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Bolševikų partijos krize 
JUOZAS UNGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Paskelbtasis Rusijos bolševikų partijos XIX suvažiavimas 
(prasideda spalio 5 d.) išjudino viso pasaulio spaudą. Spėliojimų 
visokių, nes tokie kongresai nėra juk kasmetinė pramoga, o po 
jų vėliau ar anksčiau vis kas nors įvyksta. 

Į šaukiamą suvažiavimą gali
ma žiūrėti iš įvairių pusių. Va
karų pasaulio spaudos svoris gal 
labiau krypsta į užsienio politi-
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Per paskutinius dvejus metus 
iŠ daug kur pasiekė žinios apie 
didžiulius valymus partijos pi-

kos aspektus, bet teisingi gali j ramidės pačioje papėdėje. Ne
būti išvedžiojimai išeinant gry-; suskaitomoje daugybėje vietinių 
nai iš vidaus politikos, žinoma, 
nepaneigiant ir čia užsienio po
litikos fono. 

Stockholms - Tidningen ben-

partijos organizacijų visose so
vietų respublikose centro komi
tetų posėdžiuose buvo varoma 
baisi vadinamoji „kritika ir sa-

dradarbis T. Norvvid, kuriam ry vikritika", kuri buvo visų tų va 
tų problemos yra gerai pažįsta
mos, šio kongreso sušaukimo 
priežastimi nori laikyti bolševi
kų partijos vidaus krizės kulmi
naciją. 

Komunistiniame pasaulyje nė
ra jokios paslapties, kad rusų 
bolševikų partija po karo per
gyveno gana pavojingą vidaus 
krizę. Tos krizės priežasčių yra 
daug. Pirmiausia, senoji politikų 
gvardija žymiai sumažėjo ar tai 
dėl karo, ar dėl ligos bei senyvo 
amžiaus, bet bene daugiausia dėl 
tų gana radikalių valymų, ku
rie savo kulminaciją pasiekė 
1937—38 m. 

Dabar partijos narių priskai-
toma ligi 6 milionų, iš kurių 4 

lymų pats svarbiausias įrankis. 
T03 „kritikos bei savikritikos" 
pagrindinis tikslas yra, kad par
tijos nariai, kritikuodami save, 
išduotų ir kitus, kas, be abejoji
mo, palengvina darbą saugumo 
organams, kurie savo ruožtu tu
ri žiūrėti, kad toji procedūra 
būtų kuo efektyviausia. 

Bet ir tai nėjo taip sklandžiai, 
kaip politbiuras manė. Savotiš
kas neorganizuotas solidarumo 
jausmas, ypač jaunesnėje parti
jos narių kartoje, pasirodė daug 
stipresnis už lojalumą partijai. 
Partijos masės atsisakė pačios 
save išduoti ir padėti saugumo 
organams. Buvo manoma, kad 
valymai pasieks ir pačią parti 

milionai'sudaro narius, priimtus'J°s piramidės viršūnę, bet jie, 
deja, dėl pasyvaus pasipriešini
mo užsikirto kur nors viduryje. 

Ryšium su šaukiamu XIX par 
tijos suvažiavimu ką tik paskelb 
tieji planai perorganizuoti par
tiją nėra jokia staigmena, turint 
prieš akis čia ką tik minėtą fo
ną. Tai yra tik nuosekli raida, 
kurios tikslas atstatyti partijos 
mašineriją, kad ji vėl kaip rei-

į partiją po 1941 m. Sunkiais 
karo metais partijos asmens pa 
žymėjimas buvo lygus didvyriš
kam pasižymėjimui kare arba 
karo pramonėje. Šis metodas 
taip švaistytis su partijos nario 
pažymėjimu pasirodė gana lem
tingas tuoj po karo. Du trečda
lius partijos tada sudarė jauni 
žmonės, iš dalies karo demora
lizuoti, nepakankamai apsišvietęM" a n t veiktų, 
partijos moksle ir drausmėje, vi1 Maskvoje, ahot Norwid, % ak 
sai žali ideologiniu atžvilgiu ir 
visai nepribrendę perimti svar
biuosius postus sovietų adminis
tracijoje bei krašto ūkyje. 

Atrodo, kad politbiuras apie 
katastrofinę padėtį plačiuose 
partijos sluogsniuose buvo įsi
tikinęs jau 1950 m., kada buvo 
pradėta plati akcija mažus kol
ūkius jungti į didesnius viene
tus, žodžiu, kada buvo pradėta 
antroji žemės ūkio reforma. To
ji reforma buvo pradėta manant, 
kad vietiniai partijos organai su 

McCarthy laimėj 
nominaciją 

MILVVAUKEE, rūgs. 11. — 
Sen. McCarthy laimėjo nomina
ciją į senatą antram terminui 
nuo respublikonų partijos Wis-
consin valstybėje. Prieš jį kovo
jo dar 4 kandidatai, tačiau kai
mas ir miestas pasisakė už Mc 
Carthy. Šis po laimėjimo pa
reiškė, kad laimėjimą laiko pri
tarimu kovai, kurią jis veda dėl 
komunistų įtakos pašalinimo iš 
valdžios įstaigų, ypač iš valsty
bės departamento. Tą kovą jis 
ir toliau vesiąs. 

Ike - Stevenson 
kalbų skirtumai 

Prezidentinių kandidatų kal
bos girdimos veik kas vakarą 
per radiją ir televiziją. 

Eisenhowerio kalbos vis la
biau linksta į neigiamą kritiką, 
nesiūlančios jokių teigiamų pa
taisų tariamoms blogybėms pa
šalinti. Vienintelis jo paskutinių 
kalbų šūkis yra: balsuokit už 
mane, visa kita ateis savaime. 
Eisenhoweris neberanda nieko 
gero demokratų darbuose, o iš 
Indiariapolyje pasakytos kalbos 
net galima padaryti išvadą, kad 
demokratų administracijoje ne
bėra nė vieno padoraus žmo
gaus. 

Demokratų kandidatas Steven 
šonas ikšiol, sakytume, kalba 
perdaug akademiškai, vengia ka 
binėti stiprius žodžius politi
niams priešams, bet labai gabiai 
pajuokia respublikonų partiją, 
parinkdamas kritikai jos nusi
statymus. Paskutinę savo kalbą 
jis pasakė San Francisco apie.-V. Vokietijos kancleris dr. K. 

Gen. Eisenhowcris atvyksta į Indianapolį laimėti respublikonų, 
kurie prieš konvenciją Čia buvo Tafto šalininkai. Dabar jau 
aišku, kad Eisenhowerio kampanijos tvarkytojai kiekviename 
mieste, kur Eisenhovveris atvyksta kalbos sakyti, organizuoja 
kandidato važinėjimą gatvėmis. (INS) 

Rašys Europai konstituciją 
Iniciatyvos emesi prie Schumano plano prisidėjusios 
valstybes.—Jai< sudaryti visi anglies plieno tvarkymo 

organai. — Adenauer vadovauja ministrų tarybai 
LIUKSEMBURGAS, rūgs. 11. 

— Prie Schumano plano prisidė
jusios valstybės sudarė dar vie
ną sutartyje numatytą Europos 
anglies ir plieno bendruomenės 
organą - ministrų tarybą, kuri, ** ^ r * b ų h™°* P ^ a m s pra 

Pasitraukė Arabų 
Lygos šulas 

KAIRAS, rūgs. 11. — Prieš 

bus ryšys tarp tos bendruome-Į 
nės vykdomojo organo ( jis jaU| 
sudarytas ir pradėjo veikti) ir( 

sidedant pasitraukė įtakinga 
arabų politinio pasaulio figūra, 
Lygos generalinis sekretorius 
Azzam. Manoma, kad jam įsa
kė pasitraukti dabartinis Egipto 
premjeras Naguib, nes intriguo-

tualią užsienio politikos padėtį 
žiūrima gana rimtai. Vargiai be 
tikima, kad pavyks karo išveng
ti, todėl partijos aparato tinka
mas veikimas yra lygiai svar
bus, kaip ir kovai tinkamų kari
nių dalinių sudarymas. 

Pravdos rugpjūčio 20 d. nume* 
ryje paskelbtas partijos įstatų 
pakeitimo pasiūlymas nekelia 
jokių abejojimų, kad pertvarky
mo pagrindinis tikslas yra su
stiprinti vidinę partijos draus
mę, patepti visą mechanizmą 
naujais valymais ir pakelti vi-

gebės apvaldyti padėtį ir tęsti į d u r k i n i o p a r t i j o s nario ideologi-
g a m y b ą naujuose didžiuose 
ūkiuose, kur kaimų ūkininkai 
buvo suvaryti prievarta ir kaip 
bernai priversti gyventi provi
zoriniuose barakuose, įeigu to
kių buvo. 

Sovietų spauda nedaro jokios 
paslapties, kad reforma visiš
kai nepavyko ir po pusės metų 
turėjo būti sustabdyta. Pasiro
dė, kad provincijos partijos or
ganai tam uždaviniui buvo vi
sai nepriaugę. Žemesnysis parti
jos aparatas veikė labai blogai 
ir pasirodė kaip visai bevertė 
parama administraciniams orga
nams. 

Padėtis naujuose didesniuose 
ūkio vienetuose buvo kiek atitai 
syta mobilizuojant gerą būrį pro 
fesinės inteligentijos, stovinčios 
už partijos ribų, kaip agronomų, 
žemės ūkio inžinierių ir pan. 
Baisios marios kartelio buvo iš
lietos tiek žemesniajai, tiek vi
dutinei partijos piramidės da
liai. Toji pykčio audra tebesiau-
čia dar ir dabar: skaitant parti

nį lygį. 
„Naivu manyti, kad svarbiau

sias suvažiavimo tikslas yra lik
viduoti politbiurą arba sulieti jį 
su organizacijos biuru į partijos 
prezidiumą", rašo Norwid. Joks 
perorganizavimas neįmanomas 
be valymų, kurių šį kartą pati 
partija nenori imtis. Telieka 
vienintelė išeitis: pagal sovie
tišką paprotį ir būdą atiduoti 
visą valymą saugumo aparatui-, 
kurio viršūnėje sėdi pats Beria. 
Stalinas tikriausiai pasitiki juo, 
kaip jis 1937—38 m. pasitikėjo 
Jagoda ir Ježovu. O tatai gal
būt šį tą jau ir reiškia, kad šie
met per aviacijos dieną liepos 27 
d. Beria pirmą kartą istorijoje 
buvo matomas garbės tribūnoje 
šalia Stalino, priešaky visų ki
tų politbiuro narių. 

Kad Malenkovas užlips į tri
būną su partijos perorganizavi
mo pasiūlymu nėra jokia pripuo-
lamybė, nes jis juk yra ir org-
biuro šefas ir politbiuro bei par
tijos sekretoriato narys. Be to, 

užsienio politiką Azijoje. Tai 
buvo daugiau politinės filosofi
jos, bet ne politinės praktikos 
kalba. Nelietė praeities, bet bū
ta išmintingų gairių ateičiai. 

Schachtas Persijoje 
TEHERANAS, rūgs. 11. — Į 

Persiją atvyko vokiečių finansi
ninkas Schachtas, kuris labai 
ilgai kalbėjosi su Mossadegh. 

Parlamentas susirinko į ne
paprastą sesiją, bet pirmasis po 
sėdis buvo slaptas. Pats Mossa
degh padarė pranešimą apie Tru 
mano - Churchilio pasiūlymus, 
bet susvyravęs ką patarti parla
mentui nutarti, nes suabejojęs, 
ar gerai padaręs tuos pasiūly
mus visai atmesdamas. Jo sąži
nę sudrumstęs šachas Phalevi, 
kuris pataręs nepraleisti nė vie
nos galimybės neišnaudotos taip 
išrišti naftos ginčą, kad nebūtų 
nutrauktas bendradarbiavimas 
su JAV ir Anglija ir kad naftos 
pramonė galop pradėtų dirbti. 

jos spaudą galima tuo lengvai jis ir Beria jau kelinti metai su-
įsitikinti. Partijos žmonės kai- daro galingiausią politbiuro gru-

atskirų vyriausybių. 
Į tarybą įeina po vieną kiek

vienos valstybės ministerį. Pir-
. - i * janti Azzam taktika, turbūt, ne-

muoju jos pirmininku parinktas, į , . . . . '.. _! . 
• bebus priimtina naujiems Egip
to valdovams. 

Arabų Lygą sudaro šios vals
tybės: Egiptas, Libanas, Syrija, 
Irakas, Jordanas, Jemenas ir 
Saudi Arabija. Jos yra sudariu
sios saugumo paktą, kuris įsiga-

Adenauer. Picmasis posėdis bu
vo tik steigimo formalumų atli
kimas, bet padarytas ir vienas 
svarbus nutarimas — pavesta 
trečiam tos bendruomenės orga
nui (parlamentų paskirtų atsto
vų susirinkimui, pradedančiam j liojo rugpjūčio 23 d. Posėdžiuo-
šiandien pirmą sesiją Strasbour-1 se dalyvaus gen. Naguib kaip 
ge) parašyti Jungtinių Europos 
valstybių konstituciją iki kitų 
metų kovo mėn. 

Egipto ministeris pirmininkas. 
Vakarai posėdžio nutarimų 

lauks nekantriai, nes šiame po-
Kaip matome, tos 6 Schuma-| sėdyje neabejotinai bus aptarti 

no planą priėmusios valstybės, santykiai su Vakarais ir Izrae 

tinami oportunizmu, nepotizmu, 
atsakingumo jausmo stoka, abuo 

pę, vadinamą duumviratu. Tat 
visai nenuostabu, kad Beria no-

jumu, žema ideologine tempera- 'r i išvengti prožektorių .šviesos 
tūra, partijos mokslo nemokėji
mu ir t.t. Centrinė partijos va
dovybė negalėjo kaip reikiant 
partijos mašinerijos apvaldyti. 
Partijos kontrolė krašto ūkyje 
veikė nepaprastai blogai. 

ir mano, kad daug patogiau sa
vo uždavinį atlikti už Malenko-
vo plačios nugaros, Stalinui lai
minant. Bet tatai reiškia dar ir 
tai, kad duumviratas yra pasie
kęs savo galutinę pergalę polit-

H. Sohaeht, žymus vokiečių 
finansininkas, išmokęs Hitlerį 
vesti karą be tvirtos valiutos, 
Persijos premjero Mossadegh 
pakviestas atvyko į Persiją 
padėti finansines krizes išpai
nioti. (INS) 

(Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Olandija, Belgija ir Liuksem
burgas) ne juokais eina prie Eu 
ropos vienijimo — sudariusios 
vieną plieno ir anglies rinką, jos 
ėmėsi iniciatyvos pradėti kurti 
bendrus ir politiniai — konsti
tucinius organus. 

Europos ekonominio parlamen 
to pagrindai jau realiai padėti 
anglies ir plieno bendruomenės 
trečiajame organe. Tas pats ir 
su vyr. Europos Tribunolu. Be
lieka tik apjungti kitas ūkio ša
kas ir ant visko galiausiai uždė
ti politinę kepurę — įkurti Eu
ropos konfederaciją. Juk bendra 
Europos armija ant popierio 
taipgi sukurta. Tik visa bėda, 
kad tame svarbiame darbe ne
gali dalyvauti daugiau kaip pu
sė Europos. 

liu, su kuriuo visi tie kraštai te
bėra karo stovyje. 

Patrulių vargai 
Berlyno plente 

BERLYNAS, rūgs. 11. — So
vietai vėl nebeleidžia JAV ir bri 
tų kariniams patruliams vykdy
ti pareigų ant plento, kuriuo 
vyksta vakarinio Berlyno susi
siekimas su V. Vokietija, nors 
pats gen. čuikovas pažadėjo 
JAV augštajam komisarui, kad 
daugiau nesusipratimų tuo rei
kalu nebus. Pranešama, kad są
jungininkų komendantai Berly
ne nuo plento patruliavimo nu
tarė atsisakyti. 

• Valstybės dep. neigia žinią, 
kad 2 Chiang divizijos iš Formo 
zos kelsis į Korėją. 

biure ir sudaro branduolį tos 
bolševikų grupės, kurioje, kai 
tik ateis laikas, vyks tikroji ko
va už Stalino sosto paveldėji
mą. 

Chicagoje nuomos kils 10 proc. 
Patarimui dar turi pritarti federalinė nuomųį kontroles 
įstaiga.—Pakėlimas apskaičiuojamas pagal 1947 m. 

nuomą 
CHICAGO, rūgs. 11. — Cook kelti, tai tas pakėlimas įskaito-

County Rent Advisory Board mas į 10 proc. Šį nutarimą turi 
(patariamoji piliečių komisija , dar patvirtinti federalinė nuomų 
nuomų kontrolės reikalais), f e- j kontrolės įstaiga, 
deralinės nuomų kontrolės įstai- j Nuomų kontrolė Chicagoje 
gos paprašyta, svarstė Chica-'jau pratęsta iki 1953' m. bal. 
gos miesto tarybos pasiūlymą 30 d. 
leisti pakelti nuomas 10 ir 15 j Ši komisija dar nesvarstė ki-
proc. (10 proc. namams su dau- tų dviejų miesto tarybos pasiū-
giau kaip 6 butais ir 15 proc. su lymų visai panaikinti nuomų 
6 butais ir mažiau) ir nutarė kontrolę vadinamiems rooming 
siūlyti leisti visiems namams pa ir prabanginiams namams, 
kelti nuomas tik 10 proc. nuo Oras Chicagoje 
tos sumos, kuri buvo leista 1947 Kiek debesuota, bet karšta, 
m. birželio 30 d. Kas po tos da- Temperatūra apie 90 laipsnių, 
tos yra gavęs leidimą nuomą pa Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:09. 

Texas demokratai už Ike 
Į sąrašą įrašo Stevensoną, bet patarė balsuoti už 

Eisenhowerį 
. AMARILLO, rūgs. 11. — Te-
xas yalstybės demokratų kon
vencija į oficialų demokratų par 
tijos sąrašą įrašė gub. Stevenso-
no kandidatūrą, bet kartu priė
mė rezoliuciją, raginančią visus 
demokratus balsuoti ir dirbti, 
kad laimėtų gen. Eisenhoweris. 
Toji rezoliucija buvusi priimta 
su dideliu entuziazmu ir mažiau
siai jai priešintasi. 

Stevensonas pateko į Texas 
valstybės sąrašą tik todėl, kad 
Texas delegacija demokratų kon 
vencijoje davė pažadą išstatyti 
tik tautinės konvencijos nomi
nuotą kandidatą, kad taip rei
kia padaryti pagal naujausią 
Texas rinkimų įstatymą ir kad 
galėtų balsuoti už Stevensoną 
tie, kurie to nori. 

Texas sukilo prieš Stevenso
ną todėl, kad šis parėmė prez. 
Trumano nuomonę, jog po van
deniu prie Amerikos krantų 
esanti nafta priklauso visoms 
JAV, o ne atskiroms valstybėms. 
Texas gyventojai mano, kad tas 
turtas yra valstybės nuosavybė. 

Pasikėsinimas 
TOKIO, rūgs. 11. — Trys ne

žinomi jauni asmens metė „Mo
lotovo kokteilį" į automobilį, 
kuriuo vyko 3 JAV aviacijos 
karininkai netoli vienos aviaci
jos bazės pietinėje Japonijoje. 
Karininkai apdeginti, piktada
riai dar nesurasti. Norima išaiš
kinti kieno tai darbas: komunis
tų ar nacionalistų fanatikų? 

Persų dvarininkai 
sabotuoja dekretą 

TEHERANAS, rūgs. 11. — 
Persijos žemės savininkai atkak
liai sabotuoja Mossadegh įsaky
mą, kad 10 proc. žemės savinin
kui tenkančio derliaus būtų grą 
žinta jo žemės nuomininkams, o 
kitas 10 proc. atiduotas kaimo 
tarybai, kad būtų panaudota že 
mės nuomininkų būklei gerinti. 
Kaimų tarybos yra naujai su
kurtos tuo pačiu dekretu, kuris 
atima iš žemės savininkų 20 
proc. derliaus nuomininkų nau
dai. 

Dekreto vykdymui prižiūrėti 
Mossadegh paskyrė kiekvienai 
provincijai (jų yra 10) savo spe
cialų atstovą ir suteikė jam ne
paprastai plačias teises. Pieti
nėje krašto dalyje jau buvę nuo
mininkų susidūrimų su žemės 
savininkais, kurie biją begrįžti 
į savo dvarus iš miestų reziden
cijų, kur jie gyvena nieko ne
veikdami. 

Meksikos planas 
del belaisvių 

MEXICO CITY, rūgs. 11. — 
Meksikos vyriausybė per Jungt. 
Tautas pasiūlė Korėjos karo ko
munistų belaisvių klausimą taip 
išspręsti — kas nenori grįžti na
mo po armisticijos, tas įkurdina
mas neutraliose valstybėse. Ko
munistam nebebus pagrindo 
teigti, kad kinai bus įjungti į 
Chiang Kai-sheko, o korėjie
čiai į P. Korėjos armijas. JAV 
pasiūlymą sutikusios palankiai.-

Šaudo inžinierius 
VIENA, rūgs. 10. — Juodo

sios jūros — Dunojaus kanalo 
statybos Rumunijoje 5 augšti 
valdininkai nuteisti pakarti, o 5 
kalėti, nes sabotavę darbus bū^ 
darni JAV špionažo tarnyboje. 
Rumunijos radijas praneša, kad 
visi priklausę „senajai inžinierių 
gvardijai". Spėjama betgi, kad 
tie asmens nuteisti ne už savo 
kaltes, o už komunistų vyriau
sių vadovų nesugebėjimą dar
bams vadovauti. 

