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Amerikos ūkio našumas 
J. BUDZE1KA 

Tautos turtingumas priklauso nuo to, kaip ji dirba. Vien tik 
noro dirbti neužtenka. Tauta turi dar žinoti kaip reikia dirbti, kad 
kuo mažiausiomis pastangomis pagamintų daugiausiai gėrybių. 

Kadangi mašinos ir įrankiai — • — -
yra tos priemonės, kurios įgali- bai brangiai atsieina, nes dar 
na tuo pačiu žmogaus energijos apynaujės mašinos tampa nenau 
kiekiu pagaminti daugiau gėry
bių, kiekviena tauta, keldama 
savo gerbūvį, turi prie* akis šią 
problemą: kaip panaudoti maši
nas ir kokiais darbo metodais 
pakelti darbo našumą? 

Amerikiečiai tam tikslui pa
šventė didžiąją savo dvasinės ir 
fizinės energijos dali ir todėl 
Amerika galėjo išvystyti augš-
čiausią pasaulyje darbo našumą 
ir augščiausią materialinį ger
būvį. 
Augštas darbo našumas reiškia 

augšttis atlyginimus 

Ūkio našumas (produktyvu
mas) matuojamas tuo gėrybių 
kiekiu, kurį vienas darbininkas 
mašinų ir įrankių pagalba gali 
pagaminti per valandą. Iš to 
apibrėžimo aiškėja, kad augštas 
ūkio našumas reiškia augštus 
realinius darbininkų uždarbius. 
Jeigu kiekvienas darbininkas pa 
gamina didelį gėrybių kiekį, tai I principais 
bendras ūkio produktas didėja' Laisvė. 
ir kiekvienam piliečiui tenka vis 
didesnis gėrybių kiekis. 

Žinoma, praktikoje tas gali 
neįvykti, nes kaikurios privilegi
juotos žmonių grupės gali pa-

dojamomis, bet, ilgu mastu žiū
rint, tas apsimoka, nes mažesni 
gamybos kaštai išlygina betko-
kius laikinus nuostolius. Išvada: 
Amerikos pramonė yra aprūpin
ta geriausiomis ir moderniškiau 
šiomis mašinomis, todėl Ameri
kos ūkio našumas yra augščiau-
sias pasaulyje. 

2. Didelė rinka, Didelis krašto 
ūkis su plačiomis rinkomis turi 
žymiai geresnes sąlygas kelti 
savo ūkio našumą, nes tokio 
ūkio apystovose gali vystyis 
masinė gamyba. Masinės gamy
bos sąlygose didžiąją darbo dalį 
atlieka mašinos, gi žmogaus dar 
bas sumažinamas tik iki priežiū 
ros funkcijų. Tokiose gamybos 
sąlygose mažas darbininkų skai
čius gali pagaminti didelį gėry
bių kiekį. Amerika nuo pat pra
džios turėjo didelę rinką. Tai ska 
tino jos pramonę didinti gamy
bą ir naudotis masinės gamybos 

Bepilotiniai lėktuvai Korėjoje 
Nauja karo' vedimo gadyne. — Jei nėra kalnų, kontrole 
galima be normalių lėktuvų pagalbos. — JAV jau turi 

1,800 bepilotinių lėktuvų 
TOKIO, rūgs. 19. — Korėjos kare rugsėjo 1 d. prasidėjo nau

ja era — į priešo taikinį buvo pasiųsta pirma instrumentais kon
troliuojama 2,000 svarų bomba. Reiškia, prasidėjo gadynė, kada 
bus galima kariauti mygtukus toli nuo pavojaus vietos spaudant. 

Bomba ar kaip nors kitaip va-1 '1111 m 1 s — — a 
dinamas sprogstamas sviedinys visai nebeprieinama. Ir žvalgybi 
buvo paleistas ant vieno taikinio; niams lėktuvams, turbūt, dar 
Š. Korėjoje nuo JAV lėktuvnešio1 nepasisekė surinkti pakankamai 
Boxer, plaukiojančio Japonijos ldavinių apie sprogimo rezulta-
jūroje. Tarp laivo ir sprogimo tus. 
vietos buvę apie 150 mylių nuo
tolis. 

„Lėktuvas savižudis", kuria-

Robotais panaudoti II pasau
lio kare naudoti Douglas bombo
nešiai. Jų jau turima parengtų 

u«n, KlM;ithoweris ir W. Green, AFL pirmininkas, prieš Eisenhowerio kalbą AFL metinėj konferen
cijos dalyviams. Ike buvo sutiktas mandagiai, bet salėje viešpatavo mirtina tyla, kai jis atvirai 
pasisakė tik už Taft-Hartley akto palopymą, bet ne už jo panaikinimą. (INS) 

me buvo bomba, bet nebuvo la- tiek, kad galima nuolat bombar-
kūno, uždegus motorą ir atlei- duoti Korėją. Reikia laukti oro 
dus stabdžius, pakilo nuo lėk-1 karo Korėjoje pobūdžio pasikei-
tuvnešio denio kontroliuojamas timo. 
instrumentų, kurie buvo šalia jo! Operacijai vadovavęs karinin-
stovėjusiame ant denio kitame kas pareiškė spaudai, kad lai-
lėktuve, kuriame sėdėjo lakūnas vynas turi 1,800 „lėktuvų savi-
ir kontroliavo pirmojo pakilimą! žudžių" ir kad dalis jų gali neš 

Augštas ūkio našu
mas turi daugiausiai galimybių 
išsivystyti ūkinės laisvės sąly
gose. Laisvos konkurencijos prin 
cipas verčia gaminti daugiau ir 
geriau už savo konkurentą. Di-

grobti sau didesnę tautos pro-1 desnė ir geresnė gamyba galima 
dūkto dalį, pasisavindamos dir
bantiesiems priklausančią dalį. 
Kaikuriose Europos valstybėse 
tas netolimoje praeityje visą lai
ką vyko. Amerikoje tačiau dar
bininkai, turėdami laisvę orga
nizuotis į unijas, sugebėjo išsi
kovoti savo gamybos dalį. Svar
bu tačiau pažymėti, kad Ameri
kos darbo unijų derybose dėl 
augštesnių atlyginimų darbo na
šumo argumentas visuomet vai
dino pagrindinį vaidmenį. Dar
bo unijos galėjo visai teisėtai 
kreipti dėmesį į faktą, kad tech 
nikos pažangos dėka ūkio našu
mas pakilo ir todėl visi dirban
tieji turi teisę į didesnį gėrybių 
kiekį. 

Amerikos pavyzdys rodo, kaip 
augštas darbo našumas pakėlė 
darbininkų gyvenimo lygį. Tuo 
atžvilgiu Amerika nuėjo visai 
kitu keliu negu Europa. Ameri
kiečiai šalino savo ūkines gyve
nimo negeroves didindami ūkio 
našumą, didindami produkciją ir 
keldami visų piliečių turtingu
mą. Europiečiai gi stengiasi ša
linti savo ūkines negeroves išda
lindami turtingųjų turtą tarp 
neturtingųjų. Ten todėl turtin
gieji subiednėjo, neturtingi šiek 
tiek praturtėjo, bet bendras tau
tos turtas nedidėja. 

Sąlygos ūkio našumui kelti 

Ūkio našumas gali sparčiai di
dėti, jeigu yra trys sąlygos: 
technikos pažanga, didelė rinka 
ir laisvė. 

1. Naujos idėjos ir technikos 
išradimai. Toje srityje ameri
kiečiai nėra geriausi. Beveik vi
sos didžiosios technikos idėjos ir 

Libane kariai paeme valdžią 
Socialistų sukeltas streikas privertė pasitraukti . 

vyriausybę ir prezidentą 
BEIRUTAS, rūgs. 19. — Egipto pavyzdžiu pasekęs, paėmė 

valdžią ir Libano armijos vadas, kuris su dar dviejų asmenų pa
galba sakosi valdysiąs kraštą iki naujo prezidento išrinkimo. 

Libano politinė krizė — jau 

Pasikeis vietom! s 

tačiau tiktai pritaikant geres
nius darbo metodus ir keliant 
darbo našumą. 

Amerika ūkinės laisvės turi 
daugiau negu betkuris kitas 
kraštas. Žinoma, pilnos laisvės 
Amerikoje irgi nėra. Cia, kaip ir 
Europoje, visą laiką buvo ir yra 
pastangų pašalinti laisvąją kon
kurenciją monopolių naudai. Ne
žiūrint tų visų pastangų, Ame
rikoje betgi dar yra daugiau lais 
vės negu kitur ir jos ūkis vis dar 
tvarkomas laisvos konkurenci
jos principais. Šita reliatyviai 
didesnė laisvė leido Amerikai pa I valdžią (dar nežinia kaip: blo-
siekti augštesnio ūkio našumo, 

kelių savaičių senumo. Opozici
ja stipriai susiorganizavo ir pri
vertė pasitraukti vyriausybę, ku 
riai prikišo nesugebėjimą tar
nauti viešajam reikalui: prikišo 
korupciją, jokių, nors ir labai 
reikalingų, reformų nedarymą. 
Visa ugnis buvo nukreipta prieš 
prezidentą, kurio pasitraukimo 
buvo reikalauta. Buvo prikiša
ma, kad jis išrinktas falsifikuo
jant davinius ir varžant opozi
cijos pasireiškimo laisvę. 

Malšindama opozicijos ugnį, 
vyriausybė paskelbė darysimų 
reformų sąrašą, bet streikai ir 
neramumai privertė ją pasitrauk 
ti. Kitos sudaryti prezidentui ne
bepasisekė ir galop jis pats tu
rėjo pasitraukti, perleisdamas 

MIAMI, rūgs. 19. — Čia kalbė
jęs Selective Service direktorius 
gen. Hershey mano, kad 10 mė
nesių bėgyje reikės pašaukti ka
rinėn tarnybon tą milioną vyrų, 
kuriems karo tarnybo atidėta 
dėl mokslo ar darbo karo pra
monėje. Jų vietą pramonėje tu
rės užimti Korėjos karo vetera
nai, kurie grįžta namo ištarnavę 
skirtą laiką. 

Paklydo generolai 
BADEN-BADEN, rūgs. 19. 

— Tris JAV generolus Vokieti
jos Juodojoje Girioje patiko ne
malonus įvykis — paklydo ir 
klajojo 4 valandas. Tie genero
lai ne eiliniai: gen. Bradley, gen. 
Ridgway ir gen. Handy, JAV 
karinių pajėgų vadas Vokietijo
je. Jie vyko stebėti prancūzų — 
amerikiečių karinių pratimų Vo-

Antracito kasyklose! ki*tij?sfancū*ų z°noje- *ai,T 
rado kelią, veidai buvo įsraudę 

guoju ar geruoju) kariuomenės 
vadui. 

Londone pagauta Beiruto ra
dijo žinia, kad socialistai strei
ką atšaukė, kad prieš pasitrauk
damas prezidentas atleido minis-
terį pirmininką, armijos vadą 
gen. Shehab. paskyrė ministeriu 
pirmininku, krašto apsaugos ir 
vidaus reika&t' ministru, o jam 
padėti valdyti paskyrė dar du 
asmeniu, kad trys sudarytų lai
kinąją vyriausybę. Prezidentą 
renka parlamentas ir pažadėta jį 
greit sukviesti. 

pats nuo denio nepakildamas. 
Kai „lėktuvas savižudis" pa

kilo iki tam tikro augščio (sako
ma, kad 1000 pėdų), jo kontrolę 
perėmė pirmiau už jį nuo to pat 
lėktuvnešio denio pakilęs lakūno 
valdomas lėktuvas, turįs slap
tus elektroninius instrumentus. 
„Lėktuvas savižudis" nuskrido 
šiaurės vakarų link prie taiki
nio, kuris buvo slėnyje tarp dvie 
jų kalnų grandžių. Jį valdąs lėk
tuvas buvo aukščiau jo ir kiek 

t i atomines bombas. Nebūtina, 
kad bepilotinį lėktuvą visada ly
dėtų lakūno valdomas lėktuvas, 
kuriame būtų kontrolės apara
tai. Jei pakeliui į taikinį nėra 
kalnų, robotas gali būti vedamas 
į taikinį būnant jūroje ant laivo, 
iš kurio robotas paleistas. 

„Yra tik laiko klausimas, kad 
robotai oro kovose pakeis dabar
tinius lėktuvus, nes jie gali būti 
ore aprūpinti kuru ir gali skris
ti iš vieno kontinento į kitą". 

atsilikęs. Kreipdamas bepilotinį Korėjos bandymas yra tik šešė-

Didelį vaidmenį Amerikos 
ūkio plėtotėje suvaidino faktas, 
kad šis kraštas nėra turėjęs ko
kių nors gilesnių gyvenimo tra
dicijų. Nors tradicijos kaikuriais 
atvejais yra pageidautinos, bet 
dažnai jos yra linkusios stabdy
ti ūkio gyvenimo pažangą. Tas 
tradicijų nebuvimas turėjo dide 

Reikalaus paleisti 
nuteistus karius 

BONN, rūgs. 19. — Iš Stras-
bourgo grįžęs V. Vokietijos kanc 
leris dr. Adenauer parlamente 
pareiškė, kad tvirtai reikia eiti 
Europos vienijimo keliu, kuriant 

streiko nebus 
VVASHINGTONAS, rūgs. 19 

— Streiko antracito kasyklose 
šiemet nebus, nes J. Lewis unija 
susitarė dėl naujos darbo sutar 
ties su didžiųjų kietųjų anglių 
kasyklų bendrovėmis. Kol su
tartis bus smulkmeniškai išdirb 
ta, pasirašytas laikinas susitari
mas, apimąs tik pagrindinius 
klausimus. 

Krašto šiaurėj esančiose mink 
štųjų anglių kasyklose streikas 

sprendimo galią turinčius ant-* u lės įtakos tokių gamybos formų P J į gali prasidėti ateinanti pirma-

miausios didesnei gerybių gamyl todėl r e i k i a p a t v i r t i n t i Europos 
armijos sudarymo sutartį ir Vo
kietijos pasirašytas sutartis su Amerikos ūkio produktyvu

mas yra tris kartus didesnis už 
Vakarų Europos. Skirtumas tarp 
Amerikos ir Rytų Europos yra 
dar didesnis. Jeigu Europa norės' 

baigimo terminą nebus susitar
ta dėl naujos sutarties. 

Bet ir čia streikas nebus vi-

ir korespondentai neišpešė nė 
žodžio. 

• Britų moterys savanorės 
pradėtos įjungti į operacines ka 
rines pareigas, pirmoj eilėj į 
priešlėktuvinę artileriją. 

lėktuvą į taikinį, lėktuvas paly
dovas su „elektroniniais smege
nimis" buvo tokiame aukštyje, 
kur jo negali pasiekti priešo 
priešlėktuvinė artilerija. 

Be bombos „lėktuvas savižu
dis*' turėjo ir televizijos kamerą, 
kuri fiksavo visą skridimą ir 
taikinį. Viskas buvo matoma te
levizijos ekranuose ant lėktuv
nešio įrengtame slaptame kam
bary. Kai lėktuvas su bomba 
smogė į taikinį, televizijos ekra
nas pabalo. 

Nieko nepranešama, koks tai 
kinys buvo pultas, kur ir ką pa
darė ten su visu lėktuvu sprogu
si 2,000 svarų bomba. Galima 
tik spėti, kad pultoji vieta yra 
tiek apstatyta priešlėktuvine ar
tilerija, kad pasidarė aviacijai 

lis palyginus su tuo, kas jau ma
tosi artimoj ateity. Jis padary
tas labai paprastais instrumen
tais. O jų turima daug geresnių. 

suotinis. Illinois kasyklų opera-
JAV, Angliji įr Prar.cuz.ja dėl. t o r i a i e s ą s u t į k ę p r j i m t i s ą l y g a g 

okupacijos baigimo. 

Kadangi dauguma vokiečių vis 
nenori nieko žinoti apie šiltus pasiekti geresnio gyvenimo ir . . . 
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kurias unija sutars su Northern 
Operators Assn., ir todėl unija| būsią duota ir patobulintų Y akų. 
čia streiko neskelbs. Nebus strei 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Naujasis Persijos ambasadorius vakar pasakęs JAV vals

tybės sekretoriui D. Achesonui, kad reikalai Persijoje esą blogi ir 
galį ištrūkti iš kontrolės, jei JAV neateis pagalbon. 

— Ekonominės Energijos Komisijos pirmininkas Dean pa
reiškė, kad atominė energija bus tuoj pasukta civilinei tarnybai, 
kai tik l>us pagaminta pakankamai atominių ginklų. 

— Pasikėsinę prieš P. Korėjos prezidento Syngman Rhee gy
vybę du asmens nuteisti mirties bausme. Vienas jų atentatą vyk
dė, o kitas (parlamento narys) planavo. 

— Formozos šaltiniai skelbia, kad Sov. Rusija pažadėjo kom. 
Kinijai duoti per metus 1,500 sprausminių lėktuvų. Priedo dar 

pilnesnio aprūpinimo ūkinėmis 
gėrybėmis, ji turės sekti Ame
rikos darbo metodus ir turės kel 
ti savo darbininkų darbo našu
mą, nes tik tai gali užtikrinti 
tautoms gerbūvį. 

su buvusiais savo' ko ir tose į vakarus nuo Ohio 
priešais tol, kol jų kariškiai, ka- esančiose kasyklose, kurios ne-
ro nusikaltėliais pavadinti, tebe 
sėdi kalėjime, kancleris Adenau-
eris pareiškė, kad jis reikalaus 
juos paleisti su tokiu pat atkak
lumu, su kokiu jis veda Vokie-

Uragvajaus sostinėje visiitiją dabartinės politikos keliu, 
streikuoja, protestuodami, kad Tam reikalui baigti jam nepri 

priklauso minkštųjų anglių ka
syklų sąjungai. Tokių nestrei
kuojančių angliakasių būsią apie 
75,000. 

Jau pasiektas susitarimas su 
antracito kasyklomis paliečia 
65,000 angliakasių šiaurinėje 

iraaimai gimė nuropoję. A m e - i ^ ^ ^ nepajėgia sutvarky- trūksią nė kantrybės, nė pašto-, Pensilvanijoje. Svarbiausias pa-
rikiečiai tačiau mokėjo ir tebe 
moka sudaryti sąlygas naujoms 
idėjoms įgyvendinti savo krašte. 
Pirmiausia, jie sugeba suvilioti 
žymiuosius mokslininkus ir iš
radėjus į savo kraštą, kur jiems 
suteikiamos puikios darbo sąly
gos. Antra, Amerikos pramonė 
skiria milžiniškas sumas nau
jiems technikos tyrimams ir ban 
dymams kaip tas idėjas įgyven
dinti praktikoje. I r trečia, jeigu 
pirminiai tyrimai rodo, kad nau 
jos mašinos a r nauji gamybos 
būdai gali daugiau ir pigiau ga
minti, Amerikos pramonė be jo
kių delsimų stengiasi juos pri
taikyti gamyboje. Kartais tai la-

ti viešojo susisiekimo streiko, vumo, nė atkaklumo. 

Loyola globos žurnalistų kursus 
Vakar Loyolos universiteto viceprezidentas Jeremiah J. O. 

