 

Pata isymas 
"Draugo" 184 nr. tilpo pla-

turi 47 pėdas pločio. Juo gal i . D a b a r t i n § p a s a u l i o 

važiuoti 5 ̂ ^ » J j i socialine padėtis 
tilto plieno bokštai, laikantieji ' r 

visą kabančiąją sistemą kai-1 Jungtinių Tautų Organizaci- tur, Kongreso aprašymas. Sky 
nus plieno, siekia 365 pėdas jos Social-ekonominė Taryba r]uje "Kongreso tur inys" pas-
augščio. Šio tilto kaina $25,- neseniai pradėjo diskusijas apie tebėta klaida. Būtent : bendri 

dabartinę pasaulio socialinę pa- iškilmingi pietūs įvyks ne penk 
' 

žole ir gėlėmis apsodintas, kas- žemės ūkio mašinų - t r ak to r ių 
gamyba. Ypač šis miestas pasi 

000,000. 

Tunelis 
Prie pat minėto tilto, po van-

dėtj. Amerikiečių ats tovas Wal-
ter Kotschnin tvirtino, kad šian 

tadienį, rugsėjo 26 d., bet št'š-
tadiejij, rugsėjo 27 d. Si i iškil-

ien laistomas. Gatves p u o š i a ? , , .- ... . v. L^nin a ^ m i nnp Pina tunelio 
F žymi be galo išplitusia masmų | deniu, skersai upę, eina lunena ir <;rą valo grynina abipus ir įrankių pramone. Bet daugu 

visų gatvių auga lapuočiai me- , 7 .- •, . i . M t m l „,, v n nariu i\a ir^np-
. . fo . fo. J mas darbo jėgos panaudojama, žemyną su Kanada. J is jreng džiai. Cia dažniausiai var toja 

mas žodir, "Avenue"; "Street" 
niekur neužtikd. Bulvarai ir 
avenue paimti iš prancūzų kal-
bos. Ir jeigu žiūrėtume iš lėk
tuvo į apačioje išsidriekusį Det
roitą, maty tume ištisą augmeni 
jos žaliuojančią jūrą. Vaizdas 
neužmirštamas ir gražus. 

Jo paskirtis surišti sausma JAV arba vergo sunykimą. Sovietai, 
— pastebėjo kalbėtojas,—sten 

t a , 80 pėdų žemiau upes van- ^ v a k a r i c a , u k u r y . 
dens paviršiaus. Tunel iui j vie- j d v a s j o s l a U n ė j i m u s , - p a -

dien tau tos turi pasirinkti ar- .mlngi pietūs įvyks, ka 'p jau 
ba laisvojo žmogaus pažangą pranešta, Hotel Gtatler patal-

ną pusę per vieną valandą pra 
važiuoja 1000 autovežimių. Va
žiuojamoji tunelio dalis yra 22 
pėdų pločio. Ši s ta tyba užtruko 
2,5 metų laiko. Išleista apie 
26,000,000 dolerių. 

Belą jo sala (Seile Isle) 

neigdami net jų tikrąją kilmę. 
Sovietų Sąjungą jie vaizduoja 
kaip tobulos bendruomenės mi
ražą, kuriame nesą skurdo, nei 
ligų, kuriame viešpatauja visuo 
tinė išmintis. Iš tikrųjų, — pa
brėžė amerikiečių atstovas, 

automobilių pramonėje. Svar
biausius paminėsiu: Ford, Ply-
mouth, Kaizer - Frazer, Dodge, 
Hudson, Chrysler, Cadillac, De 
Soto, Lincoln - Mercury, Nash 
ir Packard. Bėgančios linijos 
kapdiena išstumia į gyvenimą 
tūkstančius naujų automobilių. 
Todėl 1,910,000 Detroito gyven-

Čia taip pat yra turtuolių gy- j t o j " turi 550,000 automobilių, 
venamas kvartalas . Jis- vadina- PrccentualJa! skaičiuojant, ne
si "Grosspoint". Šioj-> miesto ras ;me ne tik pasauly, bet ir vi-
dalyjc gyvena automobilių karą soje Amerikoje jokiame kita-
lius Fordas. Šios miesto diilies me mieste tokio gausaus auto-
tikrą grožį sr.nku ir aprašyti , mobiliu naudojimo. Visi Detroi- ti ritiniai tabako. Tai viskas! : a tvangos dirbti produkcijos 
reikia pačiam pamatyti . to fabrikai pagamina 7 5 ^ visų Po 80 metų — 1879 Dietroito i šd id in imui . 

Pa t s miesto centras, kaip ir JAV išleidžiamų automobilių, j miestas nutarė kalbamą salą iš-1 
kiti Ameriko-; miestai, stiepiasi Pasaulinėje automobilių pramo- pirkti. Šį kar tą už salą sumo-
į dangų Favc dangoraižiais, bet neje Detroitas iškyla 77co įvai- ,kėjo 2,000,000 dolerių. Po 72 txl J t t , 
ir šių pastarųjų nedaug, šioje rių autovežimių gamyboje. Au- .metu tos salos kaina smark ia i ; 
dalyje ir medžių n t ra . Cia ir t.omobilių pramonės įmonėse dir | pašoko — ji įkainuota 50,000,- i 

"Tai tobuliausias iki šiol Chicagos Lietu
vių tos rūšies išspausdintas leidinys" 
Knyga turi 248 psl. ir gausiai iliustruota. 
Knygos gale pridėtas smulkus Chicagos 
miesto planas. 

K a i n a $1.50 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspaust i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks- | 
lai. J i s gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus . 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
s iųski te: 

„P R fl ū G R S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

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

Chicago 8, Illinois. Telefonas Y Artis 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietU3, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
suristus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

Jr 

Šią salą pirko iš indėnų at- , S o v i e t ų Sąjungoj darbininkai 
skiri asmens. Po ilgų derybų y r a p a l i k U y i d š k a i beginkliai 
su indėnais, 1790 metai?, suside k o v o j e g u v i s a g a l i n č i a v d l s t y . 
re ta ši kaina: 8 s tat inės degt i- : fcc p e r s e k i o j a m i baudžiamųjų 
nės, 8 stat inės dažų ir 8 įpakuo- į į s t a t y m u i r j e g a verčiami be 

'Draojįi' 

pose. Pradžia 2 vai. po piet. 
Pietų metu jau numaty ta gra-
>;i meniška programa. Ji vyks 
po Michigano Gubernatoriaus 
L' Kongreso atstovą kalbų. 

Patalpų rezervacijos re :ka-
lais prašom i kreiptis į Br. Po-
lrtaitį, 8911 KImberly Court, 
Detroit 4, Mich. . 

Gražu•; fefdinys 
R y ž u m <u Kcngresu isleir 

cl",iflm^, gražus sukaktuvinis 
leidinys Kon^i'Oviui atminti. Ja-
m^ eutllpi Koųgreso darbų a p - ! ^ s 

rauymas. IveidinjM^bir papuos-1 
t a i dio*.;oj> Liotnvo vyskupo j 

Va laučau - atvaizdu, ues Kon- Į 
greso m e t i bu^ ^ m i n ė t a 
•ysk. M. Valančiaus ^50 gimi-

m> sukaki'-'-
f^iamo leidnyje, gr-ita dau

gelio lietuvišku firmų bei pro-

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
BalduH. šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracas, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 
Pagal Jūsų Užsakymą. l£Į £J Iii 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 

Lietuvių Krautuve 
2310 W. ROOSEVELT RD. ,Te | . SE S-4711 

Atidarą I'lm i lenlo ir Ketvirtadienio vakarais Iki 9:80 
Uždaryta sekmadieniais 

^ 

• 
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f M | W I U f N fAMIU CO., UVVI iNCOUtO. INO. • «« . 7 0 * OIAIN N£UI«Al SM 

'Mes Radome 

(hmm Ytcfe 
numm/ •0 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų* kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskai ta y ra 
apdraus ta iki $10,000.00.. ir 

\ kur <, 11 taupos neša aukštą 
Ĵ ^fvidondą... 

0u> N«w Hom« 

and Loan Associatioii 
-

n&> S-,:Hoi|l««) $M Chko^ą 8 

» « I I ' ti» 

-
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• • DmTCAftTm DRAUGA9, CrTICAGO, ILLINOliB Trečiadienis, hiįp. 20 d.f 19$2 

Bičiuli, esi teisus, kai manai, i 
kad aš daug dirbu. Aš tai da-; 

R F A L KRTATK CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
rau, kad gyvenčiau, nes nie-' DOVVNERS OROVE — e kamb. „ . . , , . . . , • • • • 
, , _ . , ! ,.ranch" stiliaus namas. R m. ofmimo. REAL E8TATB kas nėra taip panašus } mirtj, Medinis. motaiinPs „lath", „stueco" • - • • • • • S « - « . . - • • • • 
kaip tinginiavimas. konstrukcija. Insulluotas. automatiš

kai apšildomas, prijungtas garažai. 2-Jų mitu — R Ir fl kamb. Akmens 
Fr i i l r ik f ia I I Ir isas rusva, natflralus židinys, ge- priekis. Muminiai žieminiai langai. 
m i l i u t a s M . r f l W r B ft(ogaH A r t , m o k v k l o s Ir Spaudžiamu oru apšildomas. I SU-

_ _ _ _ » « « _ _ ^ « » i Hurllngton stoties. Netoli Po\vnora tomatlskl vandens Šildytuvai. Oara-
Orove ant rnmaus kelio arti golfo žas. Veneciškos užuolaidos visam na-
alkftt<!s. Sklvpns 70 x 250 ant gam- mul. Abu butai užimami po | 0 d e-
tovalzdžlo kalnelio. Tnolau užimti, nų. Parduoda savininkas. |17.o<io. 
Prieinam* kaina. Savininkas. 