• Liuksemburge vakar vėl ta
rėsi Vokietijos kancleris Ade-
naueris su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministru dėl Saaro kraš 
to. Pranešama, kad šis pasitari
mas galįs būti laimingas — Saa-
ras greičiausiai gausiąs visokią 
autonomiją suvienytoje Europo
je. 

• Japonijos fabrikuose JAV 
užsakysiančios ginklų už 200 
mil. dol. 

• Mandžiūrijoj gyvenantiems 
korėjiečiams esanti įsteigta „au 
tonominė vyriausybė". Tai įvy
kę rugsėjo 3 d. Vyriausybės bu
veinė esanti Kirino provincijoje 
Yenpien mieste. Vyriausybės ži 
nioje būsią apie 540,000 korėjie-
v • 

cių. 
• Turkijos kariuomenė vykdo 

pratimus, bandydama Bosforo 
sąsiaurio apgynimo galimybes. 

i Pratimus stebi Nato štabo ka
rininkai. 

• Mossadegh paleido iš Persi
jos armijos 10 generolų ir du 
pulkininku. Penki generolai jau 
seniau paleisti. Mossadegh čia 
veikia kaip krašto apsaugos mi
nistras. 

Kalendorius 
Rugsėjo 11 d.: šv. Protas ir 

draugai. Senovės: Gintautas ir 
Sungailė. 

Rugsėjo 12 d.: Svč. P. Marijos 
Vardas. Senovės: Diemedis ir 
Mautminė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Krašto apsaugos departamentas ir Atominės Energijos 

komisija praneša, kad šį rudenį Eniwetok bandymų laukuose Pa-
cifiko viduryje vėl bus bandomi atominiai ginklai. Bandymų tiks
las — atominių ginklų tobulinimas. Spėliojama, kad jau gali būti 
bandoma vandenilio bomba bent preliminarinėje formoje. 

— Sakoma, kad angliakasių unijos derybos su pietinių ka
syklų savininkų atstovais padariusios pažangos — pasiekta su
sitarimo kaikuriais klausimais. 

— Ūkio mobilizacijos įstaiga greit dar atleisianti kredito 
kontrolės varžtus — atšauksianti nuostatus, tvarkančius rankpi
nigių už namus dydžio nustatymą. 

— Pietų korėjiečiai atsiėmė iš kinų Capitol kalvą Panmunjom 
apylinkėse. Kovos už ją vyko 5 dienas. j 

— / Hong Kongą atvyko dar du įš Kinijos ištremti katalikų 
vyskupai — vienas ispanas, kitas italas. Vienas išlaikytas kalėji
me 10 mėn. ir paleistas vos gyvas. 

— D. Acheson patvirtino žinią, kad Korėjos karo klausimas 
viena ar kita forma bus svarstomas Jungtinėse Tautose šio ru
dens sesijoje. Korėjos frontą lanką JAV kongresą nariai pareiškė, 
kad visos kalbos apie amunicijos trūkumą Korėjos fronte yra be 
pagrindo. 

— Egipto žemės savininkams už nusavinamą žemę bus apmo
kėta per 30 metų išperkamais valstybės bonais. Savininkai gaus 
už nusavinamą žemę 10 kartų tiek, kiek dabar gauna nuomos. Sa
vininkai gali savo žemę parduoti nuomininkams. Reformą norima 
įvykdyti per 5 metus. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLiu^IS 
B5sr 

Ketvirtadienis, rugsėjo 11, 1952 
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STUDENTŲ AT-KŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Šią savaitę jaukiame Sigalaa 

du redaktorius, kurie dirba ka
talikiško* spaudos darbą, Įverti
no ir pats Sv. Tėvas, apdovano
damas juos "Pro Ecclesia ©* viešbutyje vyksta, studente atei 
Pontifice" medaliais. Jubiliatų ^ t i n i n k u nuvažiavimas. Savait

galiui yra numatyta sekanti 
programa: 

Medžiagą siusti šiuo adresu: VYT. RAD2IUS, 7031 So Artosian 
Ave., Chicago 29, IH. Telefonas RE 7-02535 

nuveiktus darbus vaizdžiai api 
budino kun. dr. A. Juška. Jų 
pagerbimo metu spontaniškai 
salėjo išsiveržė galinga* "Ilgiau Seštadienj, rugsSjo 13 d. prof. 

s i ų 

ĮSIGYKIME SAVAS JAUNIMO STOVYKLAS 
Jungtinių Amerikos Valsty

bių socialinėje sistemoje apsi
draudimas gyvybes ir ligos at
veju yra plačiai praktikuoja
mas ir reikalingas. Tam tiks
lui ir lietuviškoji bendruomene 
Amerikoje turi dvi stambias fra 
ternalines apdraudos organizaci 
jas ir visą eilę kitų smulkes
niųjų. Apsidraudimas vien dar
bovietėje klausimo neišspren
džia, ypačiai kai darbas yra kei 
Čiamas, be to, darbovietes ap-
drauda dažniausiai neliečia šei
mos narių. 

Šiuo kartu mūsų specialus su-
susidomejimas apdraudos klausi 
mais yra kilęs ryšium su Lie
tuvių R. Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje paskutiniojo su
važiavimo nutarimais. Juose 
yra ryškiai konstatuota, kad 
LRKSA rūpi ne vien narių ap
draudos reikalai, bet taip pat 
lietuvių katalikų kultūrine veik
la. 

Susivienijimas yra pasiryžęs 
naujni prirašytų narių pirmųjų 
metų mokestį skirti jaunimo sto 
vykių įsigijimui, lietuviškų kny 
gų leidiniu ir pagal galimybę ne
turtingųjų studentų šalpai. 
Toks LRKSA nusistatymas yra 
sveikintinas, nes jis tuo paryš-

Jttttft" Vyr redaktorius L. Ga l™» paskaita, stud. ateitinin-
Simutis pasakė entuziastingą ko teismas, meno ir literatūros 
kalbą, kuri visus susirinkusius vakaras dalyvaujant A^ Baro-
labai optimistiškai nuteikė. Jis nui solistams D. Stankaitytei 
pareiškė, kad jo noras yra, jog į * J. Vazneliui, pianistei A. Pra

šė, nepavykstant įeiti į gerės- v i g . v a i k f t į l i e t u v i š k a į kalbėtų, puolenytei ir kitoms jaunoms 
nęsias stovyklas. Stovyklavimo I j a u s t ų i r p u r e n t ų lietuvišką že 
vietą kas met keičiant, saviškai j m ę u N e n u g i m i n k i m i r negyven 
stovyklą įsirengti bei ją išpuoš- k i m y i e n p r a e i t i m į t drąsiai žiū 
ti yra neįmanoma. Todėl įsi
gijimas lietuviškam jaunimui 
savų stovyklų, kuriose būtų iš
vystoma auklėjamoji lietuvių 
katalikų jaunimo veikla, yra 
labai gražus pasiryžimas. 

Ateitininkų Federacijos Vy
riausioji Valdyba, gavusi pasiū
lymą iš Susivienijimo vadovy
bės prisidėti prie šio plano vyk
dymo, nutarė paraginti visus 
ateitininkus-es remti LRKSA 
darbą patiems į Susivienijimą 
įstojant bei kitus raginant ap
sidrausti. Ateit. Federacijos Vy 
riausioji Valdyba kartu su Su
sivienijimo Vadovybe stengsis 
paruošti tikslius stovyklų įsi
gijimo planus ir naujiems na
riams į Susivienijimą įstojus, 
tuos planus realizuoti. 

Draudimas kitose organiza
cijose, aplenkiant savąją, būtų 
netikslus nes j kitų uždavinius Hant dideles ovaojas, buvo pa 

a žiedėlia. 

Visi ateitininkai ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti. 

KAS Centro Valdyba 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

jėgoms. 

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., su 
važiavimo uždarymas. Iškilmin 

rėkim į ateitį, įsikinkykim l g 0 posėdžio metu kalbės S. Su-
darbus ir bendromis jėgomis 
dirbkim Lietuvos išlaisvinimui. 
Mažiau asmeniškumų, daugiau 
idėjinių darbų! Šiandien neva
lia lietuviui patriotui pasenti; 
šiandien nėra nei per jauno, nei 
per seno lietuvio: visi turi vie
ningai dirbti ir atkovoti savo 
šventas teises". Vyr. redakto
rius kvietė visus nė vienu mo
mentu nesuabejoti dėl Lietuvos • 
atstatymo, kaip kad jis nieka
dos nesuabejojęs. 

Antrasis jubiliatas — Ignas' 
Sakalas — nupasakojo tuos ne
paprastus sunkumus, kuriant 
katalikiškas organizacijas, ko
vojant su laisvamaniais ir jų 
spauda. 

Vėliau red. I. Sakalas papra
šė priimti jį į ateitininkų orga
nizaciją, kas susirinkimo, ke-

IINKSMAVAKARIS 

Chicagos at-kų literatūros bū j 
rells ruošia linksmavakarį, ku-1 
rio programą išpildys būrelio, 
nariai. i 

L. Sirmulytė, D. Brazytė ir 
V. Kleiza skaitys savo kūrybos, 
D. Valančiūtė ir G. Stepaity-
tė — deklamuos, Vida Tautvy-
daitė ir A. Kavaliūnas skambins 
piano. 

Visi kviečiami atsilankyti link 
smavakaryje. Jis įvyks rugsėjo 
20 d. 7 vai. va k. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, Bridgeporte. Įėji 
mas veltui. Valdyba 

\< 

WYLEIt MILITARINfi MOKYKLA. 

Evansvllle, WlsconHin 
Iiorniukal r.—13. Darželis ir iki 8 

skyriaus. Jtiemos mėnesiai praleidžia
mi pietų Floridoj arti Fort Lauder-
dale. Mažos klases. Visokį sportai. 
Arkliais jodinėj imas; choras; or- Į 
chcstras. Rašykite d61 knygeles arba 
saukite Evansvllle 120 del pasikalbė
jimo arba informacijų. Rudenines 
pamokos prasidės rugsėjo 15. 

Mikitos K i e s Fotografijos 
0{ll — II M l O — O ^ I M ^ O O f t M " " * " " * " " * 

VESTUVINĖS NUOTRAUKOS 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. UL18. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 
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Tcl. ofiso III.. 4-6009, rez. I R . 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJA8 IR CHIRUKGAb 
1967 W. Garfleld Biro. 

VAL.: 1—4 Ir t—t 
JefttadieniRis nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

i takvms ketvlrtad. ir Mkmad 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CT50 We»t 7U* 8t 
(prie CalifornJa Av* > 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 
lkl 4 Ir nuo T iki 9 v.v. Refttad. nu 
2 lkl 4 v. trefi.---pagal stmitarlmt; 

Susitarimui skamb. Gito. 6.1321 
Jei neatsiliepia Viocennes 6-3000 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-0778 

neįeina lietuvių katalikų kultū
rines veiklos siekimai. Telkima
sis gi savajame lietuviškame ap 
draudos susivienijime padės 
mums organizuotai įsigyti sa 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, III 
. Vidury bloko tarp 47tti Ir -tflth St. 

MES APRENGSIME )US NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

rel . :Ofieo VI.7-658S, rcZ.IUS.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDiYTOJAS m CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 poplot Ir 7—S v. vak. 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

ftefitad. tik nuo 1—S vai. popie t 
Rezld. 3211 W. OOTH PLACE 

Tel.: Ofiso III . l -r ,819, rez.HE.4-232* 

DU. PETER T. BRAZIS 
<»VL»V'tUJ>H iii CHIRURGAS 

C75T So. viešiem Ave. 
V A I . . : tr»ciu.i. I* ėufttad.. pacral su-

si is i i i ' r a kit<>mi< dienomis nuo 
? <> . 4 ropiet. 7—£ vakare 

kiną esąs ne vien grynai a p a v a s stovyklas ir pagelbėti sa-
draudos institucija, bet taip pat (vam jaunimui auklėtis lietuviš-

kultūrines koje katalikiškoje dvasioje. 
Tad į vieningą ir planingą 

darbą! 
Ateitininkų Federacijos 

Vyriausioji Valdyba 

pozityvus lietuvių 
veiklos veiksnys. 

Mūsų jaunimas vasaros me
tu ligi šiol turėjo glaustis sve
timose nuomojamose stovyklo-

Pagerbti jubiliatai 
S. m. i ugsėjo men. 7 d. mū- jos dabartinę būklę, Vatikaną ir 

sų Tautos Šventes proga įvyko lietuvius. 
Chicagos ateitininkų sendrau- Susirinkimas savo garbes sve 
gių iškilmingas susirinkimas. č į a i g tur^Q i l g a m e č i u s "Drau-
Jame dalyvavo apie 80 sendrau; g Q „ r e d a k t o r i u s L. Šimutį ir I. 
g įu- I Sakalą. L. Šimutis šiemet mini 

Susirinkimas prisiminė a. a. 
Julių Grinkevičių, sukalbėda
mas "Amžiną atilsį". Išreikšta 
nuoširdi padėka buvusiam val
dybos pirmininkui A. Kavaliū
nui, kuris savo energija išjudi
no sendraugius iš sustingimo. 

šiame susirinkime galutinai 
nutarta paimti vieną Diepholzo 
gimnazijos mokinį pilnam me
tiniam išlaikymui. Šiuo mokiniu 
gimnazijos vadovybė paskyrė 
Mariją Audelytę. Taip pat su
dėta $64.65 auto katastrofoje 
sužeistam Antanui Sužiedėliui. 
Nutarta dalyvauti Amerikos Lie 
tuvių Tarybos Chicagos sky
riaus konferencijoje, kuri jvyks 
spalio 12 d. Lietuvių Auditori
joje. 

Kun. K. Juršėna3 referavo 
apie Ateitininkų Šalpos Fondą 
ir kvietė visus dalyvauti lapkri
čio 23 d. koncerte, kuris įvyks 
Sokolų salėje. 

Išvykus "Ateitininkų Sky
riaus" redakt. kun. J. Petrėnui 
iš Chicagos, jam susirinkimas 
pareiškė didžią padėką už įdo
miai vestą skyrių. Šioms parei
goms išrinktas Vytautas Ka
džius. 

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
labai įdomiai kalbėjo apie Itali-

60 m. amžiaus ir 25 m. "Drau
go" redagavimo jubilėjų. I. Sa
kalas — 35 m. jubilėjų, kaip 
yra "Draugo" redaktoriumi. 
Reikšmingas įvykis, kad šiuos 
-

daryta. 

Susirinkimas atsisveikino ir 
su prof. d. Masaičiu ir žmona, 
kurie išvyksta iš Chicagos. 

* 
Sekančiam susirinkime pa

skaitą skaitys J. E. vysk. V. 
Brizgys. 

BALTIMORE, Md., AT-KŲ 
VEIKLA 

Baltimorės at-kąį, kruopščiai 
ruošiasi šauniai at-kų šventei, 
kuri numatyta rugsėjo arilroje 
pusėje. Stud. Irena Lozaitytė 
nuoširdžiai dirba su mokslei
viais, rengdama programą. 

Studentai at-kai, nepasiduoda ' 
mi moksleiviams at-kams, su
rengė išvyką, kvieadami sen-. 
draugius ir moksleivius. Nepai-1 
sant lietaus, nuotaika visų bu
vo puiki ir daina nepaliaujamai 
skambėjo. 

Sendraugių pirmininkas C. 
Surdokas atostogas praleido 
Chicago je. J. N. 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir tvarkų su šiltais . 
p a m u sa la i s . 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai dideli pasi-
_ 

rinkimą. 

• 

Čia galite nusikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

JUKŲ patogumui, krautuvu yru at
dara Ir seknuullonlais nuo 9:30 iki 
2-tros valandos po pietų. 

• 

DUODAME LENGVIEMS 
ISSIMOKCJIMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už iŠsimokejimus 

• • j 
• X 

SOTUS ALKANAM PADEK! I 
AID OVKR8KA8, IiHM 313-J 8. Halsted St., Chicago 8, tel. P A 0-3859 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietija ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ls Europos sande l ' j . Pilnas draudimas. Reikal. pi lno atimt, nerašo. 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1212 

J=* • ^ 

Siuntinys N r. 2 - $6 '>. 
4 iv. rūkytu lupinių 
2 sv. kinuPr'*; tauku 
2 sv morgai ino 
1 sv. kiaulienoj m8so« 

Siuntinys N r 12 — 96.10 
2 sv. rūkytu, lašlniy 
2 sv. kiauliniu taukg 
1 sv. degintos ' avos 
1 sv kakavos 
1 sv. ickolado 
2 sv. cukrau* 

% Į_ - m | «• 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytu. laJlniu 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
i sv. deginto* kavos 
i sv. kakavos 
t sv. šokolado 
4 % sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 8-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 H< . b. kviet. miltų $2.60 
9 s v. gryn. kiaul. taukų §6.26 

II i i I I i i | fjr 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, ashlytiiviis, pečius, skalbiamus mašinas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldus ir Į»J ffi ui Pagal JŪSŲ Užsakymą 

f*Įpąmmmmimm ^ S = 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara Bckmadleniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

OIIK* ir ri '7' lrndja—YArds 7-3526 

M . fi. I. BYLAITIS 
Vidai.•* \alkij, nervų gydytojas 

f R. ] J R A $ VALAITIS 
i;v»>VTOJA« TK CHIRURGAS 

10uC So. Archer Ave. 
' c- tg Tniiioi nia Ave.. fiiauryt.kamp.) 

Vai.: r-ntrad. 2-4. 6-8; fiostad. l-r>; 
pirinad. ir ketvirt. 6-8; trečiad. ir 

penkt. 12:30-6 tik susitarus. 

Tel.: Ofiso WA. 8-3080, rey. 00.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IR CIURURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (iAakyrus ftefttad. ir sekmad.) 

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

Rezld.: f0838 So. VVabash Ave. 

Tel. ofiso V I . 7 0(100. r**. V I . 7-7303 
0R. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tSyec. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Caltfornla Ave. 

V A U : 2—4 Ir 6—» p. p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso VA.7-IHKI, re/..l)A.0-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street . 
( kampas HalHted ir 35-to8 Katv.) 
VAU 1—4 ir 6:80—8:80 p.p. kas
dien išskyrus, trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 s i .YM:I: \ i . n A V I 

Of. GRovehlll 6-4020. r. Ililltop 5-1500 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAlHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VVest Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Trečiad. ir fiostad. pagal sutart} 

Tel.' Dflso Pl i .8-3838, m t ltF..7-0l0f 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
< LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir J:80 
. Iki 9 vak. Trečiad. ir šeSt. uždaryta 

GRovetiM 8-150A 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPKCIALISTf! 

PK1TAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal' 

susitarimą išskyrus trečiad ton lus 
2422 VVest Biarquette Rd. | 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tol. KJMUttll 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cieero 
Kasdien 10—12. Be to. antrad. Ir 
ketvlrtad. 6:30—9 v. v. šostad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 40th Ct. 

Offem teleffonas Vlrginia 7-IH88 

DR. AL RAfcKUS 
GYDYt»»AS IR CHIRURGAB 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečiad. ir sekmad. tik sualtaru* 

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

keičia stiklus Ir remna. 
1701 S. Damen Ave. Chicago, OL 

fiauklte — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, ieštad.: 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir aekmad 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso Y A 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS & CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrdSt 
Ofiso Tet REIiance 6-4410 
llezkL telef. OltovehJJl 8-0817 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir «—3: trečiad.. se* 

tad. ir Bcknad. tt'- pagal sutart} 
M . : Of 1M) YA.7-4T87, r o t TR.8- i 830 
Jei neatsilieps virfimlnetl telefoną1 

saukite: MTdnay 3-0001 

Tel.: Ofiso HM. 1-2123, re^.PIt.6-8184 
DR. V. P. TUMA$0N1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 
Spee. ehirurginCs ilgos 

6255 South YVestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 

SeStad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
sekmadieniai? uždaryta. 

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

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERUK LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halhted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniui* 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso FH.tt-8440 rt/./Hr..4-3IMJ 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 V\est Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki S vaK 
Trečiad. ir še.štad. uucal .»utart| 

Tel. Ofiso <A H-0257, re*. I»lt i>-<ii»..w 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

1821 So. Halsted Street 
Uezkl. 0000 S. Artesslan A v a 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA? 

25 mery patyrimas 

Tel . Y Artis 7-1K2U 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akie 
latalao 

Ofisas Ir akinių dirbtuve* 
7 5 6 VVest 351h S t r e e t 

VAL.: nuo 10 iki t, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; Sefitad. 10—8 p.p 

A . >-
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& 

KIJUT8YTITR-
LITHCflNIAN MEL0DIES 

STOTU U I ' A O RANGA 1050 KtL. 
Kiekvieni) sekmad. 3:00—3:30 

(Detrolt laiku) 

R E I K A L A I S K R E I P K I T Ė S 
1 S7!W* J,e*uro Ave. 

Detroie 37, Mlchl^an 
l e * . HP>«dv»ay 3-2224 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Pri ede Geras Pelnas! 

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

CITIZEN'S FEDERAL SAVINOS & 
1542 Halsted Street 

LOAN ASSOCIATION 
Chicago Heights, Illinois 

JLL 
• . ! . • • ! • , . . , : . - . J . . . i»ii 

' 
x= *—mmm .+JM 

Telefonas: RKlianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

« (LIETUVIS GYDYTOJAS) 
f^i! 3925 VVest 59th Street 

VAI*: 2—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti. 