Calloghin S. J. „Draugo" direktoriui Tėvui Cinikui pareiškė, kad 
sutinka globoti laikraštininkų kursus. Sutikta, kad kursai būtų 
vadinami instituto vardu. Kun. V. Bagdanavičius patvirtintas 
instituto direktorium. Instituto koordinatorium su universitetu 
paskirtas J. A. Zvetina. Pažymėjimus baigusiems kursus išduos 
pats universitetas. Platesnių informacijų patieksim plačiau pasi
kalbėjus su J. A. Zvetina. 

Kursai prasidės spalio mėn. 2 d. Aušros Vartų parapijos mo-
kyklos salėje. Prašome nedelsiant registruotis tų, kurie nori šiais 
kursais pasinaudoti ir šį didelį kultūrinį sumanymą paremti. Nuo 
klausytojų skaičiaus daug priklausys jo pasisekimas. 

gerinimas yra: savininkai mokės 
į pensijų fondą ne 30, bet 50 cnt. 
už iškastą toną. 

Korėjos vandenyse 
užgautas laivas 

TOKIO, rūgs. 19. — Korėjos 
vandenyse priešo pamesta mina 
sužalojo JAV laivą - naikintoją 
Barton. Prie jo mašinų pramuš
ta skylė, 5 įgulos nariai užmušti, 
7 sunkiai sužeisti. Laivas savo 
jėgomis vykstąs į bazę Japoni
joje. Sį laivą rugpjūčio mėn. bu
vo užgavusi priešo pakrančių ar
tilerija Wonsan apylinkėse. Ir 
tada būta aukų. 

Prez. Trumanas Filadelfijoje vykstančioje ligoninių draugijos 
konferencijoje gynė demokratų remiamą planą, kad visi žmonės 
gautų gydymo pagalbą už tą sumą, kurią gali mokėti. Respu
blikonai tai vadina „socialistine medicina", o demokratai sako, 
kad tai yra kiekvienos normaliai veikiančios valstybės pareiga. 

.(INS) 

Neviltį girdo 
VIENA, rūgs. 19. — Čekoslo-

vakų spauda aliarmuoja, kad žy 
miai padidėjo girtuokliavimas. 
Ypač daug daugiau negu laisvės 
laikais pradėję gerti angliaka
siai ir šiaip jau darbininkai. 
Anot komunistų spaudos, tai 
esąs savotiškas sabotažas, nes 
girtuokliavimas mažina darbo 
drausmę ir našumą. 

Šaiposi 
SPRINGFIELD, Ohio, rūgs. 

19. — Sen. Taftas čia pradėjo 
savo kalbas, piršdamas rinki
kams gen. Eisenhowerį. Bet sa
vo pirmoje kalboje daugiau dė
mesio atkreipė į reikalus savo 
brolio, kurs kandidatuoja į Ohi<5 
gubernatorius. 

Apie Ike pasakė, kad jis šį tą 
nusimano apie amerikietiško re
žimo pagrindinius principus ir 
todėl gali būti peršamas išrinkti 
prezidentu. Baigdamas pridėjo 
apie ką kalbės kitose kalbose. 

Sumanus reformatoriai 

KAIRAS, rūgs. 19. — Gen. 
Naguib vyriausybė sumažino 15 
proc. nuomas namams, pastaty
tiems po 1943 m. 

Kitas dekretas numato atimti 
tokią nuosavybę, kuri atrodo 
esanti nelegaliai įgyta ir jos lai
kytojas negali įrodyti, kaip ji 
gauta. 

Dar kitas dekretas skelbia ka 
rą chašišo vartojimui — narko
tiko šmugelninkams įvesta mir
ties bausmė, o vartotojams iki 
15 metų kalėjimo. 

• Stevensonas oficialių diplo
matinių santykių su Vatikanu 
neužmegsiąs, bet siusiąs ten sa* 
vo asmenišką atstovą, kaip pa
darė Rooseveltas, ir vėliau Tru
manas. 

Kalendorius 
Rugsėjo 19 d.: šv. Januarijus. 

Senovės: Putomeris ir Prauri-
mė. 

Rugsėjo 20 d.: šv. Eustachas. 
Senovės: Tautgirdas ir Gunde-
ga. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus. T e m p eratūra 

apie 68 laipsnius. 
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DIENRAŠTIS unAUGAS. CHICAGO, ILDuwXS Penktadienis, ruggejo 19, 1952 

1880 So. 5lst Ave., Cicero 50, IU. Tel. OLympic 2-4992 

Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS ir KDV. 6ULAITIS 

Minėtina sukaktis 
Daugelis iš mūsų: vieni ge 

rai, kiti kiek menkiau atsime 
name 1937 metus, kada Lietu
vos krepšininkai Rygoje išsiko
vojo Europos krepšinio meiste 
rio vardą. Ir koks gi džiaugs 
mas tada buvo visiems lietu
viams, kokia tada pakili nuo
taika vyravo negausios lietuvių 
šeimos narių širdyse. 

Po šio krepšininkų laimėjimo 
Lietuvos vardas plačiai nuskam 

pirmenybių nuotraukomis, apra
šymais ir kitais svarbesniais 
momentais. 

Čia apgraibomis pateiktas pla 
nelis tėra tik "provokacinio" — 
išjudinamojo pobūdžio, ne tik su 
tikslu užakcentuoti kaip reiktų 
darbą vykdyti, bet kad iš viso 
ši mintis rastų atitinkamo dėme 
sio. Jeigu kas turelų konkrečių 
planų bei sugestijų dėl šio rei
kalo pravedimo, mielai galėtų 

1953 m .vasario men. Brook-j TADO BAT^lfiNO 
lyno Lietuvių Atletų Klubas yra PRMIZliKAS LAIKRODŽIŲ 
numatęs švęsti savo 50 metų TAISYMAS 
veiklos sukaktį. Jos proga yra *156 VV. 28rd S t ; YA. 7-0841 
ruošiamos sporto varžybos, ku- !*«"«*«* •i««r«un«i Patikrina-
riose tarp kita ko ketinama 
žaisti rungtynes tarp LAK krep 
šinio komandos ir kitų JAV' 
miestų lietuvių krepšinio rinkti 
nes. 

inl Ir atimujincml. Atstovybė* visose 
Čikagos llotuvli) kolonijose. Darbo 
vai.: S-S vai. vak. floftiadlonials nuo 

10-8 vai. vakaro. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
FUTBOLININKŲ VEKILOS 

Praeitą šeštadienį (rugsėjo 
mėn. 13 d.) Liet. Auditorijoje 
susirinkę LSK Perkūno futboli
ninkai, kurie iki šiol vieninte-

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIOŲ! 

VIRTUVINI* NUOTRAUKOS t Dr' D o n a U F' *l«MMlW 
Unkštos Rūšies Fotografuos 

MŪSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Stodio, Ine, 
E b V A R D A S J. ULIS. Bav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginJa 7-2481 

Tie, kurio kenčia nuo SENU AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jl€ 
negali ramiai afldfltl ir naktimis mie
goti, nes jų uSslsenSJuslos žalzdo* 
niežti ir skauda, k a d pasalinti tą 
nležSJima Ir skaudOJlma senų at-

li-ii r h i r n t r o i e r e n r e z e n t a v o U e - ' virų ir skaudančių žaizdų, uždeklto l i a i u n i e a g o j e r e p r e z e n t a v u u c m?QULO o intment . Jo g y d o m o * 
t U V i Š k a i i f u t b o l ą CBOCCer), p r i - ypatybe* palengvins jGsu skaudejl- trečlad. Ir penktad. nuo 6 v. Iki 8 v.v. 
- . L j • „ „ ~ , ~ « S a ™* "" talSslte ramiai miegoti nak- m,m90m,imtl^,mmm. ^ , , . , . ^ , , eio bemaž vieningos nuomones, tj vartokite JJ taipgi nuo skaudžiy 

nudegimų. Jis taipgi pasalina nle*B-

MODEBNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. ValeiSalte* ir 
Grigaltunait&s- Lazauskienės 

3130 S. II»lMt«-cl St. 
Tel. CAlumet 5-9389 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad. 

bėjo po visą pasaulį ir nemaža pasidalinti tomis mintimis su 
dalis svetimųjų tuomet tik pir- mūsų skaitytojais ,kiek tik ne
iną kartą sužinojo apie nedidelį, 
bet garbingą kraštą prie Balti
jos jūros. O kada lietuviai šią 
pergalę pakartojo po dviejų me
tų savo žemėje — Kaune, tada 
dar smarkiau suplakė mūsų šir 
dys, džiaugiantis šia didžiąja 
pergale, kuri Lietuvos vardą įra 
Sė žinomųjų pasaulio valstybių 
eilėn. 

Bet užėję svetimieji, deja, nu 
traukė tą džiaugsmo giją, ta
čiau visa, kas per pasiryžimą 
buvo atsiekta, giliai įstrigo į 
mūsų sąmonę ir tų gražių mo
mentų vaizdus mes išsivežėme 
drauge į Vokietiją, Angliją, 
JAV, Australiją arbe ten, kur 
nuklydo lietuviškosios bendruo
menės narių būrys. Ir čia gy
vendami tai prisimename, ir pri
siminę nenurimstame, nes anks
tesnieji mūsų vyrų pasiekimai 
raginte ragina mus nestovėti 
vietoje ir sutelkia daug ryžto 
sekti jų pėdomis. 

Šiemet sukanka 15 metų nuo 
pirmojo didžiojo laimėjimo Eu
ropos krepšinio pirmenybėse. 
Prieš 5 metus, daugumai išeivių 
dar gyvenant tremtinių sto
vyklose Vokietijoje, ten buvo 
paminėtas šios sukakties de
šimtmetis .tačiau šių metų su
kakčiai atšvęsti kažkodėl nie
kur nesiruošiama. Nejaugi ir 
čia kaltas tas nelemtingasis ap
snūdimo reiškinys, kuris visuo
se mūsiško veikimo baruose yra 
taip stipriai įsišaknijęs? 

Jeigu tai būtų tiesa, tai tek
tų iš šios snaudimo stadijos iš 
bristi ir, kadangi dar nėra per 
vėlu, griebtis žygių šią sukaktį 
paminėti. Pavyzdžiui čia Chica 
goję turime, berods, 4 anų pįr 
menybių dalyvius (Puzinauską, 
Kriaučiūną, Talzūną, ir Budriū-
ną), patį vyriausią sporto orga
ną FASK tą, 3 liet. sporto 
klubus, gausią lietuvių bendruo
menę, taigi čionai pats mi
nėjimui prisiruošimas nebūtų 
sunkus. Mano supratimu, mi
nėjimo iniciatoriais turėtų būti 
pats FASK tas, kuris sau talki 
ninkais galėtų pakviesti sporto 
klubų, kultūrinių organizacijų, 
vietos lietuvių įtakingesniųjų 
sluogsnių atstovus, sudarant 
minėjimui ruošti komisiją. Ta
da paruošti paminėjimo progra-

didelė šio skyriaus apimtis leis
tų. 

Dabar kaip tik yra pats vė
liausias momentas apsvarstyti 
šios svarbios sukakties paminė
jimo klausimą, o apsvarsčius 
pradėti jam ruoštis. Intensy
viai dirbant iki šių metų galo 
dar galima suskubti suorgani
zuoti gražią šventę. Tik sukrus 
kime, ir padarysime! Edv. š. 

Lietuviškojo sporto 
akiratyje 

Krepšininkai išvyko \ 
Prancūziją 

Manchesterio Kovo liet. krep
šinio komanda rugsėjo mėn. 12 
d. išvyko dviejų savaičių gast
rolėms į Prancūziją, kur jie su
žais eilę rungtynių su prancūzų 
krepšinio komandomis. Šiai An
glijos lietuvių reprezentacinei 
komand. vadov. krepš. G. Glat-
kauskas, kuris yra ir komandos 
treneris. Geros sėkmės mūsų 
krepšinio atstovams! 

Montreaiio Tauras laimi 

Rugpjūčio mėn. 21 d. baigę 
vasaros atostogas Montreaiio 
LSK Tauro krepšininkai turėjo 
rudens sezono atidarymo su
sitikimą su vietos latviais ir j j 
laimėjo 42:41. 

Rugsėjo mėn. 7 d. tauriečiai 
turėjo antrąsįas draugiškas 
rungtynes su Montreaiio estais. 
Cia lietuviai pasirodė dar tvir
čiau ir savo varžovus "nugny
bo" 67:22. 
P. Vaitonis iškeliavo į Švediją 

Kanados šachmatų meisteris 
lietuvis P. Vaitonis praeitą sa
vaitę išvyko į Švediją, kur jis 
atstovaus Kanadą tarpzoninėse 
šachmatų pirmenybėse, atrinki
mui dalyvių pasaulio šachmatų 
varžyboms. 

Prieš išvykdamas P. Vaitonis 
lankėsi Montrealyje ir ten įvei-1 
kė Montreaiio šachmatų meiste-j 
rį Noel VVllliams, kurį lengvai 
nugalėjo. Taip pat Montrealy
je mūsiškis davė simultaną ge
riausiems vietos šachmatinin
kams. Iš 16 partijų jis laimėjo 
13, 1 sužaidė lygiomis ir 2 pra
laimėjo (lietuviui Žaliui ir Wil-
liams). 

I* New Yorko padangė* 

jog prie esamų sąlygų yra ne
įmanomas tolimesnis komandos 
gyvavimas. Kadangi dėl įvairių 
komandos sunkumų ir ryšio su 
lyga nepalaikymo ,ir šiaip vie-
nuolikė yra suspenduota rudens 
ratui vietos futbolo pirmenybė
se, nutarta iki žiemos išsiskirs
tyti ir per tą laiką bandyti pa
tekti į halės varžybas, o vėliau, 
jeigu sustiprės klubo finansinė 
padėtis, pavasari vėl įstoti į pir
menybių I rativ Pagrindinis 
futbolininkų pageidavimas yra 
apdraudos (nuo nelaimingų at
sitikimų žaidimo metu) parūpi-
nimas, kad dėl lėšų stokos, klu
bui nepasiseka įgyvendinti . 

Šių metų LSK Perkūno futbo
lo "komandos rungtynių balan
sai: National Soccer lygos I ra
te — 2 laimėjimai, 1 lyg. ir 4 
pralaimėjimai (prieš Riggers 
11:0, Gary 4:0, Chinacoos 3:3, 
Hakoah 0:4, Rangers 0:8,. Fal-
cons 0:9, Apollo 0:1 (b. ž.). 
Draugiški susitikimai turėti 2 
ir abu laimėti (prieš Apollo 
2:1 ir Chinacoos 2:1). Be to, 
jau rudens sezone padaryta iš
vyka į Kanadą, kur Toronte su 
žaista su LSK Vytis 1:1. 

— Dalis lietuvių futbolo ko
mandos žaidėjų jau įsijungė į 
kitas komandas ir 'taip žaidžia 
vietos pirmenybėse. Didžiau
sias lietuvių būrya, atrodo, yra 
vokiečių Hansos II vienuolikėje. 

M SPORTO PASAULIO 
— Per Norvegijos — Suomi

jos lengv. atletikos varžybas 
norvegas Sverre Strandli pageri 
no pasaulio rekordą kūjo meti
me, jį nusviedęs 201 pėdą ir 1,-
3 col. Ligšioliniu rekordo savi
ninku buvo vengras Czermak 
(pasekmė 17 p. 11,67 c. - - 60,-
34 m), kurį jis pasiekė per šių 
metų Helsinkio olimpiadą. • 

Miną. ligos, vadinamos PSORIASiS 
Taipgi paftallna porSSJlma ligos, vadi-
narnos ATHLKTE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyslma tarp-
plrftčlu. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio* ir suskilustos o d o s J i s 
yra gera gyduole nuo visu Išviršinių 
odos ligų. LEOULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusiu, perfttamų i r 
nlcžmčtu kojų. Lcgu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 et.. 
$1.25 Ir. $3.60. Pirki
te valstinSse Chlcago 
Ir apylinkfise Ir Mll-
waukee, a r b a a t -
siųskite money ordo 
rj t — 

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

MUlberry 5-3694 

Vist Plttsburghu lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Piftsburgh'o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą. 

— vadovaujama — -

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI T R A K S l / l O . U M A 

Kiekviena Sekmadieni nuo 
1:80 iki 2:00 vpl. p . p . 

IŠ ^STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTI RS BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės flluo ad
resu: l i ithuanian Oatliolic Hour, Ha-
dlo Htatlon \ \ I . O A . Rratldock, Pa. 

iti;,M, ESTATE 

Parduodamas 2 butų po 6 kamb. mū 
rinis namas; 1-mas aukštas karštu 
vandeniu apšlld.. 2-tras krosnim; r(l-
sys; 2 autom, garažas; butas tuščias 
l -mam aukšte savininkui, šaukite: 

LAfayette 3-8078 
arba kreipkite*: 

3422 So. VVestern Ave. 

KOJŲ SPECIALISTAS 
1347 So. 5Cth Ave., Cicero 50, 111. 

Telcf. OLympie 2-8200 
PHSmimo valandos: Plrmafl. ir ant
rad. nuo 2 iki 6 ir 7 iki 9 v. vak. 
Ketvlrt. nuo 10 v. ryto iki 6 v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v 
ir nuo 7—9 vai. v. Sefitad. nuo 1 v. 
iki 4 v. p. p. 

Tel. ofiso HE. 4-609», re*. I'R. 0-7883 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS m CHUtURGAb 
1057 W. Garfteld Blva. 

VAL.: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 Tai. p.p 

išskyrus ketvirta*!. Ir sekma*) 

BRIGHT0H PARK'E 
Parduodamas 1 aukšto mūrinis na
mas; 2 mažos krautuves; 5 kamba
rių butas: (3 miegam.) . Koklių sie
nos virtuvėje ir prausykloje. Ąžuoli
niai papuošimai. 2 kamb. butas rū
syje; karstu vandeniu apšlld. (alie
jum) 1 krautuve išnuomota; 2-ti*4 
nori išnuomoti. Krautuvių nuoma 
$76; rūsio $30; savininkas užima bu
tą. Ant Western Ave. arti 44-tos. 

Kreipkitės: B. R. Pietkiewicz 
2555 VV. 47th Str. 
LAfayette 3-1083 

VVEST PULMAN 
Parduodama patogus. 4 mlef. kamb. 
namas; dideli kamb.; arti 1. C. susi
siekimo, mokyklų, bažnyčių Ir pre
kybos. Tiktai $13,500. šaukite: 

Mrs. Mathieu 
Illlltop 5-3545 

Fd.: Ofiso V 1.7-6583, rez.ltB.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
trečlad ir sekmad. ofisas uždarytas 

Sefitad. tik nuo 1— i vai. popiet. 
Beadd. 8241 W. OuTH PLACK 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Wtstern Ave. 
V A I . ii-~«'.iart. tr sefitad., pagal su-

su-itui inr» • lutomis dienomis nuo 
I ik i » oooiet. t—C vakare 

Ofiso * <r r-'/klrnclla—YArd> 7-3528 

m. G. J. BYLMTIS 
V!' i a u», vaHitj, nervų gydytojas 

UH JQ*AS VALAITIS 
<;YL>YT0JAS m CHIRURGAS 

\tvt* So. Archer Ave. 
, , , .* i : . i ;tv. .nja Ave., siauryt.kamp.) 

