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Atsakymas buvusiam šefui — 

Balsas apie pavergtųjų laisvinimą 
Gen. Gruenther atsako Eisenhoweriuii kad be karo Ry
tų Europos neišlaisvinsi, todėl nereikia kurstyti prie 

pavojingų veiksmų 
PARY2IUS, rūgs. 12. — Negalima taip lengvai išlaisvinti 

Rytų Europos, kaip tautinių grupių balsus begaudydamas prasi
tarė legionierių suvažiavime D. Eisenhovveris, nė 1954 m. nėra 
ypatingai pavojingi, kaip yra prasitaręs gen. Bradley kongreso 
komisijoms, begindamas karinius kreditus. 

Tokias nuomones esąs pareis- •.—, , . 
kęs Nato gen. štabo viršininkas 
gen. Gruenther, kaip skelbia 
prancūzų savaitraštis 

TENISO KARALIENĖ IR KARALIUS 

four". 
Gen. Gruenther pasakęs, kad 

būtinai reikia palaikyti už ge
ležinės uždangos esančiose tau
tose išsilaisvinimo viltis, tačiau 
jis netikįs, kad jas galima išlais 
vinti be karo. Nėra betgi kalbos 
apie tokio karo pradėjimą. 

Jam atrodo, kad būtų bepras 
mišką ir pavojinga bandyti ano
je pusėje uždangos organizuoti 
pasipriešinimą sabotažo ir slap
to veikimo formoje, nes tai su
kels baisias represijas, kurios 
bus žiauresnės už tas, kokias 
praktikavo vokiečiai okupuoto
je Europoje. 

Rytų Europos nebus galima 

Daugybe pratimų 
„Carre-i PARYŽIUS, rūgs. 12. — Eu-

j ropos erdvėje šiuo metu vyksta 
daugybė karinių pratimų. 

Prie Škotijos krantų renkasi 
šiandien Nato laivynai prati
mams Šiaurės ir Baltijos jūro
je, kurią sovietai linkę laikyti 
savo ežeru. 

Vokietijoje manevruoja JAV, 
britų ir prancūzų daliniai, Itali
jos šiaurėje italų daliniai gina 
kalnų perėjas su didele visų są
jungininkų aviacijos pagalba. 

Kaikurie Norvegijos daliniai 
manevruoja pačioje šiaurėje — 
atremia sovietų įsiveržimą sau
suma per poliarines sritis. 

Už geležinės uždangos Vokie
tijos sovietų zonoje manevruoja 
Maskvos kariuomenė nuo Balti-išlaisvinti mėtant parašiutais 

pistolietus. Dabar galima daryti j J O S J u r o s i k i Čekoslovakijos sie-
tik vieną dalyką: palaikyti p a - W D a l v™uja kaikur lenkų ir 
vergtųjų pasitikėjimą vakarais 
stiprinant tarpusavę vienybę ir 
didinant jėgą. 

„Buvo sakyta", tęsė Gruen
ther, „kad 1954 m. bus didelio 

čekų daliniai. 

pavojus yra nuolatinis. Sovietų 
pavojus šiandien yra toks pat 
didelis, koks buvo pasirašant 
Atlanto paktą. Kas buvo teisin
ga 1949 m., tebėra teisinga ir 

Suderinti žygiai 
STOCKHOLMAS, rūgs. 12. — 

Švedijos laivynas pradeda ma-

pavojaus metai. Aš netikiu, nes \™X™>" * a l t i j o s ^ ^ ° . P a t 

H « T . . i~ . M d r f k H . «.vi f tf„! l a i k u» k a d a sąjungininkų laivy-
jnas sukinėsis prie Danijos pa
kraščių, švedai vengs plaukti to
li j pietus (toliausiai sieks Born-
holmo salos erdvę), kad neįvyk 
tų nemalonumų su rusais. Ne
toli Bornholm salos kartais pa
sirodys ir manevruojąs sąjungi
ninkų laivynas, bebandąs ginti 
Daniją ir Norvegiją nuo Rusijos 
invazijos. 

Iš Baltijos jūros švedų laivy
nas persikels vėliau šiaurėn į 
Botnijos įlanką, kur bandys at
remti invaziją iš rytų. 

Pranešama, kad švedų laivy
nas bandys naują prietaisą, ku
ris turėtų sutrukdyti Sov. Ru
sijos radijo trukdytojams susi
kalbėti per radiją laivams su 
lėktuvais. Sovietų trukdomieji 
prietasai esą įrengti Rygos apy
linkėse. 

Maureen Connolly, iš San Diego, Calif., ir Frank Sedgman, iš 
Australijos, kalbasi laimėję teniso žaidimuose Fo^st Hills, L. I. 
Sedgman rodo „Little Mo" taurę, kurioje jo vardas įrašytas. 

(INS) 

šiandien, nes nėra jokių davinių ; 

teigti, kad Kremliuje būtų kas 
nors pasikeitę. 

Yra betgi teisinga, kad Euro
poje vyrauja didelio pasitikėji
mo oras. Gruenther patinka tas 
savimi pasitikėjimas, tačiau, 
kiek tai liečia karinį pasirengi
me, jis yra perankstyvas. „Jei 
Rusija rytoj pultų, su dabar tu
rimomis jėgomis jos negalėtume 
sulaikyti. Aš esu, žinoma, tik
ras, kad mes laimėsime paskuti
nį mūšį, bet baisu, kokią kainą 
reikės sumokėti". 

Gruenther buvo paklaustas: 
ar apsimoka organizuoti muzė-
jinę armiją, kada nauji ginklai 
greit padarys revoliuciją karo 
strategijoje? Atsakymas buvo: 
apsimoka ir būtinai reikia kuo 
greičiausiai pastatyti Europoje 
užtvanką. Mašinos negali pakeis 
ti žmonių ir Korėjos karas pa
rodė, kad pėstininko niekas ne
pakeičia — Korėjos karas yra 
pėstininko triumfas. 

1 l-r -I II —J* I • l/f •• • 
Taikos posėdis renkasi Kinijoje 
Aplink Japoniją bus statoma propaganda Azijoje 
HONG KONGAS, rūgs. 12. — Dar šį mėnesį Peipinge susi

renka Azijos ir Pacifiko „taikos" konferencija, per kurią Sov. 
Rusija nors kiek atidengs savo planus šitoje pasaulio dalyje. 

Kinijos laikraščiuose tos kon- • • •• 

Prašo išpirkti 
Korėjos klaida 

PUSAN, rūgs. 12. — P. Korė
jos parlamento vicepirmininkas 
visą Korėjos karo kaltę perkėlė 

*jį JAV pusę, n & j o s slaptas su-
munistų partija, bet „savanoris-, sitarimas su Rusija karo metu 

ferencijos tikslas nurodomas 
šis: formuoti stiprų masinį ju
dėjimą kovai prieš Amerikos 
agresiją ir stiprinti taiką Azijos 
— Pacifiko erdvėje. 

Konferenciją, žinoma, ruošia 
ne Kinijos vyriausybė ir ne ko 

Vaisiai aneksijos 

Etiopija perima 
Eritrėjos apsaugą 

ASMARA, rūgs. 12. — Atei
nantį pirmadienį Etiopijos ka
riuomenės daliniai įžengs į bu
vusią Italijos Eritrėjos koloniją, 
dabar pusiau nepriklausomą vals 
tybę, kad perimtų jos apsaugą iš 
anglų, kurie čia atsirado 1941 
m. italams kapituliavus. 

Jungtinių Tautų globoje Eri
trėjai suteikta pilna vidaus au
tonomija federacijoje su Etio-

nepripazinimo 
CHICAGO, rūgs. 12. — Atsi

mename, kad JAV teismas Vo
kietijoje neišdavė sovietams Lie 
tuvoje gimusios Teresės Stra-
šinskaitės, nors sovietai rėmė 
savo reikalavimą tuo, kad ji yra IJ 
Sov. Rusijos pilietė ir turi būti 
ten repatriuota. 

Mus dabar pasiekė teisėjo 
sprendimas su motyvais — įdo
mus visiems žinoti. Teisėjas 
Goodman savo sprendime rašo: 
„Sovietų Rusijos įvykdytos Pa-
baltijo respublikų aneksijos ne-

kai" susidaręs komitetas, kuris 
yra paskelbęs šį tą apie dalyvius 
ir dienotvarkę. 

Dalyviai esą parinkti iš 31 
krašto, bet nepranešamos nė pa 
vardės nė kraštai. 

Dienotvarkėje yra šie klausi
mai: diskusijos apie taikos išlai 
kymą, abipusiai naudingų eko
nominių ir kultūrinių santykių 
sudarymas, priešinimasis Japo
nijos apginklavimui, taikingas 

padalinti Korėją per 38 paralelę 
privedė prie dabartinio konflik
to. Tą klaidą JAV gali atitaisyti 
tik pergale kare ir Korėjos su
vienijimu. Nepasisekė JAV kom 
promisai su Kinijos komunis
tais, negali pasisekti ir Korėjo
je, todėl negalima beprileisti, 
kad antrą kartą būtų p&kartota 
ta pati klaida. 

(Karo metu su Rusija padary
tas susitarimas numatė, kad ja-

Rosisavino ne 
savo nuopelnus 

WASHINGTONAS, rūgs. 12. 
— Iždo sekretorius Snyder išlei
do pranešimą apie metinę mo
kesčių įstaigos veiklą. Opozicija 
prikišo, kad šioje įstaigoje įsi
veisė kyšininkystė, vagystės ir 
politinis nepotizmas. Tos įstai
gos veiklos kritikavimu Eisenho 
weris bando laimėti prezidentū
rą. 

Pranešime yra du pabrėžtini 
faktai: 1. Daugumą nesąžiningu 
mų atidengė ir atitinkamai su
tvarkė pats departamentas, o ne 
kongreso komisija ir respubliko 
nai, kurie nori iš to susikrauti 
daug kredito rinkiminiais me
tais; 2. nesąžiningumų procentas 
toje įstaigoje yra proporcingai 
ne padidėjęs, bet sumažėjęs, 
nors pagundos būti nesąžiningu 
tos įstaigos valdininku yra kele
riopai padidėjusios, kadangi mo
kesčių apyvarta per paskutinį 
dešimtmetį yra nepaprastai iš
augusi. 

Per paskutinius vienus metus 
departamentas atidengė ir paša
lino 174 nesąžiningus valdinin
kus, susitepusius kyšių paėmi
mu, turto pavogimu ir kitokiais 
netinkamais darbais. 

Don-Volga kanalu 
plaukioja laivai 

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Maskvos radijas praneša, kad 
pirmas jūrinis prekių laivas iš 
Juodosios jūros per Dono — 
Volgos kanalą atplaukė į Kas
pijos jūrą. Jungiąs Doną su Vol 
ga netoli Stalingrado 63 mylių 
ilgumo kanalas atidarytas susi
siekimui liepos 27 d. 

Čuikovas turėjo nemalonų vizitą 
JAV atstovas žada nuolat lankyti sovietų generolą, jei 

tik bus sauvales Berlyne 
BERLYNAS, rūgs. 12. —I gus, nauja taktika. Donnelly yra 

Naujasis JAV augštasis komisą' atkeltas iš Austrijos, kur jis ne
ras Donnelly atvyko pirmą kar-. blogai sugyveno su sovietų ge
tą į Berlyną nusiteikęs parodyti nerolu ir gana sklandžiai dirbo 
sovietų generolui Cuikovui kie
tą ranką. 

Pirma, jis nutarė pats kalbė
tis su Cuikovu ir, antra, nesiten
kinti tik mandagumo vizitu, bet 
jį apkartinti priekaištais ir rei
kalavimais. 
• Pirmiausiai buvo pareikalauta 
nesierzinti bereikalingais truk-

kontrolės komisijoje, 
dar veikia. 

kuri ten 

Korėjos fronte 
SEOULAS, rūgs. 12. — Kai 

po savaitės pertraukos paliaubų 
derybų delegacijos vėl rengiasi 
šiandien susirinkti į Panmunjom 

. palapines, netoli šios vietos te-
dymais ant Berlyno - Helmsted b e v y k s t a a t k a k l ios rungtynės 
plento: greičiau praleisti vokia-1 m C a p i t o l k a l y o g ( j | t a i p 

pava-
kas masinas ir netrukdyti išeiti, d į n t a p R o r ė j o s t o v a r d ( ) d i v i . 
i plentą amerikiečių ir anglų pa-Į z į j a i g e r b t i ) > V aka r kinai du 
truliams. Atrodo, kad pasikalbę' k a r t u b a n d ė j ą a t g i i m t i i s p i e t ų 
jimas padėjo - - tuojau ant plen- k o r ė j i e č i U ) b e t a b u k a r t u trau-to visi reikalai susitvarkė. 

Antras skaudulys — dr. Lin-
se pagrobimas iš amerikiečių zo
nos. Donnelly patiekė Cuikovui 
nemalonių dalykų — jam įrodė, 
kad visos jo pasakos notose apie 
tai, kad sovietų įstaigos nieko j dienį — 30,000. 

kėši su dideliais nuostoliais. 
Visus betgi stebina faktas, 

kad priešas taip švaistosi su ar
tilerijos ugnimi: vakar į Capi
tol kalvą ir apylinkes paleido 
40,000 sviedinių, pereitą šešta-

nežino apie dr. Linse pagrobimą, 
yra melas. Donnelly apie tas me
lagingas notas užmiršiąs, jei dr. 
Linse bus tuojau grąžintas į ame 
rikiečių zoną. 

Oro kautynių nebebūta, prie
šas tūno Mandžiūrijoje, nors 
sąjungininkų lėktuvai ir vakar 
operavo toli į šiaurę nuo Š. Ko
rėjos sostinės. Pultas vienas 

Po pasikalbėjimo su gen. Cui- priešo karių apmokymo centras, 
kovu Donnelly pasikvietęs spau- ^ - -
dą pareiškė, kad Čuikovas pažą- M a Z Š j a n e d a r b a s 
dėjęs Linsės reikalu susirūpinti BONN, rūgs. 12. — Gerovė ir 
ir pats Donnelly vėl eisiąs greit atkutimas Vokietijoje nuolat di 
pas Cuikovą, jei dr. Linse dar ne deja. Liepos mėnesį bedarbių 
bus grįžęs. 

Apskritai, Donnelly esąs nu
taręs dažnai lankytis pas gen. 
Cuikovą visokių reikalų aptarti. 
Čuikovas pažadėjęs net iš to
liausiai grįžti į Berlyną, kad tik 
galėtų patenkinti Donnelly norą 
jį pamatyti. Žodžiu, naujas žmo-

Korėjos klausimo išrišimas ir k., 
Peipingo radijas dar pridėjo, kad| ^ " i ^ ^ L l 1 ^ ! ^ 1 " ° 
diskusijos apie Japoniją bus vi 
sos konferencijos centras, nes 
taika Azijoje ir Pacifike pri
klauso nuo to, ar Japonija bus 
nuginkluota ir ar ji bus demo
kratiška. 

Iš visko tad aišku, kad ši kon 
ferencija stengsis Japoniją Azi
joje paversti tuo, kas padaryta 
su Vokietija Europoje. 

Rusija nenori 
Burmos studentų 

RANGUNAS, rūgs. 12. — Bur 
mos užsienio reikalų ministras 
atsakė kairiesiems parlamente, 
kad vyriausybė dar nelaužo neu
tralumo, jeigu nešaukia kartu 
su komunistais, jog JAV veda 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ar dauguma kitų valstybių, nes 
tai buvo sąmoningas tų respu
blikų politinės nepriklausomy
bės ir teritorinio integralumo 
sunaikinimas. Dėl šios priežas
ties JAV teismai neatsižvelgia 

pija, kuri kontroliuos Eritrėjos Į į tų aneksuotų kraštų įstatymus 

Korėjoje bakteriologinį karą. 
pripažino nė de facto nė de jure. Kol toks rimtas priekaištas nė-

užsienio prekybą, finansus, san
tykius su užsieniais ir apsaugą. 
Jungtinių Tautų komisija, Boli
vijos atstovo vadovaujtma, su
rašė Eritrėjai konstituciją, iš-
rinkdino parlamentą, sudarė ad
ministraciją . 

Eritrėja turi 1 mil. 100,000 gy 
ventojų, pusiau muzulmonai, pu 
siau koptai (krikščionys). Per • JA V kariai Vokiet i joje per 
Eritrėją Etiopija gauna kelią į eitais metais dovanų pirkimui, 
Raudonąją jūrą. Asmaroje yra kelionėms ir pasilinksminimams 

ir dekretus ir nepripažino 1940 
metų sovietiškos pilietybės įve
dimo dekreto. Tokiu pat princi
pu vadovaujasi ir šis teismas. 
Vienas tik faktas, kad vaikas 
yra gimęs dabar Sovietų Rusijos 
ribose esančioje teritorijoje, ne
įpareigoja šio teismo vaiką ten 
grąžinti jėga". 

geras uostas. išleido Vokietijoje 149 mil. dol. 

ra paremtas faktais, jokia atsa
kinga vyriausybė negali tikėti. 

Toje pat kalboje ministeris 
pranešė, kad Sov. Rusija nesu
tiko priimti į savo universitetus 
Burmos studentų. Priežasčių ne
nurodė. 

Sabotažas laive 
BOSTON, rūgs. 12. — Pirmos 

laivyno apygardos Štabas pra
neša, kad laivo naikintojo Pri-
chett mašinerijos vamzdžiuose 
rasta metalo drožlių ir laivui pa 
daryta apie 300,000 dol. nuosto
lių. Tardymas tuo reikalu nėra 
pasibaigęs, bet tardytojai jau 
linkę daryti išvadą, kad čia bū
ta sabotažo. Drožlės surastos 
prieš pat laivui išvykstant į ilgą 
kelionę. 

38 paralelės priims Sov. Rusija, 
o į pietus — JAV). 

• llf katalikų misionierių at
vyko į Hong Kongą laivu ištrem
ti iš Kinijos ir Mandžiūrijos. Jų 
tarpe yra 11 vokiečių, 1 belgas 
ir 2 prancūzai. 

• Jordano karalius įstojo į D. 
Britanijos karo akademiją. Po 6 
mėnesių jis bus pilnateisis ir 
grįš namo krašto valdyti. Kitus 
mokslus jis irgi yra ėjęs Angli
joje. 

• Berlyno sovietų zonoje areš 
tuoti du britų karininkai, atvy
kę iš V. Vokietijos Berlyne atos
togų praleisti. Pažymėtina, kad 
sąjungininkų kariams nereikia 
leidimo lankytis sovietų zonoje. 

Kodėl Tito Rusijos nebijo? 
Jugoslavijos užpuolimas reikštų pasaulinį karą, kurio 

Maskva bijo 
BELGRADAS, rūgs. 12. — Tito vėl priėmė dažnai jo kraštą 

dabar lankančius spaudos žmones ir vėl patvirtino kaikurias ži
nias, kurios ikšiol vaikščiojo kaip gandai ir spėliojimai. 

Tito dėstė tezę, kad III pašau-, • 
lio karo dar nebus ir todėl jis ne 
laukia Jugoslavijos užpuolimo. 
Didžiosios Vakarų valstybės pa
žadėjo Jugoslaviją ginti, jei ją 
užpultų Sovietų Rusija per sa
vo satelitus, o Jugoslavijos kai
mynus. Rusija tai žino ir todėl 
dar nieko nebus prie Jugoslavi
jos sienų, nors Sov. Rusija ne
paprastai norėtų turėti Jugosla
viją savo kontrolėje. 

Jei Jugoslaviją užpultų tik 
vienas Rusijos satelitas, Jugo
slavija apsigintų be kitų kariuo 
menių pagalbos, bet jei visi prie 
Jugoslavijos sienų prieiną sate
litai, už kurių, be abejo, būtų 
visa Rusijos galybė, Jugoslavi
jai bus reikalinga kitų pagalba 
ir ji yra užtikrinta. 

Jugoslavija modernina savo 
karines pajėgas, bet labiausiai 

jai trūksta sprausminių lėktuvų, 
sunkiųjų ginklų ir radaro įren
gimų. 

Kalbėdamas apie Jugoslavijos 
vidaus gyvenimą, Tito tvirtino, 
kad Jugoslavijoje jis bandysiąs 
išauginti tikrą socialistinę demo 
kratiją. Greit įvyksiąs kompar
tijos suvažiavimas tuo keliu pa-| laipsnių, 
darysiąs pirmuosius žingsnius. Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06. 

' skaičius V. Vokietijoje pasiekė 
mažiausią skaičių. Iš kitos pu
sės, geležies ir plieno produkci
ja dar niekados nebuvo pasieku
si tokių rekordinių skaičių. At
kutimas sparčiais šuoliais eina 
ir kitose srityse, šiemet laukia
ma ir gerų derlių. 

• Argentinos viceprezidentu 
kongresas parinko atsargos ad
mirolą A.Teisaire. Tautos kar
tu su Peronu rinktas viceprezi
dentas mirė prieš pareigų perė
mimą. 

• 7 New Yorko mokytojai 
atsisakė pasakyti kongreso ko
misijai ar jie priklauso komu
nistų partijai. Miesto švietimo 
skyrius pradeda rūpintis jų at
leidimu. 