Ofiso telef.: LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia saukite KKdzle S.2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2: SO v. 
Vak.: pirm., an tr , kotvlrt. 6-8:80 v 

TreČUkdten] tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-6557, rez.RE-«4966 

DR. FRAHK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
1051 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir se&tad. vak 

Tel. Ofiso O R 6-A8V9 P U «• « $ l 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

2 4 2 3 W E S T 68rd S t r e e t 
(kampas 68 Ir Artesian) 

VAL: 2 - - 4 p. p. ir nUo 6—8 v. vak 
Troč. Ir šeSt. 2—4 ». p. Sekm. uždar. 

I u/aii»tnii<iju 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPI'OMETRISTAS 

AKU SIMCIAMSTAK 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pinnad. antrad. ketvlrtad 
ponktAd. 9 80—12: 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, ftefitad. 9:80 lkl 

12; 1.80 iki 6 vai. vak. 
CAnal 0-0524. Platt Bld«. 

•w 

Telefonas OT<ymplc 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Ilalntcd St, Cbicago 
VAL.: pirm. treč., fiešt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 #ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pūgai susitarimų. 
4003 Archer Avenue 

Truputi J rytus nuo Californta 
TeL YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 Wcst 71st. St. 
PriAmimo laikas pagal susitarimą 

relefonas GRovehlll 6-67*5 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Wefltern Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telef 'nas GrovehlU A-ta«» 
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D R A U G A S 
THE UTHTJANIAN DAILY IBOEND 

4S84 8. Oakley Ave., Chlcago 8, III. Tei. Vlrglnte 7-6640; T-SS41; f-tMfl 
Rntered aa Seoond-Claaa Matter Marcb SI, 1018, at Chlcago, IUtnoU 

Under the Aot ofMarch 1,1879 

« • * • • 
tJflfffRAffBI OftAtJGAB, (SHfcAGO, ILECTOn 

l,-Ni..a..,.i a Į i f c l . l i i n ' n m a M t l I I I IIII|ĮĮ|»II|ĮIĮĮIĮ»I 

liembarof the Cathollc PreMAaa'n 

Publlahed datly, except Sundaya, 
Uthuanlan CatholH Preas Soclety. 

PRENUMERATA: Httami 
Chlcago j Ir Ciceroj |».00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* $8.00 
t/ialenyje $11.00 

BUB8CRIPTION KATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$8.00 per year ln Chlcago A Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų 8 m*n.. 1 m l a 

$5.00 $8.76 $1.86 
$4.60 $2.60 $1.00 
15.50 $8.00 $1.16 

Redakcija straipsniui taiso saro nuollūra. Nesuuaudotu straipsnių ne 
saugo, juos grąžina tik UI anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Kryžkele 
DR. V. LITAS, Europa 

0, jei vergai sukiltu... 
DIDELIS KLAUSIMAS 

Ir jei spauda, savo metu, daugiau ar mažiau kėlė preventy-
vinio karo mintį, dabar tuo klausimu jau mažiau kas girdima. 
Bet laikraščių politiniai komentatoriai dabar turi nemaža dar
bo, bandydami įžvelgti į respublikonų ir demokratų programose 
įrašytas ir rytinių Europos kraštų laisvinimo sąvokas. Kai ku
ri spaudos dalis be jokių rezervų ir stato didįjį klausimą: "Ką 
darys Jungtines Valstybes, jei kurią dieną lenkai, čekai, vengrai 
ar kuri kita pavergtoji tauta sukils prieš raudonuosius engėjus?" 

Ar m e s nič nieko nedarysime, kai komunistai skers suki
lėlius bei kitus nebandančius nusikratyti prievarta užkrautus 
režimus? O, gal JAV turi tiesioginiai įsikišti, nors tai ir būtų 
didele rizika pradėti III-jį pasaulin} ir atominį karą? 

Laikraščių nuomone, kaip tik tie klausimai kedena Washing-
tono galvočius jau nuo pat pirmųjų ryt. Europos okupacijos 
dienų. Nereikia ir aiškinti, kad laisvę mylį amerikečiai be jo
kių abejojimų simpatizuos pavergtųjų didvyriškoms pastangoms 
išlaisvinti savuosius kraštus ir tautas. Taipogi lauktina, kad kai 
kurios stiprios amerikiečių grupes reikalaus beatodairinio Ame
rikos įsikišimo. Bet, tos pat spaudos manymu, pagrindiniai 
amerikiečių interesai neleis karines intervencijos, kas kartu 
reikštų Maskvos didžiausią laimėjimą. 

DK \s i KALBA, BET KUR PLANAI? 
Panašūs samprotavimai darosi vis aktualesni, o ypač po 

neužmirštamos gen. Eisenhowerio kalbos Amerikos Legiono su
važiavime (rugpj. 25), kurioje jis ypač kaltino demokratų ad
ministraciją permažai kreipiant dėmesio į dabartinių sovietinių 
satelitų išlaisvinimą. Bet ir vis smarkiau į politikos lauką žen
giąs Eisenhoweris, visdelto buvo kiek atsargus, kad nedavė 
konkretaus paaiškinimo ar plano, kaip jis įsivaizduoja tų kraštų 
išlaisvinimą, jei pats atsisėstų Baltųjų Rūmų kėdėn. Gi prezi
dentas Trumanas, atsakydamas kaltintojui, teigė, kad jo giliu 
įsitikinimu, generolo politika vestų tik į tretįjį pasaulio karą, 
o ryt. Europos kraštai taptų "atominio karo lauku". Į tai at
siliepdamas Eisenhowerio užsienio politikos patarėjas John P. 
Dulles išsireiškė, kad, girdi, nereikia galvoti, kad gen. Eisenho-
weris būtų tiek naivus, kad ragintų sovietų neginkluotus ver
gus prie atviro sukilimo, kuris tik galėtų privesti prie visiško 
patriotų išnaikinimo anapus geležinės uždangos. Toliau, tas 
pat Dulles, jau pateikia mums visiems sunkokai išsprendžiamą 
mįslę. Pasak jį. "yra dar nesuskaitoma daugybė taikingų kelių, 
kurių vykdymas gali sudaryti tokių didelių sunkumų, kad ru
sai gali atsisakyti tų kraštų valdymo. Tą matome ir Jugoslavi
jos atvejuj". Iš vis, vargiai tikėtina ar ir pats p. Dulles tebe
tiki tiems pasakytiems žodžiams, o ypač jų, lyg ir paslėptai, 
prasmei. 

LAIKAS RIMTAI PLANUOTI 

11. , . - noviškomis patrankomis ir iš 
Washingtonas nustebintas, o . . kJ " ' l* u IS 

., Al *, i kurios regėti nuostabus va zdas 
Londonas papiktmtas, Maskva 

VOKIEČIAI TIKI, JOG RYTU VOKIETIJA GREIT 
BUS LAISVA 

Pasikalbėjimas iš Pax Romaną 22-jo pasaulinio 
kongreso Kanadoje 

VYTAUTAS ZVIRZDYS 

Quebec, Kanada, rugp. 30 j kurie liečia ypatingesniu būdu 
Gražioje Quebeco seminarijos Vokietijos ir Prancūzijos inte-
terasoje, kuri "apsaugota" se- resus. Vokiečių studentija ypa

tingai skaudžiai išgyvena Rytų 

pralinksminta — šitok3 susidaro 
pasaulinių politikos svorio cent
rų vaizdas po to, kai Mossa-
deghas, Irano ministeris pirmi
ninkas, Amerikos ir Didžiosios 
Britanijos pasiūlymą naftos 
konflikto klausimu atmetė. Naf 
tos reikalas dabar užmezgė nuo
latinį pasikalbėjimą tarp Londo
no ir Washingtono. 

Reikia pasakyti, kad Wa-
shingtono pasiūlymą daryti Ira-
nui nuolaidų Londonas priėmė 
labai nenoromis. Washingtono 
manymu, Iranas, kaip k ra Aluti 
nis Vakarų pasaulio partneris, 
ūkiniu požiūriu turi būti pa
remtas, kad tuo būdu būtų iš
vengtas jo pasidavimas bolše
vizmui. Irano subolševikinimas 
suduotų rimtą smūgį Vaka
rams. Daugiausia Londonas bi
jojo, kad Amerika nepasidarytų 
Irano naftos paveldėtoju. Lon
donui nepatiko, kad Amerikos 
naftos žinovas, sėdėdamas Te-

į šv. Lauryno upę, Jūsų kores
pondentas oficialaus Pax Ro
maną metu gurkšnodamas vy
ną su vienu vokiečių studentų 
delegatu, draugiškai kalbėjosi 
apie dabartinę vokiečių studen-

Vokietijos studentijos atskyri
mą Rytų Vokietijoj, kuri išgy
vena rusų okupaciją, bet su 
kurią Vakarų Vokietijos stu
dentija yra kontakte ir visa šir 
dim susirišusi. "Vakarų Vokie
tijos studentija", Heinz Thielio 

tijos padėtį. Vokiečių studentų sakiniu, "turi vilties, kad ir vėl 
atstovų Pax Romaną su važia-' greit laisvo universiteto mintis 
vime yra 3, intelektualų taip bus įgyvendinta Rytų Vokieti-
pat trys, kurių tarpe ir filoso
fijos prof. Pieper. Heinz Thiel, 
studijuojąs chemiją ir ekono
miją Koelno universitete, yra 

joje". Galima pridurti. Jog vo
kiečiai gerai pažįsta bolševiz
mą ir nėra naivūs, kuriuo būdu 
laisve į R. Vokietiją gali grįž-

vienas iš vokiečių studentų de-jti. KDSE nėra politinė, bet vi 
£• legatų, ats tovaująs Vokiečių ! sa vokiečių studentija daugiau 

Katalikų Studentų Sąjungos . negu bet kada interesuojasi po 
(Katholisehe Deutsche Studen-1 litiniais klausimais ir tikisi tu-
ten Einigung) pirmininką, šiai I resianti progos visu atsakingu-
vokiečių studentų organizacijai I mu prisidėti prie demokratinės 
priklauso visų vokiečių un-tų I Vokietijos valstybės gyvenimo 
katalikų studentų parapijų na-1 pasidalinimo. Paklaustas, ką 
nai. Sąjungos veikloj stipriau vokiečių studentai mano apie 
dalyvauja tie, kurie priklauso vokiečių armijos atkūrimą, 
įvairiom lokalinėm kat. studen- T h i e i pareiškė, jog armijos Įdė
tų organizacijom. Taigi, sąjun- fc « n o r s i r n e l a b a i s v e i k į n a . 
ga yra panaši į federaciją. Ji 
apima visus 50,000 vokiečių 

herane, derasi su Mossadeghu, I katalikų studentų. KDSE yra 
kokiu būdu paleisti į darbą Aba įkurta tik po karo, taigi, yra ,' 
dano naftos rafinerijas ir kur S L A , ZlE^SE? S K J ! ? J t « budu< s a k e V*> tie vokiečių 
parduoti naftą. 

i7™3^ t-iTr* -xV"r *W*1U» menėj, "numano, kokios struk KDSE laiko išlaikymą gyvo 
bendro vokiečių katalikų stu
dentų intereso įvairiose lokali 
nėse pavienėse studentų gru
pėse, kurios nėra organizuotos 
ant uniforminio pagrindo. Tai
gi, sąjunga siekia vieningumo 
įvairume. Vokiečių studentai 
finansiškai nėca stiprūs. Apie 
60% visos stuaentijos mokosi 
užsidirbdami pinigus kaip dar-1 
bininkai fabrikuose ir įvairiose I riausybės Bonnoje". 
įmonėse. 30% studentijos gau-l į^Y « - . , 
na dalinę paramą iš tėvų arba H e i n z T h l e l g y v e n a L e v e r k u " 

Londono manymu, Mossade-
ghsa gąsdindamas bolševizmu, 
iš Vakarų pasaulio nori išgauti 
didžiausių nuolaidų. Bet nuolai
doms dabar ateina galas. 

Maskva nudžiugo, kad dabar 
Irano Tudeh komunistų partija, 
visų pirmiausia reikalaudama 
"demokratinių laisvių", dinasti
jos pašalinimo ir išvarymo Ang 
lijos ir Amerikos "agentų", su
stiprina veiklą, kuri gali prives
ti prie viso Irano subolševikini-
mo. 

Trumano ir Churchillio finan
sinės paramos ir ūkinių paleng
vinimų pasiūlymas ir reikalavi
mas, kad Iranas, prisilaikyda
mas teisinio pagrindo, prisidėtų 
prie Anglo — Iranian Oil Com-
pany santykių sureguliavimo ir 
tolimesnio bendradarbiavimo, 
Mossadegho atmestas, gitas 
Mossadegho kietumas nėra tik 
asmeninis jo fanatizmas: Mos-

ma, bet yra svarstoma išeinant 
iš bendrosios Europos ir pasau
lio politinės padėties". Ypatin-

,gu būdu, sakė jis, tie vokiečių 
nauja organizacija Ypatingu. s t u d e n t a i w i e tarnavo kariuo savo tikslu, Thielio žodžiu, 

tūros ir kokios dvasios būtų 
atkuriamoji vokiečių armija". 

Užsieniečių (egzilų) studentų 
Vokietijoj yra likę maža. Jie 
prisideda prie KDSE veiklos. 
Vokiečių tremtinių studentai 
"turėjo ir dar tebeturi būti nuo 
latos priimami ir remiami. Pa
grindinė pagalba tiem studen
tam ateina iš Federalinės Vy-

Gi tuo pat laiku atsišaukė ir demokratų Stevenson, kuris 
remiamas prezidento, pakaltino abu, Eisenhovverį ir Dulles, už 
jų pareiškimus, kurie gali sukelti tik netikras viltis krašto pi
liečių, kurie turi savo artimuosius anapus geležinės uždangos. 
Be to, panašūs teigimai tegali privesti prie dar didesnių žu- j s a d e g h a s ~ susiduria su dideliu 
dynių ir persekiojimų sovietų valdomuose plotuose a n *» **«-1 kraito gyventojų spaudimu, to-
turą Associatel Press, siekdamit geresnes abipusiškos i^orma-, ^ ^ ^ 
cnos aktualiu klausimu, užklausė vieną (nevardnamą) valstie-. _ . _.;,.. n ., .. 
v. , .. „ , . ".. , , v7 m m . Urano ir Didžiosios Britanijos 
cių vadovą iš ryt. Europos, kuris patvirtino, kad pačiame prin
cipe respublikonų vadai yra teisūs, bet jie sugadinę visą rei
kalą prieš laiką pradėję kalbas apie sabotažą ir kitus pasiprie
šinimo veiksmus, dar jiems neprasidėjus. Anot to rezistencijos 
pareigūno, britai elgiasi geriau, nes jie daugiau daro nei kalba, 
gi amerikiečiai jau iš anksto plačia burna šaukia, ką jie ruo
šiasi ar norėtų daryti, šiame taške jam galima tik pilnai pri
tarti — asmuo žino visą padėtį gerai! Iš įvairiausių viešosios informacijos šaltinių pasisakymų 
opiuoju klausimu, galima būtų eiti prie sekančių išdavų: pirma, 
nereikia galvoti, kad respublikonams sėdint Washingtone lauk
tina aktyvios intervencijos ryt. Europos* kraštuose, oficialaus 
revoliucinių sąjūdžių rėmimo ar ginklų mėtymo rusų užnuga-
gary, o antra, pats laikas amerikiečiams pradėti galvoti, ką šis 
kraštas turėtų daryti, jei kuriame sovietų okupuotame krašte 
įsiliepsnotų rimtas sukilimas. Amerikiečių laikraščiai pabrėžia, 
kad šiuo metu horizonte nesimato tokios galimybės, bet nerei
kia užmiršti, kad anksčiau ar vėliau, kuriame pavergtųjų krašte 
gali iškilti ginkluotas laisves sąjūdis. O, jei jie sukiltų? — Šian
dien dar neturime konkretaus atsakymo. A-is 

Europos valstybiniai biudžetai 
Didesnės Europos valstybės gynybos biudžetus 1953 me

tams, kaip spėjama, nedaug tedidins. Mat, ten vyrauja tenden
cija mažiau ginklams, o daugiau lėšų skirti geresniam ir pato
gesniam gyvenimui. Bet visdelto būsią bandoma kariuomenių ir 
militarinių pabūklų kokybę kelti. Bet jei Stalinas užsimotų 
naujiems agresijos žygiams, tos pačios Vakarų Europos valsty
bės skubiai pakeistų nusistatymą ir visų pajėgų griebtųsi stip
rinti savo gynybą. Tuomet ir valstybiniai 1953 metų biudže
tai iš karto padidėtų. 

Texas demokratai į savo kandidatų sąrašą įtraukė gub. 
Stevensoną, tačiau tos pačios valstybės gubernatorius ir demo
kratų vadas Shivers agituoja balsuoti už gen. Eisenhowerį. 
Kur čia logika? 

naftos konflikto sureguliavimo 
kelias — tai besąlyginis Irano 
naftos nacionalizavimo pripaži
nimas. Klausimas, ar Irano 
naftos nacionalizavimas turi 
rimtą teisinį pagrindą, Mossa
deghu dabar nerūpi. Dabar 
klausimas apima tik nuostolių 

iš universitetų, tik 10% finan
suoja savo studijas iš privačių 
šaltinių. 

Mr. Heinz Thielio žodžiu, po 
ilgų karo metų, kuriais Vokie
tija buvo išskirta iš tarptauti
nio gyvenimo, vokiečių studen
tija, ypatingai KDSE, buvo la
bai suinteresuota kontaktais su 
kitų kraštų studentija. Pasku
tiniais metais Vokietijoj įvyko 
nemaža studentų tarptautinių 
suvažiavimų, kurių metu ypa
tingai buvo svarstomi politiniai 
klausimai, liečia ateities Euro
pos susitvarkymą ir gyvenimą. 
Ypatingi stiprūs kontaktai bu
vo su prancūzų studentais. Su 
prancūzais svarstyti klausimai, 

sen - Kupersteg. Jis paprašė, 
kad šis pasikalbėjimas, jį iš
spausdinus, būtų jam pasiųs
tas. 

Hitlerio pavyzdžiu 
Naujai paskirtas Rytų Vokie

tijos švietimo ministeris Else 
Zaisser išleido potvarkį, kuriuo 
visi „psichiškai neišsivystę" vai 
kai turi būti surinkti į atskiras 
stovyklas. Potvarkis apima ak
lus, kurčius, nebylius ir luošus 
vaikus ir net tokius, kurie per 
4 metus nepasiekia ketvirto sky 
riaus. Tokie vaikai gali būti 
prievarta iš tėvų atimti ir pa
dėti į specialius lagerius. Tai
gi vokiečių komunistai laikosi 
Hitlerio linijos „kovoje dėl ra-

spręstas karinių jėgų panaudo- s § s sveikumo" ir parodo, kad 
bolševizmas skolinosi iš naciz-

Žodis lietuviškam jaunimui 
PROF. A. DAMŲ ŠI S, Cleveland, Ohio 

Gyvenamasis laikotarpis pilnai atsispindi žmonėse, kurių 
veiksmus ir darbus lemia kilni širdis, protas ir valia. Netiktai li
teratas, filosofas, bet dabar ir modernus istorikas nesitenkina sau
sų faktų ir datų atžymėjimu. Žmonių paveikslai jam turi duoti 
pajusti perijodus, kuriuose tie žmonės gyveno. 

Emersono žodžiais tariant, tokių žmonių, kurie buvo savo 
laikmečio garbingumo šventyklos, kurie per gyvenimą ėjo kaip 
dievaičiai, kurių dailiame rūbe buvo išbrėžti stebėtini jų gyvenimo 
įvykiai ir patirtis. Jie, kaip tarnai augštosios Dievo minties, nešė 
į kuklius namučius visą ryto žvaigždžių palaimą ir visas žinomas 
dangaus ir žemės dorybes". Juk ir Jūs kuriate istoriją tos tau-

Į tos, kuri nesutiko tarnauti netiesai, kuri nenusilenkė smurtui, ku
riai jos sąžinės balsas, įsitikinimo laisvė yra nespekuliuojamoji 
vertybė. 

DĖMESYS J r ASITRAUKUSJ IŠ TĖVYNĖS 
Ateities protai gilinsis ir bandys suprasti lietuvio, pasitrau

kusio iš savo tėvynės, tipą ir jo siekimus. Bet jų dėmesys bus į 
jus atkreiptas tiktai tada, jeigu jūsų dailiame gyvenimo rūbe pa
liks pėdsakus jūsų valios ir asmenybės jėgų įvykdyti darbai, gra
žiai nuspalvinti gyvenimo patirtimi, ryžtingos kovos ir pastangų 
kilnumu. Ir nieks neatkreips dėmesio, jeigu jūs šio naujojo pa-

, šaulio srovėje būsite nejudrūs valios nevaldomas objektas, nesio-
rientuojanti ir neaktyvi masė. 

O kaip bebūtų — žmogaus troškimas ir jo augštos paskirties 
prasmė yra būti šiame gyvenime veiksniu ir jį pačiam vairuoti, 
kurti savo, savo tautos ir žmonijos šviesesnę ateitį ir dėl jos ko-
voti, bet nebūti negyvu be orientacijos daiktu, gyvenimo sūkurių 
mėtomu ir vėtomu. Didis yra tas, kuris sugeba pajusti esamuoju 
laiku gyvenimo jam statomus uždavinius ir pasielgti taip, kaip jo 
asmenybės parinkti principai reikalauja. 

Tokia gali būti įžanga svarstant jum3 rūpimą augštųjų studi
jų klausimą. 

STUDIJŲ REIKALINGUMAS 
Po to kai Europa pagimdė universitetinę idėją, kaip studijų 

ir tyrimų darbo centrą, ir pasaulis pasidengė tankiu universiteti
nių institucijų tinklu, linkint savo tautai progreso ir gero, tegali 
būti vienas raginimas — studijuoti privalo kiekvienas-a, kuris-i 
turi tam gabumų ir sveikų smegenų. 