VJII : antrai . 2-4, 6-8; Sefitad. 1-6; 
pirmad. Ir kutvirt. 6-8; trečlad. ir 

lKiiI.t. 12:S0-G tik susitarus. 

Dr. Eduard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA0 

Z7fi* Weet 71*t St 
(prts Caiifornia Ave > 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo » 
Iki 4 ir nuo 7 lkl 9 v.v. Aefitad nuo 
3 lkl 4 y. treč.—pairai susitarimą 

Susjtarlmul skamb. ORo. 8-(321 
Jei neatsiliepia Vlnoennes 8-3900. 

< — — M W • I • — — — * — ^ — ^ ^ — — ^ m m m — 

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

2 2 1 6 VV. 2 4 t h S t 
PriBmlmo laikas pagal susUarni* 

telefonu 
YArds 7-8)778 

Ofiso teleffonas Virpinta 7-lftft* 
DR. AL RA6KUS 

GYDYf«flAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL.: kasdien nuo 8:00 iki 8:00 * 
trečlad. Ir sekmad. tik susitarus 

i 

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

keičia stiklus ir romus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, IU 

gaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 8, Acfttad. 
10 ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

Parduodama arti Aušros Vartg pa
rapijos bažnyčios 3 butų. mūrini na
rna, krautuve Ir 2 autom, garažas: 
pajamos $100.00 J m€n.; gražus 6 
kamb. butas savininkui nemokamai. 
Geras pirkinys! Saukite: 

V Ilginiu 7-7030 

Parduoda 4 kamb. mūrinis, padidi
namas namas; ištisas rūsys; 2 autom 
garažas; veneciškos užm laidos; žle-
m i n a i langai ir sieteliai; automatiš
kai karštu vandeniu apšild.; JM.OpO 
Jmoketl; ' saVlnfAkns *ffar,dt»oda. 
Kreipkitės: ft74KMSoirKenneth 
Saukite: I'Ortsmouth 7-7702 

Ave. 

SOPHIE BARCTJS 
U W G E 8 stoties - - l iauga 1390 

PIRMAD. iki PUNKTAD. 
8:45 lkl 0:30 vai. ryte 

ftl.šl \i>. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 
i . i i i i \ į s u o s VAKARUŠKOS 

Iš tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo . iki H vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chlcago 29, I I I . Hl. iulorJi -1-2113 

RIVKK FOREST 
1514 No. Lathrop 

I'arduoda moderniška 7 H kamb. na 
[hf! prijungtas 2 autom, garažas; i 
2 vonios ir mažas prausykla; Vltro-
llte ir Oeromlc kokles; 2 židiniai; skly 
pas 5 0 x 1 8 8 ; gamtovaizdis; gatavas 
užfmimul. Atdara pamatymui šeštad. 
ir sekmad. nuo 2 vai. Iki 7 vai. vak. 

Galima sakyti tai, kas teisin
ga ir galima sakyti tai, kas ma
lonu, tik nesakykite to, kas tei
singa, bet nemalonu, — ir to, 
kas malonu, bet neteisinga. Tai 
amžinas įstatymas. 

— Indų patarlei 

• TELEVIZIJA • RADI O • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LTOINlMVAl » ( IRON-

ERS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

VVE1SS APPUANCE 
PILNAS TELKVIZMOS IR RADIO 

APT1RNAV1MAS 

4057 South Archer Avenue 
Tel YArdi 7-8666, Chicago 32, 111. j 

^^^ jdNlJOMlJOJAMA 
Brlgbton Park'e Išnuomojama krau
tuvo; garu apšlld; ant kampo. prl<\š 

) bažnyčią, 15 m. buvo gelių krautu
vė. Qall bfitl pakeista j bent kok) 
blan). SavlnlnkaH duos už prieinamą 
nuomą. 

2033 \V. 4»rd St. 
ŠAUKITE: 

Vlrginla 7-3458 

Išnuomojamas 5 kamb. butas su vo
nia ir eentraliniu šildymu. 

RreiptlH: .). HkrlnHkan 
ft7i3 So. May St. 

Išnuom. 1 kamb, apšjld., pa
togus vienam vyrui. Prie gero 
susisiekimo. 

šaukite vakare: 
RKpublic 7-8636 

t *l wflt*, XVA. b-.'kOOO. res. CO.4-1181 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IK CHIRURGAS 

10748 So. BDcbigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 

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

Rozld.: 10838 8o. W*bash Ave. 

Tel. ofiso V I . 7-OAOO, r«». V I . 7-7303 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tSpeo. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave 

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

Tel.: Ofiso YA.7-1166, roz.l>A.«-U26 

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

7 5 0 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
( kampas Halsted Ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. S247 s. l . M i i ; \ l , l t AVE. 

Of. OHovehlU 6-4020, r. HUltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marquette Bd. 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

|740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto. 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki S:80 
v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LK CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rdSt 
Ofiso Tel. BEllance 5-4410 
Rezld. telef. GRovehUl 6-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

1646 So. Ashland Ave> Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., «ei-

ta.d. tr sekmad. tik pairai sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. PR.9- 11»SU 
Jei neatsilieps vtrSmlnStl tolefonat 

Šaukite: Mldway &-0001 

Tel.: Ofiso HK.4-2123, r<»/.l*ic.i. M M 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spec. ehliurginČH ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniai'? uždaryta. 

Tel. ofis6: DAnubc 6-1125 
Buto •— WAlbrook 6-6881 

DR, A, VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai: l iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

SeStadienlals 1—4 v. p. p 

mą, į kurią butų galima įtraukti i Rugsėjo mėn. 14 d. New Yor-
sporto varžybas (parodomosio-] ko Lietuvių SK futbolo vienuoli 
se rungtynėse gagėtų dalyvauti | kė žaidė pirmąsias rungtynes 
ir mūsų veteranai krepšininkai) 
oficialioji dalis, koncertas ir pa
našiai. Ta proga išleistinas ir 

DAFB augštoaios lygos pirme
nybėse prieš stiprų priešą — 
Eintracht SC (pasekmių dar 

sukakčiai atžymėti leidinėlis, su nebeturime). 
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''' A N T A N O N A K O 
(buiKV* Kainu i Konservatorijos fortepijono M. NU (KIMU;, .skyrium) 

MUZIKOS STUDIJA 
Pianino Pamokos 

Drauge dėstomi Muzikos Teorijos ir Harmonijos pagrindai 
Priimami nauji mokiniai. Studija vedama lietuviškoje dvasioje. 

1719 So. Maplevvood Av. Tel. YArds 7-2490 
IftKlliAAVri K/VKDltN M o | VAI/. IKI 1 VAL VAK AKO 

TeL • Ofiso i*K.4i-HH:iH. rez. 111 .7. • 199 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2600 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2-^-4 p.p. ir 7:80 
iki 9 vak. Trečlad. ir SeSt. uždaryta 

GllovebiU «-l&95 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU: 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 \VVst M a n i u i U e B d . 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsil iepus tel. KEdzle 8-9000 

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

1836 S o . 4 9 t h Ct. , Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
ketvlrtad. 6:30—9 v. v. šeštad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. imli Ot. 

t i . 

Telefonas: IlKllanoe 5>1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, C:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarta. 

. i m • . i i i • 

Ofiso telef.: LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia saukite KEdzle S.2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus. 
* • i • i • • 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, rez.UE-7496* 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIltfINNKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. ISskyrus trečlad. ir fiefttad. vak 

TeL Ofiso G R 6-6*99 P R *-47Si 

DR. A. MACIŪNAS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 8 W K S T 6 8 r d S t r e e t 
(kampas €8 Ir Artasis n > 

VAL: 2 - -4 p. p. Ir nuo 6—8 Y. vak. 
Treč. Ir Sėst. 2—4 D. p. Sekm. uidar. 

Tel.: Ofiso P11.0-844G re«.HI<U-3l5U 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 ttest Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 lkl 8 vak 
Tročlad. ir sefttad. paaal sutartj 

Tel. Ofiso CA 8-0257, rei. P R 6 6 8 5 9 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itezkl. 6800 S. Arteasian A v a 

V A L : 11 v. r. lkl 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų pat yrimas 
l e l . YArds 7-18;n» 

Pritaiko Akiniu** 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—t p.p 

r.^/junliinojii 
Akla 

Pritaiko 
Altinius 

DR. h J. SMETANA, IR. 
., pPTOMETRISTAS 
AKIŲ SIM < I M I S I \ s 

1801' So. Ashland Avenue 
V A L.: ptrinad. antrad. ketvlrtad. 
penktad. 9-80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta. Šeštad. 9:80 iki 

\Z; į .ao iki 5 vai. vak. 
( A n a i 6-0523. Plntt liklg. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
V A L : antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 py 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
8147 S. Hal8ted St, Chlcago 
VAL.: pirm. trse., šeftt. 8—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prišmimo valandos pa<;al rniHltarlma. 
4003 Archer Avenue 

Truputi | rytus nuo Oallforola 
TeL YArds 7-7773 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71st S t 
Prlftmimo laikas pagal susitarimą 

relefonas GRovc-hiU 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
0S22 South Western Avenue 
Pritmlmo laikas pagal sutarimą 

Telef' 
telefonu. 
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Under the Act otMaroh S.187V 
M«mb«roi ta© Catholtc Preaa Aaa'o 

tMblUibed daily, except Suudaya, 
Uthuaniaa Catholli PreSH Sodely. 

I'KKNI'MKKATA: Metam* 
ChlcagoJ Ir CieeroJ $».00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* $8.00 
uteieuy]« l l i . o o 

SUBSCRIPTCON RATE8 
ft.00 per year outalde df Chtoafo 
fy.OU per year lu Chtcago A Cicero 
18.00 per year in Canada 
Kerelcn f i i .oo per year. 
Vfc metu * meu.. 1 mtn. 

16.00 |2.76 $1.16 
$4.60 $2.60 " $1.00 
Aft.60 $1.00 l l . l l 

Prof. J. Brazaičio laiškas redakcijai 
Pone Redaktoriau, 

"Draugo" Nr. 211 vysk. V. 
Brizgio straipsnis tarp kitų da
lykų liečia politinių grupių at-

vimo ar jų teisių VLIKe. At
virkščiai. Kai 1943 m. buvo su
daromas VLIKas, tai rezisten
cines kovo3 organizacijos jieS-

Kedakelja etralpanlue UtUto aavo nuoMflra. Neeunaudotų etralpanlų ne 
•augo. Juoe grąftlna tik UI anksto susitarus. Redakolja ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kalnoa prisiunčiamos, gavus pralymą. 

tos atsakomybes per maža, pri-
jsileisdamos tris klaidas: (1) 
| emigracijos reikalą VLIKo gru-
|pės, išskyrus tris, pastačiusios 
laugščiau kaip VLIKo veiklą, ir 
] todėl "turėtų nukentėti tik vie-

Vienu dalyku galėtume pasi-j nos ar kitos grupes prestižas 
džiaugti, kad lietuvių literatu- j už VLIKo vertės nesupratimą, 
roję originalių kriminalinių ne pats VLIKas"; (2) kai ku-
romanų beveik nebuvo. Vienu 

sakomybę: esą jos parodžiusios k o t e :>ieškoJ° * • k u r i« Po l i t i n i u 

partijų, Kad jos prezentuotųsi 
ir gyvenime 

DR. J. DAUGAILIS 

Kriminaliniai romanai 

rios grupes veržiasi "savo as-
metu į tą pusę buvo pasinešęs menis įvilkti j kitos grupės rū-
Justas Piliponis, bet jį sukrėtė bą ir juos pasodinti J svetimą 
vienas įvykis: jis pateko į Ma- kėdę"; (3) atskiri asmenys nie-
rijampolės kalėjimą. Toje pat kiną politines grupes, pasiva

dinusias politinėmis partijomis, 
ir augštiną kitokiais vardais or-

Amerikos politika ir Lietuva 
Amerikos politika ir valdžios bei žmonių teisingas ir pa

dorus nusistatymas laiko Lietuvą, Latviją ir Estiją nepriklau
somomis valstybėmis, nežiūrint to, kad jos yra Rusijos okupuo
tos ir sovietų imperijon inkorporuotos. 

JAV prezidentai: Rooseveltas ir Trumanas, ir keli ministe-
riai (valstybės sekretoriai) pakartotinai yra patikinę Lietuvos 
ir lietuvių atstovams, kad Amerika nepripažins ir nelegalizuos 
Rusijos smurto prieš Lietuvą, kad Lietuva savo laisvę ir nepri
klausomybę atgaus. 

VIEN NEPRIPAŽINIMO NEPAKANKA 
•atliko eilę kriminalinių darbų ir j n e visada gali būti žinoma tik-

Vien nepripažinimas ir raminimas daug kam atrodė ir at- ! p a t e k o j k a l e j i m ą . r o v § t a d l e i d ž i u g a u a n U 0 s t e i . 

kameroje sėdėjo ir vienas gim
nazistas. Pažinęs rašytoją Pi-
liponį, anas gimnazistas pasipa- ganizacijas, nors "jos visos yra 
šakojo, kad beskaitydamas jo politinės grupėn, tik nevienodais 
"Juodąją Kaukę" jis gavo idė , vardais". 
ją sudaryti bandą, kurios "did- ] "Esant nuošaliu VLIKo veiK-

I vyriai", pasivadinę tame veika- io s ir jos narių santykių stebė
t e suminėtų "didvyrių" vardais, j tojų" — kaip sakos autorius — 

J. Piliponis to fakto ir kitų 
aplinkybių buvo taip paveiktas, būtų nustelbti faktai. 

rodo nepakankama priemone Lietuvą ir kitas sovietų pagrobtas 
valstybei išlaisvinti. Tą mintį sekdamas ir keldamas^ John Fos-
ter Dulles parašė š. m. gegužės mėn. straipsnį Life žurnale, pa
smerkdamas George Kennano ir neva administracijos "contain-
ment" (sulaikymo) politiką ir pasiūlė ofenzyvinę laisvinimo po
litiką. Tą politiką respublikonai įtraukė į savo programą (plat
formą). Pabaltijo valstybėms davė pirmą vietą. Demokratų 
partija taip pat įtraukė į savo programą sovietų okupuotas ir 
dominuojamas valstybes. Po konvencijų prasidėjo programų — 
analizavimai. Respblikonai savo analizes privedė prie to, 
kad demokratai stovi už tai, kad sulaikytų bolševikus ten, 
kur jie dabar yra, o respublikonai, kad grąžinti juos ten, kur 
jie priklauso į Rusiją, į prieškarines ribas, šiai analizei ke
purę uždėjo ir trimitą davė gen. Eisenhoweris savo kalboje į j ja, mėgindamas pasirodyti su 
Amerikos legionierius New Yorke. Šioje kalboje jis pavadino j aprašymais hedonistinių ir kri-

gimus patikslinti, kad juose ne-

kad vėliau "Šaltinyje" tilpo be
veik visą puslapį užimąs jo pa 
reiškimas, kuriuo jis pasmerkė 
savo raštus ir apgailestavo dėl 
jų padarytos įtakos. 

Taigi, kriminalinis romanas 
lietuvių literatūroje nei naujas, 
nei pageidautinas dalykas. La
bai gaila, kad kai kas iŠ gabių 
rašytojų žaidžia savo reputaci 

bolševikų įsiveržimą į Lietuvą ir kitas kaimynines valstybes 
"agresijos purvo užtvenkimu" ir pabrėžė, kad "mes turime pa
sakyti pasauliui ir Kremliui, kad su komunistais bus galima 
taikoje gyventi tik tada, kada jie suteiks laisvę pavergtoms tau
toms, kada jie atsitrauks iš svetimų valstybių į savo prieška
rinę teritoriją". Šitas aiškus ir tvirtas Eisenhowerio pareiški
mas šukele ant kojų Kremliaus agresorius, jų agentus, Euro
pos imperialistus ir Amerikos "apyzerius" liberalus; net ir gu
bernatorius Stevensonas su prez. Trumanu išėjo prieš šitą pa
reiškimą, ar bent prieš formą, kurią Eisenhoweris pavartojo. 

SOVIETINE - IMPERIALISTINE POLITIKA 
Atsižvelgiant į tai, kad Maskva ir jos agentai puola Eisen-

howerį, o Europos imperialistai jį kritikuoja.bei kartu gąsdina 
ir "conitainmento" politiką remia, lietuviams ir kitiems, kurių 
tėvynės yra Rusijos okupuotos bei dominuojamos, tenka su
krusti ir šioje srityje EisenhoM(erio — Dulleso politiką paremti: 
jų politika yra pavergtųjų tautų politika. Tik ta politika vado
vaujantis, prieš Rusijos agresiją griežtai pasisakant ir reika
laujant, kad ji išsikraustytų iš užgrobtų valstybių, galima tikė
tis Lietuvos ir kitų valstybių išlaisvinimo. "Containment" — 
sulaikymo politika yra statiška — Lietuvai ir kitoms sovietų 
pavergtoms tautoms pavojinga, šita politika ,atrodo, yra britų 
ir kitų Europos vakariečių, kurie valdo kolonijas ir saugoja tik 
savo kailį — rytų — centro Europos visai neboja, šitą politiką 
smarkiai pasmerkė, ir už Eisenhowerio — Dulles politiką išsto
jo įtakingas žurnalas U. S. News and World Report. Savo šio 
mėnesio 12 d. laidoje jis štai kaip pareiškė: "Presidėnt Truman 
and Governor Stevenson, by their speeches lašt week, have 
set back the cause of world peace — they puMicly sought to 
iiullify one of the most practical objectives that could be employ-
ed by the frce wor!d to break down Communist imperialism 
uithout a third world wa*. Both the Presidėnt and the De-
mocratic nominee charged General Eisenhovvrer with recklessness 
of purpose saying... 'We can never ręst — and we mušt so in-
form all the world, including the Kremlin — that until the en-
slaved nations of the world have in the fulness of freedom the 
right to choose their own path, that then, and then only, can 
we say that there is a possible way for living peacefully and 
permanently with Communism in the world.' ". 

"U. S. News and World Report" pakaltina administraciją 
ir gub. Stevensoną už netikslų gen. Eisenhowerio kalbos inter
pretavimą ir už palaikymą sovietų politikos okupuotų kraštų 
atžvilgiu. ' 

Bolševikų, probolševikų ir "apyzerių" riksmas privedė sen. 
Connally, Senato Užsienių Reikalų Komisijos pirmininką, kuris 
dabar lankosi Europoje, padaryti visai rusišką pareiškimą: "The 
American people are opposed to the proposal that we go into 
the soviet satelite countries and liberate them by force of arms. 
We're not going to send our sons over there to be murdered in 
liberating them from their Russian masters". 