Kalendorius 

Rugsėjo 12 d.: Švč. P. Mari
jos Vardas. Senovės: Diemedis 
ir Mantminė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai debesuota, karšta ir 

drėgna. Temperatūra apie 90 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Gen. Eisenhoweris iki sekmadienio vakaro lieka New Yor

ko būstinėje ir rašo kalbas kitai kelionei, į kurią įeis ir Chicagos 
apylinkės. 

•— Prez. Trumanas vakar pasisakė plačiai lankysiąs kraštą 
Stevensono kandidatūrai paremti. Vakar dar nenorėjo pasakyti 
kokias vietas palies jo traukinys, bet korespondentus įspėjo, pasi
imti daug baltinių ir kitų reikmenų, nes kas su juo panorės va
žiuoti, greit savo namų nematys. 

— A. Stevensonas vakar vakare pasakė dvi kalbas Los Ange
les: vieną apie korupciją, o kitą apie socialinį draudimą. 

— Gen. Marshall atvyko į Europą JAV kritusių karių kapi
nynų apžiūrėti, nes jis pirmininkauja komisijai, kuri tais reikalais 
rūpinasi. 

— R. Vokietijos, parlamentas kreipėsi į Bonnos parlamentą 
su pasiūlymu susirinkti į bendrą posėdį Vokietijos suvienijimo 
svarstyti. Vakariniam parlamentui palikta teisė paskirti susiti
kimo laiką. 

— Argentina, Persija ir Chiang Kai-shekas daugiausia sko
lingi Jungtinėms Tautoms nario mokesčio už 1951 ir 1952 m. 

— Kai naujas JAV prezidentas pradės eiti pareigas, britų 
premjeras Churchilis vėl atvyks į Washingtoną pasaulio reikalų 
aptarti. 

— Prancūzijos vyriausybė vakar įsakė numušti kainas iki 
rugpjūčio 31 d. buvusių kainų. Tai nėra kainų užšaldymas tame 
ty9VJe> **es vyriausybė dar mano kainas sumažinti susitarusi su 
prekybinėmis ir gamybinėmis organizacijomis. 

— JT geenralinis sekretorius atvyko į Londoną aptarti Mek-
Vykdamas iš Indianapolio į New Yorką, gen. Eisenhoweris už- 8įjcos pasiūlyto plano nenorintiems namo grįžti komunistų karo 
M&JuįSSfiSl feWutt»fflW^ belaisvėms sutvarkyti. Ptanas esąs palanki šluojamas ir 
šlavimo simbolis. (INS) greičiausiai bus patiektas JT susirinkimui užgirti. 
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kančios sudėties: vartuose — J . ^umgaudas, centre gavęs ka 
Perkūnas, gynijai - Baltramo- muolį, paduoda jj kairiam krafi 

•330 So. 51st Ave., Cicero 50, III. Tel. OLympic 2-4992 

Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS Ir EDV. ŠULAITIS 
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Chicagos Toronte 
Toronto Lietuvių Sporto Klu

bui "Vytis" pakvietus, š. m. 
čiai pasiūlo dar didesnę spartą, 
kurios Vytis neatlaiko. Ir štai 

rugpjūčio mėn. 30 — 21 dd. seka metimas po metimo į Vy-
Chicagos Perkūno sportininkai 
lankėsi Kanadoje, Toronte, kur 

ties krepšį ir pas'ekme pakyla 
iki 24:13 perkūniečių naudai, 

sužaidė draugiškas futbolo ir j Perkūnas perima visišką inicia-
krepšinio rungtynes su vietos |tyvą į savo rankas ir turi aiš-
lietuviu. Vyties komandomis. kią persvarą. Vytiečiai prade-

Kadangi Toronte yra susibū- d a išsikvėpti. Taip ir b ^ i a - ; t i e B v a r t U s . Perkūno gynimas 
rusios stipriausios Kanados lie- mas pirmasis kėlinys, padidmus ^ j & p r į e v i d u r i o U n i j o B | 0 

tuvių sportinės pajėgos, gi Chi- p a s
A

e „ ^ u » « l ! l A-A^* puolimas atakuoja vytiečių var 
cagos Perkūno eilėse žaidžia 

naitis ir Birgela, saugai — Si
pavičius, Koženiauskas ir Snars 
kis, puolėjai - Sobieskis, Mar-
tinkus, Sadauskas, Brazaitis ir 
Pūdymaitis. Atsargoje — Alen-
čikas, Numgaudas, Blandis ir 
Malinauskas. 

Toronto Vytis — geltonoje 
uniformoje: vartuose — Naras, 
gynėjai - Budreckas ir Goj-
kus, saugai — Tėvelis, Vėlyvis 
I ir Kasperavičius, puolėjai — 
Siurkus, Vėlyvis II, Preikšaitis, 
Žukas ir Dauginis. Atsargoje 
— Laurinavičius, 

Sveiks — valio, ir rungtynės 
pradedamos. Pirmosios žaidi
mo minutės priklauso Chicagos 
Perkūnui, kuris užspaudžia Vy-

irgi visa eilė mums gerai pa
žįstamų sportininkų, todėl šio 
draugiško susitikimo buvo lau
kiama su dideliu susidomėjimu 

Antras kėlinys pradedamas 
iš lėto. Čia turi progos pasi
reikšti abiejų komandų gynėjai 
tolimais metimais. Seka Dulki
no iš vienos ir Kalvaičio iš ant-

tui Pūdymaičiui, bėgančiam Vy
ties vartų linkui, tačiau vytie
čių gynėjas baudos aikštelėje 
ji sufoluoja, ir teisėjas (anglas) 
priteisia 11 m baudini, kurį Si
pavičius paverčia įvarčiu. Pa
sekmė 1:1. Dar keletą neišnau
dotų progų ir rungtynės baigia
mos lygiomis galutina pasekme 
1:1 (0:0). 

Bendrai vertinant komandas, 
reikia pasakyti, kad Toronto 
Vytis sudaryta iš jaunų žaidė
jų, ir aikštėje sumaniai vadovau 
jama seno futbolo veterano Tė
velio, sudarė labai gerą įspūdį. 
Tempas, susižaidimas, pasuot'ės 
ir Ištvermė — komandos stip
rybė. Ir jei toliau bus dirbama 
vienuolikė galės išaugti į vie
ną pajėgiausių lietuvių futbolo 
vienetų Siaurės Amerikoje. 

Chicagos Perkūnas, sužaidęs 
šias rungtynes su gera doza 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

*750 Wt»t 71ft 8 t 
(prie Callfornla Ave.) 

FUTBOLININKŲ ( PAJIEšKOJIMAS 
SUSIRINKIMAS j Pajieškau žmonių, kurie esate 

Rugsėjo 13 d., šeštadienį; 6 l t u r 6 t e reikalą kokiame biznyje 
vai vak Lietuviu AiidirnrHrviP arba pinigišką susirišimą su LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 
vai. V*K. .Lrieiuvių Auditorijoje, L , « A^ . , , i , i f 0 t««* l k i * l r n u o 7 , k ! » v v ««st«d. nu« 
3133 So. Halstod St įvyks LSK įMiJi0 ž |ckum. Atsišaukite tuo- 2 l k l 4 v tree—pa*ai susitarim; 
Perkūno futbolininkų susirinki-I Jaus! tatoj J M * So. Union ^ ^ g g ą g ^ y g 

ros puses gražus, ilgi metimai, 
vietos sporto megeių ir sporti-. r . V y. , _fc 

£ • gH . r Prasprunka Dirvianskis po krep ninku. Ypač didelio, galima sa 
kyti visuotinio, susidomėjimo 
susilaukė pirmasis futbolo susi
tikimas Šiaurės Amerikos kon
tinente tarp dviejų lietuviškų 
komandų, iš vienos pusės atsto
vaujančių Chicagos lietuvius* | 
futbolininkus, iš antros — Ka
nados lietuvių futbolo pajėgas, 
kurias sudarė Montrealio, Toron 
to ir Hamiltono lietuviai fut
bolininkai. Ir jei pirmose spor
to varžybose — krepšinio rung
tynėse šeštadienį, rugpjūčio 

šiu — įmeta. Supronas atsako; 
dar trys paeiliui Sidaravičiaus 
metimai ir II ketvirčio pasek
mė 32:19. 

Po dviejų minučių pertraukos 
pradedamas ketvirtas ir pasku
tinis rungtynių ketvirtis. Pra
sideda kova dėl galutinės perga
lės. Čia Vyties krepšininkai 
savo nusivylusiems žiūrovams 
patiekia malonią staigmeną. Per 
kūniečiai, pasitikėdami sumestų 

o/y ! krepšių kapitalu, atsileidžia, gi 

tus, tačiau be sėkmės. Visi smū 
giai į vartus atsimuša į gynėjų 
kojas arba nueina į užribį. Taip 
spaudimas vyksta iki 15 žaidi- Į i a įm§8 t sudarytas daugumoje iš 
mo minutės, kada Vytis atsi- s e n u futbolo veteranų, paliko 

kiek blankesnį įspūdį. Visa Per 
kūno stiprybė — gynimas ir 
vartininkas. Puolimui gi trūko 

* . . . . . . 1KA Vytis sukaupia visas pastangas d., buvo pnskaitoma vos iki 150 . ,v. . . . ..1 \ . , ,. f . ir mėgina jei nei išlyginti, tai žiūrovų, tai sekmadieni \ fut- -, * , , -^ a ^ o 
. , *' . * . Ibent pasekmę sušvelninti. Seka 
bolo rungtynes, kurios vyko to-- . \ * . _., 

1 visa eile gražių ir staigių praėji 
mų bei metimų į perkūniečių 
krepšį. Atrodė, kad Vytis su-

li, miesto pakraštyje, suplaukė 
apie 600 futbolo mėgėjų. 

Šeštadienį 8 vai. vakare vieno 
je Toronto miesto salių buvo 
žaidžiamos krepšinio rungtynės. 

rado save. Pasekmė 44:32 vis 
dar Perkūno naudai. Torontiš
kiai žiūrovai pradeda raginti ir 

gauna ir iš gynimosi padėties 
pereina į puolimą. Žaidimas 
keičiasi ir Vytis perima inicia
tyvą į savo rankas. Ir jei pir
mąsias 15 minučių aikštėje vy
ravo Perkūnas, likusį laiką iki 
kėlinio galo pilnais aikštės šei
mininkais tampa jaunieji vytie
čiai, kurie seno futbolo "vilko" 
Tėvelio diriguojami visai už
spaudžia Perkūno vartus. Ta
čiau gerai dirbąs perkūniečių 
gynimas ir vartininkas meistriš 
kai likviduoja visus pavojus ir 
taip Vyties persvaroje, tačiau 
be pasekmės 0:0, baigiamas pir
masis kėlinys. 

Antrasis kėlinys pradedamas 
atsargiai. 12 minutėje Vytis 
turi "mirtiną" progą pasiekti 
įvartį, tačiau Perkūno centre 
saugas Koženiauskas spėja ka
muolį iškabinti iš vartų. Pir

mas tolimesniam veikimui ap
tarti. Į jį kviečiami atvykti ne. 
tik aktyvūs futbolininkai, bet 
ir iki šioliai nepasireiškusieji. 
futbolo žaidėjai, o taip pat ir 
sporto mėgėjai. 

Nuo šio susirinkimo dalyvių 
pareikštos nuomonės turės pri
klausyti , tolimesnė vienintelės 
Chicagos lietuvių, futbolo ko 
mandos likimas. Kaip ligšiolinė 
praktika parodė, .jog be visuo
menės materialinės paramos ko 
mandos išlaikymas yra neįma
nomas, nes jis pareikalauja di
delių išlaidų. Todėl ateinančia
me susirinkime, gal jau paskuti
nįjį kartą, bus jieškama išeičių, 
kurių pagalba galėtų gyvuoti 
šis mum a taip labai svarbus 
sporto vienetas. 

Būsimieji Indonezijos vadai 
Siuo metu Olandijos univer

sitetuose ir kitose mokyklose 

Ave. VI 7-8407 
*> W. Weinschrcider 

Tcl. ofiso IIK. 4-0099, rez. I'R. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUKGAb 
1957 W. Garfield Biro. 

VAL.: 1—4 lr «—I 
Sostudleaials nuo 1 tkl 4 vai. p.p. 

TeL: Oflao Vi.7-6583. rez.nE.7-7868 

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

2 2 0 1 VVest Oermak R o a d 
VAL.: 1—78 popiet ir 7—8 r. vak 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

fcestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
ItealA SS4J W. 66TH PLACK 

Tel.: Ofiso IIK.4-&849, re».IIl-:.<t-2:tui 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYQOTOJAS III CHIRURGAS 

So. Vestom Ave. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th 8 t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArda 7-9778 

skatinti savuosius dar pasitemp 
ti, tačiau jau per vėlu. Bliū-

Stebint žiūrovams, į aikštę pir
mieji išbėga baltoje aprangoje 
"amerikonai" —Chicagos Perku 

, . -. _ • .. džiaus, ©irvianskio ir Zubkaus na?, dvigubas Šiaurės Amerikos » _ . . ' . • - . . v. metimais rungtynes baigiamos 
sport.mų za.dymų krepsm.o n u - ! 5 3 : 3 6 p c r M n o n a u d a . 
galetojas, ir geltonoje uniformo 
je — Toronto Vytis.— Kanados 
lietuvių meisteris. Rungtynių 
teisėjams Ed. Vengianskui iri 
Vyt. Sinkevičiui komandos pri
sistato sekančių sudėčių: Per-

staigumo, veržlumo ir susižaidi- studijuoja net 1,500 Indonezijos 
mo, kas yra pasiekiama tik per 
treniruotes. Ne pro šalį būtų 
ir jaunų jėgų įtraukimas į ko
mandos sąstatą. 

Po futbolo rungtynių Toronto 
lietuvių parapijos salėje įvyko 
bendras sportininkų pobūvis — 
vakariene, kurios metu abiejų 
sporto klubų pirmininkai, Chi
cagos Perkūno — Ed. Vengians 
kas ir Toronto Vyties — K. ša-
počkinas, pasikeitė sveikinimo 
ir linkėjimų Raibomis bei dova
nomis. 

Reikia pasakyti, kad Chica
gos Perkūno išvyka į Torontą 
pilnai pavyko. Tas gi buvo pa
siekta dėka sportininkų pasiry-

jaunimo. Trečdalis jų yra tikri 
indoneziečiui, o du trečdaliai— 
kinų kilmės. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Europos prekes Chicagoje 
Gintaro įvairūs dirbiniai. Laik
rodžiai. Plunksnakočiai, paiše
liai ir kitokių įvairių gražių pre 
kių didelis pasirinkimas gautas 
iš Europos. Kainos labai ne
brangios. Visa tai gausite pas 
J. Karvelį, 3249 So. Halsted S t , 

VAI..: U**M&6. II de&tad., pi.Kai PU-
H.iHitai i«24 lutooiis dienomis nuo 

z *V. i ^v>i>ioi. 7-—C vakare 

O r i * * ' , r r«,'4eficiJM—YAnlH 7-8520 

<>ti. 6, i. BYUITIS 
Vl:a».s, vuikų, nervu gydytojas 

Oįi WM VALAITIS 
r,vi)\irvTĄS IR CHIRURGAS 

4OSH 80. Archer Ave. 
i t ' " f !«Mfoi"»\i* %ve,, Slaurvt.kamp.) 

Vai.: aiiUad. ^-4. C-8; S«fttad. 1-5; 
p(\ rr.ad. Ir kotvlrt. C-8; trečlad. ir 

l>< akt. 1 2::{0-6 tik Husitarus. 

1 -ei.: oflt*. \VA. h-SOAO, m. CXV4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Kiohlgan Ave. 
VAL.: (i&skyrua fteštad. ir sekmad.) 

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

iuw.l<l.: 10838 80. Wabaf*b Ave. 

TeL ofiso VI. 7-0800. re*. VI. 7-7808 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYE>YTOJAS IR CHIRURGAS 
iBpec. moterų UKOH Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampai) Archer Galifornla Ave 

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

Chicago 8, 11., telef. DAnube T e L : o f i s o V A .7 . l 1 t ,„, r<z.i>A o-nae 

Oflw> telef tonas Vlrginla 7-1888 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4204 Archer Avenne 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl f :00 v 

trečiad. ir sekmad. tik susitariu* 

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

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

saukite — YA 7-1881 
Priima: vakarais 6 lkl 9, ficStad : 
10 ryto iki 4; trečiad. lr sekmad 

tik sunitams. 

TeL: Ofiso Y A 7-0554, rez. Ml 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. A»hland Avenne 
(antras augštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:81 
V. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso Tel. BKUance 5-4410 
Kezid. telef. Ultovehlll 8-0817 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave, Chicago 
VAI..: nuo 8—4 lr 6—b: trečiad.. fiei 

tau. Ir sekmad. ti1 pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. PIt.6-1830 
J et neatsilieps virsminStl telefoną' 

šaukite: MMuay ;t-0001 

kūnas — Dirvianskis, Bliūdžius, 
Kalvaitis, Zubkus, Puodžiūnas, 
Sidaravičius ir Mickevičius. Vy
tis — Duliūnas, Ignatavičius, 
Naras, Supronas, Preikšaitis, 
Budreckas. 

Žaidimo eiga 

Bendra rungtynių pasekme 
; pilnai atitinka rungtynių eigai 
ir Chicagos Perkūnas dar kartą 
įrodė esąs vertas Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio nuga
lėtojo vardo. 

Krepšius Perkūno naudai įme 
te: Dirvianskis (15) Bliūdžius 
(13), Sidaravičius (10), Zubkus 
(8), Kalvaitis (7). Toronto 
Vyties naudai — Duliūnas (12), 
Ignatavičius (12), Supronas 
(8), Preikšaitis (2) ir Naras 

Teisėjui išmetus kamuolį, jį j ' '• 
perima Perkūnas, tačiau, po ne-1 Sekmadienį, rugpjūčio 31 d 
vykusio padavimo į kraštą, pra
randa. Sviedinys vytiečių ran
kose. Ir štai, antroje žaidimo 
minutėje daromas metimas, ir 
jau 2:0 Vyties naudai. Pirma
sis krepšys įkrito amerikie
čiams, tačiau neilgam. Ilgasis 
Perkūno centras Bliūdžius, ga
vęs kamuolį po krepšiu, gra
žiai pasisukęs ore, sviedžia per 
galvą ir atsako pilnu metimu. 
Pasekme išlyginama 2:2. Pra
sideda įtempta kova del kamuo 
lio. Duliūno ir Suprono meti
mais Vytis atsiplešia iki 6:2. 
Perkūnas ima minutę. Po jos 
pasiūlo spartą. Prasprunka 
ZubkU3 — sėdi; meta Kalvaitis 
— yra. Žaidimas išsilygina. Pa 
sikeičiama dar keliais metimais 
ir pirmasis ketvirtis baigiamas I žiūrovų plojimais palydėti i 
11:9 Perkūno naudai. Antroj aikštę išbėga žalioje aprangoje 
ketvirčio pradžioje perkūnie-j Chicago3 Perkūno vienuolike se 

moji proga neišnaudota ir pa - l ž į m o ir chieagiečių materialines 
sėkme vis 0:0. Pet štai 16 žai- | 
dimo minutėje Vytis pelno įvar
tį. Tėvelio paduotas sviedinys 
į dešinį sparną, staiga permeta
mas per chieagiečių gynėjų gal
vas į centrą, kurį puskairysis 
Vyties puolėjas Preikšaitis pa
siunčia į vartus. Perkūnas (var 

paramos, už 'ką jiems ir pri
klauso Chicagos Lietuvių Spor
to Klubo Perkūno padėka. Vg. 

6-1136. 

rrnyrr TT 

PRANEŠIMAS 

tininkas) krenta, bet nepasie-! patobulinimais. 6 sumažinto 
, ; . _ j išsiunčiamos ta pačii* dioną 

kia kamuolio ir pasekme 1:0' macijos veltui, LIETUVIŠKA 

visų dėmesio centras buvo fut
bolo rungtynės, kurių į Torontą 
suvažiavo pažiūrėti net iš Mont
realio ir Hamiltono. Po praloš
tų krepšinio rungtvnių, toron
tiškiai tikėjosi atsigriebti fut
bole, gi chieagiečiai — išplėšti 
antrą pergalę. Štai su tokiomis 
viltimis buvo vykstama gražų j 
sekmadienio popietį į Toronto 
miesto pakraštį — futbolo aikš- ! 
tę. Nuvykus į aikštę; matėsi 
tik vienas kitas prisiekęs fulbo-
lo žiūrovas, panašiai, kaip Chi
cagoje, ir niekas netikėjo, kad \ 
už pusvalandžio aikštės pakraš
čiai bus apsupti gausios futbo
lo mėgėjų minios. 

Rungtynių aprašymas 
Lygiai antrą valandą p. p. 

pasekmė 
Vyties naudai. 

Po įvarčio sukrunta ir chiea
giečiai. Žaidimas pradeda išsi
lyginti ir vyksta viduryje aikš
tės. 25 minutėje Vytis turi pro
gą pasekmę pakelti, tačiau iš 
geros padėties siųstas kamuo
lys į vartus, sukertamas skersi 
nin aiški nesėkmė. Sviedinys 
lanko tai vienus, tai kitus var
tus ir susidariusios geros pro
gos įvarčiams pasiekti neišnau
dojamos. 32 minutėje Perkūnas 
pasiekia išlyginamąjį įvartį. 

