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Švedija modernina savo ginklus 
JUOZAS IJNGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 
Švedų kariuomenės vadas jteikė vyriausybei naujus pasiūly

mus karo inventoriui atnaujinti. Programa siekia dabartinės or
ganizacijos rėmuose iš esmės padidinti ugnies smogiamą jėgą ir 
karo dalinių judrumą. 

Šis ginklų sumoderninimo pla —-————---—-——--------—• 
nas apims ištisą penkmetį i r : s a u S * - Užsienio patyrimais bei 
kainuos 1,650 milionų švedų kro konstrukcijomis buvo pasinau 
nų. Programa, kurią krašto ap
saugos ministeriui pavedus iš
dirbo gynybos štabas, bendradar 
biaudamas su gynybos tyrimų 
įstaiga, yra išsamių tyrimų vai
sius. Pasiūlymas paruoštas pasi 
naudojant paskutiniais karo 
technikos, pramoniniais bei eko 
nominiais patyrimais per antrą
jį ir po antrojo pasaulinio karo. 
Programa yra ilgalaikė ir tokiu 
būdu bus galima racionaliau ir, j PORTLAND, rūgs. 10. 
atsižvelgiant į taip nepastovią! Maine valstybėje įvykę guberna-

dota ir perorganizuojant tankus 
bei šarvuočius. 

Pagal tą naująjį penkmečio 
planą Švedija galės kaip rei
kiant papildyti ir savo ginklų 
rezervus, kur jau buvo žymios 
spragos. 

Maine pasiliko 
respublikonai 

laiko padėtį, pakankamai sku
biai medžiagą pagaminti. Tokiu 
būdu ir karinė vadovybė ir šve
dų pramonė galės stovėti ant 
stipresnio pagrindo parūpinant 
kariuomenei reikalingas reikme
nis. 

Toje naujoje karinės medžia
gos programoje numatoma, tarp 

toriaus, senatoriaus, 3 atstovų 
rūmų narių ir valstybės parei
gūnų rinkimai respublikonų tvir 
to vės toje valstybėje ir šį kartą 
nesugriovė — demokratai ir šį 
kartą nelaimėjo nė vienos vie
tos, nors šį kartą gautos respu
blikonų daugumos yra žymiai 
mažesnės už prieš 4 metus su 

Mokosi ginti Daniją - Norvegiją 
Laivynų p ra t ima i Š iau rės ir Balt i jos jūroje 

OSLO, rūgs. 10. — JAV, Anglijos, Kanados, Norvegijos, Da
nijos, Prancūzijos, Olandijos ir Belgijos karo laivai renkasi kur 
nors Šiaurės jūroje dar nematyto masto pratimams. 

Pratimams vadovaus britų 

kitko, padidinti sunkiąją toli | rinktas. Tai rodo, kad respubli
konų balsuotojai Maine valsty
bėje šį kartą nebuvo vieningi. 

Demokratai gali guostis ne
bent tuo, kad vietoje didelio re
akcionieriaus sen. Brewster į 

šaudančią artiląriją, žinoma, ne 
nutraukiant jau pradėto lengvo
sios artilerijos sumoderninimo. 
Sunkioji ugnis, be to, bus dar pa 
didinta didinant minosvaidžių 
skaičių. 

Bus didinami ir artimoms kau 
tynėms skirti šarvuočiai, dabar 
tiniai lengvi šarvuočių pabūklai 
bus pakeisti nauju ginklu. Da
bartinius kulkosvaidžius bei kul 
kosvaidinius šautuvus pėstinin
kų daliniuose pakeis naujas len 
gvas kulkosvaidis. Kaikurie 
judrūs vietiniai daliniai bus ap
ginkluoti automatiniais šautu
vais. 

Lauko ir aerodromų priešlėk
tuvinės apsaugos perginklavi
mas moderniąja medžiaga bus 
tęsiamas ir toliau. Numatoma 
teritorinę tolumos priešlėktuvi
nę apsaugą apginkluoti nauju 
Boforso (Boforse yra didžiau
sios švedų ginklų dirbtuvės) su
konstruotu 12 cm priešlėktuvi
niu pabūklu. 

Nebemodernūs tankai bus pa
keisti naujais moderniais vikš
riniais tolimais šarvuočiais. Ra
tuotų traktorių tempiamos pės
tininkų patrankos bus pakeis
tos patrankomis vikšriniuose la
fetuose. 

Standartiniai motoriniai veži
mai bus atnaujinti. Kaikuriais 
atsitikimais dabartiniai tereno 
motoriniai vežimai bus pakeisti 
ratuotais traktoriais, kurie bus 
sumobilizuojami paskelbus mo
bilizaciją. Bus žymiai padidintas 
rekognoskavimui ir kitiems rei
kalams skirtų motorinių vežimų 
skaičius. 

Aprūpinimas radijo aparatū
ra bus didinamas ir gerinamas. 
Artilerija ir priešlėktuvinė ap
sauga bus aprūpintos radarais. 

Iš tam naujam kariuomenės 
planui reikalaujamų 1,650 mi
lionų švedų kronų 1953—54 m. 
biudžete reikalaujama 890 milio
nų, kad būtų galima iš karto 
daugiau užsakyti ir kiek*galima 
greičiau pakeisti jau pasenusią 
medžiagą nauja. Iš tų 890 milio
nų 180 milionų numatyta gin
klams, 180 milionų amunicijai, 
400 milionų susisiekimo ir per
vežimo priemonėms, 85 milionai 
signalinei medžiagai, 30 milionų 
inžinerinei medžiagai ir 10 mi
lionų tyrimams bei bandymams. 

Pakeičiant sunkiąją medžia
gą, kaip kariuomenės vadas sa
vo raporte sako, buvo naudotasi 
antrojo pasaulinio karo patyri
mų studijomis. Prieitas išvadas 
patvirtina patirtis ir Korėjos ka
re. Tuo vadovaujantis ir buvo 
paruošti planai pakeisti švedų 
artileriją ir priešlėktuvinę ap-

Msgr. Daniel Cunningham, Chicrgos arkivyskupijos mokyklų superintendantas, žiūri šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno naujosios mokyklos (Maria High School) fotografiją. Dabar tai yra viena didžiau
sių tos rūšies katalikų mokyklų Chicagoje su 800 mokinių. Metų bėgyje numatyta pradėti statyti 
Chicagos arkivyskupijoje dar 6 augštesnes mokyklas, nes esamos nebetalpina visų norinčių mokytis 
katalikų mokyklose. ' (Herald-American klišė) 

Verčia plieną 
SEOULAS, rūgs. 10. — 8-sios 

armijos vadas gen. Van Fleet 
davė spaudai naujų žinių apie 
Korėjos frontą ryšium su prie-

senatą ateina vakar išrinktas da So artilerijos ugnies sustiprėji-
bartinis gub. Payne, Eisenhowe-
rio šalininkas (Maine respubli
konai daugumoje buvo Tafto ša
lininkai). 

• 

mu. 
Tuo tarpu nesą galima spręsti 

ar priešas rengiasi puldinėti di
desnėmis kaip batalionas jėgo
mis, bet jis jau yra pajėgus leis 
ti į sąjungiriinkų linijas nepa
prastai stiprią artilerijos ugnj. 
Jei per 24 vai. priešas pajėgė 
pasiųsti 43,621 šovinį, kas lygu 
310 tonų metalo, tai tas reiš
kia, kad priešas turi daug pa
būklų ir šaudmenų. 

Tas kiekis šovinių per parą 
buvo paleistas į Capitol kalvos 
viršūnę, kurią gynė P. Korėjos 

Sutarta, kad V. Vokietija'; dalinys, visas žuvęs. Vienam vy 
per 12 metų duos Izraelio valstyjrui teko 4 tonos metalo, kalvos 
bei gėrybių už 715 mil. dol. (žy- viršūnė nunešta. Iš sąjungininkų 
dai pradėdami derybas prašė j pusės atsakyta 16,000 artileri-
l'/o bil. dol.). Parenkant duotiną 
turtą, bus žiūrima, kad jis tar-

Vokietija mokės 
už žydų skriaudas 
BONN, rūgs. 10. — V. Vokie

tijos ir Izraelio vyriausybės pa
tvirtino savo komisijų surašytą 
sutartį dėl atlyginimo už nacių 
žydams padarytas skriaudas. 
Susitarimas pasirašomas šian
dien Liuksemburge. 

Komunistai Amerikos mokyklose 
Atsivertusi komuniste šviečia kongreso komisiją 

NEW YORK, rūgs. 10. — Senato vidaus saugumo pakomisė, 
tirianti komunistų veiklą mokyklose, išklausė iš kompartijos pasi
traukusios dr. Bella Dodd pranešimą ir patyrė, kad prieš 1949 m. 
buvo komunistų lizdų veik visuose svarbiausiuose krašto universi
tetuose ir kolegijose. 

Komunistų grupėms tada pri
klausė apie 1,500 profesorių — 
mokytojų, iš kurių apie pusė ry 
tuose. Kaikuri#se kolegijose bū
ta net iki 25rkomunistų partijos 
narių. Ji liudijo, kad komunistų 
celės tada buvo šiuose universi
tetuose: Columbia, Long Island, 
New York, Vassar, Wellesley, 

kolegijoje ir pasisakė ten padą 
riusi daug blogo, nes buvusi ko 
legijoje įtakinga patarėja ir 
daug kam įpirčusi komunistinių 
idėjų. Už kolegijos sienų dr. 
Dodd dirbo mokytojų sąjungoje 
ir daug prisidėjo prie jos vado
vybės atidavimo į komunistuo-

nautų Europos žydų įkurdinimui 

jos sviedinių. 

Ta pačia proga gen. Van Fleet 

Smlfc, Ha^vard, Michigan, Chi- J a n f Y ar formalių komunistų 
i rankas. Pirmiau mokytojų uni-cago, Northwestern, Kaliforni

jos ir Minnesota. 
Priklausydama komunistų par 

tijai pati dr. Dodd dirbo Hunter 

Paleido partijas, 
dalins žemę 

KAIRAS, rūgs. 10. — Išposė-
džiavęs be pertraukos 10 vai., 

Palestinoje. Pirmenybė todėl- P r a n
#

e š ^ k a d p - korėjos J^riuo' Egipto diktatoriaus gen. Naguib 
bus teikiama gataviems kilnoja
miems namams, drėkinimo įren 
gimams, žemės ūkio mašinoms, 
elektros gamybos įmonėms, me
dikamentams ir t.t. 

menė dabar susideda iš 10 ge 
rai parengtų ir ginkluotų divizi
jų ir tai yra daugiau, negu turi 
Š. Korėja. 

Primary rinkimai vakar vy 
Sutarties vykdymą prižiūrės Į ko 9 valstybėse, bet akys buvo 

iš abiejų valstybių sudaryta miš i nukreiptos į VVisconsin, kur 
ri komisija, kuri parinks duoti- sen. McCarthy kovojo už savo 
ną turtą. Į politinį likimą. 

streikuoti Douglas Co. fabrikuo
se. 

Darbo ginčai aviacijos pramonėje 
Paliestos įmones, kur gaminami svarbiausi karo 

lėktuvai 
BURBANK, rūgs. 10. — Lockheed aviacijos fabrikuose kilęs 

streikas yra pirma darbo ginčų kregždė pietinės Kalifornijos pra
monės rajone, kur yra didžiausi aviacijos fabrikai ir kur gamina
ma dauguma karo lėktuvų tipų. 

AFL mašinistų unijos 25,000, TJ T"! T7 ! ' 
narių jau streikuoja Lockheed' ^ ^ r n ą 10 cnt., union shop, 
fabrikuose, o šeštadienį tos pat daugiau apmokamų nedarbo die-
unijos 29,000 narių rengiasi n ų I r kltų P e r i n i m ų . 

Lockheed pasiūlė tik 7 cnt. ir 
2 cnt. dar daugiau pragyvenimo 

CIO auto darbininkų unija tu-1 indeksui iki sutarto procento pa
kilus. Douglas nieko unijai ne
pasiūlė, nes mano, kad jos dar
bininkai yra geriausiai apmoka
mi Pacifiko pakrantėje esančio
je aviacijos pramonėje. 

Prezidento paskirta arbitražo 
komisija savo pasiūlymo dar nė
ra paskelbusi, bet žinoma, kad ji 
linkusi siūlyti pakelti atlygini
mą 10 cnt. valandai. Tas pasiū
lymas lies tik 25,000 CIO unijos 
darbininkų North American Co. 
fabrike, bet jis gali būti paimtas 
pagrindu sutvarkyti naujus at
lyginimus Pacifiko pakrančių 
aviacijos pramonėje. 

ja priklausė AFL, paskui peršo
ko į CIO, o dabar nepriklaust jo
kiam unijų centrui, nes iš CIO 
yra išmesta. Unija laiko save 
drąsia intelektualinės nepriklau
somybės ir pažangos gynėja. 

Dr. Dodd 1949 m. pasitraukė 
iš komunistų partijos, o šiemet 
net grįžo prie katalikų tikėjimo. 

admirolas, Atlanto pakto pajė 
gų šiaurinės grupės vyr. vadas. 
Jis atsakingas betgi dviem ame
rikiečiams: gen. Ridgway, vyr. 
Nato vadui Europoje, ir adm. 
McCormick, vyr. laivynų vadui 
Atlante. 

Laivynas, aviacijos remiamas, 
bus įmaišytas į visą eilę operaci
jų su priešo aviacija, laivynu ir 
net sausumos kariuomene (truk 
dant jai išsikelti Danijoje ir Nor 
vegijoje). Pratimai vyks tuose 
vandenyse, kur britų laivynas 
per du paskutinius karus nepa
jėgė sutrukdyti priešui užvaldy
ti priėjimą prie Danijos ir Nor
vegijos. 

Po 13 dienų pratimų bus ban
doma rasti atsakymą į šiuos 
klausimus: 

1. Ar iš lėktuvnešių pakilę lėk 
tuvai galės sutrukdyti Rusijai 
pagrobti Daniją ir Norvegiją, 
kaip tai padarė Vokietija 1940 
m. bal. mėn.? 

2. Ar Rusijos atominės bom
bos gali sunaikinti galingą są
jungininkų laivyną? 

3. Ar Rusijos povandeniniai 
laivai gali išblaškyti sąjunginin
kų laivyną? 

4. Ar iš daugelio tautų suside-

Sovietų Rusija aktyviai domi
si pratimais — į Danijos pakraš 
čius atsiuntė ištisą žvejų laivų 
flotiliją, kuri greičiausiai nepa
gaus nė vienos žuvies, nes įgu
las sudaro ne žvejai, o karo spe 
cialistai su žiūronais ir kitais 
aparatais. 

Syngman Rhee 
laimi užtarėjus 

SEOULAS, rūgs. 10. — JAV 
kongreso narių grupė dabar lan 
kosi Korėjoje, besidomėdama l:a 
ru ir Korėjos atstatymu. Dalis 
delegacijos ilgai tarėsi su P. Ko 
rėjos prezidentu ir, atrodo, pasi
savino jo idėjas dėl Korėjos ka
ro tikslų. Vienas delegacijos na
rys pareiškė, kad padalinta Ko
rėja bus, turbūt, blogiau, negu 
visa Korėja komunistų rankose, 
todėl visi turės greit įsitikinti, 
kad reikia privesti karą iki Man 
džiūrijos sienos ir suvienyti Ko
rėją. 

Parems Paryžių 
SAARBRUEKEN, rūgs. 10. 

— Saaro socialistų partijos pir
mininkas pasisakė prieš Saaro 

dąs ~laivynas°~gali sklandžiai krašto grąžinimą Vokietijai, bet 
veikti? 

5. Ar gali jungtinis laivynas 
išvystyti visą savo jėgą, jei ne 
visų tautų daliniai yra vienodai 
pajėgūs? 

siūlė jo ūkį įjungti į suvienytos 
Europos ūkį, o Saarą politiniai 
įjungti į Europos federaciją kaip 
visai nepriklausomą valstybę ar 
ba autonominę teritoriją. Atjun-

kJ B ; , _ girnas Saaro ūkio nuo Prancūzi 
Pratimuose dalyvauja net 8 j o g d a b a r g a a r u i r e i k g t y k a t a s 

lėktuvnešiai: 4 britų ir 4 ame-j t r o f ą g . p a r t i j a y r a P r a n c u z i j o s 
rikiečių. 

kabinetas nutarė paleisti visas 
politines partijas ir pravesti že
mės reformą. Savininkams pa
liekama tik 200 akrų. 

Du istoriniai dekretai pakei
čia visą Egipto politinę ir eko
nominę struktūrą. 

Kad dekretai būtų įvykdyti, 
gen. Nagųib paskirtas Egipto 
generaliniu gubernatoriumi su 
visomis diktatoriaus teisėmis. 
Karo stovis jau seniai veikia. 

Areštuoti politikai būsią tei
singai traktuojami — jie bus nUmušta 7, sužalota 12 priešo 

Daužė akademiją. 
Numušė 19 lėktuvų 

SEOULAS, rūgs. 10. — 150 
priešo Migų vakar bandė ginti 
Š. Korėjos karo akademiją, esan 
čią Sakchu mieste prie pat Man-
džiūrijos sienos, bet sąjunginin
kų bombos jau krito ant taiki
nio, kai priešo lėktuvai susidū
rė su bombonešius saugojančiais 
sąjungininkų naikintuvais. 

Taikinys užgautas 97 kartus, 

teisiami normaliai ir galės gin
tis patys ar per advokatus. Ar 
jie kalti, nustatys speciali ko
misija, kuri jau tardo kalinamuo 
sius. 

ri ginčą su North American 
Aviation Co., bet bus streikas 
čia ar ne, priklausys nuo arbi
tražo komisijos pasiūlymų. Čia 
dirba tos unijos 25,000 darbinin
kų. 

Iš Lockheed unija reikalauja 
pakelti valandinį atlyginimą 14 
cnt., pridėti dar 1% cnt. valan
dai socialiniams reikalams, įves 
ti union shop, surišti atlyginimą 
su pragyvenimo indeksu, padi
dinti apmokamas atostogas po 
10 metų tarnybos ir kitų pageri
nimų. Toji pat unija iš Douglas 
Co. reikalauja pakelti valandinį 

Gen. Naguib, perSmęs į savo 
rankas viBą Egipto valdžią. 
Pirmiau areštavo visus politi
kus, kad niekas nebegaištų or
ganizuoti pasipriešinimo. (INS) .Sungailė. 

lėktuvų. Akademija pulta antrą 
kartą. 

Rugsėjo mėn. jau numušti 29 
ir sužaloti 29 priešo Migai. 

Korėjos karą , 
aptaria Maskvoj 

LONDONAS, rūgs. 10. — Bri 
tų užsienių reikalų ministras 
Edenas savo rinkiminėje apylin
kėje kalbėdamas pareiškė, kad 
Kinija ir Š. Korėja, turbūt, nori 
baigti Korėjos karą, bet be Mas 
kvos patarimo greičiausiai ne
begali apsispręsti. Kokį patari
mą Maskva duos, paaiškės tik 
kuriam laikui po dabar Maskvo
je vykstančių Kinijos — Rusijos 
pasitarimų praėjus. 

Kalendorius 
Rugsėjo 10 d.: šv. Mikalojus iš 

TolentinO. Senovės: Kiteinis ir 
Karilė. 

Prekyba principais 
NEVV YORK, rūgs. 10. — Sau 

gumo Taryboje atmestas S. Ru
sijos pasiūlymas priimti į JT 
14 valstybių nesvarstant atski
rai kiekvienos valstybės tinka
mumo būti JT nariu. Už balsavo 
tiK Sov. Rusija ir Pakistanas, 
prieš — JAV, Kinija, Graikija, 
ir Olandija, susilaikė Anglija, 
Turkija, Prancūzija ir Čili. 

Siūlyta priimti 5 Rusijos sa
telitus: Albaniją, Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją ir Išorinę Mon 
goliją ir 9 Vakarų remiamas 
valstybes: Airiją, Jordaną, Por
tugaliją, Suomiją, Austriją, Ita
liją, Ceiloną, Nepalą ir Lybiją. 

Trėmimai Čekijoje 
VIENA, rūgs. 10. — Čia gau

ta žinių, kad Čekoslovakijoje vėl 
tremiami iš miestų nepatikimes-
ni asmens į darbo stovyklas ar 
kaimus, nes labai prireikė dar
bininkų kasykloms ir karo pra
monei, kuri ypatingai sustip
rinta net naujais fabrikais, ant 
greitųjų pastatytais. 

simpatikė; vokiškai galvojančių 
partijų Saare steigti negalima. 

• JT patariamoji komisija ad
ministracijos ir biudžeto reika
lais pasiūlė sekretoriatui turėti 
tik vieną automobilį (vietoj 10). 
Jo užteksią oficialiems reika
lams, o tarnautojai gali naudo
tis miesto susisiekimu ar savo 
nuosavais automobiliais. 

• Be policijos leidimo, Rumu
nijoje vienoje vietoje negali 
rinktis daugiau kaip 3 asmens. 
Mirusiojo laidojimas kapinėse 
gali tęstis tik 45 minutes. 

• Sovietų akademikas Jurje-
vas skelbia, kad 1912 m. jis pa
daręs pirmą pasaulio helikopte
rį. 

• Costa Rikoje vakar drebėjo 
žemė. Žmonių aukų nesą. 

• Jugoslavijoje nuteisti mirti 
4 asmens, šnipavę Albanijai. 

Oras Chicagoje 
Giedra ir taip pat šilta. Tem

peratūra apie 85 laipsnius. 
. Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:11. 

Rugsėjo 11 d.: šv. Protas ir 
draugai. Senovės: Gintautas ir 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Britų premjeras Churehilis vakar išvyko atostogų į Pran

cūzijos Viduržemio jūros pakraštį. 
— Rusijos kompartijos organas Pravda priminė pasauliui, 

kad vakar sUėjo 25 metai nuo paskelbimo Stalino „dogmos", jog 
kapitalizmas ir komunizmas gali sutilpti toje pat žemėje. 

— 75 proc. JAV laikraščių palaiko gen. Eisenhowerį ir tik 
19 proc. remia Stcvensoną. Taip buvo ir kitais prezidento rinki
mo metais, tačiau vis laimėdavo demokratas. Buv. prez. Roose-
veltas niekad neturėjo spaudos daugumos paramos. 

