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Kalba partizanu priglaustas 
P. L. B. Vokietijos krašto Valdybos žmones užėjo ant ne

seniai iš Lietuvos grįžusio vokiečio, kuris kurį laiką gyveno su 
Lietuvos partizanais. Žemiau sekąs tekstas yra to vokiečio pa
sakojimas apje tai, ką jis mate ir patyrė pas partizanus. 

Pavasarį, vasarą ir iki vėly- n i, • ,.m — ,, i, 
vo rudens partizanai gyvena' taktinis pasitraukimas. Rusai, 
miške palapinių stovykolje, nuo atvykę su keliasdešimt sunkve-
lat keičiant stovyklos vietą, j žirnių, apie 30 vyrų kiekviena-
Kiekviena grupe turi tam tikrą me, apsupo visą tą miško dalį, 
teritoriją, kurioje jie juda. Žie
mą gi yra didelis vargas. Jie 
slapstosi slėptuvėse, dažniausiai 
kur prie kaimo, po šieno kūgiu 
ar kluone, kartais po 5 ar 6 vy-

kurioje buvo jų stovykla. Tokiu 
būdu jie pateko į katilą. Teko 
labai sunkiai kovoti. Visdėlto 
partizanų tebuvo tik 3 žuvę ir 
keli sužeisti. Jiems pavyko ap-

3-4 turėtais kulkosvai-
rus vienoje skylėje. Tų slėptu- supimo žiedą pralaužti su maž 
vių įrengimas labai provizori
nis, jose būna šalta ir drėgna. 
Be to, nuolatinis pavojus būti 
milicijos pastebėtiems. Įvykus 
susidūrimui, tekdavo gintis. 
Daug kartų teko dalyvauti smul 
kiuose susišaudymuose su mili
cija. 

Žiemą gyvenimas buvo tikrai 
šuniškas. Labai apsunkindavo 
taip pat pėdsakai sniege. Kar
tais reikėdavo ilgą laiką tūnoti 
slėptuvėje. Maisto trūkumo ne
buvo. Jo atsargas laikydavo 
tam tikrose slėptuvėse. Kiekvie
name kaime partizanai turėjo 
savo patikimų žmonių ir žvalgų, 
kurie tuoj pranešdavo, jei pasi
rodydavo rusai ar koks kitas 
pavojus. Partizanai, pasakotojo 
žodžiais, esą „freiheitsliebende 
Lituaer", kurie sakydavo: „Mes 
buvome laisvi ir norime laisvi 
būti". 

daug 
džiais 

Atsitraukiant, rusai jiems vi 
są laiką % lipo ant kulnų ir taip 
reikėjo kelias valandas bėgti. 
Jis turėjo labai sunkią kuprinę, 
kurią teko numesti. Jie išsisklai 
dę į mažas grupes.* Su viena 
grupe, apie 15 žmonių, ir 
jis atvyko į vietą, kurioje iš 
anksto buvo numatyta susirink
ti. Miškai buvo tam tikslui pa
skirstyti ir pažymėti raidėmis 
A, B, C ir t. t. Apie 10-11 vai. 
vakare jau buvo viskas ramu. 
Bendrai, sako, rusai kovose tu
rėdavo 2 ar 3 kartus daugiau 
nuostolių, kaip partizanai, nes 
partizanai buvo kovingesni, tu 

• 

Švedijos rinkimai 
STOKHOLM, rūgs. 23. — Sve 

dijos socialdemokratų - agrarų 
koalicija laimėjo sekmadienį aiš 
kią daugumą, bet prarado at
stovų konservatorių ir liberalų 
naudai. 

Naujame parlamente turės: 
socialdemokratai 109 atstovus 
(prarado 3), agrarai — 27 (pro. 
rado 2), liberalai — 59 (laimė
jo 2), konservatoriai — 30 (lai
mėjo 7), komunistai — 5 (pra
rado 3). 

Vieni socialdemokratai vy
riausybes sudaryti negalės, ko
alicija su agrarų partija būti
na. Užsienio politika nepasikeis 
— liks ginkluotas neutralumas. 

Komunistai šiaurinėje krašto 
dalyje (ten jų tvirtovė) surin
ko 30 procentų balsų mažiau, 
o likusioje krašto dalyje — net 
50 procentų mažiau. Jai paken
kė jų narių įsipainiojimas į so
vietų šnipų tinklą — daug kas 
nebenorėjo balsuoti Už šnipų 
partiją. 

Manevruoja lobai 
pavojingoj vietoj 

HAMBURGAS, rūgs. 23. — Na-
to laivynų pratimuose dalyvau-

D. Eifienlioweris kalbasi telefonu su re3pub!ikonų vicepreziden-
tiniu kandidatu sen. Nixon, kuris tuojau nutraukė propagandinę 
kelionę ir rengia kalbą apie savo finansinę padėtį. Nuo tos kalbos 
priklausys ar Eisenhovveris paliks jį viceprezidentiniu kandidatu. 

(INS) 

Status europiečio žodis Amerikai 
Maršalo planui prikabintas klaidingas užrašas. — Do
leris negali išgelbėti nuo komunizmo. — Per dolerį 
Amerika rikiuoja Europos politiką, kas prives prie ka
tastrofiško susipykimo. — Europai reikia ne dolerių, 

bet rinkų 
PARY2IUS, rūgs. 23. — Papranašavęs dėl būsimo karo 

galimybių (žinia apie tai tilpo vakar), įtakingo Le Monde re
daktorius taria žodį dėl Europos ir dolerio santykių. 

Du pasauliniai karai nubied- . - — *— 
nino Europą ir praturtino Ame-i K r i t o 5 0 l ė k t U V U 
riką. Abu karai taip radikaliai 
pakeitė jėgų balansą pasaulyje, SEOULAS, rūgs. 23. Va-
kad išdidusis senasis pasaulis kar sąjungininkų aviacijai vėl 
turi būtinai maldauti išmaldos • buvo gera diena — numušti 5, 
iš Amerikos. Tokia padėtis er-( sužaloti 7 priešo lėktuvai. Su-
zina abi puses: Europą ir Ame-| sirėmimas įvyko Sinuiju erd-
riką. Su laiku tas erzinimasis vėje prie Mandžiūrijos sienos, 
virs vienas kito nekentimu. 

Maršalo planas ekonominiai 
buvo Europai reikalingas, bet 
yra nesąmone teigti, kad jis su-

kur sąjungininkai puolė amuni
cijos fabriką. 