Šiais laikais tauta turinti ambicijos ir noro egzistuoti negali 
tenkintis vien raumenimis. Smegenys gerai išlavinti, sumaniai iš
treniruoti su gera patirtimi ir giliu žinojimu yra nešvengiama tau
tos progreso būtenybė. Kokie menki ir netikslūs yra raumenų dar
bo vaisiai, jeigu jie nėra augštesnio intelekto vadovaujami. Dabar 
tautos gajumas yra matuojamas J03 asmenvbių kultūriniu lygiu 
bei intelekto stiprumu. Tas ypatingai svarbu mūsų tautai, esan
čiai likiminėje kovoje „būti ar nebūti". 

Juk mūsų krašte ir kitur komunistų ir nacių okupacijos pir
miausia stengėsi sunaikinti intelektualinius sluogsnius arba juos 
dvasiniai sulaužius priversti merdėti ir patiems sužlugti. Ir šis 
emigracinis laikotarpis pirmoje eilėje jieško mūsų tarpe raumenų, 
bet ne intelekto jėgos, nes yra žinoma, kad deintelektualizacija 
yra pirmoji sąlyga sutirpdyti ir sunaikinti tautas. Mūsų gi užda
vinys išlaikyti savo tautinę gyvybę. Pirmasis žingsnis į tai yra 
stiprinti intelektualinį pajėgumą. 

(Bus daugiau) 

jimu. Šitoki gandai ateina iš 
s Londono. Britų vyriausybė e s ą ' m o kaikuriuos dėsnius. Turbūt,, 

išlyginimą. Reikia pasakyti,' prjgjo išvados, kad geresnis yra | E* s e s Zaisser turi Kremliaus pa 
reikalas Irano pasidalinimas su! tvirtinimą. kad naftos nacionalizavimas 

ūkiniu ir finansiniu požiūriu Ira 
nui labai nuostolingas. 

Amerika ir Didžioji Britani
ja, siūlydamos Iranui 10 milio-
nų dolerių paramos, nori, kad 
Iranas į pasaulinę rinką paleis
tų blokuotą naftą, kuri Irano 
ūkiui duotų didelio pelno. Bet 
Mossadeghas šitą pasiūlymą at
meta, manydamas, kad DidiŽioji 
Britanija jieško Irano išnaudo
jimui naujų kelių. 

Moasadegho manymu, Didž. 
Britanija jieško būdų, kaip at
statyti senąją padėtį. Pinigi
nės paramos pasiūlymą Mossa
deghas laiko "papirkimo" ban
dymu. Santykių su Anglo — 
Iranian Oil Company suregulia
vimo pasiūlymas persams atro
do labai įtartinas. 

Dabar naftos konflikte abiejų 
frontų užkietėjimas nepapras
tai didelis. Yra gandų, kad Ira-

,no naftos klausimas gali būti iŠ 

bolševikais, kurie užimtų šiau
rinę dalį, kad britų kariuomenė 
įžengtų į pietinį Iraną, negu tas 
nuolatinis Didžiosios Britanijos 
garbės užgauliojimas iš Irano 
pusės. Šitokį gandą VVashing-
tonas dementavo. Naftos rei
kalas "dabar susikomplikavo. 

Žinoma, valstybes pasidalini
mas su bolševizmu, o tokiu pa
vyzdžiu gali būti šių dienų Ko
rėja, Vokietija ir Austrija, su
daro ginkluotų konfliktų židi
nius. Ginkluotas Irano konflik
tas tuoj apimtų visus Artimuo
sius Rytus. Ramybės išlaiky
mas Artimuosiuose Rytuose da
bar yra viso Vakarų pasaulio 
interesas. Žinoma, persai Di
džiosios Britanijos prestižui kir 
to labai didelį smūgį. Reikia 

Liturgine savaite 
Italų tautinis Liturginio Vei

kimo Centras rugsėjo mėn. 22-
27 d. Brdtecia mieste organi
zuoja liturginę sielovados savai
tę, kurios tikslas suderinti ir 
paskatinti paskutiniu laiku stip 
riai besireiškiančias pastangas 
ugdyti liaudies liturginę sąmo
nę. Pagrindinė savaitės studijų 
tema bus „Pascha nostrum", t. 
y. Velykos, kaip gyvenimo, kul
to bei visos liturgijos centras. 

Teramicinas apdegusiems 
Britų gydytojai pastebėjo, 

kad antibiotinis vaistas terami
cinas, įduodamas tablečių for
moje, apdegimų atvejais pada
ryta žaizdeles gerai apsaugo 

pasakyti, kad persai užsukda-1 n u o užkrėtų plėtimosi. Termici-
mi naftos kraną, labai skaudžiai nas buvo duotas penkiasdešim-
Didžlosioe Britanijos liūtui už-. čiai vaikų ir buvo sulaukta ge-
mynė uodegą. ,rų rezultatų. 

DĖVĖKITE EAGLE RŪBUS 
ir atrodykite 10 metų jaunesis. Jus pagirs dėl jūsų gero 
skonio, gero stiliaus ir puikaus pritaikymo. Atvykite tuo
jau pat — pilniausias pasirinkimas — tobuliausias pri

taikymas. 

EflGLE EILUTES WM — $75°« — *79M 

Kitos tikrų vilnų eilutės nuo $39.50 

VAN ZANT 8c WILLtVIAN 
6222 SO. HALSTED STB. 

K rautu v? atdaru IMinuu). Ir Ketvirtad. lkt 9:30 vai. vakaro 

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

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 Ir 7-8279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
suristus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitua. 
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Amer. lietuvių Fronto BiciuBij suvažiavimas 
. 

Pasinaudodami dėl „darbinin nęs spręsti. Tačiau juo toliau 
kų Dienos" susidariusiomis tri
mis iš eilės nedarbo dienomis, 
Amerikos Lietuvių Fronto Bi
čiuliai susivažiavo į Clevelandą 
savo reikalų aptarti. Pažymėti
ni šie suv-mo priimti LF nusi
statymai : 
1. Del pasipriešinimo okupantui 

Okupanto užmačioms pasi
priešinimas, kuris reiškiasi tau
tinės dvasios gaivinimu ir pro
tarpiais prasiveržia sukilimais, 
yra esminė lietuvių tautos isto
rijos žymė. 

Dabartinis Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis krašte tęsia tradi
cijas rezistencijos, kurioje išau
go knygnešių gadynės milžinai, 
privedę Lietuvą iki nepriklauso 
mybės atstatymo; tęsia tradici
jas pogrindinio Lietuvių Akty
vistų Fronto, privedusio 1941 
m. iki tautos sukilimo prieš o-
kupantą ir Lietuvos valstybės 
suverenumo vykdymo atstaty
mo; tęsia tradicijas kovos or
ganizacijų, pasipriešinusių na
cių planams Lietuvoje. Tačiau 
dabartinė krašto rezistencija 
yra visų amžių kovos ir aukos 
viršūnė. 

Širdies gelmėse saugodami vi 
sais rezistencijos kovų laikais 
sudėtų didvyriškų aukų atmi-

juo diskonsolidacija Vlike didė
jo. Tam buvo ir tebėra įvairių 
priežasčių. Tarp jų yra pažy
mėtinos : 

(1) Vliko pasitraukimas iš 
krašto, nuolatinio tiesioginio ry 
šio su tauta netekimas; bend
ros tremties ardomosios nuotai 
kos; 

(2) Šeiminių politinių partijų 
linkimas išjungti iš Vliko veik
los rezistencinės kovos organi
zacijų įtaką; 

(3) Nesugebėjimas rasti vie
ningos formulės visoms Vliko 
organizacijoms dėl kaikurių 
buv. Lietuvos diplomatų vadis-
tinių polinkių; 

(4) Vientisinės Lietuvos val
stybės idėjos aukojimas parti
niam egoizmui, gaivinant kai
kurių Lietuvos sričių separati-
ninius palinkimus ir keliant iš 
mirisiųjų kaikurių sričių autono 
mizmą; 

(5) Kaikurių Vlike dalyvau
jančiųjų organizacijų atsimeti
mas nuo Vliko 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijos, VVuerzburgo 
1945 m. liepos 3 d. Vliko grupių 
susitarimo, 1946 m. Berno kon
ferencijos susitarimų, 1948 m. 
Baden-Badeno susitarimų; 

(6) Tarpgrupinis nepasitikė
jimas, skatinąs dirbtinių blokų 

Suvažiavimas prašo Lietuvių^ parūpinti tegali bendros pastan 
Fronto Atstovybę Tremtyje ga gos — lietuvių bendruomenės 
lutinį savo nusistatymą dėl LF organizacija, 
santykių su Vliku padaryti tik Suvažiavimas įpareigoja vi-
išryškėjus Vliko reformų gali- sus Amerikos LF bičiulius rem

ti ir skubinti Amerikos Lietuvių mybei ir krypčiai. 
Suvažiavimas apeliuoja lietu

viškojo tremties jaunimo idea
lizmą, kviesdamas jaunimą 
jungtis į bendrą Lietuvos lais
vės kovų sąjūdį, parodant nors 
ir menką dalelę to ryžto ir tos 
Lietuvos laisvei pasiaukojimo 
dvasios, kurios uždegti mūsų 
amžininkai, mūsų draugai ir ar
timieji tėvynėje heroiškai au
kojasi ir kovoja, kad Lietuva 
laisvėje gyventų. 

3. Dėl diplomatinių ir konsulia-
rinių atstovų veiklos 

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas laiko laime, kad di
džiojoje Lietuvos valstybės ne
laimėje užsieniuose yra likę Lie
tuvos vyriausybės paskirti dip
lomatiniai bei konsulariniai at
stovai, kurie gali eiti jiems pa-

jaunimui lietuviška dvasia ug- \Jp 
dytis. 
6. Pasitikėjimas prof. Brazaičiui 

Amerikos LF Bičiulių Šuva-
žiavimas didžiai vertina prof. J. 

' ^ i 

Brazaičio rezistencinės kovos 
Bendruomenės organizacijos su1 veiklą ir reiškia jam visišką A-
darymą. ;merikos LF bičiulių pasitikę ji-

Suvažiavimas pabrėžia, kad j mą. Suvažiavimas, turėdamas 
tik nuo politinių bei partinių in- galvoje, kad atsakingos Vykdo-
teresų atpalaiduota, vadovauja- i mosios Tarybos narių pareigos 
ma demokratiniu būdu pastaty 
tų žmonių, kuriems lietuvybės 
reikalai nusveria visus kitus, 
Amerikos lietuvių bendruome
nės organizacija pateisins savo 
paskirtį. 

Suvažiavimas pagarbiai ver
tina senosios išeivijos pionie
rius, lietuviškų parapijų, lietu
viškų organizacijų, lietuviškų 
laikraščių bei knygų organizato 
rius, išlaikiusius lietuvybę ir mil 
žiniškas aukas sukėlusius nepri 
klausomai Lietuvai atstatyti ir 
dabar kovojant dėl Lietuvos iš
laisvinimo. 

Suvažiavimas viltingai žiūri j 
vestas pareigas. . . . n a u j o s i o s tremties išeivijos ra-

Suvažiavimas^ didžia.i vertina, į m e n i n i n k u 8 ) m u z i k u s , 
nuopelnus tų diplomatinių bei J g J ^ m o k s l i n i n k u g > n u k r e i . 

pusius savo veiklą lietuviškai 

minimą; minėdami su meile ir; Vlike susidarymą, jų tarpusavį 
pagarba kritusius kovos drau
gus ir tūkstančius nežinomų 
partizanų ir partizanių, esame 
įsitikinę, kad kiek didelė yra jų 
aukos reikšmė kovojančiam ir 

rungtyniavimą, pastaruoju lai
ku nevengiant ir nemoralių prie 
monių tariamam politiniam prie 
šininkui suniekinti; 

(7) Ryšium su tremtinių įkur 
naikinamam kraštui, tiek reikš-1 dinimu užjūriuose atėjimas į 
minga ji turės būti ir išlaisvin 
ta jai Lietuvai. 

Tremties jaunimo yra parei
ga palaikyti prieš akis rezis
tencijoj karžygius gyvus ir pa
sipriešinti visam tam, kas slo
pina jaunimo lietuvybę didžios 
asmenybės dvasią ir tikėjimą 
laisva Lietuva. 

konsularinių atstovų, kurie, bū 
darni pripažinti ar nepripažinti, 
savo postuose ar šalia jų akty
viai reiškiasi Lietuvos kovoje 
dėl laisvės. Tačiau suvažiavimas 
apgailestauja, kad pagal turi
mas jėgas ir sąlygas nevisos 
diplomatinės bei konsularinės 
įstaigos lig šiol yra atitinkamą 
indėlį į Lietuvos laisvinimo dar
bą įdėjusios. 

4. Sveikinimas Amerikos 
Lietuvių Tarybai 

Amerikos LF Bičiulių Suva-

vis labiau į šalį nuo jo tiesiogi
nių uždavinių ir sutartinio 
jiems vykdyti būdo; 

(8) Vliko ir Vykdomosios Ta
rybos darbingumo visiškas su
menkėjimas; 

(9) Pastarosios Vykdomosios 
Tarybos sudarymo būdas diskri 

Del santykių su Vliku 'minuojant rezistencinės kovos 
organizacijoms vadovaujančius 
asmenis. 

Iš rezistencinės kovos su Lie 
tuvos okupantais išaugusios ko
vos organizacijos ir demokrati
niuose Lietuvos seimuose atsto-

Vliko sudėtį daugio atsitiktinių žiavimas nuoširdžiai sveikina 
žmonių, ėmusių kreipti Vliką Amerikos Lietuvių Tarybą, 

kaip pirmąją lietuvių rezisten
cinės kovos prieš Lietuvos o-
kupantą organizaciją. Suvažia
vimas, vertindamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos nuveiktus dar 
bus Lietuvos laisvei atgauti, lin 
ki Tarybai dar labiau savo pa
stangas sustiprinti, ypatingai 
šiais rinkiminiias metais sten
giantis Lietuvos bylai kodau-
giau palankumo laimėti. 

5. Paskatinimas JV lietuvių 
bendruomenės organizacijos 

kultūrinei kūrybai, ypatingai į 
tuos, kurie parūpina kultūrinių 
sąlygų bei priemonių lietuvių * 

turi būti pavedamos tik kom
petentingiems bei kūrybingiems 
asmenims, užgiriu LF a ts tovy 
bės Tremtyje pastangas įtrauk
ti prof. J. Brazaitį į Vykdomo
sios Tarybos sudėtį, ir nelai
ko tų pastangų asmens suprin-
cipinimu, tik darbingumo ir 
kompetentingumo principo pri
taikymu Vykdomosios Tarybos 
sudėčiai. 

Negalima nei nujausti, kiek 
daug žmogus turi patikėti, kad 
liktų netikinčiu. 

— Kard. Faulhabcrti 

Mes taisome vl*ų Urmų, Hluvamaa 
(įia.šiiiay. Kifkvit IIII.M darbas garan
tuotas. Išnuomojamos masinos. Mos 
pertaisysimo J elektrinę JQsų koji
nę masino.. Prašykite munų, nemo
kamai Jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Slngor mašinų. 

S1NGER SI;\VIN<i 
MACHINE CO. 

4222y2 Archer Ave. 

Lietuvių Fronto atstovas Vli
ke drauge su Lietuvių Vienybės 
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vautos politinės partijos 1943 \ Sąjūdžio atstovu Vlike, įsitiki
ni, „sutarė sujungti visas jėgas j n e > k a d j ų tolimesnis pasiliki-
bendram veikimui ir sudarė Vy 
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 

mas šitokiame Vlike reikštų ne 

Lietuvių išeivijos patriotinė 
veikla eina dviem kryptim: Lie
tuvos laisvinimo ir išeivijos lie-

Komitetą'4. Jo veiklos programa Vos laisvinimo institucijai galu 
buvo paskelbta 1944 m. vasa-1 tinai sužlugdyti ir pritarimą ne
rio 16 d. deklaracijoje: Vlikas, j kaltų žmonių diskriminacijai, 

bet ir išdavimą tų heroiškų au
kų, sudėtų ir dedamų krašto 
rezistencijos kovoje dėl Lietu
vos laisvės, 1952 m. rugpiūčio 
3 d. iš Vliko pasitraukė. Ame
rikos Lietuvių Fronto Bičiulių 

tik bendrininkavimą šiai Lietu- t u v y b e s išlaikymo. Rūpinda-
! mies Lietuvos išvadavimu, dėl 

,,vadovaudamas tautos kovoms 
ir darbams Lietuvai išlaisvinti, 
Lietuvos valstybės suvereninių 
organu veikimui atstatyti, de
mokratinei Lietuvos santvarkai 
atkurti ir kraštui nuo bolševiz
mo ir kitų jo gyvenimą ardan
čių veiksnių apginti, vykdys 
kuoplačiausią visuomenės kon
solidaciją, lygins politinių gru
pių tarpusavio nesusipratimus". 
f7). Praktiškai beveik nuo pat 
Vliko atsiradimo tremtyje buvo 
nuolat gyvas ir aktualus konso
lidacijos klausimas. Daug kar
tų šį klausimą Vlikas yra mėgi-^vinimo keliu. 

kurio galime daugiau kovoti tik 
netiesiogiai, nemažiau turim rū 
pintis ir išeivijos lietuvybe, kuri 
kas metai ypatingai tarp jau
nimo darosi vis blankesnė. 

Jaunimo lietuviškai dvasiai 
palaikyti bei ugdyti yra būti-

Suvažiavimas pritaria šiam L F | n o s : (a> lietuviška namų aplin-
atstovo Vlike žingsniui su v i i - ' k a - (b> lietuviška, lietuviškos 
timi, kad šis žingsnis paskatins' dvasios mokykla, (c) lietuviška 
Vliką šiuo metu lemiančias jė- j bažnyčia, (d) lietuviška bend-
gas rimtai susirūpinti VliKo ne-' ruomenės aplinka su lietuviška 
galiomis, ryžtingai pravesti bū- , k n v S a > d a i n a > vaidinimais. Jų 
tinas reformas ir pakreipti šią 
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\ l l:MN IP.Lft i n M VI AK A ISTAICJA SOUTH s i l n . l l . 
KURI PATAHNAU.1A VISOKIU KASIU AI»1>UAUIK)SKI 

M«f* alMovtmjame a(>aUoniliiRas aiMtrmulos komimnljas. t<»«lH kifeltvle-
nn.s iiiusii klljciitas visados apsaugotas, jei kam {vyksta kokia nelaimS. 
FIRE—AUTOMOBILE—LIAB1LITIES—PREVENTiON 

IR ACCIDENTS. 
tt322 SOUTH YVESTKRN AVE. Telcf. PRospect 6-6162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
y/ 

Lietuvos laisvinimo kovos ins
tituciją pozityviu Lietuvos lais- 40 MKTįi PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

'Mes Kaaome 

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

\ kur sutaupos nesą aukštą 
dividendą... 

District Savings 
^and loan Associatldit 

Pi.: 

ov N*W Hon<< a R S S H H H H B H R B * 
• I • II —~ 

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

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

Tel. CAlumet T>-7237 
Chicago 8, Ulinolft 

Atidarą pirmadienio ir ketvirta
dienio vakaraia iki 9:30 vai. 