NUSKRIAUSTŲJŲ NUOMONft 
Ką gi nuskriaustieji tuo reikalu sako? Lenkai, vokiečiai, 

estai savo nuomones yra pareiškę už šią pavergtuosius vaduo
jančią Eisenhowerio — Dulleso politiką. Lietuvių nuomonė dar 
nėra aiškiai užfiksuota, nors nėra abejonės, ji yra tokia pat, 
kaip estų ir kitų. Tačiau, atrodo, ji turėtų būti viešai ir ko
lektyviai pareikšta. ALT, Susivienijimai ir kitos atitinkamos 
organizacijos turėtų pasiųsti abiejų partijų prezidentiniams kan
didatams kolektyvinius memorandumus, o mažesnės draugijos 
ir pavieniai asmenys turėtų siųsti laiškus kandidatams, spau
dai, komentatoriams ir tt. Ypatingai turėtų susilaukti gerų ir 
padrąsinančių žodžių tie, kurie pozityviai stoja už Lietuvos ir 
kitų sovietų užgrobtų valstybių išlaisvinimą. 

minalinių bruožų visokiuose pa 
klydusiuose paukščiuose. 

šlovė raudonajam stabui 
Iki kokių nesąmonių prieina 

raudonojo diktatoriaus garbini
mas, galima matyti iš faktų, 
kuriuos L. Fischer patiekia sa
vo naujam veikale "The Life & 
Death of Stalin": Budapešte pa 
statyta Stalino statula ant 32 
pėdų pjedestalo ir okupantų 
kontroliuojami laikraščiai rašė, 
kad tai "didžiausia asmenybė 
Vengrijos istorijoje". Bulgari 
jos miestas Varna perkrikštytas 
į Stalin. SSSR laikraštis "Bol 
ševik" Staliną vadina "didžiau
siu mūsų amžiaus mokslinin 
ku". Sovietų žurnalas "Kultū
ros Frontas" skelbia, kad kai 
kurie Aristotelio posakiai tėra 
pilnai išaiškinti ir išreikšti tik 
Stalino. Maskvos "Izviestijos" 
tam visam uždėjo vainiką, pa 
brėždamos, kad "be Stalino nie
kas nieko negali suprasti ir nie
kas negali nieko įdomaus para
šyti". O tiesa ši — niekas tokių 
smilkymų nėra reikalavęs, kaip 
kruvinasis Kremliaus satrapas. 

Atakon kultūros fronte 

Ad 1. VLIKe daug kartų bu
vo keliamas vadinamos "geleži
nės ekipos", emigracijos srovės 
neliečiamos, sudarymas. Ta
čiau VLIKas tinkamo sprendi
mo tam reikalui nesteng'ė su
rasti. Maža to. Vykdomoji Ta
ryba nutarė — ir paskiau 
(1950.11.2) VLIKas tam prita
rė, — kad nuo 1950 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. būtų atleisti du tech
nikiniai VLIKo bendradarbiai, 
kurių pareigas ėjo du VLIKo 
nariai, o jų vietoje pasamdyta 
mašininkė, nors anie bendra
darbiai atlikdavo ir mašininkės 
negauna, tad reikalauti, kad 
VLIKo nariai jokio atlyginimo 
negauna, tad'^ reikalauti, kad 
žmonės atsisakytų nuo emigra
cijos if pasiliktų VLIKe be jo
kio pragyvenimo pagrindo, var
giai ar galima. Todėl atsakomy
bė už VLIKo darbui reikalingų 
žmonių išvykimą tenka ne tik 
atskiromc politinėms grupėms, 
bet ir VLIKui, tariant jo spren
džiamąja! daugumai. 

Ad 2. Antruoju punktu tei
singai keliamas tikrai nesveikas 
visuomeniniuose s a n tykiuose 
reiškinys. Ja(T1949 m. gegužės 
4 d., birželio 1 d. ir liepos 5 d. 
tam tikra tarpgrupinė komisi
ja, apsvarsčiusi šios rūšies reiš
kinius, priėjo vieningą išvadą, 
kad toks metodas, kuriuo iš vi
daus sprogdinama kita organi
zacija, yra iš principo nepriimti 
nas. Žmonių, priklausančių gru
pei, kurios atstovas dalyvavo 
anoje tarpgrupinėje komisijoje, 
tos komisijos sprendimas, deja, 
negalėjo sulaikyti ir toliau nuo 

. . sprogdinimo darbo. Reiktų svei Augščiausią auką tėvynei ski . f .. . . —. , . 
r7. . . 7 .. kinti, jei Ekscelencijos vyskupo na Lietuvoje kovoja partizanai. x r „ . * , . .. . . . f. 

<roi I ^ I „!: JLJTJEL*. I~ V- B™&° z<>dis Jiems butų čia 
autoritetingesnis. Šios rūšies 
emigrantinis vėžys jau labai pa
vojingas, nes jis parodo gen-
dant visuomeninę moralę, kuri 

Tai kovai nei vienas pajėgus lie 
tuvis negali būti abejingas. Jei 
tremtyje esančiam jaunimui ne
lemta kovoti ginklu, tai jie tu
ri prasiveržti atakon kultūros 
fronte, kad savo moksliniais lai 
mėjimais skintų simpatijas sa
vo tėvų žemei, laimėtų prielan
kumą įtakingųjų ir būtų naudin 
gesni grįžę. Kultūros frontas 
svaresnis, kaip dolerio frontas 
ir mums reikia entuziastingų 
savanorių, kurie veržtųsi į 
mokslo židinius. Partizanams 
niekas nei algų, nei stipendijų 
nemoka. Jų pavyzdys tepolen-
kia jaunuolius tęsti ir baigti 
mokslus, nors ir savomis ran
komis tektų kasdieninę duoną 
pelnytis. Tai nelengva, bet nė
ra negalima. Daugiau partiza
niškų savanorių kultūros fron
te! 

Konstitucijos sukaktis 

VLIKe. Tuo tarpu paskiau kai 
kurios politinės partijos yra raš 
tu pareiškusios tam pačiam VL1 
Kui, kad rezistencinės kovos 
organizacijos negalinčios VLIKe 
turėti lygių teisių su politinė
mis partijomis, šita mintis, — 
remtis tik nepriklausomybės lai 
kų partijomis — ir dabar popu
liarinama spaudoje. 

Pagerbiant autoriaus suprati
mą, kuriame politinės partijos 
ir rezistencinės kovos organiza
cijos tesiskiria vardais, tenka 
vis dėlto pastebėti, kad jis ne
sutampa nei ru VLIKo nei su 
b'.etuvos praktika. VI IKo dek
laracija šiuos dvejopus veiksnius 
aiškiai skiria. Ir VLIKo me
morandumuose bvelimiesiems 
įsakmiai kalbama politinių gru
pių ir rezistencin'ės kovos orga
nizacijų vardu, suponuojant, 
kad jie tą skirtumą taip pat 
pažįsta. Rezistencinės kovos or 
ganizacijos pirmasis ir pagrindi
nis tikslas — kova su okupantu, 
krašto išlaisvinimas. Politinės 
partijos pirmoj eilėj tikslas — 
krašto tvarkymas. Kai ryšium 
su Lietuvos okupacija 1940 m. 
pradėjo reikštis organizuota re
zistencija, tai į jos eiles įsijun
gė visų mūsų politinių partijų 
aktyvių žmonių dalis. Nacių 
okupacijos laikais rezistencinės 
kovos organizacijose susitelkė 
taip pat įvairių nusistatymų žmo 

nes. Tas pats ir po 1944 m. — 
ilgainiui susikūręs Lietuvos lais 
vės kovų sąjūdis nepažįsta buv. 
šeiminių partijų. 

Negalima nesutikti su auto
riaus teigimu, kad rezistencines 
kovos organizacijas pagimdo 
reikalas ir kad jam praėjus, re
zistencinės kovos organizacija 
gali pranykti. Gali, bet gali ir 
nepranykti. Prancūzijos prakti
ka rodo, kad iš rezistencinės ko 
vos organizacijos išlaisvintame 
krašte gali išaugti ir politinė 
partija, kaip tai atsitiko su 
MRP. Ar Lietuvos rezistenci
nės kovos organizacijos išvirs 
išlaisvintoje Lietuvoje politinė
mis partijomis, ar savo užda
vinius atlikę, išnyks, klausimas 
tebėra atviras ir šiuo tarpu ne
aktualus. Tačiau, kol Lietuva 
okupuota, rezistencinės kovos or 
ganizacijos turi savo buvimui 
pagrindą. Laisvinimo kovos me , 
tu teikti pirmumą politinėms 
partijoms ir negližuoti rezisten-
tencinės kovos organizacijas 
reikštų užsimerkti prieš gyve- j 
nimo tikrovę. 

Šiuo atžvilgiu įsidėmėtinas 
yra VLIKo pirmininko keliais 
atvejais kartotas pareiškimas:. 
partijos turi savo pagrindą lais
vame krašte. Laisvinimo kovo
je partinis biletas reikšmės ne
turi; kol Lietuvos pastatas prie
šo okupuotas, tuščios kalbos 
apie tai, kaip mes jį dažysime, 
kuo apdengsime; partijų doktri 
nos ir programos Lietuvai lais
vinti jokio vaidmens nevaidina. 
Jei atsirado negalavimų, tai vie 
na iš priežasčių ir yra, kad kai 
kurios partijos, dar laisvos Lie
tuvos neturint jau pradeda dok-

SEGHE1 Tl TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
l»nrūplnnnie Mietus, vleShiieius ir sutvarkome VISIIH SU kelione mirtfttuR 
dalykus. TITRIMK M i m V I ^ KRYKIA. PtUkMH Hfldevltus. Keliones 
planuokite IA anksto kitiems metams. Anksėlau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai husite tikri, knd tikrai gaubte vietos. Pink
liam! biletus pa." mus nemokėsite brangia u Ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stot| ar aerodromą, ne* 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS Ml'8. 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES IftPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

MIMBEB 
dįtft STANKŪNAS 

FOTOGRAFAS 
'^ftToT 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

Gaukit du gerus uždarbius kasmfct 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

Pradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
f kada norite 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
/Telefonas: HAymarket 1-2028 ~-

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

IMPORT TAP 5126 So. Western A ve. 
Telef. HEmlock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš statinės 

VVUERZBURGER H0FBRAU 
ir 

LOEVVENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir viEokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOWSKI 

Konstituciją, tai faktas, o ne is
torijos naujadaras, kaip vienas 
"Naujienų" bendradarbis atsi
liepia. Gaila tik, kad mūsų spau 
da tiek mažai vietos tai sukak
čiai teskyrė. Konstitucija bu
vo priimta 1922 m. rugp. 1 d. 
(Rugp. ir rūgs. — sutrumpinti 
mėnesių vardai — tesiskiria tik 

Kad sulaukėme 30 metų su- viena raide v ir gaila, kad datas 
kakties, kaip Steigiamasis Sei-(nurašinėjant anksčiau įvyko ne 
mas priėmė Lietuvos Valstybės tikslumas). 

yra bet kokio visuomeninio ben
dradarbiavimo bei veikimo, tai
gi ir laisvinimo, pagrindas. 

Ad 3. Kas kita atskirų asme
nų, kas kita grupių nusistaty
mas poltinių partijų atžvilgiu. 
Norėčiau papildyti ir patikslin
ti, kad jokia rezistencinės kovos 
organizacija lig šiol nėra kves- į į į ^ ' ' į į į į S ^ M iv a i 
tionavusi politinių partijų bu-1 v i n i m o d a r b u i t a i k y t i T a i ,bu. 

vo matyti 1945 m. Wuerzburge, 
1946 m. Pfullingene, 1949 m 
Pfullingene, taip pagaliau ir 
1952 metais. 

Neneigiant nei rezistencinės 
kovos organizacijų savaimingu
mo, nei politinių partijų reikalin
gumo, reikia atiduoti kiekvie
nam, kas jam pridera — suum 
cuiąue. 

Prašau priimti, Pone Redak
toriau, mano pagarbos pareiški 

|mą. J. Brazaitis 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKU - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iš 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

spo 
Nereikia" įmokėti 
Abiejų kainos po $ 0 0 00 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

Ai&entk FURNITURE & 
A P P L I A N C E S 

. « u H i
2 3 ! l I

R « 0 ? S E V E L T R 0 A D n u V & ^ e . Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CIIICAGO, ILLINOIS 
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Penktadienis, rugsšjo 19, 1952 
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"KOVA DftL TAUTOS IR , gos "Sudiev, kvietkeli". Po to 

LFTERATCRA" B. Brazdžionis ir St. Santvaras 
skaitė savo kūrybos eilėraščių, 
A. Gustaitis prajuokino iki aša
rų savo humoristiniais eilėraš
čiais. Pirmosios dalies užbaigai 
dain. Aid. Stempužiene gana šil cijoje praeitą šeštadieni įvyko . 

Dalyvaujant rašytojams Ber
nardui Brazdžioniui, Stasiui San 
tvarui ir Antanui Gustaičiui iš 
Bostono, K. S. Karpių reziden-

ketvirtasis Rašto Klubo posė
dis. Klubo narys — rašyt. Emil 
Skujenieks trumpu pranešimu 
paminėjo latvių rašytojo, poe 

ir simpatingai padainavo 
Alf. Mikulskio harmonizuotų 
liaudies dainų. 

Antrosios dalies pradžiai St. 
to ir dailininko Janio Jaunsudra Santvaras paskaitė scenos vaiz-
binio 75 m. amžiaus sukaktį, delj iš atmintinų bolševikų tre-
Lietuviškai kalbančiam ir savo mimų, B. Brazdžionis pabere gi 
kūriniuose dažnai Lietuvą mi- Hų filosofinėmis idėjomis per-
ninčiam jubiliatui susirinkę na- sunktų tragiškos žmogaus bui-
riai ir svečiai pasiuntė nuošir
džius sveikinimus j Vokietiją. 

Stasys Barzdukas kruopščiai 
parengtų referatu "Kova dėl 
tautos ir literatūra" mėgino at
sakyti į klausimą: ar išeinant iš 
tautos interesų ir momento rei
kalavimų, kūrėjui gali būti su
varžyta laisve pasirenkant kū
rinio temas, motyvus bei for
mas. Naudodamasis plačia li
teratūra ir duodamas gražių pa 
vyzdžų iš kūrybos pasaulio, 
prelegentas ryškiai užakcentavo 
kūrėjo nepriklausomumą visais 
šiais atžvilgiais. Kūrinio vertę 
apsprendžia jo gerumas ir lite
ratūriškas a p i pavidalinimas. 
Tiek koreferentas J. Stempužis, 
tiek šio pokalbio dalyviai papil
dė ir dar labiau paryškino St. 
Barzduko teigimus. 

Balys Auginąs paskaitė du 
gavo lietuviškos nuotaikos eilė
raščius: "Vakaras Kuršių mat 
rfse" ir "Ruduo mano sap
nuos". 

Į susirinkusius žodį tarė sve-

ties perlų. Ant. Gustaitis, pub
likai vis reikalaujant, kartojo 
bisui savo gilios prasmės turin
čių hum. eilėraščių, pasižymin
čių ne tik aktualia mintimi, bet 
ir paprasta lengva forma. Ka
činskas papasakojo Gustaičio 
feljetoną "Viskas slaptai" ir 
bisui pridėjo Brazdžionio "Vai
dilą". Sol. Stempužiene prog
ramos pabaigai išpildė pasaul. 
komp. kūrinių. Jaunoji solistė, 
nuolatos lavindamosi, yra pa
dariusi gražią pažangą. Gausi 
publika todėl jai nepagailėjo 
triukšmingų aplodismentų. 

LAIMĖJO PREMIJA 
Prieš kiek laiko "Big VVheel 

Club" buvo paskelbęs rašinio 
"Kuo aš norėčiau būti" konkur
są. Pereitą šeštadienį buvo pa
skelbti konkurso rezultatai. Pir 
mąją premiją laimėjo Vytenis 
Darnusis, Adolfo ir Jadvygos 
Damušių sūnus, 12 metų am
žiaus, šv. Jurgio parapijos mo
kyklos septintojo skyriaus mo

kyti po vieną Vasario 16 gim
nazijos mokinį. Naujai įsijun
gusieji į rėmėjų skaičių yra: FJ 
Baranauskas, J. Velykis, B. Mu-. 
liolis, J. Dundaras, K, Šilinis, 
S. Šilinienė, I. Šilinytė, C. Šat
kauskas, J. Kizevičius, VI. Pa
lubinskas, V. Palubinskas, J. 
Juozaitis, J. 2ygas, VI. Šniolis, 
J. Apynys, J. Krištolaitis, V. 
Kizlaitis, J. Juodišius, J. Ka
zėnas, L. Kazėnas, V. Raulinai-
tis, A. Kavaliūnas, L. Sagys, 
A. Liutkus, Pr. Stempužis, B. 
Jurkšaitytė, H. Roman, J. Dum 
baras, J. Kaklauskas, P. Vilkas, 
G. Gudėnas, Br. Neimonas, M. 
Kriaunevičius, V. Petruškevi
čius, V. Aukštuolis, V. Suka 
delskas, J. Bružas ir Edv. Prane 
kevičius. Netrukus bus baigtos 
formuoti ir kitos dvi grupes: 
viena — moterų, kita — Ramo
vės narių. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais 8 vai. vakaro 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted 8treet , VIetory 2-6172 
ŠOKIAI, GROJANT BALIO PAKŠTO ORKESTRUI 

Lietuviškai gaminti vėžių kakleliai 
ir medžioklines dešrelės 

RUOŠKITĖS SPALIO 4 D. DALYVAUTI B. PAKŠTO 
ORKESTRO SUKAKTIES KONCERTE! 

Jei turite parduot! ar Iftnaomo. 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimai 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 741640. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

TRUMPAI 
Lietuvių Radijo valandos su

sirinkimas įvyksta šį sekmadie
nį, 11:30 vai. lietuvių salėje. 
Susirinkimo tikslas, kaip jau 
buvo anksčiau skelbta, dabar 
veikiančios radijo valandos su-
visuomeninimas. Kviečiama vi
suomene gausiai atsilankyti ir 
padėti tinkamai išspręsti šios 
svarbios liet. institucijos toli
mesnę egzistenciją. 

Jonas Dobrovolskis, V. D. 
Universiteto asistentas turėjo 
sunkią inkstų operaciją ir dar 
ilgą laiką turės pasilikti ligoni
nėje. Ligonis čia neturi gimi
nių, todėl draugai ir pažjstami 
prašomi jį aplankyti Fairview 
Park Hospital, Franklin Park 
and West 32 (kambarys 429), 
tuo praskaidrindami ligonio die
nas. 

Mindaugas Nasvytis šią sa-1 vimą Detroite delegavo Ign. Ma mielai sutiko leisti naudotis 2 
vaite išvyko į Dėdes Šamo ka
riuomenę. Jaunasis kareivis 
yra baigęs dailės mokyklos 
skulptūros skyrių Clevelande. 

Dr. Adolfas Darnusis, kaip 
didžiulės dažų Sheriam Villiams 
įmonės atstovas, dalyvavo visą 
savaitę Atlantic City Amerikos 
chemikų suvažiavime. 

BUetų | Chicagos L. Teatro 
pastatymą "Anna Christie" jau 
galima įsigyti Spaudos kioske 
sekmadieniais po liet. sumos. 