Šį mėnesį jau numušta 50 
priešo lėktuvų, apie tiek pat su

laikė Prancūzijoje ir Italijoje Į žalota. 

re jo didesnį patyrimą ir kovojo I janti aviacija gavo įsakymą bū 
ryžtingai. 

Naktis — partizanų diena 

Žygiai dažniausiai atliekami 
naktimis. Dienos metu valomi 
ginklai, būrio vadas dėsto gink
lų mokslą, taktiką ir t.t. Vaka
rais kalbamos maldos ir gieda
ma vakarinė giesmė. Pasakoto
jo nuomone, nuotaika labai re
liginga, viskas „katholisch auf-
gezogen". 

Įvykus kovai, partizanai ko
voja iki paskutinio, patys nenu
sišauna, bet kovoja. Į nelaisvę 
nepasiduoda, nes paimtuosius 
nelaisvėn rusai kankina ir iš
gauna žinių. Žuvusius partiza
nus rusai išrengtus padeda mie
stelio turgaus aikštėje ir palie-

Bandymas prasimušti į 
Vokietiją 

Kadangi gyvenimas pas par
tizanus buvo sunkus, tai jis iš 
jų pabėgo, norėdamas pasiekti 
Vokietiją. Atkeliavęs Tilžėn, jis 
sunaikino visus savo dokumen
tus. Su vienu draugu pasiekė 
Karaliaučių ir mėgino toliau per 
žengti sieną į Lenkiją. Ejo nak
tį, bet, susidūrę su gausiomis 
sargybomis, įsitikino, kad tai 
yra beviltiška ir grįžo į Kara
liaučių. Čia jo draugas miręs ir 
palikęs jam savo dokumentus, 
kuriais jis naudojęsis iki grįži
mo Vokietijon. 

Jo planas dabar buvo per Lie 
tuvą ir Vilniaus kraštą pasiekti 
Lenkiją ir iš ten Vokietiją. Bet 
jau Raseiniuose milicija jį pa-

ka juos kelias dienas gulėti, g a v o i r l&m fl s a v a i t e g R a s e i 

kad praeidami žmonės juos at-l n i ų k a l e j i m e . Jis buvo įtariamas 
pažintų ir tokiu būdu galima p a r t i z a n a v i m u ir tardomas. Su 
būtų juos identifikuoti, o pas 
kui jų gimines persekioti. 1949 
m. pasakotojas pats matęs Kal
tinėnuose aikštėje 3 partizanų 
lavonus. Milicijos palaidotus 
partizanus jų draugai iškasa ir 
jų palaikus išvagia. Yra par
tizanų kapų su užmaskuotais 
ženklais. 

Kovoje 

1946 m. rugsėjo mėn. sugrį-
žusiajam teko dalyvauti dides
niame susidūrime su rusais. Vie 
na grupė partizanų buvo išsiųs
ta į kaimą daryti rekvizicijų ir 
turėjo apie 4-5 vai. ryto grįžti, 
bet negrįžo. Ir 6-7 vai. jie ne
pasirodė. Tada buvo išsiųsti 4 
žvalgai, kurie pranešė, kad ta 
grupė pamiškėje esanti pasi
rengusi kovai ir sekanti kaimą, 
jau apsuptą NKVD. 

Kovose prieš partizanus žy
mesnį vaidmenį turi NKVD, tuo 
tarpu stribukai yra tik pagel-
bininkai smulkesnėse operacijo
se, — daugumoje komjaunuo
liai, vaikėzai, pusiau civiliai. 

Apie pietus pasigirdo Šūviai. 
Stovykloje buvo paskelbtas a-
liarmas ir tuoj pasiruošta judė
ti toliau, šūviai artėjo, nes ano 
ji grupė jau kovojo. Po kurio 
laiko ji atsitraukė ir grįžo į 
stovyklą su pranešimu, kad ru
sai pasitraukę. Bet tai buvo tik 

juo buvo blogai elgiamasi, bet 
tiesioginio kankinimo nebuvę. 
Jis atrodęs tada labai blogai, 
dėjosi ligoniu ir pamišėliu ir sa
kėsi pabėgęs iš Rytprūsių nuo 
bado. Rusai jį galų gale paleido. 

Nuo 1948 iki 1951 m. jis lai
kėsi Kaltinėnų valsčiuje, Rieta
vo apskrityje. • 

• Detroite jury vakar pa
kaltino 6 komunistus sąmoksli-
ninkavus jėga pakeisti režimą. 

• Pakistanas užmezgė diplo
matinius santykius su Vatikanu. 

ti nepaprastai atsargi, nes veiks 
mai priartėjo labai arti prie Ru 
sijos aviacijos bazių Vokietijo
je. Nato laivynai šiandien ir ryt 
manevruoja tarp Kielio kanalo 
ir Jutlandijos pusiasalio. Kielio 
kanalo zonoje operuojanti avia
cija bus neginkluota, nors la
biau jūroje veikianti turės visus 
reikalingus ginklus patruliavi
mo operacijoms atlikti. 

Lietuvį parinko 
teisėjo vietai 

Chicagos demokratų partijos 
vadovybė vakar nutarė įtraukti 
lietuvį teisininką Alfonsą Welles 
kandidatu į Chicagos miesto 
teisėjus. Rinkimai bus lapkričio 
4 d. 

Priešrinkimines įvairenybes — 

Nixon gelbsti politinę karjerą 
Šiandien pasakos per radiją ir televiziją savo, kišenes 

istoriją. — Partija uz, kalbą išmokės 75,000 dol. 
PORTLAND, rūgs. 23. — Po telefoninio pasikalbėjimo su 

D. Eisenhoweriu respublikonų viceprezidentinis kandidatas R. 
Nixon nutraukė rinkiminę kampaniją Oregono valstybėje ir 
ruošia kalbą per radiją apie savo finansinę padėtį. 

Spėjama, kad D. ^Cisenhowe 
ris sutiko nereikalauti jo pasi
traukimo, jei šis pats pasiaiš
kins per radiją,, kam jis pa
naudojo 18,000 dol.; surinktų 
iš turtingųjų respublikonų Ka
lifornijoje. Nixon tokią kainą 
panorėjo sumokėti už pasilikimą 
lenktynėse iki galo. Jis žada 
pasakyti savo finansinę istori
ją nuo politinio gyvenimo pra
džios ir, žinoma, duos iškil
mingą patikrinimą, kad iš 18,-
000 dol. fondo savo asmeniš
kiems reikalams nepaėmė nė vie 
no cento. Viskas buvę panau
dota apmokėti išlaidoms, suriš-

Jau rašo Europos konstituciją 
Komisija įsikūrė Europos Tarybos būstinėje. — Kiti 

Europos Tarybos nariai siunčia stebėtojus 
STRASBOURG, rūgs. 23. — „Europos Seimas" šią savaitę 

svarsto Europos ekonominius reikalus, o prie Schumano plano 
prisidėjusių 6 valstybių atstovai čia pat pradėjo ruošti Jungti
nių Europos Valstybių konstituciją. 