Ro\vncr Grove 2S32-M 
MAnsflekl n-1051o 

4425 pVfonroe st. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardavimui 
OROSERIV IR MĖSOS 

KRAUTUVft $1,200 mokėję galite nupirkti r f trduodnmnH but namas po r. 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam-- , n t 729 W. 17th PI. 4 butų mū- Jį*/!1™ k^'Li5^\^S™tUsu£ 
bariai užpakaly krautuvės. Ilga T 

laikė nuomos sutartis. Nebrangiai 
YArds 7-57S6 

Tarduodama taverna Ir namas. O P 
ral jsteigta puikioj apyl'nkftj. 6 kamb 
butas virau J: pilus sklypas salia. 2 
autom, garažas. Didelis pasl<lPJlmu 
namelis. Jkainuota skubiam parda 
vimui. Neapleiskite s'a proga. Ra
šykite: Pox R 111 c/o. Draugas. 

55 K. AVashlnjcton St. 

Pardavimui Taverna Ir namas 
Apačioje taverna Ir valgykla, 

virSuj 6 kamb. butas. 
Klemas. Gazu apšildomas. 

Kreiptis — 
1555 \V. liJHli S t 
KKpubliC T-90 U 

Parduodama grosernf Ir krautuve 
gerai j.steigta. Daro g«Tu bizn) 

Puikioj apylinkėj. NPra 'konkuren
cijos. Pilna pr«*klŲ. 5 kamb. butas. 
Kainuota skubiam pardavimui. Ne
praleiskite Siu proga. 

Saukite: 
KOriney S -0500 

Pardavimui grožio sallima:. jslgyve-
nęs. gerai einas b zn s. puikioje vle-
tojf. 5 kamb. butas l « m a nuoma, f-
kaiuuotas nebrangiai, nori skubiai 
parduoti. Nepraleiskite Slo» progos, 
pamatę (vertinsite. 

SAgrlnaw 1-5737 
S43S Burlejr Ave. 

matlskas karsto vandens HM.I 2 au
tom, mariniai garažai. Kreiptis: 6G43 
8o. Falrfield Ave. arba ftauktte: 

PRospect 0-0219 

•inj namą. 1 butas tuščias. 

S a u k i t e : 

KE 3-4520 

P A R R i n r O D A NA^fAS 
Ovleju ankStg mOrinls namas (po kambarys, valgomasis virtuve, vo-

nla. Pirmame aukšto 2 erdvus mteg. 
1 Ir 

Park Pldge. 309 S. Chestor Ave., 
parduodamas senesn's medinis na
mas. Insulluotas. Ka'na $lfi.RO0 su 
kilimais. Idealu valkams Oyvon. 

7 kambarių), ant'-as ankstau kamb , 3 maži mleg. kamb. 2 aukšte. 
vra tuščias; kaina I1R.R0O. Ma- O*/"* • « * • " « L . M ! . J J ^ S n k l S ' 

sisieklmo Ir pas'plrklmo. Savininkas. 
ykite j) 022.1 South Green Street rAleott 3-0303 300 S. Cliester 

irba Saukite: KNglewcw d 4-1207. 

SAVININKAS parduoda namą, 
tuojiu galėsite užimM. 6 kamb. bOtT'padldTnamį 
rezidencija, gražus uždaras por-
*'us. Aliejinis apšildymas, 2 auto. 
garažas. Puikioje vietoie. Telefo-
nuokit° savininkui KEystone 9-
1189 vakarais. 

Parduodamas 2 miegamųjų kambariu 
angliško stiliaus namas. 1 m tai kaip 
padaryti laiptai ) palėpę, kuri gali 

4037 S. Talman Ave. 

Dviejų butų po 6 kamb. mflrlnls na
mas. Puikiausiame stovyje. Ideali vle 
ta valkams. Naujas allellnls apAlldy-
mas. Pirmą augsta tuojau galima 
užimti. Arti krautuvių, bažnyčių Ir 
mokyklos. Netoli nuo Archer A v e 
Parduoda savininkas. 

Tiktai $1C.9f)0 
0352 Helmont 
PKn. 0-3244 

Moderniškas, 8 kambarių mūri
nis namas; 2 vonios; 2 autom, 
garažas; pajamos $72.00 į men. 
Kreiptis: 

10923 So. Homan Ave. 

H M . I ' VVANTKO — V Y R A I 

\r JleSkoto nuolnPnlo darbo? Tu
rime keletą vietų tuojau p»i gabiems 

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

GROVE MOTOR SALES 

6832 Ogden Ave. 

GUnderson 4-5325 

• 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 

HELP W ANTRI* — VUY*RA1 

<? 

\ 

Ar jūs Ji.-ftkote nuolatinio darbo su geru at lyginimu? 

STANDARD PACKAGING CORP. 
Turi kH»>ti* darbų Si OHO srityse: 

• Miiin.r M.I. iiim (>iM>r. • DrOl P m OiK-r. • ligninu Maehine <>P« I 

• Turret i . • t r •. - Of>er. • Maehine AsKemblers. 
Darba galima gauti dirbti dienomis arba naktimis. 8-4:30 vak. arba 
4:3o vak. l vai. ryto. $1.75^4 \ vai. dienomis. $1.86 % naktimis, 
(ieros darbo sąlygos: ftvarl dirbtuve. Visi darbininkų priedai. Ateikite 
arba saukite del asmonlftko pasikalbėjimo. 

STANDARD PACKAGING GORP. 
1200 \V. FVLLBI l fON DIversey 8-4000 

^ 

ELMHURST 
Kampinis sklypas 85x150 pėdų. visi 
jtajsymal Jvestl Ir užmokėti. Arti biz
nio rajono, netoli nuo Northvvestern 
Stoties. Kaina $3.800. Pageidaujant. 
Iftstmokejlmo sąlygos. Savininko te
lefonas: 

Bensonville 1496-M 
Vakarais. 

NILKS. 7 kamb. mflr. Oeorglan sti
liaus namas, 3 mleg. kamb. 2 rnifg 
Ir vonia virSuj, 1 mleg. Ir „povvdtu-
room" apačioje. Automatiškai all«-
jum Šildomas. Puftinfim lentom Ift-
muStas rilsys. 1 Ms auto garažas. IS 
šono privažiuojamas. Sklypas (50x125 
Savininkas. 8035 Osoeola, tel. 

M les 7-058S 

Prie 41st tr Rockwel l St. 
# 

2-Jų augStų med. namas. 4 butai. 2 
1 auto garažas. Klemas. Pajamų $200 

) mfinesj. Pirmas augfttas karltU oru 
Šildomas, 2-as gasu Šildomas. 

Krolptls: 

1655 W. OOUi st. 

<{r : ^ l 
Ar Jleftkote nuolatinio darbo su galimybe pelnyti daug pinigų Bū

site (vertinti. 

O M A R. INC. 
Turi keletą ..route dellvery" vietų ISvežlotl geriausius kepyklos pro
duktus dabartiniams patenkintiems k^lJentaniB. 

PATYltl.MAS NKIlCTINAS. Mes Išmokysimo sąžiningus vyrus. Dar
bininkai dabar uždirba iki $110 j sav. Vlaa eile priedų Jskaltant 
apmokamas atostogas, apmokama sirgimo laika. HgoninSs drau
dimų bei gyvybes draudimų. Kreiptis asmeniškai ar telefonu — 

i:»l N. IIIU>AI>\VAV AlTrora 2-0S4I 

JOsų patogumui galima susitarti pasikalbėjimui vakarais. 

^ : J? 

BRIGjHTON PARK'E 
2 butų po 4 kamb. mūrinis namas 
$11,900. 2 butų po 4 kamb., medi
nis namas $10,900. 5 ir 6 kamb. 
medinis namas $11,900. 5 ir 4 
kamb. mūrinis namas, $100 paja
mos ir 4 kamb. butas pirkėjui 
$19,500. 8 kamb. 5 mieg. medinis 
namas, rūsys ir visi patogumai. 
$10,900. Visi geri pirkiniai. Sau
kite: Sangaila. LAfayette 8-3500 

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

' HELP VVANTED'1-' VYRAI 

; 

SHIPPING ROOM 

and 

PUNCH PRESS OPERATORS 

PERMANENT 
DAY WORK 

SOME OVERTIME 
GOOD YVORKING 

CONDITIONS 
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS 

REFLECTOR HARDVVARE 
OORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720 

• DIE SETTERS 
• P U N C H PRESS 

OPERATORS 
• SHEAR HELP 
• MATERIAL HANDLERS 

3 SHIFTS 
6 DAY WEEK 

PERMANENT 

GOOD YVORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 W. Flournoy St. 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

STENOGRAFES 
Priimsimo gabia, sąžininga pradedan
čia. Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos 
pareigos. Proga daryti pažanga plius 
Falimybl vartoti savo gabumus. Gau-
i\j» darbininkų priedai, darbininkams 
įuolaida. 

\teikite arba šaukite ir ap
svarstykite savo ateitį pas 

3INGER SEVVING MACHINE 
CO. 

1019 YV. Jackson Blvd. 
MOnroe 6-6440 

HELP YYANTED MOTERYS 

GENERAL MAINTENANCE 
MEN 

MEN ONLYl 

HELP VVANTED — MOTERYS 

<F Cia yra darbai su ateitim gabiom jaunom moterim. Mes turime 
atidarymus Šiose srtiyse: 

• StenografČK • Mašininkės • Accountlng Olerks 
• Bendram raštinės darbui 

Priimsime ir išmokintas tik baigusias mokykją. Maloni aplinka, 
įvairios pareigos. Proga daryti pažangą. Visi darbininkų priedai. 
Ateikite: 

FLEXONICS CORPMATION 

ŝ 

l 1312 So. 2nd Ave. Maywood 
Atdara iki pietų šeštadienį. 

Thls Is tbe opportunlty for Men 
who want to bulld for the futuro. 
Our permanent Posltlons as 

• Stockmon 
• i><i<Vtiii«-ii a n d 
• Asseniblers. 

Offer good pay to begln and bettor 
i lf you do a good Job: Tralnlng for 
1 advaneement. Dlscount: B day week. 

Outstanding Kmployee bonefits pro-
gram. Insurance your future. Come 
in and see us. 

J? 

