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Vokiečių žinias apie Lietuvą — 

Partizanai kliudė kolchozinimą 
Lietuvių vaišingumas prašoka 

kitus 
Eltos bendradarbiui vėl teko 

išsišnekėti su visa eile karo be
laisvių, grįžusių iš Lietuvos, ir 
šiaip civilių, įvairiais keliais pa
siekusių Vakarus. Reikia pripa
žinti, kad jie visi labai šiltai at
siliepia apie mūsų tautiečius, ki
ti net norėtų ten grįžti ir vėl ap 
lankyti tas vietas bei žmones, 
kurie jiems padėjo ištrūkti iš 
bado mirties. Kai kurie, pasiro
do, yra iš Lietuvos išsinešę ypač 
gražių atsiminimų. „Lietuva — 
tai toks malonus kraštas, — pa 
sako ja L., gyvenąs švarzvalde. 
— Ten buvo taip miela būti, 
ypač sodžiuje vakarais, kai susi
renka po darbo visi žmonės". Ne 
vieno tikinimu, lietuvių vaišin
gumas buvęs toks, kokio nerasi 
nei Vokietijoje, nei Prancūzuose 
ar kur kitur. Kuris kraštas savo 
noru būtų taip gražiai priėmęs 
tūkstančius žmonių, juo labiau 
dėl to nekartą net patys rizikuo 
darni patekti į nemalonę? 

Vokiečių „maldelė" 
Vokiečių nepriimdavo išsyk 

iš šimto nebent vienas, bet ir tas 
pats vėliau, apsisvarstęs, įsileis
davo ar kaip kitaip sušelpdavo. 
Kaip mes kreipdavomės į lietu
vius ūkininkus? — posteringau-
ja senukas Pr. H., „Ugi lie 
tuviškai. Priėję kur — tuoj ir 
pradėdavome savo „maldele" ži yįįįįį ^ena~ir""atrodo7N^ 
noma, lietuviškai: As vokietis,1 

etc. Vienas net minėjo prie Ža
garės buvusią grupę, kur veiku
sios net dvi latvių studentės iš 
Rygos. Kiti — kad turi savų gy
dytojų, sanit. personalą, spau
dą. Leidžiami net spausdinti laik 
raščiai, o iš Am. Balso ar Britų 
BBC nugirstos žinios multipli
kuojamos mašinėle ir taip plati
namos tarp gyventojų. 

Partizanų nuopelnas, kad kol
chozai taip ilgai nebuvo įvesti 

Lietuvoje 
Jei jie nebūtų draudę, įspėdi-

nėję, baudę išdavikus, tai kolek-
tyvinimo procesas Lietuvoje bū
tų buvęs greičiau įvykdytas. Ne
įstengdami kitaip, bolševikai 
1949 m. pravedė masinius veži
mus, ir kolchozinė sistema 1950 
m. buvo visur įvesta. Pasirodo, 
vietomis milicija su rusais ap
supdavo ištisus kaimus ir po mi
tingo ar net be jo visus prievar
ta versdavo „savanoriškai" pa
duoti pareiškimus, kad priimtų 
į kol. ūkius. Ir 1950 m. žmonės 
laukė panašios apimties masinių 
išvežimų, kokie buvo įvykdyti 
1949 m., — buvo pastebėti net 
tos rūšies bolševikų pasiruoši
mai, — tik jie kažkodėl buvo at
šaukti. Deportacijos tada buvo 
pradėtos vykdyti kitoniškai. 

Kolchozfoiinkų padėtis labai 
žiauri 

Rusai visur aiškiai geriau už 

— 

2—A SURFACE RAIDER 
FROM NARVIK SIMULATES 
ATTACK ON ALUID FLEET 

3--CARRIERS STRIKE 
IN THE BODO AREA 

TO SUPPORT TROOPS 
PRESUMED THERE 

6—FLEET, HAVING TURNED 
SOUTH, WILL OPERATE IN 

BALTIC AREA OF DENMARK 

4—CONVOYS WILL BE 
DISPATCHED FROM 
KINLOSS TO POINTS 
IN SCANDINAVIA; 

PLANES VVILL COVER 

SHETIANO 

ORKNEY IS. 

ATLANTIC 
OCfAN 

1 — ALUED FLEET MOVĖS 
FROM FIRTH OF CLYDE 

TO NORVVEGIAN VVATERS 

KINLOSS 
IRTH OF 
FORTH, JUHANi) 

Dn Yl =GREAT rSBRITAIN.KiET 
«.TSCANAL ORT 
S A "NĖTH. LONDON 

ENGLĮSH* w. S*£ 
FRANCE 2Li 

5—ALLIED CARRIERS VVILL • ^ ^ M / i C P M A M Y 5—ALLI6D CARRI6R5 WILL 
'KtSiT OIIII SUPP0RT DANISH TROOPS IN 

J & 

KIEL CANAL AREA AND U. S. 
MARINES LAND AT JUTLAND 

prašau tamstą — gal turi ką 
duoti?" Žinoma, turi. štai, prie 
Rokiškio užėjo pas vieną ir už
kalbino. Tėvas tik pažiūrėjo. 
Bet žmona nuėjo, pasiėmė peilį 
ir atpiovė iš lašinių palties apie 
1 kg gabalą. Vargšas išbadėjęs 
kaimynas iš Vakarų, nenorėda
mas tikėti savo akimis, net ir 
paklausė: „Tai viskas man?" 
Be abejo, buvo jam. Bet tai bu
vo prieš penkerius metus. 

fijo jų į Lietuvą nemaža ir su 
lietuviškomis pavardėmis, nors 
iš jų seno lietuviško kilimo jau 
nieko nebelikę, tad gavo lietu
viškai mokytis iš naujo visokie 
Rytprūsių vokiečiais besivadiną 
a la Zvilius, Stančius, Mockus, 
Gedeikis, Liutkus, Pečiulat ir vi
sa eilė kitų. Jų vaikai, be abejo, 
nemoka lietuviškai. Teko sueiti 
net vieną senuką, kuris sakėsi 
pažinojęs Martyną Jankų. Net 
daugiau — šis norėjęs jį padary
ti savo žentu... Deja, jo vaikams 
Lietuva pasirodė jau absoliučiai 
neįdomi. Kiti, nors ir vokiečiai, 
turi parsigabenę net lietuviškų 
knygų, dainų, užrašų, fotografi
jų. Kai kurios mergaitės žino ir 
moka melodijas partizanų dai
nuotų dainų. 

Kaip į juos žiūrėdavo 
partizanai? 

Pasirodo, išdavikus bausdavo, 
o nemokančius laikyti liežuvio 
už dantų, ypač moteris, kai kur 
visai išvarydavo iš kaimų arba 
iš tuščių sodybų, kur vietoj iš
vežtų mūsų tautiečių buvo įsi-
kraustę duoneliautojai. Šiaip, 
patikrinę, ar nėra kokie šnipai 
arba išdavikai, elgdavosi labai 
bičiuliškai. Ne vienas yra net 
jiems įteikęs po rublį ar du — 
pradžiai gyvenimo. 

Kaikuriems net teko su parti
zanais bendradarbiauti ar būti 
jų eilėse. Būdinga, jog ne vie
nas iš partizanų turi vokiškus 
vardus ar pavardes — tikriau 
slaptavardes, nors patys yra lie 
tuviai. Mat, tuo būdu nori dar 
geriau paslėpti savo praeitį. Yra 
tokių, kurie, pažinę pogrindinį 
sąjūdį iš arčiau, pasakoja, kad 
pogrindininkai turi lietuviškas 
uniformas, daug kur yra kariš
kai susiorganizavę, kalba maldą, 
pagerbia žuvusius, gieda himną 

paisant visų teorinių tvirtinimų, 
jog esą kitaip, lietuvių tauta yra 
degraduota į koloninių tautų pa
dėtį. Komunistinės sistemos be 
jokio gailesčio naikinami ir tie, 
kurie visai nėra nieku nusikaltę. 
Apskritai, tikrų komunistų šir
dy ir savo įsitikinimais labai ne
daug. Taigi, Lietuva tebėra gy
va, liaudis, mūsų kaimas, nepai
sant didžiausio teroro, tebėra 
nepalaužtas ir nesurusintas — 
kuo galėdamas kovoja už savo 
egzistenciją, taip pat prieš So
vietų pastangas juos kuo dau
giausia išnaudoti ekonomiškai. 
Tilžės rinkoj vyrauja 80 proc. 

lietuvių kalba 
Mat, gyventojams iš Tauragės 

apskrities leidžiama vykti per 
Nemuną ir ten ką turint parduo
ti. Panaši padėtis — Vilniuje ir 
kitur. 

Gautosiomis žiniomis, kai ku
rie vokiečiai, su grįžtančių į Va
karus transportais išgabenti iš 
Lietuvos ir vėliau įkurdinti Ry
tų zonoj, iš ten dabar vėl grą
žinti į Lietuvą. Tačiau jie į se
nąsias sodybas negalėjo patekti, 
o buvo suvaryti į kolchozus. Ki
tus norėjo mobilizuoti, bet kai 

čia pavaizduoti svarbiausi judesiai, kuriuos padirys Nato laivynas dabar vykstančiuose pratimuose 
Norvcgijoa-Danijos-Vokietijos-Anglijos erdvėje. Numeriai prie parašų rodo judesių chronologinę eilę. 

(INS) 

Jugoslavija paprašyta bazių 
Prašymus įteikęs vizituojantis JAV admirolas, bet Tito 
vengęs įsipareigojimų. — Laimes bandyti atvyksta 

Edenas 
BELGRADAS, rūgs. 17. — Jugoslavija paprašyta glaudžiau 

bendradarbiauti pietryčių Europos gynybos sistemoje ir suteikti 
JAV aviacijai teisę naudotis savo teritorija. 

Sugestijas Titui padaręs JAV 
laivyno 6-sios grupės vadas 
adm. Cassady, kai su grupe ka
ro laivų neseniai lankėsi Jugo
slavijos vandenyse <Split uos
te) . Pirm išsiveždamas Tito į jū
rą su lėktuvnešiu Coral Sea lai
vyno ir aviacijos suderinto vei
kimo pademonstruoti, adm. Cas
sady parodė Titui žemėlapius ir 
planus, ir paaiškino kaip ir kada 
nuo Adriatiko jūroje esančių lėk 

1. Jugoslavijos laivynas galė
tų dalyvauti bendruose prati
muose Adrijo* jūroje; 2. Jugo
slavija turėtų leisti JAV aviaci
jai skraidyti Jugoslavijoje ir nau 
dotis ten bazėmis nutūpti. Cas
sady pridūręs, kad po to Jugo
slavija gautų stipresnę karinę 
paramą. 

Titui visas pasikalbėjimas pa
daręs didelį įspūdį, bet nepaten-

Mongolijos, Sov. Rusijos vasalo, 
vyriausybės atstovai. Tass ko
munikatas nieko nesako apie 
Mongolijos vaidmenį derybose, 
bet iš spaudoj tilpusių aprašy
mų aišku, kad jie buvo iki de
rybų galo, nes dalyvavo Stalino 
Kremliuje surengtame puošnia
me bankete. Kinijos delegacijai 
pagerbti. 

Tass praneša, kad, Kinijai pa
prašius, Sov. Rusija nepasitrau
kia iš Port Arthuro, kurį pagal 
1950 m. susitarimą valdo kartu 
su Kinija. 1950 m. susitarimu 
Rusija pažadėjo atsitraukti po 
taikos sutarties su Japonija su
darymo arba vėliausiai 1952 m. 

kankina Žmonių Sale» n o r s taikos sutarties su 
NEW YORKAS rūgs 16 — J a P o n U a i r nebūtų. Kadangi ne-

Laisvieji vengrai yra patiekę JT ^ pagrindo manyti, kad Japoni 

Rusija lieka Kinijos Port Arthure 
Kinija paprašė pažado nevykdyti, nes Japonija grasi

na taikai. — Spėjami slapti susitarimai 
LONDONAS, rūgs. 17. — Per Maskvos radiją paskelbtas ko

munikatas praneša, kad Kinijos — Rusijos derybos pasibaigė su
sitarimu dėl Sov. Rusijos karinių pajėgų tolimesnio pasilikimo 
Port Arthuro bazėje Mandžiūrijoje. 

Derybos vyko ištisą mėnesį. , , g 
Tass praneša, kad iš Rusijos pu- darbininkų, kuriems bus žada-
sės jas vedė Stalinas ir Višins- ma savo uždarbius leisti persiųs 
kis. Kinijos delegacijai vadovą-; ti į Kiniją, 
vo premjeras ir užsienio reika- Kad Japonija panorėtų paši
lų ministras Chou En-lai. Dery- daryti „neutrali" ir greičiausiai 
boms prasidėjus, Maskvon buvo, nusikratytų JAV įskilų, sutarta 
atkviesti ir vadinamos išorinės | ją vylioti visų prieš karą įai pri

klausiusių teritorijų, išskyrus 
Formozą, grąžinimu. 

Kiek Rakoši 

organams žinių apie žmonių kan 
kinimą Rakoši valdomoje Ven
grijoje. Jie nurodo, kad bolševi
kai kalina kalėjimuose apie 15,-
000 
3,000 yra pasiuntę į „pataisos 

ja pasirašytų taikos sutartis su 

Nesusipratimas 
HAMBURG, rūgs. 17. — Vo

kiečių pabėgėlių savaitraštis 
„Das Ostpreussenblat" pilnas 
baimės, kad laisvajame Vakarų 
pasaulyje, ypač JAV, gyveną 
tremties politikai pastaruoju 
metu yra/ išvystę nepaprastą 
veiklą. Rusai ir ukrainiečiai, len 
kai, čekai ir slovakai, rumunai 
ir vengrai, rutėnai ir slovėnai, 
latviai, lietuviai ir4 estai, kaip 
pažymi savaitraštis, buriasi, or 
ganizuojasi ir vis garsiau reiš
kia savo reikalavimus, į savo ei
les patraukdami žymius JAV 
kongreso narius ar spaudos žmo 
nes ir tuo būdu savo užmačias 

Sov. Rusija ir Kinija ir kad dėl dar plačiau išgarsindami. Esą, 
šios priežasties susidaranti nau- ,tuo būdu „politinės mumijos at-
ja, taikai nepalanki padėtis, tai gyja naujam gyvenimui". Lietu 

savo politinių priešų apie K i n i Ja ir prašo Rusiją pasilikti, viams, latviams ir estams išlais-
. J yra pasiuntę į „pataisos P o r t A r t h u r o l a i v y n o bazėje, yinimo atveju jau iš anksto pa-

stovyklas", „už sabotažą penk- S o v- R u s i J a ' ž i n o m a ' s u t l k o - ž a d ė t a f l t a u t i m s aavarankišku-
mečio planui" nuteistųjų skai-, T a s s antrame pranešimo punk mas, o jų atstovai turi net ak-
čiua i* 17,000 per metus pašoko1 t e tei&ia« k a d b e n d r a i valdoma tyvių diplomatų statusą - su 
iki 43,000, apie 70,000 iš sosti- Mandžiūrijos geležinkelių slste- pavydu rašo laikraštis. 

ma (vadinamas Changchun ge- Gale savaitraštis, pareiškęs 
ležinkelis) grąžinamas Kinijai dėl to vis didėjančio aktyvumo 

tuvnešių pakilę lėktuvai galėtų kinęs adm. Cassady, nes negavęs 
pulti Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją, jei Jugoslavija būtų už
pulta. 

Cassady pagyręs Jugoslaviją 
už jpradėtą karinį bendradarbia
vimą su Graikija ir Turkija, bet 
pareiškęs pageidavimą, kad Ju
goslavija sutiktų tiesioginiai 
bendradarbiauti su Viduržemio 
jūros erdvėje esančiais JAV ka
riniais daliniais — aviacija ir 
laivynu. Tai galėtų įvykti dviem 
keliais: 

Persai vėl lošia 
Rusiios korta 

TEHERANAS, rūgs. 17. — 
Nepaprasto posėdžio susirinkęs 

Tito pažado, kad jo prašymas 
bus išpildytas. Gal laimingesnis 
bus anglų užsienio reikalų mi
nistras Edenas, kuris už poros 
dienų atvyks į Jugoslaviją viso
kiais reikalais pasikalbėti. 

nės deportuoti į kitas vietas, 
apie, 100,000 valstiečių buvo prie 
varta pervesti į darbus fabrikuo
se, prievartinius darbus vasaros 
metu gavo atlikti ir 52,000 mo
kinių. Iš 620,000 į Sov. Sąjungą 
deportuotų karo belaisvių apie 
200,000 nėra jokių žinių. 

1952 m. gale, kaip buvo sutarta 
1950 m. pradžioje. 

savo susirūpinimą, stato klausi
mą, ar tai Bonnai yra žinoma, 

Trečia, buvo aptarti politiniai kad, diskutuojanti būsimosios 
ir ekonominiai klausimai, bet Europos Federacijos projektą, 
kas ir kaip — nė žodžio. 

Japonija rikiuoja 14 divizijų 

Persijos parlamentas vakar už 
LŪS norėjo muuuisuuu, uci iva* A . ». , , %T - , -. 
kam pavyko nuo jos atsiginti! ̂  visas Mossadegh nuomones! Nors trūksta tai žiniai oficia-
įrodinėjant, jog nėra Sovietų pi- * * T r u m a n ° ~ Churchilio pa- aus japonų ir amerikiečių pa
liečiai. Taip>pat pasitaikė, kad ? l u l v m i* naftos ginčui sutvar-1 tvirtinime>, tačiau besiklausinė-
kai kurie vokiečiai, išvykę į Lie- k v t ! į a i š k i a i n u s i s u k o ™» ™- > a n t i e m s žurnalistams Japonijos 
tuvą pažiūrėti, kaip dabar ten ^nečių, tą nusisukimą padažy- užsienio reikalų ministerijoje bu 
yra, buvo sulaikyti ir negalėjo 
grįžti atgal pas savo šeimas į 
Rytų zoną, nors su jomis susi
rašinėti ir gali. 

JAV teiks sunkiuosius ginklus ir laipsniškai pasitrauks 
iš Japonijos 

TOKIO, rūgs. 17. — Pranešdama, kad dviejų metų bėgyje 
šiaurinės Japonijos dalies apsauga bus pavesta Japonijos kariuo
menei, didžioji japonų spauda priduria, kad suplanuota sudaryti 
14 divizijų Japonijos kariuomenės. 

Žinios imamos iš oficialių *•»&' 
tų, kuriais pasikeitė JAV parei- kad pati Japonija turės galimu-
gūnai su Japonijos ministeriu mo rūpintis savo apsauga ir vėl 
pirmininku. J atstatys savo tautines karines 

esą numatyta, išalisvinus Rytų 
Tasso paskelbti dalykai nėra Europą, visas iš bolševikų ver-

jokia staigmena — niekas nega- gijos išlaisvintas Rytų Europos 
Pasaulis būtų daug laimin-j i£j0 laukti, kad Sov. Rusija pa- j tautas, tam skaičiuje ir 18 mil. 

gesnis, jeigu televizija nebūtų iš- ^įtrauks iš Port Arthuro Korė- Rytų Vokietijoj gyvenančiai vo 
rasta, — pareiškė Anglijos an-, j o s karui vykstant ir ne tam rei-1 kiečių, prievarta įjungti į pro-
glikonų bažnyčios galva arkiv. kalui aptarti visą mėnesį sėdėjo jektuojamą Rytų Europos Uni-

Kinijos delegacija Maskvoje. Bu ją. 
vo aptarti planai kaip konsoli-1 # Pmncūzai ftMdo ifi k a i ė . 
duoti komunistų jėgas Azijoje. j i m Q 4 6 6 T u n i s o j ^ ^ ^ i r ki_ 

Teigiama, kad sudarytas ben- t u s a r a D ų veikėjus, didesniuo-
dras karinis štabas iš Sov. Ru- sįus Detgį dar palikdami už gro-
sijoš, Kinijos, Š. Korėjos ir Viet ^ 
namo (Indokinijos komunistinės o Rumunijoje stiprinamas ru-
dalies) atstovų. sinimas. Pristeigta daugybė ru-

Fischer. 

Vokiečiai gauna 
arabų pagalbą 

KAIRAS, rūgs. 17. — Arabų 
Lyga, dabar posėdžiaujanti E-
gipte, atsiuntė Vokietijai kolek
tyvinį protestą dėl sutikimo mo
kėti Izraeliui 822 mil. dol. kaip 
atlyginimą už nacių vykdytą žy
dų persekiojimą. Be raštiško pro 
testo siunčiama Vokietijon ir 
delegacija, kuri stengsis įtikinti 
V. Vokietijos vyriausybę ir par 
lamentą, kad pasirašytos sutar
ties neratifikuotų. Arabai grasi
na nutraukti tradicinę draugys
tę su Vokietija. 