— Vengrijos Rakoši bėra vienintelis žydas, turįs lemiančią 
įtaką komunistų pasaulyje. Jo pasidarymas Vengrijos premjeru 
esąs surištas su baime, kad ir jo neištiktų Slanskio, Onos Pauker 
ir kitų žydų satelitinėse valstybėse likimas. 

— Prez. Trumanas spalio mėn. vyksiąs į vakarus Stevensono 
savd kalbomis paremti. Sen. Taftas dar nežinąs kiek stipriai pa-
remsiąs gen. Eisenhovoerį. 

— P. Korėjos vyriausybė paprašė, kad Jnugtinių Tautų su
daryta Korėjos atstatymo komisija pabaigtų kalbas ir pradėtų 
realų atstatymo darbą nelaukdama karo pabaigos. 

— Vokiečių finansininkas H.\ Schaeht Persijos premjero Mos-
sadegh kviečiamas tikrai išvyko lėktuvu į Persiją patarti finansi
niuose ir ūkio reikaluose. 
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UMTOMIŠL 
Boys' Life foto konkursas 

Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAITIS, 
Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

i>& • * • 

Skautininkės globoja mokinę 
UŪJ& 

Š. m. liepos men. gale Chi-
cagos skautininkčs savo metinė
je sueigoje buvo nutarusios glo
boti vieną Lietuvių Vasario 16 
gimnazijos mokinį ir pranešė 
apie tai gimnazijos vadovybei. 

tikrai esanti verta jai rodomo 
dėmesio ir paramos. 

Mes tikime, kad visos Čhica-
gos ir jos apylinkių skautinin
kės savo vieno dolerio mėnesi
ne auka mielai prisidės ir mes 

Gimnazija ir tėvai sutiko šią j palengvinsime mokymosi sąly
gas tos vieninteles laisvame pa
saulyje lietuvių gimnazijos mo-

žinią su dideliu džiaugsmu. 

Direktorius A. Giedraitis 
skautininkems rašo : Gimnazija 

AUKOS PLAUKIA 
GIMNAZIJAI 

kiniams. 
žino, kaip sunkiai J ū s dirbate, I P i n i ^ s s i l * s t i m ū s l * 7 9 "J° b ū " 
kol gaunamas doleris; žino, kad j rolio vadovei sktn. M. Babic-
Jūsų poilsis t rumpas ir darbo pienei , 4135 So. Campbell Ave., 
dienos varginančios, del to j U 0 ; C h i c a g o 32, Illinois. Tel. Vlr-
labiau brangina Jūsų auką ir £ i n i a 7"4723. 
vert ina pasižadėjimą". Toliau v y r - s k t n - ° - Zaifekiene 
praneša, kad mūsų būrelis yra 
jau 79-tns ir kad mokytojų ta
ryba nuo rugpjūčio 1 d. pasky
rė mums išlaikyti IV kl. moki- JAV Lietuvių Skautų-čių Ra-
nę Eleonorą Sakalauskaitę, R. jono Vadas sktn. M. Jurkša 
kat. tikybos, gim. 11.4.1938 m., praneša, kad iš jam prisiųstų 
Klaipėdoje. Tuntininkas ps. O. aukų sudarytus 6 maisto ir dra-
Gešventas papildomai praneša, | bužių paketus mūsų gimnazi-
kad E. Sakalauskaitė yra skau- i j a Diepholze jau gavo. "Aus
tė, jų šeimoje 3 mergaitės, vi-; ros" tunto vadija sudarė komite 
sos mokinės. Tėvas, dr. J. Sa- j tą, kuris rūpinsis vietoje prisius 
kalauskas, kaip ir dvi mergai-! tas gerybes teisingai išdalinti, 
tės, silpnos sveikatos, bet ktek į Sktn. Ju rkša pažymi, kad 
sveikata leidžia, dėsto gimnazijo , aukos tebeplaukia. Žymesnė 
je. Labai susipratęs lietuvis ! auka, $28, yra gauta iš Chica-
teisinin' r*? Keleonora, nors dar gos skautininkų ramovės. Šie 
tik 14 n.;, J r ažiaus, gyvai domi- j pinigai atliko nuo padarytos 
si l i teratūra, rašo rašinėlius i r! rinkliavos vienam skautininkui 
tt . Štai jos laiško i š t rauka : ! iš Europos pargabenti j JAV, 
"Širdingai dėkoju Jums ir Jūsų kadangi tų pinigų j am jau nebe 
brangioms talkininkėms, kad reikėjo, nes kelionės išlaidos ap-
pasiėmėte globoti vieną mūsų j mokėtos iš kitų šaltinių, 
gimnazijos mokinę. Ta mokinei Vis da r nesulaukiame žinių 
esu aš. Širdingai dėkoju Jums apie kitų miestų lietuvių skau-
už tą malonę. Esu sveika ir tų-čių daromus žygius mūsų 
džiaugiuosiu, kad galiu lankyti gimnazijai gelbėti, 
gimnaziją. Jūsų globojama i Nuolatinės rinkliavos pasto-
stengsiuosi juo labiau mokyt is , ! vus apara tas pamažu taip pat 
kad mokslą gerai baigčiau ir, J organizuojasi, 
būdama naudinga savo tėvynei, . Visais gimnazijai gelbėti rei-
galėčiau ir Jums už Jūsų didelę kalais prašoma kreiptis šiuo ad-
auką atsiteisti". resu: Mr. Martynas Jurkša , 

x „ , . 1441 So. 49th Ave., Cicero 50, 
Jos tėvas rašo : "Jūsų, kaip 

ir daugelio kitų geros ir kilnios 
dvasios lietuvių remiama toji 
mokykla tampa nelygininat lie
tuvybės, lietuviško idealizmo, 
tėvynės ir art imo meilės tvir
tove. Jūsų kilniu pavyzdžiu se-

AmeriKiečių skautų žurnalas 
"Boys' Life" šią vasarą paskel
bė jaunimo foto konkursą. Ja
me £Ali dalyvauti visi jaunuo
liai, kuriems 1952 m. rugsėjo 
15 d .dar nesukanka 19 metų 

yra galutini. Laimėtojams bus 
pranešta apie S. m. spalio 15 d. 

Lakm'&tojanfts skiriama 30 — 
$1,200 vertes dovanų. Už ge
riausią šio konkurso nuotrauką 
skiriama Didžioji Dovana — 

KOMUNISTAI KĖSINASI Į f 
SKAUTUS 

dais. Vertė — $178. 
Už geriausią nuotrauką pir

moje ir antroje grupėje (Divi-
sion), kuri gali būti premi
juota ir didžiąja dovana, skiria
ma — Ypatingoji Dovana — 

ir kurie gyvena JAV arba jų Grand Prize — 2 V i x 3 % Cen-
teritorijose. ' t ū r y Grafic foto apara tas su 

Konkursui priimamos tik bal- ! f/4.5 objektyvu, nuo 1/10 iki 
tai — juodos (nespalvotos) nuo 1/200 sek. išlaikymais ir prie 
t raukos, kurios nut rauktos šie
met ta rp gegužės 1 — rugsėjo 
15 d. Nuotraukų skaičius ne
aprėžtas. Nuotraukos neprivalo 
būti jaunųjų konkurso dalyvių 
ryškintos ar spausdintos, tačiau 
jos tur i būti būtinai jų pačių 
be pašalinės pagalbos nutrauk
tos. Konkursinės nuotraukos 
siunčiamos adresu: BOYS* LI
F E Photo Contest, 2 Park Ave., 
New York 16, N. Y. 

Kiekvienoje nuotraukoje rei
kia pažymėti: 

a) konkurso grupę (Divi-
sion), kuriai siunčiama nuo
t r auka ; 

b) foto apara to rūšis ir fir
ma, kuriuo padary ta nuotrau
ka ; 

c) apšvietimo daviniai — dia
fragma ir išlaikymas (jei foto
grafuota dėžine (box) kamera, 
tai bus apie 1/30 sek. p r i e ' . 

Paskutiniu laiku JAV Senato 
vidaus saugumo komisija prane
šime Senatui iškėlė vėl visą 
eilę komunistus inkriminuojan
čių faktų. Šį kar tą reikalas 
sukosi apie amerikiečių jauni
mą, kurį komnistai stengėsi ap
nuodyti savo nuodais. Pasiro
do, apie 1930 m. komunistai 
bandė infiltruotis JAV skautų 
organizacijon. Jų pastangos ne
pavyko. Šio krašto skautų ant
rasis įs tatas taip skamba: "A 
Scout is Lovai". I r ta i buvo 
a tsakymas komunistams. Ame
rikos skautai liko lojalūs iš-

(Special Award) — Kodak Flu- , t i k i m i s a v o v a d a m s , tėvams ir 
rolite Enlarger — didintojas su i 8 a v o k r a š t u i > J i t e m s n e b u v o pa-
f/6.5 objektyvu nuo 55 mm iki | k e l i u i s u t a i s k u r i e r u o š 5 d i r . 

VESTUVINftS NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos' 
• • • • • • • • • u n H a a a M i M a f t t P o a a a a a B M a n 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Plioto Studio, Inc. 
EDVAUDAS J. ULI8. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginla 7-2481 

Tel. ofiso HC. 4-0009, re/. I K . 0-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUKGAS 
1957 W. Garfleld Biro. 

VAL.: 1—4 ir «—» 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI; 

I7M W M I 7Ut Si. 
(prt« Californla Av*, > 

LIGONIUS PRIIMA: kaadten uuo • 
Iki 4 Ir nuo 7 Iki 9 v.v. fteAtad. nu 
2 Iki 4 v. treč.---panai mini tarimą 

Susitarimui *kamb. GUo. 0-1321 
Jei neatsiliepia VInoenneH 0-3900. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 \V. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YAHIH 7-9778 

Oftso teleffonas Vlrginla 7-IH80 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAI- : kasdien nuo 2:00 iki 1:00 % 

treciad. ir sekmad. tik nusitarus 

Illinois. Tel. OLympic 2-3157. 

TARNYBOS ARTIMUI 
FRONTE 

Chicagos ir Cicero skautai ir 
skautės, norėdami ir šiemet Šv. 
Kalėdų proga sušelpti pasiliku 

ka gimnazijos mokiniai. Del to s į u s Vokietijoje mūsų sergan-
džiaugiasi ir mokytojai, rasda- ftus tautiečius, energingai vyk-
mi gyvo atbalsio savo auklėti
nių širdyse. Visa gimnazija 
t ampa iš tiesų gražaus darbo | 
bendruomene, žadančia laikui 
atėjus drąsiai ir vieningai stoti 
už tėvynės laisvę ir tautos gy
vybę". 

Bendrabučio vedėjas mokyto-

do rinkliavą. Taip pvz. rugpjū
čio 31 d. Marąuette Parke su
rinkta $261 su centais. Visiems 
aukavusiems rinkėjai nuošir-
džai dėkoja. Ypatingai širdin
ga padėka reiškiama gerbia
mam klęb. kan. Paškauskui, lei-

f /16 ) ; 
d) filmos pavadinimas ir rū

šis; 
e) filtras (jei naudo tas ) ; 
f) dirbtinio apšvietimo (flash 

bulb) rūšis (jei naudo tas ) ; 
g) kada ir kur padary ta nuo

t rauka. 
Nuotraukos nebus grąžina

mos autoriams. Nereikia siųsti 
negatyvus (filmas), bet reikia 
juos saugoti. Boys' Life gali iš 
konkurso laimėtojų prašyt i ne
gatyvus padidinimams. 

Jei kurioje nuotraukoje esa
ma žymių asmemį (prominent 
people), prašoma žymėti jų var
dus ir adresus. 

Konkursui siunčiami vokai 
(su nuotraukomis) tur i būti 
š tampuoti pašte prieš 1952 m. 
rugsėjo 15 d. vidurnaktį. Šio 
konkurso teisėjai bus Boys* Li
fe1 redaktoriai, kurių sprendimai 

2 1 4x3V4 f Urnoms. Vertė 
$99. 

Kitos dovanos: septynios pir
mosios dovanos po $75, septy
nios antrosios dovanos — po 
$35, septynios trečiosios dova
nos — po $20 ir septynios ket
virtosios dovanos — po $10. 

Konkurso nutraukų grupės 
yra šios: 

1) Vasaros stovyklos (Sum-
mer Camp) — darbai ir užsiėmi 
mai stovykloje, vandens spor
tas , laužai ir pn. 

2) Iškylos (Camping and Hik 
m g ) — bet kurios nuotraukos 
iš iškylų, trumpalaikių stovyk
lų. 

3) Jaunimo veikla (Action) 
— sportas ir pn. 

4) žmonfcs (people) — jau
nimo ir senimo nuotraukos. Tin 
ka por t re ta i ir grupinės nuo
t raukos (mokykloje, gegužinėje 
ir pn . ) . 

5) Gyvuliai (Animals) — 
kambariniai (pets) , ūkio ir lau
kiniai gyvuliai bei paukščiai. 

6) Gamtovaizdžiai ir architek 
tū ra (Landscapes and Build-
ings) — kiekvipnas turiningas 
vaizdas. Archi tektūra ~ * vidaus 
ir IšorSs. " 

7 ; Kitos nuotraukos (Trick 
or Gag Shots) — kurios netin
ka kitoms konkurso grupėms. 

Mūsų jaunieji foto mėgėjai 
neturėtų praleisti progos pasi
varžyti su amerikonukais šia
me foto konkurse. 

FOTOGRAFAMS 
"Skautų Aidas" kviečia vi

sus skautų-čių bičiulius ir skau-
tus-teg, kurie šią vasarą pada
rė puikių nuotraukų skautiško
se stovyklo&e, būtinai j a s siųsti 
redaktoriui adresu: Stp. Kairys, 
716 Lansdowne Ave., Toronto, 
O n t , Canada. 

Nepaslėpkite gražių vasaros 
ir stovyklinio gyvenimo vaizdų 
savo privačiuose albumuose — 
leiskite visiems jais per "Skau
tų Aidą" pasigėrėti! 

LINKSMAS sOKU VAKARAS 
Š. m. rugsėjo 13 d. (šešta

dienį) 7:30 vai. vak. įvyks links 
dusiam rinkliavą vykdyti prie imas skautų ir skaučių ruošia-

kviečiame visą Chicagos jauni
mą, linksmai praleisti vakarą su 
šokiais, dainom ir kitokiais pa
įvairinimais. Čia pajusit t ikrai 
lietuviškų šokių vakarų nuotai
ką. Įėjimas tik 75 centai. Šo
kiams gros gerai žinomas K. Ši
limo \orkes t ras . Rengėjai 

j as O. Gešventas dar priduria: J° bažnyčios. 
"Didelį dėmesį ir optimizmą su- j Rinkliava bus vykdama viso-
kėlė Jūsų maloni žinia. Mes s e didesnėse lietuvių kolonijose 
skautai ir galvas augščiau iškė- i r t i k i m e . k *d mūsų tautie-
lėmė. Tad leiskite, sesės, ir 
man padėkoti Jums už rūpini
mąsi mumis, už tą amžinąją lie
tuvišką ugnelę, kuri dega Ju
myse". 

Vyr. skautų sąjungos dvasios 
Vadovas kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, neseniai a tvykęs iš Euro
pos, apie Diepholzo gimnaziją 
atsiliepė labai šiltai. J is paste
bėjo ,kad toji gimnazija lietuvy
bei pasi tarnaujanti labai daug. 
Mokiniai darą gerą įspūdį, 
drausmingi ir vieningi. Mokyto; 
jai ir jų talkininkai dirbą iki j 
savęs išsižadėjimo. Gimnazija 

• " * i . . . . - . 

čiai bus dosnūs. 

mas šokių vakaras šv. Antano 
parapijos salėje 15 St. ir 49 St. 
kampas, Cicero, 111. Visi, kas 
mėgsta pasišokti, maloniai kvie 
čiami atsilankyti. Ypatingai 

vą komunistiniams pionieriams 
("Young Pioneers") . Minima 
Senato komisija per agentą Ma 
tusową gavo pionieriams skir
t a s propagandines brošiūras su 
tokiais pilnais pagiežos šūkiais: 
"Skautai yra kapitalistų karų 
organizacija", arba — "Triuš
kink skautus! — stok į pionie
r ius!" Jie nesigėdijo bauginti 
darbininkus šūkiais — "Skau
tai dalyvauja streikuojančiųjų 
darbininkų žudyme" ir pn. 

Jau ne pirmą kartą komunis
tai ir komjaunuoliai deda pa
s tangas kenkti skautams. Ne 
taip senai jie darė panašų ban
dymą vakarinės Vokietijos* skau 
tų tarpe. Bet i r tenai jų kėslai 
buvo greit atpažinti ir pašalinti. 

i • „ . . — i , . - i — • • • - • . . . , . 

Naudinga Knyga 
p 

Šeimininkėms 

rul.: Ofiso H.7-6B8C, rez.ilK.7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 

2201 vVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—S v. vak 
'.rečlad Ir sekmad. ofisas uždarytas 
ftcštad. tik nuo 1—3 vai. puplot. 

ltezid. 8211 W. 60TII l ' M C E 

Tel.: Ofiso Ul:.i-r»s»D, rez.HK.4-2324 

0R. PETER T. BRAZIS 
UYOYTO.LAS! 13, CHIRURGAS 

G7G7 So. ^ts iern Ave. 
.*wi..: tr**:u*j. u -«.šia>i. paga l t»u-
M.jHi' • • . *«j k l iomi* dienomis nuo 

? «' . 4 noplet. 7— i vakare 

Tikrina akis; pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rčmus. 

4701 S. Damen Ave. Chicago, UI. 
gaukite — YA 7-7381 

Priima: vakarais #6 iki 9, fteštad. 
10 ryto iki 4; trefiiad. ir sekmad 

t ik HUHitaruH. 

Ofi U- «•<-.'»J/«?iciJji—YArdn 7-.'i526 

«* . G. i. BYLAITIS 
Vidau v va-kų, nervų gydytojas 

eik. :c;us VALAITIS 
t ; -V l>vnQJA« IR C H I R U R G A S 

4133 So. Archer A v e . 
i•• >o t UII/OJ uia Ave., Maurvt.kamp.) 

Va! : (infrud. 2-4, C-8; leftftd. )-,"»; 
plri..aa. i» k«:tvirt. 0-8; trečlad. ir 

pcnkt. 12:30-0 tik susitarus. 

rei.: Ofiso \VA. 8-3060, re«. <X>.4-118' 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. &iichigait Ave. 
VAL.: (išskyrus fieatad. ir sekmad.) 

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

Uezlri.: 10H38 So \VabaMh Ave. 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Aahiand Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAI*: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:10 
v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rdSt 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
l l f / j i l . telef. Glioveulll S-M17 

Valandos: 1-S P. M. — 6-8 P. M 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarų 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS CR CHIRURGAS 

4645 So. AshUnd Ave, Chicago 
VAI..: nuo 2—4 ir i— S: trečiad , fies 

tad. Ir sekmad. t'! pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4 7H7, re*. VU.H-1IIJJO 
Jei 'neatsilieps virSminfttl telnfons 

saukite: Mltiuay 8-Oo0t 

EDA 
MAISTO GAMINIMO KNYGA 

Paruošė 
H. MAČIULYTE n A U O ^ i M t t N P 
157 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus siuskite tuojaus: 
"DRAUGAS", 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

*m*mmmimGHR:iMmB • $ & * » 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldos, ašhlytuvus. pečius, Kkalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Raldus ir 
Paga l Jusi] Užsakymą 

= ! * h 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 

\ := 

Atidarą .'pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
Atdara sekmadienUiis nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

^ 

= —— = C 

» 

vjiinas 
Pa.H Vincentas Ališauskas 

>S Vii jiuesto. atvykęs j Ame-
lik^ j - aulinio karo. Pajleško 
•fonas Kii.-au>kM8, »17 8th St.. \Viiu-
kegan, 111.', arba Saukite telefonu 

SEeley 3-4020 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokėjimai. 

Tel. Ofiso VI. 7-0000. r</ VI. 7-7303 

0R, BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

iSpec. moterų, II^OM Ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Callfornia Ave 
V A U : 2—4 Ir 6—it p. p 

Išskyrus M.cmadlenius. 
•i • • • ^ w » i - • • — • • ęttfm •!•!•• i mmęw m n • • • • i t • • • < • • 

Tel,: ofteo VA.7-1106,, rcz.J.>A.0-U2« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

75G \Ve»t 35th Street 
( kampus HulHted ir 35-toH Katv.) 
VAL. 1—4 Ir 6:J»0—-8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

se&tadieniaia 1—4 vai. 

!««•/.. 3247 S. I MFKAI.D A \ I 

OI. GliovchiU 0.4020. r. HUlUtp 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAJHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Kd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Treciad. ir štštad. pugal sutarti 

Tel.- .>fJso I>II.O-»H::H. rez. i i i .7 MIUU 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir i:80 
iki 9 vak. Treciad. ir fiešt. uždaryta 

» • • 

GKovelilU 6-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSl'fi 

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

susitarimą iSskyrus trečiadienius l 
2422 \Vest Marąuette* Bd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. Kh'c'zle 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1336 So . 4 9 t h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Bo to. antrad. Ir 
ketvlrtad. 6:30—9 v. v. SoStad. 10—2 
Ir 4—6. Butas 1832 So. 40th Ct. 

I i i i i 

Telefonas: KlOliuiioe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
We»t 591h Stiect 

popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečkid. pagal sutart}. 

Tel.:OfiHo l l i : .4-2123, rez-.Fli.tl-h 184 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Hju>o. chirurginė* ligos 
6255 South \Vestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—g vak 
Sefttad. 2—4 p.p. Treciad. Ir 

sekmadieniai* uždaryta. 

ofl»o: UAnube 6-112* 
- tTAIbrook 5-6691 

Tel. 
Buto 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGU GYDYTOJAS 

3267 South iralsted Street 
/ a i : 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—g v. vah 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.; Ofiso PU.U-G446 re/.MJb:.4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Nešt Marąuette Kd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Treciad. ir ftestad. Dajisl sulartj 

Tel. Ofiso CA 6-0257, rvz. VU, fl-««5ii 

DR. P. Z. ZALATORiS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ue/.kl. 0600 S. Ai-ie.-v.ian Ave. 