Europos konstitucijos surašy 
mo komitetas savo darbo vieta 
pasirinko Strasbourgą, kur yra 
ir Europos Tarybos buveinė. Li 
kusieji Europos Tarybos nariai, 
kurie nėra prisidėję prie Schu
mano plano ir tuo tarpu nėra 
nutarę prie Europos federacijos 
prisidėti, prie konstitucijos ruo
šimo komisijos paskyrė savo 
stebėtojus. 

Anglies pramonės streiko šiemet nebus, nes angliakasių unijos 
pirmininkas John Lewis (dešinėje) susitarė ir su šiaurės minkš
tųjų anglių kasyklų savininkais, kurių atstovas M. Mores (kai
rėje) pasirašė susitarimą. Atlyginimas padidintas 1.90 dol. dienai. 

.(INS) 

Vakar komisija atliko organi
zacinius darbus: paskyrė reika
lingus pareigūnus ir nustatė 
darbo tvarką. 

Jungtinių Europos Valstybių 
konstitucijos ruošėjai yra: 
Prancūzija, Italija, V. Vokieti
ja, Olandija, Belgija ir Liuk
semburgas. 

toms su sen. Nixon veikla ko
vojant prieš demokratų adminis 
traciją. Sen. Nixon tokį užtik
rinimą davus, Eisenhowerio as
meninė padėtis palengvės, bet 
politinė respublikonų padėtis iš 
to nieko nelaimės — tas geru 
laiku sukeltas triukšmas res
publikonų "skaistybę" labai ap
temdė. 

Demokratai tebereikalauja, 
kad Eisenhoweris Nixono nusi
kratytų, bet širdyje greičiausiai 
nori, kad Nixon eitų su Ike iki 
galo, nes mažiau skrupulų tu
rintiems agitatoriams vis bus 
medžiagos respublikonų kandi
datus pakapoti. 

Apie slapto Nixono fondo bu
vimą, sakoma, pasirūpino pa
skelbti Kalifornijos gubernato
riaus šalininkai už Nixon perbė
gimą į Eisenhowerio stovyklą 
konvencijos metu. VVarren esąs 
nemėgiamas senos gvardijos 
konservatorių ir šie su Nixonu 
užblokavę jam kelią į viceprezi
dentus. Ir Nixono fondo auko
tojai Kalifornijoje esą tokie už
kietėję konservatoriai. Jiems 
ištikimai tarnavo sen. Nixon. 

Nixon kalba apie finansinę jo 
padėtį bus šiandien per radiją ir 
televiziją ir tai kaštuos partijai 
75,000 dol. 

Demokratu Stevenson vakar 
kalbėjo AFL suvažiavime New 

komunizmą. Ne antikomunisti
niai doleriai, bet geografija pa
dėjo tuose kraštuose komuniz
mą nuo valdžios vairo atginti. 
Geografija, o ne komunistų per
versmas 1948 m. vasario mėn. 
nulėmė komunistų likimą Čeko
slovakijoje — jei Pragą iš vo
kiečių būtų išlaisvinusi Ameri
kos, o ne Sov. Rusijos armija, 
tai 1948 m. komunistų sukilimo 
nebūtų buvę, jei ir būtų buvęs, 
tai nebūtų pasisekęs. 

Prie Chorvvon esančią Old 
Baldy kalvą vėl užvaldė sąjun
gininkai, bet neslepiama, kad 
JAV II-ji divizija patyrė dide
lių nuostolių. 

Vakar priešas pasidarė labai 
judrus ir apgresyvus rytiniame 
fronto gale, laimės nepatyręs 
vakaruose ir centre. 

Schachto pagalbos 
paprašė Egiptas 

Maršalo planas buvo logiškas 
u w M. a Q™™Wai ' KAIRAS, rūgs. 23. — Egipto ir svarbus, bet jis, sąmoningai » » ° r 

• i J m u:„~ finansų ministras praneša, ar nesąmoningai, leido VVashing * . ** 

Europos Taryba, kitaip dar Yorke. Pakartojo, kad Taft — 
Europos seimu vadinama, šią Hartley įstatymą reikia ne lo-
savaitę visą dėmesį skirs Eu- 'pyti , kaip nori Eisenhoveris, 
ropos ekonominiams reikalams, bet visai atšaukti ir teisinges-
kurie nesą labai šviesūs. 

Iš sesijai paruošto pranešimo 
aiškėja, kad kainos kiek stabi
lizavosi, prekybos balansai pa
gerėjo, bet pramonės gamyba 
nepakilo tiek, kiek reikėtų, do
lerių deficitas tebėra didelis, 
nes Europos gaminiai nepra-
simuša į JAV rinkas. Ekspertų 
paruošti pranešimai siūlo plėsti Baumilė. 

niu pakeisti. Su žemėmis sumai 
še Eisenhowerio tam pat suva
žiavimui pasakytą kalbą ir su
silaukė dar niekad savo politi
niame gyvenime nepatirtų ova
cijų. 

Kalendorius 
Rugsėjo 23 d. :^v. Linas, po

piežius. Senovės: Kernius 

tonui daryti įtakos į Europos 
valstybių užsienio politiką — 
Europa pasidarė priklausoma 
nuo Amerikos. Tai nenaudinga 
nė Europai nė Amerikai. Ame
rikos dovanos doleriais Europos 
nuo komunizmo neišgelbės, ją 
išgelbės tik ūkinė gerovė ir 
teisingesnis tautos turtų pa
skirstymas tarp gyventojų. Prie 
dabartinės Amerikos ūkinės po
litikos Europa to pasiekti nega
li, nes Amerika, iš vienos pusės, 
užsidarė augštų muitų siena 
nuo Europos prekių ir, iš antros 
pusės, diktuoja Europai kam ir 
ką parduoti ir kam ir ko ne-

kad vokiečių finansininkas H. 
Schacht paprašytas duoti Egip
to vyriausybei patarimų naują 
biudžetą sudarant ir apžvelgti 
Egipto ekonominę padėtį. Savo 
misijai atlikti Schacht atvyksta 
į Egiptą. Jam siunčiamas spe 
cialus lėktuvas. 