Kultūros Fondo narių ir bi
čiulių rudeninis pobūvis įvyks 
dr. Tamošaičių rezidencijoje šį 
sekmadienį, 26001 Lake Shore 
Blvd. Kviečiami visi atsilan
kyti. 

"Ateities" klubas į įvykstan
tį L. R. K. Federacijos su važia- ( 

linauską ir P. Gruodį. 
* 

lituanistines mokyklos ket-
virtadieninė mokykla pradėjo 
darbą Nonvood skaityklos pa
talpose. Skaityklos vadovybe vąitę buvo apvogta. 

kambariais nuo 6:30 iki 9:00 
vai. vak. 

I. Šamo laikrodžių ir bran
genybių krautuvė praeitą sa-

S. G. 

čias poetas B. Brazdžionis, per- kinys. Ta proga jaunasis Da-
duodama3 Bostono Rašytojų 
Klubo sveikinimus. 

Rašto Klubas, pradėjęs dar
bą su beveik dvidešimt narių, 
paaugo iki trisdešimt. Pasku
tiniame susirinkime buvo na
riais priimti: Julius Smetona, 
Elena Žyžniauskiene ir Pijus 
2iūri3. 

Šeimininkai p. p. Karpiai da
lyvius šauniai pavaišino. 

SPAUDOS BALIUS 
"Dirvos" suruoštame spaudos 

baliuje dalyvavo rašytojai Bern. 

mušis buvo pakviestas į televi
zijos stotį su dviem kitais lie
tuviais savo draugais, kur buvo 
gausiai apdovanotas ir turėjo 
atsakyti į keletą klausimų. Sa
vo rašiny laimėjusis pirmąją 
premiją pareiškė norįs būti in
žinieriumi — architektu, kad «u 
grjžęs į bolševikų naikinamą 
Lietuvą galėtų jai padėti atsi
statyti. 

GAUSftIA DIEPHLZO 
GIMNAZIJOS RftMKJAI 

Prano Stempužio pastanga-
Brazdžionis, Ant. Gustaitis, St. ™is suorganizuotos net dvi gru-
Santvaras, dramos aktorius H. pės asmenų, pasižadėjusių išlai-
KaČinskas ir dainininkė Aid. 
Stempužiene, kuriai akompana
vo R. Brazaitienė. 

Pradžioj H. Kačinskas me
niški padeklamavo ištrauką iš 
P. Andriušio premijuotos kny-

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame ) užslen] 
pakietfilluB {vairaus malato. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

i. 'Himr"" 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEV/ING CENTER 

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

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

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
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. 

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

Southwest Furniture Company 
6200 South Vtfestern Ave.y priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito }stalgos 

^ : J> 
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PliflNEŠIMRS 
Rašomosios mašinėles Įvairiais rai-
iynals. firmos Iloyal, su visais biu
ro modelio priedais ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
i&Hlunčiamos tą pačią dieną. Infor
macijos veltui. LIETUVIŠKAS RAI
DYNAS ne pripuolamai kalviškai |-
llpdytas, o specialiu uisakymu fa
brike preciziškai jmontuotaa tylio
siose Quiet de Lux mašlnfileso, ku- į 
rlos gaunamos tik per: 

% 

I f,. « . l ,<lni l l l s . IH32 U i o a . l Si r. 
Hsrtford «. Oonn., kuris "btaugui 
ž'nomas, kaip sąžiningas asmuo 

^ 

40 MKTV PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PSOGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

^Onê MlipupaticcAjaĄ 

MINIMP.Lf; LtKTllVI&KA IŠTAIGA SOUTH SMIK.II-.. 
KURI PATARNAUJA VISOKIU IlfSlIJ APDRAUDOSE! 

Mi » iii-<t«>\ Hiijitnie atMikomlnK'ts uiHlrattdoa k o m p a n i j a s , toriel k l e k v i o -
ii.i- IIIU-.II kl i j i ' i i ias v i s a d o s a p s a u g o t a * , j e i k a m įvytesto* k o k i a nelaimfi . 
FIRE— AUTOMOBILE—LIABIL1TIES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
H322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect ft-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

I 

SS 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi butų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $8,000,000.00 *mm <%m 

"Mes Radome 

' * * TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrove.-
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 

\ kur sutaupos neša aukštą 

A\and Loao Associatiort 
329*'$. Ha ! * * * * ! . , ChkagcS 8 

Ovt Ntw Homt &¥(•&&&>*..&* - • Uv&". .**.<' . / MMBHI^MIM 

JUSTIN MACKIEVV1CH, Prezidentas 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po plotų. 
Ketvirtadieniais nuo »-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai noatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

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

PHONE: Vlrg in io 7-1 141 

V 

iHllllllllIfliiiiiliiMMiiiiMiiiifiUM* iMfMiituiMitmriMiiiiHiiiiiffi 'iiiiiiimiiiiiiiiiin 
I. I K T II V I A K A f S T A I O A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINGS 
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Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo masinos siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

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

Tel CAlumet 0-7237 
Chlcago 8. fllinobi N 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta 
d i e n i o vakara in iki 9:20 va i . 

Fu'iriko leidžiama radijo valanda 
is Vv'HFr 1450 kil. radto stoilet* ket
virtadienio vakarais nuo « iki 7 vai 
vak. su orkestru Ir dainininkais. 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

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

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicaao Heights. Illinois 

•V . 
3S2 :===Si 

^ . 

PROdRESS FURNITURE CO. 
fhieajįos Ijetuvip Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas š iame 
mieste ant visokių n a m a m reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

l VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPEBAVLVIO IŠLAIDOM 

BABO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kiton Lietuvių 
baldų krautuvas Chicagoje, kuri galėtų sumušti ..Progress" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

4181-88 

Archer Ave. 
Lengvi issimokejimai pritaikomi visiems. 

^mmmmmmmm 
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New York N. Y. 
Katalikų Federacijos veikla 
Rugsėjo 12, 8 vai. vakare, 

Apreiškimo parapijos salėje įvy 
ko L. R. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinkimas, 
kurį pradėjom ir baigėm malda. 
Jam vadovavo S. K. Lukas. 

Po trumpos įžanginės kalbos 
pirm. S. K. Lukas pranešė, kad 
šių metų rugsėjo 26, 27 ir 28 d. 
d. Hotel Statler, Detroit, Mich., 
įvyksta A. L. K. F. 32-sis kong
resas, kurio metu bus paminėta 
ir didžiojo Lietuvos vyskupo Mo 
tiejaus Valančiaus 150 metų gi 
mimo sukaktis 

Susirinkimas išrinko Praną 
Vainauską būti kongrese atsto
vu nuo LRKF New Yorko ap
skrities. 

New Yorko apskrities Kat. 
Federacijos susirinkimas nomi
navo į Kat. Federacijos Centro 
Valdybą kandidatais šiuos as
menis: prel. Joną Balkūną, kun. 
Norbertą Pakalnį, kunigą Vy
tautą Pikturną, kun. Viktorą 
Dabušį, kun. Joną Pakalniškį, 
Praną Vainauską, Kazimierą 

I MOTERYS KARINIUOSE DARBUOSE 

šios moterys ruošia vaišes" raudoniesiems karo fronte Korėjoj. Jos čia gamina didžiosioms patran-
^ s toSLS. Cia"vaizduojamas fabrikas prie Joliet, 111. Ten dirba 7,000 darbininkų, kurių pusę 

sudaro merginos ir moterys. 

Lietuviška vasaros 
kolonija 

S. m. liepos men. pradžioje, 
prie mūsų Palangos pajūrį pri
menančios Georgian Bay, buvo 

Krušinską, Petrą J. Montvilą, j aptikta naujai išplanuota Spring 
Magdelaną Galdikienę, Pranąj hurst vasarvietė ir pardavinė-
Naujokaitį ir Vytautą Vaitiekų- į jami sklypai vasarnamiams sta-
ną. j tyti. Sklypų kainos ir išsimo-

P. J. Montvila pranešė, kad kėjimo sąlygos buvo tiek pa-
rugsėjo 19 d. 8 vai. vakare Ap-1 lankios, kad Kanados lietuvių 
reiškimo parapijos salėje bus 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
susirinkimas ir kvietė kat. drau
gijas per savo atstovus ten da
lyvauti. 

Pr. Vainauskas aiškino, kad 
New Yorko lietuviai turi daug 
visokių draugijų, bet neturi So
cialinės Žmogaus Gerovės Drau
gijos ir nušvietė tos draugijos 
reikalingumą lietuviams ir jos 
naudą. Tuo reikalu savo min
tis pareiškė K. J. Krušinskas, 
B. Adomaitienė, V. Janušonie-
nė, Z. Gudaitienė ir kiti. Jų vi
sų bendra mintis už sudarymą 
tos draugijos. P. Plaktonienė 
su S. K. Luku patarė tą dalyką 
pavesti L. K. Darbininkų Klu
bui pagvildenti. Jei bus galimy
bės, tai tokią draugiją suorga
nizuoti. 

Sekantis New Yorko Liet. 
Kat. Federacijos susirinkimas 
nutarta šaukti spalio 31 d. va
kare. S. K. L. 

Baltimore, Md. 

Springhurst vasarvietė yra ( šiuo metu yra likę apie 30 
vos už kelių mylių nuo garsio-1 sklypų. Įdomaujantis vertėtų 
šios VVasaga Beaeh. Jos baltu
tėlio smėlio paviršius puošiasi 
20 medžių rūšimis, kurių tarpe 
sutinkami mums pažįstami ber
žai, pušys, eglės, drebulės ąžuo
lai, klevai, uosiai, topoliai, tujos 
ir kt. 

Tikėtina, kad ši kylanti va
sarvietė pinigus investavusį ne
apvils, nes tik kitoje kelio pu-

spaudai apie tai parašius, To-1 - j e u ž p a n a š i u s p l o t u s > t u r i n . 
ronto lietuviai (Kulys, Martin-, č i u g n e t s k u r d e s n ę augmeniją, 
kaitis, Grigaitis, Masionis, Ja-1 a n k s t y v e s n i p i r k e j a i j a u p r a š o 
nuškevičius.Pranckūnas, Morkuj d v i g u b ą k a m ą > Q a r č i a u e ž e r o 
nas, Skrinskas, Vaitkus, Audze- j g k l y p ų k a i n o g y r a p a d j d a j ę n e t 

atkreipti d'ėmesį, o paskubant 
smulkiau painformuoti galėtų 
S. Pranckūnas, 92 Crawford St. 
Toronto 3, Ont. (sk.) 

Nauji radiniai Baltijoje 
Gotlando saloje, Baltijos jū

roje, rasta daugiau 1,000 seno
vinių arabų pinigų — monetų. 
Tikima, kad senaisiais laikais 
arabų kraštai vedė intensyvią 
prekybą su Pabaltijo kraštais. 

Vokietijos vyriausybe už tP~ 
senąsias Lietuvos sienas 

(GJJ) Vokietijos vyriausybė 
naujai oficialiai patvirtino savo 
nusistatymą dėl teisinių Vokie
tijos sienų, o tuo pat ir dėl Lie
tuvos Vokietijos sienos. Nese
niai išleistas Bonnos vyriausy
bės parėdymas visoms Vokieti
jos įstaigoms, kad valdiškuose 
raštuose sovietų ar lenkų oku
puotos sritys Rytų Vokietijoje, 
jei jos pagal 1937 metų gruodžio 
31 dienos statusą priklausė Vo
kietijai, žymimos kaipo laikinai 
okupuotos vokiečių sritys, o 
vietovių pavadinimai praktiš
kais sumetimais, ypač tarptau
tiniuose santykiuose, bus skliaus 
teliuose žymimi ir okupantų 
nustatytoje rašyboje, taigi 
dviem rašybom. Kai dėl Lietu
vos sienų, tai toji data reiškia, 
jog Vokietijos vyriausybė teisė
ta Lietuvos Vokietijos siena 
skaito Nemuną, o Klaipėdos 
kraštą kaipo neįeinantį į Vokie
tijos plotą. 

Inžinierių trukumas 
Apskaičiuota, kad kitais me

tais iš visų J.A.V. augštųjų mo 
kyklų bus išleista tik 19,000 
inžinierių iir chemikų, kai tuo 
tarpu šio krašto pramonei rei
kės papildomai apie 30,000. 
Dar kitais metais tas trūkumas 
techniškai paruoštų žmonių Dus 
dar didesnis. 

vicius, Valatka, Girdauskas, 
Giedraitis, Vengris, Šveinaus-
kas, Juozapavičius, Vaškelis, 
Petrulis, Petrulis II, Jasiukas, 
Matulevičius, Petravičius, Ma
cijauskas, Leonavičius, Šimkus, 
Ropė, Juškevičius ir Masionis 
II) per trumpą laiką nupirko 
71 sklypą. 

keturis kartus. 

Yra kilę minčių šioje vasar
vietėje įkurti gražią vasaros lie
tuvių koloniją ,tuo labiau, kad 
svetimųjų tarpe bendruomenės 
daugumai pageidaujant būtų 
galima išvystyti savarankišką 
veiklą. 

TELEVIZIJOJ BEI KAIMO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

Ltvision con™ 
uallf led engineers' s&rvice) 
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Šv. Alfonso parapijos mokykla 
Šiuos mokslo metus, kaip ii 

seniau, pradėjome šv. mišiomis, 
kurias atnašavo prel. L. J. Men-
delis seserų kazimieriečių ir mo 
kyklos vaikučių intencija. Po 
pamaldų nuėjome į savo nau
jas klases, kurias radome labai 
švarias ir skoningai paruoštas 
mokyklos darbui. Kiekviena kia 
sė turi "bulletine board" vien 
lietuviški) vaizdelių ir iškarpų 
papuoštu lietuviškomis spalvo
mis. Mūsų klases aplankė mū
sų mylimas klebonas, pasveiki
no visu3 sugrįžusius į mokyklą, 
pamokino ir palaimino mus. 

Visi vaikučiai, ypač mes trem 
tiniukai, buvome išsi:lgę ir pa
sigedę brangios Motinėlės M. 
Immaculatos. Bet jos nesulau
kėme, nes ji išvažiavo į Chica-
gą. Motinėlė M. Immaculata 
ragindavo skaityti lietuviška* 
knygas, ypač "Eglutę". Todėl 
daugumas esame užsiprenume
ravę "Eglutę". 

B:rute Penkifinaite 

Didelis Išpardavimas 
Gavome didelį kiekį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 

dalykų: vyrams, moterims ir vaikams. 
KVIEČIAME ATSILANKYTI — BOSITE 
PATENKINTI MOŠŲ KAINOMIS IR 

^PATARNAVIMU 
L i e t u v i ų k r a u t u v ė 

JOSKPffS DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

3120 & Ilohted Street n*t*uhe A-M*? 
> * 4 •* * • » » * * * * • • * * * » • • • * * » * * * • 
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VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, nšldytuviis, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

Pagal flūsy Užsakymą tii M Ifl •i 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

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

^ = . 
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Tegeria kas nori bet 
kokį skyst'mą — o 
aš tesigaivinsiu t i k 
lietuvišku gėrimu — 

YVMITK BEAR 
alumi, nes jo skonis 
ir vertS visus kitus... 

nuvertė. 

Indi'sntUH kiekius a-
laufl Kausite, j*? i kreip-
s i t . i i 

YVHITE BEAR 
BREVVING CO., 

Inc. 
THOKNTON, Illinois 
Plione: 

THOflNTON 5."»::9 

ą V ! ^ EUR0PEAN ŠTYLE (*$įj 

PilsnerBeor 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . . 

M I D L A N D SAV1NGS 
AND 10AN ASSOCIATION 

4038 Archer Aveniu ehlcago 32, 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AIJGTOT SAIJH'KAS, Sekretorių 

III 

I I 
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Nė: a ko si ' j 'oii d ' l lietuviškos kultūros 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chi^a^oje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada j 'U^irsi prisidėję*? prie lie
tuviškom kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2334 So. Oak'ey A ve, Chicago 8, III. 

n. i I I ' • 
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• 

Ilifc W1U«M tX*W CO., tAV^gJMvUUlG* INO. • ' • • #AOOI 70* 9 IAiN NtUTIAl 5M|1T$ 

BUDRIK0 4 0 Metų 
S U K A K T U V I Ų P R O G A ! 

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

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertes $89.50, už . . $59-50 
Aliejiniai pečiai, vertes $99.50, už $69-50 
Angliniai pečiai po $37- 5 0 i r aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $29- 5 0 i r aukščiau 
Elektrines siuvamos mašinos po $59-50 ir aukščiau 
Skalbiamos mašinos po $79 ^ 
Elektriniai šaldytuvai po $ 149-^0 
Stalo lempos, reg. vertes $12.50, už $5-95 ir aukščiau 
Grindų lempos, reg. vertes $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 $ |gg.95 
20 colių TV setai, reg. vertes $279.95, po $ j 7 9 95 
Admiral Televizijos setas, riešuto kabinete, su 

Radio ir Phonografu komb., vertes $250,, už $125*®" 
RCA Victor Televizija, Console Blonde kabinete su 

Radio Built-in AM ir PM, už $99-50 
'/i kar. deimanto žiedas, 14 kar. auks. Numažintas $39-50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, vertes $39.00, už . . $|g.50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso, už . . $29-50 

SPRINGSINIAI MATRACAI 
Garsiųjų i&dirbysčių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar $ | $.88 
$34.db Springsiniai matracai, dabar $21 •&& 
$44.50 Springsiniai matracai, dabar $28-88 
$59.50 Springsiniai matracai, dabar $ 3 8 - ^ 
$74.50 Springsiniai matracai, dabar $ 4 4 * ^ 

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

$49.95 Platform Rockers, dabar $28-88 
$18.95 Patraukiamos kėdes, dabar $9-88 
$24.50 Rašyklos kėdės, dabar $|2-88 
$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už $39- 8 8 

$59.50 Patraukiamos kėdės, dabar $ 2 9 * ^ 

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

$12.95 Mahogany Kavos Stalai, dabar $5-88 
$17.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $9-88 
$19.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $ 10-88 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $ j 5.88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ j 3-83 

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

$189.50 vertės seklyčios setai, dabar $ | 08-88 
$249.00 vertės seklyčios setai, dabar $ J 3 8 88 
$325.00 vertės seklyčios setai, dabar $ | 8 8 8 8 

$395.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 2 4 8 * ^ 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 2 8 8 a s 

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

$149.50 vertės miegamojo setai, dabar $88-59 
$69.50 vertės miegamojo setai, dabar $ 3 2 - ^ 
$219.50 vertės miegamojo setai, dabar $ 1 3 8 * ^ 
$249.50 vertės miegamojo setai, dabar $ j 8 8 - ^ 
$299.00 vertes miegamojo setai, dabar $ j įį.88 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI 
Mes tikime, kad turime puikiausią pasirinkimą valgomojo 

kambario baldus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $68 - 8 8 

$169.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $87-88 
$189.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $98-88 
$495.00 vertės 8 šmotų setai, dabar $298 8 8 

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

CHROME DINETTE SETAI 
Formica vlr&ais ir Durand plast'.kos uždengimais 

įvairių stylių ir spalvų 

$74.50 vertos 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-88 
$89.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-88 
$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $68-*^ 
$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $8y 
$189.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $98 8* 
$199.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $127•*& 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
įvairių medžiagų ir stylių. Yra gražios ir praktiškos 

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

• « • • 

$48-83 
$8883 
$8833 

$12888 
$18788 

v 
JOSEPil F. BllDRIK. Incorporated 

3241 So. Halsted Slreet Tel. CAIumet 5-7237 
Krautuvė atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
UKIK AMNUAS BUTĄ* 

DSmealo nuosavybių savininkams, 
Union Hheet Motai įlarhlnlnkas. žmo
na Ir 2 mergaites, Jlesko 4-5 kamh. 
neapstatytą. Šildomų butą- Oalt mo
kėti Iki $75. PtetUOte — pietvaka
riuose arba vakarinėj miesto daly. 
Arti kataliku mokyklos. Goriausias 
paliudijimas. Galinti užimti tuojau. 