VAL.: I 1 v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų pat>rimtis 

Tel. Y Aru* 7-182» 
Pritaiko Akmiui* 

Kreiva* \kW 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuvfi 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
ciad. nuo 10—12; Sefttad. 1 0 - 1 p p 

a (LlIflTUVli 
\ h 8925 VVei! 

' V A L . : . 2 — 4 po; 

I u/aiuiitu«»ja l'ritaiko 
Akbi Akinius 
DR. J. J. SMETANA, IR. 

OPTOMETRISTAS 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashlaud Avenue 
VAL.: pirma d. aittrad. ketvlrtad. 
penktAd. 9-:i0 - 12; 1:30—8 v.v. 
tročlau uždaryta, šefttud. 9:80 iki 

12: litO iki 6 vai vak. 
( A n a i (i-o.>2.{. VlMt Bldg. 

CITIZEN'S FEDERAl SAVtNGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street 

^ 

Chicago Heights. Illinois 

sos = dŠ 

Ofiso telef.: I.Afuyette 3-3210, jei 
neatsiliepia šaiUiite u i <i/i« 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V \ L . : Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., a n t r . ketvlrt. 6-S:30 v 

Trečiadieni tik auaitaruB. 

Tel.: Ofisą YA.7-6557, re/..ltl-:-«-l9H0 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVII-^INSKAS) 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo « 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. ISakyrue trečlad. ir ae&tad. vak 

Tel. OfiPO GR H-R300 P U 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVEST 63rd Street 
(kampas 6S ir Arto*lan) 

VAI-: 2~-4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Telefonas OLymuic 2-427A 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1 4 4 6 S o . 4 9 t h Court , Ckjiro 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 Pi* 

penkt. S—6, 7—9 p.p. 
3 1 4 7 S. H a l s t e d S t , C h i c a g o 
VAL.: pirm. treč., Seat. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pugal susitarimą. 
4603 Archer Avenue-

Truputi j rytus nuo Californla 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71sL SL 
Prifiminio laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gltovefalll S-67K5 

DR. ANTHONY WILUAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Wet»tern Avenue 
Priėmimo laikas pagal Butarlma 

telefonu. 
T*lcf ntu GrovAltill A-ftMt 
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D R A U G A S 
THS IJTHU ANIAN DAILY fRIKRD 

MSI 8. (Mfclej A ve., C h l o r o 8, m . TtL V i r i n i * 7-6540; T-6041; 7-«<WJ 
Kotered M Second-Claas Matter March II, 1916, at Chftoa«o, Illlnula 

i n.i.-r ttui A.t otMaroh 1,1879 
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Menitor of the Cathollo PreasAM'n 

PublUhed dally, eioept Sundayą 
Llthuanlan Catholit Presą Society. 

PKENUMEKATA: Metama 
ChtcagoJ ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
I N . . . I H J K $ 1 1 . 0 0 

8UB8CRIPTION RATE8 
fl.00 per year outside of ChlcafO 
$9.00 per year in Chicago A Cicero 
$8.00 per year tn Canada 
Forelyn $11.00 per year. 
Vk moty t nien.. 1 mlp. 

$6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $1.60 $1.00 
16.60 $1.00 l l . t i 

KedakcIJe straipsnius taiso savo nuoilOra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik U anksto susitarus. Redakoija ui skelbimo turim 
ouautuko. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Jungtiniu Tautų suvažiavimo belaukiant 
PRANCŪZIJOS SANTYKIAI SU S. AFRIKA 

Ateinant į rudenį New Yorke prasideda Jungtinių Tautų 
rudens sesija. Spauda rašo, jog šioje sesijoje dienotvarke bus 
pati ilgiausia. Ligšiolinė patir t is rodo, jog Jungtinių Tautų su
važiavimus Sovietų Sąjunga ir jos satelitai paverčia triukšmin
ga cirko arena, tik su tuo skirtumu, kad vietoj klounų juoko 
sovietai vartoja visus seniai nudėvėtus keiksmažodžius ir drums
čia rimtos organizacijos darbų eigą. Diplomatiniai Amerikos 
korespondentai praneša, jog šiame suvažiavime, nekalbant jau 
apie iš anksto laukiamus pramanytus ir keiksmažodžiais pa
lydėtus Kremliaus kaltinimus vakarams, iškils didelių sunku
mų ir pačių vakariečių tarpe, kuriuos sovietai neabejotinai 
stengsis triukšmingai išnaudoti. Chicagos "Daily News" ko
respondentas Paul Ghali rašo, jog didįjį galvos skausmą Jung
tinėms Tautoms kelia Prancūzijos santykiai su Siaurės Afri
ka. Amerikos delegacijos padėtis šiame Jungtinių Tautų su
važiavime gali būti pati sunkiausia. 

PRANCCZIJA IR KOLONIJOS 

Prancūzija j au daug metų veda sunkų ir nuostolingą karą 
Indokinijoje su Maskvos paruoštais raudonaisiais sukilėliais. 
Indokinijos tautoms Prancūzija y ra suteikusi beveik visišką 
nepriklausomybę, bet tos tautos vienos yra nepajėgios apsi
ginti. Prancūzija yra pasiryžusi toms tau toms padėti ir neleis
ti toliau raudonajam marui plisti. Prakt iškai niekas nežino, 
kada Indokinijos karas baigsis. Džiunglių karai visada sunkūs 
ir ilgi. Greičiausiai Indokinijoje taika tebus a t s t a ty t a tik ta
da, kai to sukilimo kurstytoja Kinija nebus komunistinė. 

Prancūzija Indokinijoje nieko negali sau laimėti. Net ir 
karą laimėjus, iš jos reiktų trauktis . Bet Indokinija gali būti 
apginta ir laimėta vakarų pasauliui. Tam ir vedamas Indoki
nijos karas . Korėja, Indonezija ir Indokinija yra viena ir t a 
pati grandis, kur pasiryžta pasipriešinti Maskvos įsigalėjimui. 

Jau prieš keletą metų Prancūzijoje buvo gausu balsų, jog 
reikia baigti nuostolingą Indokinijos karą iš jos pasi traukiant . 
Prancūzijai visa jėga įklimpus į Indokinijos karą, galima ne
tekti ne tik jau ir taip nurašytos Indokinijos, bet ir kolonijų 
Šiaurės Afrikoje. Jos sąjungininkai spaudė Prancūziją iš Indo
kinijos nesitraukti , nes pasi traukimas reikštų ten komunizmo 
įsigalėjimą ir sąjungininkų antisovietinis frontas Tolimuose 
rytuose lūžtų. Prancūzija liko kariauti bolševikinei grėsmei 
sulaikyti, kaip Amerika kariauja Korėjoje, Anglija Malajuose. 
Amerika pažadėjo Prancūzijai nemažas sumas pinigų, ginklų 
ir* pr i tarė jos vadovaujamai pozicijai Europos kontinente. 

NERAMUMAI &IAUR£S A F R I K O J E 

Jau kuris laikas Jungtinėse Tautose stipriai reiškiasi Šiau
rės Afrikos Azijos tautų blokas. Artimųjų rytų kraš ta i ka
riškai nėra pajėgūs, bet vilioja žemės tur ta is ir žmonių skai
čiumi. Ir sovietai ir vakariečiai stengiasi arabų kraš tus laimėti. 
Tų kraštų vyriausybės daugiau provakarietiškos, bet jos nori 
nusikratyt i Prancūzijos ir Anglijos globos. Nacionalistinius 
jausmus puikiai išnaudoja komunistai. Jau praėjusiais me
tais prancūzų Maroke ir Tunise prasidėjo smarkus judėjimas 
prieš Prancūziją. Prancūzai buvo priversti pavartot i kietes
nes priemones tvarkai a ts ta ty t i . Arabų — Azijos kraš tų blo
kas išėjo užstoti savo kraujo brolius. Praėjusį rudenį bandyta 
klausimą iškelti Jungtinėse Tautose, bet, Prancūzijai griež
tai priešinantis, Amerika arabų — Azijos tautų bloko prieš 
Prancūziją nepalaikė ir reikalas liko nus tumtas . Amerika Ar-
tymuosiuose Rytuose užsitraukė nemalonę. 

REIKS SALIAMONIŠKOS IŠMINTIES 

NEPAGRISTASIRIERABTAS 
P . STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio 

š. m. rugpjūčio 22 d. " N a u - r y r a tautos opiumas", š is Mark 

« • * • — 

Politikos lauke 
K. Br. 

Drąsus profesorius 

Šveicarijoje būti nusistačiu-

jienų" 199 Nr. J. Liudžiu3 savo 
straipsniu "Krikščionybei gresia 
pavojus*' ramiai, kultūringai ir, 
atrodo, nuoširdžiai pasinako d'31 
"Drauge" kan. V. Zakaraur.ko 
iškeltų apgailestavimų mūsų 
krikščioniško gyvenimo sustab 
meldėjimo reiškinių. 

Tuo tarpu nesileisdami ' *-.. 
šiam prieš neutralumą yra taSjlemiką su tų pastabų autorium 
pat kaip būti priešingam dory- ( i š esmės (ypač, kad su eile tų 
bei a r ice-creamui Jungtinėse pastabų galima ir sut ikt i ) , no-
Ameriko3 Valstybėse, šveica- rime čia pasisakyti tik dėl, 

mūsų nuomone, nepagrjsto prie 
kaisto, kurį autorius laisvama 
nių vardu yra padaręs katali- š i . t ą , K a r o l i o M a r k 8 0 antireligi-
kams. 

rai, pasitikėdami savo kalnais, 
savo tvirta, maža armija ir sa
vo laime, ir nebuvę į karą 
į traukti per 137 metus, nutarė 
stovėti nuošaliai nuo Europos S a v o s t r a i p s n i o p r a dž io je J. 
organizuoto apsigynimo. Liūdžius daro priekaištą kata 

Neseniai Zuerich universiteto U k a m g k a d ^ d s l s a V Q . . t m m V 

profesorius Marcei Beck iškėlė p a r e g i š k u m o " a r "ligoto jaut-
klausimą, ar išmintingai šveica- j^n^ tiesiog neleidžia mūsų 
rai daro, kad laikosi izoliacioniz, laisvamaniams nieko 'kalbėti 
mo. Drąsus profesorius pareis-1 a p i e Bažnyčią. Jei tik ta tema 
kė, jog neutralumas esąs I^raei-1 laisvamanis tarsiąs savo žodį,Ą 
ties dalykas. Kada Europa yra | n o r s i r n i e k o k i a įd inga apie: 
kritiškoje būklėje, Šveicarija I Bažnyčią nepasisakydamas, tai 

so sakinys, kaip visai teisingai 
pastebi "autoritet ingasis" mark 
sizmo interpretatorius Leni
nas, "sudaro kertinį akmenį vi
so.̂ ; marksistinės pažiūros į re
ligiją". Marksizmas, girdi, "lai
ko visas religijas ir religines 
bendruomenes buržuazinės re
akcijos įrankiais, turinčiais tik 
'slą išnaudoti ir apkvaišinti dar 
bo klasę" ("Novaja Žizn" 1905. 
XII. 3 d. Nr . ) . 

Ne tik komunistai, bet ir 
vad. "nuosaikieji" marksistai 

„IŠDEGINO" 

'•*<» 

negali būti neutrali. Nors Becko 
kalba buvo apkarpyta , bet vis-
tiek gerai, kad jis turėjo drąsos 
pasakyti t iesos žodį. 

Vokietijos suskaldymas didelė 
klaida 

"Chicago Herald American" 

katalikai tuojau, girdi, "pasiį 
jun ta užgautais". į 

Kas kal tas? 

Iš tikrųjų gi, pavartę mūsų 
marksistų (įimant ir komunis
tus) spaudą, kuri, galima sa
kyt, viena ryškiausiai a ts tovau 

rugsėjo 7 d. įsidėjo straipsnį: ^ j a m ū s ų visuomenėje vad. "lais 
"Call Split of Reich Top U. S. vamanybės" idėja randame ją 
Blunder", kurį parašė Kari H. 
von VViegand, Amerikos užsienio 
korespondentų dekanas. 

Vokietijos suskaldymas į Ry
tus, Vakarus ir Saaro kraštą — 
po atidavimo Kinijos Sovietų 
Rusijai ir Korėjos padalini
mo — yra didžiausia sąjunginin 
kų pokarinė politinė ir diploma
tinė klaida. Tokią nuomonę su
sidarė Kari H. von VViegand, 

tiesiog perkrautą "nuomonė
mis" apie Kat. Bažnyčią, apie 
jos skelbiamo tikėjimo tiesas ir 
doros mokslo principus. Kiek 
tos spaudos puslapiuose yra 
pr i rašyta diletantiškų "teologi
nių" svarstymų, pagaliau, ne-
kultūringiausios formos, ciniš
kai barbariškų pačios Bažny
čios, jos popiežių ir dvasininkų 
puolimų, niekinimų ir išjuoki-

kuris dabar stebi Vokietijos i r ' m ų , kiek kar tų įvairiomis ble 
Centralinės Europos gyvenimą. vyzgomis yra išjuoktas Dievas 

NATO ar Europos armija su 
daugel generolų, kai viena tau
ta, kuri turėtų būti a t s t a ty ta 
ir sutvir t inta kaip vienintelė 
užtvanka prieš komunizmą, y ra 
sudraskyta į t r is gabalus. 

Dar neatsirado Vokietijoje 
"Naguib", kuris vokiečius pažą 
dintų. Nėra ir naujo Bismarc-
ko, kuris vėl sujungtų Vokieti
ja. 

Buvęs Vokietijos kancleris 
Dr. Wirth, dabar rimtai sergąs, 
draugui rašo : Vokietijos su
jungimas yra ne tik svarbus 
reikalas patiems vokiečiams, 
bet ir Europos taikai. Aš tu
riu už Vokietijos susjungimą 
kovoti iki paskutinio mano atsi
kvėpimo." 

Vokietijos sujungimas y ra 
daug svarbesnis dalykas Euro
pos taikai, negu NATO a r po
pierinė Europos armija, — pa
reiškęs augščiau minėto s t ra ips 
nio autorius. 

Ką gali ypatingo padaryt i su i r krikščionių religinė prakt ika, 
ypač malda! I r kaip dar gali 
drįsti skųstis, kad jiems kata
likai dėl savo "trumparegišku^ 
mo" a r "ligoto j au t rumo" lais
vai t a r t i savo žodį apie Bažny 
Čią, net nieko klaidingo apie ją 
nepasakan t ( ! ) , neleidžia?! 

Jei jau kas mūsų marksist i 
niams laisvai mąstyt i , kalbėti 
ir rašyt i apie Kat . Bažnyčią 
(ypač "nieko klaidingo ne
pasakant" ) neleidžia, ta i toli 
gražu ne katalikų " t rumpare
giškumas" a r "ligotas jaut ru
mas" , o pati tų marksistinių 
laisvamanių doktrina. 

O kas tą kovą pradėjo? 

Vokiečių bėgimas iš sovietų 

Amerika po antrojo karo padėjo daugeliui Azijos kraš tų 
a tgaut i nepriklausomybę. J i nėra priešinga ir Afrikos tau tų 
laisvei, bet negali žlugdyti ir Prancūzijos, kuri jau keleri me
tai ištikimai kariauja prieš Maskvos agresiją Indokinijoje. O j! 
neleisti toliau Kremliaus įtakai .plisti Azijoje ir visur ki tur y r a 
Amerikos planas. Amerikos politiniai stebėtojai mato ir kitą 
negerovę: gera suteikti Azijos ir Afrikos t au toms laisvę, iš 
ten išstumiant savo draugus, bet bloga, kad išstūmus p a l y g i n - ! z o n o s S a d m a M P a č l u - gyvy™ 
ti švelnų anglų ir prancūzų dominavimą, tuojau automatiškai " ' ! !l »'« Vokuvun ix b 
įsigali nepalyginamai žiuresnė Maskvos įtaka. 

Diplomatiniai korespondentai praneša, jog arabų — Azijos 
blokas įrašė į Jungtinių Tautų suvažiavimo dienotvarkę skundą 
prieš Prancūziją dėl jos veiksmų Maroke ir Tunise. Azijos — 

'arabų blokas prašo Amerikos paramos. Prancūzija pastačiu
si ultimatyvinius reikalavimus: jei skundas prieš ją bus svars
tomas, ji pasi trauksianti iš Jungtinių Tautų, nutrauksiant i karą 
Indokinijoje ir gal net išstosianti iš Atlanto pakto. 

Amerikos diplomatijai reikia saliamoniškos išminties: ne-
paremsi arabų, jie pradės žvalgytis į sovietų pusę, palaikysi 
arabų pusę, prancūzai ne juokais gali sužlugdyti Azijos ir Euro
pos gynybos planą. 

Ar Amerikos diplomatija su dolerio pagalba r a s abiems 
pusėms priimtiną sprendimą, kad nebūtų pažeista Prancūzijos 
garbė ir arabų pasaulis liktų vakariečių pusėje? St . Daunys 

nė3 kovos principą laiko kerti 
niu savo pasaulėžvalgos akme
niu. Religiją jie laiko žmonijos 
nelaime ir ligūstu reiškiniu, 
kuris, esą turėsiąs išnykti, pa
sikeitus medžiaginės gamybos, 
produkcijos sąlygoms. Taip gal 
vojo ne tik marksizmo levas 
Karolis Marksas ar "kardu ir 
ugnimi" religiją sunaikinti už-
subrėžęs jo mokinys Leninas, 
bet ir "nuosaikusis" Friedri-
chas Engelsas, kuris savo drau 
gus įspėjo religijų kruvinai 
nepersekioti, nes "religijas per
sekioti ir kankinių prigamin
t i " ("die Religionen zu vervol-
gen und Maertyrer zu schaf-
fen") yra neprotinga. Engelso 
nuomone, religijos pačios išnyk 
siančios. Todėl visai supranta
ma, kad vad. marksistiniai 
"laisvamaniai", turėdami prieš 
akis visiškai aiškią, neigiamą 
jų pranašo suformuluotą ir pa
skelbtą, jiems nediskutuotiną 
pažiūrą į religiją, negali nieko 
objektyvaus pasakyti ne tik 
apie Kat. Bažnyčią, bet ir iš
vis apie religiją, jei jie su tuo 
antireliginiu devizu nesutinka. 
Antra ip gi jie nuslystų nuo sa
vo marksist inės pasaulėžvalgos 
'kertinio akmens", susinaikin

dami save pačius, kaip mark
sistus. 

Kas j iems t rukdo? 

Kokiu aklu savo pranašui at
sidavimu, kokiu gerb. J. Liu-
džiaus žodžiais tar iant , " t rum
paregiškumu" ir "ligotu jau
t rumu" jie turi saugoti savo iš 
tikimybę tam antireliginiam 
principui, t a ta i pavaizduoja 
mums tas pats Leninas viena
me savo laiške, rašytame nuo 
"kertinio akmens" šiek tiek 
paslydusiam didžiajam Sovietų 
Rusijos rašytojui Maksim Gor
kiui. 

Kada Maksim Gorkis (ly
giai kaip ir Lunačarskis) savo 

Missouri valstybėje šios vasa
ros kaitros labai „išdegino" 
kornus, kurių derlius šiemet 
bus mažesnis. (INS) 

trukdantį marksistiniams lais
vamaniams laisvai kalbėti ir 
rašyti religiniais klausimais, pa 
demonstravo. 

Pri ima aklai ir be ginčo 

Jei kuris mūsų marksistinių 
laisvamanių padarytų mums 
priekaištą, kad mes čia be rei
kalo remiamės komunistų va
do Lenino (nors jis irgi yra 
Karolio Markso mokinys) šal
tiniais, jei kas bandytų aiškin
ti, kad "grynasis" Karolio Mar 
kso mokslas nevaržo marksis
tų laisvai ir teigiamai atsiliep
ti apie Kat. Bažnyčią, tai mes 
galėtume drąsiai atsikirsti pa
ties Karolio Markso plunksna 
1847 metais į Komunistų Ma
nifestą įrašytais štai šiais žo
džiais : 

"Europoje vaidenasi šmėkla 
— tai komunizmo šmėkla. Visos 
senosios Europos jėgos susibū
rė į tos šmėklos medžioklę — 
popiežius (m. pabr. — P. Str.) 
ir caras, Metternichas ir Gui-
zot, prancūzų radikalai ir vo
kiečių policistai"... 

Matome, kad Katalikų Baž

nyčia paties Karolio Markso 
yra paskelbta marksizmo ir ko 
munizmo priešu Nr. 1. Argi 
galime mes įsivaizduoti, kad 
t ikras marksistas, nedegdamas 
"ligotu jau t rumu" ir fanatiška 
antireligine neapykanta, galėtų 
ką nors teigiamo, objektingo, 
žodžiu sakant, laisvai pasisa
kyti apie Kat. Bažnyčią? To 
padaryti jis t ikrai negali, nes 
tai būtų priešinga jo "kora-
nui", jo pranašo paskelbtai 
"tiesai", kurią jis turi aklai ir 
be ginčo priimti. 

Kas kuo serga? 

I r jei "Naujienų" publicistas 
J. Liūdžius, nors ir nevisai Ka
talikų Bažnyčios dvasioje, pa
sisakė kiek laisviau apie religi
ją ir krikščionybės problemas, 
( tarp kitko pripažindamas dva
sinio gyvenimo pradą, gražiais 
žodžiais priminęs kiekvienam 
žmogui privalomą sekmadieni
nę dvasinę—religinę meditaci
ją, ypač gi nesuderinamai su 

, marksizmo teorija pabrėžęs, 
kad "religija negali visai išnyk
ti žn«cguje"), tai dėl to autę-
riaus nuslydimo nuo marksisti
nės pasaulėžvalgos "kertinio 
akmens" jo palyginti vertin
gas, nors ir mūsų manymu, ne 
neklaidingas straipsnis ir pate
ko tik į laikraščio vad. "Lais
vąją tribūną". Materialistinę 
pasaulėžvalgą atstovaująs laik 

I rastis tuo aiškiai parodė savo 
I atsiribojimą nuo anos "ideolo-
' ginės nekrofilijos", nuo "neap-
| sakomos infamijos" ir "pavojin 
giausio bei šlykščiausio sugedi
mo"... Jeigu nuoširdusis tiesos 

I jieškotojas gerb. J. Liūdžius 
1 dar būtų drįsęs ta r t i palankes
n į žodį apie Katalikų Bažnyčią 
ar jcs skelbiamą doros mokslą, 
tai jo straipsnis tikriausiai ne
būtų radęs sau vietos nei to
je "Tribūnoje". Argi dar ne
aišku, kas iš tikrųjų serga 

I " t rumparegiškumu" ir "ligotu 
I j au t rumu" ir dolkc mūsų laisva 
' mamai, yp?»6 gi marksistai, ne-
, gali laisvai tar t i savo žodžio 
apie Kat. Bažnyčią, ypač kada 
jie nieko k la id rgo , niekinančio 

I ir religinį autoritetą griaunan-
I čio pasisakyti nenori. 