Schachtas neseniai su tokia 
pat misija buvo iškviestas į 
Persiją. 

Sofijoje paruošta 
katalikams byla 
LONDONAS, rūgs. 23. — 

Per Maskvos radiją paskelbta, 
parduoti. Dar daugiau: Ameri- k a d Bulgarijoje prasidėjo ar 
ka reikalauja savo prekėms a t - i g r e i t p r a s i ( į e S byla 40 katalikų, 
darų durų, o Europos prekėms j ų t a r p e 2 g k u n i g U f kaltinamų 
užrakina savo duris protekci-1 šn i p įnejUs Vatikanui ir Prancu-
niais muitais. Taip dalykams \ z [ j a i Maskvos radijas nepaskel-
stovint, komunistai, turbūt, tei-( b § n ė p a v a r džių , nė konkrečių 
singai sako, kad kapitalizmas, kaitinimų. 
pats sau kasasi duobę. Europą' 
smaugia dolerių trūkumas,, bet 
jis bus tol, kol Amerikos rinka 
nebus laisva Europos prekėms. 
Amerika negali būti be Euro
pos — jų likimai dSbar vieno
di: abi gyvens arba abi žus 
kartu. Kol toji tiesa nebus su
prasta, jokia problema nebus iš
spręsta. Tuo tarpu Amerikos do 
leriai turi plaukti Europon, nes 

Egipte įsakyta 
sunešti ginklus 

KAIRAS, rūgs. 23. — Veik
damas kaip Egipto karinis gu
bernatorius, premjeras gen. 
Naguib išleido du dekretu. Vie
nu įsakoma savaitės bėgyje ati
duoti visus ginklus (su leidimu 

Europos prekės negali plaukti ir be leidimo laikomus), o ant-
Amerikon ir dar kitur, kur jos. ruoju policijai suteikta teisė 
negali patekti dėl Rusijos ar šauktis kariuomenės pagalbos, 
Amerikos uždraudimo. I jei to reikia tvarkai palaikyti. 

ir 

žaliavų bazes Europai priklau
sančiose užjūrių teritorijose, 
nes savo ištekliais Europa ne
galės pasiekti ūkio stabilumo 
tarp totalitarinio Sovietų Rusi
jos ir didžiulio potencialo JAV 
ūkio. 

Rugsėjo 24 d.: Švč. Dievo Mo 
tina Belaisvių Globėja. Senovas: 
Juodis. 

Oras Chicagoje 
Beveik giedra, kiek šilčiau. 

Temperatūra apie 70 laipsnių. 
Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:48. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sakoma, kad britai savo atominę bombą sprogdins jau šią 

savaitę. Mokslininkai iš Australijos kontinento jau persikėlė į 
Monte Kelio salas, kur tie bandymai įvyks. 

— Kinijos premjeras ir užsienio reikalų ministras Chou En-lai 
išvykęs vakar iš Maskvos namo. Išlydėjimas buvęs labai iškil
mingas, t 

— FBI praneša, kad 1952 m. bus padaryta krašte apie 2 mi-
licnai didžiųjų kriminalinių nusikaltimų, jei bus nusikalstama 
tokiu tempu, koks buvo pirmame pusmetyje. 

— Prez. Trumanas ateinanti šeštadieni išvyksta traukiniu 
dviejų savaičių kelionei agituoti už gub. Stevenson. Prezidento 
traukinys palies 24 valstybes. 

i— Persijos atsakymas Anglijai ir JAV d§l Trumano — Chur-
chilio pasiūlymų jau esąs surašytas { formalią notą. Nepatvir
tinti gandai sako, kad iš Anglijos paprašyta atiduoti 187 mil. 
dolerių trijų savaičių bėgyje. Jei tą sumą ginčytų, pagrasinta 
nutraukti diplomatinius santykius. 

\ 
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_ Rašo DB. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4204 Archer ftve. Chicago 

Strėnų gėla pas moteris 
Labai daug moterų kenčia 

strėnų skausmą. Joms dažniau 
strėnas sopa negu vyrams. Tam 
yra daug priežasčių. 

Prie namų ruošos dažnai ten
ka lankstytis. Kiekvieną daik
telį ar šapelį nuo grindų imant, 
moterys vieton pritūpti dažniau 
šiai pasilenkia. Dažnas lanksty
masis, ypač besiskubinant, įvar
gina lumbalinius muskulus bei 
ligamentus patempia, nuo ko 
įsimeta įkyrioji strėnų gėla. Ne
tikusi, perkreipta ar įtempta po
zicija darbą dirbant, ypač kai 

patinsta kojos augščiau pėdų. 
Širdies sutrikim ųnejaučiu. Ne-
visuomet, bet kiek peršalus, pa
valgius skilvyje atsiranda dujų, 
todėl nemaloniai raugėju. šiuo 
momentu nesigydau. Prašau, 
jei yra galima, atsakyti: (1) 
Ar aš galiu be gydytojo nuro
dymų vartoti vitaminą "B" tab
letėse ir ar tatai yra reikalin
ga mano organizmui, praėjus 
tiek daug laiko nuo mano ligos, 
ar yra koks kitas pakaitalas? 
(2) Kaip galutinai pašalinti ma
no pėdų nejautrumž bei kojų 
prakaitavimą ? (3) Ar gali bū
ti buvusios mano ligos pasek-

KARAIMUS MINDAUGO INSTITUTAS 
Karaliaus Mindaugo Institu- tokia pasilieka ateičiai. Institu

tas yra įsteigtas sumanymu ir tas turi savo narius, kurie 1952 
iniciatyva dabartinio jo direk- metų birželio mėn. 5 dienos me-
toriaus, tuomet buvusio Lietu- tiniame susirinkime nustatė 
vių Kultūros Fondo organizaci- jam statutą, davė trumpesni resai: i The rti'dgeway,; Ken-
jos Australijoje pirmininko P. vardą ir išrinko naują vadovy-
V. Raulinaičio, U K. F. organi- bc. Nauja vadovybė perėmė pa-

ijos valdyba 1950 metais reigas nuo šių metų liepos mėn 

• nominis gyvenimas ir 1922 me
tų konstitucija. 