Skambinkite: AHertUtn 4-0298 

Dfimeslo savininkai! Atsakomlnga Jau 
na pora, abu dirbą, jio&ko 4-6 kamb. 
neapstatytą butą. pageidaujama ap-
ftlldoma. Pietryčiuose. Oali užimti tua 
lau. Skambinkite — 

South Chicago 8-2103 
dPl goru nuomininku 

" U K A 0 O A 8 " 4 G K N < » 
ft6 E. VVashinjrton 8 1 

IVI DEarborn 2-24S4 

PROGOS — OPPORTUNTTIES 

Z.H84 M» <«***** AV* 
M - t r, * M » > » 7 - f l * 4 0 — l - # l « M i 

PROUOS — OPPORTUNITIES 

DSmeslo savininkai: patikima Selma. 
6 suaugę asmens skubiai turi gauti 
5-C kam. noapstatytą butą bent kur 
vakarų priemiestyje arba Austln. Mo 
k?s iki $S5. Aloj vietoj išgyveno 11 
m.; 24 m. išdirbo toj pačioj vietoj 
Goriausios rekomendacijos. Pmso 
saukti: 

\ Jll.it;.- 8-8705 

Patikima solma 4 asmenų, skubiai 
turi gauti .S arl>a 6 kamb neapsta 
tytą hutą. Norčtų gauti plotuose ar
ba pietvakariuose, bet eitų J bet ku
rią apylinke arti susisiekimo. Geriau
sios rekomendacijos Prašo saukti: 

Olklnrcrrst 3-047* 
Viet ka-la 

l'fmesio, ramų savininkai. Vidutinio 
amž. kutai.kn poia skubiu; Jiesko 
4-f> kamb. neapstatyto buto. apAIldo-
mn, l -me ar 2-me augste. Pageidau
tų plot. ar plotvak. mi-sto daly. ftio 

Trucklng buslnoss. Establtshcd 23 
years. Steady year romui repoat busl
noss from satlsfled customers. KJC-
0*llent earnlngs \vido\v selling ae-
oounl of hoalth. 

Phone owner 
SUnnyside 4-9866 
929 Wilson Ave. 

Parduodama maisto krautuvė; 3 
kamb. apstatyti užpakalyje; par
davimai j mėn. už $2,500; nuomą 
$35.00 j mėn.; šaukite: 

PLaza 2-7215 

Savininkas parduoda taverną— 
likerio kombinacija; gerai įsteig 
tas apylinkės prekiavimas; par-

l.uneh room and fountam. Fatii" lo-
oatlon 16 years. Woll located steady 
nelghl.orhood and translent trado. 
Good lease. Rra Otiable rent. Mušt 
be seen to appreoiate. lnsp"otlon ln-
vltod. Ovvnor. 

2828 W. .V.tli i t . 
IMionc K l į m b l l c 7-0401 

TAVERNA 
Gerai einąs biznis; moderniški J-
rengimal; kartu ir televizijos apara
tas; prieinama nuoma: gera sutar
tis. Parduoda pigiai; ideališka porai. 

ĮAUKITE; 
I I I t i i l i4i l .1l 0 - 0 0 8 2 

HELP VVANTEI) — VYRAI IOCLP VVANTED — MOTERYS 

HAUmVARF. AND PAINT STORE 

Gerai įsigyvenęs biznis, 20 metų vie
noj vietoj ant Judrios gatvPs Bor\vy-
ne. Parduodamas namas ir krautuvo, i 
5 kamb. butas viršuj. Prieinama kai
na. K rftUt U V0 pilnai jrengta. geros 
prekes. Skambinkite savininkui — 

STatiley 8-0827 

Parduodama taverna ir restora
nas; geras jste:gimas; lietuviškoj 
apylinkėj; gerai einąs biznis; pri
einamai. Kreipkitės: 

GINO ARBA GEORGE 
2405 So. Oakley Ave. 

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

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

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

ARC OR GAS 
MACHINE OPERATORS, 

HAND TRUCKERS 
Kreipkitės šiuo adresu: 

6501 W. GRAND AVE. 

(Arti Fullerton) 

REIKALINGA PADAVĖJA ir indų 
plovėja. Geras atlyginimas. 6 d. sav. Už
mokamos atostogos; dirbkite geras va-1 
landas. 

STANLEY'S VVILL-DALE LUNCH 
Dyer 3041 

Dyer, Indiana 

FABRIKO DARBININKŲ 
NORIMA 

Geras darbas, 
NUOLATINIS, 

TURJS APSAUGĄ 
Niekad nebuvo streiko 

Mokės daugiau, jei 
PADARYSI DAUGIAU 

Turi progos pakėlimui. Ateikite 
ir apžiūrėkite. Assemblers-Con-
veyor, Paint helpers, hand or 

HELP WANTED MOTERYS 

If you are looklng 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 intervievv and dis-
cuss your future with 

CIIICAGO LATROBE 
411 W. Ontario 

packers, bench assemblers. 
.Susisiekite 

6501 West Grand Ave. 
(Arti Fullerton) 

EXPERIENCED (WHITE) 
K e p ė j o |»:i M'lb n i n U i i s i 

Prityrimas nereikalingas. Tarp Envclope machine operators. 

Reikalinga moteris lietuviu seimai 
Roseinnde prie 7 mSn. valko. Oalfs j 

vvheel stripers, vvheel lacers, tyventl vietoje arba ateidinėti. 
Kreiptis telefonu 

rOimiHHlorc 4-51:1K 

HELP WANTED MOTERYS 

OPERATORS 
Single Needle and Zig Zag 

Permanent. Excellent working 
conditiona. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Cotton Goods MFG. CO. 
216 N. Clinton 

Punch Press Operators 
Assemblers and Packers 
Experienced or will train 

Steady Work 
Excellent earnings 

Many employee benefits 

CHICAGO METALLIC MFG. 
CO. 

8711 S. Ashland Ave. 

HELP WANTED — VYRAI 

duoda su najnu arba be; ant MAISTO, MftSOfl KRAUTUVE; gera* 2 5 _ 3 5 m e t a m ž < - p r a d ž i a i a l g a Permanent; Day Shift. Good 
kamno: 6 kamb. butas viršuie: Mnfima«j įeinamu šaldytuvas; dcep _ _ » , • w n r i , ; n c y „rtn,iif;™,a in«AaiUn+ kampo; 6 kamb. butas viršuje; 

. . x. . freezer". įsteigta prieš 25 m. Dėl daržo-; $ 6 0 . 0 0 S a v a i t e i . 
usidomejimai ne šiam mies v i u p a d ė j i m o šaldytuvas. 5 kamb. gyve- 2058 West Carmak Rd. 

Jo vietoje gyveno ln m.; savininkas I t e p r i v e r č i a p a r d a v i m ą ; pardUO narni kamb. užpakalyje. Gera b a r t i s ; - „ _ t * / w * * r w i > % i / i i > \ 
užima sau. Inltnlerltn Mercy H l g i . ' $1A 5 0 0 prieinama nuoma. Karštu vandeniu ap- ' # W A i t I H S » H O Y N E B A K E K Y 
Sehwoi. Skambinkite 

ItOuIcvanl 1-0488 Šaukite: WE 6-8482 
ATSAKOM INO A Aeima. 3 dirbjj. 

juodos raASs žmonfM, skubiai Ieško 
f)-C kamb. n.-apstatyta, butu pletUOM. I 
Nuolatine. Geras paliudijimas. Skam
binkite KKmvood S-1426 dienomis. { 
vakarais arba sekmadieniais. 

ANdover 3-8070 Mr. Brown 

- * -

PARDUODAMA 

prieinama 
šildoma. Įkainuota prieinamai; šaukite 
savininką: HOulevartl s l:u\» Pradėkite dirbti pas mus dabar — 

2545 W. Polk St. 
i šs i -

ATSAKOMINOA Jauna moteris no
ri 2 ^ - 4 kamb. neapstatytą mieg. 
kamb. butą. South Shore arti Illinois 
Central pageidaujama. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite ANdover 3-5140. 
ext. 47 Aiokiadb nlals. Vakarais ir 
sekmadieniais GHovehill 6-0733. 

Savininkai, ar Jus jleskot«> ferg nuo
mininku? ši ima su sūnumi skubiai 
j i tsko 2 mleg. neapstatytą. apšildo
mu butą. Pietvakariuose jei galima 
arti Kordplant. 13 metu gyvena, toj 
pačioj vietoj. Geras paliudijimas, l'ru I 
Sau skambinti: ^ 

Vlncennes (I-05UH 

Savininkai, džmesio! 3 suaugę ir viena* 
užaugęs vaikas žūtbūtinai reikalingi 5 ar 
b kamb. ncapstatyto 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 žmones: patys valys. 

Skambinkite BOulevard 8-8330 

ITiiu-sn. nuosavybių savininkams, 4-
5 kamb. butą arba namą, apstatytą 
arba neap., jiesko vienas chemikas. 
(Argonne National Lab.) su žmona 
Ir vaikais gali mokėti iki $90. Piet
vakariuose arba vakarinėj miesto da
ly. Geras paliudijimas. Prašau skam
binti 

OAkland 4.0010 

Dėmesio nuosavybių savininkams. 
atsakomtngaa biznierius atsikėlęs J 
Sj miestą jieftko 4 mieg. neapstatytą 
laity Crown Point arl>a Highland srl-
tyje. Atsiskyręs nuo i š i m o s kol JCls 
l>adenite. Telef. t^\M VUivng<* 712-1 — 
Aiokladlenlaia Tel. RAsI ObftCOgo 252 

vakarais Ir sekmadieniais. 

Savininkai, patikima Seimą suside-
lanti is 3 suaugusią, geležinkelio 

Inžinierius, žmona ir mergaite sku
biai jiesko 5-6 kamb. neapstatytą 
apšildomą butą. pageidaujama pietų 
daly. Namas parduotas, naujas sa
vininkas užima. Prašau skambinti: 
NOniuil 7-0329 arba SKeley 8-2800 

Dėmesio savininkai, nuomininkai va-
romi ift buto skubiai. Jiesko 3-4-5 
kamb. neapstatytą butą. Patikima 
šeima su dviem valkais. Pageidauja
ma vakarinej-pietvakarinėj arba Ci
cero arba Hervvyn. Prašau skambin
ti ( .Kovebill (i-t»300 praftyklte Hen. 

Skelbkitės "Drauge" 
PERSKAITĘ) "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 

Ar jau turite jsieije "Sūduvos 
išleista visi^niH žinotiną, yput-
naujai atvykusieiuy lietuviams 

INFORMACIJĄ APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturit*', tai pa*KUbeiiit 
Leidinys labai patogus, kiše

ninio formato. 

Siame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendanumo Įdėtas 
piati informacija apie Jungti
niu Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialiu; aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, jvairūs 
adresai - pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centų. 
Užsakymus su pinigais siųs

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

l>fcl.. SUNKIOS blGOS Havlnlnkan 
oarduoda Tavern ir Sandwlcb Shop. M a ž d a u g apie s a u s i o 1-mą 
1569 W. Roosovelt Rd. Pietrytinis kelkite kailu su mumis i naują 
kampas. Riznis daromai tarp juo- dirbtuvę 73rd ir Kedzie. 
dūkų. įsteigtas prie.š 32 metus. Pend- « , . , . * . , 
ros palamos $7,6i)« per men. l'ar- ^ciKai iuj į i . 
„uooa u* ,8 .000 . u v , . u u 0 m . . 0 f d e r A s s e m b | e r 8 & STanley 8-3616 

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

2531 So. Desplaines 
Riverside, 111. .Saukite savininką: 

RIverside 7-4452 

Nesena* I i i Jusi Kun. P. 
rilrvelaičto paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge Jaunimui. 

Kaina pagal {rišimą: 

$1.00; $1.30 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UI 

REAL ESTATE 

BY OWNKIt 

house ln South Shore's; ideal loca-
tlon. Spaclous apt. lst floor. 2nd and 
3rd floors yoild average inconie $40<t 
a month. Completely furnished from 
grand plano to washing machino. 

H<>\ H U I Draugas 
2331 So. Oakley 

HELP WANTED VYRAI 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

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

HIGHLAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

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

4058 W. Melrose 

NORIMA PATYRUSIŲ 
M E C H A N I K Ų 

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

AUTI NOIITH \VKKTKRN I A 
UNION STATION 

Ther Electric & 
Machine Works 
19 S. Jefferson St. 

RAndolph 6-1125 

vvorking conditions. Excellent 
starting salary. Loop location. 

For interview call 
MR. JUPE 

WAbash 2-5395 

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

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 j vakarus) 

Ohi yra pastovus darbas su saugia 
ateitimi sąžiningai moteriai. Bendras 
rastlnSs darbas. Malonios darbo sąly
gos, (vairios pareigos, Jskaitant ma-
dinrastj ir lengva diktavimą. Bus 

A r j ū s d o m i t ė s p a s t o v i u darbu SU priimama Ir sugebanti pradedančioj!, 
dflncria a fn i f im? i Visi kiti priedai. Huslslekito asmenls-
Htuigia a i e i u m . k a , ftr]>rt t o l p f o n u pasikalbėkite. 
Mes turime keletą darbų del 
Punoh Press Opers, 
Assemblers — General Factory 
Patyrimas nerekiallngas, bus pri
imami ir sąžinlnkl pradedantieji. Ge
ros darbo sąlygos,. Moderni patalpa. 
Priimami ir tremtiniai. Visi darbi
ninko priedai, {skaitant nemokamą 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

McDONNELL & MILLER INC. 
3500 N. Spaulding 

1 blokas South Addlson St. 

Loaders 
A m ! nuo 18 iki 53 

Švarus, malonus darbas; vai. 7:30 
ryto iki 4:00 vakaro; poilsio lai
kas; automatiškas algų padidini
mas ; priedai ligoje įskaitant šei
mą; uniformos duodamos ir iš
valomos ; ateikite: 

National Biseuit Co. 
2545 W. Polk St. 

Klauskite: Mr. NAUMANN 

VYRAI! VYRAI! VYRAI! 
E s a t e kuo skubiausiai reikal ingi š iose s r i ty se : 

LATHE HANDS • S E T - U P MEN! • STEEL ROLUNG 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

Va landos : 7:30 iki 4 vai. vakaro 
Nuolat in i s darbas — g a u s ū s priedai 

Aukšč iaus ias At lyg in imas 

SPARKLER MFG COMPANY 
MUNDELEIN. ILLINOIS 

^ 
Ar jūs domitės pastoviu darbu Ir saugia ateitimi? 

RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

turi darbo dėl Steel VVarehouse padeįėjų, MAŠINŲ PRIŽICRfc-
TOJV ELEKTROS PRIŽICRfiTOJŲ. Gros darb:> sąlygos, 
švari patalpa. Visi darbininko priedai. Priimami ir tremtiniai 
moką angliškai. Kviečiame atsilankyti šiandien ir pasikalbėti. 

J. T. RYERSON & SON, INC. 
2602 West 16th Street 

: ^ 

4> 

<? 

2258 S. Union 
TAylor 9-4546 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
aea Jis yra plaiiaoslal skaitomas 

8tuvl« dlenraitls, o skelbimu 
sslna yra prieinama visiems. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

MEN WANTED 
• PUNCH PRESS 
OPERATORS 

• LATHE OPERATORS 
• TURRET LATHE 
OPERATORS 

STEADY 
APPLY IN PERSON 

RENNER & CO. 
Golf near River Road 

DES PLAINES 

Phone VA 4-8111 or N E 1-7272 

TELLER — KASININKĖ 
Jei įmanoma mokanti lietuviškai; 
malonios darbo sąlygos naujoj įs
taigoj. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN 
ASS'N 

3236 So. Halsted St. 

Pageidaujama patyrusių 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
ir 

PROSYTOJŲ MOTERIŠKOMS 
SUKNELĖMS 

ASHLAND INDUSTRIES 
5616 So. Ashland Ave. 

Reikalingos moterys 
.Lengvam, dirbtuves darbui 

K r e i p k i t ė s : 
STORKLINE FURNITURE 

CORP. 
4400 W. 26th S t 

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 VVRITE OR WIRE 
Mr. E. I. Bronstien 

THE UNITED STATES 
BEDD1NG CO. 

ST. t>AUL 14, MINNESOTA 

geromis darbo sąlygo-Ar jūs domitės pastoviu darbu -
mis — darbininkų įvertinimu. 

POLISHERS IR BUFFERS 
Bus priimami ir sąžiningi pradedą. Proga uždirbti virš 
$2.00 per valandą. Nemokamas ligonines aprūpinimas. At
važiuokite šiandien ir pasikalbėkite. 

GRUNWALD PLATING CO. 
2559 W. 21st S t 

I 

^ 

Candy Room Men 
MEN OR BOY PACKERS 
These Are Your Benefits While 

VVorking F o r . . . 

F.&F. 

^ : 

i . — i'iofit Sharing 
2. — Coffee Periodu 
8. — Dellclou* Free Meal Daily 
4. — Free Life Insurance 
5. — Free HoMpltalizatlon Insurance 
6. — Free Uniforma 
7. — Two \Veek Vacation Wlth Tay 
8. — Bonus At X m a s 
0. — Time & Vi For Overtlme 

10. — Steady Year 'romui Work 
11, — You Work l n A New Factory 

Employment Office Open Daily 
Including Saturday Morning 

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

Darbas arti namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

BUTCHERS On BONERS 
WHOLESALE MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaitę. Geras pradinis atlygi
nimas. Daug viršvalandžių. 
Tremtiniai priimami ir kvie
čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackimm 

ASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY WORK Jr 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Pleasant working conditions 
Good starting wage. 

• Paid Holidays 
• Paid Vacation 
• Free Insurance 

HELP WANTEI) — MOTERYS 

- ^ 

F E E & STEMWEDEL 
2210 VVabansia 

3727 So. Halsted St. 

YArds 7-2400 

GENERAL PLANT HELP 
for general duties 

Including shipping. Steady 
work. Some overtime. 

APPLY 

A. C. Weber & Co. 
/ ! 

216 N. Canal 
• 

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

INDUSTRIAL COIL OO. 
4056 VV. Roosevelt Rd. 