Vokiečiu raudonoji armija 

i įsipareigojimo (duoto komuni-
Iš tikrųjų, argi ne Karolis j s t a m s ) n i e k o s a v o r a š t u o s e ne-

Marksas prieš 108 metus (1844 j u ž s i m i n t į a p į e Dievą neišlaikė 
m.) j iems yra nukalęs a n t i r e - | i r v i e n u t a r p u j 0 r a š t U 0 S e pra
ilginės kovos devizą "Religija s p r ū d o p a t i n e k a l č i aus ia ir ne-

I 
» 

Abi politinės part i jos nusiskundžia, kad jų iždai y ra apy
tušt i . Bent tuo ta rpu esą t rūks ta lėšų kandidatų kelionėms, 
biurų išlaikymui, spaudai etc. Bet, šiemet, kaip ir ki tais me
tais praeityje, a ts i ras partinių mecenatų, kurie ir vieną ir 
ant rą kandidatą parems, turėdami vienokius a r kitokius išro-
kavimus. ; 

nii iš Rytų į Vakarus silpnina 
Vokietijos suvienijimo klausi
mą. Jie turi turė t i kietą spran
dą ir net heroizmą ten pasilikti. 
Jei ir toliau masiškai pasi t rauks 
iš savo sodybų, ūkių, kaimų ir 
miestų, ta i t a s tuščias vietas 
komunistai turės progos grei
čiau savais žmonėmis apsodinti 
ir atlikti panslavizmo misiją. 
Taip kalba užs. koresponden
tų dekanas. 

Tačiau vieną dalyką tenka 
priminti autoriui, kad pasiliki
mas bolševikų pragare kar ta is 
išsemia visas žmogiškas jėgas. 
O, be to, Maskvos ponai nepa
bėgusius priverčia "bėgti" į Si
biro ty rumas ir į "pabėgusių" 

klausimo, ypač žinant bolševi
kų teroro ir apgaulės priemo
nes. 

Vokiečiai galės pasilikti na
mie tada, kai Maskvos ponams 
bus pasakyta "eikite ten, iš k u r . 
atėjote". O tą turėtų dabar pa
daryt i tas, kas myli laisvę ir 
tur i jėgą. Tada ir Vokietijos 
sujungimo klausimas bus leng
vai išsprendžiamas. 

O dabar eina kalbos, jog 
Maskva deda pastangas , kad 
būtų sudaryta ketveriopa politi 
nė ir kar iška sąjunga t a r p so
vietinės Rytų Vokietijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos ir Rusijos. 

Yra ir tokių kalbų, kad Sov. 
Rusija ir Prancūzija tur i slap
tą susitarimą prieš Vakarų Vo
kietiją. 

Iš viso tenka pasakyti , kad 
Vokietijos ir Europos reikalai 
yra suraizgyti. Europoje pesi
mizmas vyrauja. Kas kal tas? 

vietas a tgabena iš tolimos Ru- j Politikai, kurie viena diena gy-
sijos naujus gyventojus. Stove- vena, nepažįsta a r nenori pa
jiniu a r sėdėjimu namie da r ne- ' žinti Maskvos imperialistų sie-

(,- išspręsi Vokietijos sujungimo (kių. 

drąsi užuomina apie "dievybės 
a t s ta tymą" (toli grajįsu ne krik 
ščioniškoje mokslo šviesoje), 
ta i Leninas tuojau j am. parašė 
šitą "pamokymą" ir įspėjimą: 

"Mielas Aleksiej Maksimovi-
čiau, kokius Jūs ten dabar špo
sus krečiate! Tai yra baisu! 
Pasirodo, Jūs esate tik laikinai | 
nusistatęs prieš Dievo jieškoji-
mą. Prieš Dievo jieškojimą Jūs 
esate tik dėl to, kad jį galėtu
mėte pakeisti "dievybes atsta
tymu"! Kaip gali tokiam žmo
gui, kaip Jūs, kas panašaus at
sitikti! Dievo jieškojimas ski
riasi nuo dievybės atstatymo, 
arba dievybė3 sukūrimo, arba 
— kaip dar kuriuo kitu žodžiu 

' galima būtų tą dalyką pava
dinti, tik tiek, kiek geltonasis 
velnias skiriasi nuo mėlynojo 
velnio. Apie Dievą kalbėti, ne
sukylant prieš visokios rūšies 
dievus arba velnius, yra ideo-
logini nekrofilija... Kiekviena 
Dievo idėja, netgi pats faktas, 
kad su tokia idėja koketuoja- ' 
ma, yra neapsakoma infamija, 
yra pavojingiausias ir šlykš-1 
čiausias sugedimas"... 

Hamburgo „Die W«lt" r a šo : 
„Rytų Vokietijos tautinė armi
ja bus kaip plaukas panaši į 
satelitų armi jas : augščiausia 
vadovybė — sovietų, vidurinė 
— vokiečių komunistų, politru-
kų priežiūra iki paskutinio ka
reivinių kambario, privalomas 
entuziazmas, nus ta ty tos politi
nės pažiūros ir kietas apmoky
mas" . Papras ta i vienai divizi
jai sudaryt i reikia 2 milionų gy 
ventojų, tad klausimas, iš kur 
bus sudarytos 24 divizijos. Ma
noma, kad vokiečių raudonar
miečiai turės dvigubai ilgesnį 
karo tarnybos laiką, negu kitų 
satelitų. 

Nepasitenkinimas „sąjungi
niuose" kaimynuose auga, nes 
nacionalistiškas rytų Vokietijos 
komunistų kursas sukėlė neri
mą Lenkijoj ir Čekoslovakijoj; 
lenkai ir čekai baiminasi dėl sa

vo sienų, nes manoma, kad vo
kiečių armijos moralinis svoris 
gali palenkti Staliną į nuolai
das vokiečiams jų kaimynų są-
skaiton, tačiau rytų Vokietijos 
armija iškils; kelių metų pa
sirengimas išsklaido visus abe
jojimus, bet vakarų demokra
tijoms ši armija nesudarys rim 
to pavojaus. Pavojų vakarams 
sudaro sovietų aviacija ir šar
vuočių divizijos. 

Tito tebelaiko beJasivius 
Vokiečių spauda primena, 

kad Jugoslavijos diktatorius 
Tito dar tebelaiko dalį vokiečių 
karo belaisvių. Esą, j ie laikomi 
kaip būsimųjų derybų geras ob
jek tas : už jų paleidimą Tito ti
kisi ką nors gero iš Vokietijos 
a r iš vakarų valstybių gauti . 
Savo suktumu kaikuriais atžvil
giais Tito pralenkia savo moky
toją Staliną. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
tyOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas tori susitaupęs pinigų, tas Jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Pradėk taupyti šiandien! 

MUTUAL 3 e l 
Ne į savo skirtingą, o į bend . 

rą marksist inės ideologijos 
"kertinį akmenį" atsirėmęs, Le 
ninas, štai, tokį " t rumparegiš
kumą" ir "ligotą jautrumą", 

era 
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J. Koneians ka lk per Vatikano radiją 
Turiu didelį džiaugsmą prabil muose ir kit. Šiomis dienomis 

ti j Jus, brangūs tautiečiai, iš I pasirodė naujoji laida Maironio 
Amžinojo Miesto, nuo Vatikano 
kalvos. Iš čia sklinda po pa
saulį Meiles mokslas, kuris ge 

lyrikos. Išleista taip pat Lietu 
vių Kalbos Vadovas. Ir kit. 

2. Kiekviena didesne lietuvių 
ba spirtis prieš visokius perse- kolonija turi lietuvį kunigą, ku-
kiojimus ir nugali visokeriopas' ris aprūpina mūsų tautiečių dva 
kliūtis. Čia subiro senosios Ro-j sinius reikalus ir prisideda prie 
mos galybe, kuri kėsinosi ko-j kultūrinio lietuvių^gyvenimo ug 
voti prieš Kristų ir Jo mokslą.' dymo. Sekmadieniais pamaldos 
Ant jos griuvėsių išaugo nau- yra gausiai lankomos, kurių me 
joji, katalikiškoji Roma, kuri 
nesuklupo nei prieš hunus, nei 
prieš kitų barbarų puolimus. Ši 
Roma ir nūdien įkvepia kiek
vieną čia atsilankantį pasiti
kėjimu ir viltimi, kad šių die
nų barbarų siautimas baigsis ir 
kad Meiles mokslas, kurį skel
bė Kristus ir kurį atstovauja 
Katalikų Bažnyčia, laimes, išliu 
suojant visus, kurie šiandien y-
ra pavergti ir persekiojami. 

Žinome kas yra bolševikų 
priespauda 

tu yra giedamos jaudinančiai 
gražios lietuviškos giesmes. Ku
nigų pakanka. Visa eile naujų 
kunigų baigė mokslus jau trem 
tyje. Visi jie su dideliu pasi
šventimu darbuojasi lietuvių 
tarpe. Savo darbuotę ir pasi
šventimą jie stiprina Dievo ma
lone ir viltimi, kad greitai ga
lės grįžti į laisvą Tėvynę. 

Kas mane sudomino? 

3. Jaunoji karta yra gražiai 
auklėjama lietuviškoje dvasio
je. Kiekviena stambesnė kolo-, 

Mes, kurie esame laisvi lais- nija turi vaikų darželius, veda-
vam pasaulyje, suprantam ir j mus lietuvaičių mokytojų; turi-
jaučiam tuos vargus ir sunku- ma taip pat pradžios mokyklos 
mus, kuriuos jūs, broliai, turite į ir viena gimnazija. Šias mokslo 
pakelti, nešdami bolševikų prie- j įstaigas, suprantama, išlaikome 
spaudos jungą, Mes darome vi- mes Amerikos lietuviai, nes 
sa, ką galime, kad Jums pa
dėtume, kad išliuosavimo valan 
dą kiek galima greičiau prisiar
tintų. 

Mes jungiamės kasdien su ju
mis mūsų maldose prie Augš-
čiausio, prašydami, kad Jis pa
keltų savo visagalinčią ranką 

tremtyje esantiems, nežiūrint 
jų gerų norų ir dosnumo, jų iš
teklių neužtektų. Sudomino ma
ne labai lietuviška gimnazija 
Diepholze, Vokietijoje. Ten esu 
apsilankęs jau net keletą kartų, 
norėdamas geriau susipažinti 
su šia taip svarbia augštesnio 

ir sudraustų tuos, kurie kovo-'mokslo įstaiga. Mokinasi joje 
ja prieš Jo vardą ir naikina vi- apie 200 mokinių. Jie čia su
są, kas yra šventa. 

Prie mūsų maldų mes jungia
me visokeriopas pastangas, stip 
rinant išblaškytus po pasaulį 
lietuvius, palaikant jų širdyse 
ir gyvenime. Be to, mes varome 
plačią politinę ir kultūrinę ak
ciją laisvame pasaulyje, reika-

važiuoja iš visos Vakarų Vokie
tijos. Joje dirba 12 mokytojų. 
Jie visi yra kvalifikuoti ir pri
tyrę pedagogai. 

Mokslo programa yra lygi lie 
tuviškų gimnazijų prieš šį pa
saulinį karą programai. Mokyk-
tojų pasišventimas ir mokinių 

laudami, kad Lietuvai būtų gra- u o l u m a s y r a ž a vėjančiai didelis 
zinta laisve. | J i e y i g i g į e k i a n e t i k m o k s l o j . 

Amerikos Lietuvių Bendrojo j sigyti, bet taip pat išsiugdyti 
Šalpos Fondo įpareigotas atvy- įr pasirengti, kad būtų nau-
kau į Europą, kad teikčiau vi-*dingi Lietuvai ypač jos atsta-
sokeriopą paramą čia gyvenan- ; tymui. Tauta turėdama tokį jau 
tiems lietuviams tremtiniams, nimą, nežiūrint kad yra ir par-
Aplankiau svarbesnius centrus, blokšta, neabejotinai išsikovos 
kur randasi mūsų organizacijos sau laisvę. Žiaurūs tironai sie-
Įgaliotiniai, kaip tai Paryžių, los siekimų niekad nepajėgs pa-
Prancūzijoje; Briuselį ir Liežą, . laužti. Idealistinis lietuvių jau-
Belgijoje; Muencheną, Vokieti- nimas užtikrins Lietuvai gar-
joje; Kopenhagą, Danijoje; Salz j bingą ateitį. Ši gimnizija turi 
burgą, Austrijoje, Genevą, Švei ! reikalingas teises. Ją baigusieji; 
carijoje, ir dabar Romą, Itali-; yra priimami į visus Vokietijos j 

ir pasaulio universitetus augš-
tiesiems mokslams eiti. 

4. Baisios ir liūdnos žinios 
kolonijas Patyriau sekančius ! mus pasiekia, kad Tėvynėje Lie 
dalykus: tuvoje vyskupai: Matulionis, 

1. Visur radau lietuvius vie- Reinys, Borisevičius, Ramanaus 
ningus ir giliai nusiteikusius. ! kas, dauguma kunigų ir pa-
Visi jie, nuo jauniausių iki se- sauliečių kenčia Sibire, pūsta 
niausiu, gyvena Lietuvos rei-, kalėjimuose, ar jau žuvę kanki-'. 
kalais ir dirba jos išlaisvinimui, j niais. Mes tikime vienok ir pra- ' 
Iš menkų savo sutaupų jie lei- šome Dievą, kad komunistam 
džia lietuviškus religinio ir tau- j nepavyktų palaužti tikėjimą lie | 
tinio turinio laikraščius ir kny- į tuvių širdyse. Mes gyvenantieji 
gas. Tarp kitų suminėtina yra laisvose šalyse ir turį pilną ti- ' 
užsimojimas išleisti visą šv. Raš • kėjimo laisvę suorganizavome 
tą vienam tome, atspausdinti Romoje lietuvišką kunigų semi-1 

teologijos veikalą dviejuose to- į nariją. Joje yra auklėjami kan-

joje. Apvažinėjau taip pat be
veik visą Vakarų Vokietiją, lan 
kydamas ten esančias lietuvių 

didatai į kunigus ir jauni ku
nigai, rengiant juos apaštalavi
mo darbui Lietuvoje. Jie čia ei
na aukštuosius mokslus Romos 
Universitetuose, kad ateityje 
galėtų būti ne tik apaštalavimo, 
bet taip pat ir mokslo srityse 
naudingi darbininkai. Malonu 
pranešti lietuviams, kad šiai 
Įstaigai vadovauja J. E. vysk. 
Padolskis ir prel. Tulaba. Ši 
mokslo Įstaiga vadinama šv. 
Kazimiero Kolegija — semina
rija. Ji yra svarbus Lietuvių 
tautos židinys katalikiško pa
saulio Centre, ši Įstaiga yra įs
teigta ir išlaikoma Amerikos lie 
tuvių. Pirmai pradžiai stambią 
auką suteikė vienas Chicag03 
klebonas prel. A. Briška. Prie 
jos išlaikymo tačiau gausiai pri 
sideda Amerikos lietuviai kuni
gai ir pasauliečiai. Džiugu kon
statuoti, kad atsiranda nemaža 
kilnių jaunuolių, kurie pasišven 
čia Kristaus tarnybai. 

Speciali komisija 

Lietuviai vyskupai tremtyje* 
yra sudarę specialią pašauki
mams ugdyti Komisiją. Man 
tenka garbe būti šios Komisi
jos generaliniu sekretoriumi. Su 
jungsime visas viso pasaulio lie 
tuviškas jėgas, kad atstatytu
me Lietuvos Bažnyčią, ir pra
šome Dievo pagalbos ne tik mū
sų darbui, bet taip pat už per
sekiotojus, kad jie suprastų sa
vo klaidas ir liautųsi persekioję 
Dievo Bažnyčią ir kankinę ne
kaltus žmones. 

5. Mes Amerikos lietuviai, pa 
dedant Amerikos vyriausybei, 
mūsų draugams amerikiečiams 
ir kitiems, per Balfą gabename 
iš Amerikos lietuviams tremti
niams maisto ir drabužių, finan 
suojame mokslo įstaigas, orga-
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Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų ! 
Tie, kurie kenčia nuo 8BKU AT-

VIRU Ir SKAUI.2IV ŽAIZDIJ, Jio 
negali ramiai 86d6ti ir naktimis mie
goti, nes jų užsiycnejuHios žaizdos 
niožtl ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir Bkaudančių žaizdų, uždekite 
DKOULO • Olntmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
me ir galėsite ramiai mlogotl nak-
tj. V a r t o k i t e j} tttipsri n u o s k a u d ž i u 
n u d e g i m e Jin tutpKi pufialtna ntetB* 
jimą Ilgos, va linamos i»SORIASis. 
Taipgi pasalina p< isfijimą Ilgos, vadi
namos ATHI/KTK'K K()( >T. mmtabdo 
džiovinimą odos ir peiplyfcimą tarp-
phšcių. Jis yni t inkamas vartoti nuo 
džlūstančloa Ir suskilusi* s odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
"odos ligų. LKGUliO 
Olntment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perltstmų l r 
ui. žmčių kojų. Tiegu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et.. 
$1.26 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chlcag) 
ir apylinkėje Ir Mll-
\vauk« e, a r b a a t -
siųskite money onk 
n i — 

LHGUI.O, D;partment D 
5618 W. Kddy St., Chieago 34, 111. 

JHUlberry 5-3694 

^nizuojame Ir išlaikome amatų 
mokyklas ir įvairių specialybių 
kursus. 

Mus visus jungia, kur bebū
tume, broliška meile ir išgelbė
ti katalikišką tautą. Teikdami 
pagalbą, mes nedarome jokio 
skirtumo. Visi lietuviai mums 
yra lygiai brangūs ir artimi. 
Todėl mūsų darbuote apima j -
vairių konfesijų ir įsitikinimų 
lietuvius. Vieningai dirbdami nu 
veiksim didžius darbus ir pri-
kelsim Lietuvą mūsų brangią. 

Policininkas stoja 
seminarijon 

Pranas J. Nye, 27 m., tar
navęs Indianapolio policijoje 
nuo 1949 m., šį rugsėjo m§-
nesį pradeda mokslą Šv. Mari
jos seminarijoje Kentucky. Jis 
yra II Pasaulinio karo vetera
nas kurį laiką turėjo pagel
bėti savo motinai ir jaunesniam 
broliui, nes buvo miręs tėvelis, 
bet dabar stoja į seminariją. 

Amerikiečių pagalba , 
italams Į 

Italijos viešiesiems darbams, 
ypač geresnių butų kolonijoms. \ 
amerikiečiai per paskutinius tre j 
jus metus suteikė $258,592,000. 
Žemes reiorma Brazilijoje 

Sao Paulo diecezijoje buvo su 
organizuota Kaimo Savaitė, ku
rios metu dalyvavo daug dvasiš 
kijos iš provincijos ir pats vys
kupijos kardinolas Mota. Dva-
siškijos posėdžiuose priimtos re 
zoliucijos, kuriomis vyriausybė 
skatinama pravesti žemės refor 
mą, parūpinti ilgalaikių kredi
tų, lengvomis sąlygomis, žemės 
ūkio mašinoms, taipgi pabrėžia
mas reikalas kelti ūkio švieti
mą. 

Eiliuota pasaka vaikam* 
6. m. pabalgojo mažu tiražu Išlei

džiama eiliuota pasaka valkams 
ŽVIRBLIAI INKILRNUOS. 104 psl„ 
ka l t a 1.50. Norintieji Ja jsigyti, pra-
N'inu iki upalio 15 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai, 426 K. 5th St.. 
So. Boston 27, Mass.), ir Ji bus re
zervuota. Knygų rinkoje ji nebus 
platinama. 
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a profitable reminder 

open a savings account 

this month ^ 
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'Mes Radome 

* ** TAUPYMUI/. *0 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 

\ kur sutaupo* neša aukštai 
/ dfviriendt}... 

Districl 
aullatui Awoe.laU6it 
$23$ S. Holtted St., Chteos*; 8 
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40 MKTŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

F a i f t f t M U • Pridėkit klek fttrU* 

> m • - * • 

, 11MEHSMAVIN&S 
I m AND L0AN ASSOOATION M 

uumm muaro CUCAM I» ųmom 
l Ir >MlitH1wiiili nrn 9 rfU 
l M i » l r r i * f t l l v ^ vkmf. 
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V I K M N ' l ^ l ^ I / l i rr iJVIAKA ISTAICSA S O U T H S I 1 H . I I . 
KURI PATAUNAUJA VISOKIŲ HfSKI APDRAUDOSKl 

Mi-s atstovutiiumo utsakomlngas aiMlraudos kompanijas, lodei kiekvie
nas mušu klijt ntas visados ai>sangotas, Jei kam įvyksta, kokia nelaimd. 

FI1{E—AUTOMOBILE—UABUITIES—PREVENTION 
IR ACCBDENTS. 

6S22 SOl^MI WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
. Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
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PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N G S 
ANO LOAN ASSOCIATION 

403& flrcher flvenue Chicago 32, Iii 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI 110,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AlJtiliST SAU»i)KAS, Bekretorloii 

Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo masines, siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jevvelyrai. 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chieago 8, Illinok 

Atidarą pirmadienio Ii ketvirta 
dienio vakarais iki 9:3o vai. 

Budrlko leidžiama radijo valanda 
įft WHFC 1460 kil. radio stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 Iki 7 vai. 
vak. su orkestru ir dainininkais. 

K ą s n i s : lėktuvais, geležinkeliais, autobusais! laivais 
8EUHETTI TKAVKL BUBEAU, 2451 So. Oakloy Avenue, 

CJhicago 8, Ulinols. Telefonat* YArds 7-3278 ir 7-8279 
l'.iiajuname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
suristuB dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

SIUVAMO MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

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

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

r 
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BUDR1K0 4 0 Metu 
S U K A K T U V I Ų P R O G A ! 