RaSomosios maJ81n6lSs Įvairiais rai
dynui?, firmos Hoyal, su visais biu
ro modelio priodais lr paskutiniais 

sumažinta kaina 
Infor-

A S RAT-
DYNA6 ne pripuolamai kalviskai J-
lipdytus, o specialiu užsakymu fa
brike preciziškai Įmontuotas tylio 
šiose Quiet de Lux ma&lneiese, ku 
rlos gaunamos tik pert 

4. i.. Giedraitis, 1032 Broad Str. 
Hartford «. Conn., kuris "Draugui 
Ž'nomas. kaip sąžiningas asmuo 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

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

Jei jūs norite išmėginti šį ne* 
paprastą mišinį be jokios rizikos, 
tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 
PavardS 

Adresas 

Miestus Valstybe 

Jr 
i Studija 

w w w 
Nuo šių metų rudens muzikas Aleksandras Kūrimui s ati
daro fortepijono klases Marąuette Parke ir Bridgeporte 
Pamokos bus duodamos pavieniui ir grupėmis. Dėl infor 
macijos kreiptis: PLaza 2-2653 ir WEbster 0-2738. 

(antradieniais ir penktadieniais) 

9R. J. GUDAUSKAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVost 35tb Street 
( kampas Huhtted lr ;>.. t<... r,uiv.) 
VAL.. 1—4 lr 6:80--K:30 p.p. kas-
dion išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniai* 1—4 vai. 

Rem. 8217 S EStfBIlALD AVK. 

Of. (.Hovehill <t-4020. r. Il i l ltop 5-1560 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAlHAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuctte Rd. 
VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Trečiad. lr ao.štud. pJtgal sutartj 
Tel.; Ofiso PIl .6-3838. re*. KK.7-9H»tf 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVYst 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir i:Z0 
Iki 9 vak. Trečiad. ir fiefct. uždaryta 

GRoveblU t - l t t t 

PR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

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

susitarimą lftskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Kd. 

Ofiso ir buto tol. OL. 2-1381 
Neatsiltopus tel. KlO'.i.zle 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th (t., Cicero 
Kiis.licii 10—12. Be to, antrad. Ir 
ketvlrtad. 6:30—9 v. v. šeštad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 49th Ot. 

Telefonas: ltKllanoa 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGBON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj. 

— • • - • 

Ofiso telef.: LAfayctte 3-3210, jei 
tieataUiepla saukite KIA1/.L> 3-2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

4146 S. Areher Ave. 
V a L.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., antr., kotvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Oflsa YA.7-5657, rer..RF-f49«6 

DR. FRAKK C. KWINN 
(KVIKČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Mest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
v. v. lftskyrus trečiad. Ir ftoatad. vak 
^ — — — • • i i a n ^ i M I N I U I I I » W I I I I . I I I • W I I . „ I , M » , . „ . . . . . 

TeL Ofiso GR 6-63*9 P R 8-4739 
DR. A. MACIUKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VVEST 63rd Street 

(kampas 6D lr Art««iun> 
VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir Sešt. 2—4 p. p. Sekra. utdar. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Tel.: Ofiso Ili:.4-21-':$, rez-TRO-h 1S 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

Spoc. chirurgines Ilgos 
6255 South \Vestern Avemie 

VAL. kasdien 2—4 p.p. lr 8—8 vak. 
ftefitad. 2 - 4 p.p. Trečiad lr 

sekmadieniai* uždaryta. 
— - — . — -. - l m 

Tel. ofiso: PAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6«»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3207 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tcl.: Ofiso PRO-t i t to reo.HK.4-3150 

DR. F. C. VtflNSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Kd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir seftlad. Dagai sutartj 

Tel. Qtl90 OA 6-0257, rea. FIt 9-MM 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RczkL MUM S. Artesslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p.: 6—S v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

25 metų patyrimas 

l e i . YArds 7-1H2U 
ir i ta iko Akiniiu' 

Kreivus Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dlrbtuvfi 
756 VVest 35th Street 

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

lijLC/.umimioJa 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ S1M.CIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirinad. antrad. ketvlrtad. 
penktad. 9 80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad užduryta, fieštad. 9:80 lkl 

12; l . s o įkl 0 vai. vak. 
( A n a i 6-0.%23. Platt Bldg. 

Telefonas OLympic 2-4279 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coort, Ocero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 1-9 py 

ponkt. 8—6, 7—9 p.p. 
8147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., še&t. S—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Truputi J rytus nuo Cailfornis 
TeL YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 7l*t. S t 
PriAmlmo laikas panai susitarimą 

IVKfo ims < i K" v, 1,1 II «-6?H5 

DR. AHTH0NY WILL1AMS 
( V I L I M A S ) 

DANTISTAS 
6322 South Western Aveuue 
Prlftmlmo laikas pagal sutarimą 

Telef-.: 
telefonu. 

OrovehlU fl-9«4« 
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D R A U G A S 
THB UTHUANIAN DAILY NUTJEND 

iSS4 & Oftklejr A ve., ChkMgO 8, I1L TeL Vlrgtnta 7-0««O; T -6641; 7-6649 
Rntered aa Second-Claaa Matter March II, 1916, at Chtoa«o, Illinois 

l'n.ler the Art of March t.1879 
yember of the Cathollo Press AM'n 

rubiLnh«a dally, eacept Sundaya, 
Llthuanlan Catholil Press Soclety. 

PRENUMERATA: Metams 
Chlcagoj ir CtceroJ #9.00 
Kitur JAV ir Kanadoj* $8.00 
1 .'rtioll>Jo $11.00 

SUBSCRIPTION RATE8 
$9.00 per year outslds of Chlcaao 
89.00 per year ln Chlcago St Cicero 
$8.00 per ysar in Canada 
Foreifo $11.00 per year. 
H metu $ ni*ii.. 

$8.00 $2.78 
$4.60 $2.60 
16.60 $1.00 

- — 

1 ui*n. 
$1.26 
$1.00 
$1.8$ 

Taika: tiesioginio ryšio tarp masin rezultatas 

Redakcija straipsnius taiso savo nuollflra. tesunaudotų straipsniu na 
saugo, juos grąilna tik U anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turlnj 
neatsako, skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Lietuvos Vyčiams 40 metų 
MCSŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMO PROGA 

Rugsėjo 12, 13 ir 14 d. Dayton, Ohio, įvyksta metinis mū
sų organizuotojo jaunimo — Lietuvos Vyčių suvažiavimas. Iš 
skelbiamos suvažiavimo — seimo programos matome, kad šis 
mūsų jaunimas ne vien tik praeitimi gyvena, bet ir dabar su
tartinai dirba, kad tautybę Amerikoje išlaikytų ir kad bolševi
kų pavergtai Lietuvai padėtų išsilaisvinti. Nepamirštami ir mū
sų religiniai ir kultūriniai reikalai, apie kuriuos kalbėti seime yra 
pakviesti J. E. vysk. Vincentas Brizgys ir prof. A. Darnusis. 
Mūsų pažiba — Metropolitan operos solistas (taip pat ir vytis) 
seimo atstovus ir svečius žavės savo dainavimu. 

Šiuo metu mums rūpi keli svarbūs klausimai — religines 
ir tautines brangenybes išlaikyti ir talkinti Lietuvos išlaisvini
mo darbuose. Ir tenka nedvejojant konstatuoti faktą, kad L. 
Vyčiai visuose šiuose mūsų tautos rūpesčiuose talkina ir nuo
širdžiai ir garbingai. 

VYČIAI IR SPAUDA 
Kaip žinoma, ši organizacija turi sudariusi specialų lietuvių 

reikalams komitetą, kuriam jau gana daug metų energingai va
dovauja kun. Jonas Jutkevičius. Šis komitetas yra daug prisi
dėjęs lietuvių vardą išgarsinti amerikiečių spaudoje, atitaisyti 
spaudoj dažnai pasitaikančius netikslumus ir šmeižtus, paleistus 
Lietuvos ir lietuvių adresu. Už gerą ir tikslų Lietuvos ir lietuvių 
vardo garsinimą vyčiai siuntinėja padėkos laiškus. Mūsų žinio
mis, tokių laiškų jie išsiunčia dešimtimis tūkstančių per metus. 
Tai yra didelis darbas, kuris yra vertas rimto dėmesio ir padėkos. 

Šiais ir visais kitais dabar dirbamais darbais L. Vyčiai gar
bingai eina organizacijos kūrėjų ir jos ugdytojų kelią. Jie lai
kosi jau įsisenėjusių tradicijų. 

ORGANIZACIJOS KORĖJAI 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAUGAILIS 

Lietuva 
šią* savaitę jau daugelis ga 

vome pamatyti naująjj politikos 

Prancūzijos kataliką studentai — Padeda statyti namus — 
Santykiai su vokiečiais — Pax Romaną namai tremtinėms 
(Pasikalbėjimas su Prancūzų Katalikų Studentų Federaci

jos pirmininku Mr. Francois Didier) 
VYTAUTAS 2VIRZDYS 

• 

Pax Romaną kongrese daly- ketvirtadalis dirba ir studijuoja 
vavo 27 Prancūzijos katalikų de- naktimis. Kiti — gauna stipen-
legatai, kurių tarpe buvo dau- dijų iš valdžios. Dabar prancūzi; 
giau negu dešimt studentų. Kur parlamente greit bus priimtas 
tik prancūzų studentai pasisuk-' įstatymas, pagal kurį gero moks 

Žodis lietuviškam jaunimui 

davo, ten būdavo pilna dainų ir 
žurnalą "Lietuva", žurnalas linksmybės. Bitų simpatingi} 

žmonių dausruma neblogai orien 
tuoti europėjinėse problemose. 
Jie supranta ne tik komunizmo, 
bet ir Rusijos pavojų Europai. 
Jūsų bendradarbis gavo „Drau
gui" pasikalbėjimą iš Prancūzų 
Katalikų Studentų Federacijos 
(FFCC) pirmininko Francois 

Lietuvos Vyčiai įsikūrė 1912 m., t. y. prieš 40 metų. Orga
nizacijos tėvais yra laikomi — Mykolas Norkūnas, kun. A. Kau
pas (abu jau mirę) ir St. BugnaviČius. A. a. kun. Antanas Kau
pas, tuo metu buvęs savaitraščio "Draugo" redaktorius, buvo 
stipriausiu pakurstytoju organizuoti Amerikos katalikų jaunimą 
kovai dėl Lietuvos teisių, dėl lietuviškumo išlaikymo ir taip 
pat kovai su tuo metu beįsigalinčiais katalikybės priešais. Kun. 
A. Kaupas ir vardą (Lietuvos Vyčiai) besikuriančiai lietuvių 
katalikų jaunimo organizacijai davė. Gaila, kad kun. Kaupas, 
didysis tų laikų mūsų sociologas, publicistas ir visuomeninkas 
pergreit išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jis mirė 1913 m. spalio mėn. 
Chicagoje (palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse). Jei ne mirtis, 
jis vyčiams ir visai lietuvių visuomenei dar daug ką būtų nu
veikęs ir sukūręs. 

MYKOLAS NORKCNAS 
Kadangi Mykolui Norkūnui Augščiausiojo buvo leista su

laukti gilios senatvės (jis mirė prieš porą metų), jam teko su
vaidinti Lietuvos Vyčiuose patį didžiausią vaidmenį. Ir visai 
teisingai velionis buvo vadinamas organizacijos tėvu. Jis nuo
lat gyvu žodžiu ir raštu skatino vyčius prie didesnių darbų, o 
neorganizuotąjį jaunimą dėtis prie vyčių. Nuo 1912 m. jis tur
būt nebus praleidęs nė vieno vyčių seimo, nė vieno svarbesnio 
organizacijos pobūvio. Ir, atrodo, iš senesnės vyčių kartos vei
kėjų nėra nė vieno, kuris taip nuoširdžiai būtų gerbiamas ir my
limas, kaip buvo mylimas ir gerbiamas Mykolas Norkūnas. Nors 
jis buvo labai griežtas ir dažnai labai piktai išbardavo ir pačius 
vyčius dėl apsileidimo ar tai organizacijos pareigose ir lietuviš
kumo stoka, ar nepakankamu lietuvių kalbos branginimu, vy
čiai ant jo nepykdavo, bet kažkaip dar daugiau prisirišdavo 
prie jo. 

KAN. F. KEMf&IO VAIDMUO 
Be straipsnio pradžioje suminėtųjų organizacijos išugdyme 

tektų suminėti daug garbingų vardų. Nesiimame tą daryti 
trumpame rašinyje. Reiktų daug ką pasakyti apie kun. Pr. Vir-
mauską, a. a. kun. Dr. J. Navicką, prel. Praną Jurą, a. a. 
prel. K. Urbonavičių, kun. Ig. Albavičių, kun. J. Vaičiūną ir 
daugelį kitų kunigų. Bet tikrai negalima užmiršti kun. Fabijono 
Kemėšio (vėliau kanauninko ir Dotnuvos Žemės Ūkio Akade
mijos profesoriaus). Jisai atvykęs į Ameriką 1914 metų pra
džioje; Chicagoj pradėjęs redaguoti "Draugą", iškart kibo 
vyčiams į talką. Savo iškalbingumu ir gabia publicistika jisai 
sugebėjo patraukti tiek į vyčių organizaciją, tiek į spaudos dar
bą visą eilę jaunų pajėgų. Ir, reikia pripažinti, kad jam stojus 
į talką vyčiams, 1914 m. prasidėjo pats gražusis organizacijos 
klestėjimas. Ir Julius Kaupas, ir Aleksandras Račkus, ir Kazys 
Pakštas, ir Aleksandras Aleksis, ir Matas Zujus, ir Antanas 
Kneižys, ir Pranas Zdankus, ir M. 2aldokas, ir Jonas Poška, ir 
Ignas Sakalas, ir Anicetas Linkus, ir daugelis kitų stipriai įsi-
•jungė į vyčių veiklą ir todėl organizacija galėjo išvaryti tikrai 
plačią darbų vagą tiek lietuviškumo palaikymo, tiek Lie
tuvos laisvinimo, tiek, apskritai, kultūrinėje srityse. 

Neužmirštinas ir tasai faktas, kad 1915 m. pradėtas leisti 
"Vytis", vyčių organas. Jį suorganizavo ir per kaikurį laiką 
redagavo šie tuo metu buvę studentais — A. Račkus, K. Pakš
tas ir L. Šimutis. 

ORAN1GAZACIJOS PASTOVUMAS 
Būtų galima daug kas pasakyti ir apie vėlesniųjų laikų 

vyčių vadovus ir veikėjus, kurių tarpe yra daug garbingų as
menybių: kun. Jonas Jutkevičius, Juozas Bulevičius, kun. M. 
Urbonavičius, MIC, Ant. Mažeika, Pranas Razvadauskas, P. 

daro rimtą įspūdį. Sutelkta ge
rų bendradarbių. V. Sidzikaus
kas rašo Lietuvos laisvės prob
lemomis. Vertingą straipsnį da
vęs dr. agr. V. Manelis apie že
mės valdymą išlaisvintoje Lietu 
voje; jis numato kolchozų pa
naikinimą ir steigimą ūkių, ku
riuos, viena pati šaima galėtų 
išdirbti. Lietuvos sąlygomis tai 
būtų 20 — 30 ha ūkiai. Dr. J. 
Paplėnas duoda konspektyvinę 
Lietuvos socialinės politikos ap
žvalgą. Pulk. J. Lanskorons-
kis sprendžia taikos ir karo 
klausimus. J. Puzinas patiekia 
kalbotyros specialistų (Bezzen-
bergerio, Šachmatovo, Sobolevs 
kio, Būgos, VVasmerio, Senno) 
pažiūras apie lietuvių protėvy
nę ; žemėlapiu pavaizduojama, 
kad ji buvo nusitęsusi toli į ry
tus, beveik iki Maskvos, Tūlos, 
Černigovo. Plati leidinių ir lie
tuviams įdomių poltinių faktų 
apžvalga. 

Leidinys gali būti naudingas, 
kaip dokumentacijos organas ir 
kaip priemonė svarstyti atkur 

PROF. A. DAMUS1S. Cteueland, Ohio 
(Tęsinys) 

„AUKSO AMŽIUS" 
Dabar gyvename prisiminimų, pasiryžimų ir svajonių patrio

tizmu, turime pajusti momento uždavinius ir sukonkretinti ir su-
realinti mūsų patriotines aspiracijas. Viena iš pačių konkrečiųjų 
jaunimo priemonių ta kryptimi yra intensyvios ir našios studijos. 
18—29 metų amžiaus laikotarpis yra jaunimo protinio brendimo 
aukso amžius, tai yra geriausi patirties ir žinojimo įgijimo metai. 
Kaip kempinė lengvai sugeria vandenį, taip šiame amžiuje jaunas 
protas turtėją žiniomis ir jo vertė didėja patirtimi. 

Žvelgiame į ateitį su rūpesčiu, ar ištaigingose mašinose kaip 
karstuose bus palaidota ir benzino dūmais iššvaistyta šio aukso 
amžiaus jaunimo energija, ar bibliotekose, laboratorijose bei au
ditorijose jų energija bus paversta nerūdijančia ir brangia verty
be. Jeigu lietuviškasis jaunimas, pakliuvęs į naują aplinką, turės 

Reikia pažymėti, jog prancū I savo tarpe dėmesio vertų asmenybių, jis išugdys savo talentus, jis 

lo pažangumo studentai be pa
žiūrų skirtumo, išpildę nustaty
tas sąlygas, automatiškai gaus-
stipendijas. 

zai bijosi valstybės kišimosi į 
stipendijų davimo reikalus, kad 
valstyb? nenusipirktų iš anksto 
mokslus baigsiančių profesiona-

Didi^' rimtor*išvaTzdo3riabai 'ų- F . Didier mano, jo* projek-
logiškai galvojančio jauno inži- \as n e r a * * * » « k»tacionis-
nieriaua. Po kongreso, jis dar ><^*ms Prmc.pam, kad j.s ne-

i ui ir J pririša studentu nei nne valsty-
menesiui liko Kanadoje savo pro f. . C. * . . J 

fesiniais reikalais lankydamas bes nei prie tautines bendruome-
*„™i00;0c V0„«A~0 i ^ 0

 nės> k a d n^ra priešingos laisves žymiąsias Kanados įmones. 
— Kas yra toji FFCC? 
— Prancūzų Katalikų Stu

dentų Federacija yra organizaci-

principui. Todėl jis galvoja, kaa 
jo Federacija projektą parems. 

— Teko girdėti, jog turėjote 
ja, federuojanti vietines katali- nemaža susitikimų su vokiečių 
kų studentų grupes. Federacijos 
veikla turi du didesnius laukus: 
1) palaikyti ryšį su lokalinėm 
studentų katalikų grupėm, duo 
dant instrukcijų, kad šios gru
pės galėtų tobulėti ir pasikeisti 
bendro veikimo ir bendro intere
so informacijomis, ir 2) atsto
vauti katalikus studentus neu-
tralinėse organizacijose, valdžios 
įstaigose, santykiuose su sveti
mais kraštais ir su Pax Roma
ną. Prancūzijos studentai turi 

simos Lietuvos problemas. Iš v i e n * Jungtinę studentų organi-
zaciją, kur FFCC atstovauja ka
talikus. kitos pusės — šiuo metu mums 

daug svarbiau Lietuvos reika-

studentais. Ar daug jų, ir 1 iek 
jie naudingi jūsų tautų draugiš
kumui plėtoti? 

— Vokiečių Katalikų Studen 
tų Sąjunga yra buvus pakviesta 
ir dalyvavus mūsų nacionalinėse 
konvencijose. Apie 150 vokiečių 
studentų kartu su 9000 prancū
zų studentų dalyvavo pilgrima-
že į mūsų tautos religinę šven
tovę Chartres. Piligrimai ėjo' 
pėsti ir pasninkaudami. Abi 
tautas liečiančios problemos bu- Į tybėmis. 
vo studijuotos Gemene, Vokieti
joje. Buvo daug vietinių mūsu 

sukaups savyje visa tai, ką gero ir kilnaus turi šis naujasis pasau
lis. Bet jeigu jame vyraus lengvapėdiškumas, bevališkumas, do
lerinių patogumų vilionės, bet ne intelekto tobulumo meilė, jis su
simaišys su pilka mase ir poeto žodžiais tariant „ir lyg burbulas 
koks sprogs į sklimbius!... Buities jo ir žūties nepažins..." 

Ar jūs savo valia išsilaikysite šviesos kelyje ir kaip Prome
tėjus nepabūgsite kančių, kad tiktai galėtumėte savo tautai atneš
ti šviesos, ar lengvabūdiškai paklysite šunkeliuose neišmoningai 
amerikonišką tempą, matuodami neapdairiai valdomos mašinos 
greičiu, priklauso nuo jūsų asmenybės galios ir jūsų charakterio 
principų tvirtumo. 