Ar Jūs domltfis pastoviu darbu su 
saugia ateitimi? Turime darbo pajė
giančiai margaitei raštinėj. Malonios 
darbo sąlygos. įvairios pareigos Įs
kaitant: mafilnraStJ buhalteriją, leng
vą diktavimą, B dlen. sav. Tarnau- i 
tojo priedai. Atvažiuokite 

ACCURATE BOX CORP. 
2143 W. loun 4-tas augStas 

DSmesio mergaitėms, moterims, šeimininkėms! 

CITY NATIONAL BANK AND TRUST CO. 
Pageidauja MAŠININKIŲ, STENOGRAFIJŲ, ELECTRIC & 
MACHINE OPERS. Darbai pastovūs ir žada saugią ateitį sąži
ningam darbui. Malonios darbo sąlygos. Įvairios pareigos. Gera 
proga . pažengimui. Bus priimami ir sugebą pradedantieji. 5 
dienos savaitėj. Atvažiuokite pasitarimui. 

208 So. La Salle 209 So. Wells 

(Prie Quincy Elevated Station) 

. 

Norima mergaičių lengvam fabriko 
darbui. Darbas pastovus. Geros dar
bo sąlygos. Geras užmokestis. Su vlrS 
valandžiais. 

ACME PHOTO FRAME C0. 
674 North Kingsburg 

* • * • * • . 

AR JCS JIEŠKOTE PASTOVAUS DARBO SU S A t G I A 

ATEITIM? 

Chicago Printed String Company 
Turi keletą drbų sąžiningoms pradedančioms. Patyrimas ne
reikalingas. Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Įskaitant visus 
priedus . L a i s v a apdrauda . A p r ū p i n i m a s l i gon ine ir a p m o k a m i 
šventes. Pelno pasidalinimas — žemos kainos kompanijos 
cafeterijoj. Naujas darbas pirmoje, antroje ir trečioje pamai
nose. Priimamos tremtines. Susisiekime ar skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 
23£i) W. Logan Blvd. Telef. BRunswick 8-5200 

^ 
-
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CHIMGOJE 
Švento Kryžiaus bažnytinio 

choro išvyka 
Praeitą sekmadienį Šv. Kry

žiaus bažnytinis choras turėjo 
išvyką į Coronado Lodge vilą, 
kuri randasi Chesterton, Ind., 
13 mylių nuo Gary j rytus ir 
apie 12 mylių nuo Michigan 
City j vakarus. Vilos savininkė 
lietuvaite Berta Ličkus. 

Vila pastatyta ant gražaus 
kranto, kuris apaugęs ąžuolais, 
Kitoje kelio pusėje spygliuočių 
ir lapuočių miškas. Žodžiu, vila i 
s k ę s t a m e d ž i ų i r n e p e r m a t o m o ! 
žalumo karalijoje. Bet kai pro 
medžių paunksnes pradedi žvilg 
sniu skverbtis nuo kalno, už
kliūni akimi už vaizdų, kurie vi
lai teikia nepaprastą, pasakišką 

BUVO „DRAUGO" 
DARBININKAS 

grožį. 
Einame į vilos vidų. Graži ir 

didinga sale. Iš visų kerčių plau 
kianti j tave rimtis labai jun
giasi su susimąsčiusia gamtos 
aplinka. 

Saulė jau gerokai buvo smuk 
telėjus j vakarus, visi buvome 
praalkę, tai su žavesiu visų a-
kys pakripo į stalą. Ne vien 
tik fizinis jausmas neatleido 
mūsų akių nuo stalo, u gal dau
giau estetinis pasigėrėjimas, ku 
r j teikų stalo papuošimas. Mes 
lyg būtume neverti tokio pa
puošimo. Iš kur, kaip, kas ir 
už ką visa tai padarė? 

Ir choro dirigentas Stepas So 
deika savo kalboje atskleidžia 
tas paslaptis, dėkodamas gera-; 
dariams. O tie geradariai — 
kun. klebonas A. Linkus, cho
ro komiteto narys Raimundas 
Rudauskas, Henry Burkhardt 
firma ir jos agentas lietuvis 
Antanas 2elvys. Rūpestingos 
šeimininkes Ličkaus globoje, ku 
riai nuoširdžiai talkininkauja 
Betsitė Baldvvin ir choro dalyvė 
Lukoševičienė, Sodeika' pfašo 
vaišintis ir pripildyti šią puikią 
salę ir apylinkę lietuviškomis 
dainomis. 

A. a. Vladas Ceikis, vienturtis 
Monikos Čeikienės sūnus, bu
vęs geras, uolus ir sumanus 
„Draugo" darbininkas-presma-
nas, prieš 13 metų sutiko ne
tikėtą mirtį Michigano ežere. 
Jam beplaukiojant valtyje, ki
lo vėjas. Bangos apvertė jo 
valtį. Vladas prigėrė ir tik po 
poros savaičių jo kūnas te
buvo surastas. Rugsėjo 20 d. 
sueina lygiai 13 metų kai a. a. 
Vladas palaidotas $V. Kazimie
ro kapinėse. Ta proga Celkų 
šeima užprašė už a. a. Vlado 
sielą šv. Mišias, kurios bus 
atlaikytos šeštadienį, rugsėjo 
20 d. 6 vai. ryto Tėvų ir Bro
lių Marijonų Chicagos namo 
koplyčioje. 

Parengimai 
KfiMfiJV PIKNIKAS 

Seserų Kazimieriečių Rėmėjų 
Dr-ja rengia paskutinį vasaros iš- | 
važiavimą rugsėjo 28 d. Vytau-
to Darže. Bus skanių užkandžių' 
svečiams, muzika ir gražių dovanų. I 
.+400 vertės Television set (dova-1 
nojo p. Barbora Kazimieraitienė). j 
U. S. bonas vertės $100, U. S. bo-
nas vertės $75, U. S. bonas vertės 
$25, ir brangus wrist watch. Vi- j 
sas pelnas naujos Maria High 
schooi paramai. Prašome gerb. vi
suomenės atsilankyti į šį išva
žiavimą. Tikrai maloniai vasarą už 
baigsite rėmėjų piknike. 

Rėmėja 

Amžinai užsimigdė 
John J. Temple, 65 m. am

žiaus, 1104 E. 55 S t , ryte ras
tas negyvas lovoje. Jis tik prieš 
keletą mėnesių išėjęs į pensiją. 
Prie jo lovos rasta buteliukas 
su migdančiais blyneliais. To
dėl yra spėjama, kad jis Iš va
karo eidamas gulti tiek tų bly
nelių suvalgė, kad užsimigdė 
amžinai. 

• • — 

S usirinkimai 
B R I D G E P O R T 

Balfo 3 skyriaus labai svarbus 
susirinkimas Įvyks penktadienio 
vak. 7 J 3 0 Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Vajaus kompanijos na
riai ir aukų rinkėjai visi Balfo 
nariai ir prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. 

A. Banys 
. • ' • • 

PIRKITE APSAUGOS B O N U S ! 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
T a WAIbrook 5*9209 

. . . . BROCKTON, aitas. 
Matysite šio to naujo Lietuvių 

Radijo Korp. „Piknike Po Stogu", 
sekmadienį, rugsėjo 28-tą Broek-
ton Fair Grounds. Tai bus „Jau-

Svečių tarpe matėsi žymių j ™ ^ £ * E į * J į S £ f c 
asmenų: kun. J. Grinis, kun. K.j parodą lietuviškam piknike. Dai-
Juršėnas, kun. A. Paukštys, nuos Vyrų Choras vadovaujamas 
kun J Plankis kun T Riauba J u l i a u s G a i d e l i o ; b u s š o k i l* k o n _ 
Kun. J. riankis, Kun. J. Kiauoa, l e g t a i g u g r a ž l o m doVanom. Gros 
kun. B. Būdvytis ir kun. A. Sta|Falcons Radio orkestrą. įžangos 
sys dovanos. 

Ir skambėjo dainos iki vėlyvo j K v i e č i a 8 t oS££j r V i l , e , , t i n a 

vakaro. Skirstydamiesi namo, j ^ . _.. . 
visi kalbėjo, kad tokia kultu-! ' PARDAVIMUI 

Ar 

ringą, dvasią pakelianti išvyka 
liks visiems nepamirštama. 

O. V. 

Linksmavakaris 
Chicagos at-kų literatūros bū 

relis ruošia linksmavakarį, ku
rio programą išpildys būrelio 
nariai. 

L. Sirmulytė, D. Brazy te ir 
V. Kleiza skaitys savo kūrybos, 
1>. Valančiūte ir G. Stepaityte 

deklamuos, Vida Tautvydai-
te ir A. Kavaliūnas skambins 
piano. Programoje taip pat da
lyvauja Ramute Jonauakaite ir 
Aldona Šapalaite. Linksmavaka 
r i s b u s I'UgsejO 2 0 d. 7 v a i . V a k . Parduodama Gydytojo Kabineto frengi-
ŠV. J u i ' g i o p a r a p i j o s S a l ė j e , !"!ai;. K » » » prieinama Kreiptis: Mrs. E. 

,* .. r J J 'Kulia 3259 So. Halstcd St. arba šaukite 
B r i d g e p o r t e . Į ė j i m a s V e l t u i . ! HEmlock 4-0700 arba VIctory 2-9584 

l linksmavakarį kviečiami 
sendraugiai, studentai, mokslei
viai ir visi, kas tik nori: drau
gai, gimines bei pažįstami, Bus 
išleistas ekstra vakaro litera
tūros laikraštis ir po to šokiai. 

Valdyba 

Western Auto Excliange 
Autorizuotas dylerls, kuri kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų Žinoti. 

Mes turime virš 100 Įvairiausiu, 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
BU teiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gčdcto nedaro. 
Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

, MK. A. SLUTAS 

Western Auto £xchang» 
6400 So. We»tern Ave. 

REpublic 7-6400 

v 
t 

MILDA BUICK 

907 West 35th Street 
UUayette 3-2022 

' i ' 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezljoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėlę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, paruošS tą brošūrėlę ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
Elrkti tiek kiek reik šių brošūrų, 

ad suįdominus parapijonus su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduoa po 15 centų. 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymus 

O K A I I O / V S 

2331 tto. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, Iii. 

APŠILDYMO REIKALE 

MATYKITE MUS 

Dėmesio, savininkai, leiskite Del-
mar peating padaryti pakeitimus 
jūsų namų šildimui, darbas teisin
ga kaina. Įdedame dūmtraukiams 
„liners", aliejaus ir gazo krosnis.' 
Nemokami apskaičiavimai bet kur. 
Darbas bus padarytas patyrusių 
inžinierių. 

DĖMESIO, SAVININKAI! 
('.aukite nifjHij kana.s pirma 

[DlCDAMhJ PLAfaTIC WALL TILfl 
Taip pat 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS F I J O O R TILE COVEHING ; 
Nemokami apskaičiavimai . 

awii.nl 7-6815 NAtional 2-3266 Sąžinlngan Ir garantuota* darbą* 
Aparatai nemokamai paimami it BErkahire 7-7920 

M 

ONtario 2-4792 

Nuliūdimo Ir skausmo valandoj 
KOLEGAI 

Mykolui Petruševičiui, 
Jo mylimai mainytei 

P A l I l i l N A I 
I*l-7l'ltl.TKKVIttlKNKT-

RAUDON HJTKI 
mirus, nuoširdžią užuojauta 

reiškia 
Stygų Kvartetas 

mes-. 

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

Kiekvienas Žmogus turėtų atliekamas nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, valko mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
Pradek taupyti ilandien! 

MUTUAL JeJeratmm 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak RA • Chicago 8, IIL 
JOHN i. KAZANAUSKĄS, Prst. • TeL VI rglnlo 7-7747 
Sovlngt Intured to $10,000 by F .S .L I .C 

xx. A . 

ANTANAS BUTKUS 
Gyveno <i600 So. Laflin St. Tcl. HEmlock 4-6731. 
Mirė rugsėjo 18, ketvirtadienį, 1952, 4:50 vai. ryte, sulaukęs 

senatvės. _ 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Telšių apskr., Sėdos par., Ketūnų k. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona —- Agnieška, po tėvais 

Vaišvilas; sūnus Dr. Walter A. Butkus, Lt. Col. U.S.A. ir marti 
Sue; dvi dukterys: Estelle Merchant ir žentas Allen; Eleanor 
Belscamper ir žentas Floyd; 6 anūkai; pusbrolis John Nor
kus ir šeima; giminaitis Paul Petrauskas; giminaitis Charles 
ir Ella Reedy ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas Anthony Petkus, ,6812 So. VVestera Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 20, iš koplyčios 10:00 

vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės fcvč. parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai, marti, pusbrolis ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Anthony Petkus. GRovehill 6-0142 
Ji 

ŠEPUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

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

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Mesto 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

= X 
STATYBAI IR N AMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K Į v m ŠI ( 

M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTVVINAS. Prez. 
3089 80. HALSTED OT. 

Tfl. VIctory 3-1273 
Al 'KAINAVIM* IK PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

R.VšTINft ATIDARYTA kasdien nur 
S vai. tyto lkl 6 vai. vakaro ir 
Aostad Joniai* iki 3 vai. vakaro 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasiditi savo taupomus pinigus \ Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionalial viena U 

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

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

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

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

JOHN PAKEL, President 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

• » - — m i •• *m • I I*" m * 

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

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• 

— — 
„ ' * • 
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t 
P A U L I N A 

PETRUŠEVIČIENĖ 
Po tėvais RAUDON IK 

Gyveno 2511 VV. 71 8t. 
Tel. REpublic 7-C444 • 

M n••• antradieni, rugsCJo 16, 
1962, 10:45 vai. ryte, sulaukus 
68 m. amžiaus. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo is Tau
ragės apskr , šllai8s parap. 

Amerikoj ifetryveno apie 49 m. 
I'asiliko u Įdėliai ne nuliūdime 

2 sOnūs — Mykolas, smuikinin
kas, Kostas ir duktė Josephtne; 
brolis Juozapas Raudonis Ka
nadoje ir šeima: svogerlai — 
Mykolas Ir Stanislovas Ir Jų Šei
mos; ir kiti gimines, draugai ir 
pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkus koplyčioje, 6812 South 
W>stcrn Ave. 

Laidoutves Jvyks šeštadieni, 
rugsėjo 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydSta J Gimimo 
I'anelCs švč. parap. bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už veliones siela. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draujęus ir pažjstfimus 
dalyvauti šiose laidotu v £*><>. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė, brolis 
su šeima, Svogerini su šeimomis 
ir k i t i giintiH'.'. 

la idotuvių direktorius Antho 
ny Petkus. Tel. G l i 6-0142 

I 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franclsoo. 

Telef. Y A 7-1099 

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
DAŽYMO 

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

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

Adresą** 
Miestas Valstybe 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YArds 7-1741-fc ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCB D1KNA IR NAKTĮ 

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

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. SOifr AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERO U X . 

GRovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 
TOvvnhall 3-2109 

V « mm mm ' — _ M . » 

*$£«& &tt:$* 
"f'JoCy/f<.'; 

a LIŪDESIO VALANDOJ 
SunkiU 

MAŽEIKA * EVANS I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air ConditJoned koplyAs 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vietft 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namy. 

8% 

'k 

f 

SEKANTĮJĮ YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime koplyčkm 
lloHelando dalyse 1 r 

dieną tr n a k t j . Roi- M >̂ ; • v i s o s e Chicago* U* 
kale saukite £ & t # tuojaus patar-

AintMiijiii-ii patarnavi

mas y r a telkiamas 

mus. naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 We»t 28rd PLACE Tel. Vlrglnia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. - PUUmsui 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET tel. SKeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANOE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

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

Telephone Y Artis 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YAruV 7-3401 

. _ . i 

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

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAf&yetfe 3-3572 

~ TEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46ih STREET Tel. YArds 7-0781 

' w — ii m • mmimi I I n i i i 
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IŠ ARTI IR TOLI 

i mu 
• x Seseles, priėmusios abitus 

rugpj. 15 d. Šv. Kazimiero vie
nuolyne: 1. Sesuo M. Mario, 
Grace Romero, Šv. Jono, Lin
coln, New Mexico. 2. Sesuo M. 
Juozapamaria, Margareta Pet
kevičiūte, Šv. Juozapo, Scran-
ton, Pa. 3. Sesuo M. Michele, 
Joana Lenkartytė, Gimimo Pa
neles švč., Marąuette Park. 4. 
Sesuo M. Helene, Izabelė Čer-
neckyte, Saldžiausios širdies, 
New Philadelphia, Pa. 5. Sesuo 

Tomasita, Elzbieta Sloan, > terijoms, kabineto reformos ei-

VOKIETIJOJ 
— Dr. A. Trimako pasikalbė

jimą su „Die Neue Zeitung" ko 
respondentu Berlyne įsidėjo tas 
laikraštis savo 196-tame nume
ryje po bendra antrašte: „Pa
sikalbėjimas su pabaltiečių ek-
ziliniais politikais". Korespon
dentas pradžioje pažymi dr. Tri
mako ligšiolinę karjerą, o to
liau atpasakoja dr. Trimako pa 
sisakymus dėl Lietuvos laisvi
nimo veiksnių. Vyr. Lietuvos Iš- ' čio „Laisvoj Tribūnoj" paaiški-
laisvinimo Komitetas, kurio bū- Į no minimo skyriaus pirminin-
stine Feder. Vokietijoje, suda- kas A. Norvaišas šiais žodžiais: 
rąs % dešimties partijų koaliciją „Buxtono skyr. anksčiau nuolat 
prel. Krupavičiaus vadovybėje, aukavo Tautos Fondui. 1 šil. 
Atskiri tarybos skyriai, kurie men. mokestis visuomet perviši-
savo paskirtim atitinką minis- jo. Bet kai Vlikas nepatvirtino 

DID. BRITANIJOJ 
— Tautos Fondas ir kita. Kai 

K. Barenas, kuris pasirašė Lie
tuvių Rezistencines Santarvės 
atsišaukimą, apsilankė su pa
skaita DBLS Buxtono skyriuje, 
tuoj po to jis paskelbė „B. Lie
tuvyje", jog Buxtono skyrius 
neaukoja Tautos Fondui, nors 
tam tikrą sumą yra paskyręs 
„jei vanduo nusistovės". Ką tas 
terminas reiškia, greitai laikraš 

Šv. Nikalojaus, Chicago, 111. 6. 
Sesuo M. Charlene, Joana Va-
silauskaitė, Saldžiausios Širdies, 

goję dabar naujai pertvarkomi. 
Panašiai kaip ir kitos Pabaltijo 
valstybės, ir Lietuva turinti pa-

New Philadelphia, Pa. 7. Sesuo! siuntinybes ir konsulatus įvai-
M. Rožėmarija, Katarina Barra, j riuose laisvuose kraštuose. Lie-
Šv. Ritos, Chicago, 111. 8. Sesuo I tuvių emigracija vakaruose e-
M. Martin, Salomija Periard, santi politiniai labai aktyvi. 
Nekalto Prasidėjimo, Chicago, 
111. 9. Sesuo M. Viola, Anasta
zija Sedor, šv. Liudviko, Maha-
noy Plains, Pa. 10. Sesuo M. 
Glorija, Loreta Javraitė, Visų 
Šventų, Chicago, 111. 