Parduodamos prekes sumažintomis kainomis. Dykai sieninis 
termometras su kiekvienu pirkiniu. 

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertės $89.50, už . . $59-50 
Aliejiniai .pečiai, vertes $99.50, už $89-50 
Angliniai pečiai po $37- 5 0 i r aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $29-^0 ir aukščiau 
Elektrines siuvamos mašinos po $59-50 ir aukščiau 
Skalbiamos mašinos po $79-50 
Elektriniai šaldytuvai po $ j tf.50 
Stalo lempos, reg. vertes $12.50, už . . . . $5.95 ir aukščiau 
Grindų lempos, reg. vertės $24.50, už $ |4.95 ir aukščiau 
Pertaisyti Televizijų setai, garantuoti, 

10 colių arba 12 col. screen, po $49-50 
Sutaupykit $100 ant Naujo Console 17 colių 

Televizijos seto, buvo $269.95, už s j gg.95 
20 colių TV setai, reg. vertės $279.95, po $(79-95 
Admiral Televizijos setas, riešuto kabinete, su 

Radio ir Phonografu komb., vertes $250, už $ | 25-00 
RCA Victor Televizija, Console Blonde kabinate su 

Radio Built-in AM ir FM, už $99-50 
yA kar. deimanto žiedas, 14 kar. auks. Numažintas $89 50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, vertės $39.00, už . . $ 19-50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso, už . . $29 50 

SPRINGS8NIAI MATRACAI 
Garsiųjų išdirbysčių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar ! $19-88 
$34.50 Springsiniai matracai, dabar $21.88 
$44.50 Springsiniai matracai, dabar $28-88 
$59.50 Springsiniai matracai, dabar $38 88 
$74.50 Springsiniai matracai, dabar $44.88 

PLATF0RM, PULL-UP KLUBO KĖDES 
Rich Friezes* Matelasses, Plastics 

$49.95 Platform Rockers, dabar $28-88 
$18.95 Patraukiamos kėdės, dabar $9-83 
$24.50 Kasyklos kėdės, dabar $į 2-8^ 
$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už . . . . $39-83 
$59.50 Patraukiamos kėdės, dabar $ 2 9 - ^ 

PUIKIAUSI C0CKTAIL IR KAVOS STALAI 
Modern or Period Styling — Finest Cured Woods 

$12.95 Mahogany Kavos Stalai, dabar $5.88 
$17.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $9.88 
$19.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $|(J-8S 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $ j 5.88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ 13-83 

SEKLYČIOS SETAI 
Matelasses, Friezrs ir Mohair drobės. Mod. ir Period stylių 

$189.50 vertės seklyčios setai, dabar $|Q8-83 
$249.00 vertės seklyčios setai, dabar $ | 3 8 - 8 8 

$325.00 vertės seklyčios setai, dabar $ | 8 8 - ^ 
$395.00 vertes seklyčios setai, dabar $248-88 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar $288 - 8 8 

MIEGAMŲJŲ SETAI 
VValimi, Mahogany ir Blonde medžio. Mod. ir Period stylių 

$149.50 vertės miegamojo setai, dabar $88-50 
$69.50 vertės miegamojo setai, dabar $32- 8 7 

$219.50 vertės miegamojo setai, dabar $ | 3 8 - 8 8 

$249.50 vertės miegamojo setai, dabar $ ( 6 8 8 S 

$299.00 vertės miegamojo setai, dabar $ J 8 8 8 8 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI 
4 

Mes tikime, kad turime puik ausiu pasirinkime valgomojo 
kambario baldus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $ 6 3 - 8 8 

$1.69.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $87-8 J 
$189.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $98-8"> 
$495.00 vertės 8 šmotų setai, dabar $ 2 9 8 8 8 

$695.00 vertės 9 šmotu setai, dabar $398- 8 8 

CHROME DIMETTE SETAI 
Formica viršais ir Ourand plastiko* uždengimais 

įvairių s tyliu ir spalvų 

$74.50 vertes 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-88 
$89.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48 - 8 8 

$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $88 - 8 8 

$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $89-88 
$189.00 vertos 5 šmotų Dinette Setai, dabar $98-88 
$199.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $ | 2 7 - 8 8 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
Įvairių medžiagų ir stylių. Yra gražios ir praktiškos 

$79.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $43-8 * 
$99.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $ 8 8 - 8 ' 
129.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $88-8^ 
$239.50 vertės Sleeper sofos, dabar $ 1 2 8 - 8 s 

$289.00 vertės Sleeper Sofos, dabar . ; $ | 8 7 - 8 3 

JOSEPH l BIMIK Incorporated 
3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-1237 
Krautuvė atdara pirmaii. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 
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Trečiadienis, rugsėjo 10 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

ALRKF 32-jo Kongreso darbotvarke 
(1952 m. rugsėjo 26-28 d. Hotel Statler, Detroit, Mich.) 

DIDKLft L*MNJV<* KATASTROFA 

Rugsėjo 26 d. kusi jos. d) Lietuvos laisvinimo 
1. Kongreso atidarymo pamal P«*lemoB - L. šimutis, e) Dis 

dos šv. Antano par. bažnyčioj, k u s i J 0 S -
kurios klebonu yra gerb. kun.l 3 ' 2 : 0 0 valandą bendri pietus 
Ig. Boreišis, 9 valandą. šv. Mi- S t a t l e r viešbutyje, J. E. Vysk. 
šias laikys prel. Jonas Balkū- V ' B r i z S i u i i r J ' E ' Michigano 
nas, ALRKF vyriausias dvasios valstybės gubernatoriui Vai
vadas. Pamaldose dalyvauja ir l i a m s i r D**™*0 ™ r u i d a ^ 
pamokslą sakys J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys. 

2. 11:00 vai. rytą pirmasis 

vaujant. 
4. 4:00 vai. ketvirtasis posS-

dis. a) Rezoliucijų priėmimas ir 
Kongreso posėdis Statler vieš- kongresinių komisijų raportai 
būtyje, a) Posėdį pradės Elzbie 
ta Paurazienė, ALRKF 4-to sky 
riaus ir Kongreso Rengimo Ko
miteto pirmininkė, b) Invokaci-
ja — prel. Jonas Balkūnas. c) 
Stasio Piežos, ALRKF pirmi
ninko žodis, d) Prezidiumo, se
kretoriato ir komisijų rinkimas. 

3. 2:00 vai. po pietų — Ant
rasis Kongreso posėdis, a) Svei 
kinimai. b) Centrinės Valdybos, 
LKI, LKAF ir kiti raportai, c) 
Prof. Balio Vitkaus paskaita: 
„Šių dienų uždaviniai'*, d) Dis
kusijos. 

Rugsėjo 27 d. 

b) Centro valdj'bos rinkimai. 
5. 8:00 p. m. didysis kongre

sinis koncertas. 
Rugsftjo 28 d. 

1. Per sumą šv. Antano baž
nyčioj pontifikalinės mišios už 
Vysk. Valančių. Pontifikuos J. 
E. Vysk. V. Brizgys. Pamokslą 
sakys prel. Pr. Juras, ALRKF 
iždininkas ir LKI pirmininkas. 

2. 3:00 vai. masinis susirin
kimas 
lanČiaus sukakčiai minėti, a) 
Pirmininkauja Stasys Pieža. b) 

Mokslininkas apie 
Neumanaifę 

Bevano knyga 

Dvidešimt septyni žmonės buvo užmušti praeitą sekmadienį, kai britų sprausminis lėktuvas explo-
davo ir nukrito į 120,000 minią laike „oro parodos" Farnsborough. Lėktuvą vairavo John Derry 
(klišė šone), tai pirmas britų lakūnas, kuris skrido greičiau kaip garsas. (INS) 

akademija Vysk. Va-1 D r ' Kazys Ambrozaitis uolus ^ H i l i i p e g , M o t i . 
dKaaemija vys*, va a t e i t i n i n k a s i r visuomenininkas, 

už mirusius ALRKF veikėjus ir 
narius Šv. Antano par. bažny 
čioj. 

2. 10:00 vai. tretysis posėdis. 

medicinos mokslus baigė Tue-
bingene, kur gavo daktaro laips Prof. A. Kučio paskaita: „Vysk. °A ., . ,. , ,. 

n u i . «.. JVUMV *KM ,, j Amerikoje dirbo įvairiose h-
Valančius - l i e t u v i ų tautos gel ^ ^ n u s t a _ 

1. 9:00 vai. rytą šv. Mišios bėtojas". c) Sen. Moody kalba egzaminams. 
d) Prel. Jono Balkuno paskai-! * 
ta: „Vysk. Valančius ir šių lai- Į vestuves suvažiavo daug 
kų mūsų tautos problemos", e) i svečių ir giminių iš New Yor-
J. E. Vysk. V. Brizgio kalba, f) \ ko, VVaterburio, Clevelando ir 

a) Sveikinimai, b) Ed. Krause- Supažindinimas su Kongreso Chicagos. Jaunosios pamergės 
Kriaučiūno paskaita: „Šių die-! nutarimais ir kongreso uždary- buvo mokslo draugės: EI. Apa-
nų jaunimo problemos", c) Dis-! mas. inavičiūtė iš Clevelando, Ohio, 

E Skrupskelytė iš Hartfordo, 
Conn., M. Miknevičiūtė iš Brook 
lyno, R. Gurskytė iš Bayonne, 
N. J., Aušra Bendoriūtė iš 
Brooklyno. Jaunojo pabroliai: 
Juozas Ambrozaitis iš VVaterbu-
rio Conn., dr. G. Grinevičius iš 
Brooklyn, Juozas Pupius, Anta
nas Pupius (jaunosios broliai) 

Padėka 

Britų Aneurin Bevan yra 
Goettingeno universiteto pro- stipriai marksisistinių pažiūrų. 

fesorius, kalbų specialistas W. i Viena Jugoslavijos leidykla ne-
Hinz parašė pasaulietiškame seniai su juo sutarė išleisti jo 
dienrašty „Die Welt" straipsnį j knygos "Baimės vieton" verti-
apie Teresės Neumanaites regė- \ m*' Religiniai laikraščiai Ju-
jimuose kartojamus žodžius.! S°slavijoje uždaryti - "dėl po-
Nors jis yra laisvamaniškų pa- I P i e n a u s s t o k o 8 " ' b e t marksisti-
žiūrų, tačiau rašo: „Man nėra i g * P r o P a g a n _f i Popieriaus nie-
. , . , . . , . „ , . ; kada nepritrūksta, 
jokių abejonių, kad aramaiški I 
sakiniai, kartojami Teresės, yra 
tikri žodžiai Kristaus ir tų, ku
rių tarps Jis gyveno. Jie suda
ro netikėtą patvirtinimą patiki
mumo žodžių, kurie yra užrašy
ti keturiose evangelijose. Tere
sės patiekiami duomenys yra 
aiškus šaltinis, patvirtinantis 
Jėzaus gyvenimą ir mirtį". 
Prof. Hinz patvirtino atradimus 
semitinių kalbų specialisto, Hal-
lės universiteto profesoriaus dr. 
J. Bauer. 

Aukos bažnyčios statybai 

Lietuvių bažnyčios statybai 
aukojo: Stasys Stepulis iš Det
roit — $20. Be to jis rašo: 
"Aš esu paprastas darbininkas, 
visiems po truputį padedu, jei 
visi prisidėtų, savieji vaisiaus 

Kartu su mūsų maldingu "Deo 
gratias" nuoširdžiausiai dėkojame 
visiems dalyviams geradariams, 
kurie savo malda, darbu ar auka 
prisidėjo prie gražių vaisių šio 
antrojo Švento Kazimiero Seserų 
Rėmėjų (Rytinių skyrių) Seimo, 
kuris sėkmingai praėjo rugp. 24 d. 

Pilnai suprantame ir giliai įver
tiname mūsų rėmėjų, geradarių ir 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

nyčioje prel. J. Balkūnas, ašis-

New York. N. Y. 
Pabaltijo tautij simfonijos 

koncertas 

Š. m. spalio 12 d. New Yor-
ke, Carnegie Hali, ruošiamas 
trijų Pabaltijo tautų simfoninis 
koncertas, kur visa programa tuojant kun. V. Pikturnai ir 
susidės iš lietuvių, latvių ir es-j kun. A. Račkauskui, sutuokė 
tų kompozitorių kūrinių. Kiek-dr . Kaži Ambrozaitį su Maryte 
vienos tautos muziką diriguos Pupiūte. 
tos tautos dirigentas: lietuvių! Jaunosios tėvai Zuzana ir 
skyrių Jeronimas Kačins- Petras Pupiai gyveno Kybartuo 
kas, latvių Bruno Skulte, j ge, kur p. Pupius buvo gimna-
estų — Endel Kalam. Koncer- įzijos mokytoju; Vokietijoje taip 
to pelnas eis labdaringoms Pa- j pat mokytojavo Regensburgo ir 
baltijo tautų organizacijoms. Iš Scheinfeldo lietuvių gimnazijo-
lietuvių kompozitorių kūrinių 
bus atlikta VI. Jakubėno "Le-

Susituokė dr. K. Ambrozaitis 
su Maryte Pupiūte 

Rugpjūčio 30 d. Brooklyne [ir Aloyzas Baronas iš Chicagos 
Angelų Karalienės parpijos baž 

susilauktų... Lašas po laso ir | prietelių didį pasiaukojimą seselių 
akmenį pratašo". Tai tikrai ge
ra, lietuviška širdis, mylinti Die 
vą ir Tėvynę, daug kam galėtų 
būti pavyzdžiu. h 

Dr. Vytautas Karoblis, Rip-
ley, Ohio, aukojo $5.00. 

Kun. Fabijonas Kireilis — 
Uion, N. Y., — $10.00 ir tris 
arnotus. 

U B. l». Komitetas 

Vestuvių puota buvo Ang. Ka 
ralienė parap. salėje. Svečių bu
vo apie 80. Pasakyta daug svei
kinimo kalbų, išleistas "Skersvė 
jis" — humoristinis laikraštėlis, 
suredaguotas A. Pociaus ir P. 
Jurkaus, su triukšmu "pakar
tas" ir piršlys. Savo nuotaikin
gais duetais programą paįvairi 
no solistės Roma Vilčinskaitė ir 
Julija Skiparytė. 

Kitą dieną p. Pupių šeimoje 
susirinko dalis vestuvininkų ir 
atšventė P. Pupiaus 50 metų 

I PARDUODAME ANGIJS IK 
( PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTdkE BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

IV1. Vlrginia 7-7097 
' " •* i n • i I I m »i fci . i m i n i 
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reikalams, todėl iš gilumo širdies 
tariame tikrai lietuvišką nuoširdų 
ačiū. Dėkojame dvasiškijai — kun. 
J. Karaliui, kun. I. Valančiūnui, 
kun. J. Cepukaičiui, kun. V. Ce-
giui, kun. J. Gaudinskui, kun. M. 
Daumantui, kun. J. Neverauskui, 
kun. J. Klimui, kun. K. Rakaus
kui, kun. P. Vasiliauskui įr klier. 
A. VVassalui ir taipogi visiems kle
bonams, kurie, nors negalėjo as
meniškai da'yvauti Seime, ragino 
savo parapijiečius jame dalyvauti. 

Giliai dėkojame p-iai A. Gilienei 
už nenuilstamą pasidarbavimą; 
taipgi ir Vilos alumnietei p-iai V. 
Suppa už atvykimą ir meninę da
lį. Si ponia ir p. Julius Mačiulis, 
Šv. Jurgio parapijos vargoninin
kas, akompanuojant p. Suppa, 
gražiomis dainelėmis palinksmino 
svečius ir viešnias. 

Reiškiame gihą padėly kun. J. 
Neverauskui ir adv. S. Mankui už 
įspūdingas kalbas. 

Visiems atstovams ir svečiams, 
kurie ta.p mielai aukavo savo 
brangų laikų, talentus, jėgas ir 
pinigus, kad tik pavyktų iii su
važiavimas, reiškiame gilią padė
ką. Stengsimės savo darbais, pa-

Geriausias jaunųjų 
orkestras 

American Legion New Yorke 
pravedė varžybas tarp būgni
ninkų ir trimitininkų vienetų 
Varžybas laimėjo Šv. Vincento 
vienetas iš Bajonnės, N. J. 
Mirė belaikydamas Mišias 

Kun. E. J. Travers mirė Phi- į 
ladelphijoje, seserų vienuolyne, 
belaikydamas Šv. Mišias. Jis bu 
vo to vienuolyno kapelionas, tu
rėjo 61 m. amžiaus. 

Rinkimai 
Bolivijos viceprezidentas He-

ruan Siles praneša, kad Bolivi
joje kongreso rinkimai įvyks 
1953 m. sausio ar vasario mėn 

Ar 

Nenorit 

sišventimu bei kasdiene malda 
nors dalinai atsilyginti Jums už 
taip didelę paramą ir malonų 
prielankumą mūsų įstaigai, o pil
nas atlyginimas tebūna Jums pats 
Kristus, kurio vardu Jūs mums 
tiek daug gera darote — ačiū! 

Švento Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2150 W. 2Srd St.; YA. 7-0841 

BUICfTu 

? 

SS \ 

se. Kaip tėvai, tai pir Marytė 
yra uoli ateitininkė; Brooklyne 

genda" iš III simfonijos ir "Rap j lankė meno mokyklą, studijavo j sukaktį 
sodija"; be to, V. Bacevičiaus j vienerius metus Putnam, Conn. Jaunavedžiai apsigyve 
fortepijono koncertas, kurį kolegijoje, šiais metais mokslus j toliese prie Bn.oklyno 
skambins pats autorius. 

Jei bus parūpintos gaidos, tai 
numatoma atlikti kai ką iš J. 
Gruodžio ir M. K. Čiurlionio kū
rybos. Kaip žinoma, kone vi
sos mūsų orkestro partiūros pa-
siliko už geležinės uždangos. 

Latvių bus atlikti jų tremty
je mirusio jų muzikos patriar
cho prof. Jazepo Vitolio, o tai}) 
pat ir žymaus kompozitoriaus, 
daugelio operų ir simfoninių vei 
kalų autoriaus Jono Medinio kū 
riniai. Šis paskutinis iš Vokie
tijos išvyko ir pastoviai apsi
gyvena Švedijoje. Estų bus 
pagrota E. Tubino simfonija. 
E. Tubinas gyvena nuo 1944 m. 
Švedijoje, kur yra nepaprastai 
išgarsėjęs; visi jo kūriniai yra 
spausdinami Švedijos leidyklų, 
jo simfonijoa grojamos vijoje 
Skandinavijoje, kur jis laiko
mas "antruoju Sibeliusu" JAV 
E. Tubino kūryba praskambės, 
berodr,, pirmą kartą. 

ftj didžiulį koncertą ruošia V. 
Tysliavien'es koncertinė agentū
ra. Repeticijos BU orkestru 
prasMesiančios jau rugsėjo mė
nesį: pasiruošimai jau dabar 
vykdomi. Abiejų V. Jakubėno 
kūrinių orkestro balsai jau bai
giami paruošti; dalį parašė pats 
autorius, dalis New Tčorke už
sakyta Tysliavienės, o nemažą 
dalį 'gamina Chicagoje J. Krei
vėnas. Prie šio darbo prisidėjo 
taip pat ir kompozitorius P. V. 
s p a l i u s . 

tęs New Yorke. Ihaven, L. L, N. Y. 
Wood 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 81 Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.01) 

JUSTIN MACKlEVVICH, Prezidentas 

(MtulgoH valandos: Kasdien nuo 0-to« ryto iki 4 vai. po pletij. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valundos ryto 1kl 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDKKAL SAVINiiS 
;. . . . 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHtR A V C . CHICAGO 3? 
P H O N I : Vlrginia 7 - 1 1 4 1 
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Laikrodžiai elektroniškai putikrina-
nil ir atnaujinami. Atstovybės visose 1 frikaffos lietuviu kolonijose. Darlv. 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo • 

i 0-8 vai. vakaro. 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

TKJJijViZIJJi IMU RADIU PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

1 f N 
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CguaUflad englneers' serv lce) j 
3i2fl S. Hahtvtt Street - nAnube <V-rt**7 \ 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

JOS. F. BUDRIKJnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CALUMET 5-7237 
ATDARA PIRMAD. IR KETVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:30 P.M. 
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I Nauja Hudrlko Kadio Valanda 16 WH 
ketvirtadienio vakara i* nuo & vai. Iki 7 
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WHFC, 1460 kll. Radlo Stoties 
vai. su orkestru ir dainomis. 

• f . . < • fc lM. — 

Išpardavimas SH 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

4 

M. a Ldjj duodame visas mū«ų 
auk r tos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

PirmU. u Kutvirtad atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Corapany 
6200 South We$tarn JWeM priešais Sear's krautuvę 
l.oiitfvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

^ 

4> 
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Tfefiačlienta, rugiljo 10 d., 1952 

Tautos šventė 
oro bangomis 

Rugsėjo 6 d. per Sophie Bar
čus vedamą radijo valandą iš 
WGES stoties buvo paminėta 
Tautos švente. Maloni vedėja 
ir jos rėmėjai, kaip Goldbergas. 
Eudeikis visad mielai prisideda 
prie lietuviškojo gyvenimo įvy 
kių paminėjimų. Visi radijo 
klausytojai jų adresu siunčia u i 
tai kiekvieną kartą padėkos žo
džius. Ir šios šventės rengėja; 
Bal. Brazžionis kartu Barču; 
tikrai neapvylė nei sponsorir, 
nei klausytojų. 