Instituto vadovybę dabar \įk\ 
daro: direktorius I*. V. Raulis 
naitis ir sekretorius ] daijihįnkas 

\ Adolfas Vaičaitis.; Insti^iitb afi-

buvome praradę bijodami, kad 
nelaimė mus gali užgulti, 

— Ebner-Ecchenbach 

sington, Melbourne, W. 1, Vic , 
Australia. 

• i - • • * . i 
Institutas nenustojo veikti ir 

jo niekas pašalinis uždaryt ne-

TeL Ofiso III- 4-6699, re/. P I l . 6-7339 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIKUKGAfc 
1957 W. Garfleld Blvo. 

VAI* t 1—4 Ir 1—9 
šeštadieniai* nuo 1 Iki 4 vai. p.p. 

iftskyrn* ketvirtad. Ir nekmad 

dirbtuvėje nuolat persikreipus m g s k o j ų p a t i n i m a i M d u j ų a t 

Sėdint prie darbo įtempia vie-( s i r a d h n a a s k i l v y j c p a v a l g i u g > 0 

nus nugaros raumenis, o kitus ^ S i r d i e g n e g f t l a v i < h a i r y š y 

laiko atleistus, tai gali būti stre 
nu gėlos priežastimi. 

Kartais bateliai su peraugšt-
mis kulnimis, ar naginės visiš
kai be užkulnių gali būti strėnų 
skausmo priežastimi, nes tai nu 
vargina nugaros raumenis. Nuo 
to ne tik strėnas, bet ir galvą 
gali skaudėti. 

Beveik pas kiekvieną žmogų 
viena koja yra truputį trumpes
nė, bet pasitaiko, kad net ke
liais centimetrais viena koja yra 
trumpesnė. Tokiu atveju, jei 

su buvusiu polyneuričiu? Iš 
anksto Tamstai dėkingas V. A. 

rugpjūčio mėn. 6 d. posėdyje 1 dienos dvejų metų terminui 
siam sumanymui pritari. * * ; i * * g ^ 
tūtas buvo pavadintas - KA- Instituto tikslas yra. a) tirti J ' J * 
RALIAUS MINDAUGO AUGS-'lietuvių mokslą literatūrą £ ( { £ % £ l 5 f t X r ! ! J X OYL>YTOJAS m CHIRURGAS 
TŲJŲ MOKSLŲ INSTITUTAS, kultūrą, b) dirbti augstojo 
Instituto tikslas — tirti lietu- irnoksk) švietimo darbą. Institu-
viškuosius mokslus ir kultūrą to darbas paskirstytas sekan-
ir padėti lietuvių jaunimui ifiei- čiomis sekcijomis: a) Lietuvos 
ti lituanistinius mokslus, o taip 
pat šviesti lietuvių visuomenę 
paskaitomis. 

Instituto direktoriumi sutiko 
būti jo sumanytojas, o sekreto
riumi panelė D. Bortkevičiūtė. 
Vėliau jai atsisakius sekretoriu
mi buvo Pov. Baltutis. Institu
tui nepavyko įvesti nuolatinių 
mokslo dalykų kursus dėl mažo 
klausytojų skaičiaus. Viešosios 
paskaitos visuomenei vyksta. 

Atsakymas V. A. (1) Be ] 1951 metais buvo suruošta jų 12, 
gydytojo nurodymų vartoti vi
taminą "B" tabletėse nepatarti
na, nes gali gauti hypervitami-
noze. Mūsų tėvai jokių vita
mininių humbukų nevartojo ir 
nebuvo silpnesni. Vitamino "B" 

o 1952 metais tvarkaraštyje nu 
statytos 8 eina pagal paskelbtą 
laiką. 

Institutas yra nuo pat jo į-
steigimo dienos savarankiška 
mokslinė institucija, nepriklau
santi nuo jokios visuomeninės, 

No. 17 (128) iš 1952 m. rugsėjc 
mėn. 1 dienos p. 13 paskelbta ži
nia apie Instituto uždarymą y* 
ra perdėm klaidinga ir tenden
cinga. Bet kuris nutarimas tuo 
reikalu yra tik savotiško nusis
tatymo reiškimas. 

Nelaimėje dažniausiai mes 
vėl atgauname ramybę, kurią 

DeLiOflM %».7-6583, res.YiK.7-7866 

DR. BIEZIS 
2 2 0 1 W e * t C e r m a k R o a d 

VAL.: 1—S popiet Ir 7—8 v. rak 
trečlad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

iefltad. tik nuo 1—I vai. popie t 
liezid. S S l f W. 66TI1 PLACE 

yra pilna kiekviename grūde, 
f. i • - n . u-Aw;A«o »polit nes ar kultūrinės orgamza-
kiekvienoje sėkloje, kiekviena-, £ sambūrio ir me daigelyje, tai natūralūs ne
dirbtini, puikiausi ir sveikiausi 
vitaminai, tai puikiausias pa-

žmogui prisieina daug vaikšcio- ^ . ^ d i r b t i n i a m i r m e n k e 8 . 
ti, tai strėnosna skausmas gali 
įsimesti. Tuomet ne vaistų rei
kia ,bet etriukesnei kojai bate
lio padą pakelti. 

Yra ir daug kitų strėngėlos 
priežasčių, kaip tai nugarkaulio 
sutrenkimas, tumoras, hemorr-
hoidai, įsčiaus pakrypimas, ior-
dozas ir tt., bet tos priežastys 
rečiau pasitaiko. Ir jas tik gy
dytojas gali surasti. 

nės vertės vitaminui "B" table
tėse. (2) Apie kojų prakaitavi
mą jau buvo rašytas atskiras 
straipsnis. Jei skaitytojams 
būtų įdomu, galima bus apie tai 
vėl parašyti. Sustabdyti kojų 
prakaitavimą visiškai nepatarti 
na, nes tai būtų nesveika. (3) 
Kojų patinimai gali daugiau 
reikšti negu polyneuričio pasė
ką. Riaugėjimas bei dujų atsi 

cijos, sąjungos ar sambūrio 

metais gegužės mėn. 18 dieną, o, $ ^ £ U į * U f l 
taro neurologo? Geraiusiai būtų 
lietuvio ' 

antrą p. VI. Jakutis 1952 me 
Atsakymas J. — Kiekvienas u i s r u g p j ū & 0 . m ė n > 3 dieną. 

medicinos daktaras yra studija P i r m o s paskaitos tema — Lie-
vęs neurologiją (nervų siste- t u V 0 s valstybės Konstitucija 
mą), lygiai kaip osteologiją (piliečių teisės ir valstybės vai 

istorijos, b) teisės ir socialinių 
mokslų, c) kalbos ir literatūros 
ir d) kultūros ir meno (Inst. 
st. str. str. 1 ir 2) . 