• Wake salą Pacifike nusiau
bė taifūnas. Gyventojai iškelia
mi. 

darni simpatijomis Sov. Rusijai. 
Mossadegh, kaip atsimename, 

Trumano — Churchilio pasiūly
mus atmetė ir parlamentas jam 
pritarė. Tie pasiūlymai persam 
atrodo esą nepaprastai neteisin
gi, o VVashingtone teigiama, kad 
jie teisingi ir garbingi. 

Persija grįžta prie savo pas
kutinės Anglijon pasiųstos no
tos, kuria reikalavo nuimti ūki
nę blokadą. Dabar dar reikalavo 
ir atlyginti nuostolius, kurie su
sidarė dėl blokados taikymo po 
Abadano valyklų uždarymo. Jei 
tų reikalavimų Anglija neišpildy 
sianti, Mossadegh siūlė nutrauk
ti diplomatinius santykius ir 
tam reikalui gavo parlamento 
pritarimą. 

Mossadegh, kaip matyti, vis 
didina Anglijos skolą Persijai, 
kad kuo mažiausiai bereiktų mo
kėti Anglijai už naftos bendro
vės turto nusavinimą. 

vo pasakyta, kad tokių žinių ne
skelbiama be abiejų pusių suti
kimo. 

Tad žinia buvo duota spaudai 
sąmoningai. Ji turi patarnauti 
dviem tikslam: 1. prieš parla
mento rinkimus norėta pranešti, 

pajėgas; 2. pačių JAV pareigūnų 
žodžiais norėta pasakyti, kad 
JAV kariuomenė iš Japonijos 
pasitrauks, kai tik Japonijos ka 
riuomenė jau bus parengta jos 
vietai užimti. 

Korėjos karą tęsti ir toliau, o 
kad Kinija nesispirtų, Sov. Ru
sija įsipareigojo automatiškai ją 
ginti, jei ryšium su Korėjos ka
ru Kinijos teritorijoje bus nu
mesta nors viena bomba (Rusi
ja tikisi per šią kombinaciją 
įvelti JAV į karą su Kinija). 

Sovietų S-gos pramonei Kini
ja pažadėjusi duoti apie 1 mil. 

sų kalbos kursų, kuriuos turi vi
si lankyti; taip pat gatvės per-
kriktijamos rusų veikėjų var
dais, o Braso vo miestas pavadin
tas Stalinu. 

Oras Chicagoje 
Giedra, kiek šilčiau. Tempera

tūra apie 85 laipsįius. 
Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:57. 

Sunkiųjų ginklų (tankų ir ar
tilerijos) Japonijos kariuomenei 
parūpins JAV arsenalai. Veltui 
ar už pinigus, laikraščiai nemi
ni. Ginklų pervedimas rezervo 
policijai (ji laipsniškai paverčia 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

Egiptas naikins 
mf\r%rtvr*\\\ir*'? n i a i s k i r t i Hokkaido salai, kur 
monarcniją r dabar yra įsikūrusi JAV marinų 

KAIRAS, rūgs. 17. — Sočia- divizija, sunkiausias Korėjos ka 
listų iniciatyva Egipto spaudoje1

 r o k o v a s ^kovojusi. Netoli Hok-

( — Korėjoje vakar dar numušti k priešo lėktuvai ir 2 sužaloti. 
Pranešama, kad sąjungininkų sprausminių lėktuvų lakūnai yra ga
vę naują instrumentą, kuris ir esąs tokio didelio priešo lėktuvų 
skaičiaus numušimo paskutinėmis dienomis kaltininkas. 

— JAV, Anglija ir Prancūzija jau sutarė atsakymą Maskvai 
dėl Vokietijas taikos sutarties. Sutarta atmesti Maskvos pasiūly

mą, reguliaria kariuomene) jau mą tuojau rinktis į taikos konferenciją ir sutikta tartis tik tada, 
prasidėjęs. Pirmieji japonų dali- kada bus įvykę visoje Vokietijoje rinkimai ir sudaryta viena te

prasidėjo kalbos dėl respublikos 
įvedimo. Socialistai (labai maža 
politinė grupė) siūlė tuojau mo
narchiją panaikinti, bet vėliau 
spaudoje susikristalizavo nuo
monė, kad klausimą reikėtų ati
duoti išspręsti pačiai tautai. Tuo 
reikalu vyriausybė jau yra ga
vusi peticiją. 

Gen. Naguib, matyti, sumany
mui palankus, nes leidžia, gal 
net pats išprovokavo, diskusijas. 

/ 

kaido salos yra Sachalino ir Ku
rilų salos, kur įkurdintos stip
rios Sov. Rusijos karinės pajė
gos. 

Kalendorius 
Rugsėjo 17 d.: šv. Pranciš

kaus Asyžiečio stigmos. Seno
vės: Kirnis ir Sigutė. 

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas iš 
Cupertino. Senovės: Gėlutis ir 
Mangaila. 

riausybė. 
— Nato kariniai ir politiniai atstovai autoritetingai skelbia, 

kad Europos apginklavime pasiektas pirmas tikslas — Europos 
staiga užpulti ir užgrobti nebegalima. 

— JAV ambasadorius Maskvoje lankėsi pas Višinskį ir po to 
išvyko į Londoną, Paryžių, Šveicariją vr Vokietiją. 

— Kongreso atominės komisijos vienas narys vakar pareiš
kė, kad Enitvetok salyne rengiami JAV atominiai sprogdinimai 
bus didžiausi ir stipriausi pasaulyje — tokių ikšiol dar nėra buvę. 

— Graikijos parlamentas priėmė rinkimų įstatymo pakeitimą 
— vietoj proporcinės įvesta daugumos sistema (kaip Anglijoje ir 
JAV). Dabar jau kuri nors partija galės turėti daugumą ir išnyks 
mažos politinės grupės. Pagal naują įstatymą negalės balsuoti 
moterys ir kariuomenėje esą vyrai. 

-— Prancūzija paprašė, kad JT sesijoje bendros diskusijos 
dėl pasaulio padėties būtų atidėtos po JAV prezidento rinkimų. 

•<>'»M.^ .'.'--,•:••• :•: . . ,,' • ̂  ' •: i i ' ' L 
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titM immi 
PAKETAI NUOLAT 

SIUNČIAMI 

Lietuvių Skautų-čių JAV Ra
jono Vadas v. s. Martynas Jurk 
šas Vėl s i i ' L ^ eilę paketų į 

oda p*4(tsV ALFAS VALATKAITIS, 
.... -:2\h So. Damcn Ave., Chicago 9, Illinois 

Iki savęs išsižadėjimo... 
„aolšytojii gyvenimo sąlygas, mėnesinės algos perkamoji ga-

}q darbą ir to darbo vaisius gal lia yra maždaug lygi 60 - - 70 
uk tie geriau pažįsta, kurie pa- dolerių perkamajai galiai. Iš 
tys mokytojavo ar bent buvo tos algos daugumas mokytojų 
arti to darbo. Patys mokytojai, turi išlaikyti ne tik save patį, 
jau vien del jų giliai įsisavinto bet ir šeimą. Atsiminkime, kad 
kuklumo, apie savo darbus nu- mokytojai neišemigravo del sa-
tyli. Jei mokytojas kalba, tai ,vo ar savo šeimos narių nesvei-
iš jo išgirsi dažniausiai apie .katos, todėl turėkime galvoje ir 
mokslą, mokyklą, moksleivius. ' nuolatines gydymo išlaidas. Šių 
Ir jei jis kada nors ko prašo, j eilučių autorius šiomis dienomis 
tai ne sau, bet savo mokslei- mate laišką iš Vokietijos, kuria-
viams, savo mokyklai. Todėl ne |me rašoma, kad viena šeima, t. ga?} 1441 g 0 4gth Ave., Cicero 
nuostabu, jei visuomenė dažnai j y. vyras bedarbis, jo žmona ir 59 Illinois, 
nepastebi nei mokytojo, neįver- įtrys mažamečiai vaikai turi pra 
tina nei jo darbų. įgyventi iš 30 DM mėnesinės pa-

Skautai tačiau su labai retom 'šalpos. Panašias pašalpas gau-
išimtim yra visi buvę mokslei- na ir mokytojai. Pagalvokime, i 
viai, o skautininkai, skautinin-1 kaip galėtumėm čia, JAV-bėse, 
kės — atėję iš mokytojų luomo. | pragyventi iš 60 — 70 dolerių 
Tad nesistebėkime, kad šiandien'mėnesiui? O kaip reikalinga 
skautų vadovai ypač yra susi- I pragyventi Vokietijoje iš dar 
rūpinę mūsų gimnazijos Diep- mažesnės sumos, kaip 30 DM 7 

NESftDIMK RANKAS 
SUDfiJĘ 

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Chi 
cago ir Cicero skautai-es rinko 
aukas prie Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčios (Town of Lake) 

Diopholz.v Skautų bičiuliai ir, l i e t u v i a m s i i g o n i a m i | Vokietijo-
bičiulos aukoja ir toliau pasiza- j ^ g y K a l § d ų p r o g a s uge lpti. 
da teikti aukų moksleiviams T ą d i e n ą j T a u t o g g y e n t - g p r o g a ^ 
Diepholze paremti. b u v o g U p i a u ir ę s didelis būrys 

"Aušros" tunto t untininkas tautiečių iš visų Chicagos kam-
ps. O. Gešvcntas rašo: "...Ten- pų. Kiekvieną atvykstantį skau 
ka labai daug dirbti kovojant tai pasitiko su aukų dežutSmis. 
už gimnazijos buitį, už jos liki- Geraširdžiai tautiečiai gausiai 
mą... reikia manyti, kad pavyks aukojo. Viso buvo surinkta sam* geriausios kloties. 
gimnaziją nuo žlugimo išgel'bė- $243.74. Už šias aukas visiems 
ti... Širdingai dėkojame už pui- .aukojusiems tariame skautišką 
kų siuntinį. Priimki Tu ir visi |ačiū, o ypatingai širdingai d'ė-
prie šios aukos prisidėję mūsų,' kojame didž. gerb. klebonui 

"AU6ROS" TUNTO 
PASTOGĖJE 

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams Vasario 16 gimnazijoje, 
Diepholse, "Aušros" tunto va-
dija ryžosi atlikti dar vieną 
svarbų žygį, būtent pravesti 
Diepholze skiltininkų kursus. 
Numatoma į šiuos kursus p a 
kviesti skautus i š visos Vokie
tijos rajono. 

Gėrėdamiesi diepholziškių va
dovų darbštumu, linkime jiems 
ir būsimiems skiltininkų kur-

— . — - A 

J VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos! 

LAUŽAS VISUOMENEI 
Šeštadienį, š. m. rugsėjo 20 

d., vasaros sezono pabaigtuvių 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Stodio, Inc. 
EDVARDAS J. U LIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2181 

Tel. ofiso H L 4-60M, re/. I'R. 6-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
<AI,KRNAV1©IU8> 

G Y D Y T O J A S m CHTRITVGA 
1957 W. Garfleld Biro. 

V A U : 1—4 Ir 6 — | 
taštariteauu* nuo l lkl 4 Tai. p.p 

Dr. Edward B. MURASKAS 
OTDYTOJAS IR CTORUROAil 

1760 Weat 7Ut S i 
(»rt« Callfornla Ar* -

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo J 
lkl 4 Ir nuo 7 lkl 9 T.v. &A*tad nu 
2 lkl 4 T. treč.—pagal nusitariau. 

Busjtarlmui skamb. Gilo. 6-Jfl<il 
Jei neatsiliepia Vlnceiiu** 6-Stot < 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2216 VV. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal sueita r m. 

telefonu 
YArda 7-9778 

PLSS "Aušros" tunto brolių irjkun. Anicetui Linkui, už leidimą i proga, Marąuette Parke, netoli 
sesių, nuoširdžiausią pad§ką". 'rinkti aukas prie jo bažnyčios 

Nieko nelaukdami, kas gali- jįr "Margučiui", kuris veltui ke
te, dėkitės į talką mūsų gim
nazijai Diepholze paremti. Au
kas pinigais, maistu, baltiniais 
ir drabužiais nukreipkite šiuo 
adresu: Mr. Martynas Jurk-

holze likimu, kuris neatskiria
mai yra susijęs su tos gimnazi
jos mokytojų likimu. Kasdien 
lietuviškoje spaudoje vis labiau, 
vis garsiau skamba Vasario 16 
gimnazijos vargai. Bet ar mes 
galime neatkreipti dėmesį ir j 
tos gimnazijos mokytojus? 

Diepholze šiuo metu turime 
14 mokytojų. Šeši jų gauna 

Bet juk tai skiriama maistui ir 
buto nuomai. O kur drabužiai, 
avalynė, gydymas??? Tai štai 
kokioje padėtyje yra mūsų mo
kytojai Diepholze! Ar neima 
šiurpas visa tai skaitant? Ar 
gili likti mūsų sąžinė rami visa 
tai žinant? Ar dar vis reikia 
nuolat sakyti ir rašyti, ką turi
me daryti? Ar mūsų tylėjimas 
ir užsidarymas savo asmeniš-

O juk visi šitie mokytojai 

taip vadinarcą "atlyginimą", o 
... . , , . ,. * Ikuose reikaluose yra pakanka-
likusieii gauna bedarbio pasai- At . . „J

 M
 r_ 

, . , . , mas "atlyginimas uz mūsų mo-
pą, kunos yra perdaug, kad nu- . ^ . / , . . .. ,. Z ., . 
mirtum badu, tačiau permažai, \ ̂ ^ . d a r . D ^. k u r ' / e * * » , k l 

kad gyventum. Tiesa, gimnazi-1 • " * » " - W W » ? 

ja, kai turėjo anksčiau kiek pi
nigų, primokėdavo jiems tam 
tikrą priedą už pamokas. Mo
kytojai gyvena prie gimnazijos, 
tačiau moka už savo vargingas 
gyvenamąsias patalpas nuomą 
ir iš gimnazijai skiriamo ar su-
aukojamo maisto jokių priedų 
negauna. 

VISIEMS VISNETV 
VADOVAMS 

'Lituanicos* 

lėtą kartų pranešė apie rinklia
v a 

Ligšiol surinkome $515 00. 
Norime surinkti bent $1,000.00, 
o jei rinkliava gerai seksis — 
ir daugiau. Rinkliavą darysime 
prie visų lietuvių R. kat. baž. 

M (nyčių ir prašome visuomenės 
(mūsų brolių Vokietijoje šventą 
i šelpimo reikalą paremti gausio-

tunto paskelb- mis aukomis. 
tas tarpdraugovines varžybas 
"Skautų Aido" šių metų prenu
meratai surinkti reikalinga pa
siskubinti užbaigti, nes spalio 
m'enesį pradėsime "Skaute Ai
do" 1953 metų prenumeratos 
rinkimo vajų. Šiam vajui turi
me jau dabar padėti visas pa
stangas, kad Chicagos skautų 
tarpe neliktų nei vieno, kuris 
neužsiprenumeruotų mūsų spau 
dos organo. Broliškai kviečia
me ir mūsų brangias "Aušros 
Vartų" tunto seses energingai \ 
numatomą vajų įsijungti. 

Jau išėjo Augustaitytes-Vaičiu-
nienės naujausias eilėraščių rinki
nys — 

##• 
. « 

A.i Žvaigždėtas Hautys 
šiuose eilėraščiuose kiekvienas 

yra su daugiamete darbo prak- f skaitytojas ras užfiksuotus savo 
tika, jų pasirašyti brandos ates j sielos išgyvenimus, jautriausius 
tatai vra vokk^iu universitetu **y° s i e l o s virpėjimus. Prieš skai

tytojo akis, gyvai atsistos mūsų 

Brolis Uodas 

SKAUTININKŲ-IŲ ŽINIAI 
Chicagos skautininkų-ių ramo 

vės 3 metų veikimo sukakties 
proga sekmadienį, š. m. rugsė
jo 21 d., įvyks iškilminga suei
ga. Tą dieną 10 vai. ryto renka 
mės tėvų jėzuitų namuose, 5541 
So. Paulina St. pamaldoms, po 
kurių ten pat bus ir sueiga. 
Pašnekesį praves vyr. sktn. K. 
Palčiauškas. \ • 

Ramoves Seniūnija 

S> 

Dariaus ir Girėno paminklo, 
įvyks tradicinis viešas skautų 
laužas. Skautai ir skautės į 
laužą atvyksta 7 vai. vakare. 
Laužo pradžia — 7:30 vai. vak. 

Visi skautai ir skautės, o taip 
pat visa Chicagos lietuviškoji 
visuomenė kviečiama lauže da
lyvauti. 

VYRESNĖMS SKAUTĖMS 
Pranešu, kad š. m. rugsėjo 

21 d., sekmadienį, 12 vai. Brigh 
ton Parko būkle, 4409 So. Fair-
field Ave., įvyks vyresniųjų 
skaučių draugovės sueiga. Da
lyvavimas būtinas. 

Draugininke 

DĖMESIO! SVARBU 
VISIEMS! 

Vyriausio Skautininko Stepo
no Kairio, Broiijos Vadijos ir 
"Skautų Aido" redakcijos adre
sas yra šis: 

102 Quebec Ave., Toronto, 
Ont., Canada. 

lettOflSO n .7 -65*" , rex.ltE.7-786!> 

DA. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VA Iv.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad Ir sekmad. oflHas uždarytai* 

šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet 
RezfcL HJMl W. IMIT1I PI,.\CI 

Tel.: Ofiso HE.4-6849, rex.HK.4-232-i 

DR. PETER T. BRAZIS 
liVDYToJAS i7w CHIRURGAS 

C737 So. «M.siern Ave. 
V a t..: t r ^ i c J ir .̂ u&tad., pagal eu 
*uH?.,i >Q9 kitomio <!U-noruts nuo 

2 :• , * popiet. 7— i vakare 

Vidutiniai mokytojo atlygini
mas su 30 savaitinių pamokų 
sudaro apie 260 DM mėnesiui. 
Šios sumos dydžiui suprasti ten
ka pasakyti, kad šiuo metu pa-

pripažįstami, jų išmokslinti abi
turientai priimami pilnateisiais 

tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys j laisvę. Visu savo ryškumu 

qtud*ntai« i v k o nasaulio moks b e i rimtumu» skaitytojui pasirodys studentais l viso pasaulio moKS C i c e r o š v e n t o v § 8 M&rija, stovinti 
lo šventoves. ant akmenio basa ir U . 

i 

Todėl visu lietuviškos širdies | 
graudumu šaukiamės į jus, mie 
Ii skautų ir skaučių vadovai ir 
vadoves, brangioji lietuvių vi
suomene, negaišinkime bran-1 
gaus laiko; organizuokimes vie- I 
toje gelbėti mūsų gimnaziją ir j 

126 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųsti: 

„ D R A U G A S " 
2834 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, 111. 

prasčiausias darbininkas Diep 
holze vidutiniai i dieną uždirba J o s m ^ y t o j u ? . Nelaukime, kol 
nuo 12,80 ligi 13 DM ir daugiau, K n m ^ k r u v M t f * » * " « 
, , . . , suteiks uem3 duonos, darbą ir 
kas sudaro mėnesiui daugiau , ,J, ,. ', . * 
OAA m » rn i • i i i pastoge tolimame Sibire, Ka-
300 DM. Tokios pat mokyklos x , ° v . . , 

, . J i i *- L A zachstane, Kamcatkoie, ar dar 
ir tokiu~ pat dalykus desstyda- , ' , . J . , 
mas vokiečių mokytojas gauna ^ u r n o r s > k , u r ^ u m e , ^ e n a s 

tarp 6 0 0 - 8 0 0 DM, atsižvel- Lietuvos mokytoja, paguldė sa-
giant į išdirbtą metų skaičių. v o P r a z i l u s l ^ ? a l v *-
Mūsų gi gimnazijos mokytojo Psktn. A. Valatkaitis 

MODKRNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeišaltes ir 
G rigaliunaitSs-Lazaiwkleiiė« 

8130 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9359 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. Ir penktad. nuo B v. lkl 8 v.v. 

I 

Vi 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

• l ^ , i j . 

rūpesčiai ateitimi būti; 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings dC Loan Associaticn 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Hk 
Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000(,000.00 
»—»^«»^' 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

jKtaiffOH valandos: Kasdien nuo 8-to* ryto iki 4 vai. po piety. 
Ketvirtadieniais nuo t - tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

' Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINfiS 
A N D L O A N A S S O C k A T i O N 

OF C H I C A G O 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONE: VIrginia 7 - 1 1 4 V 

=4 
- ^ * — g - > — « • « " • J-I -11 ' ' " r T ^ 
y . . r • . . — 4 ^ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida i 
Tiktai ribotam laikui 

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

i 

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Leagvoa lRmokftjlmo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigon 

S-C 

<>r»"« ir ro-/i#j«r»clJn—YArds 7-3526 

0R. S. J. BYLAITIS 
Vidau^ vaiky, nervų gydytojas 

Cft i3NAS VALAITIS 
UV1ATO.IAS IR CHIRURGAS 

4038 80. Archer Ave. 
!.•>»»» ;.ur«M nia A ve., fiiaui vt.kamp.) 

Vai . .mtiad. 2-4, 6-8; SeStad. 1-5; 
plrii.aa. ir kc-tvirt. 6-8; tročiad. Ir 

penkt. 12:30-6 tik susitarus. 