Pirmiausia buvo perduota Lie 

i šiais, po to kai dirbdamas gau
davo $50 ar didesnį atlygini
mą, tai jam užskaitomas kredi
tas tiktai už tą atlyginimą, 
nuo kurio Sočiai Security mo
kesčiai buvo mokami 1951 me
tais ir už 1952 metų pirmą _ ^ „ tfi a - . .,_, 
, „ ,. w Cuttlng Pressman $1.97 J vai. 
ketvirtj. Kaip pavyzdj, Mr. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
HELP WANTED VYRAI 

Yra gerų darbų 

CORN REFINING COMPANY 
Jei turite reikalingas kvalifikacijas, 
mes turime Jums darbo. Člu yra ti.< 
keletas: 

Buending nurodė šį: 
Daleiskim X asmuo gaudavo 

"j$100 j menes] per 1951 metus 
iki 1952 metų balandžio mėne
sio ir pensijai gauti prašymą 
p a d a v ė g e g u ž ė s m ė n e s į . J i s per 
tą laikotarpį uždirbo $1,600. 
Jo balandžio mėn. atlyginimas 
ir mokesčio mokėjimas nebus 
įskaitomas, nes jis prašymą 
padavė prieš ketvirčio pabaigą. 

tu vos viešbučio "Metropolio", T o d g l JO bendras uždarbis skai-
skirtas a. a. prezidentui A n t . | t o m a a $1,500. 
Smetonai maršas, kuris savo me 
lodija išeivijoje yra tautiečių la
bai mėgiamas. Nuskambėjus 
jam, Sophie Barčus pakviečia 
skaityti šiai dienai pritaikintą 
pa kaitą Balį Brazdžicnį tema 
"Pažvelkime į praeitį ir dabar
tį". Prelegentas, trumpai pri
minęs Lietuvos Tautos šventės 
esmę ir jos atsiradimą, ilgiau 
sustojo prie dabarties. "Pagerb 
darni karžygišką lietuvių tautos 
kovos dvadą, kurios vedini, nuo 
anų laikų iki šiandien lietuvis 
kovoja dcl savo tautos laisvės 
ir egzistencijos, nulenkiame gal
vas prieš tas milionines aukas, 
kurios krito Tėvynės meilės ku
pinos kovos laukuose"... Jis pa
žymėjo, kad kiekvienas lietuvis 
turi išeivijoje prisiegti kartu su 
Vaižgantu: "Aš myliu Lietuvą, 
nes tai mano tėvynė, mano gy
vybė, mano džiaugsmas ir pasi
didžiavimas". Kvietė visus lie
tuvius prie bendro darbo ir su
artėjimo. Priminė ir poeto Sant 
varo perspėjimo žodžius "Laiky 
kit vyrai vairą, Širdy laikykit 
viltį, Ateis dangaus šviesa per 
dangų, Ir dūkstančioms vilnims 
palieps nutilti..." 

S. Barčus programos dalyvė 
Putrimas - Mileriūtė padainavo 
gana gražiai solo dvi dainas 
"Lietuva Brangi Šalelė" ir "O 
Tėvynė Manoji" (Čerienes). 
Reikia pažymėti, kad Putrimas, 
čia gimusi ir augusi lietuvaitė, 
myli lietuvišką dainą ir nemaža 
valandų poilsio jai skiria. Ji 
turi daug visokių dainų ir dabar 
jau įsigijusi "100 Liaudies Dai
nų" katalogą. 

Pabaigai dar Bal.-Brazdžionis 
paskaito savo kūrybos eilėraštį 
"O Tėvynė"; S. Barčus taria 
jaudinančius atsisveikinimo žo
džius. Ji priminė dar ir tą fak
tą, kad 1865 m. rusų valdžia 
rugsėjo 6 d. uždraudė lietu
viams spaudą. 

Radijo reporteris 

KADA PADUOTI PRAŠY
MAS PENSIJAI CAUTI 

Shipping Checkers 1.62 į vai. 
Power House Ollers 1.54 į vai. 
Oil Extraction Helpers 1. 54 i v. 
Ash Ilandlers 1.54 į vai. 

Taip pat turime vietų 
MAINTENANCE 
MECHANIKAMS 

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

Nemokamai priedai ligoje ar 
nelaimėje. 
Suvlri 25% mflmj. darbininkų; čia 
dirba 20 motų ar daugiau. Kreipki
tės dabar! 

CORN PRODUCTS 
REFINING COMPANY 

6Srd & Archer Ave., Argo, 111. 
Employment office 

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

" D R A U G A S " AGENCY 
55 E. VVashington St. 
Tel. DEarbora 2-24*1 

2834 80. Oakley Ave. 
I vi Vlrginla 7-«i«W—7-AA4I 

Reikalingas vyras dirbti uVfirų fabri
ke. Patyrimas nereikalingas. Nuola
tinis; geras atlyginimas. Geros darbo 
ai) lygos. 

SPARRER SAUSAGE CO, 
4325 W. Ogden 

t — > — — — M « i » « » m m • 

ATOMINES DULKES 
CHICAGOJE 

Atominių bombų per bandy
mus paskleistos spinduliuojan
čios dujos pasiekia net ir Chi-
?agą, žymiai pakeldamos ato-

j *nio spinduliavimo kiek], kurs 
r šiaip nuolat jaučiamas nuo | Ilgalaikis „form" darbas. Imsime 

D. P. Kreiptis — 

Sočiai Security įstatymas 
sako, kad pensininkas turi tu
rėti šešis ketvirčius, t. y. per 
18 mėnesių turėjo mokėti šio 
jstatymo nustatytus mokesčius. 
$1,500 padalinus iš 18 sudaro 
mėnesinį atlyginimą $83.33, ir 
jo iš Sočiai Security įstaigos 
gautina pensija būtų $41.75. 
Jeigu pensininkas uždirbo 
$1,800 ar per mėnesį $100, tai 
mėnesinę pensiją galėtų gauti 
$50. 

Baigdamas aiškinimą Mr. 
Buending sako, kad jis gali 
suteikti reikalingų informaci
jų ir kiekvienam asmeniui, ku
ris sulaukęs 65 metus amžiaus \yill train some inexperienced. 
nori eiti pensijon, kada geriau- 's teady year round work: Good 
šiai yra paduoti prašymą, kad ! p a v a nd good vvorking oendi-
didesnę pensiją gautų. Pr. Š-tis ! tions. Opportunity for advance-

!ment. Many employee benefits. 

EXPERIENCED 

Corrugated Box Makers 
• PRESSMAN 

• BUNDLERS 

• HELPERS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Tuojau pat rei
kalingą gabi 

GENERAL CLERIOAL 
WORKER 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos kartu su mašinraščiu, sąskai
tom, lenffVU diktantu. 1'roga naudoti 
savo iniciatyvų.. Imsiim- budria nau
jai pradedančia dirbti. f> dienų sav., 
4(t vai. Kreiptis šiandien asmeniškai. 

GUNTHROP-WARREN 
PRINTING OO. 

123 N. Wacker Drive 

HELP WANTED — MOTERYS PROGOS — OPPORTUNITIES 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

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

IIIGIILAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

Kankins Container (o. 
6935 W. 65th Str. 

Tuojau reikia 
STALIŲ-CARPENTERS 

kosminių spindulių, tačiau tai 
vis dar kiekiai nepavojingi svei
katai. 

ŽINIOS B KITUR 
Bažnyčia atvirame ore 
Kanadoje, Quebecko provin

cijoje, turistų pamėgtoje vieto
vėje Montmartre Canadien, 350 
pėdų virš šv. Lauryno upės, yra 
bažnyčia atvirame ore. Aikštėje 
Įtaisyta medinių ir akmeninių 
suolų, vargonų muzika perduo
dama garsintuvais, Įtaisytais 
medžiuose. Klausyklos įtaisytos 

FRANK BURKE & SON ROSE STR. & SCHILLER BLVD. 
Franklin Fark, Illinois 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia! skaitomas 

jtuviu dienraštis, o skelbimo 
Kaina yra prieinama visiems. 

GEMERAL OFFICE CLERK 
fatftrMtittg and \ a r i n i iltltios. 

Mušt be ablo to type. 
r» da.y wook 

No Saturdays. 
Good starting rato. 
Kmployoo bonefita. 

Olson Transportation 
Co. 

2222 So. \Vost«»rn Ave. 
Vli'Kinla 7-0500 

0RDER PICKERS 
Steady. Good workln»r condltlons. 
I'ald Vacatlon. filSUranoe benefitn. 

WILS0N-J0NES CO. 
3.100 Franklin Hiva. 

1 block from Kodai e car or Hoinan 
15UH 

Ar jieškote nuolatines tarnybos su 
užtikrinta ateitim? 

MID-STATES CORP. 
Tuojau pat reikia 

TYPIST, 
GENERAL CLERICAL 

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

MR. BERGNER 
831 S. Wabash Ave. 

WAbash 2-9710 , 

OFFICE GIRL AND 
STENOGRAPHER 

w i t h a t l eas t 6 m o n t h s exper ience 
5 d a y w e e k 

g o o d oppor' .unity; s t e a d y 
OHICAGO R O T O P R I N T 

4 1 0 1 Behr.ont A v e . 
Mr. W i ' l i a m s — Spr ing 7 -1300 

Ar JAH J tetikote nuolatinio darbo tu 
Užtikrinta ateitim? Mes turime vietų. 

TYPIST — 
GENERAL CLERICAL 

Malonios darbo sąlygos, jvalrios pa-
relffOi; priimsime pradedančias dar
bą. 5 d., 40 vai. sav. Ateikite arba 
saukite asmeniškam pasikalbėjimui. 

MR. H O T H K R S A I J J 

THE DODGE CHICAGO 
INDUSTRIAL EQUIP. CO. 

CAlumet 5-8500 

JEI JOS ESATE gabi steno-
grafe, bendros įstaigos darbo tar
nautoja — mes turime nuolatinį 
darbą dėl jūsų. 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Priimsime pradedančią 
darbą. Dirbkite arti namų ir su
taupysite daug laiko ir važinėjimo 
išlaidas. Ateikite arba šaukite: 

H. R. HORK 
336 W. 37th 

Oakland 4-7737 

REIKALINGAS BUTAS 

Pulki taverna su visais elektros J-
rengtmalR Ir likeriu krautuvė su 2-Jų 
flatu (po 6 ir 7 kambarius) namu. 
trims automobiliams garažil tik už 
$24,000.00 Nuomos duoda $265.00 mS 
neriui. Ksant reikalui galima gauti 
$10,000.00 paskola. Saukite telefonu 

n i s h o p 7-ur.uo 

Pardavimui taverna Ir restoranas. 
Js'gyvenes, gerai einąs biznis. Puiki 
apylinke centre tarpvalstybiniu sunk
vežimiu Unijų. Augantis biznis, pilna' 
jrengtas. ModernP.s {rengimai. Visi 
elektriniai šaldytuvai. Prieinama kai
na, dčl Ilgos nori sknb'ai parduoti. 
Nepraleiskite ftlos progos. Pamatę {-
vertinsite. Aauklte — 

Vl i -Kln ia 7 -0103 

Pardnvlmui taverna, JSJimaH prie di
džiųjų vartų j steel mlll. 6 kamb. bu
tas ir 8 apstatvti kamb. iftnuomavi-
mul. Pilnai {rengta virtuvė. 25 p5dų. 
baras, antras baras užpakaly. Dide
lis kambarys Salia. Sėdynių dėl 135 
žmonių. Teisingai {kalnuota, nori aku 
blai parduoti. Aatikite Regent 4-9203 

po 12 vai. dieną 

PARDAVIMUI 

Valgomų produktų krautuvė. įsigy
venęs, labai gerai einantis biznis, pul
ki apylinke!. Daug prekių. Prieinamai 
{kainuotas; nepraleiskite fiios progos. 
Pamato {vertinsite. 

CApitol 7-81.15 
po 6 vai. vak. 

į trny VALYKLA 
Geroj apylinkėje fiiaurvak. miesto da 

1 ly. Gyvenimui patalpos. Ideali vieta 
j porai. Vyras galėtų surinkti Ir pri
statyti rūbus. Gera nuomos sutartis. 
$60.00 ) mėn. PruAome apžiūrėti. 
Labai nebrangiai. Skambinkite 

NAtional 2-7420 

Patikima vidutinio amž. pora (balti) 
su 2 Jaunais berniukais skubiai turi 
gauti 4-5 kamb. neapstatyta. apftlld. 
butą taip pat garažą, Jei {manoma, 
pietvakariuose. Turi savo plytą Ir 
Šaldytuvą. Vakaruose nuo Ashland. 
Gali tuojaus užimti. Geriausios re
komendacijos. Prašo Saukti: 

WAlbrook 5-2065 

Jauna katalikiška pora, abudu dirba, 
skubiai turi gauti .1-4 kamb. neap
statyta apsild. butą South Shore apy
linkėj. Gali tuojaus užimti. Prieina
ma nuoma. Geriausios rekomendaci
jos, l*rašo saukti: 

BAyport 1-1875 

Jauna pora su 2 m. amž dukre le ir 
2 mėn. amž. dukrele skubiai turi gau 
tl neapstatyta arba apstatytą butą. 
OerlausloH rekomendaci jos . Prafto 
ftauktl nuo 8:30 ryto iki 6:15 vakaro. 

MR. WALKER 
STate 2-3312 

RoJkalinRas savininkas: patikima Jau 
na pora su vienu mažu vaikuėiu da
bar susigrūdę mažam bute skubiai 
turi gauti 3 arba 4 kamb. neapsta
tyta butą bent kurioj gražioj pietų 
apylinkėj. Jei {manoma pietų rytuo
se arba toli pietuose. Geriausios re
komendacijos. Prafto saukti: 

F,Ssex 5-5037 bet kada 

Dėmesio, savininkai. Atsakinga pora 
su dviem gražiai išauklėtais vaikais 
Jleftko namo ar buto, be baldų, bet 
kuriame vak. priemiestyje. Dabartinė 
vieta yra parduodama Visuomet gy
veno savo name; prižiūrės kaip savo. 
Iki $100. Geros rekomend. 

K l Y l i d 3-4280 

Skai » 

lėšuką, kurs nustoja dalies savo 
jautrumo. Dabar gydytojai iš-

natūraliame įdubime kalvoje, j moko padaryti dirbtinį akies 
Tą bažnytėlę aprūpina iš JAV 
auvykę augustinionai. 

nimo (Sočiai Security) įstaigos 
vedėjas Norman A. Buending 
(kurio įstaiga yra 1425 So. Ra 
cine Ave.) suteikė žinių apie 
mokamą pensijų dydį. 

Darbininkas, sulaukęs 65 me7 

tų amžiaus, norįs eiti pensijon, 
turi atitikti šiuos nuostatus: 

Pensijai gauti reikia turėti 
šešis kalendorinius ketvirčius, 
t. y. apie pusantrų metų laiko
tarpį (18 mėnesių), skaitant 
nuo 1950 metų. Per tą laiką 
darbininkas turėjo dirbti bet 
kurioj įmonėj ir mokėti nusta
tytus Sočiai Security mokes
čius. 

Kaip N. A. Buending aiški
na, augštesnis atlyginimas su
teikia pirmumą tų atlyginimų, 
apie kuriuos buvo pranešta So
čiai Security įstaigai iki kalen
dorinio ketvirčio, kai esti pa
duotas prašymas pensijai gau
ti. Taip, jei prašymą pensinin
kas padavė 1952 metų balan
džio, gegužės ar liepos m'ėne-

Filmuos katekizmą 
Kun. M. F. Mullen, auklėja

mosios psichologijos profeso
rius Šv. Jono universitete Broo-
klyne, mokytojų susirinkime 
pranešė, kad suplanuota pada-

lėšuką, nušlifuotą iš plastinių 
medžiagų. Jis būna apie asperi-
no tabletės didumo. Įdedamas 
bedarant operaciją ir taip gerai 
pakeičia natūralų lėšuką, kad 
pacientas nei nejaučia skirtu
mo. 

Filmų pasauly 
Chicagos Socialinio Aprūpi- f ".yti filmus, kurie vaizdžiai per- Msgr. P. Masterson, Padoru-

iektų katekizmo tiesas. Visas 
as projektas kaštuos $100,000. 

Studentų akcija 
Daugiau kaip 3,000 studentų 

catalikų akcijos narių, Filipi-
įuose nusistatė net 60-ty vals
tybinių pradžios mokyklų vai
tus mokyti katalikų tiesų, iš 
/iso jie paruoš apie 150,000 vai
kų. 

mo Legiono sekretorius, prane
ša, kad šiuo metu išleidžiama 
žymiai tinkamesni filmai, negu 
1950 metais. 

HELP WANTED MOTERYS 

AR JŪS JIEŠKOTE nuolati
nio darbo su užtikrinta ateitim ? 

J 

• Mašininkės 

• I. B. M. Key Punch 

• Comptometer Operators 
Malonios darbo sąlygos. Vė

dinamas raštines. 5 d. savaitė, 
gausūs darb. priedai. Įskaitant 
nemokamą ligoninę ir apdrau
dimą. "Ateikite arba šaukite 
šiandien dėl asmeniško pasikal
bėjimo. 

I » 

4801 SO. LAWNDALE 
(prie Archer) 

CLliffside 4-6868 

Gubernatorius apie 
Dievą ir JAV 

Pennsylvanijos gubernatorius 
T. S. Fine, kalbėdamas slovakų 
suvažiavime New Yorke, pa
reiškė, kad JAV-bės įsteigė žmo 
nes, kurie jieškojo Dievo ir kad 
S\B kraštas pasiliks tol didelis, 
kol žmonės vis bus jiešką Die
vo. 

Dirbtini akių lešukai 
Darant kataraktos operaciją 

dažnai tenka paliesti ir akies 

Jungt in is frontas 
Paul Martin, Kanados sveika 

tos ministeris, kalbėjo Kanados i 
Newman klubų federacijos su-1 
važiavime. Jis pareiškė, jog ko
munistinis materializmas yra 
žmoniškos pažangos priešas, ir 
kvietė visus geros valios žmo
nes į kovą prieš komunizmo 
grėsmę. 

• • 

Apie moterystę 
Vatikanas paskelbė paragini

mą vyskupams ir kunigams, 
kad jie keltų balsą prieš tuos iš 
krypimus, kurie pareiškia kai-
kurių rašytojų veikaluose, krei
vai nušviečiančiuose moterystę. 

Remkite "Draugą" 

TYPIST - BILLER 
GOOD JOBS 

for experienced, good typists. 
Ideal working conditions. 
No monotony, diversified. 

Excellent company benefits. 

McMaster-Carr Supply Co. 
640 W. Lake St. 

— Dirbkite arti namų — 

Mos t inimo vieta 

BENDRAM RAŠTINES 

DARBO TARNAUTOJAI 
Malonios darbo salyfiros, Jvalrios pa
reigos. Pri imsime pradedančia darbą-
Puikus atlyginimas. Ateikite arba pa
matykite 

Mr. Mueller 

2700 So. Ashland 

LAfayette 3-9000 

Reikalinga šeimininkė bendram 
namų ruošos darbui. Būti vie
toje ar ateiti. 

Š a u k i t e : 
SHcldrakc 3-6868 

PARFAVMUI 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleiis, kurį kiek* 

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavdjas 
Buteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga g&los nedaro. 
Prieš perkant automobili, nepa* 
cnirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave, 

KHimlilic 7-6400 

IIIOAL F8TATE 

Pardavimui 2-jų butų „cottage" 
namas. Centralinis apšildymas 
ir vonia. Geros pajamos. 

Kreiptis po 5 vai. vak. 
1949 W. 21st Place 

6 kamb. naujai dekoruotas apšild. apsta
tytas butas.v Wentworth ir 68th Street 
apylinkėje. Pageidaujame suaugusius. 

Tel. ABerdeen 4-7706 

Dviejų augš tų naujai apmuš
t a s medinis namas . Cemento 
p a m a t a s . 

Ka ina $5,000 
725 Wes t 16th S t ree t 

P O r t s m o u t h 7-8951" 

IfiNUOMUOJAMA 

Išnuomojama taverna su 3 gy
venamais kambariais. Karštu 
vand. apšildomi. 

2532 W. 47th S t 

Išnuomojami miegamieji kamb. su ga 
limybe vartoti virtuvę. 

Kreiptis: 

2623 W. Luther St. 

Pardavimui 3 dalių saliono komplek
tus, kilimas, lempa ir „eoektail" sta
liukas, šaukite: 

Fltonticr 0-5084. 

LIGHT FACTORY WORK 
For Figure Measurements 

Permanent 
5 Day — 40 Hour 
Company Benefits 

Apply 
57 WEST GRAND AVENUE 

2nd Floor 

Ar jau turite įsigiję "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotini), ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE JUNGT, 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

Je] dar neturite, tai pasnubekit>! 
Leidinys labai patogus, kiše

ninio formato. 

Šiame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
rsUinį socialini aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, Jvairūs 
adresai: pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir k t , be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centų. 
Užsakymus su pinigais siųs

kite: "DRAUGAS". 2334 So 
Oakley Ave., Chicago 8, Ui. 

BRIGHTON PARKE 
$4.000 (mokėti. 2-jų augStų mūrinis 
namas. $100.00 pajamų ir B kamb. 
butas pirkėjui. Centralinis apšildy
mas ir visi patogumai. Kaina $18.-
600. 

Abu geri pirkiniai 

Saukite p. SANOAILA 

LAfayette 3-3500 
FFXIX F. GORDON & CO. 

4106 S. Francisco Ave. 

4847 S. Winchester Ave. 
3 butai — 2 po 4 kamb.; vienas 
5 kamb. su trimis mieg. kamb. Pil
nos vonios: uždari porčiai. 5 kamb. 
butas tuščias. Kaina $16.500 — Iftsl-
mokejlmui siįlygos. Saukite Henry — 

Gl lmeh i l l 0-9201 arba 
ttnnlrn 01R4-R 

IDOMTOR KNYGO* 

1334 W. 50th St. 
6 butai — po 4 kamb. ir vienas dvie
jų kamb. Geros pajamos. 4 k. butas 
tuščias. Kaip naujas. Kaina 15,800. 
šaukite Henry, 

GRovehill 6-9201 arba 
Garden 0154-R. 

D fi M E S I O 

Jau pasirodė 
TRYS SVARBIOS KNYGELES 
kurias kiekvienus privalo perskaityti, 
nes Jose ras daug gyvenimui reika
lingu pamokymu. 

MANASIS TOBULYBES KELIAS 

šioje knygutėje garsioji ftv. Teresėle 
Kūdikėlio Jčzaus nurodo tikrąj) ke
lių j amžlnąjų laimę. 150 p. $1.00. 

KAIP IŠVENGTI SKAISTYKI/OS 

pilna naudingų patarimų, kurie pri
mena .sielas skaistykloje kenčiančias 
ir sužadina mumyse meilę joms. 

Kaina 40 centų 

SKAITYK — RASI UftSLfHTA. 
TURTĄ 

tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtų skrynią. Kaina 30 centų. 