Institutą sudaro: a) nariai, 
b) korespondentai ir c) rėmėjai 
(Inst. st. str, '4). Instituto na
riais gali būti augatuosius mok
slus baigę lietuviai; korespon 
dentais asmens ar įstaigos ben
dradarbiaujantieji su Institutu. 
Instituto nariai dirbantieji švie
timo darbą yra jo profesoriai ir 
ctėstytojai (Inst. st. str. 5 ir 6) . 
Institutas savo narių profeso
riais nekelia, bet tik jų turimus 
titulus pripažįsta. 

Institutas 1952 metais su 
ruošė Lietuvos Valstybės Kons 
titucijos 30 metų sukakties mi
nėjimą. Siam minėjimui buvo 
skaitytos dvi viešos paskaitos. 
Vieną jų skaitė Instituto direk- EHlUOia p a s a k a VaiKafflb 
torius P. V. Raulinaitis 1952 g m p a b a l g D j e m a ž u tiražu įsiei-

Tcl.: Ofiio JJSJ<4-5840j rez. H E 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

2434 We*» 71st Street 

Vai.: Pirm., Ketvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-5; Treč. ir Seit. pagal sutarties 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu 
YArds 7-U77H 

Ofteo teleffonas Vlrglnla f-f HM 

DR. AL RA6KUS 
G Y D Y W # A S IR C H I R U R G A S 

4 2 0 4 A r c h e r A v e n n e 
VAL.: kasdien nuo 2:00 tkl 6:00 • 

trečlad. Ir sekmad. Uk susttarua 

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

keičia stiklus ir rčrous. 
4701 8. Damen A ve. Chicago, m. 

l auki te — YA 1-7881 
Priima: vakarais 6 lkl », šeštad.: 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: orine YA 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras augštas) 

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

F A J I E Š K O J I M A S 

Palefikomas .lOSKPH MATICKI. 
Kyvenca Rt. 1, Box 23, Centralta, 
Washington, ir Jo sūnus Feliksas, 
dirbęs banke. Žinantieji kur Jis yra 
išsikėlęs, yra prašomi prancStl Jonui 
Matlckul, 97 Boulcvard, BAYONNE, 
New Jorsey. 

PAJIKSKOJIMAS 
Pajleskau 18 Trilaukio kaimo, Pa-

Javonlo vai., Maryte Gražulytę. Pra
šau tuojaun atsiliepti. 

Vr&ulo žukalnkienfi, 
310 Quecn St. 

S. Hnmilton, Ont., Canada 

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-8526 

DR. a. I. BYLAITIS 
v nIHIii. valką, nervų gydytojas 

0R. jGHAS VALAITIS 
U*n*TtMAS IK CHIRURGAS 

KI38 So. Archer ,Ave. 
<•••>. • .llf...<>ia \ v e . Mauryt.kamp.) 
Vai nntrnf. 2-4, fl-8; seštad. 1-5; 
pir»..u I. !»• kt'tvirt. 6-8? trečlad. ir 

ponkt. 12:30-6 tik susitarus. 

(kaulų struktūrą), ar histologi 
ją (mikroskopinę struktūrą) ir 
tt. Neurologija yrą anatomijos 
mokslo Saka apie nervų siste
mą, o anatomija yra privejama, 
mokintis kiekvienam gydytojui. 
Tad Tamstos klausimas yra keis 

Daugelis mano, kad.dažnas r a d i m a s s k i lvyje gali reikšti tokas ir nesuprantamas. 
strėnų skaudėjimas reiškia re 
umatizmą. Bet tai nevisuomet 
taip yra. Žmones pratę kiekvie
ną raumenų ar kaulų skaudėji
mą reumatizmui primesti. O ki
ti kiekvieną strSnų skausmą pa
jutę tuojau pamano, kad inkstai 
genda, inkstų ligą gavę, ir, žino
ma, dažniausiai klysta. Ne nuo 
kiekvienos inkstų ligos strėnas 
skauda. Tad kai strėnas suskau 
da gerti vaistus "inkstų gydy
mui" yra ne tiktai nesąmonė, 
bet kartaig gali būtrnet ir pa
vojinga. 

skilvio psyconeurotin| nevirš
kinamą. Tamsta privalai pasi
tarti su gydytoju; gerų lietuvių 
gydytojų yra New Yorke. 

Klausia P. lt. — Man bai
siai užkemša nosį, kartais rei
kia labai čiaudėti (X — 10 kartų 
į dieną) ir bėga nosis. Maniau, 

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

kad šienligC ,bet nosies dr. sa- I £.lilinami mokiniai: pir 

MODERNAUS SOttlO 
S T U D I J A 

A. Valeišaitį&i ir 
Grigaliūnaites- Lazauskienės 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia V. A. — Būdamas 
33 m. amžiaus per3irgau difteri 
tu. Po to buvo palyneuričio kom 
plikacijos, kurios mane paguldė 
vel lovon. Prasidėjo gerkle, ry
jant skystas maistas ejo pro 
nosį. Vėliau aptirpo rankos ir 
kojos ir aš visai bejėgis turė
jau vėl atsigulti ligoninėn vo
kiečių okupacijos metu Lietuvo-

, * , . ; ! . . . 'yra labai daug ir priežastį su-
je. Polyneuntis progresavo iki r . . . b S n t i M t k 
visiškai apėrae abi rankas, a b i ; ^ 1 e i C?s^ i n l g a * g y ~ 

r , , - . - , . dytoias. Pačiam gydytis nuo 
kojas ir dalj krutinės ląstos. , > ' , , iei nesi tikras kad 
Gydė vitamino "B" bei strichi-1 S l e n l l 8 e - • Jei n e s i t , k r a s ' K a^ 

. . . . . . s . iją turi, nepatartina, nes gan nmo miekcijomis ir masažais. ^ f J . ° . / _ .. , - . sveikatai pakenkti. Zinai, nosis Po trnų mėnesių vel pradėjo » x ; 
* , - .x tai ne pirštas, p 

gerėti, o dar po mėnesio iš nau- , r r 

jo pradėjau mokytis vaikščio
ti. Nevisiškai sustiprėjęs turė
jau bėgti iš Lietuvos su savo 
šeima nuo raudonojo tvano. Ke 
lionėje gydymo negalėjau tęsti. 
n e s b u v o d id i s v a r g a s . Vė l iau 
DP stovykloje bei ligoninėje vėl 
gydė. Sustiprėjau. 