HH <»flNo WA. H-3060. r e c 0 0 . 4 - U 8 9 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. ftiichigan Ava. 
VA L.: (Išskyrus šeštAd. Ir sekraad.) 

Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Ac&t&d. priima tik pagal susitarimą 

Rcottd.: 10SS8 80. Wahasti Ava. 

TeL ofiso VI. 7-0600. res. VI. 7-7303 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornla Ava. 

V A U : 2—4 Ir 6—9 p.p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA.7-1100, rez.DA.6-11126 

DR. J. GUDAUSKAS 
I GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
1 
< ( kampas Halstod Ir 8.S-tos gatv.) 
j VAL. 1—4 Ir 6:80—8:30 p.p. kas-
1 dlen išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
R e a 8247 S. MOBItALD AVE. 

Of. GRovehtll 6-4020. r. l l i l l top 5-1560 

Dr. AIexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS 
242S Weet Marąuette Bd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6— t v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

TeL • Ofiso l'Jt.6-»M:t8. re/. KlC7-ttl»ff 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir rf:80 
iki 9 vak. Trečiad. ir sešt. uždaryta 

<;Uovehlu 0-159", 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIlj IMiV SPECIAUSTfi 

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

susitarimo Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Martjuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tol. KFdzle 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1SS6 So. 49(h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
itetvirtad. 6:30—9 v. v. šeštad. 10—2 
i r 4—g. Rūtas 1882 So. 49th Ot, 

Telefonas: l lEi lanoe 5-1811 

m. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sulurtj. 

m . — ^ 1 1 1 . . 1.1- 1 • . — - . i ' • • » • — - • - ! 11 • • • — ' 

Ofiso telef.: IiAfajette 8-8210, jei 
neatsUlepla šaukite lii-4i/.ie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V a i * ! Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vs lc : pirm., antr., kutvtrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

TeL: Ofisą YA.7-6&47, rea.RK-f4066 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECilNSKAS) 

GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Tel. Ofiso GR 6-5809 IMI. 6-4782' 

DR, A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVEST 63rd Street 
(kampas €8 ir A r tesiu u) 

VAL: 2—4 p. p. Ir mio 6—8 v. vak 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uidar. 

Ofiso telef fonas VIrginia 7-188* 

DR. AL RA6KUS 
GYDY*©3AS IR CHIRURGAB 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 • 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklus Ir rėmas. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, UI 

ftauklte — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 

I ei.: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 2-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:80 
y. • . 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63ru St 
Ofiso TeL REUance 5-4410 
Kezid. telef. GRovehiU 6-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir «— H: trečiad., seš-

tau. Ir sekmad. tll* pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. PK.6-1 »80 
Jei neatsilieps viršmlnšti telefonai 

šaukite: Mldway 8-0001 

Tel.: Ofiso 11114-2128, rex.lMl.0-K th » 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestem Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta. 

tiufco 
ofiso: DAnube 6-1126 

- WAlbrook 6--6681 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Va.\: l lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PK.6-6448 rez.l lE.4-2150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 lkl 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. paual sutart) 

Tel. Ofiso OA 6-0257, re*. P U 6-6656 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
I U/M. 6000 i. Arteshlan Ave 

VAI...: II v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.\ 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

5 metų |i»l>rimas 

l e L YArds 7-1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

OllhttM ir akiniŲ diri>Cuv6 
756 West S5th Street 

V A L : nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p.p 

I :u/jiminuoJM 
Akis 

Pritaiko 
Akintus 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKU) S1MC1 A U S T A S 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L . : plnnad. antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, ŠeStad. 9:80 iki 

12; i::io iki 6 vai. vak. 
C A m l 6-0528. Flatt l l ld«. 

Telefonas OLynipK; 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTLSTAS 

1446 So. 49th Conrt, Cicero 
V A L : antr., ketv. 10-12, 2-4, 7-9 pp 

penkt. S—6, 7-—9 p.p. 
3147 S. Halsted St., Chleago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 8—H p.p. 

ponkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą. 
4008 Archer Avenue 

Truputi } rytus nao California 
Tel. VArds 7-7778 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 71at. S t 
Prlšmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gliovehll l 6 -6785 , 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6822 South We«tern Avenue 
Prl6mimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas GrovebUl 6-844* 

http://rex.lMl.0-K
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Egipto likimas gen. Naguib rankose 
Generolo Naguib režimas įgauna naujas formas. Jis, at-

siitodamas "pereinamojo kabineto" priešakyje, kaip ministeris 
pirmininkas, pats pasiima Egipto valstybes vairą. Kad galėtų 
tvirčiau laikyti valstybės vairą savo rankose, Naguib pasilie
ka ir karo ministeriu. , 

Gen. Naguib, pirmiausia norėdamas pasalinti vyriausybę, 
kurios tauta ir kariuomenė neapkentė, ir po to išvalyti politinį 
gyvenimą, žinoma, turėjo atstatyti karalių, kaip visos šitos sis
temos didžiausią kaltininką. 

ANTROJI POLITINIO GYVENIMO FAZft 

Antra Egipto politinio gyvenimo fatfė prasideda po per
versmo. Gen. Naguib svarbius valstybinius postus paveda se
niems prityrusiems politikams ir taip kraštą valdė šešias sa
vaites. Politikai parengė krašto reformų planą, bet Naguib 
tuo nepasitenkina. Žinoma, revoliucionierius ir visas jo są
jūdis nori tuoj pasiekti regimų laimėjimų, kurie padėtų jo pu
sėje išlaikyti žmonių mases. 1 

Po visų programinių pareiškimų, dabar generolas ir politi
kai pradėjo vadovauti. Egipto ministerio pirmininko atstaty
mas dabar nieko nestebina, nes pastarosiomis savaitėmis tarp 
karininkų, kurių vadas yra Naguib, prasidėjo politinis akty
vumas. Tie karininkai, kaip ir Egipto felachai — mažažemiai 
ūkininkai, nori turėti aiškių įrodymų, kad dabar prasidės ge
resnis gyvenimas. Ankstyvesni Egipto vyriausybės kabinetai, 
norėdami pasiteisinti prieš tautą, pirmiausia jieškodavo politi
kos laimėjimų. Dabartiniam režimui užsienio politikos laimė
jimai nėra pirmaeilis klausimas. Dabar vidaus gyvenimo re
formos, prie kurių kraštas pribrendo, sudaro perversmo patei 

JAV UŽSIENIO POLITIKOS NUOSTABŪS VINGIAI t ^ C r s r " ! , V S Z 1%taLJL£ 
VALERIJONAS BALČIŪNAS, Hartfort, Conn. 

Ar galima laukti, kad JAV, lutinai palaidotas ir kad vadi-
užsienio politika pakeis savo namoji internacionalistinė lini-
kryptį po lapkričio mėn. rin
kimų? Štai klausimas, kuriuo 
domisi visa žmonija, gerai su
vokianti, jog JAV yra V^JO de Šveicarai apie 

Pabaltijo tragediją 
Šveicarų populiarus dienraš

tis "La Liberte" įsidėjo Nr, 
162/52 puikų lietuviams jau pa
žįstamo Fr. Honti vedamąjį, pa
vadintą "Baltų tragedija", ku
riame duoda išsamią apžvalgą, 
kas dabar darosi pavergtoje 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose. 

Tame straipsnyje pažymima, 
kad iš visų Rytų Europos kraš
tų nuo 2-jo karo ir ypač sovietų 
okupacijos daugiausia nukentėjo 
baltai ir lenkai. Lenkai 1939 — 
46 m. yra netekę 6 mil. žmonių, 

t o baltai ligi šiol — pusantro mi-r 
liono. 
Atskirti nuo laisvojo pasaulio 

Baltų kraštai dar ligi šiol yra 
beveik aklinai atkirsti nuo lais-
vojo pasaulio. Kyla baimė, ar * tradicinių izol.aciomzmo dra 

buzių ir karinio sūkurio vidury. 
Po ano laimėto karo mes vėl 

ja esanti nugręžta JAV atei
ties užsienio politikai. 

Tačiau ir šioje naujoje va
gojo JAV užsienio politika 

mokratinio pasaulio vadas ir!esanti ta pati vingiuota upė, 
kad nuo to vado elgimosi pri-! kuri nelinksta sroventi tiesiai, 
klausys jos, žmonijos, likimas. 

Deja, šis klausimas yra sun
kiai atsakomas, turint galvoje, 
jog 20 amžiaus JAV užsienio 
politika niekad nebuvo pastovi 
ir nuolat keitė savo kryptį lyg 
toji vingiuota upė. Tad pirma, 
negu mėgintume daryti ateities 
spėliojimus, yra tikslu nors pro 
bėgsmais peržvelgti šios ga
lingos, bet palyginti jaunos, vai 
stybės užsienio politikos nuos
tabius praeities vingius. 

Tarp Izoliacionizmo ir naro 

Vykstant pirmam pasauli
niam karui, JAV ilgoką laiką 
stovėjo atokiau nuo europijinio 
konflikto, tačiau vėliau mes 

bet suka tai į vieną, tai į ki
tą pusę. Nuo praėjusio karo ji 
jau padare du didelius vingius, 
o dabar esanti prieš likiminį 
tretįjį. 

"Appeasemento" atsiradimas 

Pirmasi3 pokarinis vingis 
buvo pavadintas "appeasemen-
tu", kas reiškia taikingumą ir 
nuolaidumą. Kada šis vingis 
ėmė formuotis, sunku susekti. 
Pasirašant Atlanto Chartą 
(1941. 8. 14) jojo kvapo dar 
negalima buvo užuosti. Ta
čiau Teherano konferencijoje 
(1943. 11. 28) jis jau kvepėjo 
kaip perpjautas svogūnas. Kaip 
žinoma, ši konferencija pasi-

ir su baltais sovietai nepadarys 
taip, kaip kad padarė su Krymo 
totoriais ir Kaukazo čečėnais 
bei ingušais, kurie buvo visai nu 
šluoti nuo žemės paviršiaus. 

Jei Kremliaus ligšiolinė poli
tika nebus sustabdyta, tai ii 
šių tautų neliks nieko kito, kaip 
skurdūs likučiai, išsklaidyti po 
beribius Rusijos plotus. Užuot 
besigynus nuo nepagrįstų bol
ševikų užpuolimų, dienraštis siū 
lo Vakarams keisti savo ligšio-

jau matome amerikiečių tautą žymėjo aršiais Stalino su Chur 
chilliu susirėmimais dėl būsi
mosios invazijos vietos (Chur-
chillis reikalavo pulti per Bal-

sinimą.' Tiesa, kiekviena Egipto vyriausybė duodavo reformų >Hne taktiką ir patiems pradėti 
pažadus, bet pažadai likdavo pažadais. 

ATSARGUMAS SU REFORMOMIS 

Daug laiko reikia socialiniams planams įvykdyti. Ali Ma-
her, buvęs rministeris pirmininkas, daug metų vargęs su krašto 
gyvenimo problemomis ir turįs parengtą programą, įspėjo gen. 
Naguib, kad nesiskubintų su reformomis. Galbūt, Ali Ma-
her turi pagrindo sakyti, jog per keletą mėnesių ar net 
savaičių negalima padaryti — kas per šimtmetį apleista. So
cialinių reformų įgyvendinimas ir krašto perorganizavimas ga
lima atlikti tik per 20 — 30 metų. Ali Maher pastebi, kad tų 
reformų nepasisekimas arba netinkamas pravedimas atimtų per
versmo prasmę ir, galbūt, privestų prie katastrofos; todėl rei
kalingas atsargumas su reformomis. 

Naguib politiniam gyvenimui išvalyti ir korupcijai paša
linti išdirbo konstruktyvią programą, kuri sutinka kliūčių. 

VVafd partijos valymas, kurio aukomis krito 14 stambesnių 
politikų, tautos ir generolo nepatenkina. Kiekvienas partijos 
pareigūnas, laikydamas save angelu, tik kitus juodina, todėl 
dabar kovai prieš korupciją pats generolas Naguib vadovauja. 

Naguib kieta ranka areštavo kaikuriuos Faruko giminaičius 
ir daug kitų, kad galėtų lengviau pravesti reformas. Taip pat 
suimta daug turtuolių, ypač dvarininkų, kurie dar prieš kelias 
dienas, prisidengdami Koranu, protestavo prieš reformų ban
dymus. Naguib suėmė ir Hilali, kuris prieš tris mėnesius buvo 
pašalintas iš ministerio pirmininko kėdės. 

PALIKO LAISVA K E L I * 

juos pulti. Tam dirva esanti la 
bai dėkinga: reikia genocido 
bylą ičkelti J. Tautu tribūnoje, 
juo labiau, kad Sovietų Sąjun
ga yra jos narys, puikiausių |ro 
domųjų duomenų duoda kad ir 
dabartiniai įvykiai Pabaltijo 
kraštuose. 

Tiesa, pažymi dienraštis, lais-* 
vojo pasaulio didžioji dalis nė
ra pripažinusi Pabaltijo kraš
tų inkorporavimo į Sov. Sąjun
gą nei de jure nei de facto, ir 
jie — juridine prasme — Vaka
rams tebeegzistuoja ir toliau, ta 
čiau dar svarbiau už tų juridi
nių teisių išsaugojimą yra pa
daryti visa ,kas tik įmanoma 
kad lietuviai, latviai ir es*H '"• 
būtų visai išnaikinti. 

Siaubas Lietuvoje 

"Neue Zuencher Nachrich-
ten" Nr. 191/52 įsidėjo "Prane
šimą apie Lietuvoje siaučiantį 
siaubą" ir Lietuvos tikinčiųjų 
laiško šv. Tėvui žodžiais įspėja 

matome, kaip JAV-bėms yra 
artima idėja pastoviai taikai 
pasaulyje sukurti ir kaip prezi
dentas Woodrow VVilson deda 
visą savo širdį į Tautų Są
jungos steigimo darbą. Bet kas 
toliau atsitiko? VVilsonui su
grįžus iš Paryžiaus taikos kon
ferencijos, Senatas nesugeba 
surinkti 2/3 daugumos Versa
lio sutarčiai patvirtinti, ir Ame 
rika atsigręžia nuo VVilsono kū
dikio — Tautų Sąjungos. Šiuo 
savo žygiu JAV tarytum iš ank 
sto nulėmė Tautų Sąjungos 
mirtį ir pasyviai parengė dir
vą II pasauliniam karui užsi
liepsnoti. JAV izoliacionizmas 
buvo tvirtas ir prez. Roosevelto 
laikais. 1935 metais Kongresas 

kanus, turėdamas paslėptą min 
tį užkirsti rusams kelią į Eu
ropą). Sekant Stephan Lorant 
knygą "FDR", aiškėja, kad Te
herano konferencijoje Roosevei 
tas jieškojo Stalino draugystės 
ir nerėmė Churcillio. Tai šioje 
konferencijoje FDR, sąmonin
gai erzindamas Churchillį dėl 
jojo britiškumo, paskatino Sta 
liną prapliupti juokais u.' po 
to pavadino jį "Uncle Joe!". 

"Uncle Joe" politika dar la
biau išryškėjo 1945 m. vasario 
mėn. Jaltos konferencijoje, ku
rioje buvo sprendžiamas ir iš
tikimo . !.. sąjungininko — Len
kijos likimas. Ir čia vėl FDR 
atsisuko nuo savo britiško part 

Triesto ir apie komunizmo už
mačias pasauliui pavergti. 
Prez. Trumanas klausėsi Chur-
chillio kalbos ir jam plojo, tuo 
leisdamas pasauliui suprasti, 
jog kažkas nauja turės atsira
sti JAV santykiuose su Sov. 
Sąjunga. 1947 m. kovo 12 d. 
prezidentas pareikalavo iš Kon 
greso 400 mil. dol., kad pagel
bėtų Graikijai ir Turkijai 
nuo komunizmo pavojaus atsi
spirti. Tuo būdu atsirado gar
sioji Trumano doktrina. Po jos 
sekė Marshallo planas, Atlanto 
paktas, Korėjos ginkluotas gy
nimas, NATO kariuomenės or
ganizavimas, taikos sutartis su 
Japonija, spartus JAV atsigin-
klavimas ir daug kitų dalykų, 
kurie ir sudaro šių dienų "con-
tainmento" politikos esmę ir 
turinį. Prezidentas Trumanas 
buvo tas žmogus, kuriam ati
tenka garbė palaipsniui atsi
kratyti gėdingo 'appeasemento' 
ir padėti pagrindus nauiajaf 
politinei linijai. 

Tačiau yra aišku, kad šių 
dienų "containmentas" negali 
būti galutinis politikos žodis. 
Savo esme jis esąs defenzyvi-
nis politinis lošimas. Šachma
tuose tokį lošimo stilių palygin 

mas ir tie neigiami elementai, 
kurie sąmoningai stumia tautą 
į neveiklumą ir defetizmą. 

Po šio Dulles pareiškimo vi
so pasaulio komunistų spauda 
ėme šaukte šaukti, jog jis per 
ša preventyvinį karą su Sov. 
Sąjunga. Iš tikrųjų taip nėra. 
Dulle3 "Drąsos politika" iš tik
ro esąs tas pats trumaninis 
"containmentas", su tuo skir
tumu, jog jame JAV nesiten
kins defenzyvine role, bet pati 
mėgins diktuoti lošimo stilių 
kom. -Rusijai. Dulles užtikrina, 
kad tokia ryžtinga JAV politi
ka esanti geriausias kelias tai
kai išsaugoti, ir jeigu karas tik 
rai užklups pasaulį, tai tik dėl 
to, jog Vakarai yra neryžtingi, 
apimti baimės ir linkę į "appea 
sementus". 

Ar galimas naujas politikos 
posūkis 

Dabar jau yra aišku, kad 
gen. Eisenhoweris yra apsisp
rendęs priimti Dulles pasiūlytą 
"containmento" * modifikaciją, 
ką vaizdžiai patvirtina ir jojo 
kalba legionierių suvažiavime. 
Iš antros pusės, jojo konku
rento paskesnieji vieši pareiš
kimai leidžia prileisti, jog A. 
Stevensonas nesąs sužavėtas 

tume su lošėjo noru nepralai- D u l l e g 0 koncepcija. Tai paavir-
mėti partijos, bet be intencijos. t i n a i r j o j o k r i t i š k i atsiliepi-
nugalėti partnerį, šachmatuose m a i d § 1 g e n Eisenhowerio žo-
amžinas lošimas yra neįmano
mas, bet ar įmanomas yra po
litiniame lošime? štai įdomus 

džių, jog "Amerika niekad ne
nusiramins... kol visos paverg
tos tautos neatgaus savo pilnu-

klausimas. Dabartinė situacija, | t - l ė g l a i s v g B » f i r j 0 j 0 pasiryži 
kai ilgiau užtruks, vers JAV 
gyventi nuolatinėje baimėje ir 
visa savo dėmesį skirti priešo 
iš anksto užplanuotiems smū
giams atremti: prieš propagan 
dą — propaganda, prieš gink 

mas bet kada tartis su Rusijos 
atstovais. 

Po šios probėgšmais padary
tos JAV užsienio politikos vin
gių apžvalgos viena konkreti 

nerio ir sutiko pripažinti Liub-
pnemė įzohacionistini Neutra-, , . . . 
u*Z A W . - ^ J I T J J - , n n o marionetinę vyriausybę uz 

Stalino "nuolaidą", kad Len-

lavimasi-ginklavimasis, prieš i š v a d a P r a š o s i b u t i Padaroma, 
kiekvieną puolimą — atitinka- b ū t e n t ' 3<>g po lapkričio men. 
mas gynimasis, ir tam be galo, rinkimų dabartinė JAV"contain 
be tikrumo, jog vieną dieną ™ento" politika arba galės 1 

Naguib reikalavo partijų, kad jos apsivalytų nuo ko- | visą laisvąjį pasaulį apie jam 
rupcinio elemento, bet iš to niekas neišėjo. Atrodo, jog Naguib j gresiantį bolševizmo pavojų. 
yra tinkamas vyras vesti kovą su korupcija. Ali Maher, po 
smarkaus susikirtimo, pasitraukdamas iš ministerio pirminin
ko posto, paliko Naguibui laisvą kelią. Naguib dabar sako: 
"Atėjo laikas visą valdžią paimti į kietas rankas". 

Klausimas, kur ši, po liepos 23 d. perversmo pradėta, po
litinio gyvenimo raida nuves? Ši Naguib režimo faZė, kurią 
turime laikyti karine diktatūra, nors formaliai dar ir yra Re
gentų Taryba, sudaro tik pereinamąją politinio gyvenimo for
mą. Už kelių mėnesių bus galima, spręsti, ar Naguib sutvirtins 
pilną karinę diktatūrą, ar Egiptas pasuks naujo konstitucinio 
valdymo kryptimi, kaip kad NaguJb yra pažadėjęs. Reformų 
įgyvendinimui, kuris susidurs su priešingų jėgų veikimu, gen. 
Naguib turės skirti daug laiko ir energijos. Todėl galima spręs
ti, kad šitame kelyje .jis užtruks gana ilgai. Ligi tikrojo de
mokratinio gyvenimo kelias y r a ilgas ir sunkus. 