Būkite tie, kurie parsinešite į savo tėviškės kuklius namučius 
visas brangias vertybes pavidale išugdyto intelekto, patirties, ži
nių, šviesios asmenybės. Bet jokiu būdu nebūkite tie, kuriuos že
mės dulkės apneš ir samanos apželdys kaip trūnijančius kelmus. 

JAUNIMO UŽDAVINYS 
Neabejoju, kad lietuviškasis jaunimas pajus savo uždavinius, 

sutelks asmenybės galias ir išlaikys lenktynių bėgimą su kitų tau
tų jaunimu, o kad ir su amerikoniškuoju jaunimu, kuris šiose 
lenktynėse yra vienas iš svarbiausių konkurentų. 

Štai 1900 metais J. Am. Valstybės turėjo apie 200,000 stu
dentų t. y. apie 35% iš studentiškojo amžiaus jaunimo t. y. apie 
21/. studentai tūkstančiui gyventojų. Bet jau 1930 metais turėjo 
920,000 studentų t. y. 13% studentiškojo amžiaus jaunimo, t. y. 
6V-J studentai iš tūkstančio. Mes galime irgi pasigirti, kad 1938 
metais jau turėjome 5 studentus tūkstančiui gyventojų. Kaip že
mės ūkio kraštas drąsiai lenktyniavome su Jungt. Amerikos Vals-

— Ar FFCC yra vienintelė ka 
lus ka.p dainiau priminti vado-, a t u d e n t ų o r g a n i z a c i j a vaujantiems tarptautiniams po 
litikams ir kitiems įtakingiems 
svetimtaučiams. Tai galime pa
daryti leidiniais anglų ir kito
mis kalbomis. Lietuviškų leidi
nių jau nėra toks badas, kaip 
kitomis kalbomis apie Lietuvą. 
Jei jau gaunama lėšų, ar nebū
tų verta pasvarstyti sustiprinti 
kitomis kalbomis mokslinės ir 
propagandinės mūsų literatūros 
leidimą, nors ir tektų tos rūšies 
žurnalo, kaip šis, pasirodymą 
padaryti ne taip dažnu. Jis 
svarbus, bet leidiniai svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą šiuo me
tu dar svarbesni. 
Vilnis, plakanti pagal Maskvą 

Lietuvių komunistų laikraštis 
"Vilnis" nervinasi, kam buvęs 
raudonų bendrakeleivis VValalce 
"atliko išpažintį". Tačiau nie
kada tas laikraštis nieko nepa
sisakys prieš Lietuvos žmonių 
priverstinas "išpažintis" Stali
nui, kurias šie skelbia NKVD 
teroro palenkti. Vilniai tėra bai 
sūs tik nukrypimai nuo krauge
rio Stalino linijos, o jei daroma, 
kas nesiderina su Lietuvos lais
vės linija, to jie nepaiso. 

Butų reikalu 
Daug kur nusiskundžiama 

sunkumais gauti butą. Gaila, 
kad daug kur tai vyksta dėl sa
vanaudiškos prabangos. Vakar 
man pasakojo apie šeimą, ku
rios trys asmenys: tėvas, moti
na ir sūnus — užima tris augš-
tus: valgo pirmame augšte ir 
čia motina įsikūrusi, nevedęs 
sūnus — antrame augšte, o tė
vas — trečiame. Jie nenorį ne
malonumų su nuomininkais, tai 
trys žmonės gyvena trijuose 
augštuose. Panašių atsitikimų 
yra ir daugiau. Tai jau laisvės 
piktnaudojimas. 

' i • n 

Prancūzijoje ? 
XT „ T*r*r*n mn vokiečiu susipratimo stiprinimo 

— Ne. Be FFCC yra ir JEC , . ; . , , 

Lietuvoje jaunimo veržlumas į studijas buvo betodairinis ir 
pasigėrėtinas. Jie būriais vykdavo į miestus, dažnai neturėdami pa 

organizacijų susitikimų su vo-1 k a n k a m o s ekonominės atramos. Nedatekliai ir persidirbimas bu-
kiečiais. Šitie susitikimai prisi 
dės prie tarpusavio Prancūzų 

(studijuojantis katalikų jauni
mas). Bet ši organizacija apima 

nes taika priklauso nuo masių 
draugiškumo ir tiesioginio ryšio 

ne tik universitetus; jai priklau- " J*' 
so taip pat ir „vidurinių bei spe-j _ Kaip FFCC padeda tremti-
cialių mokyklų studentai. JEC n į a m studentam? 
pobūdis taip pat yra skirtingas. 
Jei FFCC yra daugiau masinė 
organizacija — jai priklauso vi 

— Prancūzijos Universitetų 
Kooperacijos Centras pirko na-

katalikai studentai — JEC mus> kuriuose galės gyventi 80 si 
yra daugiau elitinė ta prasme, 
kad ji turi specialius uždavi
nius. FFCC pabrėžia iš viso ka
talikiškąjį apaštalavimą; JEC 
akcentuoja jį ypatingu būdu; 
ten paprastai eina jaunimas, spe 
cialiai apaštalavimo darbui pasi
šventęs. Santykiai tarp abiejų 
organizacijų yra labai tamprūs 
ir gilūs. 

— Kokie yra aktualieji Jūsų 
Federacijos uždaviniai? 

— Mūsų akcija nėra speciali
zuota, jinai atvira visom proble
mom. Prieš du metus dviejose 
nacionalinėse konvencijose na
grinėjome universiteto misijos 
problemą. Nagrinėjami klausi-

DP studentų. Pax Romaną Pa
ryžiuje stato namus, kurie pri
glaus 40 DP mergaičių. Tai yra 
tarptautinės atsakomybės ir 
Bažnyčios katalikiškumo išraiš
ka. 

FFCC pirmininkas nenorėjo 
liesti politinių Prancūzijos pro
blemų, ir pasisakyti apie jas sa
vo Federacijos ar savo vardu 
Savo politine akcija prancūze 
katalikai studentai yra atsargūs 
dėl Prancūzijoje egzistuojančių 
ypatingų sąlygų. Pasikalbėjimą, 
kurį darėme gražių ir šviesių 
Montrealio universiteto rūmų 
papėdėje, baigėme, nes abiem 
reikėjo vykti į Richelieu (pana 

mai, kurie labiausiai studentijai šaus į Rotary klubo, tik katali 
reikalingi žinoti socialiniame,' kiško) Pax Romaną kviesti-
politiniame ir religiniame veiki-inįam delegatam rengiamus pie-
mo lauke. Dabar nagrinėjami ti • tus. 
kėjimo ir universitetinio gyve
nimo santykių klausimai. Taip 
pat svarstome, kokiu būdu ga
lima prisidėti prie Pax Romaną 
tarptautinės bendruomenės kū
rybos. Taip pat turime specialių 
temų: liturginis ir dogmatinis 
studentijos auklėjimasis, specia
lios universitetinės ir socialinės 
problemos ir kt. Socialinės pro
blemos nagrinėjamos glaudžia
me kontakte su gyvenimu, pav., 
studentai padeda ligoninėse, jie 
padeda neturtingiems statytis 
namus. 

— Iš kur prancūzų studentai 
gauna pinigų studijoms? 

— Maždaug pusė — iš tėvų; 

Grendelytė, A. Vasiliauskas, P. Gudelis, Juozas Grisius, Jonas 
Juozaitis ir daugelis kitų. 

Kadangi visais laikais organizacijai vadovavo idealistai, gi
liai persiėmę religiškumu ir lietuviškumu, L. Vyčiai daug gražių 
darbų nuveikė. Ypač gražu, kad ir šiandien, kuomet į organiza
ciją jau įsijungia trečiosios kartos Amerikos lietuviukai, tebe
silaikoma tų pačių veikimo tradicijų, tebesirūpinama tais pa
čiais reikalais, kaip prieš dvidešimt ar net prieš keturiasdešimt 
metų. Tuo parodoma, kad Lietuvos Vyčiai turi stiprų ir pasto
vų pagrindą, šiandien seimui palinkėtina dar labiau išplėsti or
ganizacijos veiklą ir dar daugiau jaunimo jon įtraukti. 

Sporto kontrole Pabaltijy 

vo dažnai džiovos priežastimi. Jie išsilaikydavo mažais uždar
biais, prasimaitindami pigioje valgykloje. Bet jų visas likęs lai
kas buvo skirtas bibliotekoms, intensyviam darbui. 

Universitetiniam gyvenime buvo žinomos dvi ryškios ir labai 
skirtingos sąvokos studijuoti ir studentauti. Studijuoti buvo gar
binga, studentauti — niekinga, tas reiškė švaistyti lengvabūdiškai 
laiką. 

Jums nuoširdžiai linkėčiau studijuoti tikrąja prasme, kaip to 
reikalauja akademiko pašaukimas. 

Atmerktomis akimis ir su aktyviu smegenynu įženkite į J. A. 
Valstybių aukštąsias mokyklas. 

Atmerktųjų akių jums ypatingai reikia, kad iš akademinio 
gyvenimo praktikos paimtumėt tai kas gera, kad mokėtumėt at
skirti grūdus nuo pelų. 

TRYS PAGRINDINIAI SIEKIMAI 
Kad atsistotumėt tvirtai Almae Matris gyvenime, jums drįstu 

priminti tris pagrindinius akademinio darbo siekimus, kurie yra 
tikrosios akademinės vertybės, kai jos visos trys harmonizuojasi 
darniam derinyje: 

Jos yra intelektualinių horizontų praplėtimas, profesinis na-
gingumas, pasaulėžiūrinis sąmoningumas. 

Intelektualiniai horizontai praplečiami gamtos mokslų bei 
humanitarinių dalykų pažinimu: filosofija, literatūra, chemija, 
fizika, kalba, istorija, menas. Supažindina studentą su fiziniu ir 
minties pasauliu ir įveda jį į mintijimo būdą bei minties grožio 
pažinimą. 

Prpfesinis nagingumas paruošia kadrus specialistų šuoliais 
žengiančiai pirmyn pramonei ir žemės ūkiui. Jie yra tie, kurių 
įtakoje visa civilizacija juda į priekį. 

Pasaulėžiūrinis sąmoningumas yra lyg išpuoštas puikus vai
nikas, kuris suteikia grožio visam intelekto statiniui, apipavidalin
damas ryškiais kontūrais inteligento pažiūras į socialinius, visuo
meninius, religinius gyvenimo klausimus ir įprasmindamas jį 
augštomis krikščionybės dorybėmis. Akademiniame gyvenime vi
sada turėsit progų praplėsti savo intelekto horizontus ir šiuo tre
čiuoju atbaigiamuoju momentu. 

Jus skatindamas studijuoti, linkiu visus tuos tris akademi-
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti-1 n į 0 švietimosi momentus pasisavinti. Tada nebūsite tiktai siauri 

joje komunistai paėmė į dar | profesionalai amatininkai, ar vien platų išsilavinimą nestatysite 
griežtesnes rankas sporto kon- v i s u s a v o gyvenimo tikslu. 
trolę. Sporto instruktoriai turi] Pasisavinę visus tris akademinius siekimus intelektualinių 
būi > patikimi komunistai. Ka* horizontų praplėtimą, profesinį nagingumą ir pasaulėžiūrinį są

moningumą suaugsite į asmenybes, kurios pajėgs įžvelgti į ateitį, 
turės aukos dvasios dirbti savo tautai ir visai žmonijai ir pajėgs 
nunešti į kuklius Lietuvos namučius „visą ryto žvaigždžių palai
mą, visas dangaus ir žemės dorybes". 

(Iš paskaitos skaitytos lietuviams studentams rugp. 24 d. 
Cleveland, Ohio). ^^mĖkMM^M:. 

(Pabaiga 

kaikurie Pabaltijo sportininkai 
buvo parinkti dalyvauti Helsin 
kio olimpiadoje, jie buvo jau 
vasario mėnesyje įagabenti į 
treniravimosi stovyklas, kur bu
vo labai rūpestingai "išskry-
ninti" ir kur jiems buvo sten
giamasi į galvas pripūsti gau
siai komunistinių vėjų. 

"Draugo *» 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeišaitės ir 
Grigaliūnaitės-Lazauskienės 

3130 S. Halsted S t 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

STANKŪNĄ 
F O T O G R A F A S 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
T l̂ef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

\ 
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PMTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS 
"ČIURLIONIS" KONCERTUOS 

PITTSBURGIIE 

Pittsburghiečiai, kurie jau 
kartą turėjo progos išgirsti 
net du "Čiurlionio" ansamblio 
koncertus, štai ir vėl nekantriai 
laukia dienos, kai ansamblis pa-

LANKYSIS VYSK. J. 
DEĄRDEN 

Pittsburgho diecezijos vysku
pas J. E John Dearden rugsėjo 
30 d. (antradienį) lankysis šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje ir 
suteiks sutvirtinimo sakramenv 
tą. Visos iškilmės prasidės 7:3u'kartotinai atskleis savo meno 
vai. vakare. Tikrai bus malonu j turtus pittsburghiečiams, ta-
priimti Ganytoją gražiai išpuoš-! čiau šį kartą jau ne tik lietu-
toje bažnyčioje, šis vyskupo1 viams, bet ir plačiajai Pittsbur-
Dearden apsilankymas šv. Kazi 'gho amerikiečių visuomenei. Jų 
miero bažnyčioje yra pirmas koncertas įvyks spalio 18 d.,! 
jo vyskupavime. Parapiečiai i šeštadienį, 8:30 vai. vakare j 
nekantriai laukia tos iškilmin-! Foster Memorial Auditorium, 
gos dienos. lOakland, kuri priklauso dango-

raižiniam Pittsburgho universi-

Lietuve Betty Stučka, kuri 
prieš kelis mėnesius buvo skau
džiai apdegus gaisre, neseniai 
turėjo trečią operaciją ir po tru 
pūtį sveiksta šv. Juozapo ligo
ninėje, Ward E. 

SVEČIAI, SVETELIAI ATOSTOGAVO KAPITONAS 
Praeitą savaitę kun. dr. A. , MARTINAITIS , 

Baltinis iš Chicagos ir kun. V. P i t t s b u r g h i e t i s k a p į tonas Ch. 
Paulauskas iš Lawrence, Mass., M a r t i n a i t t i s > J A V a r m i j o s g y_ 
aplanke savo draugą kun. A., d y t o j a s > p r i e S k u r į l a i k ą a t o g t o . 
Sušinską, kuris su kun. Baltiniu, g a V Q p a s g a v o m o U n ą p i t t s b u r . 
kartu gyveno Vokietijoje. Sve-, g h į e t ę v e l k - . ą M a r t i n a i t i e n ę . j Ona Bartininkiene, mūsų jau 
teliai ir kun. A. Sušinskas tu - | < p o a t o g t o g ų t o l i m e snėms spe- m m e t o s P' Martinaitienės duk 
rėjo malonią progą pasikalbėti | c i a l i o m s s t u d i j o m s > k ar iuome 
įvairiais praeities ir dabarties' 
klausimais. Taip pat ir kun. J. 
Petrėnas neseniai buvo apsilan
kęs pas kun. A. Sušinską. Jie 
abu yra kaimynai iš Lietuvos 
ir kartu Lietuvoje mokėsi. 

^ 

DAR IŠ SESERŲ KfiMfiJŲ 
SUVAŽIAVIMO 

ĮVAIRĖJA RADIJO 
PROGRAMA 

Lietuvių Katalikų radijo pro
grama, pradedama rudens sezo
ną, paįvairina ir transliacijas. 
Praeitą sekmadienį buvo pami
nėta Rugsėjo aštuntoji. Atitin
kamą kalbą ta proga pasakė 
kun. A. Sušinskas. Taip pat bu
vo retransliuoto. Amerikos Bal
so į Lietuvą transliuota progra
ma iš mergaičių vasaros stovyk
los Putnam, Conn. 

nes skriamas, šis jaunas kapito 
nas išvyko į Montgomery, Ala-
bama. 

MCSŲ LIGONIAI 
Po ilgesnėj ligos Šv. Juozapo 

ligoninėje po truputį sveiksta 

te, registruota slauge, jau kuris 
laikas guli šv. Juozapo ligoni
nėje (kambarys Nr. 204). O. 
Bartininkiene yra labai uoli ir 
veikli šv. Kazimiero parapijos 
nare. A. E. 

Kada būsi tikrai nuliūdęs ir 
rodysis, kad niekas pasaulyje 

Mr. Pikutis. Anksčiau jis gu- tavęs paguosti nebegali, pada-
lejo Carricko ligoninėje. Jo ryki kam nors gero, ir tuoj tau 
kambario numeris yra 208. palengvės. — Rosegger 

tetui. Koncertą ruošia Pitts
burgho un-to Lietuvių Tautinio 

aKip jau anksčiau buvome mi I kambario Komitetas. Tačiau šis 
nėję, rugpjūčio 30 d. šv. Pran-1 koncertas, kuris labai svarbus 
ciškaus seserų vienuolyne Pi t ts ;dar ir dėl geros lietuvių meno 
burghe įvyko seserų rėmėjų me- \ reprezentacijos prieš rinktinę 
tinis seimas. Delegatų buvo j Pittsburgho publiką, yra susi-
per 60. kurių daugumas iš Chi- j jęs su tam tikrais finansiniais 
cagos, Detroito ir po kelis iš sunkumais. Juos mes turėtume 
daugelio vietovių. Daugiausia j išspręsti patys. Todėl visi pitts 
buvo svarstytas seserų koply-1 burghiečiai raginami nors maža 
čios statymo fondo reikalas. Nu j auka prie šio gražaus žygio pri
tarta pagaminti statybos plyte-j sidėti. Aukas siųskite: To Li
lės, kurios bi*6 platinamos kata- \ thuania Roam Committee, Uni- j tarpe yra vyčių centro vicepir-
likų tarpe, kad tuo būdu visi j versity of Pittsburgh, 1426 Ju- m į n į n kas Vladas Cinikas, gar 
galėtų vienokiu ar kitokiu bū- niata St., Pittsburgh 33, Pa. 
du prisidėti prie tokio gražaus, 

PROF. K. PAKŠTAS GRĮŽO I 
PITTSBURGH^ 

Į VYČIŲ SEIMĄ 
Nemažas būrys pittsburghie-

čių šiuo metu dalyvauja vyčių 
metiniame seime Daytone. Jų 

tikslo. Seime dalyvavo ir gau
sus būrys svečių, kurių tarpe 
tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM, kuris atlaikė pamaldas ir 
pasakė pritaikintą pamokslą; 
adv. Stasys Simonavičius (Stan 
ley Simon), kuris vadovavo pui 
kiam banketui (ten menine da
lį išpildė seserų choras), sol. 

bes narys ir buvęs pirm. Ant. 
Mažeika, buvęs Pittsburgho ap
skrities pirm. V. Količius, Jr. 
ir daug kitų. 

Prof. dr. K. Pakštas po ilgų 
vasaros atostogų praeitą sekma MIRĖ BARČAI SKAS 

L V i u +,-c.*; Riursejo 2 d. ryte ve^io hgoo dieni grizo i Pittsburghą tęsti , ° J . _ , : ,?, 
y \ " pakirstas mirė senas southsidie-savo darbo Duąuesne universi _ ipaki 

tis p. Barčauskas. Buvo pašar-

Joan Karemba ir kt. Šeiniui va
dovavo p. A. Sutkaityte, rezoliu 
cijų komisijai — A. Marčiulai-
tis. Seime buvo išrinkta ir nau
ja seserų rėmėjų centro valdy
ta , kuri dabar yra šios sudė
ties: A. Sutkaitytė — pirm. 
Ieva Millerienė — vicepirm., 
Ieva Jagminienė — rast. ir Ire
na VVensbviene bei J. Millerie
nė (homesteadietė). 

tėte. Savo atostogų metu prof. " p 

. , „ , « . , * ™ t a , ™ votas VVenslovo laidotuvių kop-
K. Pakštas rinkosi tam tikros ~ - , , . / , 

, .. _ ... .., , . yčicie. Palaidotas šeštadieni 
mokslines medžiagos Vvashing-• / į . . • 

šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Paliko dvi liūdinčias dukteris 
ir sūnų. Velionies ligą dar pa
sunkino gautas plaučių uždegi
mas. Jo žmona mirė prieš ke
lis iuCtUS. 

40 VAU ATLAIDAI 

ton ir New York universitetuo
se. Paskutines dienas praleido 
maloniam pajūry Atlantic City. 
Mes džiaugiamės vėl turėdami 
savo tarpe vieną iš didžiųjų gy-

I vųjų lietuvių, mus stebinantį 
• savo drąsa ir drąsinantį nepa
laužiamu tikėjimu ir viltimi. 
! 

SERGA ANT. NAUJELICTft 

Viena iš aktyviausių Pittsbur 
gho lietuvaičių veikėjų, Pitts-

šv. Antano lietuvių bažnyčio- i burgho vyčių atkūrėja Antani
ne Bridgsvillo, Pa., rugsėjo 12, j na Naujeliūte šiuo metu negaluo 
13 ir H dd. įvyksta 40 vai. a t - j j a ir yra nuolatinėje gydytojo 
laidai. Šią lietuvių parapiją jau I priežiūroje. Už kelių savaičių! kynas. 
keli metai valdo lietuviai pran-1 jai sustiprėjus, ji bus operuo-1 
ciškonai, Klebonu yra tėvas; jama, greičiausiai šv. Juozapo 
Aleksandras Žiubrys, OFM. I ligoninėje. 