Budriko leldiinma radijo valanda 
iš WHFC! 1460 kU. iadlo stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 Iki 7 vai. 
vak. su orkestru ir daintttlnkail. 

wmmmmmmmKmm*i*Ėim\ 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M 1 D I A N I ) SAVINCIS 
ANO IMN ASSflCUTKtN 

Archer Avenut Chicago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIEKVIENA SftSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIBENTŲ 
AI1GHST NAJLDUKA&, S«kretoriiiH 

40^8 

m 

S I U V A M U MASINU KRAUTUV 
ARCHER SEWING CENTER 

4iTfft SOUTH ARCHER AVENUK, €HIG\GO 32, OJU 
Tel. B1SHOP 7-1045 v 

parduoda, taiso bei keidia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir RA&OMĄSIAS MAŠINĖLES. Dideli* pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 1Q% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai 

mmmmmmsmtimmmmmKmmėmim 

l 

\ 

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

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

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertės $89.50, už . . $59-50 
Aliejiniai pečiai, vertes $99.50, už $ j į -50 
Angliniai pečiai po $37-50 ir aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $29-50 ir aukščiau 
Elektrinės siuvamos mašinos po $59-^0 *r aukščiau 
Skalbiamos mašinos po $79-50 
Elektriniai šaldytuvai po $ 149-50 
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 $169 9 5 

20 colių TV setai, reg. vertes $279.95, po $ 179-95 
Admiral Televizijos setas, riešuto kabinete, su 

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

Radio Built-in AM ir FM, už $99-50 
į4 kar. deimanto žiedas, 14 kar. auks. Numažintas $89-50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, vertes $39.00, už . . $|9.50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso, už . . $29-50 

SPRINGSINIAI MATRACAI 
Garsiųjų išdirbysčių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar $ j 9.88 
$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, da'bar $44.88 

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

$49.95 Platform Rockers, dabar $ 2 8 - 8 s 

$18.95 Patraukiamos kėdes, dabar $9-83 
$24.50 Rašyklos kėdes, dabar $ | £.88 
$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už $39-83 
$59.50 Patraukiamos kėdes, dabar $29-8^ 

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 $|Q.8S 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $15.88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ j 8-83 

SEKLYČIOS SETAI 
Matelasst's, Friezcs \v Mohair drobes. Mod. ir Period stylių 

$189.50 vertes seklyčios setai, dabar . $|Q8-83 
$249.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 1 3 8 - ^ 
$325.00 vertes seklyčios setai, dabar $J88*88 
$395.00 vertes seklyčios setai, dabar $248-88 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar $288- 8 S 

MIEGAMŲJŲ SETAI 
\VaJ11ut, Mahogany ir Blonde medžio. Mod. ir Period stylių 

."5149.50 vertes miegamojo setai, dabar $88 'r>,) 

$69.50 vertes miegamojo setai, dabar $32-8^ 
$219.50 vertes miegamojo setai, dabar $J38* 8 8 

$249.50 vertes miegamojo setai, dabar $163-8'"' 
$299.00 vertes miegamojo setai, dabar $ j 38-88 

VALGOMŲJŲ KAMBARSŲ SETAI 
Mes tikime, kad turime puikiausių pasirinkim.) valgomojo 

kambario baidus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $3B-8^ 
$169.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $87-83 
$189.50 vertos 5 šmotų setai, dabar $98 83 
$495.00 vertės 8 šmotų setai, dabar $ 2 9 8 - 8 3 

$695.00 vertės 9 šmotų setai, dabar $398-88 

CHROME BINETTE SETAI 
Formica viršais ir Durand plastikos uždengimais 

[vairių stylių ir spalvų 

$74.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar . $43.88 
$89.50 vertos 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-8^ 
$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $ 6 3 - 8 8 

$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $89-88 
$189.00 vertės 5 šmotų Dinettc Setai, dabar . . . . $98-88 
$199.00 vertos 5 šmotų Dinettc Setai, dabar $ 127-83 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
[vairių medžiagų ir stylių. Yra gražios ir praktiškos 

$79.50 vertes Miegamosios Sofo3, dabar $48-8* 
$99.50 vertės Miegamosios Sofos, 'dabar $ 6 8 8 * 
129.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $88- 8^ 
$239.50 vertės Sleeper sofos, dabar N $ | 2 8 - 8 S 

$289.00 vertės Sieeper Sofos, dabar $ j 8 7 83 

JOSEPH l BUDR1K, hcarporated 
3241 So. Maistai Sfreei Tel. CAlumet 5-723T 
Krautuve atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 11, 1952 
— 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O I S H 

Detroitieciij TRUMPAI 

patogumui 
Miesto gatvių susisiekimo 

bendrovė (D. S. R.) paskelbė, 
kad norint paskat int i didesnį H n K » s ^ 0 n a s prasidėjo praeitą 
bažnyčių i r miesto poilsio vietų k c t v i r t a d i e n į Hali Dodds Re-

creation, Grand Blvd.,*prie Mi-
chigan. Publika kviečiama at-

Ann Salas ir Motiejus Juod-
snukis, "Draugo" skaitytojai, 
mini gimtadienius šią savaitę. 

Detroito Lietuvos VyČiŲ "bow 

IRK Federacijos kongresas artėja 
LRK Federacijos 32-rasis se, Robert Boris, Anna Mae Uz 

Kongresas įvyks Detroite rug- nis, kun. Br. Dagilius, VI. Ci-
sejo 26 —- 28 d. Hotel Statler. žauskas, kun. dr. Boreišis, Br. 
Rušiantis prie šio didžiojo kon Polikaitia ir R. Valatka, 
greso, Detroito katalikiškos or- Visa Detroito apylinkes vi 

lankymą sekmadieniais, nuo šiol 
tereikės mokėti tik už suaugu
sius keleivius, gi mokyklinio, 

., •. . . . . . . . . . vykti bet kuri ketvirtadieni. Zai 
amžiaus vaikai, nežiūrint kiek / . . . 
jų būtų, bus vežami veltui. Be to, Detroite jau iš seniau 

dimas prasideda 7:30 vai. vak. 

JAV Lietuvių Skautų vyriau 
y ra malonus paprotys, kad sek- j 8 į a g dvasios vadas kun. J. Vaiš-
madieniais vykstantieji į b a ž - , n V 3 ( S J b u v o a t V y k c s į Adrian, 
nyčią laiku įspėja vairuotoją, \ m o h f a p l a n k y t i s a v o p a ž į s t a . 
y ra išlaipinami prie pat bažny-
čios durų. Tas pats taikoma ir! 
norintiems iš bažnyčių vykt i ; Sužinojusi apie Detroite su-, 
namo. Tereikia t ik duoti šofe-j sidariusią grupę šelpti Diephol-
riui ženklą ir j is sustabdys, a r zo gimnazijos mokinius, dakta-l 
tai autobusą ar tramvajų. re Rūta Jauniškis, gyv. St. 

Paul. Minnesota, parašė šio su
manymo iniciatoriams laišką, 
prašydama ir ją priimti prie to 
kilnaus darbo. 

ganizacijos renka atstovus. Vie 
tinį L R K F skyrių ats tovaus s k 7 
riaus valdyba ir kun. B. Dagi
lius. Lietuvos Dukterų draugi
ją a ts tovaus Ann Valatka ir 
Ann Salas. LRKSA 171 kp. a t
stovaus Petronėle Medonis ir B. 
P. VValls. 

Šis kongresas bus vienas iš 
gausiausių atstovais, nes lietu
viai katalikai a tvyksta beveik iš 
visų lietuviškų kolonijų. 

Kongreso rengimo komitetas 
savo posėdyje praeitą penkta
dienį plačiai svars tė kongreso 
pagrindinius planus. Susirinki
me dalyvavo Elz. Paurazas, J . 
Mikaila, M. Šimonis, Marie Ka-

suomene kviečiama dalyvauti 
kongrese ir jo parengimuose. 

Kongreso koncertas įvyks 
rugsėjo 27 d. 7 v. vak. Knights 
of Columbus salėje, Woodward 
prie Forest . Koncerto progra
mą atliks iš Chicagos sopranas 
Izabele Motiekaitiene, akompa
nuojant Aleks. Kučiūnui. Kon
certą taipgi papuoš mūsų vieti
nis gabus komp. Broniaus Bud-
riūno vyrų kvarte tas . 

Kongreso banketas bus Hotel 
Statler rugsėjo 27 1 vai. p. p. 
Biletai šiems parengimams jau 
platinami ir gaunami paskambi
nan t telefonais, pažymėtais pa
baigoje šių korespondencijų. 

BALF kreipiasi į visuomenę 
Štai, jau ir ruduo! Gyvėja i Apie planus teikitės ir BALF 

visas veikimas, gyvėja ir BALF. Centrą informuoti. Centras 

• • 

Lietuvių žiniai 
šių metų spalio 1 d. Detroito 

Miesto Taryba skelbia Lietuvių 
Viešos Rinkliavos Dieną -— Tag 
Day. 

Ši diena bus mūsų — Lietuvių 
Diena. Jos pasisekimas pareis 
tik nuo mūsų pačių. Pasirody-
kime, kad esame tvirta, ryžtin
ga, gerai organizuota lietuviška 
visuomenė. Išeikime drąsiai ir 
kultūringai į amerikiečių tarpą. 

Miesto Taryba, duodama rink 
liavai leidimą, parodė, kad ame
rikiečiai mus supranta ir mums | 
l»a. leda. 

Įrodykim, kad mokam būti 

JAV Lietuvių Bendruomenes New Jersey 
Laikinasis Organizacinis Komitetas 

Lietuviu Amerikos Piliečių 
Klubas (Hamtramck) , kurio na 
mas yra 11917 Conant, šį sek
madienį rengia lietuvišką pikni
ką (gegužinę) Birutes darže. 
Bus skanių užkandžių ir gėri
mų ir geras orkest ras šokiams. 
Visi kviečiami. Piknike gausi
te dovanų. 

Detroito Lietuvos vyčiai, de
legatai ir al ternatai išvyko į 
Day ton, Ohio, dalyvauti vyčių 
:-:eime rugsėjo 11 — 14 dd. Iš
vyko kun. dr. I. F . Boreišis, 

uz ta , dfkmgi i r mokėsime sią, B o A n n a M a e U z n į 
retą progą su kaupu panaudoti _ _ ... _ .. _ 

M .. Brcnius Pohkaitis, Julienne Pap našlaičių, ligonių ir senelių he-, ' . -cv, į, hnskas, Bet ty Brinza, Eileen 
Stankūnas ir Mary Ann Plun- dį kitiems! 
Kett. 

tuvių šelpimui Europoje. 
Atsiminkime, kad iš Europos 

galėjo išvažiuoti tie, kurie buvo 
tinkamos sveikatos, dauguma J e n a s Necelis ir žmona ap-
jaunesnio amžiaus ir kurie tu- lankė Chicagą atostogų proga, 
rejo artimų žmonių ar giminių Chicagoje taipgi svečiavosi 
Amerikoje. , m u z - prof. VI. Motiekaitis su 

Tenai pasiliko visi tie, kurie žmona. 

Esame skaitę a r girdėję, kad 
kitų pavyzdžiu ir viso pasaulio 
lietuviai ryžtasi susiburti į vie
ną tvirtą, visus lietuvius api
mančią, organizaciją — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę. Kai* 
kurių kraštų lietuviai jau tokias 
bendruomenes turi . Dabar atė
jo eile mums, JAV lietuviams, 
galingiausiojo kraš to žmonėms, 
susiburti į Amerikos lietuvių 
Bendruomenę. Mūsų gi, New 
Jersey lietuvių, tikslas — gra
žiai susi tvarkyti New Jersey 
valstybėje. Skelbdami šią min
tį, esame giliai įsitikinę, kad 
50,000 lietuvių, gyvenančių New 
Jersey valstybėje, greičiausiai 
susi tars ir geriausiai susitvar
kys. Taigi, parodykim pavyz-

informacijai, 230 Delancy St., 
Newark, N. J. Tel. MI 3-3805. 

JAV Lietuvių Bendruomenes 
Laikinasis Organizacinis Komi
te tas New Jersey valstybėje 
prašo visas New Jersey lietuvių 
kolonijas lietuvių bendruomenes 
organizavimo darbe palaikyti su 

Visoje Amerikoje ir Kanadoje 
BALF skyriai, parapijos, trem
tiniams gelbstinčios draugijos 
ruošia BALF vajus. Europoj 
likusių lietuvių tremtinių liki
mas visiems lygiai rūpi. B A L F 
vajui, tad, ir pasistengsime visi 
tendromig j5gomls padirbėti. 

Žinome, kad likusiems Euro
poje lietuviams tremtiniams rei 
kia visko, ypač pinigo, kurio 
reikia daugiausia, nes už jį šian 
dien jie gali įsigyti: vaistų, mais 
to, vaikučiams šviežio pieno, 
mokiniams rašomosios medžia
gos bei knygų ir t t . 

Patiriame, kad dauguma ko
lonijų savo BALF vajus rengia 
spalio, lapkričio ir gruodžio mė
nesiais. Per tuos 3 mėnesius 
mūsų spauda, radijo, draugijos, 
gerb. klebonai gyvai talkinin
kaus. Visi tieks informaciją 
spaudai, radijo programoms 
apie savo veikimą. Visuomene 
išsijudins. Tuo pačiu laiku kaip 
tik geriausia proga visoms kolo
nijoms sukrusti . Neabejojame, 
kad neliks ne vienos lietuvių 
kolonijos,kuri nepasirūpins su
rengti vienokios a r kitokios rū
šies vajaus likusiems Europoje 
lietuviams tremtiniams gelbėti. 

BALF Centras išsiuntinėjo 

stengsis su Jūsų veikimu supa
žindinti ir kitas kolonijas. Sėk
mingas vienų veikimas paskati
na ir kitus. 

Nežiūrint kiek žmonės skur 
džiasi esą labai užimti d a r b a i , 
kiek juos kamuoja kasdieniniai 
reikalai, rūpesčiai ir vargai, vis 
tiek jie neatsisako pagelbėti, 
kai pagalbos paprašome. Neat
sisako aukoti vargstantiems. 

Kiekvienas tur i te sumanymų, 

Lanko Krakių apylinkę 
Į Krakių apylinkę, kur yra 

žemes ūkio artelė „Aušra", bu
vo atvykęs Šiaulių dramos tea
t ro vyriausias režisorius I. Šei-
nao, kad pagelbėtų vietos me
ninei saviveiklai. Čia buvo su
stojęs Lietuvos TSR mokslo a-
kademijos t ikrasis narys J. Kris 
čiūnas, studijavęs šiame kolū
kyje žolių sėjomainos klausi
mus, Liet. TSR Mokslų akade
mijos bendradarbis A. Mališaus 
kas, „Aušros" kolūkio išplėto
jimo penkmečio plano autorius, 
Maskvos ir Vilniaus planavimo 
organizacijų atstovai. Daugiau 

patarimų. Negailėkit jų BALF I k a i P t r i s mnėesius Čia gyveno 
Centrui. Jie bus įvertinti. Jie j į . b a i S 5 savo diplomini darbą 
padėj vajui. Nepatingėkite su 
BALF Centru susižinoti. Jei 
Jums reikia pagalbos, patarimų Į ?**»**»* V ' mį^ĖM[ . ™ p . P * 
iš Centro, kreipkitės j mus. Da
linsimės patyrimais. Tremti
niams reikia ir Jūsų ir mūsų 
talkos ir pagalbos. Nenuvilki-
me jų! 

B A L F Centras 

Vilniaus valstybinio meno insti
tuto architektūros fakulteto ab 

čia atvyko praktikuotis Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
stud. Varnas . 

paguodai p r i s i m i n i : vapsvos 
nepuola prie b l c ^ r n s i ų vaisių. 

- - Buerget 

šiuo komitetu kontaktą ir o r - i p l a k a t U ) a u k o m s r - n k t į lapų, 
ganizacinius susirinkimus, jei k / i t ų k n y g e i i ų ir kitokios infor-
būtų reikalinga pagalba, kviesti 
šio komiteto narius. Vietos or-

macijos. Kas dar jos nebūtų 
gavęs, prašome kreiptis į Cent-

ganizaciniai susirinkimai laikino r£, įU0^ pasių^mc 
šioms lietuvių bendruomenės va 
dovybėms išrinkti derėtų kvies- J e i v i s o > Amerikoje ir Ka 
ti dienomis, kada galima tikė nadoje BALF vajai bus sėkmin-
tis daugiausiai žmonių, ttuma-r &> tai iki 1953 metų galime ti 

anksčiau minėto neturėjo ir ku- Faul Stepan atnaujino "Drau 
rių gyvenimas šiandien yra dau- • go" prenumeratą. Raginame 
giau negu liūdnas. Jie pasiliko ; skaitytojus neatidėliojant at-
svetimame krašte, kur gyvento-j naujinti prenumeratas tiesiog 
jų perteklius yra labai didelis. I per administraciją arba per ko-
Jie gyvena ne pirmaeilio a r ant j respondentų klubą, 
raeilio piliečio teisėmis, bet iš j L R K F k o „ K I V 8 ą Detroitan 

a tvyksta Notre Dame universi
teto sporto direktorius lietuvis 

viso be teisių 

Tad malonūs Detroito Ik'tu-

New Jersey Lietuvių Taryba, 
remdamasi Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruome-

ty tus susirinkimus skelbti spau 
doje ir prašyti , kad juos paskelb 
tų vietos lietuvių bažnyčių kuni
gai, klebonai ir lietuviškasis ra
dijas. Visas organizacijos infor
macijas prašome siųsti augščiau 
nurodytam komitetui, 315 Wal 

nes Laikinojo Organizacinio Ko n u t St., Newark 5, N. J., a r bet 
miteto (JAV L B LOK) pavedi- kuriam ki tam nariui, jei pato-
mu, šių metų birželio 30 d. me
tiniame atstovų suvažiavime iš
rinko organizacinį komitetą su
spiesti New Jersey valstybėje 
gyvenančius lietuvius į JAV Lie 
tuvių Bendruomenę. 

giau. 

Užsjmojom didelį savojo liki
mo darbą; jį t ikrai gerai atlik
sim, kai visi į tą darną stosim 
su meile ir tikėjimu. Brangios 
lietuviai ir brangūs lietuviai, tik 

JAV Lietuvių Bendruomenės j vienybe težydi! 
Laikinojo Organizacinio Komi-

viai, atidėkime tą dieną visus j Ed Krau.se, kuris pasakys kong-
r .u .ų kasdieniškus rūpesčius j r*80 akademijoje kalbą. 

Jį. Nusiteikime šventiška nuo Lilliuanian Melodtai radijo 
pasi purškime BALK programoje praeitą sekmadienį 

prie k.-utinės ir su puikiai dainavo solistė al tas 
1; a lietuviška šypsena ve i - 'Aga tha Joy. Lithuanian Melo-
I įsipJkira k u j gausiausiai dies rudenio sezonui prasidėjus 

j (H Uoito gatves šiam gražiam, j dažniau teiks klausytojams vėl 
i ir labai svarbiam "gyvą talentą". Sioa progra-

darbui. m o s reikalais kreipkitės adresu 
.\;..: .i i pažymėti, kad šio va- tr telefonu, pažymėtu pagarsi-

komiteto nariais niina kiloję šio puslapio dalyje. 
Telkite žinute^ api<* Detroito 

i r .apylinkes lietuvius patalpini
mui "Drauge" per Kcresp. Klu-
bą telefonais BRoadvvay 3-2224 
ir Vlnevvood 2-5394. 

Koresp. Klubas 

• ko būti : 
jr'lv. Antano parapijos klcb. 

k:m. I. Boreišis; 
Diev • Apvaizdos parapijos 

kl b. kun. J. Č'faviskas; 
sv. Petro parap. kleb. kun. 

A. Misevičius; 
Teisėjas J. LJvickaa ir advoka 

tas L. Kondrotas. 
Kadangi p a i n i o s i m o laikas 

yra gan i tr.unpn... BALF 70 
sk. valdyba kviečia visus neati-
d* liojant tuojau registruotis sa
vanoriais a u k 1 rinkėja';;. Re-
gistruoja šie asmenys: 

' K. Paurazien*, tel. VN 2-32 
I. KasevičienS, tol. UN 3-

3D75, 
j . Dunčii , tel. VE S-6D82. 
.) :. puta, tel. \VO 3-7199. 
K. Gricius, tel. TA 5-1344. 
J Gruadaitia, tel. TA 6-9885. 
L. Heinlngas, telef. UN 3-

PARDUODAJOJ ANGLIS IK 
P E Č I - L M S ALIEJŲ 

PrTRKRAUSTOME BALDU? 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STCSYS FABIJONAS 
214« SO. HOYNE A VE. 

Tol vijr,ynįH 7-7097 
• " • - •" • • • • • • • » . • » 

teto New Jersey valstybėje y ra 
šis sąs ta tas : 

STUKAS, Jack J. — pirmi
ninkas, 1264 White S t , Hillsi-
de, N. J. Tel. WA 6-3325. 

TREČIOKAS, Kazys — vice
pirmininkas, 315 Walnut St., 
Newark, N. J. Tel. MA 2-4867. 

LIUDVINAITIS, Jonas — vi-
capirmininkas, 14 Palisade Rd., 
Linden, N. J. Tel. LI 2-7589-J. 

TREČIOKAS, ALBINAS S. 
sekretorius, 315 VValnut St., 

Newark, N. J. T e l MA 2-4867. 
DILIS, VValter, J. — narys 

informuoti spaudą, 543 So. Clin 
ton St., E. Orange, N. J. Tel. 
MI 2-2976. 

PRAPUOLENIS, Juozas — 
narys informuoti spaudą. 1103 
Monmouth Ave., Linden, N. J. 

JAKŠTAS, Stasys — narys 

JAV Lietuviu Bendruomenes 
la ik inas is Orgaiiiy.aeiins 
Komitetas New Jersey 

kėtis sukelti iki $100,000. Bet; 
tas pavyks tik tik tuo atveju, 
jei visi intensyviai dirbsim 3! 
Per šiuos 1952 metus iki dabar 
BALF Centras tė ra gavc3 tik 
vos $20,000. Šelpti 5,000 žmo-
nių per 8 mčn. su $20,000 tik
rai y ra menka šalpa. 

Jei vajui pagelbėti tik dalis 
lietuviu visuomenes išsijudins, 
numuš ūpą ir norą dirbantie
siems. Veikdami BALF vajuo 
se, prisdesme pagyvinti visos 
kolonijos lietuvių veiklą. Tad 
visi ir vėl kviečiami į kilnų šal
pos darbai 

Apie savo kolonijos veiklą ra
šykite spaudai, radijo progra
mai, prašykite vietos klebono 
talkcs, kreipkitės į draugijas. 

EILL K S 
- ^ M r . & Mrs. \Vm. KHrHvnl, 

l y V . ^"^-v^^ Savininkai 

- •SS1 **&* 

L!QU0R STORE 
AHD TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pa-sirlnklmafl 

į£ ^ * ^ ^ illipurtllntŲ 

; ^ 

7$ Jei mes 
patenkiname Šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti JŪSŲ? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

I9$f 

J? 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žouigus turidų atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
(Aiipyti kas savaite-. 
Taupyti reikia: senatve), vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogom" vestuvptns. kriUStynoins Ir kitiems reikalam*. 
Ka* turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
rradek taupyti šiandien! 

MUTUAL 5ČXa/SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATIOH 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8# I1L 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prs«. • UI VI rainio 7-7747 
Soving* Intured to $10,000 by F . S . L I . C 

» • • • - • • • • - » • • » +•+ *-4 » • - • • • - • * ^ • • • • • • • • * < # • - • * • • * 

• TKL.fr,V1ZM J ; j I5/a BADIU PARDAVIMAS LB TAISYMAS 

r? = = ^ 

'" • » ' ' m 11 

- — 

• • • 1 

7220, 
Taip pat galima uisiregistruo 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

215« W. 55ord 81 . ; Y A. 1-0841 

PERKiRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TcL NVAIbrook 5-9209 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings % Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
• • • 

{staigoje. 
* 

11 
1 

n 
11 
• » 

11 
< . 