Užaakyniu* NU pinigais siuskite 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Eik Williams ' 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 

Dėmesio levai! Siųskite savo sūnų 
arba dukterj J 

TODI) SCHOOL 
Gerai žinomą ir pasižymėjusia Todd 
mokyklą (nuo 1848 m. dei bernukų) 
dabar taip pat priimame mergaites 
j klases nuo 1 iki 8. Muzika, menas, 
drama, amatas, jodinėjimas, maudy
mas, laiveliais plaukiojimas. MCnesis 
Floridoj. Valandą važiuoti nuo Chi
cagos. Rašykite: 

Roger Hill, Dean-Urincinal 
Woo4lstock, Illinois 

I Tai pirmaeile istorija apie žmo
gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 

190 pusi Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A T! G A S 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

J* NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 60 ot 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos pastų. 

Užsakymus siųskite: 
" D R A U G A S " ' 

I 2384 South Oakley Avenue Chloago «, H M l 
^ 

Draugo prenumerata - visuonui įmiki dovana. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dranga" ! 
w S w 

file:///yill
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1S REPORTAŽŲ CIKLO: " P E R LIETUVIŠKOJE CHICAG4 

UE1UVH! AUDITORIJA NAUJOJE SPALVOJE 
Lietuviškosios Chicagos dalyje 

Bridg*. porte, toje didelio judėjimo 
Hulsu'U gatvėje, larp daugelio 
lietuvių dukterų ir advokatų ka
binetų ir lietuvių prekybininkų, 

Prisiminęs praeitį B. Pakštas 
pasakojo: — Groju nuo 1925 m. 
Liietuvoje turėjau savo džiazą. 
Grojau Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje. Nuo 1941 m. sausio 1 d. bu-

netoh dviejų lietuviškų knygynų I vau Vilniaus Filharmonijos liau 
stovi ir JLietuvių Auditorijos na- dies ansamblio koncertmeisteriu, 
mas. ,mtm, vadovavau 35 asmenų orkestrui, 

isie namai, prieš daugelį metų Vokietijoje dirbau Selingenstadto 
įsigya įvairių organizacijų ir pa- tautiniam ansamblyje. Dėl emi-
vienių asmenų pinigais, savyje 
talpino nemaža suvažiavimų, susi-
rniKin-ų, parengimų ir pasilinks
minimų, neiŠKiriant ir raudonųjų. 

PasKutiniųjų metų eigoje, Chi-
cagon atvykus nemažam skaičiui 
naujųjų imigrantų-Liemtinių, štai 
pritš metus per spaudą sužinojom, 
kad L. A. namus išsinuomavo 
trys energingi naujieji ateiviai: 
B. Pakštas, J. Maliorius Ir Akelis 
(vėliau, Aneaui pasitraukus, Stp. 
Juodvalkis). Naujieji šeimininkai 
paskelbė savo užsimojimą, kad 
L. A. Chicagoje turi virsti lietu
viškos kultūros židiniu ir kvietė 
lietuviškas organizacijas, meno 
sambūrius, kultūrininkus ir šiaip 
visus lieiuvius burtis joje. 

šiandien galim pasidžiaugti, kad 
naujieji šeimininkai skelbto tikslo 
tikrai siekia. O tai liudija šie fak
tai: 1) 516 kartų prie naujųjų 
šeimininkų įvairios organizacijos, 

gracijos griūvant mūsų kultūri
niam gyvenimui, dar Vokietijoje 
sudariau T žmonių orkestrą, tikė
damas jį perkelti į JAV. Ačiū 
kun. V. Katarskiui jo pastango
mis visas septinetukas atsirado
me čia už vandenyno Daytone, 
Ohio. Grojom lietuviams ir ame
rikiečiams. Pas pastaruosius ga
lėjau likti pastoviam darbui. Bet 
viliojo lietuviai, ir ll/2 m. išbuvę 
Daytone, prieš 2 m. atvykom į 
Chicagą. Tą sukaktį norim atžy
mėti specialiu koncertu L. A. š. 
m. spalio 5 d. 

— Kokios aplinkybės traukė 
Chicagon? 

— Daugiau lietuvių, platesnė 
dirva. Kvietė ir buv. 'Tremtinių 
namų" sav. A. Kairys. Bet atvy
kus Chicagon atsirado sunkumų. 
Du vyrai (V. Rusteikis ir Bich-
nevičius) išvyko • kariuomenėn. 
Pirmasis sąstatas — R. Babickas 

EISENftt>WER SUSITIKO SU OOP VADAIS klopedijos prenumeratorių, o taip 
pat jų daug bus ir tame pačiame 
Clevelande. Aš pats platinu kny
gas ir puikiai žinau, kad yra "lie
tuvių", kuriems nereikia nei va
dovėlio, nei enciklopedijos, ku
riems per trejetą metų buvimo 
čia Amerikoje neatliko nė cento 
lietuviškajai knygai ar laikraščiui. 
Dėl tokių nuomonės neturėtumėm 
sau galvos sukH 

Šimtu procentų pritariu J. Ka
počiaus užsimojimui ir pilnai ti
kiu, kad po keletos metų turėsi
me puikią savo Enciklopediją. 
Manau, kad J. Kapočius maža 
kreipia dėmesio į abejotojų nuo
mones, kurie visada ir viskam yra 
abejingi, o laikosi lietuviškos pa
tarlės: "Kas ką kalba tegu sau 
kalba, o mudu, boba, važiuojam." 

L. r'.uiiškėnas 
Dayton, Ohio 

^ 

Gen. Dwight D. Eisenhower, Respublikonų prez'.dentinis kandida
tas, Chicagoje buvo susitikęs su Respublikonų vadais. William 
Stratton, kandidatas į Illinois gubernatorius, yra kairėje, o deši
nėje yra Arthur Summerfield, Respublikonų komiteto chairman. 

(INS) 
• I I •** 

draugijos, teatras, šokėjų grupės L. Bichnevičius, V. Rusteikis, J. 
ir sportininkai nemokamai pasi- j Stumbrys, V. Vaitkevičius ir B. 
naudojo salėmis susirinkimams, Į Pakštas, išvykus minėtiems vy
re peticijoms, minėjimams ir t. t. rams, suiro. Jų vieton atėjo mu-

Pastabos ir nuomones 

Lietuvos Gailestingųjų Seserų 
Draugijos susirinkimas įvyksta š-
m. rugsėjo raen. 13 dieną, 5 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoje (3137 
So. Halsted St.). Susirinkimas kvie 
čiamas labai svarbiems seserų rei
kalams aptarti. Visos narės ir no
rinčios Draugijai priklausyti pra
šomos būtinai atvykti. 

Valdyba 

PAGIRTINAS J. KAPOČIAUS ŽYGIS 
Tikrai sunku suprasti, kodėl; vienas kitas leidžiamas, o kiti pro-

clevelandiškis J. G. yra priešin
gas Juozo Kapočiaus puikiam už-

jektuojami išleisti. Aš pats jau 
esu prieš keletą mėnesių užsisakęs į 
Lietuvos Geografijos vadovėlį, ku-j 
rį leidžia "Sūduva" Chicagoje. j 
Patria leidžia elementorių, o taip 

simojimui išleisti lietuvišką enci 
klopediją. 

Šiais laikais reikia viską sku 
bočiau dirbti. Negalima metais P?1 atsiras leidėjų trumpesniam 

Kiek repertuare dalykų? s v a r s t y t i ) d i s k u t U o t i , jieškoti ben- Li«*uvos Istorijos vadovėliui bei 
Apie 600 vien tik šokių mu-1 dradarbių ir pan. Turbūt panašiai lietuvių kalbos gramatikai ir sin-

A*~:*. . —1„~™~, A.,~*i l« u - T j_i. • / , T r* ' J J * I . . takflpi Nemanau, kad butu reika-

2) Praeito sezono metu auditori- zikai Br. Jonušas su art. Jakavi 
jos šeimininkai savo iniciatyvai čium. Dirbame toliau stengdamiesi 
svečiams davė šias kultūrines pro- orkestro lygį pakelti. 
gįamas: S. Velbasio baleto stu-! 
dijos mokinių koncertą (du kar-' 
tu), akt. V. Žukausko rečitalį, Jo-\ z i k o s . ""TteHy galvojam""duoti ir 'T r lS tuvoje ( M g a J T ' G . pastoly- taksei. Nemanau, kad būtų reika-
no Butėno dainavimo studijos mo-1 p r a m o g į n e s koncertinės muzikos. |mą) buvo daroma: keletą metų l o l e i s t i k o k i u s n o r s aritmetikos, 
kinių koncertą pavienių solistų \ P i r m a s i 8 didesnis bandymas ir bus svarstyta ir tepajėgta išleisti t ik i f i z i k o s » chemijos ir kitus pana 
koncertus, 'Linksmųjų brolių pa- g D a l i o 5 d m i n i n t d v i e i u m e t u ' k«leta tnmn Tikrai h„™ a.llmfl l i tai vadovėlius lietuvių kalboje. 
sirodymus ir t. t. 

Taip pat praeito sezono metu 
savo konceitus ar vakarus čia rengė: Ateitininkai, Balfas, "Ka
rys' , "Birutietės", Skautai, "Pe
lėda", Atgimimo sąjūdis, "Kęst-U-
čio" klubas, Suvalkiečių klubas ir 
daugelis kitų. Kas antrą šeštadie
ny ir kiekvieną sekmadienį salė 
atiduodama kitiems. 

Kai paklausiau vieno iš L. A. 
šeimininkų J. Malioriaus, ko
dėl ryžosi išnuomoti šiuos rūmus 
ir ar pilnai patenkinti to užsimo
jimo įgyvendinimu, J. Maliorius 
gana taikliai atsakė: 

Pagrindinį tikslą turėjom, 
kad L. A. vardas tikrai atitiktų 
savo paskirčiai, kad čia būtų lie
tuvių kultūros židinys ir kad 
greičiau atsikratytume raudonai
siais. Ir tikrai, L. A. spalva pasi-
keitė, raudonųjų jau galutinai at
sikratom, nors siekiant to, vos tik 
nenutraukė mums sutarties. Ma
tot, senieji šeimininkai turėjo 
nemaža sutarčių su prokomunisti-
nem organizacijom keliems me
tams. Mums perėmus, teko daug 
it i \'i} ir kantrybės išeikvoti, kol 
veidmainiavimu ir kitokiomis prie
monėmis apsivalėm nuo paskuti-
n.ųjų už-ilikėlių. Dabar švaru, 
kviečiam visas lietuviškas organi
zacijas, kurios pas mus dar nesu
sibūrusios, glaustis. L. A. patal
pas susirinkimams, repeticijoms, 
minėjimams nemokamos. 

Tiek B. Pakštas, tiek J. Ma
liorius, kalbėdami apie ateitį ad
vento ir gavėnios metu, žada duo
ti religinių koncertų ar šiaip rim
tų atitinkančių to meto rimčiai 
programų. Taip pat ateinančiam 
sezonui, kurį L. A. šeimininkai 
pradės rugsėjo 13 d., ryžtasi su
traukti būrį žymiųjų menininkų, 
kad programos būtų stiprios ir 
kultūringos. Numatomi net sek
madienių vakarėliai su meninėmis 
programomis. 

Ligi šiol turėta trys sale^, ku
lių viena dail. V. Vijeikio išdeko-
i uotą tautiniais motyvais. Bet, 
pasirodo, esti dienų, kada trijų 
salių neužtenka parengimams ir 
susirinkimams. Dabar trečiajam 
augšte įrengta ir ketvirta salė, 
kurks kiekvieną sieną numatoma 
atiduoti išdekoruoti atskiriems lie
tuviams dailininkams, kad lietu
viškas menas liktų įamžintas au
ditorijos sienose. 

Taip pat naujieji šeimininkai 
L. A. įrengia stalo tenisą, šach
matus ir kitokius žaidimus, kad 
jaunimas galėtų kultūringiau lai
ką praleisti. Lietuviškos spaudos 
cia visada esti pilna. 

Nuomą mokame nepaprastai 
augštą, ntgailim pinigų meninin
kams už programas, nuolatinis vi
daus įrengimų tobulinimas, kurį 
turim savo lėšomis atlikti, taip 
pat kainuoja. Turtų, kaip kiti 
kad mano, tikrai nekraunam, — 
aiškino L. A. šeimininkai B. Pakč-
tas, J. Maliorius ir Stp. Juodval
kis, bet asmeniškai šiaip taip 
vegetuodami, L. A. vedam kultū
ringomis vėžėmis ir to sieksim ir 
toliau. Mūsų prašymas: ateikit 
visi, naudokitės salėmis, burkitės, 
repetuokite. 

L. A. šeimininkams artimi ir 
šalpos reikalai: jie globoja Diep-
holzo gimnazijos, mokinį, skiria 
;>0 dol. sumas Altui ir Balfui, ne
atsisako paremti ir nelaimėn pa
tikusius tautiečius. 

Chicagos jaunimas yra ypač 
j.amėgęs Balio Pakšto orkestrą, 
kuri*, L. A. nuolat groja. 

sukaktį Chicagoje. 
— Ateities planai? 
— Komplektuoju instrumentus 

tautinių liaudies instrumentų or-

išleisti visą enciklopediją, jei bū-1 Esu tikras, kad atsiras pakan
tų buvę judresni ir mažiau linkę | karnas skaičius Lietuviškos Enci-
į ilgus svarstymus leidėjai. 

AŠ manau, kad lietuviškų vado-
kestrui (kanklės, rageliai, vamz-. vėlių reikalu pasirūpins Amerikos 
deliai). Instrumentus veik baigiu ] Lietuvių Bendruomenė, kuri, kiek 
surinkti, tik reikia žmonių. Tikiu, 
kad po Kalėdų šis liaudies instru 

teko patirti, jau šiais metais žada 
įstoti į tikras vėžes. Angliškų in-

mentų orkestrėlis galės pasirody- formacinių leidinių apie Lietuvą, 
ti. Prieš Kalėdas galbūt pastaty- kiek iš spaudos teko patirti, žada 
sime operetę "Žiedai iš anapus" parūpinti ALT-ba ir Lietuvių Pa- \ 
(žodžiai G. Veličkos, muzika tariamoji Grupė prie Free Europe 
komp. Vyt. Jančio) ir ta proga 
suorganizuosime pastovesnę tauti
nio žanro operetę Lietuvių Audi-
tonjoje. 

Vladas Būtėnas 
• • 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiamo J užsion) 
pakietSUus įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2654 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 
———— 

— i 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI • (IRON-
EKS • PLOKŠTELES (HECOROS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

VVEISS APPUANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR KAIMO 

JJPT MINAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

Tei Y Arda 7-8666, Chicago 32, IU 

' 'yii' 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotos darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

priMtatoml J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—H) v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 So. Eraacisco. 

Telef. Y A 7-1099 

institucijos. Antra, JAV-se yra 
šimtai buv. nepriklausomos Lie
tuvos pedagigų; jie turėtų susi
organizuoti ir vadovėlių reikalą 
pajudinti. Be to, vadovėlių klau
simas nėra visiškai pamirštas: 

Sios vasaros knyga 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULĖS LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus "su užsakymu 

DRAUGAS 
,2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

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

tovę — AuSros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

„D B A U G A S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

A. A. 

JUOZAPAS BURBA, JR. 
3010 \ \ . «2nd Street 

MM U>r>2 m. rUKsf'jo S d., 
4:15 vai. ryto, BiilaukcH 41 m. 
amžiaus, Gimęs Chtrago, 111. 

Paliko nuliūdo: žmona Ma
rio (pagal tčvus Stasohko); 4 
HūnūH: Grogory, Vincont, Tho-
Riai ir Kobort; tčvu.s Juozapas, 
2 ' seserys: Mary Schlonvogt, 
Svogoris Juozapas ir Bernico 
Martin; daug kitų giminių, 
draugų ir pa/jstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose, 
3910 W. 62nd Street. 

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., 
9:00 vai. ryto bus lydimus iš 
namų j St. Nlcholas of Tolen-
tino parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laido
jamus šv. Ka/.lmioro kapinėse. 

Visi a. a. Juozapo Burbos 
giminės, draugai Ir pa/.jstaml 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutoikti jam pa
skutini patarnavimų ir atsisvei
kinimų. 

Nulindo lieka: žinouu, Sūnūs, 
Seserys, švogerls Ir Giminės. 

[.aid. dlrokt. A. M. Pbillips. 
Tolef. »YAv(!» J7t-340l. 
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Nauja Vyt£s Nemunėlio knyga 

LIETUVAI TĖVYNEI 
ratiems mažiausioms skaitytojams 

Spalvotos VI. Vijeikio iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2384 S. Oakley Ave. . 

Chicago 8, Minui* 

Jei turite parduoti ar ISnuomo-
ti, pasiskelbkite smulkia skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: vlrgtnia 74640. 
*m + #M,****Bmm *••• <inm i m į mm » • 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RUSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

T«l. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PHKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKJVMAI 

RAAT1NE ATIDARYTA kasdion nuc 
8 vai. vyto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

S*f*l Į— 

storis 

I 1 **?** 
• Į m # ^ { « 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monumeni 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Mieste 

Telel. CEdarciest 3-6335 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mea kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Assoctation, kuri yra proporcionaliai viena iŠ 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelniaigai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iŠ anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. , 

MOŠŲ TURTAS SIEKIA A R U DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSpCIATION 
Phone GRovehill 6-7575 6234 South Wcstern Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, rr.wiil.nl 

L1E1UVBKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai, vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• • I I * m 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos l ietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
8U VIENOS KRAUTUVES OPERAVLHO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ; ir negali būti kitoi Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, įuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

! ^ 

4181-83 

Archer Ave. • w«. 
Lengvi išsimokčjimai pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

A.. -f 

John ¥. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage flvenuo 

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

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE D1EN* IR NAKTĮ 

ANTHONY 6. PETKUS 
Ii/Ul^TnLĮVrŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 50ifc AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO liX. 

GRovehill 60142 
HKmlock 4-2644 
TOvvnhall 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukiu 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulun.sų paturnuvi> 
mas y r a teikiamus 
diena Ir n a k t į . Hei-
knle itiukite 
IIUI8. *JWu^ 

Mes turime koplyčias 
i ;<i t i;tnii<• dalyse i r 
v i » o H o Chicagos ir 
tiiojuiiM pa la i •-

naujam. 

STEPONAS C. LAGIIAW.CZ 
2314 Wcst 28rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6673 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUUraan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1146 South 50th AVE., CICKRO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIOIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Tclephono YArds 7-1911 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3310 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

\ JULIUS LIULEVI61US 
4818 S. ( AL1FORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 \VEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

http://rr.wiil.nl
file:///VEST
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IŠ ARTI IR TOLI 

X Dr. Sofija šimoliunas, Ra
tine, Wisc, pradėjo interno pa
reigas norvegų ligoninėje, 1044 
N. Francisco ave. 

X Sv. Jurgio parapijos baž
nyčioje Sutvirtinimo Sakramen
tas bus teikiamas spalio 12 d. 

xDr . Albertas Aviža, iš New 
Yorko, kur dirba ligoninėje, ke
letui dienų atvyko j Chicagą. 

X Dail. A. Bielskis piešia vir 
šelį Simonaitytės „Aukštųjų Ši 
monių likimui". 

X Kazys Žirgulis, atvykęs 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Vacius ir Marija Sasnaus

kai, Paterson, N. J., atšventė 
auksinį sutuoktuvių jubilėjų. 

— Al. Merkelis, Lietuvių 2ur 
nalistų S-gos pirmininkas, gyve 
nąs Great Neck, N. Y., šiuo me 
tu serga. 

— Veter. dr. Kazys Alminas. 
lirbąr Loop City, Nebr., šiuo 
•netu serga ir gydosi Omahojc 
^larson ligoninėje. 

— Mykolas Lhiberskis, daba* 
;nis Operetes choro dirigentas 
adovaus naujai suorganizuo-
am New Yorko skautų vyru 
kvartetui. 

— Sesuo Aleksandra nesenia" 
tvykusi iš Vokietijos, paskir-
a šv. Kazinrero parapijos Phi-

JAV 1951 m. spalio 2 d., įsigijo{iad0lphijoj mokytojos parei
namą, 3834 So. Kedzie, kuriame 
numato įrengti chemijos įmonę. 

X Adv. C. P. Kai su žmona 
ir ponia Paulina Drangeliene bu 
vo išvykę į Dayton, Ohio, aplan
kyti dr. G. Bloži. 

X Jonas Papartis, Šv. Ma
rijos Gimimo parapietis, rengia
si jungtuvėms su Birute Kopūs
tas, šv. Kryžiaus parapiete. 

X&v. Kryžiaus parapijos baž 
nyčioje Sutvirtinimo Sakramen
tas bus teikiamas spalio 26 d. 
vakare. 

X J. J. Zalieskas susirgo ir 
dabar yra St. Margaret ligo
ninėje, Hammond, Ind. Jis yra 
senas „Draugo skaitytojas. 

X Algirdas Ostrauskas Ma-
ryland universitete studijuoja 
inžinerijos mokslus. Kartu su 
tėvais planuoja persikelti į Chi
cagą. 

X Dr. J. Motiejūnas, buvęs 

goms. 
— Dr. Stasys Mikal-Mikallo-

nis, be savo privačios prakti
kos, dėsto chirureriią ir anato
miją Tufts Medical College, Bos 
ton, Mass. 

— M. Kavaliauskas^ vienos 
Bostono pramones bendroves a-
gentas, verslo reikalais laikėsi 
Brooklyne ir New Jersey vals
tybėje. 

— Karolis Ramanauskas, 
New Haven, Conn., po sunkios 
operacijos gerokai pasitaisė ir 
baigia gvdvtis savo namuose. 
Jis yra didelis katalikiškos spau 
dos rėmėjas ir platintojas. 

— Algirdas J. ŽiŽniauskas, 
pavasarį baigęs Boston Techni-
cal High school. antruoju moki
niu, gavo Northeastern univer
siteto stipendiją inžinerijos mok 
slams studijuoti tame universi
tete. Algirdas tik prieš kelis me 
tus, su savo tėveliais, yra at-

Kauno Veterinarijos Akademi- v y k ę g u Vokietijos. Jis akty 
jos rektorius, gavo darbą sa- v i a i d a l y v a u j a ateitininkų vei 
vo profesijoj, dirba Elgin, ffii 
nois, inspektuoja skerdieną. 

X Povilas Dalen uždare savo 
vaistinę Brighton parke ir vi
są jos įrengimą su turtu per
kėlė į Bridgeportą, 3201 So. 
Halsted Str., susijungdamas su 
Pr. Rako vaistine. Du seni drau 
gai tapo dalininkais vaistines 
versle. 