SUŽEISTAS LIETUVIS 
GAISRININKAS 

Pittsburghe didelio gaisre me 
tu, (nudegė bene pati didžiausia 
Pittsburghe laidotuvių įstaiga), 
po heroiško darbo buvo sužekti 
net keli ugniagesiai, tarp jų ir 
amerikietiškuose laikraščiuose 
plačiai minėtas lietuvis Radžiu-

a profitable reminder 
r 

open a savmgs account 

this month 

G«utit 4* ^erui tfclarffiai iunfcft 
UiUkriakU tAHpyiurf • f m i j t / ~~ 
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JARABAK DRUGS 
»:<i)th &• Mair Y\HH\V I. II. 631)0 Indiana Harbor, Indiana. 

Mi:s MP1LDOME JCSV GYDYTOJO RECEPTUS, 
i U . N V S PASIRINKIMAS KOSMETIKV> KITV SMULKMENŲ-

K U B A M K LI0NIC1ŠKAI 

— - - ^ - — - • - 1 1 ^ T--• "«**m££T• -••*%* 

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA . 

KAINOS ATPIGINAMOS 

tpuraące A$"Ą 
: ^ , 

^ : 

VIICNINTfilift UirniVIARA IŠTAKIA SOUTH Nlin.l! 
Kl IU PATAKNAUJA VISOKIŲ ltCSU' AI»I>llAnD()SI<:! 

Moa atstovniijanie atsakominKas andranrios kompaaijas, UMIOI kick\ le
nas mūšy kliji>ntt«s viaadbN aiKsjuiįcotas, Jei kam įv>k«ta kokia nelalnie. 
FIKE—AUTOMOBII^]—LIABIUTIt^—PKKVENTION 

IR ACCIDENTS. 
(V322 SOUTH WESTKRN A VE. Telef. PJRonpect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
yf' 

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

Kiekvienas imosu» tufetų atliekamus nuo pragyvenimo pinigo* 
taupyti kas savaitę. 
taupyti reikia; »*u»tvei, vaiko mokslui, įsigijimui namo, auto-
mobiliu, atostogoms, vestuvėms, krikStynomn ir kitiems reikalams. 
Kas turi susit.vupvs |»inî v> ta» jaučiasi sanResnis Ir laimingesnis 
!T*de* taopytl Aiandieti! 

MUTUAL 3 « L 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. C«rmok Rd, • Chicago 8, I1L 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • TtL VI rginla 7-7747 
Savingt Insured to $10,000 by F .S .L I .C 

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

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

Tol. CAlumci 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta-
ilieuio vakaroti Iki 8:80 vai. 

Budrlko letdi'.ama nulijo valanda 
ift Vvlfl-'C I IM) kil. radlo BtollOB Uot-
vlrtadtento vakjuais nuo « Iki 7 vai 
vak. HU orUuHtru Ii- dainininkalH. 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V 1 N G S 
AND IMN ASSOCIATION 

«038 Archer Avenue Mleago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUOU8T SAU)LKAS, Sekretorius 

H 

— 
•• " » 

SI4J V A M U M A S I N I ) K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4Hft SOUTH ARC ÎIER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

mi.mmm-
._ _ . . —— • ' •' . - . , . — „ i , , 

tMk W * U I H f.AMilY €67t l A V m N C C S g i t a , INO. • 84 r-tOOI • 7 0 * OIAIN"NgUTsAV *tillfft 

BUDRIKO 4 0 Mef ų 
S U R A K T U V I U P R O G A ! 

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

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertės $89.50, už . . $59-50 
Aliejiniai pečiai, vertes $99.50, už $69-50 
Angliniai pečiai po $37-50 ir aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $29-50 ir aukščiau 
Elektrines siuvamos mašinos po $59-50 ir aukščiau 
Skalbiamos mašinos po $79-50 
Elektriniai šaldytuvai po -. $ | 49-50 
Stalo lempos, reg. vertes $12.50, už . . . . $5-95 ir aukščiau 
Grindų lempos, reg. vertes $24.50, už $ | į -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 $289.95, už $169 9 5 

20 colių TV setai, reg. vertes $279.95, po $ | 79-95 
Admiral Televizijos setas, riešuto kabinete, su 

Radio ir Phonografu komb., vertes $250, už $|25-0o 
RCA Victor Televizija, Console Blonde kabinete su 

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

SPRINGSINIAI MATRACAI 
Garsiųjų išdirbysčių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar $|Q.83 
$34.50 Springsiniai matracai, dabar $JJ | .88 
$44.50 Springsiniai matracai, dabar $28-88 
$59.50 Springsiniai matracai, dabar $ § § 8 8 
$74.50 Springsiniai matracai, dabar $44.88 

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

$49.95 Platform Rockers, dabar $28-&S 
$18.95 Patraukiamos kėdes, dabar $§-8S 
$24.50 Rašyklos kėdės, dabar $|2-8S 
$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už . . . . $39-88 
$59.50 Patraukiamos kėdės, dabar $29-&^ 

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

$12.95 Mahogany Kavos Stalai, dabar $5-88 
$17.95 Coffce and Cocktail Stalai, dabar $9.88 
$19.95 Coffce and Cocktail Stalai, dabar $|Q.88 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $15-88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ j §-88 

SEKLYČIOS SETAI 
Matolassos, Friezes ir Mohair drobes. Mod. ir Period stylių 

$189.50 vertės seklyčios setai, dabar . $ | Q 8 - ^ 
$249.00 vertes seklyčios setai, dabar $138 ^ 
$325.00 vertės seklyčios setai, dabar $ | 8 8 - 8 3 

$395.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 2 4 8 - ^ 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 2 8 8 8 S 

MIEGAMŲJŲ SETAI 
Halniit, Mahogany ir ttlonde medžio. Mod. ir Period stylių . 

$149.50 vertės miegamojo setai, dabar 
$69.50 vertės miegamojo setai, dabar . . 
$219.50 vertės miegamojo setai, dabar . 
$249.50 vertės miegamojo setai, dabar 
$299.00 vertės miegamojo setai, dabar . 

. « * • » • . $88-50 
- $32-87 

$13888 
$16883 
$18888 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI 
Mes tikime, kad turime puik'ausią pasirinkime valgomojo 

kambario baldus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar 
$169.00 vertės 5 šmotų setai, dabar 
$189.50 vertės 5 šmotų setai, dabar 
$495.00 vertės 8 šmotų setai, dabar 
$695.00 vertės 9 šmotų setai, dabar 

CHROME BIHETTE SETAI 

. $68-88 
- $87-83 

$98-83 
$298-88 
$39888 

Formica viršais ir Durand plastikos uždengimais 
Įvairių stylių ir spalvų 

$74.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-88 
$89.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $4§-88 
$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $68-83 
$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $89-88 
$189.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $93.8S 
$199.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $ | 27-88 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
įvairių medžiagų ir stylių. Yra gražios ir praktiškos 

$79.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar 
$99.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar 
129.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar 
$239.50 vertės Sleeper sofos, dabar . . . . 
$289.00 vertės Sleeper Sofos, dabar . 

• • * • 

• • • » * 

$48-83 
$63-8* 
$88-8S 

$128 8^ 
$18783 

JOSEPH F. BUDR1K, lncorporaic d 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 
Krautuvė atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 

/ 

v 
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Penktadienis, rugsėjo 12, 1952 

— 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

r ^ 

Šeštadieniais ir sekmadieniais, 8-tą vai. vakaro 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Sekmadieniais įėjimas nemokamas. 

Grojant BALIO PAKŠTO smagiam orkestrui. 
= ^ , 

m c i 1 Penktadieniais ir šeštadieniais patiekiama lietuviškai 
gaminti vėžly kakleliai ir medžioklines dešreles. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti . . . . RENGĖJAI. 
1 

• 

OMO RKSPUBMKONŲ VADAI SVKIKINA IKK 

(strikime LB apylinkę 
Mus kaip lietuvius jungia tau 

tyt'es ryšys. Kad jis nenutrūk
tų — mums reikia bendrauti sa
vo tarne. Kaip ir kitos tautos, 

kų užleidimą ir iš viso nesirū
pinimą. Iškilmingame minėji
me tokie pranešimai vargiai de
rinasi su pakilia šventes nuo
taika. 

Jaunimo "Rūtos* ' teatras , va-
ir mes turime savo kul- l i a u j a m a s akt . P. Maželio, iš-
tūrą savo kalbą, literatūrą, ^ m e n i n * P a r a m ą , patiek-
meną, mokslą, savo tradicijas d a m i "Kaaimiero Sapiehos dra 
bei papročius ir t t . Visa tai rei- m D S i š t r a u k * Į r Perskaitydami 
kia ne tik išlaikyti, t e t ir ugdy- V ' R a s t e n i o s u k u r t i * * » * * 
ti. Tai padarysime tik patys 
būdami tautiškai gyvi ir sąmo TRUMPAI 

ninsri. Taigi lietuvybės išlaiky- i " A n t i e s " klubo studijų sek
mas yra antrasis mūšy Uždavi- N ' a t e i n a n t < sekmadienį 11:30 
nys. Bet kul tūra gali kilti, kai i {ruS^° U d ) l i e t u v i 1 « » * > 
padedama jai materialinė a t r a - l t u r t » diskusijas krikščioniško-

proga norėtųsi pageidauti, kad 
ir uždarose patalpose beruo
šiant ALT pobūvius nebūtų ten
kinamasi vien pasivaišinimu ir 
šokiai3, bet kad šalia linksmo
sios dalies būtų pateikiama nors 
ir t rumpa kultūrine programė
le. Juk tur ima ALT veiklą re
miančių tiek senųjų, tiek trem
tinių tarpe kultūrininkų, kurie 

mene rūpinasi priaugančios kar 
tos, šalia šiame krašte nustaty
tos mokslinimo8i eigos, įspraus
ti ir lietuviškąjį. Dar maloniau, 
kai tam randamas nuoširdus 
pri tarimas vietos parapijų va
dovų, kur mokyklos yra. 

Vasaros metu suorganizuota 
'vargo mokyklėlė" g l a u s t a i 

savo žiniomis, noriu spėti, malo j ' v a i r i o s e P a t a lP<*e ir dabar, pra 
niai su pobūvių dalyviais pasi-1 s l d e J u s r e g u l i a r i a m moksliu, tu-
dalins ir per keliolika minučių < r i m a V l l t l e s r a s t i šeštadieninei 

mokyklai prieglobstį parapijos 
mokykloje. S. D. 

primins ne tik didingą ir garbin 
gą Lietuvos praeitj,bet ir per 
trumpą nepriklausomybes laiką 
pasiektą tautos ūkinį laimėjimą. 

Tuo būdu būtų pasiekta iš 
kar to du laimikiai: pobūvio da-

sios valstybės etikos klausimu. 
Visi klubo nariai kiveeiami da-

13 d. 

ma. Pinigo taip pat reikia ir 
mūsų tautos laisvės kovai. Tai
gi piniginių išteklių sutelkimas j 1 y v a u " -
yra trečiasis mūsų uždavinys. K a * t o k , u b a s r u S s e > 

Situos uždavinius vykdyti 6:30 p. Karpių rezidencijoje, 345 
imasi dabar steigiama Lietuvių E - 2 2 2 S t " k v i e č i a k l u b o s u s i -
Bendruomenė. Daug kur Ame- rinkimą. Susirinkime pažadėjo 
rikoje Lietuvi)^ Bendruomenės ^ l y v a u U ir rašytoja i : B. Braz-
apylinkės jau susiorganizavo ir d ž i o n i s > s t - Santvaras ir A. GUP 
sėkmingai pradėjo savo darbą. ! t a i t i 8 » a t v y k * * s P a u d o s b a l i l*' 
Jau pats laikas išsijudinti ir Cie 
velandui. 

Spalio 5 d. 11:30 vai. lietuvių 

Ohio valstybės Respublikonų partijos vadai sveikina gen. Eisenhowerį, atvykusį į Clevclandą, Ohio. 
Iš kairės į dešinę: Charles Taft, sen. Taft brolis, Mrs. Bolton, sen. Richard Nixon ir scn. John W. 

(INS) Bricker. 
-

LietuviŲ Bendruomenes laik• • D o r k f o r # J TĮ1 
organizacinis komitetas po vasa | * v o c a # • 
.*os atostogų vėl pradėjo posė
džiauti. Jau einama prie konkre 
čių žygių pirmajai Clevelando 
apylinkei suorganizuoti. 

S. Laniauskas, komiteto Diep 
aolzo gimnazijai Vokietijoje rem 
ti iždininkas, praneša, kad aukų 
yra gau ta iš Balfo 55 skyriaus 
$67.10 ir II šiaurės Amerikos 

skiros aukos (R. Gylio kapela 
paaukojo $20. J. Balbotas $5 ir 
Radijo Valandėlė $3). 

IL IAUl ! 

rengiamą slovėnų salėje, rugse" 
jo 14 d. sekmadienį, 5:30 vai. v. 

Dr. J enas Bajerčius, LRKSA 
salėje šaukiamas inTormadnil generalinis organizatorius, jau ^ ^ ^ k ° ™ t e t o $40. 
susirinkimas. į kuri kviečiami trečia savaitė lanko Clevelando i B a l f o a u k a «*?."> ™gpj. 10 d. 
atvykti tiek lietuviu ^oreanizaci- lietuvius, j ieškodamas naujų I naujosios parapijos sode sureng 

, . , . ' n a r į u ^;aį a n draudoq or^anizaci i t o P l k n i k ° pelnas ($39.10) ir at-
jų atstovai, tiek atskiri a?me- n d n u - M d l aparauaos organizau * 
nys. kuriems rūpi Lietuvių Ben- ' Jai- Turėjo pasi tar imus su visų 
druomenes idėja ir pastangos k u o P ^ rūmininkais ir sekreto-
ją kuo geriausiai suorganizuoti. r i a i s - da lyvavo ir apskr. pirm. 

Spalio 19 d. 11:30 vai. taip p - p - Muliolis. N u t a r t a sušauk-
pat lietuvių salėje šaukiamas t į 0 h i o apskrit ies susirinkimą, 
pirmasia Jungtinių Amerikos Numaty tas paskirti vienas orga 
Valstybių Lietuvių Bendiuome- ' n i z a l o r i u s Clevelando miestui, 
nes Clevelando apylinkės susi- D r - Bajerčius jau iki šiol prira-
rinkimas, kuriame jau bus ren- še per 20 naujų narių, 
karna apylinkės valdyba ir kont ; LktiiviŲ radijo valandos pik-
rolės komisija. : m k e dalyvavo nelauktai didelis 

Clevelando laikinasis organi- lietuvių visuomenės būrys. Pro-
zacinis komitetas yra sudaręs gramą išpildė rašyt . B. Augi-
šiems rinkimams tvarkyt i komi j n a s > dail. V. Raulinaitis ir sol. 
siją, į kurią įeina A. Gargar.as, , V. Bakūnas. 
K. S. Karpius, S. Laniauskas] I Ctevdandą i*ersikelč dr. 
ir Flor. Saukevieius. v et . Stasys Tallat - Kelpša su 

Mūsų apylinkė bus tokia, kiek žmona iš Pi t tsburgho, p. Dabri-
mes patya parodysime jai dė- l a " ' P- Butkus iš VVorcesterio. 
mesio. Tad kviečiame visus tau- j P ranas ir Eugenija Jogai pra 
tiečius į darbą! eitą sekmadienį pakrikštijo pir-
JAV LB Clevelando apylinkės mqją savo dukrelę Kazimierą — 

Malonu pripažinti, kad ALT 
ruošiamieji pobūviai — iškylos 
susilaukia gausaus lankytoju 
skaičiaus ir jų tarpe vis dau
giau ir daugiau pasimato tų, ku 
rie prieš keletą metų net į tą 
pusę nenorėjo žiūrėti. Tai at
kaklaus vietos ALT ir ypač jo 
skyriaus vykdomųjų organų dar 
bo pasekmė. 

Rudenėjant išvykos į gamtą 
turės baigtis ir laisvalaikį teks 
mšginti praielsti uždaros2 pa
talpose. Am. Liet. Tarybos sky 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

lyviai prisimintų seniai paliktą j 2156 W. 23rd 8 t . ; Y A. 7-0841 
tėviškę, jos vargo kelius į ne
priklausomą gyvenimą bei ge
rovės metus, ir tuo pačiu gal 
dalyviai pajustų didesnę parei
gą paremti vietos ALT skyriaus 
veiklą, kuris rūpinasi savo Tė
vynei laisvę atgauti . 

Malonu skaiyti šio dienraščio 
skiltyse, kad lietuviškoji visuo-

ALT veikla 

Judriai slinko vasaros poilsi
nės dienos vietos organizacijų 
ruoštose iškylose *— gegužinėse. 
Buvo gausios svečiais ir gamtos 
prieglobstyje maloniai slinko lai 
kas. Virtinę ruoštųjų išvykų 
baig'e vietos ALT skyrius, su
rengdamas š. m. rugpjūčio 31 
d. savo tradicinę prie Darbo Die 
ną iškylą. Gaiviame ąžuolų pa
vėsyje, besivašindami ALT bū
relio moterų rėmėjų paruoštais I r iaus tiesioginė pareiga remti 
užkandžiais bei besigaivindami' moraliai ir materaliai Lietuvos 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKR AUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

TVI. VIt trinia 7-7007 

laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visose 
fMkafęos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
v is<>K u- m NII,I 
M E D Ž I A G Ą 

įvairiais gėrimais, susirinkęs 
gausus svečių skaičius, kasdie
ninę savo buitį galėjo paįvairin
ti pažįstamų bei draugų susiti-
muose pokalbiais ir dainomis. 

vadavimą iš okupantų jungo, 
tačiau vadavimo akcija minoje 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Ša/Įninka* Ir garantuotas darbą* 

VJSUOmenėje l y g i r p r a d e d a p i l - | Aparatai nemokamai paimami ir 

keti, nes veik nekurstoma patrio 
tinis bei tautinis židinys. Sia 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIM* IK* PRKKIŲ VUl 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. l y to iki 6 vai. vakaro ii 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

MOKYKLA PRADEDA 
D A R B 4 

Lituanistine vyskupo M. Va
lančiaus mokykla darbą prade
da šia tva rka : šv. Jurgio para
pijos pradžios mokykla rugsėjo !mato greit rengtis ir valstybi-
15 d. pirmadieni; ketvirtadieni; Iniams egzaminams gydytojo 
•nė gimnazijos kurso — rug« praktikos teisei įsigyti Amori-
s'ojo 18 d., ketvirtadieni; SeS- koje. 
i .dienine mokykla — rugsė jo! "Anna Chirstfe" drama bus 

Eugeniją. 
Kęstutis Nasvytis, kuris be- • . 

veik prieš metus buvo išvykęs 
baigli medicinos studijų į Vo
kietiją, šiomis dienomis sugrį
žo į Clevelandą su gydytojo dip
lomu. Jaunasis gydytojas nu-

K l̂SonžsTlekiMvalSt geležinkeliais, autobusais, jalygjs 
SEUHKTTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, IMuois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-8279 
Parūpiname bilietus, viešbučius if* sutvarkome visus su k e ^ o n e 

surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

pristatomi ) namus. 
DARBO VALĄ -JUOS: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M 

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie. kurio kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
nedali ramiai sSdfitl ir naktimis mie
goti, nes Jų užsUenSjusios žaizdoH 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nkž6jimą. Ir Bkaudfijimą senų at
virų Ir skaudančių žaizdų, uždekite 
D1;GUTX> Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengv ns jūsų skaudėji
mą Ir ga!6sito ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. J'.s taipgi pasalina nležS-
limą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pasalina pcrftejlma ligos, vadi
namos ATHL.ETE'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySimą tarp-
plrMlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džif.stančtos Ir suskilusios odos. Jis 

I yra gera gyduole nuo visų iSvirSlnlų 
I "o.los ligų. LEGULO 
j Olntment suteiks Jum 

_ Į pagalbą nuo nuvar-
^ , gu.'dų, perfttamų 1 r 

nkž ( nčlų kojų. I.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1 26 ir $3.50. Pirki
te vnistinCse Chlcago 
ir apylinkCse ir Mil-
vvaukoe, a r b a a t 
siųskite money orde-
rj J — 

IR 

LKtiUI O, Department D 
RIMKUS, 4119 8A. i'rniicisoo. 5018 H. K'ddy St., Chicago 34, UI. 

Telef. Y A 7-1OD9 l>IUlberry 5-3694 
w i 

• -»-• • • - • - • - • • - • • • • • • • • - • • • • • • • < 
TEIJbVIZIJDi BEI KADIO PARDAVIMAS IK TAISYMAS 

J) 

20 d., šoštadien). 
Mokyklos vedėjaa Antanas 

Tamulionia prašo tčvus laiku vi-
s is mokyklinio amžiaus vaikus 
užregistruoti :r, pradėjus dar-
b i. sekli, kad jų vaikai punktu-

vaidinama spalio 5 d. WHK sa
lėje, ten pat, kur buvo ir dains-
yiečHų "Nemunas žydi". Biletio 
jau šj sokmad'enį galės jsigyti 
•r anaudo* kioske. 