<>/ = % 

Puiki proga jaunai moteriai kuri turi karjierą mintyje 

SEARS ROEBUCIC dc CO. 
Turi keletą vietų dėl patyrusių arba sąžiningų pradedančių 
darbus šiose srityse: 

• MAŠININKES • JUNIOR RECORD CLERK • PRICERS 

• BENDRAM RASTINĖS TARNAUTOJOS DARBUI 

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

SEARS ROEBUCK & COMPANY 
* 

925 So. Homan Ave. 

s i \ i c s ROEBUCK & CO. 
1400 W. 35th Street 

WOODWORKERS 
« 

PERMANENT 
IK to 45 

for l lght Productlon Woodworklng. 
Kxp. deslrable but not necessary. 
Ptrm. Year round Jobs. Plenty over-
time. 

• Pay ijilscs. 
• VacatloiiN and other tyenefits 

MONOGRAM MODELS 

3421 W. 48th Place 

YOUNG MEN 
for 

SHOP AND 

VVAREHOUSE JOBS 
Steady work. 

Good wages. 

VVith automatic inereases. 
Fine vvorking conditions. 

Western Electric 
23rd AND ROCKVVELL 

(1 block west of VVestern Ave.) 

VVork in the beautrful new 
Lytton's Store, The Evergreen 
Park Plaza, 95th & VVestern. 
Apply: Personnel office 18th 
floor, or call: 

VVAbash 2-3500 

HENRY C. LYTTON & 
CO. 

State & Jackson 
AUTO MEKANIKAI! 

Turime darbo auto mechani
kams. Geros darbo sąlygos, šva 
ri dirbtuve. Apmokamos atosto-
gos ir šventes. Susitikite šian
dien. 

DOVVNTON MOTOR SALES 

2545 S. Michigan Ave. 

CA 5-7840 

Tuojau galite dirbti. Ar jieško-
te nuolatinio darbo su geru at
lyginimu? 

MECHANIKAI 

Patyrę su Diesel „Cats" ir 
„Cranes". Geros darbo sąlygos, 
švari dirbtuve. Gausūs priedai 
darbininkams. Matykite Joe 
MARTIN. 

CHICAGO CONCRETE 
BREAKING CO. 

12233 Avenue O 

BAport 1-8400 

VVork elose to your home! 

• TYPIST 

Beginners or experienced. 5 day 
\veek. Pleasant vvorking condi
tions. Free Hospitalization In
surance, and other Company 
benefits. 

LINK-BELT CO. 

2410 VV. 18th Street 

VVOMEN FOR LIGHT GRILL 
VVORK 

Munt have some experl«>nee a« ca-
I ihler, permanent! Good vvorklnK con-

dltlonH. .Meala furnlahed. (!all betvveen 
10 A. M. and l t A. M. 

Fllmore 3-7716 

VVOODALL INDUSTRIES INC. 
haa 'openinga for 

• St<*n«»-Tyi>lst 
% Clerk TypLst 
• Inventory olerk 

Permanent; 37 Vi bour week. PleaH-
ant BurroundliiKH and congenlal at-
motphere. 

C.T.A. trauaportatlon to door 

3500 Oakton, Skokie 
COrnelia 7-2600 

Skokie 6100 

Turime duolutinę vieta HU užtikrin
ta ateitim sažlnlneral moteriai 

TV 1*1 ST-CASHI feSK 
Malonios darbo nųlytįOH, jvairlOH pa
reigos. B Vi dienų aavaltg. Maloni 
druuglAka aplinka. Kreiptis. 

OROVE FURNITURE CO. 
K 

4»0t S. C<>tUigc't>>Oirovo 

Ar jieškai nuolatinio darbo su sau 
gia ateitimi? 

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

AETNA BALI, ROLLKR 
BEARING CO. 

4600 W. Sohubert 
EUcUd 6-1682 

iiiiiiiiiihiiiuiiiiiuiiiiiituiuujiiiiiiiiiiiii 
"DRAUGA8" AGENCY 

95 E. Wasbinirton S t 
i*»m • 

Norima bendram raštinės darbui 
tarnautoju, čia yra įdomus darbas 
sąžiningai mergaitei, {domios pa
reigos, su mašinraščiu. Bus pri
imama ir pradedanti. Visi priedai. 
Ateikite arba skambinkite pasi
kalbėjimui. 

AETNA BALL AND ROLLER 
BEARING CO. 

4G00 W. Somibert 
EUclid 6-1682 

ei. uuarborn 2-2434 
2884 So. Oakley Ava. 

TeL Vlr f lnU 7-M40—7-M4I 
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REIKALINGAM BIPTA8 

Domesio navininkai — jauna pora Ir 
vaikutis akubiat turi gauti 4 arba 
5 kamb. ncapRtatytą butą pietvaka
riuose. Dekoruos. Turi Ifteltl nes nau
jas savininkas užima. Geriausios re-
komendaeijos. Prafto Saukti. 

HITdson 3-1173 

3 dirbanti suaugę asmenvs (lietuvis 
vyras) skub!al Jleftko 4 lkl 6 kamb. 
neapstatyto buto, pageidautu neap
šildomo, pletvak. miesto daly, arti 
Homan Ave. autobusu 16 m. gyv. 
dabartinėj vietoje. Oeros rekomend. 
Skambinkite KKdzlo 8-3839 po 9 v.v. 
Šiokiadieniais: visi d. fteftt. ir «ekm. 

Jaunas katalikas „executlve tralnee" 
nesenai atkeltas Ift Mllvvaukee jieAko 
neapstatyto buto ar namo su dviem 
mieg. kamb. siauriniame ar vaka
riniame priemiestyje. Iki $100. Die
noms skambinti nuo piraiad. Iki ket-
vlrtad. HTttte 2-7600, vakarais Blt-
tersueet 8-2300, L. J. Saksefskl. 

J E I J O S E S A T E G A B I darbi- I>6rr»eslo. Rerlejl namų savininkai! 
ninkė bendram iataieo* dnrhnl At"ak»nTa' katalikų porai ir dviem 
•"ii i DJna

t
ram i8 i a ig°3 aarOUl, tvarkingiems valkams skubiai reikia 

jieskote darbo su ateitim, mes tu- 4 kamb. neapstatyto buto ptetvak. 
rime tokią vietą del jūsų. Malo- miesto daly arl>a ciceroje. 6 m. gyv. 
nios darbo sąlygos. įvairios Da- i d a b a r t l n 6 J vlet°Je- Namas parduotas. 

~ •• . Geros rekomend. Skambinkite — 

Ar JleSkoto darbo su ateit im? Tu
rime keleto, vietų gatblom 

MAŠININKCM-TYPISTS 
Patyrimas nebūtinas. Padrąsiname 
budrias naujai pradedančias dirbti. 
Malonios darbo sųlygos. Daug priedų 
darbininkams. Kreiptis asmonlškal ar 
telefonu — 

ARNOLD, SCHWINN & CO. 

1718 N. Kildare Ave. 
CApltol 7-3000 

Dirbkite arti namų,.. Sutaupykite 
ant važinėjimo laiko Ir išlaidų. Mos 
turimo koletų atidarymų d61 gabių 
Jaunų moterų Šiose srityse: 

• Mašininkės • Fil!ng Clerks 
• Traffic Clerk • Bendram 

įstaigos darbui 
Priimsime ir pradedančias darbų; 
malonios darbo sųlygos, jvairios pa
reigos; 5 d., 40 vai. sav. Nuolatinis 
darbas su proga daryti pažangų. &au-
klto Mr. simtiii Ir aptarkite savo 
ateitj pas... 

ATLAS VAN LINES, INC. 
7530 So. Western Ave. 

reigos. Priimsime ir gabią pra
dedančią darbą. 

SEeley 8-0107 
STKNO - TYPIST 

I0xperieneed or wlll traln beginner. 
Real opp. for alert giri. Permanent. 
Varled interestlng work, small mo-
d<in eongenial office. Employee be
nefits. 

STOCK YARDS PACKING CO. 
1107 W. Pulton St. 

SFeley 3-0050 

VIrginia 7-0523 

Ar jūa Jleftkote darbo su ateit im? 
Mes turime keletu vietų bendram 
jstaigos darbo tarnautojoms. Malo
nios darbo sųlygos. {vairios pareigos, 
{skaitant maslnraftt). Oausūs darbi
ninkų priedai, plius proga pavartoti 
savo gabumus. Ateikite šiandien Ir 
apsvarstykite sayo ateitj su... 

TRUCK RAIL TERMINAL, 

INC. 

3930 S. Winchester 

2-tras aukštas. Mr. Divito 

PUNCH PRESS OPERATORS 

PERMANENT 

6 DAY WEEK 

GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 W. Flournoy S t 

Savininkai — skubu: patikima Reima 
turi gauti 6-6-7 kamb. neapstatytų 
butų apfttld. arba ne. Nor£tų gauti 
pietvakariuose. SloJ vietoj lftgyveno 
14 m. Naujas savininkas perima, tu
ri Ifteltl. Dekoruos. PraAo šaukti: 

YArds 7-9035 

Atsakomlnga ftelma 1S 3, 2 dirban
tys (I^lbrarian) nori 3-4 kamb. ne
apstatytų šildomų butų. Vakaruose 
arba vakariniam pprlemlesty, prie 
gero sunlHleklmo. MokP8 iki $85: ge
riausias paliudijimas. Gali tuojau už
imti. 