X Anglų k. ir pilietybes kur
sai pradeda rudeninį semestrą, 
kuriame bus mokoma įvairių da 
lykų, jų tarpe naujieji ateiviai 
anglų kalbos ir pilietybes. Tie 
kursai yra: Englewood Evening 
school, 6201 So. Stewart. Re
gistruotis galima iki rugsėjo 18 
d. Mokyklos telef. DE 2-7801, 
Ext. 334. 

X Ona Jurkštiene, 1835 So. 
Christiana ave., Chicago 23, 111., 
jieško savo giminaičio — sū
naus Juozapo ir Elzbietos Mu
kų; paties to sūnaus vardo ne-
bepamena, bet jo tėvas — Juo
zapas — buvo gimęs Zyžmių kai 
me, o motina — Elzbieta Rat
kevičiūte — Šakarnių kaime, Sa 
ločių parapijos. Prašo atsiliepti. 

X „Lietuva", politikos žur
nalas, pradėjo eiti. Jo pirmas 
numeris pasirodė šį men. Išeis 
kas trys mėnesiai. Leidžia Pa
tariamoji Lietuvių Grupe" (16 
West 58th Str., New York 19, 
N. Y.). Redakcines kolegijos 
nariai — J. Audėnas, Dr. B. Ne 
mickas, V. Rastenis, V. Vaitie
kūnas. Kaina metams $2.00, at
skiro numerio — 50 centų. 

X St. Tamulaitis Chicagos Ra 
šytojų Klube sekmadienį, rūgs. 
7 d., Lietuvių auditorijoje laike 
du pranešimus: 1. Romanai, ra
šytojai, dekadenso dvasia ir nau 
jos gaires mūsų prozoje ir 2. 
Rašytojas kryžkelėje (Jankaus 
paklydusių Paukščių kritika). 

kime. 

— Lietuvis Turkijoje. Dr. 
Kvaraciejaus, Bostono univer
siteto profesoriaus, pasikalbėji
mas jaunimo auklėjimo proble
momis buvo įdėtas „Boston 
Post" laikraštyje. Dr. W. C. 
Kvaraciejus, nuo 1945 m. dirbąs 
Bostono universitete, viene
riems metams komandiruoja
mas į Turkiją, kur darbuosis 
Turkų švietimo Ministerijos ži
nioje ir skaitys psichologijos 
paskaitas Ankaros mokytojų ko 
legijoje. 

— Tev. Jurgis Gailiušis pas
kirtas naujuoju Lietuvių Pran
ciškonų Amerikoje provinciolu. 
Jis gimė 1912 m. sausio 20 d. 
Troškūnuose, Panevėžio apskr. 
Į vienuolyną įstojo 1934 m. lie
pos 31 d., amžinuosius įžadus 
padare 1939 m. liepos 15 d. Al-
vernos kalne, Italijoje. Teologi
ją studijavo Italijoje, Kauno 
Metrop. kun. seminarijoje ir 
Muenchene, Vokietijoje. Kuni
gu jis buvo įšventintas jau So
vietų Rusijai užgrobus Lietu
vą, 1940 m. rugpjūčio 11 d. 

X Praeitą savaitę Chicagoje 
įvyko International College of 
Surgeons metinis suvažiavimas. 
Jame dalyvavo chirurgai iš A-
merikos, Europos, ir Azijos. Su
važiavimo proga, iškilmingame 
posėdyje, Chicago Civic Opera, 
dalyvaujant augštiems sve
čiams ir svetimų valstybių kon 
šulams, buvo priimti į Kolegiją 
nauji nariai. Jų tarpe buvo trys 
Amerikos lietuviai: dr. George 
Wiltrakis, St. Charles, BĮ., dr. 
Stephen A. Mickevich(ius) i s 
Bayonne, N. J., ir dr. Peter T. 
Brazis, Chicago, UI. 

Svečių tarpe, be konsulo P. 
Daužvardžio su žmona, buvo 
mokytoja A. Mickevičiene ir 

VOKIETIJOJ 
— VKV prašo kreditų. Vo

kietijos Krašto Valdyba jau se
niai daro pastangas perkelti lie 
tuvių Vasario 16 gimnaziją J 
geografiniai geresnes situacijos 
vietovę, labiau į Vokietijos piet
vakarius, kad gimnazija galėtų 
pasinaudoti ir tų zonų lietuvių 
vaikai. Be to, klimatines Diep-
holzo sąlygos tiek vaikams, tie c 
jų auklėtojams, yra nepalan
kios. Pačios dabartinės patalpoj 
reikalauja didelių remontų, ku
riuos reikėtų atlikti savo lėšo
mis ir visdėlt) nebūtų patikini
mo, kad pata)po3 ateityje nebus 
paimtos kariškiems tikslams. 

Per pusantrų metų Krašto 
/aldyba .JjuMroJo Nordrhein-
Westfalijcje, Hessene ir Rhein-
and-Pfalzc tinkamų gimnazijai 
m bendrabučiu patalpų. Teko į-
ntikinti, kad subombarduotoje 
r gyventojais pertekusioje Vo

kietijoje beveik neįmanoma iš 
viso tokių gimnazijai tinkamų 
pastatų rasti, nekalbant apie 
įsikūrimą juose. 

Krašto Valdyba dabar krei
piasi į Vokietijos Pabėgėlių Ban 
ką, prašydama paremti lietuvių 
sumanymą pasistatyti savo na
mus gimnazijai su patalpomis 
internatui. Apytikriu Krašto 
Valdybos apskaičiavimu, staty
ba gali atsieiti apie 500,000 DM. 
Banko vadovybė prašoma pa
sisakyti principe dėl kreditų sky 
rimo tokiam tikslui, kad Valdy
ba savo planavimuose galėtų dė 
ti pagrindu banko skiriamus 
kreditus ir žinoti, kokioms su
moms teks jieškoti kitų šalti
nių. 

LIETUVIŲ AFIMA1 REIKALINGAS BUTAS Mirtis stebi \ų sutuoktuves 
Cook County ligoninėje buvo) jų abiejų šeimų ir draugų aki-

atliktos vestuvių apeigos, ku- vaizdoje, o mirtis žvelgė į Er-
rias stebėjo sergantieji ir už 
kampo pasislėpusi mirtis. 

Ernest Brooks, 39 metų jau
navedys, vieną kartą sutiko 
Inez Gaines choro repeticijoje. 

neštą iš pakampio. 
„Aš myliu jį" — Inez tarė ty 

liai, — „aš myliu jį ir... išteku 
už jo, nes jis to pageidavo". 

Inez grįžo namo. Ernest pa-
Po choro praktikos jie trumpai siliko ligoninėje. Mirtis slankio-
pasikalbėjo. Tai buvo prieš du ja prie Ernest lovos, 
metus. Pora pradėjo dažniau su Tai įvyko Chicagoje. 

Iš dešinės į kairę: Irena, Raimondas ir Ange'ika 
Prieš 6 mėnesius atvykę iš tremties Antanas ir Mari ir na Am
braziejai turi tris vaikučius: Ireną 8 metų, Angjliką 2'/2 metų 
ir sūnų Raimondą 11 mėnesių. Didelė nelaimė, kad jų dukrelė 
Angelika 2% metų serga polio liga ir negali vaikščioti. Daktcrai 
iš Mercy Hospital, kurie nori pagelbėti teikdami gydvmą ir nau
juosius vaistus pataria, kad jie kuogreičiausiai išsiki austytų į 
kitą, butą, nes dabar gyvendami drėgname rūsyje, ne tik negali 
pagelbėti savo sergančiai dukrelei, bet ir kiti šeimos nariai gali 
taip pat susirgti. Jie labai prašo pranešti, kas žino bent keturių 
kambarių butą, Ciceroje, 111., apie 45-50 dolerių mėnesiui, kurią 
kainą jie pajėgtų mokėti. Adresas yra 1333 So. 48th Ct. Cicero, 111. 

_____ 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Nori panaikinti religines 

laidotuves 

— „Eltos" biuletenis, iki šiol 
kas dvi savaitės leidžiamas Vli-
ko VT, ateityje būsiąs šiek tiek 
reformuotas. 

Kalbėjo apie 12-15 žmonių ir adv. C. F. Paulis (Paulauskas) 
bemaž visi gana kritiškai ir a- su žmona iš New Jersey, ir vie-
bejingai pasisakė apie „Pakly
dusius Paukščius". 

tinių daktarų šeimos bei drau
gai. 

— Palaikymas kultūrines vei 
klos. Manoma pakviesti su spe
cialiai Australijos lietuviams 
skirtais raštais šiuos mūsų kul
tūrininkus: prof. Bal|, prof. 
Myk. Biržišką, prof. Kolupailą, 
prof. Krėvę-Mickevičių, prof. 
Pakštą, prof. Puziną, prof. Sa
lį, prof. Skardžių, rašyt. Vaičių 
laitį ir dail. T. Valių. 

— Sustabdo Instituto veiklą. 
L. K. Fondo Australijos Apy
gardos Valdyba specialiu pra
nešimu,^ paskelbtu „Mūsų Pa
stogės" 177 nr., pranešė visuo
menei sustabdanti Karaliaus 
Mindaugo Instituto veiklą (Mel 
bourne) Kultūros Fondo orga
nizacijoje, nors Institutas yra 
pasiryžęs ir toliau veikti pagal 
savo statutą. 

— Šalpos vajus. Vokietijoje 
likusiems lietuviams sušelpti. A. 
L. B-nės Krašto Valdyba pa
skelbė rugpjūčio-rugsėjo mė
nesių laikotarpyje rūbų, avaly
nės ir pinigų rinkimo vajų. J 
šią vajaus talką pakviesti prisi
dėti vietos bendruomenės apy
linkės, veikiančios lietuviškos 
organizacijos, lietuviai kunigai 
ir paskiri asmenys. Tam reika
lui aukoti pradėta skatinti per 
vietos lietuviškąją spaudą. 

— Jau sudarinėjama lietuviu 
kartoteka. A. L. B. Krašto Val
dybai išsiuntinėjus visoms Apy
linkėms ir Seniūnijoms kartote
kos korteles, kurios buvo at
spausdintos lietuviškoje „Min
ties" spaustuvėje, tiksliai su
registruoti po plačiąją Austra
liją išsisklaidžiusius tautiečius 
tremtinius. 

— Pranas Sakalauskas, iki 
Šiol buvęs A. L. K. D-jos foto 
reporteris, paskutiniu metu pa
kviestas A. L. B. Krašto Val
dybos naujuoju foto reporteriu, 
nes jų ankstyvesnis fotografas 
K. žaliūnas ruošiasi išvykti i 

Rumunijoje dabar mirusiojo 
asmens giminės gali pasirinkti 
dvejopą laidojimo būdą: priva
tų arba valdišką. Pagal val
diškąjį, kuriame nėra jokių re
liginių apeigų, giminėms nieko 
nereikia mokėti, o už privatų 
laidojimą, Kuriame dalyvauja 
dvasininkas, komunistinė vy
riausybė reikalauja mokėti di
delę pinigų sumą, kuri siekia 
dviejų ar trijų mėnesių atlygi
nimą. 

Yra žinių, kad tik fanatiški 
komunistai ir neišsigalį užsimo
kėti laidojami valdišku būdu. 
Ko siekia tuo komunistai? Nori 
apkaltinti religijos atstovus iš
naudojimu, nors tas taksas pa
ti komunistinė vyriausybė nu
stato, o save nori parodyti ge
radare. Komunistai nori panai
kinti religines laidotuves. 

Kokiais keliais klaidžioja 
žemiškoji laime 

Viena Brooklyno mergina ga
vo šaukimą atvykti J policiją ir 
užsimokėti pabaudą už tai, kad 
buvo pastačius savo mašiną 
draudžiamoje vietoje. Mergina 
nuvyko j policijos įstaigą pabau 
dos užsimokėti ir ten sutiko po-
licistą, kuris jai krito į aki, ir 
ji jam; susipažino ir įsimylėjo. 
Meilės rezultatas — susituoki
mas, jvykęs rugsėjo 6 d. 

Išmintingi anglai 
darbininkai 

Anglijos profesinės sąjungos 
savo konferencijoj Margate nu
tarė remti konservatyvios par
tijos nusistatymą, nereikalauti 
uždarbio kėlimo, jei kainos ne
kils. Anglų darbininkai išmin
tingai galvoja, kad nėra pras
mės eiti lenktvnių tarp uždar
bio ir kainų kilimo, ir nori, kad 
prekių kainos nekiltų, o be pre
kių kainų kilimo nėra reikalo 
reikalauti, kad darbininkams už 
darbiai būtų keliami. 

Nori išbraukti iš viešojo 
gyvenimo 

Neseniai Čekoslovakijoje ko
munistinis tribunolas pasmerkė 
įvairiomis kalėjimo bausmėmis 
15 asmenų, daugiausia iš jų ka
talikų intelektualų. Jie buvo kai 
tinami špionažu (kaip įprasta 
pas komunistus). Jie tarp kit
ko buvo kaltinami, jog buvo pa
rengę Trumanui, Churchiliui ir 
Popiežiui memorandumą, kuria
me, girdi, įrodinėję, kad reikia 
karo prieš Čekoslovakijos liau
dies respubliką. Intelektualai ko 
munistų buvo neteisingai apkal
tinti, nes norima juos pašalinti 
iš viešojo gyvenimo. 

Sovietai galį pakeisti savo 
politiką 

Buvęs Kijevo universiteto kai 
bų profesorius, o dabar rusų 
laikraščio New Yorke redakto
rius dr. Lev. Dudin iškėlė min
tį, kad po spalio m. komunistų 
kongreso visai pasikeisianti So
vietų Sąjungos užsienio politi-

sitikti. Niekas iš kaimynų ne
nustebo, kai Inez grįžo namo 
praeitą pavasarį ir pareiškė, 
jog ji ir Ernest susituoks bir
želio 29 d. 

Vedybų diena artėjo. Viskas 
atrodė gerai. Ernest turėjo ge
rą darbą Swift kompanijoje, bet 

' ten buvo vienas dalykas: jis 
ėmė smarkiai kosyti, kiekvieną 
dieną kosulys jį vis labiau var
gino. 

Jau beliko dvi dienos iki ve
dybų. Ernest buvo pasiųstas į 
Cook County ligoninę. Dakta
rai pareiškė Ernesto sužieduoti 
nei, jog jis serga plačių uždegi
mu. Jis tikėjos greit pasveikti. 

Bet jo sveikata negerėjo, ir 
vieną dieną Inez atvyko jo ap
lankyti ir jis jai pareiškė, kad 
jis nepasveiks. Jis sirgo nepa
gydoma kraujo liga.. 

Inez buvo nuliūdusi. Bet kai 
Ernest pasiūlė susituokti, ji ta
rė: „gerai". 

Atėjo šio? savaitės pirmadie
nio vakaras. Inez atvyko į ligo
ninę. Ernest ir Inez susituokė 

— Nepaprastas įvykis. Itali
joje į Turiną traukinys su 1000 
keleivių bėgo dideliu greičiu iš-. 

m" M m _. A : karo lie Australijoje gyveno iki 
tisą valandą be sustojimo. Apsi- K a i u . J1C AU "V °* 

Alaus butelis į galvą 
Andrew O. Tiedemann 37 me

tų, mašinstas, 2043 Flecher, 
praeitą pirmadienį iškėlė teis
me bylą ir nori gauti $65,000 
už sužeidimą š. m. liepos mėn., 
kai alaus butelis palietė jo gal
vą taverne, 1658 Belmont. Ta-
verno savininkai patraukti į 
teismą pagal aludžių įstatymą 
(„dram shop"). 

Taip pat atskirai bylą kelia 
Tiedemann'o žmona Florence, 
35 metų. Ji nori gauti $20,000. 
Ji pareiškė, jog ji pati ir jų ke
turi vaikai negavo išlaikymo, 
kai vyras gydėsi. 

Tiedermann galva buvo sužei 
sta alaus buteliu, kurį sviedė 
taverne nepažįstamas žmogus. 

Vaikas keliavo 9,384 myl. 
Graham Mcllvanie, 7 metų 

amžiaus, padarė 9,384 mylių 
kelionę ir grįžo į namus. Tėvai 
sutiko praeitą pirmadienį Mid-
way areodrome. Graham atskri
do į Chicagą iš Brisbane, Aus
tralijos. 

Mcllvanie sutiko savo žmoną 
Ellen Australijoje 1943 m. Po 

žiūrėjo pečkūrys, kad kažkas I praeitų metų rudenio, ir pas-

negera. Jis rado mašinistą su 
paraližuotą. ir negalint pajudėti 

kui persikėlė gyventi į Free-
port. 

Graham motinos tėvai pa-
Va kokia draugyste. Jeru- j s į ig 0 anūko. Ir šią vasarą vai

kas nuvyko Australijon aplan
kyti savo motinos tėvų. Dabar 
jis jau namie, atlikęs ilgą kt-
lionę. 

žalėje susikūrė Sovietų Sąjun 
gos ir Palestinos Susiartinimo 
Draugija, Maskvos palaikoma. 
Dabar toji draugija pradėjo ka 
bintis į graikų stačiatikių baž
nyčias, esančias Jeruzalėje. 

— Didžiausi manevrai. Vaka
rinių sąjungininkų kariuomenių 
Vokietijoje manevrai prasidės 
rugsėjo 15 d. Amerikiečiai, bri
tai ir prancūzai manevrus da-

ka; Kremlius sueisiąs į drau-j r v s atskirai. Manevruose daly-
gystę su Franco Ispanija ir sų j v a u s a p į e 400.000 karių. 
Perono Argentina, mėginsiąs a-
titraukti Angliją nuo JAV ir da 
rysiąs avantiūras Pietų Ameri
koje. Franco ir Peron negali 

— Gausi šeima. Brazilijoje 
vienoje vargingoje šeimoje gi
mė penketukas, visos mergytės. 

T a r i a s i su Brazi l i ja 

Brazilijos ir Vakarų Vokieti
jos vyriausybės vedė komerci
nius pasitarimus. V. Vokietijos 
delegacija iau crrįžo namo, nors 
sutartis dar ir nepasirašvta, 
bet Brazilijos šaltiniai reiškia 
nuomonę, kad pasitarimai davę 
patenkinamų rezultatų. 

Vyrų kongresas 
Vyrų kongresas įvyks Ro

moje spalio 11 ir 12 d. Ta pro
ga bus pašventinta šv. Leono 
garbei pastatyta bažnyčia Ro
mos priemiestyje. 

prieiti prie susipratimo su JAV, T g v a i yra vedę prieš 10 metų, 
tad, Dudino manymu, jie mielai ° J a u P r i e š tei t u r § J ° 4 m e r " 
sudarysią draugiškumo paktus £ a i t e s i r 3 berniukus. Dvi mer-
su Sovietų Sąjungą. j S a i t * s P° d v i e J u d i e m * m i r S -

— Padvigubino atlyginimą. 

T P U M P A I Iki šio1 nacionalistings Kinij°s 
I IV U I H I kareiviai Formozoje per mėne-

-~ Stiprina persekiojimą. Es-js* gaudavo 32% cento atlygi-
tijos liuteronų arkivyskupas n i m o » ° d a b a r & a u s P** m § n e s * 
Goek pareiškė, '.cad Rytų Vo
kietijos vyriausybė pastaruoju 
metu išvystė didesnę priešre-
liginę veiklą. Komunistinė vy : 

riausybė įsakė registruotis val
diškose ištaigose visiems, kurie 
nori lankyti bažnyčią, ir liute
ronų pastoriai turi pristatyti ci
vilinei adminįstraciiai savo pa
mokslus cenzūrai. Tas pats ar
kivyskupas pareiškė, jog 30 liu
teronų pastorių yra dingę So
vietų Rusijoje.* 

— I .abdarybS Berlyne. Vo
kiečiu katalikų labdarybė išlai
ko 24 ligonines, 25 vaikų na
mus su 2,000 vaiku. 10 jaunimo 
auklėjimo namų, 83 vaikų dar
želius, 2 vaikams poilsio namus 
ir 33 vaikų prieglaudas. Lab
darybė taip pat išlaiko moti
noms poilsio namus ir skaitlin
gas kilnojamąsias ambulatori
jas. 

— V81 giriasi. Minint Japo
nijos kapituliaciją, įvykusią 
prieš 7 metus, Maskvos radijas 
ir spauda per akis melavo, jog 
japonus sumušė raudonoji ar-

. mija. 

62 centus algos. 

— Diktatoriaus Tito „laisvė". 
Slovėnijoje, netoli Austrijos pa
sienio, bolševikinė Tito diktatū
ra uždarė paskutinį katalikų 
laikraštį. Slovėnų dauguma yra 
katalikai. 

— Stud. K. Jasutyte, Laisvo
sios Europos Kolegijos Stras-
burge stipendininkė, gavo spe-f 
cialią premiją iš šios kolegijos! 
už pavyzdingą „bendruomeninę 
dvasią". 

w 

Užsinorėjo rūkyti 
Užpakalyje Winzey Whole-

sale Tabacco namo, 5631 Irving 
Park rd., stovėjo trokas, pri
krautas tabokos už $700 vertės. 
Trokas su taboka dingo. 

Gausiai lanke atkrantes 
Chicagos apylinkės parkų at

krantėmis (pliažais) šių metų 
sezone pasinaudojo 9,307,235 as 
menys. Šiais metais 4 milionais 
žmonių daugiau aplankė at
krantes, negu praeitais metais. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PAtYRIM* 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL, 
TeL WAIbrook 5-9209 

SOPH1L BARCIJS 
U WGF* stoties — ltanga 1S90 

PIRMAD. Iki PUNKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

fiEfiTAD. 8:80 iki 9:80 vaJ. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

IS'to* pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo '. tkl 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
71-1 SO. ROCKWRIiIi ST. 

Chicago 29, IU. HKmlock 4-2418 

LIETUVIU 

f P O S ANTOLOGIJA 

• » r- • •• , 

"Žiūrėkite, tai tūkstančio mėty lietu
viško genijaus kūrinys!" 

Dr. J. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamat&me, kad mes turime se
ną ir didele poeziją. 

S. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

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

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 paslapty, 110 poety atvaizdy. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. OaV'ey Avenue 

CHICAGO 8, ILL . 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 