Kultūros Fon:lo narių Ir bl-
aMai ir si^tematin^ai lankytų i ciulii) gegulinfi )vyks rugsėjo 
mokyklas. Registruotis galima |21 d. dr. Tamosoičii; rezidenci-
p-is veclčjn, 0004 Edmunds Ave. N e . 
tol. RA l-r;805 arba sekmadie- j luomikaa 8om&«ią 2U. metu 

• TBLEVIŽiJA • UADIO • 8AL 
DYTl'VAl • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI ą, ( IRON-

j KR8 • PLOKSTIOLUS (RECORD8) 
j • NAMO R1CIKMKNYS IR T.T. 

\VD1SS APPLIANCE 
PILNAS T r . i a .v izuos . i a RAbi(i 

AI»7 IIINAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

| T f l YArds 7-8666, Chicago 32, 1)1,1 
' ' 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Iš TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Fedcral 
Savings fk Loan. Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

= i • h i O Į M i f f l coirpflny 
ii I L.J (cjuatified englneers* service) 

INSURED 
Tur tas — $30,000,000.00 

Atsargos Fonda i - $3,000,000.03 ^ 1 | 

)JMt 

niais spaudos kioske. 

ICI t ;sf ;J() AŠTUNTOSIOS 
MINĖJIMAS 

Kultūros Fondo surengtame 
minėjime paskaitą i kaitė dr. P. 
Skardžius, mesdama* visą virti-

amžiaus, dalyvavo Clevc'and 
P res ; vaikų skyriaus surengta
me parengime, at l ikdamas kele
te vaikiškų numerių. Jo nuo
t rauka įsid'ajo Clcveland Pre3S. 

Dr. VL Ramanauska i džiau
giasi ketvirtuoju vaiku — duk-

ne skaudžių kaltinimų kuitūri- jrele Dalia, o ne trečiuoju, kaip 
noms ir visuomeninėms organi- įbuvo praeitoje Clevelando žinių 

ijonM už lituarueUnių daiy- [tat^Ojt pranešta . S. G. 

BOFUIE BAKCTJ8 
Ifi \ V « K S Htofii'A - U;uuri. I(QM1 

PIRMA D. \MS PL'NKTAD 
8:15 Iki <i.R<. VMI ry»» 

ftKftTAI). 8:M> iki »::'.(» VMI. ryt* 
LIKIUVlftKOS VAKAIUftKOS 

ls tos put s t o t i e F tRMAIHKNin 
vHkure nuo . tkJ 8 vai. 

HADIO PROGRAMA 
7121 SO. R O € K W E L T J ST 

Chloitgo 20, UI. UKnilofli 4-24ta 
• — • •"" ' ' • "l I • • • « • 

JUST1N MACKIBWICH, Piezidcntas 

Jstalgoa valandos: Kasdlpn nuo 0-tos ryto Iki 4 vai p^ p'^tij 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos vulandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• n 

M10 S. įfnhted Street D*nube 6-6**7 

IIUIIIIIIIIIIIilIliMHtlIlIlIlIlIlIliilI^LIIIIIUUIUIIIIIIIiililiflIlIlIlIiiMiilIlIHIlIlIimillll 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS < & & * % : 

J,,'B.R.PIĖTKIEWICZ » E I 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l i l l l l lUI I I 

STANDARD FEKKRAL - S AVINUS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

O F C H I C A G O 
« R AVE., CHtCAGU 32 

Vlrginia 7 -1 141 1 

mm m 3SS rx?TTr • II P <m»it i * •m < V 

Išpardavimas m 20% Nuolaida Į 
Tiktai ribotam laikui 

4 

Mrs pa id iodame visas mūsų 
aulir.tos rūsifs prekes—baldus, 
kilimus, tfnzo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir sph'iioklcs - - su dideliais su-
taupyinais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i r m i i ii 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 Furniture Company 
6200 South Vtfestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
L,engvoa lšniokfijlrno sąlyKoa tiesioginiai be Jokios kredito Jstal^oa 

2K = 3 : - = - • ' V SCSC 

\ 

d> 
i 
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e tsmmA&m DRAUGAS, <*ncAoo, aURoift 
• * * • • i Ii i i — ą m,limtmmtąĖtmtt^įmm SSS -<•»» o t - . . » . . » . • • ! • H I M ^ Į I I I I , n , , , 

Penktadienis, rugsėjo 12, 1052 
' i • " i ' '• . • mmm' i • ' • m 

VESTUVINES NUOTRAUKOS | 

Vaikščiojančios ŽUVys , k a d žuvims darosi sunkiau ai-
^. A. . . . . . , , Isuoti, ir jos „atsikvėpti" išlipa 
Pietinėje Azijoje yra žuvų, ku . s a u 3 U m ą 

rios gali išlipti iš vanden3 ir 
nueiti keletą šimtų pėdų tolyn. 
Jos gali imti, bent neilgą laiką, 
deguonį tiesiai iš oro, eina pa
sinaudodamos apatiniais pele
kais. Per pusvalandį tokia žuvis 
gali nueiti kokius 300 pėdų. Kai 
kurios iš jų buvo išlaikytos iš
tisą parą be vandens ir tai joms 
nepakenkė. Jonri naudinga įs
tengti išlipti į krantą ir gauti 
deguonies, nes pietų šalyse vun 
duo kartais įkaista daugūiu 
kaip 90 laipsniu ir tada deguo
nies kiekis vandenyje sumaže.a, 
be to — ten vandenyje daug pū 
nančių medžiagų, gi pūnant n e 
džiagos jungiasi su deguoniu ir 
dalį jo iš vandens išima, tap, 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

" • • • • . •• • • • • • - wji:2r;;),.:.L'z;:i^zsu?jj&:i;7^s^n-,yJ7f& 
HELP WANTED — VYRAI 

Aukštos Mm Fotografijos 
Į ••!—•• mmm,m *-mmmmmmmmmmmmm « « W H M M M M I I 

MCSV SPECIALYBĖ 

Pracin Photo Studio, Inc. 
KDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4008 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2)81 

Reikalingas vyras dirbti deftnj fabri
ko. Patyrimas nereikalingas. Nuola
tinis; geras atlyginimas. Geroa darbo 

PUlkt taverna su v'sals elektros 1-
ronglmalst Ir likeriu krautuvė su 2-Ju. 
flatu (po 5 Ir 7 kambarius) namu 
trims automobiliam* garažu tik už J ualygos. 
111.000.00 Nuomos dunda 1860.00 me | ttI>AIm™ ^ A U G A / l i r m 
neslul. Esant reikalui gnlimn ff&Utt] OfAJNAJbt l S A l J o A U H i IAJ, 
|10,000.00 pusko.a. Saukite telefonu 

n i s h o p 7-OMMI 

PARDAVIMUI 

Western Auto Eichange 
Autorizuotas dylerls, TrurJ kiek-

ienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Pardavimui taverna. jejlmas prie di
džiųjų vartų J Ittel mlll. ii kurni), bu
tas Ir 8 apstatyti kamb. l.šnuomavl-
mul. Pilnai M engta virtuvė. 2 5 pėdu 
baras, antras baras užpakaly. I>ld»-
lls kambarys Salia. Sėdynių d01 135 
žmonių. Tolslngal Įkainuota, nori aku 
blal parduoti. Saukite Uogom 4-92fl;l 

po 12 vai. diena 

4325 W. Ogden 

— 
PARDAVIMUI 

Visi P i t t sbur -ru , l ie tuvia i 

K L A U S O IR K E M I A 

rjituburgh'o Lietuviu 
Katalike tebijo Programa 

— vadovaudama — 

L i e t u v o s V y č i r P t t s b u r g h e 

.11 TRAFEtl i Ū M A 
Klok vieni Aokiuadfenl noo 

i : U Iki 2:0n TJ»1. p. J>. 
13 STIPRIO? IR OA«.. . \: iOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais- reikalais kreipkitės ftluo ad
resu I Ithuanian Ottliolic lloiir. KM-

M.ui . . , . \VIX>.\. lirnddock, Pu. 

Valgomu produktu krantnvP. fslgy-
venes, labai g<«ral rlnnntia biznis, pul
ki apylinke. Dnug prekių, Prieinamai 
įkainuotas; nepraleiskite šios progos. 

Į Pamatę įvertinsite. 
Mes turime virs 100 įvairiausių i CApitoi 7-siaR 

patikrintų ir garantuotų automo- po 6 vai. vak. 
hiliy. 

' Lunoh room and fountain. Bams lo-
T r e m t i n y s l i e tuv i s p a r d a v ė j a s 

s u t e i k s J u m s sąž in ing iaus ią ir 
rnandaugiausią patarnavimą. 

U«arca gėdos nedaro. 
Pnei perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A SLFTAJi 

Mestam Auto Exchang» 
6400 So. W*steni Ave. 

REpublic 7-6400 

catlon lfi years. W«*ll looatod st<»a<ly 
nelghborhood and transient trade. 
Oood lease. Reft?onab'e rent. Mušt 
b»> seen to appreoiate. Inspection In-
vtted, Owner. 

2828 W. M t b St. 

Phone REpublie 7-9-llM 
— 

TAVF.UNA 

Oeral einas bl/nis; moderniški J-
rengimai; kartu Ir televizijos apara
tas; prieinama nuoma; gera sutar
tis. Parduoda pigiai; ideališka porai. 

SAUKITE: 
Ht'mlH.lill (l-»082 

Ar domitės nuolatiniu darbu au už
tikrinta ateit im? Tuojau pat rei
kalinga gabi 

GENERAL CLERICAL 
WORKER 

Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos kartu su mašinraščiu, sąskai
tom, lengvu diktantu. Proga naudoti 
savo iniciatyvą. Imsime budrią nau
jai pradedančią dirbti. '5 dienų sav., 
40 vai. Kreiptis Šiandien asmeniškai. 

GUNTHROPAVARREN 
PRINTING OO. 

123 N. \Vacker Drive 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

•UgebgS pardavinėti krautuvėje. Nuo
latinis darbas; geros darbo sąlygos. 

inGIILAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. VVashlngton St. 
Te). DEarbora 2-2484 

2SS4 No. Oaldev Ave . 
Tol. Vlrginia 7 an-io—7*6641 

Pardavimu* Oeacral Elejktr'o 8 kub. I 
pėdu. šaldytuvas. Puikiame stovy 
Taip pat 4 daliu moderniškas mi''»c 
kamb. komplektas. H M S. Ilumlhi "AVV.1 J 

Ave. YAIIIH 7-4411. 

Į PON'T BACK tNTO TfiOt/Bte 

Parduodama maisto, mėsos, snmiL m--
( nų krąutuvO; pastovi klijentOra; šioj 

(J m.; parduoda arba iš
nuomos ilgam laikui pagal sutarti, 
2 augštu mūrinis namas; 2»8 kamb. 
butai viršujei gyvenamas butas užpa
kalyje krautuves; pietvakariuose. Pa
matykite {vertinsite. Ateikite apžiū
rėti. Saukite savininką: 

HF.mlook 4-2738 

HAUinVAUF. A M ) PAINT STORE 

Oeral (Stgyvenai biznis. 20 metu vie
noj vietoj ant Judrios gatves Berwy-
ne. Parduodamai namas Ir krautuvfi. 
5 kamb. butas Viršuj. Prieinama kai
na. Krautuve pilnai Įrengta, geros 
prekes. Skambinkite savininkui — 

0RDER PICKERS 
Steady. Oood working eondiUons. 
Paid Vacatlon. Insurance benefits. 

WILS0N-J0NES CO. 
8800 Irankl ln Blvd. 

1 bloek from Kedzle ear or I loman 
Bui 

HEIJ» WANTED — MOTERYS 

Ar jieškote nuolatines tarnybos su 
užtikrinta ateitim? 

MID-STATES CORP. 
Tuojau pat reikia 

TYPIST, 
GENERAL CLERICAL 

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

MR. BERGNER 
831 S. Wabash Ave. 

VVAbash 2-9710 

UF.AIi FftTATE REIKALINGAS BUTAS 

t ) v l e j l j a U g Š t l Į n a u j a i a p m U Š - Savininkai, ola yra Juaų. nuomininkai: 
tn.« m e i l i n i u n n m n o f l e m p i i t n Ib'tuviAka ftelma skubiai turi gauti 4, 
tas HiMiiniH namas, cemento r, a r b a 6 k a m b neapBtatytąt b u t ą a p . 
pamatas. 

ftlld. arba ne; pietuose arl>a piet
vakariuose, Jol jmanoma arti katali
kiškos mokyklos. OeriauRtos rekomen 
dacijos. Prašo Saukti: 

8Fx'ley 8-0478 tuojau 

r>8mesio savininkai; lietuvis vyras, 
Į žmona ir 7 m. amž. mergaite skubiai 

noapstatyta 

Kaina $5,000 

725 West 16th Street 
POrtsmouth 7-8951 

BRIGHTON PARKE ; t u r l g a u l l %tĘĄ k a m b 
$4,000 linui fii . 2-Ju augfttu mūrinis butą Cieero arba Berw>n. Oeriauslos 
namas. $100.00 pajamų ir 6 kamb. : rekomondaeljos. Oall tuojaus užimti. 
butas pirkėjui, f'entrallnls apftlldy- Prm|6 saukti: RIshop 7-2000. Kxten-
mas ir visi patogumai. Kaina $18,- slon 610. 8:15 iki 4:46 šiokioms dle-
fiOO. noms. 

Abu gori pirkiniai 

Saukite p. 8 A N O A I M 

LAfayette 3-3500 
FELIX F. GORDON & CO. 

4106 S. Francisco Ave. 

4847 S. Winchester Ave. 
3 butai — 2 po 4 kamb : vienas Patikima ftelma 4 asmenį), skubiai 
5 kamb. su trimis mieg. kamb. PU- turi gauti r> arba C kamb neapsta-
noa von'os; uždari porčlai. 5 kamb. tyta butą. NorPtv) gauti pietuose ar
batas tuftčias. Kaina 116.(00 — 1S«I- ba plet\-akariuo«p. b<>t oitg J bot ku-
mokCjimui sąlygos. Saukite Henry — rla apylinkę arti susisiekimo. Geriau

sios rfkomendarlJOH. PraSo Saukti: 
( .Rmcti l l l 0-920! arba 

OE<larrrest 3-0477 

Dfmesio savininkai: patikima ftelma. 
6 suaugę asmens skubiai turi gauti 
5-6 kam. noapstatyta butą bent kur 
vakartj priemiestyje arba Austln Mo 
kčs Iki $R5. Slol virtoj išgyveno 11 
m.; 24 m. iftdirbo toj pačioj vietoj. 
Geriausios rekomendacijos. Prašo 
saukti: 

Vlllago 8-870* 

Gardon 01K4-R bet kada 

1334 W. 50th St. Ar JOs Jleftkoto nuolatinio darbo su Į 
užtikrinta ateit im? Mes turime vietų 6 butai — po 4 knmb. ir vienas dvle-

l Jų kamb. Geros pajamos. 4 k. butas 

STanlcy 8-0827 

- ^ — 

'Mes Radome 

mmuir 
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 
'Mdendą... 

District Savings 
' and Loan Associalio^ •* 

0w Hew Mom« Š i / A ^ ' A ^ V I M M P H • 

Savininkas parduoda Grosornę ir sal
dainių krautuvę, arti mokyklos. Ge
rai Jrengta. Nuoma $2 5.00 mCneslui. 
Žmona galčtų būti krautuvėje, o vy
ras galėtų turgtl užslSmlmų. kitur. 
GallmybS gauti gyvenamas patalpas. 
Prieinamai (kainuota. Pralome ap-
llfiriti. 

1840 N. Franols<N> Avo. 

I H i n b o l . l i ii ! i : : i i l 

Comblnatlon laundry office, bat 
cleanlng, sboe shlne, tame loeation 
12 years. Kstabllsbed naborhood 
trade. Howard —• l»aullna vlelnlty. 
Husband can oporate, \ \ ifo can en-
gage in outside oecupatlon. Well 
eciulpped good lease, low rent In-

spectlon invlted. 70ftl North Paulina 
ROfl«n Park 4-8070 

Auto body and repair sbop. Bldg. 
\vi'll eciulpped. Šame loeation 5 years 
in Clearlng, and Industrlal dlstrlat. 
Steady naborhood and faetory trade. 
Mušt sell duo to lllness. 

5020 W. 0»rd Streot 
owner I*Ortsmotith 7-0050 
m. to 5 p. m. evenlngs 
.oukituvn tafta J. i 

Tuojau reikia 
STALIŲ-CARPENTERS 

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

FRANK BURKE & SON 
ROSE STR. & SCIIILLER BLVD. 

Franklin Park, Illinois 

BOOKKEEPER 
Beginner for accounts payable 

and miscellaneous duties. 
Permanent: Good vvorking 

conditions. 

J. A. DUBOVV 

SP0RTING G00DS CORP. 
1901-15 Milwaukee Ave. 

Phone 
7 a. 

-

r^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baidus, a&ldytuvus, pečius, skalbiamas maginas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

2emos kainos, lengvi išmokt"jmai. Turime dideli pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

RS 

Klorlst shop. Kxcellont loeation, woll 
oqulpped. Hame loeation 8 yoais. 
Well establlshod year round buslnoss. 
Very roasonable rent. Mušt be seen 
to bo appreelated. Prlood rlght to soll 
fast. Inspectlon Invlted. See at 

7524 w. Randolph 

Parduodama taverna geroj vietoj, pa 
stovioj kaimynystėj, Ir prie gero pa-
sipirklmo. Oeral Jrengtals. įsteigtas 
prieS 7 metus. DldelB virtuvo. ,,Good 
Štock", gera sutartis, teisinga nuoma 
Taverna ant 9044 Cottage Grovo Ave. 
Pilna kaina $6,800. Kviečiamo apžitt-
. 'U ic \ . i , i .n 3-0S4S 

Groeery market. Well establlshod 
šamo loeation 23 years. Steady nelgh-
borhood buslness. Roasonable ront.. 
Good loaso. Kostner & Dlversey. Only 
roason for sell lng wife o^peots baby. 
Husband ln sorvlce. 

Phone owncr Sl*aulding 2-52(14 

Heauty Salon. 2 operator shop, me-
dorn, fully eąulppod. Kstabllsned 18 
yoars. Steady naborhood trade. I,arg^ 
apartments in vlelnlty. 2 room llvlng 
quaters ln roar. Idcal for couplo. 
Husband can ongago ln outside oecu
patlon. Good lease $75.00 month. 
Owner loaving clty. 

Aiulinssatltir 2-0100 

EKCO Products Co. 
Turi keletą vietų del 

# TOOL & DIE MAKER 

• DIE DESIGNEKS 
Įteikia patyrusiu vyrų prie mažų bei 
vidutinlb dydžio ..stamplng, dravving 
and progresslvo dles". Geros darbu 
sąlygos, Svari dirbtuve. Proga pro
gresuoti. Visa oll6 darbininkams prie
dų. Imilme D. P. Telefonuokite arba 
kreipkitės asmeniškai — ( 

ECKO PRODUCTS CO. 
1949 N. Cicero Ave. 

BErkshire 7-6000 

VYRAI IR MOTERYS 

Tuojau reikalingi 
patyrę daži£ purškejai 

vyrai ar moterys 

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

Kreiptis — 

J. B. PRODUCTS CORP. 
1745 N. Ashland Ave. 

ĮMJISJ lįl Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT BD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

Rūbų valykla, su apšildomu butu. 
Idealus biznis moteriai vadovauti. 

1800 S. Austln IUvd. 
CICERO, III. 

• i ' • 

Skelbkites "Drauge'* 

REIKALINGI — 
• Operatoriai 
• Plastic Molding Machines 
• Inspektoriai 
• Finishers 
• Dažų purškejai 
• Medžiagų tvarkytojai 
Daug priedų darbininkams 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 į vakarus) 

TYPIST — 
GENERAL CLERICAL 

Malonios darbo salyjcos, jvalrlos pa-
retgoi;, priimsimo pradedančias dar
bą. 5 d., 40 vai. sav. Ateikite arba 
Saukite asmeniškam pasikalbėjimui. 

MR. HOTHERSALL. 

THE DODGE CHICAGO 
INDUSTRIAL EQUIP. CO. 

CAlumet 5-8500 

TYPIST - BILLER 
GOOD JOBS 

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

Excellent company ^benefits. 

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

— DIrbkito arti narnų — 

Mes turimo vletq. 

BENDRAM RAŠTINES 

DARBO TARNAUTOJAI 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. Priimsimo pradedančią darbą. 
Pulkus atlyginimas. Ateikite arba pa
matyk Ito 

Mr. Mueller 

2700 So. Ashland 

LAfayette 3-9000 

LIGHT FACTORY VVORK 
For Figure Measurcments 

Permanent 
5 Day — 40 Hour 
Company Benefits 

Applv 
57 VVEST GRAND AVENUE 

2nd Floor 

EXPERIENCED (WHITE) 

Envelope machine operators. 
Permanent; Day Shift. Good 
vvorking conditions. Excellent 
starting salary. Loop loeation. 

For intervievv call 

MR. JUPE 

WAbash 2-5395 

tuSčias. Kaip naujas. Kaina 15,800. 
šaukite Henry, 

GRovehill 6-9201 arba 
Garden 0154-R. 