Visy rankos ištiestos Į JAV 

"Die Tat" Nr. 225/52 pabrė
žia, kad priverč. darbo vergų 
sistema plačiausiu mastu iš vi
sur yra pritaikyta Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje: pusantro 
mil. jų gyventojų, arba 25% tų 
tautų, yra išsiųsti į lėtą mirtį ir 
sunaikinimą. — 

lumo Aktą, kuris padrąsino 
Mussolinį pradėti karą Etiopi
joje. 1940 m., liepos mėn., ka
da svastikos vėliava jau plevė
savo nugalėtame Paryžiuje, de- j 
mokratų konvencija nominavo 
F. Rooseveltą trečiam preziden 
tavimo laikotarpiui, tuo pačiu 
metu priimdama griežtą anti
karinę platformą ir pažadėda
ma tautai nebesiųsti amerikie
čių karių į užsienį. O po to... 
kraštas išskleistomis burėmis 
lėkė i karo viesulą, kurį ir pa
sitiko 1941 m. gruodžio 7 d. 
Pearl Harbore. 

Atrodo, kad paskutinis karas 
galutinai Įtikino amerikiečius, 
kad pasaulis esąs permažas izo 
liacionizmo politikai vesti, ir 
kad Amerika, kaip pirmos kla
sės galybė, negali išvengti nesi-
veldama į kiekvieną naują pa
saulinį konfliktą. Pastarasis 
Tafto pralaimėjimas jojo par
tijos konvencijoje leidžia ma
nyti, jog amerikietiškas tradi
cinis izoliacionizmas esąs ga-

rikos Valstybių. Tuniso ir Maroko arabai kreipiasi į ameri
kiečius, kad jie juos suprastų ir suteiktų pagalbą. 

Prancūzija gavo ir nori dar šimtus milionų amerikiečių do
lerių savo vidaus gyvenimo reikalams ir Indokinijoje sukilėlių 
malšinimui. 

Anglija gavo bilionus amerikiečių dolerių ir dar nori. 
Ir dabar Bonnoje, Vokietijoje, yra tvirtas įsitkinimas, kad 

Amerikos ir Vokietijos sąjunga yra vienintelė viltis sustabdyti 
Kai amerikiečiai svarsto ką pasirinkti preizdentu: gen. Ei- \Kuft°* * * į * ^ į v a k a r u s ' i r T o l i m u o s e ^ o ^ - Amerikos 

senhowerį, ar gub. Stevensoną, laisvos tautos ruošiasi savo pro- " ' fM t,l|< M""; • 
blemų naštą sukrauti ant pečių to vyro, kuris pakeis prezidentą 
Trumaną Baltuose Rūmuose sausio mėnesį 

Kari H. von VViegand, Amerikos užsienio korespondentų de
kanas, kuris beiveik 50 metų yra užsienio korespondentu, liūd
nai kalba apie Europos padėtį. Jis niekada nepastebėjo Euro
poje tiek bejėgiškumo, kaip dabar. Atrodo, kad Europa be Ame
rikos nebegali ir atsikvėpti. Ten vyrauja tokia nuomonė: "Vis
kas priklauso nuo Amerikos pozityvios ar pasyvios veiklos ir 
jos pagalbos, nuo jos dominavimo arba indiferentiškumo pa
saulio vadovavime." 

Iranas nori iš Jungtinių Amerikos Valstybių pagalbos. Iz-
reilis nori amerikiečių pagalbos. Egipto ministeris pirmininkas 
generolas Mohammed Naguib prašo pagalbos iš Jungtinių Ame-

kijoje būsią įvykdyti laisvi ir 
Į demokratiniai rinkimai. Kai 
prezidento patarėjas admirolas 
Leahy įspėjo Rooseveltą, kad 
susitarimas dėl Lenkijos galės 
būti rusų interpretuojamas 
jiems patinkama prasme, pre
zidentas atsakė, jog jis tai ži
nąs, ir pridėjo žodžius, kurių 
lenkai negalės jam davanoti: 
"but it's the best I can do for 
Poland at this time". 

Jaltoje rusai negavo tiktai 
to, ką jie buvo sąmoningai per
daug užrašę. Jaltos ir visa po 
šios konferencijos sekusi "ap
peasemento" politika sukišo 
raud. Rusijos ryklėn 11 Euro
pos valstybių arba jų dalių su 
viršum 100 mil. gyventojų 
parengė spąstus aliantų ka
riuomenei Berlyne, parengė dir 
vą Azijos paskandinimui rau
donam potvyny, veto institu
cija išvyja demokratiškumą iš 
UNO ir galop, beatodairišku 
nusiginklavimu padovanojo Ru 
sijai galią ofensyviniam žaidi
mui vesti. 

Šis įsitikinimas yra juo labiau reikšmingesnis, nes kyla iš 
tautos, kurią Amerika ir jos sąjungininkai sutriuškino ir nu
galėjo. 

Finansininko Schacht© patarimas 
Hjalmar Schacht, buvęs vokiečių finansų tvarkytojas, nu

vyko | Iraną pas ministerį pirmininką Mossadegh, ir Irano mi- . 
nisteris klausė jo patarimo: kas daryti, kad Iranas būtų pagy- Ceriai , kurie spaudoje ir kito-
dytas iš finansinių negalavimų. |kiomis progomis stengėsi įspė-

Schachtas trumpai atsakė: jei persai nori išlipti iš nega- M amerikiečius dėl tarptautinio 
lavimo duobių, jie turi daugiau dirbti, mažiau tinginiauti, nes komunizmo pavojaus. 1946 m. 
darbas yra ūkinės gerovės pagrindas. ,kovo 5 d. W. Churchill Fulto- j 

Trumano "containmentas" 

Nėra aiškios ribos, kada 
"appeasemento" vingis ėmė 
linkti į naują posūkį, kuris 
laikraštininkų buvo pavadintas 
"containmentu", kas reikštų 
neleidimą priešui peržengti su
sidariusio status quo. Kaip ne
keista, bet "containmento" po
litikai atsirasti daugiausia pa
sitarnavo pati Sov. Rusioa, sa
vo agresyvia ir arogantiška po
litika išgąsdinusi amerikiečius. 
G. H. Earle, John F. Dulles, 
kardinolas Spellman, E. Hoo-j 
ver ir kiti buvo pirmieji pio-

priešas padarys tokį šachmati
nį ėjimą, kurio jau nepavyks 
atremti. Tai bus matas... 

Dulleso drąsos politika 
Jeigu šiandieną Amerikos 

visuomenė nereiškia kokio di
delio nepasitenkinimo dabarti
nio "contanmento" politika, iš
skyrus gal aukų pareikalaujan
tį Korėjos karą, tai kitaip į ją 
reaguoja opozicija, tiksliau sa
kant, toji J03 dalis, kuriai pa
vyko nominuoti gen. Eisenho-
werį kandidatu į prezidentus. 
Šios grupės nusistatymas yra 
aiškiai apibrėžtas įžymaus po
litiko J. F. Dulles jojo išsamia
me straipsnyje "A Pclicy of 
Boldness", atspausdintame Life 
gegužės mėn. nr. šiame str. 
Dulles konstatuoja, kad dabar
tinis "containmentas" pareika
lauja iš tautos milžiniškų lėšų 
ir didelio pasiaukojimo, tuo 
pačiu nesuteikdamas kraštui 
vilties gyventi be laisvės prara
dimo baimės. Todėl Dulles rei
kalauja ne statinės, bet dina
mines užsienio politikos, kuri 
sukurtų milžiniškai galingą ir 
ideališkai suvienytą vakarų pa 
šaulį. Jis mano, jog demokra
tinis pasaulis, jeigu taip orga
nizuotas, taps daug kartų ga
lingesne pajėga, negu Sov. Są
jungos vergų imperija, ir jei-

maždaug ta pati, arba ji pa
kryps dinamizmo linkui, su pa
sekmėmis, kurių šiandien dar 
negalima permatyti. Bet ar 
bus taip, ar kitaip, visų pirma 
priklauso nuo balsuotojų nusi
teikimo. 

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

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

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8. Illinois 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta^ 
dienio vakarais iki 9:30 vai. 

Kudriko leidžiama radijo valanda 
iŠ \VHFC 1460 kil. radlo stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
vak. su orkestru ir dainininkais. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas Žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laiminaesois. 
fradftk taupyti liaudim! 

MUTUAL 3d erai 
A N D t O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, ht. • TeL VI rglnla 7-7747 
Savinas Insuretl lo $10,000 by F.S.LI.C 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CI1ICAGO, FLUNOIS 
„.-. , . i . = 

Trečiadienis, rugsėjo 17, 1952 

NAUJA PRANCIŠKONŲ VADOVYBE 
Lietuvos pranciškonų šv. Ka

zimiero provincijai jų ordino va 
dovybe trejiems metams pasky
rė provinciolu — T. Jurgį Gai-
liušį, patarėjais — T. Justiną 
Vašką, T. Bernardiną Grauslį, 
T. Leonardą Andiiekų jr T. 
Pranciškų Giedgaudą. J it gi, 
rugsėjo 3 — 4 dd. suvažiavę į 
Kennebunk Portą posėdžiams, 
vadovaujant vizitatoriui T. M. 
Faustui iš New Yorko, vienuo
lynų viršininkais išrinko šiuos 
asmenis: Kennebunk Portui — 
T. Viktorą Gidžiūną, Greenui — 
T. Justiną Vaškį, Brooklynui — 
T. Bernardiną Grauslį, St. Ca-
therines Kanadoje — T. Petrą 
Baniuną ir Bridgeviltes, Pa., na 
mui T. Benediktą Bagdoną. 
Be to, dar buvo padaryti šie pa 
tvarkymai: T. Kęstutis Butke 
vičius paskirtas provincijos eko j P r P J •> * 
nomu, T. Juvenalis Liauba Naujos vadovybės paskyrimo 
tretininkų vizitatoriumi ir pa- proga lietuviai pranciškonai iš 
šaukimų direktorium, T. Modes- savo ordino centro per jo pa
tas Stepaitis — "6v. Pranciš- siųstą vizitatorių gavo nuošir-
kaus Varpelio" redaktorium. į džių linkėjimų sėkmingai tęsti 
"Aidų" administratorium parink ' pradėtą religinę, bei kultūrinę 
tas T. Justinas Dyburys, kitais \ veiklą Amerikoje. 

Nauja rinka lietuviškai knygai 
VINCAS ABRAMIKAS, Springfield, 111. 

"Draugo" 203 Nr. Viktoras tame knygyne atstovautų mū-
Makiejus parašė savo įspū- 8ų tautą. Rinkti aukas ir pirk-
džius apie rastą lietuvišką t i knygas, beveik visai neįma-
" Bibliją" ir Lietuvos istoriją noma, nes tokią svarbą mažai 
anglų kalba viename amerikie- kas įvertins. Jieškota kita iš-

Eiti pas knygyno vedėją ir pra 
syti, kad iš knygyno pinigų 
nors mažą dalelę skirtų ir lie
tuviškoms knygoms. Pasaky
ta — padaryta. Knygyno ve
dėjai išaiškinę visą reikalą, 

Viena bažnyčia — trims 
tikyboms 

Vaihingene prie Stuttgarto 
7-tosios amerikiečių armijos va
das iškilmingai padėjo pamatus 
bažnyčiai, kuri bus bendra 

gavome labai malonų atsaky-l trims tikyboms: katalikų, pro-
mą: "Gerai ,pradekime iš pra- testantų ir žydų. Prieš pamal
džios tik nuo 10 knyg'4, o po I das tereiks tik vidų truputį per
to tam tikrais laikotarpiais grupuoti. "Tegu tai bus pama-
vis papildysime naujomis". i* a 3 religinio draugi'igumo", -

:buvo pareikšta per iškilmes. Iš 
Atlikę visus raštiškus for- katalikų iškilrr.Ye dalyvavo 

malumus, pristatėme pageidau Rottenburgo v^kupo atstovas. 

vlfų firmų, siuvama* [•Jp Mes taisome 
mašinas. Kiakvu.nas darban garan 
tuotas. Išnuomojamos masinos. Mes 
pertaisysime J elektrine JQsų koji
nę mašina. Prašykite m ŪBU nemo
kamai Jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Singer mašinų. 

SINGEB SIIVVING 
MACHINE CO. 

4222i/2 Archer Ave. 

. «._. 

Tėvas J. Gailiušis 

gi žurnalo reikalais pavesta rū
pintis T. Leonardui Andriekui. 
T. Aleksandras Žiubrys paliktas 
klebono pareigose Bridgevillės 

jamų knygų parašą ir nurodė
me adresą, kur jos gaunamos. 
Po to behko tik laukti knygų. 
Nepraėjus nė mėnesiui, knygos 

dek. Kopp, evangelikų vyskupas 
ir žydų rabinas. Tarp kitko pa
žymėtina, kad t t je amerikiečių 
armijoje tarnauja iv Amerikos 

jau buvo knygyne. Pasirodė " e t , u v 

dar ne viskas. Turėjome siųs
ti žmogų keletai vala*ndų padė
ti ja3 sutvarkyti. 

Reiškia, norint turėti lietu
viškų knygų skyrių, reikia pa 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 

laikyti nuolatini ryšį su to kny ™nesi. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stntch, DD., Chicagos 

eių knygyne. Lietuvos istori
ją pa rodęs savo bendradar

biams amerikiečiams, kurie 
stebėjosi, kad tokia maža ša
lis galėtų turėti tokią istoriją. 
Iš to padaręs išvadą ,kad lie
tuviška knyga yra didžiausias 
mūsų kultūros ir civilizacijos 
skleidėjas, nupirko "Our Coun 
try Lithuania" ir padovanojęs 
tam knygynui. 

Be to, jis siūlo paaukoti 
nors po porą dolerių, išplatini
mui lietuviškų knygų bent di
desniuose amerikiečių knygy
nuose. Jis pilnai esąs įsitiki
nęs, kad kiekvienas prisidėtų 
prie šio patriotinio darbo. 

Visai panašai įvyko ir su 
manimi. Niekados nepč.0alvo-

kad Springfield, XL.f Gin

eitis. Išeitis beliko tik viena. 

gyno vedėju ar vedėja. Tik 
reikia turėti galvoje, kad to
kie knygynai nenori užpirkinė-
ti knygų neįrištų j kietus vir
šelius. Štai, kokiu būdu gali
ma atlikti išplatinimą lietuviš
kų knygų amerikiečių knygy
nuose ir be poros dolerių. Jei
gu gi išbandytų tą būdą vi
sur ,kur tik yra nors maža 
grupelė lietuvių, tai išsyk at
liktume du fdidelius patrioti
nius darbus, būtent: išplatin
tume lietuvišką knygą ameri
kiečių knygynuose ir antra, at 
sirastų nauja rinka lietuviškai 
knygai. Tad pabandykime! 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėlę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, paruošė tą brošūrėlę ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošūrų, 
kad suįdominus parapijonus su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite siųsti užsakymus 
šiuo adresu: 

D R A U G A S 
2331 So. Oakley Ave. 

Ar 

Nenorit 
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CHICAGO 8. Ui. 
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JEI JOS ESATE 

RAGAVĘ DABARTINE 

SCHENLEY 
. . .TAD JŪS ŽINOTE, 

KAD TAI YRA 

SKANIAUSIA DEGTINE 

SOPU.h BARČU.? 
Iš \ v c i : s stoties - - »». r.ga 1890 I 

PIRMA D. Iki P1JNKTAD. 
S:ir> iki »:SO vul. ryte 

St:.NTAI>. 8:&0 lkt 9:30 vai. ryte 
MUTUVIfiKOS VAKAUUftKOS 

iš tos put stoti,- r:itMADITCNIO 
vakare m.o • tkt 8 vai. 

KADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKAVKLL 8T. 

Chtcago 29, m. HRmlock 4-2418 

BUlCH'u 

I 

. • 

jau, 
kolno milžiniškame knygyne 
rastųsi kokia nors lietuviška 
knyga. Tačiau apsirikau. Vie
ną dieną mano vaikai iš to 
paties knygyno parsinešė net 
du tomu V. Kudirkas raštų. 
Tikrai nustebau. Bet tuo šis 
reikalas nepasibaigė. Buvo 
jieškota ir daugiau lietuviškų 
knygų. Radome dar ir Žemai
tės raštus. Tai ir buvo visa, 
kas rasta tarpe tūkstančių ki
ti; tautybių knygų. Skaudu 
pasidarė. Reikėjo ką nors da
ryti, kad ir lietuviška knyga 

PER DAUGELĮ 

M E T Ų ! 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA-

j 8INOS • LVGltfTOVAl % (IRON-

KUS • PLOKŠTBUIS .(RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

VVEISS ArTLIANCE 
PILNAS T H I J K V M M O H IK KAIMO 

APT MINAVIMAS 

4057 South Archrr Avcnue 
1>| YArd* 7-8666, ChicaKo 32, III. 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
007 West 351h Street 

LAiayette 3-2022 

0* 

B L E N D E D VVHISKEY 8 6 T 0 0 0 T. f -5% C RA I N NEUTRAL S P I R I T S . 
SCHENLEY DISTRIBUT0RS, INC., NEW YORK, NEW YORK 
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VlKMNTRLtt LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SOUTH SID&IR, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ R t i l U AFDHAUDOSE1 

Mes atstovaujame atsakominKns apdraudoM kompanijas, todčl kiekvie
nas mtkaų klijentas visados aiasaugotas, Jei kani įvyk t.i kokia nclaimo. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IK ACCIDENTS. 

G822 SOUTH VVESTERN AVE. Telel. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
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ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PEKKKAUSTYMUS 
Ir jvairig daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiamo j užsieni 
pakictBhua jvalraus maisto. 

Kreiptis 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

•CJ 

Sies vasaros knyga 
Važiuodami* atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio r o c z iJ 0 8 rinkini, 
dailininko Telesforo Valiaus 

iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus BU užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Illinois 

NAUJOS UŽEIGOS ATIDARYMAS 
Rugsėjo 19, 20, 21 — penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. 
Skanūs lietuviški užkandžiai — Muzika — Šokiams gros 
Smagučio Orkestras. Visus kviečiame atsilankyti ir pra
leisti linksmai vakarą lietuviškoj nuotaikoj. 

ALDONOS TAVERNA 
4501 So. Hermltage Avo. Ona Aniulius 

<? 

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

4 n o SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

• » » 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

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

IZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

v ai 

BUDRIRO 40 Metu 
S U K A K T U V I Ų P R O G A ! 