Skambinkite: COlunihus 1-8304 

Dfimeslo savininkai! S. S. Kresge 
kompanijos darbininkas turi skubiai 
gauti 5-6 kamb. neapstatytų su 2 
miegam, butų, vakaruose arba ftiau-
I-I'M vakaruose Jei {manoma arti ka
talikiškos bažnyčios. 3 suaugę as
mens, 1 vaikutis. Mok5s iki $86. Ge
riausios rekomendacijos. Prafto sauk
ti: 

SAeramonto 2-1247 

Jauna pora nori gauti 3 arba 4 
kamb. ncapstatytą butų Brigbton 
Park'e arba \tfarquette Park'e. ftau
ktte: 

Vlrgluln 7-2474 

VedSJas, žmona Ir 2 vaikučiai sku
biai turi gauti 6 kamb. neapstatytų 
butų vakaruose arba siaurPa vaka
ruose. Dekoruos Ir bus puikūs nuo
mininkai. <leriaai8los rekomendaci
jos. Gali tuojaus užimti. Saukite: 

ROckwell 2-2835 

REIKALINGAS savininkas — pa
tikima pora, 2 vaikučiai 12—14 m. 
amž. skubiai turi ifteltl ift rūsio. No
ri gauti 6 arba 6 kamb. neapstatytų 
butų, Jei įmanoma apsitd. Vakaruo
se nuo Cicero Ave. Geriausios reko-
'mendacljos. Prašo saukti tuoj pat: 

č ia yra geri nuomininkai: vyres
nio amž. pora skubiai turi gauti 4 
kamb. apšildomų butų vakaruose ar
ba šiaurės vakaruose: gali tuojaus ;Van Huren 6-9276 
užimti. Prieinama nuoma; geriausios 
rekomendacijos. Prafto Šaukti: HAy-
market 1-8019 dienomis. IRving 8-
3597 vakarais. 

HELP WANTED — VYRAI 

WAREHOUSEMEN 

Order fillers — Packers. 40 
hour vveek. Ali company bene
fits. Clean, Pleasant working 
conditions. 

Call Mr. HOYA 

BRYANT ELECERICCO. 

1718 W. Fullerton 

Buckingham 1-8778 

STRUCTURAL STEEL 
LAYOUT MAN 

DAY VVORK 
PERMANENT 

Good working conditions. 
Employee benefits. 

* KNOEBEL IRON 
WORKS 

1420 wV'f6t ir&. 

Reikalingas . .Packlng House" dar
bininkas arba mfislninkas — tuojau. 
AugfttaB atlyginimas, kartu tr 4 kam
barių butas. Nuolatinis visiems me
tams djarbas. Telefonuoklte ar ra
šykite arba matykite 

HOSELLE LOOKEK & FROZEN 
FOOD 8TOIIAGE CO. 

110 N. Prospoct Ava. Roselle, 111. 
Tel. Rosello 3861 

M Ilk techniclan, wlfe and 8 small 
chlldren urgently need 6-6 room un-
furailshed heated apartment, West 
or Southwest. Reasonable rentai. 7 
years present address. Best referen-
ces. The klnd of tenants you are 
looklng for. Please call OAklaml 4-
7914. 

i • 
Mes turimo atidarymų gabiai bend
ram jstaigos darbui tarnautojai; ma
lonios darbo sųlygos; Jvalrlos parei
gos {skaitant maftlnrafttj Ir buhalte
rijų. Nuolatinis. Maloni aplinka. Aei-
kite: 
AlX^O TEN8ION SEAL WINDOW 

OO. 
2134 No. i l .nl . i n Ave. 

ELMVVOOD PARK, ILL. 
Gl^ulstone 3-8060 arba 

TUxcdo 0-3252 
i i — -

W O M E N 
for assembly 

W O R K 
Steady work 

Pleasant vvorking conditions. 
5 day week. Good pay. Profit 
sharing. Paid insurance. 

Apply at 
PRECISION PAPER TUBE CO 

2 0 3 5 VV. C h a r l e s t o n 
(Near Damon, Elston, Armltage) 

ARmitage 6-5200 

VYRAI IR MOTERYS^ 

Savininkai, Štai geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmenį) ftel
ma, 3 dirbantieji. Jleftko 6 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto, apsild. ar n ap--
ftlld. Pag.ddautų Cicerole bet eitų J 
bet kurių pietvak. miesto dalj. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

Atsakinga pora Ir vienas trejų metų 
vaikas skubiai jleftko 4 ar 6 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. Paleidžia
mas IS kariuomenes, nor€tų buto lkl 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroje vie
toje Calumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'e. Skambinti 

Russell 7818 

I8NUOMUOJAMA 
> i » ^ » » « » « • • — » » • • • • • » • • • • • • 

Iftnuomojamas miegamasis kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

4631 s<>. Wa*htcnau- Ave. 
(2-me augftte) 

Iftnuomojamas didelis ftviesus kam
barys vyrui. Galima naudotis virtuvė. 
Telef. TOunlinll 3-0075 

2531 So. 57 th VI.. Cicero, 111. 

PARDAVIMUI 

REIKALINGA VYRAI 
IR MOTERYS 

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

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka,! kančiam. 
oos Jis yra plačiausiai skaitomas! g a u k i t e E M P e r ^ n s : 

stoviu dienraštis, o skelbimu | Barringtoo 1260 
(Mes apmokame telef. šaukimą) kaina yra prieinama visiems. 

Wtstern Auto Exch»ngt 
Autorizuotas dyleria, kur| kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

M e s t u r i m e v i r i 1 0 0 įva i r iaus iu 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią Ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gftdos nedarą 
Prieš perkant automobili, nepa
mirškite užeiti ar telefonuoklte. 

M». A. SLUT AS 
VVestern Auto l'xchan;-y 

6400 So. VVestern Ave. 
REpublic 7-6400 

Parduodamas refrlg-eratorius-Saldytu-
vas, ponaujis, geram stovyje. Šauk it < 
IJĄ 3-0007 arba atvažiuokite \ 
Brigbton Park'ą: 

4233 So. Moiart St. 

' i 
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MŪSŲ MARIANAPOUS 
Rikiuokitės ir aukokitės 

K. KEBLINSKIENĖ 

Baigiasi vasara nusinešdama 
praeitin smagias jaunimo sto
vyklas, l inksmas gegužines. Vel 
mūsų jaunoji kar ta išsiskirstys 
į šio krašto mokyklas svetimo
je aplinkumoje tęsti mokslo. 
Ne vienam susidarys pavojai 
tolti nuo lietuviško kamieno. 

Tad laikas jau, ypač Naujo
sios Anglijos lietuviams, susi
griebti ir atsiminti Mariana-
polį berniukų gimnaziją. J i 
negali būti ta ip lengva širdi
mi perleista svetimiesiems. Ne
gi mes būsime labai na jau t rūs 
tiems šventiems iniciatoriams, 
kurie įkūrė — arkivyskupui 
Jurgiui Matulevičiui ir kun. J. 
Navickui, kuris lietuvių pini
gais nupirko šią puikią nuosa
vybę. 

Pa tys šios gimnazijos moky
tojai — marijonai sako, kad 
kai jie čia mokėsi, buvo šios 
įstaigos žydėjimo laikai. Gi da
bar didelė dauguma mokinių 
y r a kitataučiai. Marijonai, ne-

pasižiūr^k. Tėvai marijonai vi
si gerai" kalba lietuviškai ir su 
lietuvišku nuoširdumu tave i r 
tavo sūnų sutiks. Nebijok jį 
čia palikti. Čia jis r a s geras 
darbo sąlygas, didelj lietuviš
ką knygyną ir gyvą organiza
cinį gyvenimą. Tik išleidžiant 
paaiškink, kokiu tikslu sūnus? 
čia paliekamas. 

Ta t rikiuokimes ir aukoki
mės, kad Marianapolis liktų lie 
tu viskas, liktų mūsų! O mūsų 
vaikai, kad liktų Lietuvai! 

Chicagoje 
Balio gegužine 

Š. m. rugpjūčio men. 10 d. 
Dambrausko darže, prie Willow 
Springs, Chicagos Balfo apskri
ties skyriai surengė metinį iš
važiavimą. Nežiūrint blogo su
sisiekimo ir silpno garsinimosi 
spaudoje, rengėjai sulaukė 
daug svečių, kurie nepamiršo 
Balfo ir savo atsi lankymu pri
sidėjo prie šalpos darbo. Si iš-

norėdami šią jstaigą l.kv.dilo- L k y , a p r a § j o g r a ž i Q J c n u o t a į k o . 
ti, y ra priversti priimti kitus, 
nes savieji mažai į tai reaguo
ja. 

Siųskime ten savo sūnus 
Arkivysk. J. Matulevičius 

y ra pasakęs: rikiuokitės ir au
kokitės! Kad šią įstaigą išlai-

je ir buvo gau ta pelno, nors ir 
ne tiek, kiek rengėjai tikėjosi. 

Čia skelbiama pajamų ir iš
laidų apyskai ta : gau ta pajamų 
iš virtuves ir bufeto $1,068.08; 
sur inkta aukų $118.47, viso pa 
jamų $1186.55, padary ta išlaidų 

Prie įvairių kitų darbų talki
ninkavo Mrs. ir Mr. N. GugienS, 
P. Gribiene, E. Samienė\ Kun. 
Juška, Ig. Daukus ir kiti. 

Šokiams griežė K. Siliūno or
kestras . A. Mironas, pr i tar iant 
orkestrui, padainavo keletą g ra 

PADOKA 
Visiems čia išvardintiems ir 

neišvardintiems Balfo geguži
nes talkininkams, kurie taip są
žiningai atliko sunkų darbą, Chi 
cagos Balfo apskrities valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Taipgi dė
kojame visiems gegužinės daly
viams, kurie savo atsi lankymu 
parėmė šalpos darbą. 

Padėka tenka ir lietuvių a-
laus „Baltosios meškos" daryk
los savininkams už paaukotą 
dešimtą nuošimtį nuo parduoto 
alaus kiekio. ( 

Sumažino pajamas 
Gegužinės rengėjai turėjo ne

numatytų išlaidų. Pasirodo, kad 
daržo savininkai nelaiko lietu
viško alaus, todėl už kiekvieną 

čiai, nesivaišino rengėjų bufete, 
bet ėjo į svetimą restoraną. Bū
tų buvę gražu, kad tas jauni
mas būtų ka r tu su visais sve
čiais dalyvavęs prie bendro bu
feto ir savo gražiomis dainomis 
palinksminęs visus svečius. 

Visiems didžiausia padėka! O 
dabar Balfas visų bičiulių lauks 
kituose savo parengimuose. 

Chicagos Balfo Apskrities 

Valdyba 

Mes taisome visų firmų, siuvamas 
maAlnas. Kiekvienai* darbas,, garan
tuotas. Išnuomojamos masinos. Mes 
pertaisysimo J elektrinę Jūsų koji
nę masiną. Prašykite mūsų nemo
kamai'Jums apskaičiuoti. Didžiausia? 
pasirinkimas vartotų Slnger mašinų. 