908 W. 35th Plaee 
Pardavimui du namai ant vieno 
sklypo. M Orinis namas l.š priekio — 
su išnuomota krautuve. Antras na
mas kieme. Pajamų $123.00 ) m§n. 
Kaina | M Q 0 , Kreiptis tel. 

CEdarcrest 3-8790 

ISNUOMUOJAMA 
IsnuomoJnmnM miog. kambarys vyrui 
ar moteriai, f .allma naudotis virtuve. 

2143 W. 24 Str. 
(2-as aukfttas) 

Išnuomojami du šviesūs kamba
riai— miegamasis ir virtuve. 
Atskiras įėjimas. Tel. BOuIe-
vard 8-9297. 

Hrlghton Park'e Išnuomojama krau
tuve; garu apslld; ant kampo, prleft 
bažnyčia^ 15 m. buvo gžllų krautu
vė. Oall bOtl pakeista Į bent koki 
l)l/.n). Savininkas duos už prieinama 
nuoma. 

29»» W. 4»r«l St. 
fiAITKITK: 

\ l i^lnia 7-»458 

PIRKITE APSAUGOS BONUS i 

nSmeslo. namų savininkai. Vidutinio 
amž. kataliku pora skubiai Jleftko 
4-6 kamb. noapntatyto buto. apfilldo-
mo, 1-me ar 2-me augSto. I^agoidau-
ty plet. ar pletvak. miesto daly. ftlo-
je vietoje g>-veno 19 m.; savininkas 
užima sau. Inžinierius Merey Hlgh 
Scboot. Skambinkite 

IiOulovard 8-0488 

Reikalingas savininkas: patikima ftel
ma skubiai turi gauti 5 arba 6 kamb. 
noapstatyta butą: mokSs Iki $75: va
karuose arba pietvakariuose. Narna 
pardavė. Naujas savininkas užima d*l 
savęs. Turi tris gerai lftauklčtus ber
niukus. Prašo saukti: 

KStebrook 8-0017 

National Tea krautuves manadžerls. 
žmona Ir valkas turi ĮSeltl IA dr£g-
,naus rflslo. Skubiai reikia buto su 2 
mleg. kamb., be baldų, j pietus nuo 
79th St. Patys dekoruos. Nuominin
kai kokių Jus jleftkoto. Skambinkite 

Hl l top 5-2800 

Dėmesio, savininkai. 2 suaugę Ir 2 
mokyk. amž. valkai skubiai jleftko. 
4-5 kamb. neapstatyto buto. su ap
šildymu. Prlghton Park. Brldgeport 
arba apylinkėje. Prieinama nuoma. 
Gali tuojau užimti. Prafto ftauktl Mrs. 
Hlchards tarpo 9 v. r. ir 5 v.v. šio
kiadieniais. ATIantlc 5-0400. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ* 

DUOKITE 7 KITIEMS. 

Skaitykite 4CDraugą". 

HELP VVANTED — VYBAI 

// 
= ^ i 

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 

s? 

" CLEBK 
to take chargo of servlce department, 
make appolntments and routo drl-
vers. lnterestlng, diversified duties. 
Small pleasant offieo. 5 day week. 

THE ACME VENETIAN 
BLIND CO. 

Vlrginia 7-7400 
Alvin A. Steinert 

D Ė M E S I O 

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 

^ 

^ 

Skelbt i* "DRAITGK" a p s i m o k a 

nes Jis yra plačiausiai skaitomas 
atuviy dienraštis, o skelbime 

uaina yra prieinama visiems. 

Jei turite parduoti ar ttnuomo. 
ti. pasiskelbkite smulkių skelbtam) 
skyriuje. Skelbimą galite perduot/ 

i telefonu: Vlrginia 7-6640. 

DSmeslo tfival! Siųskite savo sflnų 
arba dukterį J 

TODD SCIIOOTi 
Gerai žinomą, ir pasižymėjusia Todd 
mokykla (nuo 1848 m. d51 bernukų) 
dai>ar taip pat priimamo mergaites 
| klases nuo 1 iki 8. Muzika, menas, 
drama, amatas, jodinėjimas, maudy
mas, kalveliais plaukiojimas. Menesis 
Floridoj. Valandą, važiuoti nuo Chl-
eagos. Rašykite: 

l logor lltl l . i»< iin- rriiici|Kil 
Wo<Hlstock, Illinois 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Jr 

\ 

Reikalingi vyrai bendram dirbtuvės darbui. Mes esame dideli 
tikėtojai į tą mintį, kad nėra nieko geresnio kaip, .kad būnant 
PALANKŪS 
Tiems žmonėms, kurie dirba dėl mūsų. Mes turime geriausią 
PRIEDŲ 
sistemą. Jūs galite gauti daugiau pinigų su draugiška programa 
DEL 
jūsų pasilinksminimo ir jūsų patogumų darbe. Visi darbininkų 
priedai. 

JAS. P. MARSH CORP. 
3 5 0 1 W . JIoward E V A N S T O N A M b a s s a d o r 2 -4300 

^ 
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Australijos sutartis su Anglija 
Viename Federalinio parla- sportuoti į Angliją visą savo 

mcnto posėdžių, liberalų atato-1 mėsos perteklių nustatytomis 
vui D. E. Fairbairn žemes ūkio' kainomis. Australija aprūpina 
ministeris J. McEwen suteikė j Angliją raguočių mėsa, kurios 
įdomų atsakymą, kaip praneša j vieną svarą Anglija apmoka 1 
The Daily Mirror. Minimas I i- .Ui ir l1/-. penu. 
beralų atstovas savo paklausi- Jeigu Australija nebūtų susi
mo metu parlamento posėdyje rišusi su Anglija tokia sutarti-
pabreže tą faktą, kad Naujoji mi, tai ji dabar galėtų dalyvau 
Zelandija eksportuoja raguočių ti JAV rinkoje. Jei Australija 
galvijų mėsą į Jungtines Ame
rikos Valstybes, gaudama už 
vieną eksportuojamos mėsos 
svarą 6 šilingus. Parlamento at 
stovas paklausė, ar negalėtų ir 
Australija, dalyvauti pelningoje 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
rinkoje. 

Atsakydamas į šį liberalų at
stovo paklausimą, federalinis že 
mes ūkio ministeris J. McEwen 
atsakė, kad Australija nėra pa
jėgi sudaryti su Jungtinėmis A-
merikos Valstybėmis tokią su
tartį dėl didelių sausrų, kurios 
nusiaubė šiaurės teritorijos gy
vulių ūkį. 

The Daily Mirror pabrėžia, 
kad McEwen nepaminėjo to fak 
to, kad Australija yra įsiparei
gojusi ilgalaike sutartimi su An 
glija, pagal kurią, ji turi ek-

Cicero, 111. 
Širdys suminkštėjo... 

I paskelbtą spaudoje skelbi
mą darbo — buto garantijoms 
sudaryti Prancūzijoje gyvenan
čiam Lietuvos savanoriui — kū
rėjui M. Dambrauskui, tuoj at
siliepė Mr. Mrs. Milauckai, gyv. 
1837 So. 49th Court, Cicero 50, 
111., prisiųsdami jam minėtus 
dokumentus ir dovanų. 

Tačiau tų dokumentų konsu
lui neužteko: reikėjo "afidavit 

Čekoslovakijos kalėjimuose 
Nepriklausomoji Čekoslovaki

ja buvo žinomas laisvės kraštas, 
dabar tenai kalėjimai gausiai 
prikimšti. Apskaičiuojama, kad 
komunistai Čekoslovakijoje iš 
5,500 pasauliečių kunigų uždarė 
į kalėjimus daugiau kaip 600, o 

iš 3,600 vienuolių net 2,900 yra J/ 
kalėjimuose. Iš 1,200 seselių vie-' 
nuolių apie pusė yra laikomos 
kalėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose. Iš 575 klierikų apie 
80% paimta į kariuomenę. 

Platinkite "Draugą" 
• ^ 

galėtų nors ir laikinai ekspor
tuoti į JAV raguočių mėsą po 6 
v, 1 ,-* of support . Ir šiuo atveju p. p 
šil. už vieną svarą, ji galėtų i ^ ; 3 " * ^ ; v w * J : J l2 J^&JL 
žymiai pakelti bendrąjį Britų 
Imperijos dolerių fondą. Šių dolerių atitinkama dalimi Anglija 

. . . , . ., u A , dokumentus tarp kitko jie 
ealetų pirktis reikalingų dole- w m u " l c v J 
rinių prekių, įskaitant maistą ir 
žaliavas savo fabrikams. 

Pabėgo 5,000 
Apie 5,000 asmenų, iš daly

vavusių iš sovietų zonos ka
talikų dienoje Berlyne, nutarė 
nebegrįžti atgal į bolševikų o-
kupuotą sritį. 

Sekančioji katalikų diena Vo
kietijoje numatyta suorganizuo 
ti 1954 m. Fuldoje, atžymint 1,-
200 metų nuo mirties šv. Boni
faco, kurio palaikai yra Fuldos 
katedroje. 

Išėjo naujas "lietuvis Teisininkas" 
Išėjo "Lietuvis Teisininkas" krologai, būta teisiškų straips-

Nr. 5. Dr. Br. Baleniūnas rašo nių). 
apie Individualizmą, teisę, mo-1 A t s k i r o n r k a i n a 5 0 c t L T . 
ralę ir pastabas apie egzisten-• DV leidinys, redaguoja dipl. 
cinį mąstymą. Č. Butkys rašo | t e i s j Gliaudys. Adresas: 

17600 Lindsay Ave., Detroit a p b Užmirštą lobyną — Lietu 
vos statutą. Br. Ivanauskas -— 
apie L. T. D. U. organizacinius 
reikalus, paduodama teisininkų 
statistika, iš viso teisininkų 
tremtyje esą užsiregistravusių 
408. Dr. jur. VI. Simaitis — 
apie C. Valdybos darbų planus, 
kur siūlo sumažinti nario mo
kestį iki 25 ct. mėnesiui, esą 
reikėtų skatinti skverbtis į sa
vo profesijos darbo sritį, esą 
būtų gera, kad šalia vyresnių
jų kolegų šelpimo rūpesčių, ne 
pamirštumam ir jaunųjų kole
gų — gabių, darbščių vyrų, 
pasidairius vienos kitos stipen
dijos pasiruošimui moksliniam 
darbui universitete; tai esą "bū
tų prieauglis mūsų teisių fa
kultetui. J. A. Stikliorius na
grinėja str. Ar steigtina pasau
lio teisininkų sąjunga, siūlyda
mas įsteigti vieną bendrą or
ganizaciją, apimančią visus lie
tuvius teisininkus, tremtinius 
ir tremtinius, kur jie begyventų. 
J. Na.šilūnas parašė nekrologą 
apie a.a. Joną Danauską, bu
vusį Lietuvos Vyr. Tribunolo 
Klaipėdos kr. skyriaus pirmi
ninką, kuris mirė Rockforde, 
111. Pr. Kavaliūnas rašo iš L.T. 
D.U. C. V-bos veiklos. R. Ski
pitis str. Pavargom ar apsilei-
dom nagrinėja draugijos už
davinius ir nurodo kaip būdus 
kaip surinkti lėšų šalpai i rspau 
dos reikalams. Pabaigoje įdėti 
oficialūs C. V-bos raštai. 

Pažymėtina, kad yra maža 
korespondencijų, apsiribota tik 
Bostonu, Los Angeles. Apie 
Chieagos sk. teisininkų veiklą 
nė žodžio neužsiminta, nors čia 
gyvena daugiau kaip 100 tei
sininkų; čia keletas teisininkų 
įsigijo licencijas verstis prakti
ka (J. Kutra, Norkus, dr. jur. 
Monstravičius ir kt.). Taip pat 
trūksta spaudos apžvalgos, 
kur turėjo būti paduota ak
tuali teisininkams medžiaga 
Ipav. "Drauge" buvo a.a. prof. 
A. Tumėno, teis. Lembergo ne-

35, Mich. Pr. Š-tfe 

Milauckai be didelio prašymo 
vėl atėjo į pagalbą nepažįsta
mam tremtiniui. Siųsdami tuos 

ra-
...Mes su žmona buvome iš

sižadėję toliau gelbėti tremti
nius, bet vėl mūsų širdys su
minkštėjo". 

Dėka šitų geradėjų buvo ke
lios dešimtys tremtinių sušelp
ta ir iš Vokietijos iškviesta į 
JAV. Deja, iš jų daugelis nepa
rodė dėkingumo ir neįvertino p. 
p. Milauckų broliško geraširdiš
kumo. Nežiūrint to, tikrai lie
tuviškos p. p. Milauckų širdys 
nepalūžo — dar vienam tremti
niui padėjo Prancūzijoje. 

Ir skaudu, kad mūsų tremti
nių tarpe yra nedėkingų. 

Z. Kolba 
/ 

DIDIEJI EŽERAI 
Šiaurinės Amerikos didžiųjų 

ežerų grupė, prie kurios pri
klauso ir Michiganas, moksli
ninkų spėjimu, yra 6 milionų 
metų senumo. Tik serioveje jie 
buvo daug didesni ir buvo už
lieję net kaikurias dalis Wyo-
ming, Kolorado ir Utah. 

TAUTIEČIUI! LANKYKITE SAVA LIETUVIŠKA 
GĖRIMŲ PARDUOTUVEI 

STEPHENS LIQU0RS 

A * 

EUGENIA RUMPF 
(Pagal tėvus PIETK1EWICZ) 

Gyveno 11208 S. Washtenaw Ave. 
Mirė rūgs. 10 d., 1952, 11:45 vai. vak., sulaukus 41 m. amž. 
Uime Chicago, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime vyras Leo, duktč Claudette, mo

tina Marijona Stanson (Rukužaitė), sesuo Wanda, švoger s 
Matthew J. Patrick ir jų šeima, brolis Memmert Hoffman, bro
liene Wanda ir jų šeima. Trys tetos: Mikalina Meškauskienė, 
Ona Macijūnienė Paulina Kutchins ir jų šeimos. Dėdės Adolfas 
Kukuža su šeima. Kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. West-
ern Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad. cugs. 13 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į. St. Cajetan's parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

4134-36 Archer Ave. 
(Kampas Franclsco Gatves) 

OHICAGO 82, ILLINOIS 

JŪSŲ Užsakymai 
Pristatomi į Namus 

V E L T U I i 

Prašome užeiti arba 
teleionuoti: 

LAfayette 3-1933 
K. STEPONAVIČIUS. Sav. 

• i 

Nepaprasti užsieminiy vyny pirkiniai 

Nuliūdę: Vyra**, Duktė, Motina, Sesuo, Brolis Ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktoriai: Mažeika ir Evans. Tel. RE 7-8600. 

PRANCŪZIJOS 
BERNAISE BORDEAUX 5th 95 ct. 

MEDOC BORDEAUX — 1947 5th $ | .35 

ST. EMILION BORDEAUX 1947 5th $ | .35 

VOKIETIJOS 
.II 

MAY WINE 5th $ | .50 

MOSEL BLUMCHEN 5th $ | ,75 

ZELLER SCHVVARTZ KATZ 5th $ | .75 

t&ar BERNKASTELER MOSEL—1947 5th $2-0° 
i*? ) 0 fc^< k 

K f j A F A -it DANIŠKAS VYŠNIŲ VYNAS 5th $2-5° 

••' 
ITALIJOS 

MARTINI ROSSI VERMOUTH 

CINZANO VERMOUTH 
CHIANTI (vynas) 

PRANCŪZIJOS KONJAKAI (C0GNAC) 
5th $5.85 

— $2.oo 
— $| .85 
— $1.50 

^ « 

HENNESSY • * * 3 STAR 
(paprastai parduodama už $7.00) 

MARTELL 
EXSHAW — V. S. O. P. 
HALLOVVAYS PINE COGNAC 

5th 
5th 
5th 

$5.85 
$5.95 
$4.75 

^^? 

mim% 

<£r** 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A 1 
Vlado Vijeikio iliustraoijos 

Pirmoji tokia- pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 50 ct. 
l'inlgus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 

pasiunčiamos pustu. 
Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Aveaue Calcago A, IUinote 
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SEFUMS 

r. M 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NF.LS0N 
—• uavlniukn — 

SI. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Viena* Blokas nuo Kapiniu 

PidMaimlas Paminklam! 
Plano Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

- — - . — — • 

» i 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA I'EKRKAUSTYMUS 
Ir (vairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užalen} 
pakletiiius (vairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 S(F. HALSTED STREET 

Tel. I)Anube 6-8245 
. " i mmĖ+mmtti 

— — ' - " 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI I I 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena iš 

smarkiausiai augančių taupymo (staigų visoj Chicago j. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia vuiems teisinga, ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetn Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 
JOHN PAKKL, President 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais; nuo 9 ikt 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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PROGRESS FURN1TURE (10. 
Chieagos Lietuvių Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chieagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitai Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

. 

GRESI 4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

v \ . J 

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 Calilornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMllULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

r um <Ma - wm tmm « M 

ANTHONY B. PETKUS 
I ^UDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTKR{f#-AVB;r; 1410 S 
CHICAGO, BLL. CICERO, 

GRovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 
TOvvnhall 3-2109 

AVE. 

- ; J&* 

x, 

LIOOĖSIO VALANDOJ 
štukitt iff* 

MAŽEIKA & EVANS I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. \Vestern Ave. Air Conditioned koplyčia \ A * 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta \'VĄ 

Tiems, kurie gyTena kitose miesto dalyse; gausime > H' 
kotAyČia arčiau Jūsų namų. , V, , 

.fi

na 

SKKAN11EJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

įbulunsų |i;ii.mi.i.i *&**!*- M e s t u r l m e koplyčias 
tctklamas ĖLf lg^ llo*olamlo dalyse Ii 

v i s o s e Chieagos ir 
tuojuus iMttar-
naujam. 

11 !.t • y r a 

dieita Ir n a k t į , ltcl-
kale saukite 
mus. 

ak 
STEP0MAS C. LACHAWICZ 

2314 We«t 23rd PLACE Tel. Mrginia 7-6672 
10756 S. MIGHIGAN AVE. PUIlman 5-1270 

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

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, IIX. Tel. OLyrapic 2-1008 

N POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telepbone VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIOAN AVK. Tel. OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 8- UTUANICA AVE. Tel. VArds J-8401 

" ~ ~ JURGIS F. RUBMIN 
3319 S. UTUANICA AVK. Tel. VAnte 7-1188—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAMFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArd» 7-0781 

mąt 

file:///Vestern


\ 
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DlfiNRAStlS DRAMAS, CHICA60, rLLTNOIS 

X šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos didysis choras šiemet 
švenčia sidabrinį jubilėjų. 6ia 
proga rengia koncertą ir vaka
rienę rugsėjo 28 d. parapijos 
salėje, 6820 So. Washtenaw. 
Choro šūkis: „Nauji vargonai į 
naują bažnyčią". Kadangi nau
ji vargonai kainuos $40,000, šis 
parapijos choro parengimas y-
ra pirmas žygis į didelį užsi
mojimą — įsigyti naujus var
gonus. Koncerto biletus galite 
įsigyti pas choro ar komisijos 
narius: choro vedėją ir pirm. 
Antaną Giedraitį, choro jubi-

X Juozas V. Masaitis, spaus 
tuvininko J. Masaičio sūnus, tar 
naujas JAV kariuomenėje, da
bar esąs Korėjoje, gavęs „Drau 
go" išvažiavimo dovanų bile
tus, „Draugo administracijai 
rašo: „Dovanokite, kad aplin
kybėms susidėjus negalėjau n a t ę Konstanciją Skelly, Va 
anksčiau išsiųsti pinigų už man i e r i j ą ir Antaną Massett, F. Va-
atsiųstus išvažiavimo dovanų bi ia nčių ir Joną Skelly. Visi bi
letus. Cia įdedu $10.00 perlaidą, lėtų pirkėjai bus paskelbti Pa-
o už likusius pinigus prašau rapijos Žiniose. Laukiama nau-
pasiųsti lietuviškos spaudos mū j ų vargonų fundatorių, kurie pa 
sų tautiečiams kariams, kovo- rapijos chorui duos daugiau jė-
jantiems Indo-Kinijoje ar T o - g U veikti Bažnyčios ir Tautosl 
limuose Rytuose. Aš pats as - . gerovei, 
meniškai patyriau lietuviškos 

P Į y ^ Į . I Į Į i l Į Į . Ų Į ! 

DŽIAUGIASI NOMINAVIMU 

spaudos reikšmę, nes esant tarp 
kitataučių, dar svetimame kraš 
te, Jūsų siunčiamas laikraštis 
suteikia daug džiaugsmo. „Drau 
gą", kad ir mėnesiu pavėluotai 
gaunu, bet su didžiausiu atsi
dėjimu perskaitau". 