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

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertės $89.50, už . . $5Q.50 
Aliejiniai pečiai, vertės $99.50, už $09-50 
Angliniai pečiai po $37-50 ir aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $29-50 Ir aukščiau 
Elektrinės siuvamos mašinos po $59-^0 *r aukščiau 
Skalbiamos mašinos po ' $79-5^ 
Elektriniai šaldytuvai po . $ j 49-50 
Stalo lempos, reg. vertes $12.50, už . . . . $5-95 ir aukščiau 
Grindų lempos, reg. vertės $24.50, už $|4-95 ir aukščiau 
Pertaisyti Televizijų setai, garantuoti, 

10 colių arba 12 col. screen, po $49-^0 
Sutaupykit $100 ant Naujo Console 17 colių 

Televizijos seto, buvo $269.95, už $ | 6 9 - 9 5 

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

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

Radio Built-in AM ir FM, už $99-50 
y4 kar. deimanto žiedas, 14 kar. auks. Numažintas $89-50' 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, vertes $39.00, už . . $ J g.50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso, už . . $29-50 

SPRINGSINIAI MATRACAI 
Garsiųjų išdirbysčių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar $ | 9.88 
$34.50 Springsiniai matracai, dabar $21.88 
$44.50 Springsiniai matracai, dabar $28-88 
$59.50 Springsiniai matracai, dabar $38-88 
$74.50 Springsiniai matracai, dabar $44.88 

PLATFORM, PULL-UP KLUBO KĖDĖS 
Rich Friezes* Matclasscs, Plastics 

$49.95 Platform Rockers, dabar $28- 8 S 

$18.95 Patraukiamos kėdės, dabar $9-83 
$24.50 Rašyklos kėdės, dabar $ j 2.88 
$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už . . . . $39-83 
$59.50 Patraukiamos kėdės, dabar $29-^^ 

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

$12.95 Mahogany Kavos Stalai, dabar $5-83 
$17.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $g.8S 
$19.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $ | 0 8 3 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $15-88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ j 8-83 

SEKLYČIOS SETAI 
Mateiasses, Frlese* ir Mohair drobes. Mod. ir Period stvliu 

$189.50 vertės seklyčios setai, dabar $ |Q8 83 
$249.00 vertes seklyčios setai, dabar $ j 38-83 
$325.00 vertes seklyčios setai, dabar $į8'J-83 
$395.00 vertės seklyčios setai, dabar . . . $248-88 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar . $288-88 

MIEGAMŲJŲ SETAI 
VValnut, Mahogany ir Klondc medžio. Mod. ir Period stylių 

$149.50 vertės miegamojo setai, dabar $88-^0 
$69.50 vertes miegamojo setai, dabar $32-87 
$219.50 vertės miegamojo setai, dabar $ 138-88 
$249.50 vertės miegamojo setai, dabar $ j 53-88 
$299.00 vertės miegamojo setai, dabar $ j 38-88 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI 
Mes tikime, kad turime puikiausią pasirinkimą valgomojo 

kambario baldus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $63-88 
$169.50 vertes 5 šmotų setai, dabar $87-83 
$189.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $98 83 
$495.00 vertės 8 šmotų setai, dabar $293-88 
$690.00 vertes 9 šmotų setai, dabar $398-88 

CHROME DINETTE SETAI 
Forinica viršais ir Durand plastikos uždengimais 

[vairių stylių ir spalvų 
$74.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $43.88 
$89.50 vertės 5 šmotų Chrome Setaii dabar $48-88 
$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $68-88 
$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $89-83 

*M 

$189.00 vertės 5 šmptų Dinctte Setai, dabar $98-88 
$127 88 

^ : 

$199.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar . .. 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
Įvairių medžiagų ir stylių. Vra gražios ir praktiškos 

$79.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $48*8'^ 
$99.50 vertes Miegamosios Sofos, dabar $88-8^ 
129.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $88-88 
$239.50 vertės Sleeper sofos, dabar $ 128-88 
$289.00 vertės Sleeper Sofos, dabar $187 6 S 

M m l IH!DR1K; Incorporated 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 
Krautuvė atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 
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Trečiadienis, rugsėjo 17, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS J S _ 

GEIZERIAI - AMŽINIEJI FONTANAI 
Koncentruotas gamtos grožis Yellowstono parke 

JUOZAS PRUNSKIS 
9 

Kai leitenantas Doane, dar ti gi nuolat kunkuliuoja, verda, 
1870 metais, nuvyko su ekspe- iš jų veržiasi kažkokios lyc sie-
dicija į Ycllovvstone parką ir ros dujos. Vanduo juose daugu-
pamatė veikiantį Senąjį I š t i - m o j karštas, kad net ranka ne-
kimąjj (Old Faithful) geizerį 
jis pratarė: 

— Tai yra iš visų esančiųjų 
dalykų mieliausias, gražiausias j Rytų Garbes Klane (Morning 

kenč ia . L e n g v a i i š v i r t u m e i k i a u 
šinį. Toks tyras ir spalvingas, 
kaip tame Emeraldo „prūde". 

negyvosios gamtos padaras. 
Geizeris, tai natūralus fonta

nas, kurs tam tikrais laikotar
piais tyrą, kaip krikštolas van
denį, šauna į padanges. Labiau
siai žinomas geizeris Yellow-
stone parke yra tasai Senasis 
Ištikimasis — Old Faithful. Jis 
veikia reguliariai kas valandą. 
Kai mes artėjome prie jo, jau 
šimtai turistų buvo sustoję ap
link jį ratu ir laukė. Vadovas riuos sluogsnius, pasitaiko, kad 

Glory Pool) galima stebėti kaip 
toli gilyn eina tas vandens pil
nas „vamzdys" uoloje, kažkur 
siekiąs karštuosius žemės vidu
rius. 

šaltinio išaugintas kalnas 
Tų karštųjų šaltinių čia gal 

šimtais. Visokiausių ryškių spal 
vų. Tas iš gelmių besiveržiąs 
karštas vanduo išplauna kaiku-

— gamtininkas aiškino per 
garsintuvą, kad šioje vietoje uo 
lų plyšys siekia karštuosius že
mės vidurius. Į tą plyšį subėga 
daug podirvio vandens. Kai jis 
pasiekia karštąją žemės gelmių 
dalį. vanduo taip ūmai užkais
ta ir pavirsta garais, kad tie 
garai nebespėja taip ramiai, ly
giai išstumti viršutinio vandens 
sluogsnio ir visą jį šauna į vir
šų. 

Vandens šūvis į padanges 

Iš pradžių vanduo geizerio 
žiotyse lyg virę, burbuliavo, tar 
pais išmesdamas dalį į viršų, 
keletą pėdų augštyn. Staiga, 
kaip iš švirkšlės, baltas vanduo 

net kelias įgriūna, atsiranda gi 
Ii kelių pėdų duobė. Vietomis 
kelio asfaltas minkštas ir lyg 
linksi požemio šaltinių atkaitin
tas. Tasai gelmių vanduo savy
je turi ištirpęs kaikokių mine
ralų. Kai jis pamažu zurza per 
šaltinio krantus į šalis, tie iš
tirpinti mineralai nusėda, kran
tai vis auga, susidaro milžiniški 
skaidraus vandens dubenys, 
prūdai. Ir vis auga. Mamuto 
Karštuosiuos Šaltiniuos (Mam-
moth Hot Springs) taip iš tų 
šaltinio nuosėdžių ištisas kalnas 
išaugęs, pasakiškų formų tėra 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Old Faithful geizeris 

ARGI TIK LIKTI 

pradėjo triukšmingai šauti » vir , [ a d n u k ] v d u s , , . 
su; pasiekdamas gal taip 150 ._,. . - , w. , r . . v. l i gnuti ir yra pėdų augscio. Krintančio van-! ° . 
dens srovės maišėsi su augštyn j 

Viename lietuvių darbininkų nizacijos nariu yra daug ir po 
suvažiavime buvo iškeltf prie-! zityvios, praktiškos naudos. O l * * ^ ^ „ " , ™ 

sos, kuriomis liejasi vanduo. Po j kaistai, kodėl jų vaikai nedaly-itas smarkiai patrauktų į orga-
tomis terasomis — netaisyklin- j vauja šios organizacijos veiki-j nizacijas daug naujų narių, 
gi tuneliai vandens vėl išplauti, me. Į Šiuo metu ne tik darbininkų, 

Žinoma, šis priekaištas kilo iš j bet ir dauguma mūsų organiza 
nutiesti mediniai 

Philadelphia, Pa . 
Po vasaros grįžtant prie senų 

darbų 

Vasara ir jos kaitros pasibai
gė. Grįžtame prie senų darbų, 
klimpstame į tuos pačius rūpes
čius. Pravartu pasižvalgyti, kas 
laukia prieš akis ir už ko reikia 
pirmiausia čiupti. 

Sugrįžus iš vasarinių išvykų 
ir gegužinių, lietuviškasis gy
venimas vėl persikels j sales. 
Minėjimai, koncertai, pasilinks
minimai, lietuviškos] ob l:ultūros 
puoselėjimas ir jos skleidimas 
koncentruosis uždarose patalpo 
se. Čia neišvengiamai neapsiei
sime be choro, tautinių šokių 
grupės, dramos ratelio. 

Du metus gražiai dirbęs, L. 
Kauliniui vedant, mūsų dainos 
sambūris vėl bus kviečiamas vi-

rsur dalyvauti, pasirodyti, kam-
šioti programų skyles, gal net 
nepagalvojant, kokiose sąlygose 
jis dirba ir kaip verčiasi. Po 
kiekvieno dalyvavimo jam bus 
dėkojama ir vėl apie jį pamirš
tama, kol iš naujo prireiks į jį 
kreiptis. 

Philadelphijos chorą žino ne 
tik šio miesto lietuviai, bet jį 
pažįsta jau ir apylinkės vieto
vės. Jis yra koncertavęs keletą 

o 
pasirodymų pačioje Philadelphi 
joje, turbūt jau net neskaitome. 
Jam teko užlipti ir Academy of 
Music scenoje ir susilaukti gra-

mušamu, sudarydami nuosta
biai gražų reginį. Per turistų 
minias lyg aiktelėjimas perėjo. 
Visi akis subedė. Kaikurie sku
bėjo su foto aparatais, bet dau
guma laikėsi atokiau, kad van
duo nepermerktų. O vandens 
išmeta daug — apie 10,000 ga
lionų vienu sykiu, per tą pen-
ketos minučių švirkštimą. Moks 
lininkai apskaičiuoja, kad į pa
slėptas šio geizerio kavernas gal 
net keletas milionų galionų van
dens per valandą subėga. 

Kai antru kartu prasiverži 
tas geizeris, buvau prie kitų šal 
tinių. Skubėdamas bėgau. Vė
jas pūtė į man? nuo geizerio 
puses. Nuo išmesto augštyn 
vandens susidarė stambių lašų 
lietus, kurs gerokai mane per
merkė. 

Geizerio vidus yra dviejų pė
du pločio ir 6 ilgio, o šiaip jis 
atrodo lyg kalnelyje. Jis vei
kia dieną ir naktį, žiemą ir va
sarą jau gal tūkstančius metų, 
vis regu'iariai kas kokios 65 mi 
nutės prapliupdamas nuosta
baus grožio fontanu. 

Tokių geizerių čia daug Yel-
iovvstone parke. ,,Daizy" geize
ris šauna vandeni kiek į šalį, 70 
pėdų augštin. Pilies geizeris pa 
siekia 100 pėdų, Didysis — 200, 
o yra ir mažesniu, kaip tas Bal
tį >sior; Katedros geizeris, kurs 
vandenį teužmuša augštyn 18-
:\',) pėdų. Staigaus išmetimo ir 
viduj esančių garų dėka van
duo skaidosi lyg į lietaus lašus, 
pulverizuojasi, ir, ypač saulės 
tekėjimo metu, spindi vaivorykš 
tūs spalvomis. 

Karštieji šaltiniai 

Buvo senbu dar didesnių gei
zerių, kaip anas Excelsior, kuiil 
išmušdavo vandenis 250 pėdų 
augščio ir kurs taip veikdavo 
pusę valančio:; ir ilgiau. Tačiau 
jau nuo 1888 metų jis nustojo 
veikęs. Dabar tik ii jo gelmių 
veržiasi karsti vandenys ir te
ka į Ugnies Skyles (Firehole) 
upę. Tokių karštųjų šaltinių par 
ke yra dešimtimis. Vieni jų ra
mus, nukloti mikroskopiniais 
ružuvais, gelsvais, žalsvais al
gos augalėliais, kurie sudaro 
nuostabius spalvų žaidimus. Ki-

bendro nusiskundimo, kad tėvai 
nepajėgia, o gal ir nesistengia 
padaryti vaikams tinkamos įta
kos, kad jie išliktų lietuviški ir 
dalyvautų lietuviškoje veikloje. 
Tačiau tenka čia ir pačioms or
ganizacijoms daryti priekaištus, 
— krikščionių darbininkų, ly
giai ir socialistiniams darbinin-

jos ir visas šaltinis, kaip tirštų ]f s a m b ū r i a m s > „ d ė l p e r m a ž o 

Purvo Vulkanas 

Kaikur karštojo šaltinio van
duo tirštai susimaišęs su moliu, 
pilkomis žemėmis. Iš gelmių 
per tą skystą tyrę veržiasi dū-

cijų nesistengia ar nesugeba i š -žaus amerikiečių įvertinimo. Ne
vystyti gyvenimiškos ir labiau abejojama, kad pavasariop jis 
reikšmingos veiflos. Esant ge- vėl turės gražių progų išeiti ir 
riems norams, vertėtų atvirai ir į kitataučių auditoriją, ir tiki-
nuoširdžiai jieškoti to priežas- m e > ^ a a m U m s pelnys daug ma-

pilkų dažų puodas, nuolat bur- r ū p e s č i o s a v o n a r i ų visapusišku 
buliuoja. Ypatingą įspūdį daro 
tos rūšies, vadinamas, Purvo 
Vulkanas. Cia milžiniškas re
zervuaras skysto purvo. Pro jį 
iš gilumos veržiasi dujos, tą 
purvo košę mesdamas augštyn. 
Karšta. Girdisi klaikus dunde
sys. Stebi, lyg žiūržtumei į pa
ties pragaro prieangį, taip čia 
įspūdis milžiniškas, ypač, kad ir 
besiveržiančių dujų kvapas — 
sieros. Tų dujų čia daugelyje 
vietų rūksta iš plyšių uolose. 

Slibino Gerkle 

Taip pat kunkuliuoja ir Sli
bino Gerklės (Dragon Mouth) 
šaltinis, kur po kalnu gausiai 
karšto vandens, pro kurį iš gel 
mių veržiasi dujos, tėkšdamos 
vandenį į kalno gaubtuvą virš 
šaltinio. 

progresu. Jie velytų greičiau ma 
tyti jų vaikus ir vaikų vaikus 
tos pačios darbininkų organiza
cijos nariais, negu rūpintis ir 
visaip padėti, kad jų vaikai jau 
būtų nariais daktarų, inžinierių, 
advokatų, verslininkų ir kitų 
augštesnio lygio organizacijų, i 

Kiekvienas darbas yra garbin 
gas, tačiau kiekvienas gerai su
prantame tuos skirtumus, būti 
vienos ar kitos profesijos žmo
gumi; Pagaliau, darbininku bū

tis ir naujus kelius. 
St. Maziliauskas 

— -rrr-

lonių komplimentų. Choro va
dovo L. Kaulinio ir visų dalyvių 
neišsemiama energija ir didelis 
pasiaukojimas, aišku, nugalės 
visas kliūtis ir pasieks gerų re-

vėl pradedama repetuoti, tai tik 
todėl vėl jau jieškoma laisves
nio kampelio, kur būtų galima 
susirinkti, ir kiekvieną kartą 
vis naujo, nes nuolatinių patal
pų nėra. 

StČbint š ių ž m o n i ų rūpes t į ir 
vargą, lengva esti širdyje, kad 
nestingame, kas aukojasi, bet 
kartu primygtinai peršasi ir 
mintis: ar jau ne laikas choru 
susirūpinti platesniu mastu ? 
Jau užtenka gražių žodžių, pa
guodos, bet reikia stengtis su
rasti ir konkretesnę paramą. 
Pirmoje eilėje reikia išspręsti 
patalpų klausimą, išsprįsti rim
tai, kad kiekvienai repetici
jai nereikėtų naujų jieškoti, ir 
kad susirinkę dalyviai nerastų 
užrakintų žadėtųjų durų. Turi
me savų klubų, turime jų keletą 
ir gerai stovinčių. Ar klubų vai 
dybos negalėtų chorui suteikti 
pastovaus kampelio? Pagaliau, 

Reikia dainuojančių žmonių 

Tačiau patalpų nepakanka. 
Reikia ir dainuojančių žmonių. 
Ypatingą šauksmą tenka nu
kreipti į jaunimą. Choras yra 
viena iš tų dirvų, kur jauni žmo 
nes lengviasiai gali įsijungti 
mūsų kultūrinio darbo jungan. 
Čiakivečiamas tremtinių ir Ame 
rikoje gimusių lietuvių jauni
mas. Iš tokio milžiniško skai
čiaus lietuvių, kokį turime Phi-
ladelphijoje ,galima sudaryti vi
sai gražų dainos vienetą. 

Pradžia yra patenkinama. 
Chore kurį laiką be jokių skir
tumų bendradarbiauja tremti
niai ir amerikiečiai lietuviai. 
Tačiau šis bendradarbiavimo 
laipsnis nėra patenkinamas! 
Skaičius turėtų būti daug di
desnis ! 

Šių metų žiemos sezone cho
rui palinkėkime geriausios sėk
mės. Kartu kiekvienas pagal
vokime, ar negalime jam pagel
bėti savo balsu. Jei esame men
ki dainininkai, būkime jam tal-

jei jie atsisakytų, pridera jieško jkininkais ir pagelbininkaic kito-
ti lėšų ir chorui samdyti patal
pas svetimose pastogėse. 

Reikia pagerbti žmonių vargą 
ir jiems pagelbėti. Manykime, 
kad čia stipriau susirūpins jau 
gerokai priekin pažengusi bend
ruomenė. 

se srityse. Būkime tikri, kad 
mūsų pastangos veltui neiv* *. 
ir kad jos nvii^g viešiems atncS 
gražių vaisia V. S. 

1 Ignoraeija 
motina. 

visada buvo ydų 
— Prieior' 

zultatų. 

Repeticijos privačiuose 
namuose 

as ovacijų 
supratimas 

Respublikonai sostinėje džiau 
giasi, kad gen. Eisenhower pie
tinėse valstybėse susilaukia o-
vacijų, o demokratai įrodinėja, j Chorvedžio ir dalyvių pašiau-

būtų nariais daktarų, inžinierių, k a d P i e č i a i eina J priešrmki-, k o j i m a g č i a s u m i n e t a ; 5 ne tuš-
minius susirinkimus ne Eisen- č i a i N e t a m | k a d j u o s pagirti, 
howerio kalbų klausytis, o pa- k a d p a skat int i , bet todėl, kad 
s iž iūrėt i į jį , n e s d a u g p ie t i eč ių p a < i e t o m i j p a s t a n g o m i s j ie g e -
nėra matę generolo iš šiaurinės r o k a i p r a š o k a k ą n o r s kitą. Per 
JAV dalies nuo to laiko, kai d u m e t u s c n 0 r a s dirbo neturė-
prezidento Lincolno generolas ( i a m a s pastovios pastogės. Nors 
Grant padiktavo taikos sąlygas d a ž n a i j a m t e k o prisiglausti šv. 

ti — dažniausiai reiškia neturė- pietiečių generolui Lee. I Kazimiero parapijos patalpose, 
ti jokios profesijos ir dirbti pa- tačiau sąlygos vertė kartais re-
sitaikantį darbą, kuris būna ma- Baime ir VlŠtOS petuoti \c privačiuose butuose. 
žai atlyginamas, nevisuomet pa-1 LABANON, Conn. — Paul Neretai pasitaikydavo, kad cho-
stovus ir dažniausiai — gana Mathcvvs ūkyje būrys vištų nu- ro dalyviai, susirinkę repeticijai 
sunkus. I s į g a n d o i r krito negyvos subė- ir radę žadėtas patalpas užra-

Įsigyti geresnę profesiją ir g u s j o s į vieną krūvą. Policija kintas, visu būriu leisdavosi jieš 
tuo būdu susikurti sau gražesnį m a n o , jog į višta3 neigiamai pa koti kur nors kito kampelio. 
gyvenimą šiame krašte yra la- v c i k č pravažiuojančio motociklo g-03 nenormalios sąlygos nepa-
bai lengva. Daug kartų tėvai ž i c ž i r b o s 

Vulkano, galėjo pakreipti savo augančius i 

GtuHt 4* ierat i t t r f t e fiifld* 
Utttifcriakit 

* - Turėki! p n i f | k*i 

FrOfttt m $1 # Mfttft kkfc atrl* 
IMA IMVy 

UNIKESiaVINGS 
m AND LOAN ASS0OATI0N 

oocAoe t, VMfm 
» • • • • • 4 

i mm • nm U I *»L nkmm. 
•įlaloUMIM,, 

tir 

Kaip prie Purvo 
taip prie Slibino Gerklės girdi- vaikus į geresnes profesijas, ta- » • • — > • — - • 

si klaikus, neužmirštamas dun
desys. 

Tame Yellovvstono parke tiek 
laug gamtos stebuklų, kad jei-
ju jo nors vieną kartą gyveni
me neaplankytumėte, mirtumė-
„e nematę ką gamta gražiau-
iio koncentruotai vienoje vieto
je gali parodyti. 

SKAITYK n n* na Aitru 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATPMK 
VISOKIU Rl'AIV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vletory 2-1273 
APKAINAVIMĄ IK PREKIŲ Pttl 

STATYMĄ TKIKIAMU 
NEMOKAMAI 

HAšTINft ATIDALYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto Iki 6 vai. vakaro Ii! 
sefitadlcnialH Iki 3 vai. vakaro •' 

» — • — • — i n ? — • « — — - - • » — « » i - 1 m 1.1 ĮJ'P) iii " iwwmf~w 
T^Ti i • ' i iTiin 'i t m " .i • I H U III i l in X * 

čiau tam jie patys dažniausiai 
neturėjo aiškesnio supratimo. 

Organizacijų ir spaudos tiks 
las yra nuolat skatinti ir patar
ti, kur ir kaip mūsų tautiečiai 
gali daryti pažangą. Tegu kiek
vienas pajunta, kad būti orga-

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR \& TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. VVAIbrook 5>9209 

I PARDUODAME ANGUS IK 
PEf lnMg ALIEJŲ 

PrtRKRAUSTOME BALDUS 
» Patarnaujamo gerai ir pigiaj 

STASYS FABIJONAS 
2148 SO. HOYNE A VE 

Tel, Virgiui* T TW7 

^rastai gaišindavo Jaiką. Nepa
kakdavo vienos ar dviejų valan-
-i:-\ W toledrivo praleisti išti
sus vakaru . O įo\ paskaičiuotu 
ručine Ir keUonen išlaidas, ras
tum?., kad p~v tą la;k> kiekvie-
ma o choristai yra išleidęs važi
nėjimam! benl po 20 doleriu. 