SINGER SEWING 
MACHINE CO. 

4222i/2 Archer Ave. 

# 

Maldos reikšme 
Apie 100,000 katalikų, susi

rinkę į garsiąją VVembley spor
to aikštę Londone, išklausė „Ro 
žančiaus Kryžiaus žygio" orga
nizatoriaus Tėvo Peyton pa
mokslą. Po to buvo perskaity
tas šiai progai skir tas šv. Tėvo 
laiškas, kuriame t a rp kitko 
taip sakoma: „Dar niekuomet 
pasauliui taip nereikėjo maldos, 
kaip šiandien, kada pavojinga 
materializmo forma graso su
griauti ne tik žmogaus san ty- , 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiamo J užslon) 
pakietSlius {vairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 80 . HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

VESTUVINĖS NUOTRAUKOS 

AukStos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

Precin PliotoStudio, Inc. 
KDVAHDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VlrgiiUa 7-2481 

I h M f . t M r . ^ H J 

parduotą „Baltosios meškos" a- g u g a y o T v ė r ^ j U ) b e t t a i p 

kytume lietuviška, turime ri- $686.54, liko gryno pelno $500. 
kiuotis, o ypač tremtiniai. Juk 01. . 
mums ir mūsų vaikams turi rū 
peti lietuvybės atgimimas šia
me krašte . Rikiuokimes nuola-

Sąžiningai dirbo 

tinei au:kai. 2inoma, ne vienas 
tėvas a r motina sunkiai skiria-

Prie gegužines surengimo ir 
jos gero pasisekimo prisidėjo sa 
vo darbu sekantieji asmenys : 
virtuvėje užkandžius ruošė ir 

si išleisdami iš savo akių v a i - : 8 v e č i u a a p t a r n a v o Mrs. & Mr. 
kus. Kai kas, blogai supratęs K a s s , Mrs. Motekaitienė, Mrs. 
taupumą, sunkiai skiriasi su Petkevičiene ir Mrs. Klimiene. 
500—600 dolerių, bet jei auko
jasi tolimų vietovių tė \a i , kaip 
tai Chicagos, Detroito, iŠleis-

laus dėžę, Balfas turėjo sumo 
keti daržo savininkei po 50 
centų. 

Gegužinės pajamas gerokai 
sumažino dar kita aplinkybė. 
Šalia darže esančio bufeto ir šo
kių salės, veikė daržo savininkų 
saliūnas-restoranas. Todėl ne
mažas skaičius gegužinės sve
čių, ypač jaunimo, šoko tik Bal- j m o a m ž l u s 

fo šokius salėje, o pasivaišinti 
ėjo j minėtą privatų restoraną. 
Tokiu savo elgesiu šis jauni
mas dvigubai mažino gegužinės 
pajamas. Viena, kad veltui nau
dojosi pasišokimui šokių sale ir 
gražiu K. Siliūno orkestru, ant
ra, kad būdami gegužinės sve-

pa t ir jo santykius su savo ar
timu, sunaikindama šeimos 
šventumą". 

Nuolat tvir t inama, kad jau
nystė tai malonumų laikotarpis. 
Tai netiesa. Jaunystė ta i heroiz-

— P. Claudel 

Nesenai išėjusi Kun. P. 
Kirvelaičio paruosta maldaknyge" 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 
$1.00; $1.30 ir $1.50 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111, 

— 

Bufetą-barą aptarnavo Mrs. 
ir Mr. A- Banys, Ig. Pe t r aus 
kas, J. Yaunis, J. Gudžinskas, 

dafni čia savo sunūs, tai m e s ; y m t k j cesnavičius Nek 
N Anjrliios lietuviai npturimp ' w l l K U S ' J - ^e&navicius. INC*. K novensias maupaaaut, B w i 
XN. Anglijos lietuviai neturime Abromas, A. Blinstrubas ir kiU, Itojai Charcot, Pasteur, Jus nuve-1 

AR J A U TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
H DĄLl? 

ši knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy-

-

4038 

PRADEK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINGS 
ANO 10AN ASSOCIATION 

Archsr Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDTJKAS, Sekretorius 

kuo pasiteisinti, o kelios šim-1 k u r i ų n e p r i d u o t o s pavar<fes. 
t inęs yra niekis prieš tą didelį: A u k a g r i n k o M r s v ik tor i ja 
tikslą, kuriam mes aukojamės. | Tubelienė ir Mrs. Emilija Mar-
Kai čia lietuvių mokinių nuo
šimtis bus didesnis, tada ir va
dovybę galėsime prašyti , kad 
sustiprintų lituanistinius daly
kus, pakviečiant daugiau lietu
vių pedagogų. 

Primena Lietuvą 
Kada tik esu Marianapolyje 

ir vaikščioju gražiajam jo par
ke, prisimenu Marijos Pečkaus-
kaitės "Senąjį dvarą". Cia vi
sa aplinkuma primena kaž ką 
savitą ir lyg būtų maty ta Lie
tuvoj . Rodos, tos gražios erd
ves, tik t am ir sukurtos, kad 
čia nuolatos skambėtų lietuviš
kas žodis ir jaunimo lietuviš
ka daina. 

Kai šios vietovės savininkai 
pamatys, kad lietuviai susirūpi 
ne ja, tai mieliau leis čia įvai
rius suvažiavimus, stovyklas. 
Tokiu būdu mūsų ateitininkai, 
jaunučiai, skautai ir vyčiai pa
sikeisdami stovyklaus ir, ben
dradarbiaudami lietuviškoj ap
linkumoj, s t iprės lietuviškume. 
I r besikurianti lietuvių bend
ruomene turi atkreipt i į tai dė
mesį. Cia ne tik vienų mari
jonų, bet mūsų visų lietuvių 
reikalas. 

Geros mokymosi sąlygos 
Reikia tikėti, kad ateinan

čiais mokslo metais a tvyks čia 
gimnazijos mokslų tęsti tiek 
lietuvių, kad kitais meta is per 
abiturientų išleistuves b u s ga
lima pajusti t ikrą lietuvišką 
nuotaiką. 

Mielas lietuvi-e, kuris-i turi 
gimnazijos amžiaus mokinių, 
nedelsk nė dienos, tuoj sėsk Ir 
r a šyk : Marianapolis Prep . 
School, Thompson, Conn. Jei 
sūnus gabus — gal ir stipen
diją gaus. Teiraukis, nuvyk, 

kūnienė, kurios buvo apsirengu
sios tautiniais drabužiais. Jos 
turėjo gerą pasisekimą aukų 
rinkime. Garbė joms! 

- <*fi! 

Eik Williams 

Tai viena nuostabiausių moder
niųjų laikų apysakų. 

Tai pirmaeilė istorija apie žmo
gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 

190 pilni. Kaina ' $2,00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 

da į žemes drebėjimo sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums « 
atskleidžia daug medicinos pašau- ' ^ 
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, jnato-
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. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS A L I E J Ų 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Pa ta rnau jame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 
— — — — — 

S\ 0ijcW)pldl|pu^1cei 

^ 

VIKNINT£l*fi LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH Mln. l l . . 
KURI PATARNAUJA VISORIŲ RfSlU APDRAUDOSKt 

Mc» atstovaujame atsakomingas aixl raudos Kompanijas, todčl kiekvie
nas mušu Klijentas visados apsaugotas, Jei kam (vyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6822 SOUTH YVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

^ 

• TELEVIZIJOJ BEI RADIO PARDAVIMAS IK TAISYMAS 

1sĄmTDivision eonray i 
ii II 1J (cĮualified englneers' servlce) j, 
l l 3t20 S. Ilolsted Street - DAnube 6-6887 

— 

P A D Ė K A 

4|A 
MYKOLAS RUDYS 

kuris mirė liepos 26 d., 1952 m. ir tapo palaidotas liepos 29 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Dėkojame didžiai gerb. prelatui A. Briskai ir svečiams ku
nigams už atlaikymą pamaldų ir gerb. prelatui už pritaikintą 
pamokslą bažnyčioje. Kun. Vyšniauskui už dalyvavimą •kapi
nėse. Kun. Mikolaičiui už lankymą ligonio namuose ir ligoninėje. 
Tėvams Jėzuitams už atlankymą ligoninėje. Kun. Karaliui už 
dalyvavimą laidotuvėse ir kapinėse. Kun. Šeštokui ir kun. Ged
vilui už atsilankymą į koplyčią ir atkalbėjimą režančiaus. Kun. 
Cinikui ir Marijonų Rėmėjų Centrui už Sv. Mišių aukas ir at
silankymą į koplyčią. Gerb. Sv. Kazimiero Seselėms už Šv. Mi
šių aukas,,atsilankymą j koplyčią ir dalyvavimą pamaldose. Sv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų Centrui ir visoms rėmėjoms už užuo
jautą ir Šv. Mišių aukas. Apaštalystės Maldos Draugijai už Šv. 
Mišių auką ir atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje. Vargonininkui 
Kudirkai, Juozui Lindžiui ir svečiams vargonininkams už gražų 
giedojimą per Šv. Mišias. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame grabne-
šiams ir laidotuvių direktoriui Lulevįčlui už mandagų patarna
vimą ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Zmoua, duktė ir giminės. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l i l l i lklI l IUII I l^Mill l l l l l l l l l l l l l l l l lH 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

3914 West I IHh Street 
Viena n Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklam* 
PI»nq Parinkimą* HM*t« 

Telei. CEdarcrest 3-6335 
lifiį* V KUįl 

PROGRESS F11RN1TIRE CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ P R E K Y B 4 
• ' • • • 

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 k i t a i Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Del kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

; ^ 

4181-83 
Archer Ave. 

Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

BTURE 
LAfayette 
3-3171 

NS.. 