Atvykęs Amerikon dirbau 
«unkų fizinį darbą prie staty
bos, kol pakliuvau į tyrimų la
boratoriją histologijos s.cyrių 
(iš profesijos ei-u biologas). 
Darbas fiziškai nesunkus, bet į 
tai nežiūrint, dar ir dabar, pra
ėjus 9 metams nuo ligos pra
džios, tebejaučiu kojų pėdų ap-
tirpimą. Be to, labai prakaituo
ja kojos. Ksi esu persišaldęs, 

prie sme-

Klausia J. V. — Maloniai pra
šau atsakyti: kur galima būtų 
sužinoti adresą kurio nors dak-

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

antrad., 
kO, k a d n e . D a v ė laŠUS į n o s į , ' tročiad. Ir penktad. nuo 5 v. lkl 8 y.v. 
bet jie nei kiek negelbsti. Kar
tais taip užkemša, kad nei kiek 
oro nepraeina. Dr. sako, kad 
nosis tvarkoj ir ten nieko pri
augusio nėra. Aš vistiek ma
nau, bus šienligė. Kaip nuo 
jos gydytis ir ar greitai išsi
lydoma? 

Atsakymas P. B. — Gali būti, 
kad tamstai nėra nei šienligė, 
nei kokių patologinių priaugimų 
nosies šnervėse. Jei kartais 
anot Tamstos, "nosis bėga" (tur 
būt, turi omenyje "varva") ir 
užsikemša, tai gali būti alergi
jos reiškinys. Priežasčių, nuo 
ko sistemoje alergija atsiranda, 

džios galios), antros paskaitos 
tema: Lietuvos' socialiniai eko-

URM i : s i o . ; „nOWL.FJtS'S 
KETVIRTADIENIO VAKARO LYGA 
— 8-30 vakare. Viena 16 ratelių ly
ga arba dvt 18-i rateliu lygos. Išnau
dokite savo poilsio lalkfj. maloniame 
Ir nuoširdžiam^., syorte. .Rezervavi
m a m s Ir tolimesnei informacijai pa
telefonuokite a« JĮaroatyklte Harrjr 
arba Ru<k. 

SO!JTHTOWN RECRKATION 
0040 So. Halsted Str. 

Tol. KNglcwoo<l 4 - t780 

kal»a 1.60. Norintieji j£ jslgytl, pra- , ą 
fiomi iki spalio 16 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai. 426 R 6th St.. 
So. Boston 27, Mass.), Ir ji bua re
zervuota. Knygų rinkoje ji nebus 
platinama. 

•«4:Of» *|V3-.iJttO. rm.OO.4-1187 

2R. L DANILEVIČIUS 
OfpiVTOJAS IK CHIRURGAS 

1 0 7 4 8 8 o . Mich igan A v e . 
*Ąlr.i tiAokyrus fteštad. Ir sekmad.) 

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

į J Į j Į 10M» 8 a Wabasb Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-00OO. rea. VI. 7-7303 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
NUOS. 104 psi.' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VESTUVINES NUOTRAUKOS T 

HukStos Rūšies Fotografijos į 
MCSU SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
j E P V A R D A S - J , ULIS* Say. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

m o t ė m Ilgos Ir akušerija.) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Callfornla Ava. 
V A U : 2—4 Ir 6—J p. p 

Išskyrus sekmadienius. 

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

JOS. F. BUDRIU 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8. Illinois 

Atidarą pirmadienio ir ketvirta 
dienlo vakarais lkl 9:30 vai, 

Rudrlko leidžiama radijo valanda 
II WHFC UBO ktt. radio BtotteH ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai 
vak. f>ii orkestru Ir dainininkais. 

PROGRESS FURN1ME CO. 
Chicagos Lietuviu Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVttfO IALAIDOM 

D A B O D V m U J K K A U T i m C P E E K Y B 4 

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 ištaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* l ietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del Jriekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės J "šią ištaigą. 

^ 

;. i 

4181-83 
ftrcher Avi. 

LAfayette 
3-3171 

ik, 
Lengvi išsimpkėjimai pritaikomi visiem*. 

tf 

Jš < i i 

BILL K'S 
s M r . A Mr«. H m . Kai . IVHI. 

r / c . "^^~^ Savininkai 

****įfm fm» 
*l'/h 

' 

S3. 

k 

Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kode! mes negalėtume 
patenkinti JŪSŲ? Atvykite Ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

LiąUOR STORE 
AND TAP ROOM 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
^s* DldellH i»nsliinkliiiaM 

'% 

*dXt* 
'taZ.!' 

— — 

^ 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . . 

MIDLAND SAVINGS 
. AND LOAN ASS0CIAT10N 

Archer Avenue Bhlcago 32, III 
Telefonas: LUayette 3-6719 

KUEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 

4038 

AUUU8T 8ALDUHAJ4, 8eknt«rta» 
• • i •• • • • i _— W>MI» 

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez .DA.6- l iae 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 35th Street 
( kampas Halsted Ir 85-tos gatv.) 
V A U 1—4 Ir 6:80—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 8247 s . I : M I : I L A I J > A V E . 

I I . I 

Of. OIlOTehlll rt-4020. r. llUltbp 6-15A0 

Dr. Alexander J. Javois 
U O V A l » A S ) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 8 W e s t M a r q u e t t * Rd . 

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

Tel. ' Ofiso PR. A-S838, rez. K K. 7-919t 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2000 We«t 68rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 1180 
lkl 8 vak. Trečlad. ir Sešt. uždaryta 

GRoveblU C-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UOŲ SPECIALISTE 

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

susiturimą i š s k ^ u s trečiadienius 
2422 We»t Marquette Rd. 

Ofteo Ir buto tel. o i . . 2-1381 
Neatsil iepus tel. KEttzle 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 So. 49lh Ct, Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. Ir 
ketvjrtad. 6:80—9 v. v. Šeštad. 10—2 
Ir 4—6. Butas 1832 So. tiuli Ot. 

Telefonas! lUIlIunoe 8-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSIC1AN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Stieet 

Į i VAL.: 2—4, popiet, 6:80—8:80 vak. 
^ ( Trečtdd. pagal sutartj. 

j i I I I » > n y i w>» m i » i. i i 

! Ofiso telef.: LAfayette S-8210, Jei 
neatsiliepia šAuklte RFxlzie 3-2808 

DR. EMttr V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

I 4146 S. Archer Ave. 
| V * L . : Kasdten4 popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: plrmVl a n / r , ketvlrt. 6-8:80 v. 