Y r i pasLaukcjiMičly 

Be cho. o Philadclphija ne
apsieis. Tą žino kiekvienas lie
tuvis, žino Kaulinio ir kiekvie
nas ch.rl.-rUi". Tai tik todėl jau 

VISKO UŽTEKTINA! — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašIdytuvuH, pečius, skalbiamas m is.nns, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldus ir 

^ 

km 
'• 

* & & ! « • 

Pagal Jūsij Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 

*V 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

S JP 
• • » • » • • - • • - • - • - • - • • < • • * » • * • « • • • • * • « • 4 • « « • « t . ' • « . * « « « « « 
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TELEVIfcM ) i BEI RADIO PARDAVIMAM IR 1 USYMAS !! 

ĮHftjPĮplapi i 
(gualffTed eng>neerB s e r v l c e l \ 

"~ '*** • • J \ Alin S ir,ytc'r><i <?*r*Ct 
» * . « . « » » « - » • * • • * * • « « . « « « . 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IH 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
KąitnlngaA Ir ($arantuotA.s darbą* 
Aparatai nemokamai paimami l> 

pristatomi j namus. 
DARBO VALĄ'4DOS: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. IUMKIS, 4119 So. FranctKut 

Telef. YA 7-1099 

SEGHETTI TKAVKL BUHEAU 
«45l So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 ir 79 

K E L I O N Ė S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname hllctus, vie^buėius ir solvarkonie visim su k e tone tnrtttttS 
dalykus, TI KIMK |iIBTWI4J HKVHIV. laidome ufidevUu>< Kelione 
planuokite is ftoUsto kitiems metams. Ankst km gMfeft Jf*H« biletus kaip 
lėkimui* laii> iv luivats, tai būsite tikri. KMUI tikrai gausite vietus. Plnc-
įlami biletus J»HH mus nemokėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei J geležinkelio stot| ar aerodromą, ne* 
visa tai atliksite vienoje vietojo — PAS MUS. 

fc=-
• • • PRADEK lAUPYTi PAS . 

MIDLAND SAVINfiS 
\X\\ MMN \SS0(iV1ION 

4038 Arebsr Avenue Ghicago 32, III 
Teleiona«: LAiayette 3-6719 

KHEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
^rr.UST SAIJMTRAS, SekretoHun 

•i —— 

• \ 
, 
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n MBOTuatra DRAUGAS, cmfiAdo. mLiStoffi 
, i i n i . > i i i i n i M i r i i i i n i Į - i . — 

trečiadienis, rugaSjo 1?, 1952 

REAL i:STATE 

Parduodamai! 2 butu. po 6 kamb. mfl 
rlnJa namas; l -mas aukfttaa karštu 
vandeniu ap&lld., M r a s krosnim; rū
sys; 2 autom, garažas: butas tusflas 
i-mum aukSto savininkui. Saukite: 

I VCi»i-itr 3-8078 
arba kreipkitės: 

8422 So. \\ »st« i n Ave, 

iwuMmw ^•••••' .••v. ' .^^'Jm^ŲMUilJl 

'DRAUGAS9* AOENCY 

BRICHTON PARK'E 
Parduodamas 1 aukšto mūrinis na
mas; 2 mažos krautuves; 5 kainba-
riy Imtas: (3 miegam.) . Koklių sie
nos virtuvfjo Ir prausykloje. Ąžuoli
niai papuošimai. 2 kamb. butas ril-
syjo: karitu vandeniu apšil t. (allo-
jum) i krautuve išnuomota; 2-trą. 
nori išnuomoti. Krautuvių nuoma 
$75; ruslo $30; savininkas užima bu
tą. Ant Weatern A ve. arti 44-tos. 

Kreipkitės: B. R. Pietkiewics 
2555 W. 47th Str. 
LAfayette 3-1083 

REIKALINGAS BUTAS 

n?mesio nuosavybių savininkams, 
l'nion Sheet Metai darbininkas, žmo
na ir 2 mergaites, jtoško 4-ft kamb. 
neapstatytą, šildoma buto. Oali mo
kėti iki $75. Pietuose — pietvaka
riuose arba vakarlm'j miesto daly. 
Arti katalikų mokyklos. Geriausias 
lalifldijimas. Gal nti užimti tuojau. 

Skambinkite: AHer.lit n 4-929H 

55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 
«MH bo. Oaktoy Av. 

I r«*. Vlrgiula i-«««<»—7-«M»4i 

Parduodam narna su taverna; Jei ne
noru pli-Kti su namu, tai galima pirk 
ti be namo; yra ant greito parda
vimo: seni žmones yra ir turi ap-
Ivfctt) Chloagą. 

5042 W. 63rd PU 

Naši." parduoda 2 ankstų narna. 12 
apstatytų kumbarial išnuomojami. Pa 
Jamos ) savaitę IM.no; butas savi
ninkui. Mažas JneAlmas, lengvas ift-
ttlmokejimns. 

IAUK1TB: 
\ I r u i i i l u 7-0009 

. - • • • • . , , - . . — n. • • • • - • — • i a k , . « _ 

n Y O \ V N I : K 

house in South Shore's; ldeal loea-
tion. Spnelous apt. Ist floor. 2nd and 
3rd floors yelld average ineome 1400 
u monita, <'omplot*>ly furn.shed from 
i, ra m i plano to \vashlng mnehlne. 

l»ox I I 111 I h - imp i - . 
2384 So. O a U e y 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PROGOS — OPPORTUNTTIES 

— •»>• ' ) » • • » » « • • • » » » » » » « . » » • • ! « » • • • 

Jauna katalikų pora prie CTA vyras 
dirbus, HU 14H n»en. va k u. skubiai 
Jtoško 4-5 kamb. neapstatytrj. šildo-
1114 butą. Pietvakariuose arba piet-
iMiuost-. Gali užimti tuojau. Geras 
paliudijimas, S tų nuomininkų Jus 
(ieškote. Skambinkit^: 

ItAdcliffe 8-7299 

DSmeslo savininkai! Atsakom Inga Jau 
na pora, auu airi*}, JieftKO «-» K*mb. 
ut'u^siui.. ta butą, pag -idaii.ania ap-
ftlldom - f" • • ' • . , . < Gali užimti tuo 
)au. Skambinkite — g j £ 

. * , . . » . . v . . t i 'ago H-2193 
dei gerų nuomininkų 

lAinch room and fountaln. Šame lo-
eation 16 years. Well loeatod steady 
nelghbofhood and translent trade. 
Good lease. R^a onable rent. Mušt 
be soen to appreclate. Inflpeetlon in-
vlted. Owner. 

2828 U . r,r.th St. 
Phone ElKptiblic 7-9491 

UKU* YVANTKI) — VYRAI 

Parduodama arti Šv. Mykolo 
bažnyčios 3 butų, 4 kamb. mū
rinis namas; krosnim apšild.; 
kaina $13,000; be agentų. 

1722 Wabansia Ave. 

HELVVANTED~ VYRAI* 

Dėmesio savininkai: patikima šeima. 
5 suaugę asmens skubiai turi gauti 
5-0 kam. neapstatytą butą bent kur 
vakarų priemiestyje arba Austin. Mo 
kes iki $85. Šioj vietoj išgyveno 11 
m.; 24 m. išdirbo toj pačioj vietoj. 
Geriausios rekomendacijos. Prašo 
šaukti: 

Vll lage 8-8705 

Patikima ftetma 4 akmenų, skubiai 
turi gauti 5 arba 6 kamb. neapsta
tytą butą. Norėtų gauti pietuose ar-
t»a pietvakariuose, bet eitų J bet ku-
rlą a p y l i n k f arti sual.Hloklmo. O e r i a u -
sii.s rekomendacijos. PraSo Saukti: 

( lUInrciest 8-9477 
bet kada 

EKCO Products Co. 
Turi keletą vietų dėl 

• TOOL & DIE M AKI CR 

0 DIE DESIGNERS 
įteikia patyrusių vyrų prie mažų bei 
vidutinio dydžio ..stamping, dravvlng 
and progressive dlos". Geros darbo 
sų lygos, svari dirbtuve. Proga pro
gresuoti. Visa elie darbininkams prie
dų. Imsime D, P. Telefonuoklte arba 
kreipkitės asmeniškai — 

ECKO PRODUCTS CO. 
1949 N. Cicero Ave. 

R K r k s h i r e 7 - 6 0 0 0 

TAVERNA 
Gerai einąs biznis; moderniški j -
rengimai; kartu Ir televizijos apara
tas; prieinama nuoma: gera sutar
tis. Parduoda pigiai; ideališka porai. 

ĮAUKITE: 
III IIIIM.MI 8-9082 

ii \ i : i » \ \ vi:I AND PAINT STORE 
Gerai Jslgyvenęs biznis, 20 metų vie
noj vietoj ant Judrios gatvCs Ber\vy-
ne. Parduodamas namas Ir krautuve. 
6 kamb. butas viršuj. Prieinama kai
na. Krautuve pilnai Jrengta. geros 
prekes. Skambinkite savininkui — 

STanley 8-0827 

Oombinntlon laundry office, hat 
cleanlng, shoe shine, šame looatlon 
12 years. Kstabllshed naborhood 
trade. Howard — Paulina vlclnlty. 
Husband ran operate, wlfe ean en-
gage in outslde oceupation. Well 
e<nilpped good lease, low rent in-
spectlon invlted. 7081 North Paulina 

Kotfers Purk 4-8970 

Auto body and repalr shop. Pldg. 
\vell eųulpped. Šame location 5 years 
In Clearlng, and industrial distrlct. 
Steady naborhood and factory trado. 
Mušt sell due to illness. 

5020 W. 03rcl Street 
Phone o\vner POrtsmcuth 7-0950 

7 a. m. to 5 p. m. evenings 
. < >akla\\ u 2850 .1. I 

Parduodama taverna geroj vietoj, pa 
stovioj kaimynystėj, ir prie gero pa-
slplrkimo. Gerai Jrengtais. [steigtas 
prleft 7 metus. Didele virtuve. „Good 
8tock", gera sutartis, teisinga nuoma. 
Taverna ant 9044 Cottage Grove Ave. 
Pilna kaina $5,300. Kviečiame apžiū
rėti. IlAtlolirf 3-9848 

Dėmesio, namų savininkai. Vidutinio 
am 2. katalikų pora skubiai jiesko 
4-:. kamb. neapstatyto buto, apšildo
mo, i -me ar 2-me augfite. Pageidau
tu piet. ar pletvak. miesto daly. Šio
je vietoje gyveno 19 m.; savininkas 
užima sau. Inžinierius Mercy High 
School. Skambinkite 

UOulevard 8-0488 

Dėmesio, savininkai. 2 suaugę ir 2 
mokyk. amž. vaikai skubiai jiesko 
4-5 kamb. neapstatyto buto, su ap
šildymu. Hrighton Park, Bridgeport 
;;:l<u apylinkėje. Prieinama nuoma. 
(Sali tuojau užimti. Prašo Saukti Mrs 
Klchards tarpe 9 v. r. ir 5 v.v. šio
kiadieniais. ATlantlo 5-0400. 

ATSAKOMINGA Seimą. 3 dirba, 
juodos lašės žmones, skubiai ieško 
f>-C kamb. neapstatytą butą pietuose. 
Nuolatine. Geras paliudijimas Skam
binkite Kl<;nwood 8-1426 dienomis, 
vakarais arba sekmadieniais. 

ANdover„3-8070 Mr. Hrown 

ATSAKOMINGA Jauna moteris no
ri 2 Vi-4 kamb. neapstatytą mleg. 
kamb. butų. South Shore arti Illinois 
Central pageidaujama. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite ANdover 1-6140, 
ext. 47 Šiokiadieniais. Vakarais Ir 
sekmadieniais GRovehill 6-0733. 

Dėmesio savininkai: vidutinio amž. 
pora skubiai turi gauti 4 . arba 5 
kamb. neapstatytą apSild. arba ne bu 
ta bent kurioj geroj apylinkėj; no
rėtų gauti Siaurės vakaruose jei Įma
noma; SloJ vietoj iftgyveno 11 m. Pri
einama nuoma. Prašo saukti: 

NAtionnl 2-1807 

REIKALINGI VYRAI 

Visokioms valandoms dirbti. 
Bendrą dirbtuves darbą 

Ateikite asmeniškai. 

CHICAGO CART0N CO. 
4200 So. Crawford Ave. 

Norima vyro ligonines valymui. 
Dienos darbas. Pastovus. Geros 
darbo sąlygos. Pietus ten gaus. 
Pasimatykite su Mrs. Garrett. 

4058 W. Melrose 

MAISTO, MĖSOS KRAUTUVĖ; geras 
įrengimas; įeinamas šaldytuvas; "deep 
freezer". įsteigta prieS 25 m. Del daržo
vių padėjimo šaldytuvas. 5 kamb. gyve
nami kamb. užpakalyje. Gera sutartis; 
prieinama nuoma. KarStu vandeniu ap
šildoma. Įkainuota prieinamai; Saukite 
savininkų: HOuU'vard 8-4304 

1 

Savininkai, dėmesio! 3 suaugę ir vienas 
užaugęs vaikas žūtbūtinai reikalingi 5 ar 
b kamb. neapstatyto buto ar namo, su 
apšild. ar be. Piet. ar pietvak. miesto 
daly arti katalikiškos mokyklos. Dabar
tinėj vietoje gyv. 10 m.; dabar namas 
parduotas. Patikimi žmonės; patys valys. 

Skambinkite BOulevard 8-8330 

NORIMA PATYRUSIŲ 
M E C H A N I K U 

Darbas pastovus. Galima dirbti virš
valandžius. Aukščiausias atlyginimas 
pirmos klases operatoriui. Puikiau
sios darbo sąlygos. Apmokamos atos
togos Ir Šventadieniai. Aprūpinimas 
ligonine. 

ARTI tfOKTH WKSTKItN IR 
UNION STATION 

The Electric & 
Machine Works 
19 S. Jefferson St. 

RAndolph 6-1125 

I DftL SUNKIOS UIOOS savininkas 
parduoda Tavarn ir Bandwioh Shop. 
1559 W. Itoosevelt Rd. Pietrytinis 
kampas. Blsntfl daromas tarp juo-

Į dūkų. Įsteigtas prleS 32 metus. Hend-
ros pajamos $7.500 per mėn. Pūr

u i uodą už $8.000 su vlskuom. 
STanley 8-3616 

PARDUODAMA TAVERNA, mūrinis 
namas; įsteigta prieš 18 m. vieta užkan
dinei; 2 kamb. užpakalyje; 2 autom, ga
ražas. Nuolatinis biznis; savininkas išsi
kelia į Florida dėl kitų. susidomėjimų. 
Prieinamai įkainuota. 

2531 So. Desplaincs 
Riverside, 111. Saukite savininką: 

RIverside 7-4452 

Savininkas parduoda taverną— 
likerio kombinacija; gerai įsteig 
tas apylinkes prekiavimas; par
duoda su namu arba be; ant 
kampo; 6 kamb. butas viršuje; 
kiti susidomėjimai ne šiam mies 
te priverčia pardavimą; parduo 
da už $16,500. 

gaukite: WE 6-8482 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jus jleSkote nuolatinio darbo su užtikrinta ateit im? 
G E N E R A L FINANOK CORP. 

Turi keletą darbų. Šiose srityse: • F I L E CLERKS — nereikia patyrimo 
• KKY IMJNCH OPERATORIŲ (Remington Rand) . Priimsime sąži
ningus tik ka baiguBias mokykla: malonios darbo salysos; jvaiiios pa
reigos; gausūs priedai: proga daryti pažanga,: ateikite arba Saukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

' GENERAL FINANCE CORP. 
184 W. Uikc St. (Priėmimo jstalga 3-elam aukSte) ANdover 3-2020 

rf= 

Candy Room Men 
MEN OR BOY PACKERS 

^ i 

MEN OR BOY PACKERS 
Thcse Are Your Benefits \Vhile 

Working For. . . 

F . & F . 
1. — Profit Sharing 
2. — Coffee IVIUMIS 
8. — Del lc io iu Free Meal Daily 
4. — Free Idfe Insurance 
."». — Free llospituli/atioii Insurance 
6. — Free Tnlforms 
7. — Ttvo W « r k Vacut i f in \Vith l 'ay 
8. — D o m u At Xnia.s 
8. — Time & M For Overtime 

10v — Steady Year 'round Work 
11. — Vou Woiik In A New Factory 

Employment Office Open Daily 
Inciuding Saturday Morning 

F. k F. LABORATORIES, INC. 
3501 W. 48th Place 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

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

HIGHLAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

HELP WANTKD — MOTERYS PARDAVIMUI 

BOOKKEEPER i 
Beginner for accounts payable 

and miscellaneous duties. 
Permanent: Good working 

conditions. 

J. A. DUBOW 

SP0RTING G00DS CORP. 
1901-15 Milwaukee Ave. 

FABRIKO DARBININKAI, 
ar norite darbą, kuris 
YRA NUOLATINIS, 
TURĮS APSAUGĄ. 

Niekad nebuvo streiko, pakels 
mokestį, jei padarysi daugiau 
((piece work). Turįs progos 
uždarbiui pakelti. Ateikite pa
sitarti del šių darbų: 

ASSEMBLERS-CONVEYOR 
INSPECTORS, PULL UP— 
TRUERS, POLISHERS — 
BUFFERS, WELDERS — 

ARC OR GAS 
MACHINE OPERATORS, 
HĄND TRUCKERS 

Kreipkitės šiuo adresu: 

6501 W. GRAND AVE. 

(Arti Fullerton) 

R e i k a l i n g a s v y r a s pr iž iūrė j imui 
ir pataisymai. Geras atlygini
mas. 

K r e i p k i t ė s : 

PIVARŪNAS BAKERY 
4622 So. Marshfteld 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo? 

International Pa 1s Corp. 
reikalinga 

SHIPP1NG ROOM PAGALBOS 
Nereikia patyrimo. Priimsime sąžinin
gus tremtinius; geros darbo sąlygos; 
švari dirbtuve; gausas priedai Įskai
tant užmokamas šventes ir atostogas. 
Ateikite asmeniškam pasikalbėjimui. 

International Parts 
Corp. 

1021 S. State St. 
Mr. Frank 

~HELP "WANTED" MOTERYŜ  

ASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY WORK 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Pleasant vvorking conditions 
Good starting wage. 

• Paid Holidays 
• Paid Vacation 
• Free Insurance 

FEE & STEMWEDEL 
2210 Wabansia 

•' ^ ' 

W O M E N 
For light factory work. Expe-

| rienced. 

i INDUSTRIAL COIL 0 0 . 
4056 W. Roosevelt Rd. 

If you are looking for steady 
employment and congenial sur-
roundings, we have the job for 
you. • 

Comptometer Operator 
Experienced but will consider 
trained graduate. Liberal em-
ployee benefits. Opportunity 
for advancement. Convenient 
tranaportation. Apply today 
for personai interview and dis-
cuss your future with 

CHICAGO LATROBE , 
411 W. Ontario 

G O O K 
FOR CONVENT 

and to live in. Steady Work. 
Good working condition. 

PHONE 
COhimbus 1-9599 

REIKALINGA PADAVĖJA ir indy 
plovėja. Geras atlyginimas. 6 d. sav. Už
mokamos atostogos; dirbkite geras va
landas. 

STANLEY'S WILL-DALE LUNCH 
Dyer 3041 

Dyer, Indiana 

FABRIKO DARBININKŲ 
NORIMA 

Geras darbas, 
NUOLATINIS, 

TURĮS APSAUGĄ 
Niekad nebuvo streiko 

Mokės daugiau, jei 
PADARYSI DAUGIAU 

Turi progos pakėlimui. Ateikite 
ir apžiūrėkite. Assemblers-Con-
veyor, Paint helpers, hand or 
wheel stripers, wheel lacers, 
packers, bench assemblers. 

.Susisiekite 
6501 West Grand Ave. 

(Arti Fullerton) 

EXPERIENCED (WHITE) 

Envelope machine operators. 
Permanent; Day Shift. Good 
working conditions. Excellent 
starting salary. Loop location. 

For intervievv call 

MR. JUPE 

WAbash 2-5395 

REIKALINGI — 
• O p n a t o r i a i 
• Plastic Molding Machines 
• Inspektoriai 
• Finishers 
• Dažu purškejai 
• Medžiagų tvarkytojai 
Daug priedų darbininkams 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 į vakarus) 

čhi yra pastovus darbas su saugia 
ateitimi sąžiningai moteriai. Bendras 
raštlnfis darbas. Malonios darbo sąly
gos, jvaiiios pareigos, jskaitant ma
šinrašti ir lengva diktavimą. Bus 
priimama Ir sugebanti pradedančlojl. 
Visi k'tl priedai. Susisiekite asmeniš
kai arba telefonu pasikalbėkite. 

2258 S. Union 
Tflylor 9-4546 

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

GENERAL CLERICAL 
WORKER 

>Ialonios darbo sal.vtros. jvalrlos pa
reigos kartu su mašinraščiu, sąskai
tom, lengvu diktantu. Proga naudoti 
savo iniciatyva. Imsime budria nau
jai pradedančia dirbti. 5 dienų sav., 
40 vai. Kreiptis šiandien asmeniškai. 