: į 4 « » i » * * •• 

i MI u LLtVIS 
r^ n 

u UDm 
(guaUfled engineers* servlcė) t 

M20 S. flaUted Street OAnubc 6-6**7 į 
• * » • . » * » » « ^ * * ' 

5f> 
Bsf. 

lt f TONI UWNMf 

į\ IMt Ji 

Tur tas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.03 ^ I j l j / 

• • • • W ' l » | į » l • » 

M k n v g y n e " N e r i n g a " B . Ku-1 Laikrodžiai «.ioktioniftkai patikrina-
' , I m I tr atnaujinami. Atatovybėa visose 

KUČionio laikrCOZių k r a u t u v ė j e j Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
.r v U - * . . * . « A J * vai.: 5-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo-

.1 Končiaus k i au tuve ja l 0 ^ val> v a k a r o . 

SOPU* b BABCtlS 
I * \vc; i :s mtoniis • i«uo«c« •:«»> 

PIRMAU Iki PUNKTĄ.©. 
H'.AA »ki Vc.iA. \»l ryte 

Kl ŠI Al>. H.UO |kt •:»«• VNI. ryt*-
i i r r r v i K K o s v AK AKI S K O S 

ld t<>s pat stotiem V . K » I A I M K M M 
vakare nu» . iki S vai. 

KAIMO PROGRAMA 
T191 ($0. t«J«-:i\VI<'.lilj KI 

ChlCMgu 29, 111. 
m i ' M 1 1 m ' • ! • 111 

Hl^nlock #-24 MI 

JUSTIN MACKIEvVICH, Prezįdentiift 

Jsta4g.o^ vaiantlOb: Kasdien nuo ?>-to« ryto iki 4 vai. p̂ » pietų. 
KttvtrtadlenlalH nuo 9-tos valandos ryto iki. 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• H H 

STANDARD t SAVINGS 
I .11 LA 1 ILJ\*\J 

A N D L O A N ASS 
OF CHICAGO 

lllllinilllliNlIliiiMiNIllIlifllIlIlin įSiiuiiiniiiiiiiiiihitiiiiiiiiiiiiii >.,!iimiiinminm 
M E T U V H K A Į S T A I G A 

TI 

SAFETY OF Y0UR 
SAVINGS %čw*$Z 

ja'(į.PIITKIEWICZ HEi 
«•«. 
" \ \ > 

KilIlIlIlIlIlIllIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHlilllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiHllilllIllllIllllilIllIli' 

^ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mra į>au.l"odame visas mūsų 
a u g i o s rusi te prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir spiruoklcs — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

^ U , ^ . į . , i į Zį,-:±įi ••• =T , ' j n i 1 i " ••—Ti ilgrainuior 

Pi rm&J . ir K e t v i r t a d . a t d a r a iki 9 :30 vai. v a k a r o . 

Southwest Furniturc Coit!|»any 
6200 Souih Wdsiern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito lstai^oa 

f* ̂ \- /\ 
' ~""" " " ••""•" r • ""— rSffi ir r' u'.".'ji ' " r MT!!iniriT~^ 

http://au.se
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MBNRAflffil ORAŪOAS, CfCCAdO, SLtOTOlB 

• * • • * * 2 = £ » » I I » I M W • • * . « • • ! f W < • H 
Ketvirtadieni*, rug*Sjo 11, 1952 

KONCERTAI JAV-SE i 

PROGOS — OPPORTUNITIES ULELP WANTED — VYBAI 

! 

Šių metų muzikos koncertų giausia atstovaujami buvo 
sezone koncertavo 31 simfoni- Gershwinas, Barberis, Menotti 
ni3 orkestras. Jie išpildė 4610 ir Gould. Iš modernistų pirma -
koncertų. To sezono metu bu- vo Sibeliaus 11 kūrinių su 72 ! rengVmnls Yr likeriu krautuvė su 2-jų ke. Patyrimai otrstiuUnfM, Nuoia-
„ . .4UI . I o m i • i L * r> i *• MM 11 i - flatu (no 5 ir 7 kambariui) namu. I tlnls; gi* ras athginlmue. Geros darbo 
vo athkta 301 kompozitoriaus koncertais, Prokofieffo U ku- J S \^tomobii!ams Vua/u tik UŽ talytat! 
kūriniai, kurie sudarė 959 ats- r iniųsu68 koncertais, Stravins $24.000.00 Nuomos dumia $2»5r,.o<» mį GAimAfiF fUl 

' nosini. Esant relUalul galima gauti i ar J U f f U u l f o i * u a / H j r r . j v U , 
kirus kūrinius. Europos klasi- kio 9 kūriniai su 44 koncertais $10,000.00 paskola. Saukite telefonu 
nts muzikos atstovai visur vy ir Resphigijaus 9 kūriniai 

CLASSIFIED ANP HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Puiki taverna su visata elektros J- Rclkalingas vyras dirbti dešrų fabri-

SU 

ravo; modernieji kompozitoriai 
dar pamažu žengia į orkestrų 
repertuarus. Tad ir koncertuo
se buvo išpildyta 793 kūrinai 
europiečių kompozitorių ir tik 
166 amerikiečių. 

Sudarytame kitataučių kom
pozitorių sąraše, kuriame y a 

42 koncertais. 
l l ls l iop 7-9&M) 

— — — 

VVestern Auto Exchange 
Autorizuotas dylerls. kur} klek 

196 autoriai visur rpnertua p ****** kuris žada pirkti automo-
1" bilį, turėtų žinoti. 

Pardavimui taverna ir restoranas. 
—»•«•"— Jslgyvenęs, gerai einąs biznis. Puiki 

P I R K I T E A P S A U G O S B O N U S ! apylinke centre tarpvalstybini,, sunk-
— — . . — » vežlmių linijų. Augantis biznis, pilna: 

Jrengtas. Modernūs jrenglmal. Visi 
elektriniai Šaldytuvai. Prieinama kai
na, dfil ligos nori skubiai parduoti. 
Nepraleiskite šios progos. Pamatę |-
vertinslte. Aaukite — 

P A R D A V I M U I 

pirmauja Beethovenas, Mozr.r-, 
tas, Bachas, R. VVagneris ir 
Brahmsas. Net 30 atskirų Bee-• 
thoveno kūrinių buvo išpildyta , 
394 koncertuose, tačiau Ba-1 
chas ir Mozartas buvo daugiau 
šiai išpildomas praeito sezono 
repertuaruose. 

Amerikiečių sąraše, kuri su-
daro 105 kompozitoriai, dau-

Vlrginln 7-010.1 

Kk«»»H* "I>RAlTGEM apsimoka. 
n«* jb» yr* pigiausiai skaitomas 

Huvlu .Mt-nrMštis o skelbtam 
Kaina ym prieinama visiem*. 

Mes turime virs 100 įvairinusiu, 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
sutelks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gėdos nedarą 
P^es perkant automobilį, nep* 
*"-Skite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLITTAS 

VVestern Auto Exchang» 
B400 Sg. Westeni Ave. 

REuuhllc 7-6400 

4325 W. Ogden 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Woshington S t 
Tel. IMCaiboru 2-2484 
«84 80. Oakle? Ave. 

I H. Vlrginla 7-«fl40—7-OS41 

Pardavimui taverna, jojimas prie di
džiųjų vartų ) sterl mill. 6 kaml). bu-
tns ir 8 apstatyti kaml) ISnuomavi-
mni. Pilnai Jrengta virtuv»'«. 25 pfcdu. 
baras, antros baros užpakaly. Dide
lis kambarys Salia. Sfidynlų dPl 135 
žmonių. Teisingai Jkalnuota, nori sku 
bial parduoti, saukite Kegent 4-0203 

po 12 vai. diena 

PAHHAVIMVI 
Valgomu produktu krautuvP. įsigy
venta, labai ff<>ral einantis biznis, pul-
k I apyllnkč. Daug prekių. Prieinamai I 
įkainuotas; nepraleiskite ftlos progos. 
Pamate Jvertlnsite. 

CApUol 7-8185 
po 6 vai. vak. 

Ar domltfs nnolatlnln darbu su už
tikrinta ateitim? Tuojau pat rei
kalinga galit 

GENERAL CLERICAL 
VVORKER 

MalonlOi darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos kartu su mašinraščiu, sąskai
tom, lengvu diktantu. Proga naudoti 
savo Iniciatyva. Imsime budrią nau
jai pradedančią dirbti. 5 dienų sav.. 
40 vai. Kreiptis šiandien asmeniškai. 

GUNTHROP-YVARREN 
PRINTING OO. 

123 N. VVacker Drive 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

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

HIGIILAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

ItK.AIj ESTATtt 

— — — 

• Parduodama gydytojo kabineto jren-
giitiai. Kaina prieinama. Kreiptis: 

, .Vis. R Kulls 
8259 Ko. llulsted Rt. arba Saukite: 

! HEmlook 4-0709 arba Vlctory 2-9584 

U f B V VAIA'KIiA 
Geroj apylinkėje Siaurvak. miesto da 
ly. Gyvenimui patalpos. Ideali vieta 
porai. Vyras gal t tu. surinkti ir pri
statyti rūbus. Uera nuomos sutartis. 
$00.00 J mPn. PraSome apžiūrėti. 
Labai nebrangiai. Skambinkite 

NAtlOlial 2-7420 

NUO L'ŽSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SKNIJ AT
VIRA Ir S K U ' I ŽIV ŽAIZDŲ, Ib 
negali ramiai s6 letl ir naktimis mie
goti, nes Ju užslsenejusios žaiz los 
nlHfttl 1*' B'<au«'ia. Kad pasalinti tą 
ntelSJImą Ir skaudėjimą senų at
virų Ir Mkaui'anč.ų žaizdų, uždekit*' 
DKOl'LO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengv ns Jflsų skaudėj!-
ma ir g a i š i t e ramiai miegot nak
tį. Vartokite J) taipgi nuo skaudžių 
nudegimą. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vajtnamc.s PSOIUASIS. 
Taipgi paftalina p» rSejimą ligos, vadi-1 
narnos A T H L K T K ' S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perply&tma tarp 
plrSclų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlflstanelos Ir suskilusios odos Jis 
yra gera gvduole nuo visą i&vlrStnlų 
odos MgŲ. LKOUI-o 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusi!/, pe ratam ą 1 r 
nležinėiu kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chtcagr* 
ir apylinkėse Ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri \ — 

LEGULO, Department D 
5018 W. Eddv St., Chlcago S4, 111. 

MUlberry 5-3694 

D C M E S I O 

\ _ m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHfiimiiiiv 

Parduodama valgykla ir taver
na. Labai gerai einantis biznis, 
fabirrikų rajone. Pardavimo 
priežastis — liga. 

3729 S. Morgan St. 

Pardavimui krautuvė. Įs igyvent i ge
rai einigS btsnlS, puikioje apylinkėje. 
Pilna prekių. 8 kamii. butas. Priei
nama kaina, nori skubiai parduoti 
dėl mirties. Nepraleiskite progos; pa
matę Įvertinsite, saukite 

SAornmento 2-1085 

Siųskite savo sūnų Dėmesio tėvai! 
arba dukterį Į 

TODI) KCHOOL 
Gerai žinomą ir pasižymėjusia Todd 
mokykla (nuo 1818 m. dėl bernukų) 
dabar taip pat priimame mergaites 
t klases nuo 1 Iki 8. Muzika, menas. 
drama, amatas, jodinėjimas, maudy
mas, laiveliais plaukiojimas. Mėnesls 
Floridoj. Valandą važiuoti nuo Chl-
eagos. Rašykite: 

K o g e r l l i l l , l tcan-1 ' i 'h ic ip . i l 
Woodstocki Illinois 

JfcsJ8dk.>kitc baldus 
t ies iai U l i e tuv ių d i r b t u v ė s 

»a» mus galite nusipirkti Įvairių rO-
Hių baldus. lamu reikmenis: Saldy* 
-ią baldus, namų reikmenis: sallono 
^etus, miegamųjų setus ir kitus bai
lus 

ARCHER AVEITOE 
IfURNITURE CO. 

Sav. . 'UOZAS K A Z I K A l T ' b 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayette 3-351# 

Prieš Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai 1A mūsų dirbtuves. 
Jei pageidaujate, galėsime duoti Ir 
įtreditan. 
l l l l l l l l l i lIlIlUlll l l l i lUlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l1 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Beauty Salon. 2 operator shop. me
i lėm, fully equipped. Kstabltshed 18 
years. Steady naborhood trade. Large 
apartments in viclnity. 2 room livlng 
ąuaters in rear. Ideal for coupie. 
Husband can engage in outslde oceu-
pation. Oood lease $75.00 month. 
Owner leavlng clty. 

AmbaHHiulor 2-0100 

Savininkas parduoda Groserne ir sal
dainių krautuve, arti mokyklos. Ge
rai (rengta. Nuoma $25.00 mėnesiui. 
Žmona galėtų būti krautuvėje, o vy
ras galėtų turėti užsiėmimą kitur. 
Galimybė gauti gyvenamas patalpas. 
Prieinamai įkainuota. Prašom* ^v-IlOritt. 

1840 N. Franelseo Ave. 
III n i b o l d l ll-ICHII 

Comblnation laundiy Office, bat 
cleaning, shoe shine, šame loeatlon 
12 years. Kstablished naborhood 
trade. Hovvard >— Paulina vlelnlty. 
Husband can operate, wife ean en
gage in outslde oeeupation. VVell 
euuipped good lease. lo\v rent in-
spectlon lnvited. 7051 North Panliiui 

RogerS Pa ik I-8U70 

Auto body and repalr shop. Bldg. 
well oųuipped. Šame loeatlon 5 years 
in Clearing, and industrlal distrlet. 
Steady naborhood and faetory trade. 
Mušt Ht'll dut to lllness. 

5020 \V. 0:ird Street 
Phone owner 

7 a. m. to b p. m 
. .tOnkluvvu 2:150 

POitsmouth 7-0050 
r. t, m ovenings 

J. l 

Florlst shop. Ehcoellent loeatlon, vvell 
eųulpped. Šame loeatlon 8 years. 
VVell established year round business. 
Very reasonable rent. Mušt be seen 
to be appreciated. Prlcod rlght to sell 
fast. Inspectlon lnvited. See at 

7524 W. ICamliilpli 

HObų valykla, su up.šlldomu butu. 
Idealus biznis moter ia i vadovaut i . 

Parduodama taverna geroj vietoj, pa 
stovioj kaimynystėj, Ir prie gero pa-
siptrklmo. Gerai Jrengtals. Įsteigtai 
prieš 7 metus. Didelė virtuvė. „Good 
Stock", gera sutartis, teisinga nuoma 
Taverna ant 9044 Cottage Grove Ave. 
IMlna ka ina |fi,800. Kviečiame apžiū
rėt 1. KAdelirr 3-9848 

0RDER PICKERS 
Steady. Good \vorklng condltions. 
Pald Vaeatlon. Insurance beneflts. 

VVILSON-JONES CO. 
8800 I ranUlln Hlvd. 

1 block from Ked/.le car or Homan 
Bus 

EXPERIENCED 

Corrugated Box Makers 
• PRESSMAN 
• BUNDLERS 

• HELPERS 

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

Hankins Container Co. 
6935 W. 65th Str. 

HELP VVANTED — MOTERYS 

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 savaitė. Moder
ni radtine. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu. 

MR. BERGNER 
831 S. Wabash Ave. 

WAbash 2-9710 

Ar Jus jleskote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turime vietų. 

TYPIST — 
GENERAL CLERICAL 

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 apiild. apsta
tytas butas. VVentvvorlh ir 68th Street 
apylinkėje. Pageidaujame suaugusius. 

Tel. ABerdeen 4-7706 

Dviejų augšt t j naujai apmuš
t a s medinis namas . Cemento 
pama ta s . 

Kaina $5,000 
725 West 16th S t ree t 

POr t smou th 7-8951 

i • » » » » < • • 
REIKALINGAS BUTAS 

Patikima vidutinio amž. pora (balti) 
BU 2 Jaunais berniukais skubiai turi 
g a u t i . 4 - 5 kamb. •eapstatytą, apSIld. 
butą taip pat garažą, Jei {manoma, 
pietvakariuose. Turi savo plytą Ir 
šaldytuvą. Vakaruose nuo Ashland. 
Gali tuojaus užimti. Geriausios re
komendacijos. Prašo Raukti: 

VYAIbrook R-206S 

Jauna katalikiška pora, abudu dirba, 
skubiai turi gauti 3-4 kamb. neap-
statytą apftild. butą South Shore apy
linkėj. Gali tuojaus užimti. Prieina
ma nuoma. Geriausios rekomendaci-
jos. Prašo Raukti: 

BAyport 1-1875 

Jauna pora su 2 m. amž dukrele ir 
2 mPn. amž. dukrele skubiai turi frau 
tl neapstatytą arba apstatytą butą. 
Geriausios rekomendacijoj PraRo 
Raukti nuo R:30 ryto iki 6:15 vakaro. 

BRIGHTON PARKE 
$4,000 (mokėti. 2-JIĮ aujrRtu mflrlnls 
namas. |100.00 pajamų lf 5 kamb. 
hutas plrkljut. Centralinis apRUdy-
nias ir visi patogumai. Kaina $18,-
600. 

Abu geri pirkiniai 

Saukite p. SANOATT^ 

LAfayette 3-3500 

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

4847 S. Winchester Ave. 
Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa-
r. igos; priimsime pradedančias dar- j 3 butai po 4 
bii. 6 d., 40 vai. sav. Ateikite arba 

MR. WAT/KER 

STatc 2-3312 

Reikalingas savininkas: patikima Jau 
na pora su vienu mažu vaikučiu da
bar susigrūdę mažam buto skubiai 
turi gauti 3 arba 4 kamb. neapsta-
tytą butą bent kurioj gražioj pietį) 
ap.tlinkfij. Jei Jmanoma pietų rytuo
se arba toli pietuose. Geriausios re
komendacijos. PraRo Raukti: 

KKsex 5-KOS7 bet kada 

Tuojau reikia 
ST ALI IJ-C ARPENTERS 

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

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

Tuojau reikalingi 
patyrę dažų purškejai 

vyrai ar moterys 

(„Bonus" už naktinj darbą). Ge 
ros darbo sąlygos, švari moder
ni vieta. Geras atlyginimas. 

Kreiptis — 

J. B. PRODUCTS CORP. 
1748 N. Ashland Ave. 

EKCO Products Co. 
Turi keletą vietų del 

• TOOL & D1E MAKER 

• DIE DESIGNERS 
Į te ikia pa tyrus ių vyrų, pr ie mažų bol 
vidutinio dydžio „stamplng, drawing 
and progressivo dies'-'. Geros darbo 
sąlygos, Svari dirbtuve. Proga pro
gresuoti. Visa oile darbininkams prie-
dų. Imsimo D. P. Telefonuokito arba 
kreipkitės asmeniškai — ą 

ECKO PRODUCTS CO. 
1949 N. Cicero Ave. 

BErkshire 7-6000 

Raukite asmeniRkam pasikalbėjimui. 

MR. HOTHKRSALL 

THE DODGE CHICAGO 
INDUSTRIAL EQUIP. CO. 

CAlumet 5-8500 

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

Š a u k i t e : 
SHeldrake 3-6868 
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Reikalinga moteris bendram 
namų ruošos darbui. Patyrusi. 
Paprastas virimas. Atskiras 
kambarys. Geras atlyginimas. 

Tel. EAstgate 7-0059 

TYPIST - BILLER 
GOOD JOBS 

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

Excellent company benefits. 

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

— Dirbkite arti namų — 

Mes turime vietą 

BENDRAM RAŠTINES 

DARBO TARNAUTOJAI 
Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. Priimsime pradedančią darbą. 
Pulkus atlyginimas. Ateikite arba pa
matykite 

Mr. Mueller 

2700 So. Ashland 

LAfayette 3-9000 

5 kamb. su trimis mieg. kamb. Pil
nos vonios: uždari porčlal. 5 kamb. 
butas tuRčias. Kaina 116.500 — lRsl-
mokejimui sąlygos, šaukite Henry — 

Gllovebil l 0-0201 arba 

C.arden 0154-R 

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

GRovehill 6-9201 arba 
Garden 0154-R. 

Savininkas parduoda murlnj namą 
prie kumpo. Du butai po B kamba
rius. Uždari porčiai. Automatiškas 
apilld. allejum-garu: autom. karRtas 
vand. Kombinuoti alumlnial žiemi
niai langal-sletellal. Keramikos kok
lių vonia. S auto. gar. I pietus už 
Marouette Pk., 2 blokai j vak. nuo 
Callfornla. Teisingai Jkalnuotas. Tel. 

RF.IHiblte 7-8002 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

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

l-:i c-llcl 3 - 4 2 8 0 

Reikalingas savininkas: patikima Rel-
ma skubiai turi gauti 5 arba 6 kamb. 
neapstatytą butą: mokės iki $75: va
karuose arba pietvakariuose. Narna 
pardavė. Naujas savininkas užima dei 
savęs. Turi tris gerai IRauklStus ber
niukus. Prafto Raukti: 

KStebrook 8-0017 

National Tea krautuves manadžerls. 
žmona ir valkas turi IReltl iR dreg-
.naus rflslo. Skubiai reikia buto su 2 
.mieg. kamb., be baldų, J pietus nuo 
79tb St. Patys dekoruos. Nuominin
kai kokių jūs Jleftkote. Skambinkite 

Hl l top 5-2800 

Dėmesio, savininkai. 2 suaugę ir 2 
mokyk. amž. vaikai skubiai jicRko 
4-5 kamb. neapstatyto buto. su ap-
Rlldymu. Rrlghton Park, Rridgeport 
arba apylinkėje. Prieinama nuoma. 
Gali tuojau užimti. PraRo Raukti Mrs 
Richards tarpei 9 v. r. ir 5 v.v. filo-
kladlenlais. ATlantlc 5-04tM». 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ* 

DUOKITE •* KITIEMS. 