John F. Eiuleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds T-1741-2 ir Bfehop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

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

6812 SO. WESTEBW AVE;'1 " ;14flCf4S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO. o X . 

GRovehill 6-0142 

IIEmlock 4-2644 

TOįvnhall 3-2109 

!,*«-.'< 'ji 

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukiu 

MAŽEIKA* EVANS ffll 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

t-
Ji 

1 i'ža i s 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime fcoplyčlaa 
v i s o s e ChlcagV* I* 
Itosrluntlo dalyse i r 
tuojau* patar-

nnujam. 

Auil'ulansŲ patarnavi
mas y r a , telkiamas 
dieną Ir n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. *j3G+0*. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tel. Vlrgiinia 7-667* 
10756 S. M1CIIIGAN AVE. PUUman 5-127* 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest 18th STRET-rr Tel. SEiiley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE. , CICERO, I L U Tel. OL>raipic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telcphoce YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PNIUIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. Tel YArds 7-840J ! 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. L1TUANICA AVIL Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIIORNIA AVE, Tel. LAfayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-07*1 

! 
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DIENRAŠTIS Trečiadienis, rugp. 20 d., 1952 

X Juzė Daužvardienė, Lietu
vos konsulo Chicagoje Petro 
Daužvardžio žmona, savo gim
tadienio proga, Moterų Sąjun
gos 67-tos kuopos valdybos (iš 
Marąuette Parko) ir būrio na
rių buvo netikėtai aplankyta, pa 

X Henrikas-Algirdas Stukas, r 
gyv. 4035 S. Maplewood, ne
seniai baigė Coyne radio ir te
levizijos mokyklą ir pradėjo 
dirbti Admiral Televizion Cor
poration, kur gauna gerą at 

X Dariaus-Girėno legiono 
271 vienetas šiandien 7:30 vai. 
vakare turi savo svarbų susi
rinkimą. Susirinkime bus pri
imti nauji nariai ir išdalintos 
5 m. ir 10 m. garbės dovanos 

lyginimą. H. A. Stukas yra tei- nariams. Jis įvyksta Dariaus 
sininko J. Stuko ir mok. Stu- Girėno salėje, 4416 So. West-
kienės sūnus, kurie prieš tre- ern Ave. Visi nariai yra pra-
jus metus atvyko iš Vokietijos šomi skaitlingai dalyvauti. 
ir įsikūrė Brighton Parke. 

X Ona ir Antanas Prosevi-
čial-Prose iš Marąuette Parko 
buv» išvykę į Stevens Point, 
VVisc, pas Prosevičienės seserį 

1ir 4vr>prpt,i Anele ir* A.ieKsa ^^a-
sveikinta bei apdovanota kelio-1 . s ' .* .. «• ~ o-.i-> 
mis gražiomis asmeninėmis d o . I v.ckus pasitur.nč.us tos apyhn- a a p l a n k y s i r s e k a n č i ą 

X Jadvyga Damušienė iš Cle 
veland, 'Ohio, ir Salomėja Juš-
kaitė-Nyerges iš Bedford, Ohio, 
atvyksta į „Giedros4* 25-rių me
tų jubilėjinę šventę, kuri įvyks 
rugpjūčio 31 d. Chicagoje, o 

vanomis. Už tai Daužvardžiai 
viešnias gražiai pavaišino. Są-
jungietės džiaugiasi turėdamos 
ją savo narių tarpe. 

vanonus. u . va. « . » . » « - . k f , Q k i n i " k f **%"* " 7 ° ' ! dieną" jvykstantj „Draugo" iš 
viešnias gražiai pavaišino. Są- užsuko , Mad.son. VViscaplan- v a ž i a v j m ą V y t a u t o d a r ž e . 

kyti ligoninėj serganti Navickų 
sūnų Petrą. j X Tautos šventės proga, rug 

'•sėjo mėn. 7 d., 10:00 vai. įvyks 
X Adellne Wlckstrum, Kot- i š k i l m i n g o 3 p amaldos Sv. Kry-

rynos ir Antano Jančių duktė, ž į a u g p a r a p i i o s bažnyčioje. Pa-
kuri sėkmingai keletą metų ėjo m a l m e t u i e d o s p a r a p į j o 3 Vatika 
f ! " ^ ^ ^ ^ ^ choras ir „Dainavos" ansam-, S l ^ T f i ^ S 

X Albina Poškienė, dr. Jono 
P. Poškos žmona, su Marijona 
šrupšiene atstovavo A. L. R. 
K. S. 163-čią kuopą iš Mar-1 p a r e igas įvairiose ligoninėse, pa 
ąuette Parko, tos organizacijos žaruoju laiku Mount Sainai Ii 
seime, įvykusiame New Yorke. goninėj atlikinėjo įvairias vir 

ŽINIOS B KITUR 
Žydai ir Lietuvos kančios 

Žydų laikraštis „Hoeppel Hat 
zair", leidžiamas Izraelyje, vie
name straipsnyje iškėlė prie
kaištus katalikams, būk jų tar
pe hitleriškas antisemitizmas 
radęs palankią dirvą. 

Vatikano laikraštis „Osser-
vatroe Romano" ta proga pri
mena, kad naciai persekiojo ir 
Katalikų Bažnyčią, ir katalikai 
neturėjo pagrindo nei naciams, 
nei jų antisemitizmui reikšti 
simpatijų. Priešingai, kaip su
mini Vatikano laikraštis, katali
kai daug aukų pakėlė gelbėda
mi žydus. 

Iš kitos pusės Vatikano laik
raštis primena, kad neatrodo, 
jog žydų spauda kreiptų didelio 
dėmesio į tuos persekiojimui, 
kuriuos dabar katalikai turi pa-

NORI LIKTI AMERIKOJ 

Po seimo aplankė ir viešėjo pas 
Petrone Baltrušaitienę, Scran 

šininkės pareigas. Šiuo metu 
pasitraukė iš šios profesijos ir 

ton, Pa., V. Kvetkus VVilkes j n u t a r ė pailsėti. Šį jos pasitrau-
Barre, Pa., F. Kazickus Mas- k įm ą i a D a į apgailestauja ligo-
peth, Long Island, Geo. Žilius n[&[f kuriems ji buvo labai ge-
Fresh Meadows, N. Y. Paga- r a > 

X Antanas Jusčius, turįs ba
tų taisymo įmonę 2635 W. 69 
S t , buvo išvykęs dviejų savai
čių atostogoms į Michigan vals
tybę. Šiuo metu, kaip ir pir
miau, jis vėl dirba savo įmo
nėje. 

X Dr. Jonas P. Poška, turįs 
savo įstaigą Bridgeporte, Lie 

liau užsuko į Atlantic City, kur 
linksmai praleido 2 savaites il-
sėdamos ir grožėdamos pajūrio 
gamta. 

X Edis ir Josephine Prose, 
pasistatę gražų namą La Gran-
ge, 111., persikėlė iš Marąuette 
Parko ten gyventi. Ed. Prose 
yra Antano ir Onos Prosevičių 
sūnus, kurie gyvena Marąuette 
Parke. Jis yra lakūnas kapito
no laipsniu United Airlines kom 
panijoje*. Josephine Prose yra 
žinomo pramonininko Aleks. ir 
Marcelės Dargių iš Marąuette 
Parko duktė. Jie gražiai augina 
dvi dukreles. 

X Marijona ir Petras Stati
kai, gyveną Marąuette Parke, 
turėjo svečiuos savo dukrelę ir 
žentą: Loretą ir Jurgį Žilius iš į džiamas visą dieną. 7 vai. va-
Fresh Meadovvs, N. Y. Žentui j kare bus visiems dalyviams ir 
sugrįžus anksčiau namo, duktė svečiams vakarienė ir dovanų 

X Alg. Gustaitis, atstovauja 
Lifetime Stainless Steel kompa
niją didžiojoj Sprinkfield, 111., 
parodoj. Rašo, kad turi daug 
gražių ir naujų įspūdžių. 

X Kun. 'A. Paukštys išvyko 
į Baltimore, Md., aplankyti sa
vo giminių, o kun. A. Neveraus 
kas į Kanadą. 

X Ekskursija į Labdarių ūkį 
organizuoja Roselando Balfo 
57 skyrius š. m. rugpjūčio 24 d. 
1 vai. po pietų. Autobusas sto
vės prie Visų Šventųjų parap. 
bažnyčios, 10806 So. VVabash 
Ave., iš kur paims keleivius, 

mini Lietuvos ir Baltijos kraštų 
kankinystę ir masines deporta
cijas. 

Sį Vatikano laikraščio atsilie
pimą persispausdino ir kaikurie 
Pietų Amerikos laikraščiai. 

tuvių Auditorijoj, bei einąs at- nuveš į Labdarių ūkį ir vaka-
sakomingas pareigas Oak Fo- re parveš į tą pačią vietą, t 
ręst ligoninėje ir ten esančioj 
senelių prieglaudoj, savo dviejų 
savaičių atostogas praleido Jor-
dan, Minnesotoj. 

X Lietuvių golfo turnyras 
įvyksta trečiadienį,, rugpjūčio 
20 d. Gleneagles Country Club, 
prie 123rd Street ir Bell Rd.f Le \ 
mont, Illinois. Golfas bus žai 

lietai gaunami pas pirm. P. Bru 
žą ir prie buso. 

X Valerija ir Jack PhiMpfi 
su sūnum iš Cicero, savo atos-

Jei gyventų 150 metų 
Dr. L. A. Erf žurnale „Me-

dical Practitioner" skelbia, kad 
jeigu žmonės gyventų 150 me
tų, visi jie tada mirtų nuo vė
žio. Jis sako, kad tą ligą su
keltų gausus spinduliavimas (ra 
diacija), kurią žmonės turi pa
kelti. 