GUNTHROP-WARREN 
PRINTING CO. 

123 N. IVacker Drive 
Į 

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? 

General Finance Corp, 
Turi keletą atidarymų šiose srityse: 
• PILK CLERKS — nereikia paty
rimo • KKY PUNCH OPERATORIŲ 
(Remington Rand) . Priimsimo sąži
ningas tik ką baigusias mokykla; 
malonios darbo sąlygos; i vairios pa
reigos; gausūs priedai; proga daryti 
pažangą; ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui. 

General Finance Corp. 
184 W. Iiiike St.. ANdover 3-3020 

(Priėmimo Jstaiga 8-čiam aukšte) 

Ar Jfls jieškoto nuolatinio darbo su 
užtikrintu ateit im? Mes turime kelis 
darbus šloso srityse: 

• BILLING CLERKS • MA-
S I N I N K K S • FILE CLERK 

Malonios darbo sąlygos; įvairios pa
reigos. Maža Jstaiga. Grupės apdrau
dimas ir ligonines apmokėjimui pro
grama. Ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui. 

Undertakers Supply 
Co. 

331 So Peoria 
MOnroe 6-1040 

MR. KOETKE 

BUSINESS SERVICES 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dylerts, kur) klek* 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 Įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
dUteiks Jums sąžiningiausią ir 
nandaugiausią patarnavimą. 

Ataarga gčdott nedarą 

Prieš perkant automobilį, nepa-
cnlrskite užeiti ar telefonuoklte. 

MR. A SLUTAS 

ftestern Aulo £xchange 
0400 So. VVetttern Ave. 

KEpubltc 7-6400 

Parduodama Gydytojo Kabineto Įrengi
mai. Kaina prieinama. Kreiptis: Mrs. E. 
Kūlis 3259 So. Halsted St. arba šaukite 
HEmlock 4-0709 arba VIctory 2-9584 

Parduodamas valgomojo kamb. se
tas: stalas Ir 6 krėslai; g«>ram sto
vyje; stiklo viršus; parduoda pigiai, 
.šaukite: PROSfltM 0-&278. Kreipkitės 

5542 So. Talman Ave. 

DftMEBIO. SAVININKAI! 
Gaukite mflsų kainas pirma 

ĮDEDAME PLAJTIC WALI, TILE 
Taip pat 

FI,OOR TILR COVERINO 
Nemokami apskaičiavimai 

CRavvford 7-5815 NAtional 2-8266 
BErkshire 7-7820 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 

TAISYMAS 
2156 VV. 23rd St.; YA. 7-0841 
laikrodžiai elektronlHkai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybe* visose 
Oikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

DftMKRIO „BOWLEIt8" 
KETVIRTADIENIO VAKARO I.TGA 
—. 8-80 vakare. Viena 16 ratelių ly
ga arba dvi 18 ratelių, lygos. Išnau
dokite savo poilsio laiką maloniame 
Ir nuoširdžiame sporte. Rezervavi
mams Ir tolimesnei Informacijai pa
telefonuokite ar pamatykite Harry 
arba Buek. 

KO I THTO\V N RECREATION 
6046 Ko. Halsted Ktr. 

Tol. FAgteuood 4-9780 

IŠNUOMUOJAMA 

Skclbkitės "Drauge" 

Rrigbton Park'e Ifinuomojama krau
tuve*, garu apftlld; ant kampo, prleft 
bažnyčia, 15 m. btivo gelių krautu
vė. Gali būti pakeista ) bent kokj 
biznj. Savininkas duos už prieinama 
nuoma. 

29'i3 W. 4»rd St. 
SAUKITE: 

Vlrginla 7-3458 

išnuomojamas 5 kamb. butas su vo
nia ir centraliniu šildymu. 

Kreiptis: J. Skrinskas 
5713 So. May St. I 

HELP WANTKD — VYRAI 

•V, 

MACHINE OPERATORS 
FOR 

LATHE and MILLING MACHINE 
GOOD WAGES AND VVORKING CONDITIONS 
LIBERAL INSURANCE AND PENSION PLAN 

Call Mr. ROWOLD 
WAbash 2-7981 after 7 p. m. 

4> 

VYRAI! VYRAI! VYRAI! 
Esate kuo skubiausiai reikalingi šiose srityse: 

LATHE HANDS • SET - UP MEN! • STEEL ROLLING 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

Valandos: 7:30 iki 4 vai. vakaro 
Nuolatinis darbas — gausūs priedai 

Aukščiausias Atlyginimas 

SPARKLER MFG COMPANY 
MUNDELEIN, ILLINOIS 

S/ Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

RYERSON STEEL 
tuojau pat turi vietų 

STEEL WAREH0USE PAGELBIHINKAMS 
Geros darbo sąlygos, švari dirbtuve, 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 
•Vi 
F 

% 

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

JAS. P. MARSH CORP. 
3501 W. Howard KVANSTON AMbassador 2-4300 

^ 

4 ==-- ^ 
MEN WANTED AT ONCE 

(MA1TRESS MEN) 
TAPĖ EDGE OPERATORS, TUFTERS, ROLL EDGE 

OPERATORS. 
Our men are making from $70 to $120 a week on this job. 

APPLY YVRITE OR WIRE 
Mr. E. I. Bronstien 

THE UNITED STATES 

K 
ST. PAUL 14, MINNESOTA 

^ 

. 
• 

\ • 
« 
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Trečiadienis, rugsėjo 17, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

Tylūs darbai 
Kilni geradare Taip pat per visus savo gyve-

~ ,. - , . . u - nimo metus gausiai aukoja šv. 
Daugelio zmomų darbai būna j T̂  . . ,_ v ~ 

Kazimiero seselėms, šv. Pranciš išgarsinti laikraščių puslapiuo
se, jie žinomi kaipo žymūs vei
kėjai vienoje ar kitoje srityje. 
Tačiau dar daugiau yra žmonių, 
kurių darbai ne visiems yra pa
stebimi. Jie dirba kukliai, ty
liai, nesiskelbdami. Jų aukos 
beveik niekam nežinomos. Ir 
štai, tokių tarpe mes turime 
vieną seną Brighton Parko lie
tuvių kolonijos gyventoją Ro
zaliją Dajpraitę - Rekašienę, ku 
ri šiais metais švenčia savo 40 
metų sukaktj nuo atvykimo j 
Ameriką. 

Rozalija yra gimusi Latvijo
je, Rygos mieste, 1899 m. ir vi
sai mažyte buvo atvežta į Lie
tuvą, kur jos tėveliai apsigyve
no Šilalės valsčiaus Tribinių pa
rapijoje, Pa jerubinio km. Cia ji 
leido pirmąsias kūdikystes die
nas gražioje gamtos aplinkoje. 
Puikūs miškai, nepaprastai gra
žiai žaliuojančios pievos ir jose 
tekanti Akmena su savo skar 

kaus remejų fondui, Nek. Pras. 
seselių Gildai, Balfui ir visoms 
draugijoms, kurios tik kreipia
si. Ji nuolatos darbuodavosi pa
rapijos išvažiavimuose, šeimi
ninkaudavo choro parengimuo
se ir jvairiose vyčių organiza
cijos programose. 

Vyksta Lietuvon 

1937 m. birželyje su dukra 
Filomena R. Rekašiene atosto
gauja Lietuvoje keletą mėnesių 
pas savo gimines. Tada besiku
riančiai Tūbinių parapijai ji bu
vo itin labai dosni. Atremonta
vo bažnyčią iš lauko ir iš vi
daus, padovanojo keletą arnotų, 
albų patiesalų ir įvairių alto
riaus papuošalų. Taip pat ne
pamiršo ir savo mirusio tėvelio, 
ant kurio kapo pastate šlifuoto 
akmens kryžių. Na, žinoma, ir 
gimines gausiai padovanojo. 
Tuo metu Tūbinių parapijos kle 

ytmiiiiį,. .. nirimui 

« 

IŠLAIKĖ ATLETIKOS EGZAMINĄ 
•i . II . . i iH.I .II .IKIĮIIĮIj i ) i, n , i i m m m i i > > iW.Į.W-'J"•»•!- ' ' )M 

Vargšas yra ne tas, kurs ne-, # 
daug turi, o tas, kurs daug no
ri. — Seneka 

?% 

džiais įkvepe Rozalijai nuolati- b o n u b u v o a- a- k u n - D- M a 

nį geraširdiškumą. 
Išvyksta Amerikon 

Anuomet susidarius gyveni
mo sąlygoms, kaip ir daugeliui 
lietuvių, Rozalijai teko palikti 
savo kraštą ir iškeliauti j ne
žinomą Ameriką. Po kelių metų 
ji pasirenka savo sunkaus gy
venimo palydovu Juozą Juozaitį 
ir su juo sukuria lietuvišką šei
mą. Tačiau po trijų bendro gy
venimo metų, kai Chicagoje 
siautė didžiule epidemija, mirš
ta jos vyras. Po mėnesio mirė 
ir sūnus, bet liko dar duktė Va
lerija. Sunkios buvo dienos, ne
pažįstami veidai ir žmones ly
dėjo kasdien. 1925 m. Rozali
ja išteka antrą kartą.u^. poni-

siulis (žuvęs pask. karo metu), 
kuris parapijos vardu Rozalijai, 
kaipo bažnyčios geradarei, pa
dovanojo puikų adresą. Ir su
grįžusi Amerikon ji nepamiršo 
tėviškes bažnyčios, savo arti
mųjų ir visus gausiai rėme sa-

Mario J. Snie, 23 m. amžiaus, turinti nulaužtą koją, New Yorke 
stojo į atletikos egzaminą, kad parodžius savo tinkamumą 

policijos tarnybai. Egzaminą išlaikė. 

J A 
PAULINA 

PETRUŠEVIČIENĖ 
Po tCvals l i M K O M S 

Gyveno 2511 W. 71 St. 
Tol. KKpubllc 7-U444 

Mirė antradlen], ruguojo 16, 
1002, 10:45 vai. ryte, sulaukus 
G8 m. amžiaus. 

Glme Lietuvoje. Kilo 1$ Tau-
iiiKČs apskr, ŠilalOs parap. 

Amerikoj išgyveno apie 49 m. 
J'usillko v.idellame nuliūdimu 

2 sunūs — Mykolas, smuikinin
kas, Kostas ir duktė J OHO ph i no; 
brolis Juozapas Raudonis Ka
nadoje ir ftelma; svogerial —-
Mykolas ir Stanislovas ir ju sti
rnos; ir kiti gimines, draugai ir 
pafcjstamt. 

Kfmaa pafiarvotas Anthony 
PetkuB koplyčioje. G8 12 South 
W>stem Avo. 

LaldoutvcH jvyks sefitadlcnj, 
ruKH.'Jo 2<i d., ift Koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydžta J Gimimo 
Paneles 8vč. parap. bažnyčiai 
kurioje jvyks fc-odulingos pa
maldos už vellončs siola. Po 
pamaldų bus nulydCta J Av. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir paž)Htamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo: sūnūs, duktf\ brolis 
su Arimą, švogcrtal su šeimomis 
ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktoiius A'ntho 
ny Petkus. Tol. G R G-0142 

• " ' • 

Šiuo metu R. Rekašienės svei
kata yra pablogėjusi, tačiau ji 
niekada neatsisako padėti savo 
aukomis bei darbais. Per visą 
jos gyvenimą tęsiasi labdaringi 
darbai. Šia proga palinkėkime 

vo aukomis. Be to, ji yra pa- j jai, kad ji dar gyventų ilgus me 
dėjusi ir Andriejavo parapijos 
bažnyčiai. 

Padeda tremtiniams 

Kruvinajam bolševizmui už
plūdus Lietuvą, ji dar labiau 
sielojasi jos likimu. Ir kai tūks 
tančiai lietuvių atsirado Vokie
tijoje, ji nerasdama savo gimi
nių pabėgėlių tarpe, šelpė visai 
jai nepažįstamus asmenis. Kai 
reikėjo parūpinti dokumentus 

tus ir kad dar nors vieną kar
tą galėtų išvysti laisvą savo tė
viškės žemę. V. T. 

V 
\ 

Chlorofilas naikina degti
nes 

faco Rekašiaus, kuris tuo metu j įvažiuoti \ šį kraštą, ji net ne-
irgi buvo našlys ir augino vieną; klausdama jokių asmenį apibū-
dukterį Sofijos vardu. Po me 
tų jau buvo padidėjusi šeima: 
gimė Filomena. 1929 m. duktė 
Sofija įstojo į šv. Kazimiero vie 
nuolyną. kur šiandien vadinasi 
sesers M. Melanijos vardu. Duk 
te Valerija ištekėjusi, o Filo
mena, kuri gyvena kartu su tė
vais, yra žymi vyčių organiza-
jes veikėja, priklauso parapijos 
eh>rui ir kitoms draugijoms. Be 
to, 'puikiai kalba ir rašo lietu
viškai. Moka daug dainų. 

Dalyvauju lietuviškame 
gyvenime 

Nuo pat atvažiavimo į Ame
riką Rozalija priklauso ALRK 
Susivienijimui, Šv. Agotos drau
gijai, Blaivininkų, Maldos Apaš 
talavimo ir Tretininkų draugi-
i ms. Pirmojo pasaulinio karo 
metu, susitaupiusi šiek tiek pi
nigų, uoliai prisidėjo prie Lie
tuvos Fondo savo aukomis. 

Philadelphijos universiteto 
studentas James Campbell iš
rado, kad prarijus chlorofilo 
tabletę galima pašalinti degti
nės kvapą iki to laipsnio, kad 
policija iš kvapo negales pažin
ti girto šoferio. Šitų išradimu 
džiaugsis girtuokliai, o policija 
turės vargo, nes negalės taip 
greit iš kvapo nustatyt, ar so

dinančių žinių, tuoj siuntė rei
kalingas garantijas ir kvietė 
pas save. Jos motiniška globa j £ į girtas" ar ne. 
naudojosi Vytautas Radžius, 
Vaclovas Monkus, Alfonsas Ge 
čas, Justinas, Teresė ir Liudas Įvežama daug metalų 
Cesnaičiai, Jonas Spurgis, Al-j National Security Resources 
binas Gudavičius, Alfonsas, An- Į Board paskelbė, kad daug svar 
tanina, Kristutė ir Egidijus j bių metalų ir mineralų J.A.V. 
Spurgiai, Teodoras Mitkus ir turi įsivežti iš kitų kraštų, nes 
kiti. Visur ji buvo pilna arti- vietoje randamų neužtenka. 
mo meilės; tik stiprus pasitikę- Pavyzdžiui, tenka įsivežti apie 
jimas Dievu leido jai ištverti 90 % nikelio, 33'/c švino, 92 < o 
užsibrėžtame kelyje. asbesto ir k. 

%%Mes Radome 

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

\ kur sutaupos neša aukštą 
dividendą / 

Our New Home t . į į į j 

Distriel Savings 
H< aod loan Mseciation 

* * • • • * < 

3236 S, Hotsted St., CftteogiJ 6 
<«\\ 0». \ . \ , 
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L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

NUO UŽSISENfcJUSIU 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kuri* kenčia nuo SENŲ AT-
vi Kl/ ir RKAULŽIV *AIZDŲ. Jio 
n. K;«U ramiai s6d6ti Ir naktimis mie
goti. nfH jų užstHenSjualoB žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
niož6jlmą ir skaudėjimą senų at
viru Ir skaudančiu žaizdų, uždekite 
DKGl'T-O Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir Kalfisite ramiai miegoti nak-
t). Vartokite JJ taipgi nuo skaudžiu 
nudegimu- Jis taipgi pasalina nležf-
||mą Ilgos, vadinamos PSORIAS1S. 
Taipgi paftalina pc rs€jlmą Ilgos, vadi
namos ATHLUTIO'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplyftima tarp-
piriclg. .lis V * tinkamas vartoti nuo 
džiūstančio* Ir suskilusios odoM Ji* 
yra gera gyduole nuo \ įsų išviršiniu 
odos ligų. LEOULO 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių. perAtami* Ir 
mežinčiu kojų. Legti
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et.. 
11.26 Ir I3.&0. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
ir apylinkėse ir Mil« 
vvaukee, a r b a a t -
siųskite motiey orde 
U J —• 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St , Chicago 34, 111. 

JKUlberry 5-3694 

U Ž U O J A U T A 
1952 m. rugsėjo mėn. 6 dieną staiga mirė 

JUOZAS PETRAITIS 
L. N. KARO INVALIDAS, VYČIO KRYŽIAUS KAVALIERIUS 

Ilgus metus tarnavęs Kauno Karo Muzejujc. 

L. N. Karo Invalidų Sąjungos Valdyba užjaučia liūdesio 

valandoje 

IEVJ PETRMTIENĘ ir DUKTERIS 

Sąjungos Valdyba 

i )MII I | IMIl l l l l l l | | | IMII I I I I I I I I I I I I I ) inil 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 l l l l l inil l l l l l | i f; 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
~~ savininko — 

SLrtUTIS 

St Casimir Monumcnt 
Company 

8914 West l l l th Street 
•k'ienan Blokaa nuo Kapinių 

DkUlauoian PamlnUaoH 
Plnnn P»nlrtnltlmB« Mi(sal« 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

« — 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti tavo taupomus puiigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto aeprižadu, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. , 

MOSU TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

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

LIETUVIŠKA M 
JOttN PAKEL, President 

« 
Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 

po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryU visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

—.— 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVĖS OPEBAVIMO IŠLAIDOM 

BAKO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS UŽ SAVE 
Chicagos 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 į šią įstaigą. 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

TURE 
LAfayette 

3-3171 

• ^ 
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John F. Eutleikis | 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia fivenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

•BiyiiiEfc: 

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

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, ILL. a C E R O , IiJL 

GRovehill 6^)142 

HEmlock 4-2644 

TOunhalI 3-2109 

•SM&S.1 '̂ 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šsuklU 

MA2EIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. W>stfm Ave. Air Conditioned koplyCii 
RKpubUc 7-8600 — 7-6601 Automobiliams vieto 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JOsų namy. 

SUKANTĮJĮ YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulnn.su patariuivi-
nias y r a teikiama* 
diciu> ir n a k t J. Rei
kale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 
Roselando dalyse i r 
v i s o s e Chicagos tr 
(nujaus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. M1CHIGAN AVE. rUMma« 5-1270 

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

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

P0VIUS I. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds* 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITIJAMCA A V E . *\ Tel. YArdii 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIfcIUS 
4348 S. C5ALIFORN1A AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 VVEST 44>th STREET Tel. YArds 7-0781 

http://Ambulnn.su
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Trečiadienis, rugsėjo 17, 1952 

/ rnu 
X Juozapas Petraitis, rugsė

jo men. 6 d. miręs Chicagoje ir 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse, buvo Lietuvos karo vete
ranas, savanoris, Vyčio kryžiu
mi apdovanotas; kautynėse už 
Lietuvos laisvę buvo nustojęs 
68% darbingumo (nustojęs kai
res akies ir sužeistas į galvą). 
Mirė bedirbdamas sunkų darbą, 
gavęs širdies priepuoli pačioje 
darbovietėje. Apie velionio nuo
pelnus laisves kovose mūsų 
dienraščiui pranešė gen. Na-| vyksta Tėvų Marijonų Bendra-
gius, Invalidams Šelpti Komi- j darbių Chicagos Apskrities su-
teto Pirmininkas, reikšdamas • sirinkimas 8 vai. vakare, Auš-

. X Kastas Bružas, vienas iš 
I naujausių tremtinių, yra vie

nas iš uoliausių veikėjų Rose-
lande. Daug veikia Balfo 57 sky 
riuje. Dabar darbuojasi, kad 
gerai pavyktų Balfo naudai ruo 
šiamas vakaras, kurs įvyks spa 
lių 19 d. Visų šventų par. salėj. 
Bus vaidinta „Svetimos Plunks
nos". 

X Chicagos ateitininkai ruo
šiasi iškilmingiau paminėti 25 
m. jubilejų nuo Palangoje įvy
kusios ateitininkų reorganizaci
nes konferencijos, švente įvyks 
spalio 26 d. Programoje numa
tytos pamaldos Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir po pietų gražioje 
Evergreen County Club salėje 
įvyks- akademija — pobūvis. 

X šiandien, rugsėjo 17 d., į-

GENEROLAS SftDI ANT ASLOS 

užuojautą velionio šeimai bei pa 
čiai Invalidų Sąjungai. 

X Kazimieras ir Ona Pilipo-
niai praėjusį sekmadienį savo 
artimųjų būrelyje minėjo 15-
kos metų vedybinio gyvenimo 

ros Vartų parapijos salėje. Visų 
skyrių Valdybų prašome šiame 
susirinkime dalyvauti. 