X Buvę Haunstettrno stovy
klos gyventojai, dabar gyveną 

X Stasys Pilka sušauks ak
torius repeticijos ir vaidybos 
darbą vėl pradėjo. Rugsėjo 
mėn. 27 ir 28 d. International 
Hali salėje, 1414 East 59th St. 
Lietuvių Teatro rudens sezono 
atidarymui jis vėl režisuoja su 
papildomomis jėgomis P. Vai-
čiūno 5 veiksmų komediją „Nau 
jieji žmonės", o vėliau vaidini-

Jean Ivory (kairėje), 28 metų, Demokratų partijos nominuota 
į Kongresą. Ji gyvena Binghamton, N. Y. Kartu su ja yra Mrs. 
India Edwards, Demokratų komiteto vice chairman. (INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Chicagoje, sudarė Diepholzo V a | m ą v e š j k i t a s iįetuvių koloni 
sario 16 gimnazijos rėmėjų gru
pę. Grupę sudaro šie asmenys: 
Alf. Brinką, kun. B. Būdvytis, 
K. Eimontas, Jurgis Grigalaus-
kas, St. Ivanauskas, S. Jakav-
čienė, P. Janulaitis, Marašins-
kienė, D. Dukauskienė, J. Masio 
nis, F. Malskis, J. Mulokas, Jo
nas Paliliūnas, Alek. Patackas, 
St. Pctokas, Vyt. Petrauskas, 
Ign. Petrauskas, J. Sakalaus
kas, St. Trinkauskas, Kostas 
Urbonas ir St. Vanagūnas. 

X Dr. Florijonas Tallat-Kelp 

jas. 
X Elena Nedvar, praleidus 

3 mėn. atostogas, grįžo į Chi-
cagą. Ji aplankė savo dukrą 
Stellą Shields Kalifornijoje. Jos 
dukra augina sūnų, neseniai su
silaukė dukrelės. Elena Nedvar 
Roselandc sumaniai pirminin
kauja šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų ir Šv. Onos draugijoms. 

X Chicagos Ateitininkų šel
pimo Fondo skyrius šiomis die
nomis išsinutinėja visiems atei-

A. J. VALSTYBĖSE 
— Paminėta Tautos švente. 

Kukliai, bet gana įspūdingai, šie 
met paminėta tautos šventė — 
rugsėjo 8. Paminėjimas įvyko 
Newark'o Šv. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioje rugsėjo 
mėn. 7 dieną. 

Nors tos, taip brangios šven
tės paminėjimas neturėjo aka
deminio pobūdžio, tačiau iškil
mingos pamaldos, stiprus ir 
muz. M. Bernoto gerai valdo
mas bažnytinis choras, kun. P. 
Totoraičio šventei pritaikintas 
pamokslas, — nepalūžti dvasio
je, susisukus šiltas gūžtas sve
timame krašte, nepamiršti tė
vynės, būti gyvais ir aktyviais 
tautos nariais, nes to iš mūsų 
reikalauja broliai vargstantieji ša, chirurgas, išlaikęs Illinois I tininkams sendraugiams ir stu-

valstybinius egzaminus š. m. ba > n t a m s atsišaukimus, kviesda-
mas visus prisidėti prie moks- •* v **•«** W i • . , , 

gose, — pakelė susirinkusiųjų 
tančių kultūros darbuotojų šel- nuotaiką, sustiprino viltį ir at-

landžio mėn., ir jo sūnus dr. 
Eduardas Tallat-Kelpša, išlai
kęs Illinois valstybinius egzami
nus 1951 m. spalio mėn., už ke
lių savaičių atidaro savo kabi
netą, 5002 West 16th Street, 
Cicero 50, Illinois, tel. TOwn-
hall 3-0959, kuris jau baigia
mas įrengti. Šiuo metu priimi
nėja ligonius 20 North Wacker 
Drive (Civic Opera rūmuose), 
kambarys 858 ir 862, tel. CEnt-
ral 6-2294. 

X šv. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje pra 
eitą antradienį baigėsi 40 va
landų atlaidai iškilmingais miš
parais ir didinga procesija. Gra 
žiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Justo Ku
dirkos. Atlaidams pasibaigus, 
muz. J. Kudirka suruošė cho
ristams ir vargonininkams vai
šes. 

KANADOJ 
— Lietuviai verčiasi i naujas 

sritis. Montrealyje lietuviai ver
slininkai veržiasi vis į naujas 
sritis. V. Bilevičius ir Lukas 
nupirko sklypą River des Prai
ręs ir įrengė kalakutų ūkį. Au
gina 1,600 kalakutų. Pastoviai 
juos prižiūri Bilevičius. Pana
šius kalakutų ūkius prie Iber-
ville turi Macevičius ir Tutvi-
nas. Vieno lietuvio turima kiau
nių ir panašių žvėrelių ūkį. Be 
to, Montrealyje yra keletas lie
tuvių laikomų valyklų, eilė krau 
tuvių bei užkandžių, yra kon 
traktorių, pora stambių elektri
kų, šerių apdirbimo įmonė, ke
letas biliardinių, yra vienas lie
tuvis draudimo bei nekilnojamo 
jo turto agentas, vienas advo-

į katąs. Tik gydytojo • lietuvio 
Montrealyje nebėra, kai dr. An
driukaitis išvyko studijų tiks-

ŽINIOS 15 rtnUR 
Durys, per kurias įmeta 

vaiką 
Kuboje, Havanos miesto cen

tre yra įstaiga, pavadinta Casa 
de Beneficiencia y Maternidad 
(Našlaičių ir Motinystės Na
mai). Įdomiausia juose vieta 
tai „Siena su durimis". Motinos, 
kurios dėl kokių nors priežas
čių negali auginti savo kūdikio, 
atėjusios čia atidaro dureles, 
padeda savo mažytį ant platfor 
mos ir ją apsuka. Kūdikis pa
tenka į antrą pusę, į gailestin
gų vienuolių rankas, o nelaimin
goji motina pasilieka nemato
ma. 

Kūdikis čia globojamas, kol 
jį kas įsūnija ar kol jis iš
auga, kad gali pats savaran
kiškai gyventi, šį našlaityną 
įsteigė dar 1787 m. vyskupas 
Compostela. Vienuolės rūpinasi 
įstaigos administravimu ir vai
kučių auklėjimu, joms talkinti 
pasamdytos moterys. Per tas 
dureles priimami bet kurios ra
sės kūdikiai. Jie čia užregistruo 
jami pakrikštijami. Kai kiek pa 
auga vaikai mokomi skaityti ir 
rašto. Čia jie turi žaislelių, spe
cialių įrengimų. Šiuo metu toje 
įstaigoje yra 850 vaikų. 

Gerai atsiliepė 
Valstybės sekretorius Dean 

Acheson išreiškėe gilią užuojau 
tą Italijai dėl Carlo Sforza mir
ties. Jis buvusį užsienio reikalų 
ministerį Sforzą pavadino dide
liu valstybininku ir mokslinin
ku, kuris tarnavo ne tik Itali
jai, Europai, bet visam pasau
liui. 

Kviečia talkon 
Max Reiman, Vakarų Vokie

tijos komunistų vadas, kreipėsi 

Penktadienifl, rugsėjo 12, 1952 
= t 

CHICAGOJE 
Papurtinta „Paklydę 

paukščiai" 
Diskusijos apie J. Jankaus 

„Paklydusius paukščius" Chi
cagos Rašytojų klube gyvai už
truko ketvertą su- viršum va 

Statys antkapį 
A. a. Alekso Žldonio antka

piui statyti komitetas kreipiasi 
į jo draugus, pažįstamus prašy
damas aukų ankapio pastaty
mui* Komitetą sudaro: K. A. 

landų. Dalyvių buvo per 50, iš Stasys, Aleksas Miliauskas, Po-
kurių 10 rašytojų. St. Tarnu 
laitis, išeidamas iš tam tikrų 

vilas Gėgžna, Vyto Chuprinskas 
ir Mrs. Chuprinskas. Aukas į-

formuluotų geram romanui bū- teikti Mr. Vyto Chuprinskas, 
tinų privalumų, išvedė, jog „Pa 2532 W. 47 Str., Chicago, 111. 

Tel. VI 7-3887. klydę paukščiai" rodą Jankaus 
kūrybinį nusmukimą; ir tai ne 
vien tik dėl erotikos, itin gau
siai po romaną pasklidusios. Ki
ti rašytojai įrodinėjo, kad tuo 
romanu Jankaus daryta savo
tiškas bandymas — paįvairinti 
mūsų prozos tematiką. Net gry- p r i e š r i n k i m i n § s ^ ^ 
nai formaliniu klausimu — kom 

Aleksas Židonis buvo 4 p. pul 
ko viršila. Mirė 1951 met. gruo
džio 2 d. ir palaidotas gruodžio 
5 d., Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. 

X L. Vyčių namo direktoria-
tas rengia didžiulį bazarą nuo 
rugsėjo 26 iki spalio 5 d. L. Vy
čių namo statybos fondui. Ba-
zaras vyks L. Vyčių name, 2451 
-53 Vy. 47th str., Chicago. Sa
vaitės dienomis bazaras prasi
dės 7:30 vai. vak., o sekmadie
niais 3 vai. p.p. Bus daug vi
sokių dovanų. 

X K. Vidikauskas ukrainie
čių, lenkų ir amerikiečių spau
doje rašo apie L. Simutį ir Ig. : Mich. 
Sakalą (gavusius Pijaus XII 
medalį), apie sukaktuvininką 
dr. J. Januškevičių* apie kun. 
M. Vembrę, tilpo ir K. Vidi-
kausko eilėraščiai apie Eisen-
howerį, vysk. Bohačevskį, ir net 
apie karalių Faruką. 

• 

X Algirdas Brazis, Ona Ske-
veriūtėt, Antanas Peskys, Elena 
Kristonaitė, Jonas Dambros, Vy 
tautas Lapatinskas ir kiti dai
nuos „Linksmosios našlės" ope
retėje; kurią „Pirmyn" choras, 
diriguojamas K. Steponavi
čiaus, statys Toronte, Kanado
je, rugsėjo 27 d., Eaton audi
torijoje. 

pimo. 
X Prof. Jonas Kuprlonis, gy

venęs Chicagoje, mokslo metų 
pradžiai artėjant, jau persikėlė 
iš Dalias, Texas, į Ruston, Loui 
siana, kur yra pakviestas miš
kų institute dėstyti miškų mok
slo dalykus. Jo naujas adresas: 
525 W. Arizona Str., Ruston, 
La. 

X Ateitininkų Šelpimo Fon
do Chicagos skyriaus v-ba pa
skutiniame savo posėdyje suda
rė stiprią ir energingą koncer
tui ruošti komisiją ir visomis 
jėgomis didžiajam Fondo kon
certui š. m. lapkričio 23 d. 

X Bronė Pivariūnlene, Bene-
ta ir Pranas Cicėnai ir M. Pauk 
štienė praeitą antradienį per L. 
Vyčių senjorų susirinkimą įsi
rašė į Vyčių senjorus. 

X Lietuvių patriotizmą iške
lia Philadelphijos „The Sunday 
Bulletin", paskyręs tam net vie
ną savo vedamųjų. Pažymi lie
tuvių atsparumą prieš okupan
tus. 

X Elzbieta Kamiene išrinkta 
atstovauti Chicagos Vyčių sen
jorus Katalikų kongrese rug
sėjo 26, 27 ir 28 d. Detroit, 

X Dr. Pranas Juodviršis iš
laikė Illinois valstybėje nusta
tytus valstybinius egzaminus 
gydytojo teisėms įsigyti. Jis įgi
jo gydytojo ir chirurgo prakti
kai teisę. 

X Moterų literatūros, dainos, 
muzikos ir išraiškos šokio va
karą rengia Chicagos skauti-
ninkės š. m. gruodžįo 28 d. Lie
tuvių Auditorijoje. 

X Visų skautininkių svarbi 
sueiga įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 14 d., 11 valandą sktn-
kės Vasevičiūtės 4126 S. Rock-
well St., Chicago 32, 111. 

sparumą sulaukti tos dienos, 
kada bus galima grįžti į tėvų 
žemę — brangiąją Lietuvą. 

Po pamaldų visa bažnyčia, 
vargonų akordams pritariant, 
sugiedojo Tautos himną — Lie
tuva, tėvynė mūsų... 

— New York baletas Europo 
je. „New Yorker City Center of 
Music and Drama" baletas iš
važiavo į Europą. Rugsėjo 3 d. 
pasirodė Berlyne Schillerio Tea 
tre. Berlyne stato Hindemith 
„Keturis temperamentus", Čai
kovskio „Gulbių ežerą", Ravel 
„Valsą". 

— Adv. Elena Reisonlene, Pa 
baltijo Moterų Tarybos atstovė 
Australijoje, savo pranešime 
PMT Lietuvių Atstovybei New 
Yorke pranešė, kad lietuvės mo 
terys tenai energingai veikia. 
Jos lanko ligonius, juos atveža 
į pamaldas, į įvairius minėji
mus, o jaunimui ruošia įvai
rius kultūrinius pobūvius. 

— Prasidėjus naujiems moks 
lo metams, gražus būrys Detroi 
to naujakurių, įstojo į vakari
nes mokyklas. Vieni nori pasi
tobulinti anglų kalboje, kiti pa
sirinko amato ar prekybos lavi
nimosi klases. 

— Feliksas Urbanavičius, ku
ris į savo tėvo laidotuves, Bos
ton, Msas., buvo parskridęs iš 
Austrijos, vėl išskrido atgal į 
savo karinės tarnybos vietą. 

— Alg. Kačanausko vadovau
jamas vyrų balsų kvartetas rug 
sėjo 13 d. išvyksta į VVorcester, 
Mass., dalyvauti Tautos šventės 
minėjime. 

— Liudas*Končius, pavasarį 
baigęs Tufts kolegiją, vasaros 
metu darbavosi amerikiečių 
skautų stovykloje, 

— Worcesterio Trėmt. B-nea 
valdyba rugsėjo 13 d. rengia 

, Tautos šventės paminėjimą. 

pozicijos, dialogų — būta viena 
kitai priešingų nuomonių. Visą 
laiką gyrimas ir kaltinimas ko
vėsi permainingai. Pora skaity
tojų pasisakė skaitydami turė
ję prisiversti: veikalas nei psi
chologinis, nei intriguojąs. Vie
na studentė pareiškė, kad vei
kalo moterys visos uniformuo
tos, t. y. be išimties palenktos 
pikanterijai. Kurgi, sako, taip 
rasi? O juk čia pavaizduota Lie 
tuva, ne koks Paryžius. 

Susirinkimo pirmininkas bu
vo Ben. Babrauskas, sekreto
rius — Edv. Šulaitis. Rašytojų 
Klubo vardu pasiųsta Mykolui 
Biržiškai sveikinimas, susirin
kimo dalyviams pridėjus kuk
lią dovanėlę $30. Chicagos Lie
tuvių Tarybos konferencijon at 
stovais išrinkta Sofija Pipiraite 
ir Stasys Džiugas; auka pas
kirta $10. 

Gydė nemokamai. 
o kainavo $7,340 

Mrs. Marie Da Pra tos už „gy-

K - Gen. Eisenhowcr, kuris kal
bėjo Chicagoje praeitą penkta
dienį, pirmadienį pasakys prieš 
rinkimines kalbas Joliet, Whea« 
ton, Aurora ir Ottawa. 

Sen. John J. Sparkman, De
mokratų viceprezidentinis kan
didatas, kalbės penktadienį 
Sherman viešbutyje. 

Ar 

į Vakarų Vokietijos socialis- d y m * " n c r v u -sumokėjo" $7, 
tus, kad jie prisidėtų prie jo 
partijos kovai prieš „amerikie-

lais į JAV. Yca vilčių, kad ten čių uniformas džl mūsų vokie-
įsikurs chirurgas dr. gagamo- čių jaunimo". Matyti, Max Rei-
ga, čia atvykęs iš Saskatcheva-
no. 

— Trūksta mokytojų. Onta-
rio švietimo ministeris Dunlop 
pareiškė, kad visoje provincijo
je šiais metais bus 832,400 mo
kinių, jų tarpe 38,000 prade
dančių mokslą. Reikėtų dar 
daug naujų mokytojų. Jų kas
met naujų reikėtų apie 1,000, 
nes kasmet vaikų skaičius pa
auga apie 35,000. , 

— Atėmė $19,000. Montrea
lyje vienas ginkluotas plėšikas 
gatvėje apiplėšė David ir Frere 

biskvitų fabriko du tarnauto
jus, ėjusius iš banko su dar 
bininkų algom — $19,000. Plė
šikas įsėdo į automobilį be nu
merio, kuriam jau buvo du vy
rai, ir nuvažiavo. 

nm. BRITANIJOJ 
— Pasitrauks J. Senkus. 

Anksčiau J. Senkus dirbo „B. 
Lietuvio" redakcijoje ir buvo 
P. L. B. valdybos narys. Iš re
dakcijos jis pasitraukė prieš ke 
lis mėnesius, o dabar atsisakė 
eiti valdybos nario pareigas ir 
P. L. B. Jo vieton įėjo pirma
sis kandidatas — P. Neveravi-
čius. Skelbiama, kad atsistaty
dinimo raštą J. Senkus P. L. B. 
pirmininkui įteikęs birželio 22 
d. 

— Poetas VI. Šlaitas, „B. Lie 
tuvio" 34 nr. Kultūrinio Gyve
nimo puslapis paskirtas poete 
Vlado Šlaito gyvenimo ir kury 
bos priminimui. Ilgą straipsn, 
— „Mąstymus apie Šlaito poe 
ziją" — davė J. Kuzmickis, pa
brėžęs du pagrindinius motyvus 
— vienišumą ir Dievo jieškoji-
mą. K. Barėnas davė „Porą žo
džių apie V. šlaitą". Be to, pa 
skelbtas pasikalbėjimas su pa 
čiu poetu ir trys jo naujausieji 
eilėraščiai. 

• 

man nori vokiečių jaunimui Sta 
liniškos uniformos. 

Prašo paleisti 
Aštuoni šimtai aštuoniolika 

mažesniųjų karo nusikaltėlių 
reikalauja sąjungininkų juos pa 
leisti, nes jie esą nekalti. 

— Negali išbraukti. Iš Rytų 
Vokietijos, kur siaučia komunis 
tų satrapai, turėjo bėgti vienas 
radijo redaktorių į Vakarų Vo
kietiją, kad jis pranešime iš
braukė žodį „išmintingasis", ku 
ris buvo pridėtas prie Stalino 
vardo. 

— Kaučiukas Rusijai. Per šių 
metų pirmąjį pusmetį Vakarai 
pristatė Sovietų S-gai 72,000 
tonas kuačiuko, o komunisti
nei Kinijai — 10,000 tonų. Svar 
biausiu tiekėju yra Anglija, par 
davusi 59,000 tonų. 

, — Miegojo 95 dienas. Viena 
21 metų Vancouverio miesto gy 
ventoja (Kanadoje) po automo
bilio katastrofos išmiegojo 95 
dienas. Prabudus atsikėlė, išsi
rašė iš ligoninės ir grįžo namo, 

— Burmoje sučiuptas raudo
nųjų centras. Vyriausybės ka
riuomenė atrado požeminės ko
munistinės armijos štabą Ta-
voy apylinkėje, 200 mylių rytuo 
se nuo Rangoon. 

— Japonijos didžiosios parti
jos jau pradėjo rinkiminę kam
paniją ir pasisako už krašto 
apginklavimą ir už persiorienta
vimą į Vakarus. 

v — Austrijoje seniausia Cis-
tersų abatija, Lillienfelde;* ne
seniai atšventė 750 metų gy
vavimo sukaktį. 

— SusltarS. Dvi amerikiečių 
naftos bendrovės sudarė su Per 
sija sutartį dėl 500,000 tonų 
naftos pirkimo-pardavimo. 

r 

340, nors gydymas buvo nemo
kamas. 

Mrs. Da Prato, 68 metų, 1501 
N. Homlin, ir jos vyras Peter, 
70 metų, neteko $7,340, kad 
pasitikėjo moterimi, kuri sa
kės turinti jėgų pagydyti bet 
kokią ligą. Toji moteris pasa
kė: „Aš galiu išgydyti visokias 
ligas, tik reikia vienoje krūvon 
sunešti visus pinigus". Senukai 
surinko į vieną krūvą $7,340. 
Moteris suviniojo tuos pinigus 
į rūbus ir padėjo po lova, ir 
liepė ten juos laikyti tris die
nas. Po trijų dienų senukai pa
tikrino pinigus po lova ir ten iš 
$7,340 buvo palikta tik $60. 

P R A N E Š I M A S 
Lietuvių Radio Korp. programa 
per stotį WBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:«0 vai. ryte šį sek-
madienį bus tokia: 

1 — Falcons Kailio Orkestrą 
2 — Dainos 
3 — Magdutės Pasaka 

Po programai, malonėkit parašyti 
programos įspūdžius nauju stoties 
radio adresu: Station WBMS, Li-
thuanian Program, 91 Bay State 
Road, Boston, Mass., o biznio rei
kalais, rašykit radio ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. Ačiū. Steponas Minkus 

Nenorit 

BUICK'u 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAfayette 3-2022 
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Tadai, koki tu geri 
alų? Aš geriu; tik tai 

WHITE BEAR 
alų, nes jis sveikiau
sias ir geriausias iš 
visų gaunamų alų. 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, jol kreip
sitės J 

W1I1TK BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 
THORNTON, Illinois 

Plione: 
THORNTON 5589 

* * 
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