Skaitykite iCDtū\xgą'\ 

HELP WANTED — VYRAI 

/r : ^ 

LIGHT FACTORY WORK 
For Figure Mcasurements 

Permanent 
5 Day — 40 Hour 
Company Benefits 

Apply 
57 WEST GRAND AVENUE 

2nd Floor 

DIRBKITE DALINĄ LAIKĄ 
4 valandas į dieną, vyrai, kurie dabar turite darbus, bet no
rėtumėt užsidirbti daugiau pinigų. Dirbti galite šiom vai. 

4 iki 8 v. v. — 8 iki 12 v. v. 
12 iki 4 v. r. — 4 iki 8 v. r. 

Kreiptis tarp 7 ir 11 v. r. ir 1 ir 5 po pietų. Turite kalbėti 
angliškai. 

NATIONAL VIDEO CORPORATION 
3019 W. 47th Street 

^ 

Ss 
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ISNUOMUOJAMA 

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

2532 W. 47th St. 

Išnuomojami miegamieji kamb. BU ga 
llmybe vartoti virtuvę. 

Kreiptis: 

2623 W.# Luther St. 

iMitioiimjniiuis mieg. kambarys vyrui 
ar moteriai. Galima naudotis virtuve. 

2143 W. 24 Str. 
(2-as aukštas) 

Išnuomojamas mieg. kamb. Su val
giu ar be valRlo. Moteriai ar vyrui. 

4081 8o. \Va.slifceuaw Ave. 
(2-as aukštas iš priekio) 

BOOKKEEPER 
Beginner for accounts payable 

and miscellaneous duties. 
Permanent: Good vvorking 

conditions. 

J. A. DUBOVV 

SP0RTING G00DS CORP. 

1901-15 Milwaukee Ave. 

C L E R K 
to tako charge of servlce department, 
make appolntmcnts and route dri-
vers. Intercsting, diversified duties. 
Small pleasant offlce. 5 day week. 

THE ACME VENETIAN 
BLIND CO. 

Vlrginla 7-7400 
Alvin A. Steinert 

k 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

RYERSON STEEL 
tuojau pat turi vietų 

STEEL WAREH0USE PAGELBININKAMS 
Geros darbo sąlygos, švari dirbtuvė, gausūs priedai darbi-
ninkams. Aukštas atlyginimas. Ims D.P. Reikia mokėti ang
liškai. Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateitį 
pas — 

J. T. RYERSON & SON 
2558 W. 16th Street 

^ 

4r 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Reikalingi vyrai bendram dirbtuves darbui. Mes esame dideli 
tikėtojai į tą mintį, kad nėra nieko geresnio kaip, kad būnant 
FALANRCS 
Tiems žmonėms, kurie dirba dėl mūsų. Mes turime geriausia, 
FKIEDŲ 
sistemą. Jūs galite gauti daugiau pinigų su draugiška programa 
D E L 
jūsų pasilinksminimo ir jūsų patogumų darbe. Visi darbininkų 
priedai. 

JAS. P. MARSH CORP. 
3501 W. Jlotvard EVANSTON AMbassador 2-4300 

^ ' 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 11, 1952 

CHICAGOJE 
Midland Jvavings and Kvietimas* konfercnc^ 

Loan Assn. veikla 

• • • m 

D I E N R A Š T I S D R A U G A S , CHICAGO, I L L I N O I S 

Prae i t ą rugp jūč io 30 d. vaka-

Misijos Dievo Apvaizdos bažnyčioje i 

Praeitą savaitę Chicagos Lie
tuvių Tarybos sekretorius iš
siuntė visoms Chicagos ir apy-

įdrovės patalpose, 4038 i l i n k € s organizacijoms kvietimus 
dalyvauti Tarybos konferenci
joje, kuri įvyks spalio 12 d. Lie 
tuvių Auditorijoje. Viaos orga 
nizacijos, kurioms rūpi Lietu-

Archor Avenue, įvyko Midland 
Savings and Loan Assn. narių 
metinis, apyskaitinis susirinki
mas. Bendrovei tai buvo 38-tas 
susirinkimas, nes ši lietuviška vos išlaisvinimas, yra kviečia-
taupymo ir skolinimo įstaiga 
įsteigta 1914 metais. 

Susirinkimui pirmininkavo 
Joseph Žakas, sekretoriavo 
Adolfas Baliūnas. Mandatų Ko
misijos nariai Anthony Žakas ir 
John Gotautas pranešė, kad su
sirinkime dalyvaują nariai at
stovauja 9832 bendrovės Šerus. 
Auditorius Joseph P. Varkala 
padarė pranešimą apie bendro
vės finansinį stovį. 1952 m. bir
želio mėn. 30 d. bendrovės tur
tas siekė $1,191,301.92. Susirin
kimo dalyviai vienbalsiai pat
virtino praeitų metų bendrovės 
piniginę apyskaitą. 

Trumpus pranešimus apie 
bendrovės praeitų metų veiklą 
padarė pirmininkas Joseph Ža
kas, vice-pirmininkas John Go
tautas, ir iždininkas Alfonsas 
Dombrowski. 

Bendrovės sekretorius ir rei-

mos. 
Organizacijos, dėl kokios nors 

priežasties kvietynų negavusios, 
yra prašomos tuoj atsiliepti. 
Rašykite sekretoriui dr. A. Ru
dokui, 4701 S. Damen Ave., Chi-
cago 9, 111. 

Euphrozine Miku/iūte, 
Chicagos Lietuvių Tarybos 

Pirmininke 

Kvietimas organizacijoms 
Dar kartą kviečiame Jus į Chi 

cagos Lietuvių Tarybos metinę 
konferenciją, kuri įvyks spalio 
12 d. 1 vai. p. p. Lietuvių Audi
torijoje, 3137 So. Halsted Str. 

Mažos organizacijos renka po 
vieną atstovą, didesnes po 
vieną nuo kiekvienų 25 narių. 

Iki šiol Jūsų organizacija rė
me kovą už nepriklausomos Lie 

"Tai darykite, suprasdami 
laiką, kad jau mums metas kel
tis iš miego, nes dabar mūsų iš
ganymas arčiau, kaip kada įti
kėjome". (Rom. 13,11). 

Šiais Šv. Povilo, Tautų Apaš
talo, žodžiais prašau aš, kaipo 
parapijos klebonas jus, jūsų šei 
mas ir jūsų artimuosius dalyvau 
ti šv. Misijose, kurios įvyks š. 
m. rugsėjo m§n. nuo 14 iki 21 
d. anglų kalboje ir nuo 21 iki 
28 d. lietuvių kalboje Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. 

Misijos yra Dievo malonių lai 
kas. Svarbiausias mūsų gyveni
mo tikslas — Sielos išganymas, 
kuris įpareigoja kiekvieną kata-
liką-kę dalyvauti šv. Misijose, 
pelnyti atlaidus ir tuomi didin

ti Amžinojo Gyvenimo turtus, 
nes Kristus sako: "Ką padėtų 
žmogui, jei jis laimėtų visą pa
saulį, bet prarastų savo sielą?" 
(Mork. 8,36). 

Misijas ves žymūs pamoksli
ninkai — misijonieriai: kun. Ja 
mes A. Dolan — anglų kalboje 
ir kun. Adolfas Paukštys — 
lietuvių kalboje. 

Kviesdami jus, brangūs para-
piečiai, prašome pasimelsti, kad 
Misijos pasisektų, kad mes jose 
aktyviai dalyvautume, pasinau
dodami tuo ypatingu Dievo ma
lonių laiku. 

Šios parapijos kunigai; 
Kun, A. C. Martinkus, klebonas; g » 

Draudžiamas jumoras 
Spauda rašo, kad ryt. Vokie

tijos partijos vadovybė rimtai 
įspėjo visus kabaretų komikus, 
kad jie būtų daugiau santūresni 
savo jumore. Partija pastebėjų, 
kad publika juokiasi, kvatojasi 
net iki raudonumo, pav. kad ir 
iš tokio priešraudono anekdoto: 

—• Šešias savaites tūlas Fritz 
dirbo ryt. Vokietijos užsienio 
prekybos ministerijoje. Ryšium 
su savo tarnyba, Fritz teko 
nemažai keliauti. Savo geram 
draugui Hans, jis dažnai siuntė 
atvirukus. Viename rašė: 
"Sveikinimai iš laisvojo Buda
pešto", kitame: "Sveikinimai iš 
laisvosios Pragos", dar kitame: 
"Sveikinimai iš laisvosios Vai-

Jr % 

Kun. Bruno B. Grlnts ir 
Kun. Stasys Santaras 

• .. 

leises reikalai priklauso 
Chicagos teisininkai rugsėjo 

kalų vedėjas Augustas Saldukas 
pareiškė, kad praeitieji metai tuvos atsteigimą. Dabar tą ko-
buvo vieni iš geriausiųjų. Ben-ĮVJ* reikia dar ryžtingiau vesti 
drovės turtas užaugo beveik 
40 ' i . Taupytojams pereitais me
tais mokėta 3'r dividendo. Iš 
bendrovės gauto pelno, daugiau 
kaip 25,000 dolerių paskirta į 
rezervus. Nuo šių metų liepos 
mėn. Midland Savings and Loan 
Assn. taupytojams pradėjo mo
kėki po 3 ' j r r dividendo. Tai 
bus pirmutinė taupymo ir sko
linimo bendrovė Chicagoje, kuri 
savo nariams mokės tokį augštą 
dividendą. 

Bendrovės d i r e k t o r i u s Adol
fas B a l i ū n a s pabrėžė re ika lą 
v i s iems l i e t u v i a m s , ' d ; ¥ a i t ) p a t 
v i soms l i e tuv i škoms organ izac i 
j o m s savo p in igus l a iky t i l ietu
v iškose t a u p y m o ir sko l in imo 
bendrovėse . Tose bendrovėse 
padėti pinigai yra lygiai sau
gūs, kaip kad ir didžiausiame 
banke, nes kiekvienas indėlis Ii- administracijoje Hr kongrese tu
si 10,000 dolerių yra federalinės, r e s i m e z m o n n 4 . remiančių Lie-
valdžios apdraustas ir garantuo- ! t u v o s išlaisvinimo reikalą, juo 
tas. Todėl lietuviams ir lietuvis- greičiau JAV imsis žygių mūsų 
koms organizacijoms nėra jokio gimtajam kraštui išvaduoti, 
reikalo laikyti pinigus kitatau
čių bankuose, ar kitokiose fi
nansinėse įstaigose, kur procen-

, , vajaus kvotą, skinant kiek gak
tai visai nemokami ar mokamas1 , , ,*T 
labai mafts procentas, k. t. l % < m a d l d e s n * a u k ^ i š i z d o a r b a 

ar I ' - , ' , . Visos lietuviškos tau- '• pravedant rinkliavą narių tar-
pymo ir skolinimo bendrovės • Pe-

nes laimėjimas artėja. Jungti
nės Amerikos Valstybes užima 
vis griežtesnę poziciją Sovietų 
Rusijos atžvilgiu ir jau yra pa
siruošusios ne tik užkirsti ke
lią jos agresijai, bet ir reikalau
ti, kad pavergtiesiems kraš
tams būtų suteikta laisvė. 

Kai mūsų pastangoms padeda 
Amerika ir visas laisvasis pa
saulis, mes neprivalome ilsėtis. 
Visas mūsų praeities darbas nu 
eitų niekais, jei kovos netestu-
m e be p e r t r a u k o s iki laimėji
mo. 

Re ika laus ime d a b a r t i n i u s val
džios a t s t o v u s i r k a n d i d a t u s į 
valdžios v ie t a s viešai pa s i s aky t i 
L ie tuvos nep r ik l ausomybės k lau 

6 d. Dariaus-Girėno salėje tu
rėjo susirinkimą, konsulo dr. 
P. Daužvardžio paskaitą ir va
liau linksmą pobūvį. 

Susirinkimui pirmininkavo L. 
Šmulkštys, sekretoriavo Pr. 

bylą ir mus paremtų. (Lenkų 
teisininkai jau esą parašę ir 
išleidę panašų memorandumą). 
Tokią medžiagą mes turime pa 
ruošti. Teises reikalai priklau
so Lietuvos teisininkams, kurie 
prisiekę įstatymams Lietuvą 

Sulaitis. Priimta ūkinė sąma- ginti — kovoti. Pasirodykime, 
ta, tartasi dėl nario mokesčio (kad ne vien kalbame, bet savo 
geresnio surinkimo, šalpos ir i išsimokslinimą plėskime į sro-
spaudos reikalais. Nutarta su-, ves, sroveles, kelelius, kad juos 
ruošti didesnj pobūvį su prog-! pajustų visi. 
rama; neapsiriboti savų kolegų L Po paskaitos įvyko pobūvis 
kvietimu, bet kviesti į tą po
būvį ir kitų profesijų žmones, 

1 alutis, kuriame dalyvavo nema
ža teisininkų su savo žmonomis 

be to, išsiuntinėti pakvietimus bei bičiuliais. Linksmai bešne-
vietiniams lietuviams advoka- kučiuojant kolegoms teisinin-
tams. kams, pobūvis užtruko keletą 

Konsulas dr. P. Daužvardis valandų. Dalyviai patenkinti 
skaitė paskaitą apie lietuvių tei \ skirstydamiesi reiškė pageida-

Kurį laiką Hans visai nesu
laukė jokių atvirukų. Pagaljau, 
atėjo vienas atvirlaiškis su vak. 
Berlyno štampu, kuriame rašo
ma: "Sveikinimai iš laisvojo 
Fritz". 

Komunistai pabrėžė, kad to
kio tipo jumoras negali būti to
liau toleruojamas. 

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA 
Dainuoja Izabelė Motiekaitienė 

ŠJ vakarą nepraleiskite Budriko 
radijo programos iš stotie3 WHFC, 
1450 kil. 6 vai., kurioje girdėsite 
buv. Lietuvos operos solistę p. Iza
belę Motiekaitienę. Ji, su orkestro 
akompanimentu, sudainuos sekan
čias dainas: ,.Lopšinė", „Mano ro
žė", „Oi, greičiau", „Karvelėli" ir 
„Bernužėli nesvoliok". Be to, bus 
išpildyta keli gražūs muzikos kuri 
niai. Būtinai pasiklausykite. Šias 
programas leidžia Juozo Budriko 
Prekybos Namai Chicagoje, 3241 
So. Halsted St. S. V. 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 

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

i VIENĄ 
BU V I E N O S K R A U T U V E S O P E B A V I M O IŠLAIDOM 

BARK) D V I E J Ų K R A U T U V I Ų P R E K Y B A 

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 kitos Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

sininkų pareigas laisves kovoje. 
Prelegentas pasisakė, kad visi 
teisininkai turi prisidėti aktin
gai prie laisvės kovos; turime 
pažinti savo laisvės kovos by
lą, kad tinkamai ją gintume, 
jaunuomenę,, studentiją .tįksliai' 
informuotume. Yra daug ir ki
tų darbų, kuriuos teisininkai 
gali atlikti. 

Chicagos te is ininkų s k y r i u s 
. didžiausias, todėl jis 

simu, nes juo daugiau busimoje i J r - » : ' . . ; . 
galėtų suformuluoti pareiški
mą, parašyti memorandumą 
dėl mūsų laisvės kovos, vėliau 
išleisti atskiru leidiniu lietuvių 
ir anglų kalbomis. Tas atneštų 
daug na'idos ir aiškumo mūsų 
laisvės kovos bylon. Mums rei
kia ne mažų, bet didelių drau
gų, kurie turėtų pažinti mūsų 

vimą, kad ateity būtų pakvies
ta ir kitų profesijų daugiau 
svečių. Pr. Šulas 

Prašome pagelbėti Chicagai 
išpildyti nustatytą finansinio 

moka 2Va arba V>. Gi Midland 
Savings and Loan Assn. nutarė 
mokėti net 3Vis%« Todėl patar
tina lietuviams tiksliau tvarky
ti savo piniginius reikalus, pa
sidalant juos ten, kur jie neša 
didesnę naudą. Dabar Chicagos 
lietuviai savo lietuviškose ben
drovėse laiko pasidėję 60 mili
jonų dolerių. Bet jei visi lietu
viai savo taupmenas laikytų 
lietuviškose taupymo bendrovė
se, ši suma galėtų užaugti kele
riopai. 

Dar bendrovės reikalais kal
bėjo John Thomas, jau 25 me
tus bendrovėje einąs direkto
riaus pareigas, St. G. Budris, ir 
kiti. Visi iškėlė bendrovės sek
retoriaus ir reikalų vedėjo Au
gusto Salduko nuopelnus, per 
24 m. tvarkant bendrovės reika
lus. 

Renkant naujus bendrovės 
direktorius, balsų dauguma bu
vo perrinkti Joseph Žakas ir 
John Thomas. Nauju direktoriu
mi liko išrinktas George Shar-
ka. 

A. B. 

Euphroz. Miku/iūte, pirm. 
Dr. A. Rudoka*, egz. sekr. 
Antanas VaJonis, ižd. 

— — -

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
HADU© 

APARATŲ TAISYMAS 
Kailnlogms Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami U 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeAtadienlals. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M RIMKUS. 4119 So. Francisoo. 

Telef. YA 7-1099 

' • 

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

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULIS LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAU8TYMUS 
ir jvairių daiktu pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užsienj 
pakletlNlM lvalrau8 maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-8245 
• i " 

— — 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą, ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema —-

t ik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

11« „D R fi 0 G A S' 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

• TELEVIZIJA • KADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI • (IRON-

ERS • PLOKŠTELES (UECORDS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

W0SS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IK KADIO 

APT \KNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArds 7-8666. Chicago 32, UI. 

f « 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RfSlV 
M E D Ž I A G Ą . 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED Si'. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIM4 IR ri lEKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto Ik) 6 vai. vakaro Ii 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

•"••• "fa '1 i 1 \ i • " T " 

StKUTIS 

*<"*v^ S* 

rm m% $m 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. (.asimir Monument 
fompany 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausia* Paminklams 
Plano Pasirinkimas Hltsts 

Tolo) CEdarcrest 3-6335 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI l ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Ix>an Association, kuri yra proporcionaliai viena iš 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia vliiems teisinga, ir mandagų patarnavimą. JI iŠ anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MCSŲ. TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
uth Western Ave. Chicaj 

J O H N P A K E L , 1 

[O 

'resident 
Phone GRovehiU 6-7575 

I I L T I V I CL A K 1 T i l i r ii Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 6 vai, vakaro. Antradieniai* ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
L i l i 1 U T I J I V A l i J l / i l U n P° P«ctY- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

H —i i i n p « < s i i ii - \,$'tr-+i>:,\M'**ii MHJHUI' »"» n ĮįHKKŠ 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokčjimai pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

n w r 4> 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE D1EN* IR NAKTĮ 

M ^ i t ' t . " 

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

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 8. SOtii AVE. 
CHICAGO, VLlu CICERO. l i X . 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 
TOwnhall 3-2109 

m tf*t*™- • Nsfc»^* * «• - • y * ' ^ *Ą . r*** • • • 

mm) 
L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

• šsukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurie gyvena kttoae miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JŪSŲ namų. 

r} į 

*„ k ^ \ 'N 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Anibulansij patarnavi- ^ J J . Mes turime koplyčias 
mas y r a telkiamas fflf ^tflk Roselando dalyse i r 
dieną ir u a k t j . Ilei- H L J O v i s o s e Chlea«os ir 
kale šaukite ^ ™ ^ B F ^ ^ tuojausepatar-

( ^ ^ • ' ^ • 0 % t f f c » naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 YVcst 23rd PLACE Tei. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tei. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

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

Telephono YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIOAN AVE. Tel. COmraodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S, MTUAKICA AVE. Tel. VArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138- -1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4318 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

.i t:.4"i„'trr,; Txr*x 
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DimmAflTra DRAUGAS, CBICAGO, OUNOIS Ketvirtadienis, rugsSjo 11, 1952 

/ mu 
IŠ ARTI IR TOLI IŠRINKTA „MISS AMERICA" 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Mykolui Biržiš

kai, Lietuvos Nepriklausomy-

VOKIETIJOJ 
— Filminiai tėviškes vaizdai. 