* 

Nauja i statybos medžiaga 
Pasimokindami iš bičių pa

vyzdžio Detroitb inžinieriai at
rado naują statybos medžiagą, 
kuri yra nepaprastai lengva. Ta 
medžiaga, vadinama cyclecore, 
padaryta iš impregnuoto popie
riaus ir yra panaši į korį varto-

Manfred Tanz, 17 metų vo
kietukas, slapta atvykęs Ams-
rikon. Jis buvo areštuolas 
Johnstowne, Pa. ir Pittsburge 
jam ruošiama deportacijos 
byla. Jis sako, kad Amerikon 
vyko tikslu įstoti į šios šalies 
armiją, o jei ne, tai daryti, 
bet ką, bi tik čia likti. Vo
kietijoj jo prieteliu buvo JAV 
armijos kapit. Baer ir jam 
Aberikoj žadėjęs darbą, jei 

pavyktų čion atvykti. 

koronskytė, A. Markevičius, L. 
Pabiedinskas, A. švirmickas, 
B. Šlepetytė-Venskuvienė, A. 
Venskus. Prie jų reikia dar pri-
skaityti Matukaitė, atvykstan
ti studijuoti muziką, ir meni
ninkai : Mončys, V. Gailius ir V. 
Kasiulis. 

— Naujas direktorius. Tėvui 
K. Pečkiui, S. J., išvykus į Ka
nadą, laikinai Lietuvių Katali
kų Misijos Direktoriaus parei
gas ėjo Tėvas R. Braun, S. J., 
kuris trumpu laiku laimėjo vi
sų lietuvių simpatijas Paryžiu
je. Iš tikrų šaltinių patiriama, 
kad Lietuvos Episkopatas Trem 
tyje, naujuoju L. K. Misijos Di
rektorium Paryžiuje paskyrė 
kun. dr. F. Jucevičių, gyvenantį 

CHICAGOJE 
Nesaugu ir parke 

Du asmenys, kurie pasitiesę 
drobulę gulėjo Linkolno Parke, 
buvo smarkiai sužeisti, kai ant 
jų užlėkė automobilis. Auto
mobilio vairuotojas ir trys kar
tu su juo važiavę tuojau bu ve 
areštuoti. Sužeistieji, Bruce 
Jenssen, 22 m. h* Phyllis Haak, 
19 m. nuvežti į Ravenswood li
goninę. 

> 

Garbingi vaikai 
Du berniukai, Steve Žago 14 

m. amž. ir jo draugas Frank 
Casso, 15 m., rado moterišką 

Romoie Tikima kad nauiasis r a n k i n u k { * S o l d i e r F i e l d v i d u J & Komoje, i ikimasi, kad naujasis ! p i n i i n § j e b u y o 
direktorius atvyks Š. m. rugsė- .? .. . . _ x. i pasilaikę tuos pinigus sau, jie jo mėnesi Paryžiun. x . , 6 . . . . . . I juos nunešė parkų policijai ir 

— Lankėsi Paryžiuje. Kaip1 atidavė. Už tai, iš pinigų sa-
žinoma, liepos 21-24 d. Paryžių- j vininko gavo kiekvienas po $5. 
je įvyko pasitarimai tarp Lie-

togas praleido Sisters Bay, .. t a r p m e t a l 0 | medžio, plas 
Wisc, Valerija Phillips yra ži- t į k o s a r a s b e s t o l a k š t ų 
nomų Ciceroj ir Chlcttgoj veikė 

su sūneliu viešėjo pas tėvus vi
są mėnesį. Grįžtant į namus ją 
palydėjo jos motina, kuri ten 
pragyveno visą mėnesį, o dabar 
parskrido Chicagon. 

X Audrey Allen, žinomo pre 
kybininko Ališausko duktė, Mar 
ąuette Parke, šiemet baigusi 
Šv. Kazimiero akademiją, pirm 
stosiant vėl mokslo suolan Mar
ąuette universitete, Milwaukee, 
VVisc, išvažiuoja į New Yorką 
pasitikti savo tetos Emilie Pro-
sevičiūtės-Prose, kuri praleidus 
atostogas Bermudoj ir grįžda
ma Chicagon, sustos New Yor
ke. Abi ten žada šiek tiek pa
būti. 

X Jonas Kruszas, praeitą sa 
vaite palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse, buvo vienas iš seniau
siųjų „Draugo" skaitytojų. Jis 
buvo tolimas prel. Kruszo gi-

įteikimas nugalėtojams. Lithua-
nian Chamber of Commerce of 
Illinois vadovybė kviečia visus 
tautiečius atvažiuoti pasižiūrėti 
golfo žaidynių ir dalyvauti do
vanų įteikimo iškilmėse. 

X Prano Smilglaus, kuris 
turi didelę valgomų daiktų krau 
tuvę Marąuette Parke, pirkėjai 
labai susidomavo atominės bom 
bos skelbimu, kai jie pamatė tą «<"»** * * » ^ f 4 ' ™ 
skelbimą įdėtą jo krautuvės P™ga, rugpjūčio 24 d. 4 vai. 

jų — Kotrinos ir Mato Srubų 
duktė. 

X Prof. Mečys Mackevičius 
studentų suvažiavime skaitys 
paskaitą apie teisinę mūsų veik 
snių padėtį. Suvažiavimas įvyk- j 

Milžiniškos svarstykles 
Britai išrado gigantiškas 

svarstykles , kuriomis iš karto 
galima pasverti 134 tonos. Jos 
vadinamos „Crane Weigher" ir 
vartojamos pasverti didžiulius 

U J U ^ OV*OT A rZilJJ^ ! krovinius į laivus ir t.t. sta rugpjūčio 23-24 d. Chicago- • „M|.. 
je, Lietuvių Auditorijoje. Šuva-. R a <J į j a c į j a a r Šaldytuvas 
žiavimas atidaromas 10 vai. ry- j B u v o p a 8klidęs gandas, jog 
t°- {specialiais spinduliais peršvies-

X Visuomenes atstovę pasi- tas maistas jau nebėgęs ir ne
tartoms šviesuomenės prieaug- nereikės šaldytuvų. Kalifornijos 
lio paruošimo ir studijų para- universiteto prof. dr. Mead per-
mos organizavimo reikalu kvie spėja, kad tais spinduliais per 

lange. Visi žadą būti „Draugo" 
išvažiavime, nes norį pamatyti 
Stalino bombos sprogimą. 

X Jonas Girskis, prieš 5 me
tus atvykęs į JAV, šiomis die
nomis grįžo iš Korėjos, pabai
gęs karinę tarnybą. Prieš me
tus ir jo brolis Alfonsas bai
gė tarnybą kariuomenėje. Tad 
Girskių šeima jau davė Ame
rikai du karius, kurie savo pa
reigas atliko pavyzdingai. Jie 

minaitis. Užauginęs didelę šei- y r a tragiškai žuvusio garbiu 
mą, paliko tris dukteris ir du 
sūnus. Viena jo duktė, Frances 
Phillips, yra žinomojo laidotu
vių direktoriaus Antano M. Phil 
lips brolio James žmona. 

X Vytautas Žvirzdys, šiuo 
metu ruošias disertaciją politi
nių mokslų tema, dalyvaus Pax 
Romaną kongrese, kuris įvyks 
š. m. rugpjūčio mėn. 21-30 d. 
Kanadoje. 

X Kun. Julius Grinius, vie
nas iš Sv. Kryžiaus parapijos 
kunigų, vakar labai staiga sun
kiai susirgo. Sveikata jau pa
mažu gerėja. 

X Napoleonas Potzulpaa su 
savo sūnumi iškeps skaniausius 
kumpius ir su jais vaišins 
„Draugo" išvažiavimo svečius 
Vytauto darže, kuris įvyks rug
sėjo 1 d. (Labor Day). 

gojo Girėno giminaičiai. 

X Barbora Kopuscis iŠ Mar
ąuette Parko, jau 4 metai kaip 
gydosi namie. Ji yra dėkinga 
visiems pažįstamiems už aplan
kymą. Jos duktė Irena skaito 
„Marian" žurnalą. 

X Kotryna ir Antanas Jau
nai su dukrele Estelle ir kita 
dukrele Adeline VVickstrum bei 
jos vyru, buvo išvykę porai sa
vaičių atostogų, kurias sma
giai praleido Sturgeon Bay, 
Wisc, prisižvejodami daug žu
vų. 

X Dail. V. Jonynas su inž. 
J. Muloku aplankė Sv. Kry
žiaus bažnyčią. Daugelis meno 
žmonių dažnai ja grožisi, o taip 
pat ir iš tolimesnių vietovių, 
k. a. Philadelphijos, VVaterbu-
rio ir kt. lanko ekskursijos. 

Lietuvių Auditorijoje. 

X Meno ir literatūros vaka
ras, studentų suvažiavimo pro
ga, rengiamas Lietuvių Audi
torijoje rugpjūčio 23 d., šešta
dienį, 7:30 vai. Po programos, 
dalyvaujant žymiems meninin
kams, šokiai. Pelnas skiriamas 
studentų paramai. 

X „Draugo" šeštadienio nu
meryje (rugpjūčio 16 d.) buvo 
vysk. V. Brizgio vardu straips 

šviesti sviestas, pienas, mėsa, 
salotų aliejai, kaikurie grūdai 
ir sėklos pasidaro valgančiam 
kenksmingi. Jis siūlo taip greit 
neatsižadėti šaldytuvų. 

Kilnojamas namas 
Pressed Steel Car Co. išrado 

naują būdą pastatyti penkių 
kambarių namą, kurs lengvai ir 
greitu laiku gali būti perkelia
mas į kitą vietą. Jį galima iš
ardyti, perkelti į kitą netoliese 
paruoštą vietą ir vėl sustatyti 
mažiau per dvi valandas. Toks 

f ,, '. . . , i. J i namas kainuojąs apie $8,000, 
nis „Kaip jaunieji turėtų bend- * -JI « i t 

IS ARTI IR TOIJ 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Dail. Tamošaičiai iš Ka
nados dalyvaus Lietuvių Bakū
žėje Brocktone, Mass., ruošia
moje parodoje, kuri įvyks rug
sėjo 6-13 d. metinės Naujosios 
Anglijos pramonės ir žemės ū-
kio parodos sudėtyje. Pernai pa 
rodoje dalyvavo viena dail. A. 
Tamošaitienė su savo liaudies 
meno darbų pavyzdžiais, o šie
met pasirodys ir jos vyras dail. 
A. Tamošaitis, kuris žinomas 
kaip lietuvių liaudies meno ži
novas. Pagal dail. A. Tamo
šaičio projektą, bus įrengtas vi 
sas lietuvių skyrius. Abudu dai 
lininkai, specialiai parodai ruo
šia reikalingus eksponatus. Pa
rodoje bus dalykai, kokių ligi 
šiol Šios rūšies parodose nebu
vo. 