X Antano Nako pianino mu
zikos studijoje jau prasidėjo 
darbas. Ją lanko nemažas bū
rys lietuviško jaunimo. Užsira
šo ir naujų mokinių. A. Nakas 
yra baigęs Kauno Konservato
rijos fortepijono klasę su pe
dagoginiu skyrium. Išeivijoje 
būdamas, studijas dar gilino 
Salzburge žinomoje „Mozarteur 
mo" Konservatorijoje. Jo studi
jos darbas daug prisideda prie 
lietuviško jaunimo muzikinio 
auklėjimo Chicagoje. Studijos 
telefonas YA 7-2490. 

X Domia Kaminskiene* per 
Moterų S-gos Chicago Apskr. 
suruoštą televizijos programą, 
rugsėjo 8 d., stotyje VVGN-TV, 
turėjo intervievv — pasikalbėji
mą su „Hi Ladies" programos 
vedėju Tom Moore. Gavo orchid 
ir auksinę gražią dovanėlę. Ji 
buvo to viso sumanytoja. Toje 
pačioje programoje su vedėju 
pasikalbėjimą turėjo ir Elz. Ur
bonienė, iš Cicero, 111., seniausia 
dalyvė, 83 metų amžiaus. Ją 
taipgi apdovanojo. Gėlėmis bu
vo apdovanotos kuopų valdybų 
narės. 

X L. Sirmulyte, D. Brazy te, 
V. Kleiza, D. Valančiūtė, G. Ste 
paitytė, Vida Tautvydaitė, A. 
Kavaliūnas, R. Jonauskaitė ir 
A. šapalaitė, visi at-kų litera
tūros būrelio nariai, dalyvaus 
ateinantį šeštadienį, rugsėjo 20 
d. 7 vai. vakaro Šv. Jurgio pa
rapijos salėje literatūros popie
tėj, kaip programos dalyviai. 
Po vakaro bus šokiai, kurių me
tu bus išleistas linksmas laik
raštis. 

— L. Prapuolenio straipsnis 
apie sovietinės Lietuvos kolcho
zų santvarką tilpo žymiame a-
merikiečių informacijos tarny
bos leidžiamame žurnale „Ost-
probleme" (1952 metų laidos 
34-tame numeryje). Redakcija 
savo pastabose tą straipsnį dar 
atskirai paminėjo, nurodydama, 
kad akivaizdoje sovietinės Vo
kietijos zonos kolchozinimo rai
dos toji apžvalga esanti ypatin
gai įsidėmėtina. 

— Lotaras Malskaitis, dailės 
paveikslų restauratorius, paskel 
be viešai reveliacijas, kad res
tauruotosios freskos istorinėje 
Marijos bažnyčioje Liubeke esą 
ne restauratoriaus Fei, bet jo 
atlikti ir kad kaikuriuos paveik
slus, kurie net ekspertų buvę iš
garsinami kaipo brangios senie
nos, esą jis pats, Malskaitis, 
sukūręs. Tasai lietuvių kilmės 
restauratorius taip gabiai dir
bąs, kad net garsiausi eksper 
tai suklydę. 

— Else Bielenstein, garsaus 
latvių lietuvių kalbų tyrinėtojo 
Bielensteino anūkė, dabar eina 
pareigas labdarybės srityje ir 
rūpinasi svetimšaliais tremti
niais VVuerttembergo krašte. Bū 
dama pati kilimo iš Pabaltijo 
kraštų, daug padeda ypač pa-
baltiečiams tremtiniams. 

— Prof. dr. Gaigalaičio ar
chyve, kuris dabar tvarkomas, 
rasta tarp kitko įdomių doku
mentų ir iš Lietuvos Nepriklau
somybės kūrimosi laikotarpio. 

X Uršule Garlaučienė, 4437 
So. Artesian ave., su savo sū
num Vytautu turėjo tikrai ne
paprastas atostogas. Automobi
liu buvo išvykę į Kanados šiau
rę ir vyko tol, kol galėjo. Nuo 
Chicagos buvo nuvykę apie 2,-
500 mylių. Kanados šiaurėje to
kių vietų, kur jau nėra ne tik 
dirbamų laukų, o kur jau dėl 
šalto oro nei miškai negali aug
ti. Kelionė buvo laiminga. Kupi
ni nepaprastų įspūdžių ką tik 
grįžo namo. 

X Elena Kenaitienė, žinoma 
Marąuette Parko veikėja, buvo 
išvažiavus su keturiais vaiku
čiais savo gimtinėn, Springfield, 
UI., aplankyti savo mamytę, 
p-nią Viktoriją Brazienę ir tris 
sesutes, kurios ten yra puikiai 
įsikūrusios. 

X Gimimo švč. Panelės pa
rapijos choras, vadovybėje muz. 
Antano Giedraičio, visu smarku 
mu ruošiasi prie koncerto ir 
banketo, kuris įvyks rugsėjo 
28 d. 6 v. v. parapijos salėje, 

consiną. Daugiausia viešėjo Ke- Visas vakaro pelnas skiriamas 
noshoj pas savo bičiulius. naujų vargonų fondui. 

X Teodoras Wolk, Marąuette 
Park veikėjas, šv. Vardo ir Ko
lumbo Vyčių draugijų narys, su 
sūnum Teodoru kelias savaites 
praleido Winona, Wisconsin val
stybės šiarėje. Šį rudenį jaunas 
Teodoras pradės lankyti Illinois 
Institute of Technology, elek
tros inžinerijos skyrių. 

X Nijolė Zaikauskaite* ne šid 
lauskaitė, kaip trečiadienio 
„Draugo" numeryje buvo rašy
ta, paskaitė Vaičaičio eilėraš
čių per „Margučio" radijo pro
gramą. 

X Antanas Kaminskas, tele
fonų įtaisymo viršininkas vaka
rinėje Chicagos dalyje, pralei
do tris savaites atostogų, aplan 
kė savo gimines, kurių daug tu
ri Illinois ir Indiana valstybėse. 

X R. Mazeliauskienė, Bridge 
porto veikėja, keliais atvejais 
buvo atostogoms išvykus į Wis-

susitarimo su Diplomatijos še
fu, prašant aukoti Tautos Fon
dui, nariai ėmė klausyti: ir gau
na užsienio diplomatai pinigų iš 
Tautos Fondo? Kas naudoja 
Tautos Fondo lėšas? Kaip yra 
sunaudojama Tautos Fondo pi
nigai? Kas yra tas Vlikas, jei 
jis nenori bendradarbiauti su 
Nepriklausomos Lietuvos teisė
tais atstovais užsienyje? Nega
lėdamas atsakyti į šiuos klau
simus, turėjau laikinai atsisaky 
ti nuo Tautos Fondo rinkliavos 
tol, kol Vyriausis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas nesijungs 
su Lietuvos užsienio diplomati
ja". Nors DBLS organas tokį 
A. Norvaišo „ultimatumą" Vli-
kui išspausdino, gretimame pu
slapyje didelėmis raidėmis pa
skelbė kitą šūkį: „Aukokime 
Tautos Fondui pastoviai ir duos 
niai". Sekančiame (36) „B. Lie 
tuvio" nr. (taipgi Laisvosios Tri 
būnos skyriuje) atspausdintas 
J. Vilčinsko, TF Atstovybės pir 
mininko, straipsnelis „Dėl Tau
tos Fondo". Jame rašoma: „Vi
si, kas skaito mūsų laisvąją 
spaudą, gerai supranta, kas yra 
Tautos Fondas ir kam naudo
jamos jo lėšos... Tai yra žinoma 
daugumai lietuvių išeivijoje, bet 
ne P. Norvaišui iš DBLS Bux-
tono Skyriaus, parašiusiam Lai 
svai Tribūnai. Šis tautietis, u-

AFL iMi-niiiiiiiuiiK W. Green atidaro Nevv Yorke 71-mą suvažia
vimą, griežčiausiai pasisakydamas prieš Taft-Hartley aktą, kvies
damas Lewis angliakasius grįžti j AFL ir duodamas suprasti, 
kad Stevensonas gaus AFL paramą rinkimuose. (INS) 

CHICAGOS ŽINIOS 

Politines studijos 
Chicagos universitetui vado-

Reikalauja $270,000 
Šeši keleiviai per teisme pa

reikalavo iš Illinois Central ge-
vaujant įvairiose Chicagos daly j ležinkelių kompanijos atlygini-
se yra ruošiama apie 60 grupių | m o s u m o j e $270,000. Tie kelei-
politinėms studijoms. Studijos j v i a i n u k e n t e j o tos kompanijos 
prasidės rugsėjo 29 d. ir tęsis t r a u k i n i o nelaimėje, įvykusioje 

spalio 12, 1951. 

Svečias ir viešnia 
Praėjusį trečiadienį ir ket-

10 savaičių. Be kitko bus svars
tomi tokie klausimai: ar karas 
yra neišvengiamas? Ar komu
nizmas ir demokratija gali su-

KOLUMBIJOJ 
—Naujas lietuvių laimėjimas. 

Kolumbijon atvykdavo iš Euro
pos emigrantai tam tikri spe
cialistai. Išimti sudarė medikai 
ir dantų gydytojai, kuriems Ko 
lumbijos įstatymai neduoda tei
sės dirbti kaip svetimtaučiams. 
Šio įstatymo nėra beveik nie
kas apėjęs, o bandę laikyti eg
zaminus, kaip taisyklė jų neiš
sklaidydavo. 

Kun. N. Saldukas jau ilgą lai-

naminė politika? Kokie yra 
JAV interesai? 

Pilnų informacijų gaunama 
skambinant STate 2-9225. 

Minėjo konstitucijos dieną 
Rugsėjo 17 d. yra minima 

konstitucijos diena. Chicagoj tą 
dieną minėjo Illinois Republican 
Veterans League banketu su
ruoštu La Salle hotelyje. Daly
vavo keletas šimtų žymių res
publikonų veikėjų. 

Konstitucija buvo pasirašyta 
rugsėjo 17, 1787. Ją gamino 55 
delegatai, o pasirašė iš jų tik 
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Paminėta Tautos švente. Naujų pi l iečių p a g e r b t u v e s 
Mįbourne, W ^ f r J f ^ 1 Chicagos švietimo komisija 

istorinės dr-jos patalpose, Clark 

gyventi? Kokiais principais pri- v i r t a d i e n į chicagoj viešėjo Os-
valo remtis JAV užsieninė poli- c a r T o r p > N o r v e g i jo s ministerių 
ika? Kaip rišasi užsieninė ir p i r m i n i n k a s s u žmona. Buvo ap 

dėje buvo paminėta Tautos šven 
te, rugsėjo 8 d. 

— Lietuvių Dramos teatras 
Adelaidėje pastatė Cepeko Ros-
sumo „Universaliniai Robotai". 
Jaunieji lietuviai aktoriai, vado
vaujami J. Gučiaus, gerai vai
dino. 

— Adelaidėje išrinkta nauja 
ką klebino šį opų klausimą, Apylinkės valdyba, į kurią įei 

žuot kreipęsis į Centro Valdy
bą dėl iškilusių klausimų, savo 
„abejojimus" skelbia viešai. No 
rėčiau manyti, kad tas buvo pa
daryta nesąmoningai. B e t 
straipsnyje panaudoti argumen 
tai sako, kad jo autorius yra 
užsikrėtęs liga, kuri turi moder
nų vardą rezistencija. Šiuo at
veju — rezistencija (priešin
tis) mokėti Tautos Fondui". 

Sunku patikėti, kad A. Nor
vaišas savo „ultimatumą" Vil
kui būtų parašęs nesąmoningai. 
Nesunku atspėti, kokia organi
zacija Anglijos lietuvių tarpe va 
dinasi moderniu rezistencijos 
vardu. Lengva suprasti, kas to
kius, kaip A. Norvaišas, apkre-
čia rezistencijos nemokėti Tau
tos Fondui liga. Dar visi atme
na, kas savo laiku ir „B. Lietu
vyje" buvo paskelbta, kaip LR 
Santarvės pirm. St. Kuzmins
kas Bradforde viešo susirinki
mo metu pasakė: kol kas gali
ma esą ir neaukoti Tautos Fon
dui, nes ir jis pats neaukojąs. 
Rodos, viskas aišku. 

— „B* Lietuvio" redaktorius. 
Kai DBLS C. Valdyba, senajam 
„B. Lietuvio" redaktoriui K. O-
bolėnui pasitraukus, ėmėsi or
ganizuoti spaustuvę, kuri laiką 
laikraštį redagavo redakcinė ko 
legija. Ją sudarė DBLS C. Val
dybos pirm. M. Bajorinas, žurn. 
J. Senkus ir Br. Daunoras. Po 
kurio laiko J. Senkus iš kolegi
jos pasitraukė. Rugpjūčio 27 d. 
C. Valdyba savo posėdyje nu
tarė „B. Lietuvio" redaktoriumi 
paskirti Br. Daunorą. Tokiu bū 
du C. Valdybos pirmininkas iš 
buvusios kolegijos taipgi pasi
traukė. Br. Daunoras, berods, 

kreipdamasis tiesioginiai ir ne
tiesioginiai į įvairias įstaigas bei 
jtakingesnius asmenis. Lietu
viams dantų gydytojams duoti 
leidimą dirbti besąlyginiai savo 
profesijoje buvo reikalingas at
skiras dekretas, kuris kaip iš
imtina sąlyga turėjo būti pra
vestas per juridinį skyrių ir vai 
stybės patvirtintas. Po dauge
lio pastangų ir ilgo laiko, pra
šymų, reikalavimų, diplomatinių 

kalų vedėju. 

kelių, pagaliau kun. N. Saldukui 
pavyko tokį dekretą gauti tik 
lietuviams dantų gydytojams, 
kurie jau gyvena Kolumbijoje. 
Jokios svetimtaučių grupės gy
venančios Kįolumbijoje tos tei
sės iki dabar nėra gavusios ir 
vargu kada gaus. Tai išimtinas 
kun. N. gaiduko asmeninis lai
mėjimas lietuvių kolonijos nau
dai. Rodosi ir kituose kraštuose 
dantų gydytojai lietuviai šios 
išimtinos teisės neturi. 

Teisę dirbti savo profesijoje 
kaip dantų gydytojai, steigti sa 
vo kabinetus bent kurioje Ko
lumbijos vietoje, gavo šie Bo
gotoje — Marija Zelčiūtė Ho-
lechekienė, Giedraitienė Elena, 
Pikčilingienė Kotrina ir Tylie
nė Koste. Medelline — Pacevi-
čienė Apolonija Salomėja, Pau-
lienienė Ludvika ir Totoraitienė 
Petronėlė. Gaurisui Vladui, ku
ris kreipėsi prašydamas leidimo 
laikyti egzaminus ir tokį leidi
mą gavo. 

Kun. N. Saldukas nenuilsta
mai dirba su lietuviais ir lietu
viams. Tai darbo reikia jieškoti, 
įvairių rekomendacijų bei užta
rymo, kai kam ir profesiją pa
keisti, sutvarkyti dokumentus 
ir panašiai. 

t 

— Lietuvių suvažiavimas. 
Rugsėjo mėnesyje Medelline 
žada įvykti Kolumbijos lietuvių 
suvažiavimas. Kun Tamošiūno 
pastangomis bus išrūpintas oro 
kelionės papiginimąs visiems Ko 
lumbijos lietuviams, vykstan
tiems į visuotinį pirmąjį lietu
vių suvažiavimą. 

— Lietuvės Medelline organi-

na Lapšys, Strakauskas, Cep-
liauskas, Marmukas ir Stasiš
kis. 

BRAZILIJOJ 
— Įdomus vakaras. Rugp. 16 

d. Mokoje buvo surengtas Liet. 
Sąjungos' Brazilijoje vakaras, 
kuris buvo tuo ypatingas, kad 
salėje vietos tebuvo prie sta
liukų. Publika šoko pamainiui 
su vykstančia scenoje progra
ma. Stasys Kubiliūnas artistiš
kai paskaitė Pulgio Andriušio 
feljetoną „Atomo skaldymas" 
ir kita. Jaunas solistas Vikto
ras Tatarūnas sudainavo kele
tą arijų, Elvira Kilčiauskaite pa 
skambino pianu, o šokėja Ma
rija Vagnerytė šoko pati viena 
ir su pakviestais partneriais 
brazilais. Vagnerytei Lietuvos 
konsulas A. Polišaitis įteikė ro
žių puokštę. Bufetas buvo ponių 
suaukotas. 

— Sao Paul miestas gavo au
tonomiją. 

ISPANIJOJ 
— Ispanai apie Lietuvą. Ma

drido dienraštis „YA" įsidėjo 
ilgą, beveik per visą puslapį, 
straipsnį apie Lietuvą su Kau
no vaizdu. Jame duotas redak
cijos nario pasikalbėjimas su 
prof. Regeliu. 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
— Susirūpinę lietuvybės iš

laikymu. N. Zelandijos lietuviai 
gyvai susirūpinę lietuvybės iš
laikymu, plačios, skrajojamos 
bibliotekos sudarymu ir k t ak
tualiais reikalais. Leidžiamas 
bendruomenės biuletenis, ruošia 
mas metraštis. Vienas kitas da
lykas apie Lietuvą transliuo
jamas ir per radiją — vaikų va
landėles. Lietuviai ten pradeda 
gerėliau įsikurti. Dr. Butkus tu 
ri įsteigęs laboratoriją dirvože
miui tirti, kuria ūkininkai gy
vai domisi, Svilainis ir Raudo
nikis atidarė mašinų taisymo 
garažą, Sakalauskas — laikro
džių taisymo dirbtuvę etc. 

St. ir North ave., buvo suruo-
šusi vakarą naujiems piliečiams 

sistojęs Blackstone hotelyje. 
Lankė Chicagos norvegų įstai
gas. Chicagos norvegų klubas 
jam pagerbti buvo suruošęs 
banketą ir koncertą. 

Slapstosi 
Šilas Patter, 25 m. amžia-ss, 

CTA autobuso vairuotojas, slap 
stosi po nelaimės, kurioje žuvo 
trys žmonės. Jo vairuojamas 
autobusas susidaužė su auto
mobiliu prie 66-tos g-vės ir 
Wentworth ave. Nelaimėje žu
vo trys žmonės. Vairuotojas į 
tardymą neatsilankė. Iš namiš
kių patirta, kad jis slapstosi. 

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:«0 vai. ryte šį sek
madienį bus tokia: 

pagerbti. Naujų piliečių tarpe i Z Faleons Radio Orkestrą 
yra Amerikos karių žmonų,! 2 — Dainos 
tremtinių ir kitokių. Magdutės Pasaka 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

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

Steponas Minkus 

J A U A T I D A R Y T A 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 

• 
53-CIŲJŲ METŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuvių Prekybos Namų Valdyba ir vedėjas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N E A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FURNfflJRE CENTHL INC, 
3224 So. Halsted St. 
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yra ir Lietuvių Spaustuvės rei- «avo Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos skyrių. SKELBKITES "DRAUGE"! 

P r i c 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 B A L L R O O M 
MIDWEST H0TEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

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

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišės... 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
vės mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

^Y^iiY<wtoir/*Yir/tt«Y^ 

• 