Neseniai kaikuriuose Stuttgar-

no ir Vilniaus Universiteto rek
toriui, š. m. rugpjūčio 24 d. su-

X Clucagieciai Julija Žilins-' , *J7 b™ v. 
, A A U T \* kako 70 metų amžiaus. Los 
kas, Anna Achas, Joana Ma- , „ .,; 
. ~ » • - © * - * * . Angeles, Cahf., ALT skyrius 

chernis, Ona Baniene, Rože Ma &. ' , ' .. ,_. ., . 
. , . , . . , t-, c rengia šios sukakties iškilmingą 

ziliauskiene, kun. B. Sugintas, . * . . _. no , į, *? 
xr 0 1 j i - - t minėjimą rugsėjo 28 d. Port. Mama Skrandziuvicne, Jonas i . Z, * . . A. 
T _ , i T̂  x- i T M. Biržiškos sukakties komisiją Jasas, Edvardas Kačinskas, Ire 

bes Akto signatarui, buv. Kau- to filmų teatruose buvo rodoma 
kultūrine filmą „Anapus Vys
los". Buvo matyti ir Klaipėdos 
krašto bei Baltijos pajūrio vaiz 
dų. 

na Skirpstūnaite, Vladas Pet-
rošiūnas, Danutė Braniškaitė, 
Artūras Pliskaitis, Ona Gadzin 
skienė, Birutė Briedienė, Mar-

sudaro: J. Uždavinys, pirm.; V. 
Trumpa, sekr.; M. Aftukiene, 
prof. K. Alminauskas, A. De-

— Ccliiiliozos fabriku bendro 
v5 Waldhof, kuri turėjo didžiu
lį celiuliozos fabriką Ragainėje 
ir ilgus metus buvo stambi Lie
tuvos miško ek3porto klijentė, 
turi dabar šešius fabrikus Va
karų Vokietijoje, kurie pagal 
paskelbtą metinį balansą turė-

ringienė, F. Kudirka, dr. P. Pa 
, mataitis, A. Skirius, M. Stark, 

ta Jankiene. Meta Srederyte. Zl Steponavičiai, A. Dab- jo žymaus pelno. Ragainės fa 
na Srederyte. Vanda Srederyte, £ a š o f b r i k o n u o s a v y b ž n u r a š y t a k o 
ir Albertas Sredens s u d a r e i * • M J r 7 * 

Biržiškos paramai. Aukas ir naują Rėmėjų būrelį Diopholzc 
Vasario 16 gimnazijai remti, šis 
būrelis nuo š. m. rugsėjo 1 d. 
pasižada remti tos gimnazijos 
vieną mokinį ar mokinę. 

X Lietuviškos organizacijos 
ir draugijos bei įstaigos, norin 
čios, kad jų veikimas tinkamai 
būtų atvaizduotas lietuviškoje 
spaudoje, prašomos iš savo tar
po išsirinkti korespondentus, 
kurie galėtų lankyti „Draugo" 
ruošiamus žurnalistikos kursus. 
Kursai prasidės spalio mėnesį, 
paskaitos bus du kartu savai
tėje, baigsis gruodžio mėnesy
je. Dalyviai gaus daug infor
macijų apie spaudą ir praktiškų 
nurodymų, kaip bendradarbiau
ti laikraščiuose ir kaip paruošti 
rankraštį radijo programoms. 

X Stase Gronskiene, dirbanti 
Cook County ligoninėje, Stase 
Baltrukoniene, dirbanti kalėji
mo ligoninėje, Aldona Kudoky-
te, dirbanti Loretta ligoninėje, 
Ona Kauniene, atostogaujanti, 
Ada Augustaitiene, dirbanti 
Cook Couty ligoninėje, Rusenai-
te-šautiene, dirbanti Presbyte-
rian ligoninėje, Birute Saba
liauskiene ir Valerija Sabaliaus 
kaitė, baigusios gail. seserų Lie 
tuvoje Raudonojo Kryžiaus se
serų mokyklas, išlaikė Illinois 
valstybinius registruotos nurse-
sesers egzaminus. 

kas į nuostolius. -
I 

— II. Krasniauskas, buv. fa
briko konstruktorius sovietinė
je Vokietijos zonoje, Potsdame 
nuteistas 15 metų sunk. darbų 

— Pranė Lapiene, kurios va-1 kalėjimo neva už sabotažą ir 
sarvietėje Stony Brook Lodge j špionažą vakariečių naudai. Ki-
per visą vasarą knibždėjo va- i ti tos bylos keturi kaltinamieji 
sarotojai ne tik iš New Yorko, nuteisti bausmėmis nuo me 

paramai, 
sveikinimus siųskite šiuo adre
su: Mr. Jonas Uždavinys, 3604 
E. 60th pi., Huntington Park, 
California. 

bet ir kitų vietovių, rugsėjo 5 
d. užbaigė vasarojimo sezoną, 
ši vasara buvo ypatingai gausi 
lietuviais kultūrininkais. 

— <-iiirlionirs muzika per ra
diją. Žymus pianistas ir muzi
kos profesorius Marco Farnese 
(kuris dažnai save vadina Far-
nezaitis), gyv. Philadelphijoje, 
vienoje italų programoje nuo
taikingai paskambino Čiurlionio 
nokturną. Pažymėtina, kad šis 
žymus muzikas koncertuoja su 
soliste Juze Augaityte. 

— Dail. P. Vaškys, Philadel-
phia, buvo kuriam laikui išvy
kęs į Detroitą, kur turėjo at
likti keletą meno darbų. Dabar 
grįžo atgal į Philadelphia ir tę
sia darbus savo studijoje. 

— Elena Mickeliūniene, bu
vusi Taut. klubo šeimininkė, ne 
seniai įsigijo namus Kiely Place, 
Brooklyne, kur jau persikėlė gy 
venti. 

tų ligi gyvos galvos. 
— Klaipėdos lietuviai. Hano

veryje ir jo apylinkėje yra ne
maža Klaipėdos krašto lietuvių, 
buvusių valdininkų, kurie ir čia 
gavo tarnybas. Besilankant p. 
Simonaičiui, jų tarpe kilo min
tis įsteigti Hanoveryje Lietuvių 
klubą, savo laiku Tilžėje vei
kusio Lietuvių klubo pavyzdžiu. 
Praktiškas šito projekto įvyk* 
dymas bus svarstomas. 

— M. Gelžinis, buv. lietuvis* 
kojo jaunimo „Santaros" va
das Klaipėdos krašte, tremty
je sėkmingai verčiasi prekybe 
je. 

!)IU. BRITANIJOJ 

— Buvęs Egipto karalius Pa
nikas, kuris prašė Cairo vy
riausybės pinigų išlaikyti savo 
sūnų karalių Fuad II, pardavė 
privačią savo jachtą. 

— Kolumbijoje penki polici
ninkai buvo užmušti, kai kilo su 
sirėmimas tarp policijos ir ban
ditų Rovica mieste, penkios my-

Kinnoj bolševikai daug kaleji-,.. _ r J 

. « . L , . hos nuo Bogotos. 

Trumpai iš visur 
— Nėra ko valgyti, o Kalėji

mų klek nori. Kinijoj yra įreng
ta 5,147 koncentracijos stovyk
los, kuriose sugrūsta 18,118,850 
žmonių. Apie tai praneša tauti
nės Kinijos laisvų unijų lyga. 

Neva Langley, 19 metų, iš Macon, Ga., išrinkta „Miss America", 
džiaugiasi tropėja ir geria orange juice. (INS) 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Londono gydytojai 

Besilankę Londone beabejo vi 
si žino garsiąją Harley vardo 
gatvę, kurioje turėjo savo pri
imamuosius geresnieji miesto 
gydytojai. Tai lyg kokio me
dicinos centro būta. Bet šiuo 

Kiniečiai smaugia savo 
mergaites 

Seniau „buržuazinėje" Kini jo 
je biedni kiniečiai savo dukte
ris parduodavo lupanarų laiky
tojams, jei nepajėgdavo jų iš
laikyti. Komunistų režimas už 

mų įrengė, o žmonės badauja, 
neturi ko valgyti. Bolševikai no 
ri žmones nuraminti kalėjimais. 

— Gr{žta Prancuzijon. Mau-
rice Thorez, Prancūzijos komu
nistų vadas, grįžtąs iš Sovietų 
Rusijos, kur Stalinas jam davė 
„komunistinės išminties" pamo
kas. 

— Jugoslavijoje ši vasara bu 
vo labai sausa. Jugoslavijos ū-
kio ministeris Boris Kidrie iš
sireiškęs, jog sausros Jugosla
vijoje padarė $150,000,000 nuo
stolių. 

— Vel sučiupo. Pabėgęs iš 
šveicarų kalėjimo vokiečių šni
pas Buchman, kuris buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos, 
buvo sučiuptas. 

— Prekyba su Vokietija. Ar
gentina užsakė Vokietijoje 700 
autobusų už 20 milionų dolerių. 

j Vokietija kas mėnuo pristatys 
| 60 autobusų. 

metu dalykai keičiasi. Ypač po draudė prekiavimą mergaitė-
medicinos suvalstybinimo. Mat, mįs> tad dabar biedni tėvai pra 

— SV šalpos kasa. Anglijos 
lietuvių tarpe jau seniai buvo 
diskutuojamas šalpos reikalas 
nelaimės ar ligos metu. Atskiri 
skyriai tą klausimą dažnai 
sprendė individualiai, bet jokios 
jungtės tarp skyrių ir Centro 
nebuvo. Šiuo metu DBLS Cen-

- Kun. S. Morkūnas, Sioux I t r Q V a l d y b a n u t a r ė s t e i g t i g a l . 

X Ernesta Danute Tallat-
Kelpšaite, savininkė ir vedėja 
svetimų kalbų vertimo biuro 
„Expert Native Translation Bu-
reau", 30 North La Salle Str., 
kambarys 840, tel. FRanklin 2-
6447, šiomis dienomis išvyko 
dviem mėnesiams į Europą ex-
porto-importo reikalais. Jos ne
buvimo metu vertimo biuro dar 
bus atlieka jos kompanijonas. 

X L. Vyčių 13-tą kuopą š. m. 
į L. Vyčių seimą Dayton, Ohio, 
išvyksta delegatais šie asme
nys: Eleonora Lauraitis, Alfon
sas žemaitis, Jean Tervainis. Jų 
palydovais yra Aldona Luko
šius, Patricia Kamarauskas. 
Svečiais vyksta — Petras Grigą 
liūnas, Frank Kanccl, Ona Auš
ra, Albina Žemaitis ir Cecilija 
Kinčinas. 

X Sezono atidarymui Lietu
vių Teatras stato P. Vaičiūno 
„Naujieji žmonės" rugsėjo 27 
ir 28 d. International Hali salė
je, 1414 East 59th St. Vaidini
mo pradžia šeštadienį, rūgs. 27 
d. 8 vai. vak., sekmadienį, rūgs. 
28 d. — 3 vai. po pietų. 

X Pranciškus Mažeika, gyve
nantis 5624 So. Mobile ave, su
sirgo ir gydosi šv. Antano li
goninėje, kambarys 302; gydy
tojai nustatė, kad reikalinga o-
peracija. Ligonis jaučiasi gerai. 

X Bronei Pivariūnienei sugrį
žimo iš Europos pagerbtuvių 
vakarienę ruošia Moterų Sąjun
gos 21 skyrius rugsėjo 14 d. 5 
vai. vak. L. Vyčių salėje, 2453 
W. 47th Str. Sugrįžusieji papa
sakos įdomių dalykų iš savo 
kehones. 

X Bruno Vešota filmų reika
lais išvyko į Hollyvvoodą. 

City, Iowa, lietuvių parap. kle
bonas, lankėsi Omahoje, Nebr., 
pas savo pažįstamus ir priete-
lius. 

— Cezaris Surdokas, iš Bai-
timorės, grįždamasiš savo atos* 
togų, aplankė Philadelphijoje sa 
vo pažįstamus ir prieteliu». 

X Lk'tuvos geografijos vado
vėlis, kurį paruošė A. Bendo-
rius, bendradarbiaujant prof. 
St. Kolupailai, jau spausdina
ma. Šį vadovėlį leidžia „Sūdu
va", L. Tremtinių Bendruomc 
nei 111. valstybėj padMant. 

• 

X Vyt. Žvirzcrys, „Draugo" 
specialus korespondentas Pax 
Romaną kongrese, Kanadoje, 
jau grįžo į Chicagą ir poros 

pos kasą prie C. Valdybos. Ka
sos sudarymui iki spalio 1 d. 
nutarta pravesti rinkliavą vi
suose skyriuose. Ateityje nu
matoma šiam reikalui daryti 
aukų rinkimą bent du kartus 
metuose. Sveikintina pradžia. 

— „Dobrus" veikla D. Bri
tanijoje. D. Britanijoje įsikūrę 
ukrainiečiai yra suorganizavę 
„The Democratic Organisation 
of Ukrainians formerly perse-
euted by the Soviet Govern
ment" draugiją, kurią trumpai 
pavadino „Dobrus" vardu. Ši 
organizacija teikia gausių in
formacijų apie gyvenimo saly 
gos sovietų okupuotoje Ukrai
n o j visiems, kurie kreipiasi ad 
resu: The Committee, „Dob
rus", 165 Old Church Road, Co-

savaičių išvyksta studijomis Į y c n t r y ; v i e n o j e s a v o p r o k l a m a , 
Madison universitetą, VViscon-, c i j o j e > | D o b r u B « s k e l b i a š i u o s 
sin. 

X Dr. A. Valiuškis, Middle-
bury, Ind., apgailestauja, kad 
negalėjo dalyvauti „Draugo" 
metinėje šventėje dėl tarnybi
nių pareigų. Jis atsiuntė $5.00 
lietuviškos spaudos palaikymui. 

X L. Vyčių 13-toji kuopa 
(Town of Lake) džiaugiasi, kad 
jų dvasios vadas kun. Julius 
Grinis jau pasveiko. 

X Kęstutis Micevičius, 7145 
So. Washtenaw ave., Chicagos 
simfonijos orkestro narys, susi
tuokė su Sally Cassin. 

X Dr. K. Kasperavičius per
sikėlė iš Connecticut į Illinois 
ir gavo darbą veterinarinėj pro 
f esi jo j , mėsos priežiūroje, Auro 
ra, Illinois. 

X Dr. Jokūbas Kūlis, rug
pjūčio mėn. pabaigoje miręs, 
praktikavo kaip gydytojas 47 
metus šiuo adresu 3259 South 
Halsted ave. 

* 

keturis pagrindinius protestus: 
a) protestuojama prieš Ukrai
nos prijungimą prie Rusijos rau 
donojo imperializmo; b) prieš 
totalitarinį terorą — politinį, 
ekonominį ir dvasinį; c) prieš 
neteisingą „taikos kampaniją", 
kurioje yra viena tiesa, kad 
Maskva norėtų užimti neapgink 
luotas tautas kalbomis apie tai 
ką; 4) prieš Sovietų agentų pa
stangas D. Britanijoje priversti 
ukrainiečius grįžti į „rojų". Kar 
tu skelbiama, kad tarp 1929 ir 
1931 metų buvo deportuota i 
Sibirą pusantro milijono ukrai
niečių ūkininkų; tarp 1931 ir 
1933 metų buvo ištremti visi 
inteligentai, mokytojai, darbi 
ninkai, kariai ir karininkai, ku
rie buvo antikomunistinio nu
sistatymo. Apie 5 milijonai žu
vo nuo bado. „Mes esame tie. 
kurie stebuklingai pabėgome 
nuo dirbtinio bado Ukrainoje 
1933 m." — skelbiama atsišau
kime. 

jaunieji gydytojai visai nesisten 
gia tuoj atidaryti savo įstaigą, 
bet geriau ima valstybines tar
nybas, kurios garantuoja ne
blogas metines ir nuolatines pa
jamas. Tuo būdu ir Harley gat
vės namų savininkai pagrįstai 
skundžiasi, kąd gatvėje, kurioje 
savo metu ve^k neįmanoma bu
vo gauti jokią patalpa, šiuo me
tu yra net perdaug tuščių pa
talpų. 

Pagal valdžios planą, gydy
tojas sulaukęs 31 m. amžiaus, 
gali uždirbti $3,600-7,700. Ang
lijos mastu, tai nemaža pinigų 
suma. Tas ir atitraukia gydy
tojus nuo privačios praktikos. 

Pagerino portland-cementą 
ir betoną 

Patent Office užregistravo 
naują patentą statybos srityje. 
Lenkas DP, prof. Eugenijus 
Chlebowski išrado, kad tam tik
ras skystas priemaišas į port-
land-cements bei betoną padaro 
jį kompaktesnį, tirštesnį, tai pa 
kelia cemento mechaninį pajė
gumą 50% ir toks cementas ne
praleidžia vandens iki 8 atmos
ferų spaudimo ribos vienam 
kvadratiniam coliui. Pagerintas 
cementas nelaikysiąs drėgmės 
ir tiksiąs namų, slėptuvių tune
lių, aerodromų aikščių statybai. 
Nauja firma pradeda šį cemen
tą gaminti. Prof. Chelbowski pa 
reiškė, kad jis šiuo išradimu at
silyginęs JAV ir jų visuomenei 
už DP įsileidimą. Išradėjas yra 
apsigyvenęs Plainsfield'e, N. Y. 

Šelpia pabėgėlius 
Fordo fondas paskyrė $2,-

900,000 Europos pabėgėliams. 
Fondo direktorius pareiškęs, 
jog ši suma paskirta daugiau 
kaip dešimčiai milionų pabėgė
lių, be skirtumo religijų ir tau
tybių, šalpos reikalams. Šalpa 
skiriama pabėgėliams, esan
tiems Europoje, negalintiems 
grįžti į savo kraštus. 

dėjo smaugti savo dukteris. Blo 
ga buvo „buržuazinėj" Kinijoj, 
bet dar blogiau „proletarinėj". 

Skodos fabrikai perkeliami 
Garsioji ginklų kalvė — Sko

dos fabrikai dabar vidanami Le 
nino fabrikais ir iš Pilseno ke
liami | rytų Slovakiją netoli 
nuo Košicų miesto. Šitame ra
jone kuriamas naujas pramo
nės centras. Guolių fabrikas jau 
perkeltas ir dirba naujoj vie
toj. Kai kas spėlioja, kad atei
tyje Kremlius numatąs Cechiją 
perleisti raudonajai Vokietijai, 
o Slovakiją įjungti į Sovietų 
Sąjungą. 

Kova su krokodilu 
Tanganykos gyventojas A-

hambo Abdullah jau du kartu 
bandė savo jėgas su krokodilu. 
Prieš dešimtį metų, vienoje upė-' 
je jis buvo užpultas baisiojo 
ruopuolio, bet spėjęs peiliu per
plauti šliužo gerklę. Tos kovos 
metu, jis visdėlto neteko vienos 
rankos. Šiuo kartu, krokodilas 
sunkiai sužeidė jam kojas, bet 
tuo pačiu peiliu ir vėl užpuoli
ko gerklė buvo perpiauta. Šiuo 
metu drąsus Abdullah gydomas 
Dar-es-Salaam ligoninėje. 

Laisvas susisiekimas 
Graikai ir turkai jau gali ap

lankyti viens kito kraštą be 
pasporto ir be jokių formalumų. 
Tarp Graikijos ir Turkijos ge
rėja santykiai. JAV diplomatai 
tuo žygiu yra patenkinti. 

Aplankys Graikiją 
Šį mėnesį Jugoslavijos ar

mijos delegacija, vadovaujama 
pulk. gen. Pavle Jaksic, atvyks 
į Graikiją su vizitu. 

— Kaip su arbata? Anglijoje 
padidintas arbatos racionavi-
mas iš pustrečios uncijos iki 
trijų savaitei. Danijoje kavos 
racionavimas visai panaikintas. 

— Naujas atstovas. Kun. 
Paul Bernier iš Quebec, Kana
dos, šv. Sosto yra paskirtas 
nuncijum Panamai ir Costa Ri-
cai. 

— Frederick J. Dūmas, neg
ras, St. Agnės parapijos na
rys, Los Angeles, penkių vaikų 
tėvas, paskirtas pradinės mo
kyklos vedėju. 

— Prievarta kilnoja. Lenki
joje yra apie 4,000 kolchozų ir 
260 valstybinių mašinų stočių. 
Ūkininkai prievarta kilnojami 
iš vienos vietos į kitą. Koks ten 
gyvenimas? 

— Už šunį į kalėjimą. Cordell 
Corley, iš Savannah, Ga., buvo 
nuteistas trims mėnesiams ka-
lėjiman, kad jis užmušė savo 
šunį. 

— Juokai per telefoną. Aus
trijoje Vienos mieste telefono 
savininkai, galbūt, greitai galės 
klausytis „dienos juokų". 

— Bandomoji mobilizacija. 
Spalio mėnesį Italija pirmą kar 
tą po karo vykdys bandomąją 
mobilizaciją. 

— Pop. Pijus XII priėmė pri
vačioje audiencijoje St. Louis 
auxiliarą vyskupą John P. Co-
dy. 

-•Belgijos karalius Bandouin 
atvyko į Prancūziją incognito. 
Kartu su" juo atvyko buvęs ka
ralius Leopold ir jo žmona. 

— Britanijoje daugel vietų 
jau palietė ankstyvi }alna. 

^ 

PIRKITE PAS MUS IR SUTAUPYKITE 
nuo $15-00 įk į $2000 p i rkdami 

EILUTĘ ARBA ŽIEMINĮ AR VASARINĮ PALTĄ!* 

Didelis pasirinkimas iš geriausių vilnionių medžiagų 

EILUTES 
su 2 porom kelnių 
nuo $59-50 ir aukščaiu 

PALTAI 
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI 

nuo $39-50 ir aukščiau 

1 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
SPORTINIŲ ŠVARKELIŲ 

(JACKETS) 

PAS MUS GALITE NAUDOTIS 
IR KREDITU, UŽ KURĮ NE

REIKĖS EKSTRA MOKĖTI. 

Sherman S, Inc. 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

Vyraujanti vyrams rūbu krautuvč Town of Lake kolonijoj 

t l'lriiiad. ir KetvlrUul. atdara iki 10 valandos vakaro 

^ 

, • . - -

Grąžino dovaną 
Indija grrąžino Raudonajai Ki 

nijai $84,000 dovaną, nes Rau
donoji Kinija norėjo, kad pa
šalpa būtų išdalinta per komu
nistų rankas. Indija nenori su
sirišti su raudonaisiais, nes ko
munistai savo „dovaną" naudo
ja grynai propagandai. 

* «* r 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CNRYSLER'IU su 180 į 
arkliu jėgos motoru j 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudaL 

Balzekas Motor Sciles^ Mnc« 
4030 ARCHER AVE., GUIGAGO 32, ILL. Tclcf. Vlrginia 7-1515 

v 