— Vytautas Vygantas, studi
juojąs Fordham universitete, 
šiuo metu ruošia mokslinį dar
bą psichologijos srityje. Jis pra 
šo visus, kuriems jis pasiuntė 
anketas, jas neatidėliojant už
pildyti ir jam grąžinti. 

— Ekonominio centro posė
dis. Šis posėdis įvyko Clevelan-
de š. m. liepos mėn. 9 d. Jame 
dalyvavo: Juozas P. Varkala, 
Amerikos lietuvių ekonominio 
centro pirmininkas, Antanas J. 
Rudis, Ksaveras Strumskis, Po 
vilas Dargis, dr. Al. Kapocky ir 
A. S. Trečiokas. Diskusijose ap
tarta, kaip geriau pagyvinti 
JAV lietuvių prekybininkų veik
lą. Nutarta atspausdinti kon
ferencijos nutarimus. 

PRANCŪZIJOJ 
— Laisvosios Europos Kole

gijos vadovybė, kaip patiria
ma iš tikrų šaltinių, pakvietė 
prof. dr. J. Grinių globoti lietu-

tuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
Vliko Delegacijos. Ta proga Pa 

Vakarine mokykla 
Englewood vakarinėje mo-

ryžiun buvo atvykę S. Lozorai- kyk loJe> 6 2 0 1 S o- Stevvart Ave.f 
tis, Lietuvos ministeris Londo
ne B. K. Balutis ir iš Vokieti
jos prof. dr. Ivinskis, dr. P. 
Karvelis, J. Norkaitis ir T. Ši
diškis. Be jų, pasitarimuose da
lyvavo dr. S. Bačkis, e. Liet. 
Atstovo pareigas Paryžiuje. Bū 
damas Prancūzijoje, ministeris 
B. K. Balutis apsilankė „Sve 

daugiausiai mokosi lietuviai, at
vykę iš tremties. Jie į šią mo
kyklą yra mielai priimami ir 
nereikia mokėti už mokslą. Šio
je mokykloje galima baigti visą 
gimnaziją ir dar specialius pa
sirinktus dalykus. Registracijos 
mokestis yra $5.00. Registruo
tis naujam semestrui bus gali-

dasuose" pas Br. Klimienę ir m a n u o ^ s ė j o mėn. 4 d. iki 18. 
Visais reikalais prašoma kreip
tis į Joseph F. Dune, Publicity 

rauti". Sio straipsnio kilmė ši 
tokia: moterų skyriaus redak
torė čia panauddjo medžiagą, 
kurią vysk. V. Brizgys buvo at
siuntęs mergaitėms ateitinin
kėms Vokietijoje 1946 metais. 

X Jonas Burba, buvęs Lie
tuvoj vargonininku, gyv. 7159 
So. Aberdeen Ave., labai sun
kiai serga ir gydosi Southtown 
ligoninėje, 318 kamb., 5701 So. 
Wood St., dr. Maciūno prie
žiūroj. 

Draugai ir pažįstami prašomi 
aplankyti. 

X Stasys Pilka praeitą sek
madienį kartu su vaistininku 
Pranu A. Raku automobiliu iš
vyko trumpam poilsiui į Flori
dą. Mūsų menininkas apsistos 
Hollywood, Fla., kur jis bus 
Vinco ir Onos Skupeikų svečias. I ro dydžio. 

•f 

drauge su virtuvės ir prausyk
los įrengimais, su šildymu. 

Įdomus, testamentas 
Po D. B. Blazerio (Muncie, 

Ind.) mirties buvo atrastas tes
tamentas, kuriuo jis skiria $15 
dvasininkui, atlikusiam laidotu
ves, $10 bažnyčiai, po $2 vi
siems tiems, kurie dalyvavo lai 

„Biržuose" pas Lanskoronskius. 

DID. BRITANIJOJ 
—Perka salę. Bellshill, Ško

tijoje, ir apylinkės lietuviai bu
vo susirinkę aptarti salės rei
kalų. Visi priėjo bendros išva
dos, kad be savos salės neįma
nomas gyvas lietuviškas veiki
mas. Salės pirkimą nutarė pa
remti šios lietuviškos organi
zacijos: Sv. Juozapo Sąjunga, 
Aušros Draugija, Šv. Kazimie
ro Draugija, L. K. Moterų Drau 
gija. ir Šv. Cecilijos choras. Tuo 
jau pat buvo sudarytas salei 
pirkti komitetas, kurį sudaro: 
kun. J*. Gutauskas — pirm., 
kun. dr. L. Gronis — vicepirm., 

M. Mikalauskas — ižd., J. Knia-
žavičius — sekr., ir nariai; J. 
Jurgilas, U. Stalioraitienė, E. 
Stadalninkas. 

KANADOJ 
— Negali dalyvauti. Daugelis 

lietuvių, kurie gyvena Kanado
je, rašo, jog „Draugo" meti
niame išvažiavime negalės daly
vauti dėl didelio atstumo. Ta 
proga jie siunčia geriausius lin
kėjimus dienraščiui. J . Riauba 
iš Toronto, Ont , sako, jog jam 
malonu esą, kad bent kuo ga
lįs prisidėti, prie dienraščio iš
laikymo ir jo tobulėjimo. Prie 
jo jungiasi ir B. Žutautas iš To 
ronto, Vyt. Kačinskas iš Wind-
soro, Ont., L. Bacevičius iš Ha
miltono, Ont., A. Garkevičius iŠ 
Midland, Ont., J. Kulionis iš 
Long Lac, Ont., ir daugelis kitų. 

— Toronto žurnalistai. Žur
nalistų Sąjungoje užsiregistra
vę Kanados lietuvių žurnalistai. 

Director, Englewood Evening 
School, BO 8-1338. 

Naujoji bažnyčia 
Chicagos didieji laikraščiai 

vis aprašo būsimos naujosios 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčios statybą. Bažnyčia kai
nuos apie $600,000. Jos viduje 
galės susėsti 1,000 žmonių, ne
skaitant balkono chorui. Paruo 
šiamieji darbai prasidės spalio 
mėnesyje, o pati statyba bus 
pradėta vykdyti sekantį pava
sarį, kaip yra pareiškęs kan. 
J. Paškus, parapijos klebonas. 
Bažnyčia bus baroko stiliaus. 

Chicagoje praeitą savaitę į-
vykęs Catholic Order of Fores-
ters suvažiavimas nutarė, kad 
reikia sugriežtinti kovą su ko
munizmu ir su padorumui prie
šinga literatūra. 

vius studentus Strassburge. Pa .Alšėnas Pranas, Jakubickas Ste 
gal tuos pačius šaltinius 52/53 j ponas, Senkevičius Česlovas, Ša 
m. Laisvosios Europos Kolegi-|Poka Adolfas, Venckus Vacius 
joje bus šie lietuviai studentai: j ir Bujokas Stasys. 
S. Garbačiauskas, K. Jasutytė, 
P. Klimas, Macevičiūtė ir J. Nor 
kaitis. Be šių studentų stipen
dininkų, Laisvosios Europos Ko 
legija suteikė po pusę stipendi
jos šiems lietuviams studen 

, . . AB. .. i • tams baigti jų studijas kitur, 
dotuvėse ir po $5 tiems, kurie U l " J *H %JHJ+1 Tm»v«i 

, i . A., 7* i . i ' ne Strassburge, būtent: Jurkui, 
jį aplanke sergantį prieš mirtį.' J „ . 15 , p

M * m n , n k « n : R 

Skyles sovietų audiniuose 
„Izvestijos" Nr. 181 nusiskun 

džia pramonės. trūkumais. Pa
vyzdžiui, GOST savo pirmos rū
šies vilnonius audinius išleidžia 
su dėmėmis, vietomis ten susto-
rėję siūlai ir net skylės audi
niuose. Šilkiniuose audiniuose 
taipgi yra dėmių, purvinų siū
lų ir skylių, net vieno centimet-

V. Kasiuliui (dailininkui), B. 
Kvietelaičiui, V. Natkevičiui, D. 
Augustaitytei; tikimasi, kad 
dar vienas lietuvis gaus pusę 
stipendijos, kuris gyvena Vo
kietijoje. 

—Studijuos Paryžiuje. 52/53 
m. Paryžiuje studijuos šie lie
tuviai studentai: R. S. Bačkis, 
J. Baltrušaitis (prof. Baltrušai 
čio sūnus — šiemet baigęs gim 
naziją), U. Karvelytė, D. Lans- ^ 

VENECUEL0J 
— Kun. A. Sabaliauskas lai

mingai sugrįžo iš JAV ir vėl į-
sitraukė į darbą Venecuelos lie
tuvių tarpe. 

Parengė JUOZAS ŠVAISTAS 

Rinktinės mūsų žmonių pasakos 
Čia surinktos vienos iš gražiau

sių ir įdomiausių mūsų žmonių 
pasakų. Tos pasakos tai tikrieji 
jūros gilumos perlai, kurie nie
kad nepraranda savo vertės, gro
žio; tai nuostabaus žerėjinu ir 
gyvų spalvų žaismo brangakme
niai; tai gryniausi tyro vandens 
šaltiniai, kuriuose visu ryškumu 
atsispindi turtinga, švari kaip 
krikštolas lietuvio siela. Pasakose 
jaučiama jo širdis — jautri, ku
pina žmoniškumo ir pasireiškia 
pats būdas. 

224 pusi. Kaina $2.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

„DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Avi-., 

Chicago 8, 111. 

# 

BILL K'S 
I —"^Mr. A Mrs. Wn». Kareivai, 
wf*jt ^ ^ \ ^ ^ Savininkai 

*&h 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 

: ^ 

M 
Didelis pasirinkimas 

l l l l ] H I I t l l O l l . l 

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

£<», 
« & ft 

^ • * 

UĄ 

J 
. 
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