X Lietuvos Vyčiu seimas, į-
vykęs Dayton, Ohio, per Asso
ciated Press praskambėjo po vi-

sukaktį. Jų ši sukaktis pripuola j są Ameriką. Chicago Sunday 
trečiadienį, rugsėjo 18 d. P-nai Tribūne tą žinią turėjo praėju 
Piliponiai turi valgomųjų daik-1 sio sekmadienio laidoje, 
tų krautuvę Vlado ir Marijonos x B r pįvarūnienėa s u g r įž tu-
Milkų namuose, 3248 So. Grcen 
str. 

Lietuvių laikraštininku pagerbimas 
Nedaug teturime atsitikimų, RK Federacijos pirm.; Leonar-

kad kas iš lietuvių laikraštinin
kų redaguotų tą patį dienraštį 

^ H ^ — 1 — ^ — « W M ' • • • • • — • • • - —•• -i 

Gen Eisenhovver, respublikonų partijos kandidatas į prezidentus, 
po prakalbų sėdi ant aslos New Yorko Park Lake Hotelyje ir 
tariasi su „Citizens for Ei£enhower" organizacijos nariais, kurių 
tarpe yra atstovai iš visų 48 Amerikos valstybių. Generolas 

matosi ant aslos sėdįs paveikslo priešakyje. 

A. J. VALSTYBĖSE i 
— Literatūrinė naujiena. Ne-Į 

periodinio poezijos, prozos ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJ 

X Dail. Adolfas Valeška su 
bendradarbiais dail. K. Viesulu 
ir dail. A. Kurausku išvyko į 
Norwood, Mass., dekoruoti lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčią. Pa
gal parapijos klebono kun. F . 
Norbuto pageidavimą bažnyčia 
bus išpuošta lietuviška orna
mentika. 

vių pagerbtuvės, kurias suruoš* 
Moterų S-gos 21 kp., gražiai pa- i 
vyko. Vakarui pirmininkavo J. 

X Šiluvos atlaidai švč. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioj baigėsi pirmadienio vakare 
iškilmingais mišparais ir pro
cesija. Daugiausia žmonių atsi-

Čepuliene. 

X Albertas Ivanauskas, tar
naujantis laivyne, Pr. ir K. Iva
nauskų sūnus, šiomis dienomis 
turi atostogas, kurias pralei
džia pas tėvelius 18-tos gatvės 
kolonijoj. 

X Iv. Kryžiaus parapijos cho 
ras praeitą sekmadienį turėjo 
išvyką į Chesterton, Ind., kur 
gražiai pasilinksmino choristai-
ės. Kun. A. Linkus parodė dauc 
nuoširdumo chorui. 

lankė pirmąją ir paskutiniąją 
atlaidų dieną. Kitomis dienomis X šv. Kryžiaus bažnyčioje 
karštas oras šiek tiek neigia- stropiai taisomi vargonai. Juos 
mai atsiliepė į gausų žmonių reikia sutaisyti iki spalio 26 
laikymąsi. dienos, nes tos dienos vakare 

X 40 valandų atlaidai Sv. Pe
tro ir Povilo parapijos bažny
čioj W. Pulimane prasidės a-
teinantį sekmadienį rugsėjo 21 
d. per sumą, o baigsis iškilmin
gais mišparais antradienį, rug
sėjo 23 d. Tų atlaidų proga pa
mokslus sakys kun. Vyt. Bag-
danavičius, MIC. 

X Adv. Antanas (Mis, Sa-
nitary Districto patikėtinių pre 
zidentas, dalyvavo gen. Eisenho 
werio pasitikime Englewood sto 
tyje praėjusį pirmadienį. Pasi
tikimo atvaizde, įdėtame Chi
cago Tribūne antradienio lai
doje, figūruoja ir adv. Olis. 

X Ignas Serapinas praėju
sią savaitę skaitė įdomią paskai 
tą apie Praną Vaičaitį Margu
čio programoj jauniems klausy
tojams F kirto j daly. Vaičaičio 

lankysis vyskupas ir teiks Su
tvirtinime Sakramentą. 

X Visu šventųjų parapijos 
Šv. Vardo dr-jos aštuoni na
riai buvo išvykę į Mays Lake 
pranciškonų vienuolyną reko
lekcijų. Sugrįžę, reiškia pasiten
kinimą viskuo. 

X P-nia J. Grish, atvykusi 
iš Los Angeles aplankyti duk
terį p-nią Ritą Kruder ir anū
ką Marąuette Parko kolonijoj, 
atgal išvyks ketvirtadienį rug
sėjo 18 d. 

X Marijona ir Juozas šalčiai., 
„Draugo" skaitytojai, gyvenę 
Marąuette Parko kolonijoj, iš
vyko gyventi pas dukterį Lilę 
Howard, 388 Laswell Ave., San 
Jose, Cal. 

X Šv. Kazimiero vienuolyno 
rėmėjų rudeninis piknikas įvyks 

kų pirmasis numeris jau pasie
kė Jungt. Amerikos Valstybes 
ir Kanadą. Leidinys spausdina
mas Argentinoje. Jį redaguoja 
Kazys Bradūnas, Juozas Gir
nius, Juozas Kėkštas, Henrikas 
Nagys ir Alfonsas Nyka-Niliū-
nas. Anot jų Literatūros Lankų 
tikslai yra aiškūs ir paprasti: 
grąžinti beveik totaliai praras
tą literatūros, kaip estetinės kū 
rybos, nepriklausomybę, atsta
tyti normalią vertybių gradaci
ją, kuri paskutiniu metu perio
dinėje spaudoje infliacinės kri
tikos buvo visiškai sunaikinta, 
ir išlaikyti nuolatinį kontaktą 
su Vakarais. 

Šiame numery rašo: Antanas 
Škėma, Kazys Bradūnas, Jonas 
Mekas, Vladas šlaitas, Juozas 
Kėkštas, Julius Kaupas, Albi
nas M. Katiliškis, Czeslaw Mi-
losz, Thornton Wilder, Carlos 
Bousono Langston Hughes, 
Walt Whitman, švedų lyrikai, 
Jonas Staniškis, Juozas Gir
nius, Henrikas Nagys, Vytau
tas Statkus, Coppelius, Andrius 
Sietynas, Leonas Miškinas, Juo 
zas Lingis. 

Numeris iliustruotas 
Pavienio Literatūros Lankų 

egz. kaina 1 dol. 
Visais leidinio reikalais ra

šyti: Kazys Bradūnas, 1127 
Bayard S t , Baltimore 23, Md. 

— Tautos šventė Pinneberge. 
Čia sekmadienį Tautos šventės 
minėjimas sutraukė visus mūsų 
sveikuosius lietuvius į bažnyčią 
ir į salę. Pamaldas katalikams 
atlaikė kun. V. Šarka, o evan
gelikams — kun. Jurkat. Iškil
mingąją dalį salėje atidarė p. 
Funkas. Susirgusį paskaitininką 
turėjo pavaduoti kun. Šarka. 
Žaviai padeklamavo du eilėraš
čius E. Šveikauskais. Minėjime 
dalyvavo apie 15-20 lietuvių. Be 
siskirstant suskambėjo lietuviš
ka liuadies daina ne tik garsiai, 
bet ir gražiai. Tai nuopelnas 
Banevičienės, Maziliauskienčs ir 
mūsų studentų: P. Jurkaus, A. 
ir B. Petkauskų. 

— Luebecke Tautos švente" 
buvo atžymėta tik katalikiško
mis pamaldomis Artilerijos ka
reivinėse. 

per 25 metus, kaip L. Šimutis, 
vyr. „Draugo" redaktorius ar
ba, kad kas toje pačioje redak
cijoje išdirbtų 35 metus, kaip 
ign. Sakalas. Jų pastangas ir 
pasišventimą įvertino Pijus XII, 
juos apdovanodamas garbės me 
daliais „Pro Ecclesia et Ponti-
fice". Dabar atėjo eilė, kad ir 
lietuviškoji visuomenė jų asme
nyje pagerbtume lietuvius laik
raštininkus, kurie dirba dažnai 
net neturėdami tų sąlygų ir to 
atlyginimo, kuris jų sugebėjimų 
žmonėms pritiktų. 

Kadangi L. šimutis bei Ign. 
Sakalas yra ne tik laikraštinin
kai, bet ir visuomenininkai, tai 
jų pagerbimui ruošti sudarytas 
komitetas, susidedąs iš atstovų 
tų organizacijų, kuriose jų vei
kimas reiškiasi. 

Pagerbtuvių komitetą sudaro 
sekantieji: Jack L. Jatis, pirm. 
Chicagos apskr. Lietuvos vyčių 
pirm.; Antanu, Rudis., Lithua-
nian Chamber of Commerce of 
Illinois pirm.; Pranas Bizaus
kas, Lietuvos Vyčių senjorų 
pirm.; Vincas Paukštis, Chica
gos apskr. A. R. K. Lietuvių 
Susivienijimo pirm.; Eduardas 
Pavis, Chicagos apskr. ALRK 
Federacijos pirm.; kun. Anta
nas Juška, „Draugo" Bendra
darbių Draugijos pirm.; p. E. 
Samiene, Amerikos Lietuvių Ta 
rybos Chicagos skyriaus atsto
vė; B. Tūbelis, Chicagos apskr. 
Balfo atstovas; prof. B. Vitkus, 
atstovas Lietuvos Ateitininkų 
draugovės; Stasys Pieža, AL-

Trumpai iš visur 
- Islandijos, Švedijos, Nor-

das Šimutis, Jr . ; Jonas Pili-: vegijos ir Danijos užsienių rei-
pauskas; kun. Vytautas Bag- kalų ministeriai dvi dienas po-
danavičlus, MIC, „Draugo" re- sėdžiavo Islandijos sostinėje ir 
dakcijos moderatorius; ir kun. tarėsi s"udaryti „šiauriečių ta-
P. P. cinikas, MIC, Tėvų Ma-' rybą", kuri iškilus bendram rei-
rijonų Spaudos Reikalų vedė-! kalui susirinktų ir tartųsi dėl 
jas. gynimosi. 

— Atvyksta. George Kennan, Komiteto nariai nutarė pa
gerbtuvių banketą suruošti spa 
lio 19 d. 6 vai. 30 min. B i a - ' J A V ^ a s a d o r r n s Maakvoje, 
marek viešbuty, VValnut salėje.! ™^ 1 9 d- a t v y k s t a » London* 
Pagerbimo vaišės bus paįvairin- P*«™tyt i su JAV ambasado-
tos menine programa, kurią ™™";_ " *"*'" m ° ' 
tvarko mūsų jubiliato sūnus, 
kompozitorius L. šimutis, jr. 

Sudarytas svečių priėmimo 
komitetas, j kurį įeina: O. Pie-
žienS, M. Kudiene, J. Pilipaus- kunigo, nes jų yra labai maža 
kas ir St. Rauckinas. Dailinta 

matais. 

— Filipinuose kasdien miršta 
apie 650 katalikų, kurie negali 
prisišaukti mirties valandoje 

• i 

DID. BRITANIJOJ 
— Išeis „Gyvulių ūkis". Ne

trukus „B. Lietuvoje" baigia
ma spausdinti G. Orvelio fan
tastinė apysaka „Gyvulių ūkis", 
kurią į lietuvių kalbą išvertė F. 
Neveravičius. Lietuvių Namų 
B-vės leidykla šią apysaką iš
leis atskiru leidiniu. Lietuviams 
labai verta su šia išgarsėjusia 
apysaka susipažinti, nes joje 
linksma forma vaizduojamas 
mums taipgi pažįstamas komu 
nistinis gyvenimas. 

— Bonifacas Janušauskas, 
buvęs Šv. Jurgio ir Švč. Ma
rijos Gimimo parapijų vargo
nininkas, dabar su žmona gy
venąs Los Angeles, Cal., pergy-

— J. Serafinaitė" apie Lietu
vą. Škotijoje yra plačiai pažįs
tama p. J. Serafinaitė, kuri ne
seniai šventė 17 metų sukaktį 
kaip palydi vargonais lietuviš
kas pamaldas. „B. Lietuvio" 

eilėraščių paskaitė Nijolė š id - | Vytauto Parke sekmadienį, rug 
lauskaitč. > 

X Stasys Pieža, vienas iš 
Chicago Herald-American re
daktorių, plačiai aprašė minėji
mą „I am an American Day". 
Paminėjo, kad programoj daly
vavo ir Dariaus-Girėno postas. 

X Dr. B. T. Dirmeikis per 
Margučio radiją kiekvieną va
karą patiekia žinias iš Ameri
kos gyvenimo ir viso pasaulio. 
Jis padaro kartu ir politinę ap
žvalgą. 

X Prof. S t Kolupaila praė
jusį sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
savo namitose, So. Bend, Ind., 
turėjo gausų būrį viešnių ir sve
čių, suvažiavusių jį pasveikinti 
60- gimtadienio proga. 

sėjo 28 d. 

X Kun. Ed. Abromaitis, Visų 
Šventų par. vikaras, grįžo iš ato 
stogų. Gerai atsilsėjęs, vėl uo
liai eina savo pareigas. 

X Švč. Marijos Gimimo pa
rapijos Šv. Vardo Dr-ja paau
kojo naujos bažnyčios statybos 
fondan 300 dol. 

bendradarbiui J. Serafinaitė pa 
veno sunkią v.dunų operacųą. ^ . ^ , fcad a t e U d f e n a ( 
Tas padaryta rugpjūčio 22 d. 
Temple ligoninėj. Jo gyvybei iš
gelbėti prireikė net devynių 

X J. Shamis, roselandietis, 

X Gaudentas Gudas telefo- ™*V° "j " • * * * • ° f l i k s a s 

nu iš Dayton, Ohio, pranešė, * u ž a s lšvyko S ^ 1 8 I H m e s 

kad Lietuvos Vyčių seimas bu-1 u S ° m n * 
vo gausus delegatais iš visų x Don Varnas Postas rengia 

X J. Dauginas ir A. Ba
šinskas atstovavo Roselando 
Lietuvos Vyčių 8 kp. seime, įvy
kusiame Dayton, Ohio. 

X K. ir A. Tumasoniai aplei
do Chicagą ir išvyko į Kalifor
niją, Campbell miestą. Ten jau 
įsigijo namą, 793 McBain ave. 

JAV kolonijų ir ėjo kogeriau-
sioje nuotaikoje. 

šokius šeštadienį rugsėjo 20 d. 
Dariaus-Girėno salėj. 

puskvorčių kraujo. Ligoninėj 
išbuvo tris savaites. Ten jį be 
kitų lankė chieagiečiams gerai 
žinomas adv. J. Grish. Ligonis 
namie sveiksta ir stiprėja, bet 
tebėra gydytojo priežiūroj. Lai
mė, kad jo žmona yra ne vien 
garsi solistė, bet taipgi gera 
slaugė ir gera automobilio vai
ruotoja, nes savo sveikstantį 
vyrą dar dažnai turi nuvežti pas 
gydytoją. Abu p-nai Janušaus
kai yra uolūs veikėjai vįetos 
lietuvių tarpe. 

— Ona Kunevičienė, nuošir-
džioji Detroito veikėja, visus 
tris savo sūnus buvo išvežusi į 
Tėvų Pranciškonų vasaros sto
vyklą, Maine valstybėje. „No
rėjau, kad vaikai pabūtų tikrai 
lietuviškoje aplinkoje, sustiprė
tų daugiau lietuviškoje dvasio
je", — grįžusi pareiškę garbin 

, goji lietuvė. 

kada vėl galėsiu nuvykti į lais
vą Lietuvą ir šį kartą ne viena, 
bet su visu Škotijos lietuvių 
choru ir ten, Gedimino Kalne, 
bendra sutartine sugiedoti — 
„Lietuviais esame mes gimę!" 

— VI. šlaitas apie poeziją. 
Poetas VI. šlaitas, paklaustas,' 
ką jis mano apie skelbiamas idė 
jas, kad poezija atgyvenusi sa
vo amžių, pasakė: „Nemany
čiau, kad poezija būtų atgyve
nusi; gal tik skaičius žmonių, 
mėgstančių poeziją, šiandieną 
yra gerokai aptrupėįęs, betgi 
šis skaičius niekad ir nebuvo 
pastovus, panašiai kaip nepas
tovios yra nuotaikos, kuriomis 
gyvena savo meto filosofinis, 
socialinis bei ekonominis gyve
nimas". Paklaustas apie poeti
nį prieauglį, poetas atsakė: 
„Daug kur randu naujų ir jau
nų vardų, o šitai mane nuteikia 
džiuginančiai taip kad i U klau
simą galiu atsakyti teigiamai".1 

CHICAGOJE 
Važiavo per Chicagą 

Praėjusį pirmadienį gen. Ei-
senhowerio traukinys važiavo 
per Chicago. Traukinys buvo su 
stojęs Englewood stotyje, kur 
jo rėmėjai jį sveikino ir kur ge
nerolas pasakė prakalbą nuo va 
gono platformos. Panašius su
stojimus jis darė Gary, East 
Chicagoj ir kitose apylinkėse. 
Yra sakoma, kad Chicagos apy
linkėse jis savo prakalbomis pa 
siekė arti miliono žmonių. 

Suvažinėjo moterį 
Ant Chicago & VVestern In

diana geležinkelio prie 103 ir 
Eggleston gatvių traukinys su
važinėjo moterį Bertha Sykes, 
32 metų amžiaus, dviejų vaikų 
motiną. Garvežio inžinierius sa
ko, kad moteris užėjusi ant ge
ležinkelio taip arti prie bėgan
čio traukinio, kad laiku jo ne-
ouvo galima sulaikyti. 

Puošiasi naujomis 
spalvomis 

Rudeniui artinantis, parkai ir 
priemiesčių miškeliai pradėjo re 
lytis naujomis, margesnėmis 
3palvomis. David H. Thompson, 
žymus gamtininkas, sako, kad 
miškų, krūmų ir gėlių spalvos 
rudenį būna gražesnės ir pa
trauklesnės, negu pavasarį. 

Kodėl vogė 
Edward Hali, 29 m. amžiaus, 

4706 Malden av., sugautas va
gystėj, prisipažino, kad vagilia
vo tam, kad galėtų apsivesti. 
Jis užsiiminėjo smulkia vagys
te — išplėšdamas moterims ran 
kinukus. 

kas J. Pilipauskas pagerbtuvių 
komiteto narys, ruošia specia
lias suvenyrų knygas sukaktu
vininkams. Programos leidinį 
ruošia „Draugo" moderatorius 
kun. V. Bagdanavičius su mūsų 
dienraščio Bendradarbių Klubo 
pirmininku dr. A. Juška, talki-
n i narni dail. J. Pilipausko. 

Kadangi mūsų sukaktuvinin
kai L. Šimutis ir Ign. Sakalas 
daugeliui draugijų ir asmenų 
pasitarnavo savo spaudos darbe 
ir visuomeniniame veikime, tai 
tikimasi gausesnio būrio susi
renkant į jų pagerbimo banke
tą. Tikėtus prašomi iš anksto 
rezervuoti. Jie kainuos $5.50. 
Kreiptis į TT. Marijonų Spau 
dos Reikalų vedėją kun. P. c ini 
ką, „Draugo" telefonu ir adre 
su. 

— Darbiečių suvažiavimas. 
Anglijos Darbo partija rugsėjo 
men. pabaigoje šaukia kongre
są Morecambo mieste. 

— JAV 1951 metais buvo 
1,800,000 gaisrų, kurie padarė 
nuostolių daugiau bilioną dole
rių. 

— Iš 395,542 karo — politi 
nių pabėgėlių (DP), atvykusių 
į JAV, 37,000 apsigyveno Illi
nois valstybėje. 

— Japonija užplanavo iki 
1955 metų pabaigos pastatyti 
2,000 karo lėktuvų. 

— Vengrijoje dabar vyksta 
dideli sabotažo veiksmai. Pra
monės darbai silpni. 

— Prancūzija iš Kubos pirks 
200,000 tonų cukraus. 

J A U A T I D A R Y T A 
LIETUVIU PREKYBOS NAM, 

53-CIŲJŲ METŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 

miegamųjų kambarių baldai; valgomųjų kambarių baldai, 

virtuvėms stalai; virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; 

moderniškos skalbimo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; 

knygoms spintos; rašomosios mašinėlės. Viskas lengvais išsi

mokė jimais; nuostabios prieinamos kainos. 

Į M O N Ė A T I D A R Y T A : 

Pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, kitomis dienomis iki 
6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

FURNITURE CENTER. INC. 
3224 Ša. Halsted St. V I 2-4226 

P R A N E Š I M A S 
Lietuvių Radio Korp plačiausiai 
girdimos radio programos, ir pir
ma radio programa Naujoj Angli
joj, per stotį WBMS, 1090 kil., 
9:30 iki 10:t0 vai. ryte šį sek
madienį bus tokia: 

1 — Faloons Radio Orkestrą 
2 — Dainos 
3 — Magdutės Pasaka 

Biznio reikalais rašykite radio ofi
so adresu: 502 E. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. Ačiū. 

Steponas Minkąs 

P r i e š - A d v e n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

-

M I D W E S T BALLROOM 
MIDWEST H0TEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

Lapkričio 29 d., 1952 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukes... meniški kostiumai... ver

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišes... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
ves mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 