Tročiadlen] .tik susitarus. 

Tel.: Oftea YA.7-8557, res.UK-71906 

DR. FRANK C. KWiNN 
( K V n ^ I N H K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We«t 47th Street 

LIGONIUS P R I I M A : Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. • . Išskyrus trečlad. Ir šeštad. vak 

' m - . — m • • • m — w — • • • • i f » • i .m — M • , 

TeL Ofteo O R «-n«»» r a 6-47SS 

DR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 WK8T 68rd Street 
t kampas f f Ir ArtaslaJi) 

V A U 2—4 p. p. ir nuo 8—8 v. vak. 
Trę^i. Ir Šešt. S—4 o. p. Sekm. uždar. 

*r. W«»rtf k HURASKAS 
• • n Y T O J A R I R C H I R U R G A S 

nm We«t T I * « t 

f.f«V)NTU« P U U l i A : kasdien nuo ) 
iki « \r nuo T Iki • » » «eštad. nu« 
* lkl 4 v treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skarab. tiUo. 8-1821 
Jei neatsiliepia VInoennes 8-8900. 

DR. V. L SIEDLINSKI 
Praneša, kad jau sugrįžo iš ka
riuomenės ir atidarė privatų 
dantisto kabinetą. 

4143 Archer Avenue 

(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. 63rd S t 
Ofiso TeL BEliance 5-4410 
Heztd. telef. GKovebUl 6-001T 

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

DR. STRIK0L 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 So. A&hlard Ave. Chicago 
VAI,.: nuo 2—4 Ir *—I: trečlad.. **t 

tad. ir sekmad Ulr pagal sutarti 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez. PH.0-rt»0 
Jei neatsilieps v i rsmlnet l telefone 

saukite: MIdway S-OOOI 

TeL: Ofiso UK.4-2123, rex.P]L6-8404 

DR. V. P. TUMAS0IIIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spec. chirurgines ligos 
6256 South YVestera Aveuue 

VALi. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak 
Seštad. 2—4 p.p. Tročiad. tr 

sekmadieniai* uždaryta, 
— — * • * * » I I . — » — -

Tel. . ofiso: DAnube «-112l> 
Buto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

1267 South Halsted Street 
fity i iki 4 v. p. p. ir 6—S v. vak 

Šeštadieniais l—4 v. p. o 

Tel.: Ofiso PIL0-A440 rer.llr:.4-:tlfru 

DR. F. C. VVIHSKUMAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Ve«t Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 Iki 4 p.p.: € lkl S vak 
Trečlad. ir seštad. pajeal sutarti 

TeL Ofiso CA 6-0257, rez. P R ft-ee&t 

DR. P. L ZALAT0RIS 
GYD)YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Jlalsted Street 
Rezkl. 0600 a Artesslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. Iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

3ft metų patyrimą* 

l e L YArds 7-1810 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akla 
l&taiso 

Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

VAL.: nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki 8. tre
člad. nuo 10—12.: Aefttad. 10—t n p 

K^/amlnuoJa 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
J 801 So. AaJUand Avenue 

V A L.: plrmad. antrad. ketvirtad. 
penkUd. 9:30—12; 1:80—I v.v. 
trečlad uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12; 1:30 lkl 6 vai. vak. 
OAnal 6-0523. Platt Bklg. 

Telefonas OLympio 3-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAKTLSTAS 

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

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
8147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč.. šešt. 3—% p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

P r i ė m i m o va landos pa«al sus i t a r ime . 
4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 

Truputi } rytus nuo Callfornla 
Tel. YArds 7-7772 

DU A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
PrMmimo laikas pagal susitarime 

Telefonas GHoveolU 6-6785 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
•822 South We»tern Avenue 
Pri imimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
TelefOBHUi GroveliUl 6 O 0 4 I 

http://res.UK-
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Onkloj Ave., Chlcago 8, III. Tet. V ir in ta 7-8(140; 7-8841; 7-8842 
Enteroil a* Sooond-Clnss Mattor March 81, 1916. at Chlcago, Illinois 

l'ndor the Act of Mareli 8, 187J. 
Momber of the Catholta PrcsaAas'n 
Pnbllshftd dally, exeept Sundaya, 

by the 
Llthuanian Catholli Preas Soelety. 

8tTB8CniPTION KATES 
$8.00 per year outnlde of Chleaifo 
|8.00 per year ln Chieago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $lt.00 per year. 

PRENUMERATA: 
ChlcairoJ lr Cicero J 
Kitur JAV Ir K a n a d o j e 
Užsienyje 

Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

H metų 
$K.00 
$4.60 
$5.60 

8 m«n.. 
$2.76 
$2.60 
$8.00 

1 m«n. 
$1.26 
$1.00 
$1.86 

Redakcija atralpsnlna taiso savo nuo&lflra. Nesunaudotų straipsnių na-
sauKO. juos RT.')*lrui tik II anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gravns prašymą. 

RUSŲ pasiuntinybės - šnipinėjimo lizdai 
Ne vienu, bet daugeliu atveju vra visiems žinoma, kad kiek

viena rusų diplomatinė misija .nežiūrint kur ji bebūtu, yra kar- liečia lietuvių katalikių moterų .pančiais apraizgę, savo koncen-
tu ir povietų špionažo centrine ar bent tarpininkė. Kiek tik buvo ' veiklą Nepriklausomoje Lietu-
išaiškinta sovietinių agentų, kiek tik vyko jų bylų, visose, be voje ir svetur, 
jokios išimties, daugiau ar mažiau buvo minimos ,sovietų dip- Knyga naudinga turėti, nes 
lomatų pavardes. Dėka gausingų, po ivsą pasauli išsimėčiusių 
ru?ų ambasadų, pasiuntinybių ar konsulatų, ir gausiems vieti
niams komunistiniams ir pan. savų kraštų išdavikams padedant, 
galima teigti, kad visas pasaulis yra lyg ir raudonojo voro tink
lo apgaubtas. 

Slaptosios diplomatijos tvaiko sūkuriuose 
PRANYS ALftflNAS, Kanada 

Diplomatija — tai mandagi gis mano teigimas, bent dali-
melagystė, kažkas yra labai se- mi, gal ir galėtų paaiškinti, ko-
niai pasakęs. Deja, gal niekad dėl Vakarų eiliniai piliečiai da-
pasaulio diplomatai taip neme- bar labai mažai tenujaučia apie 
lavo, kaip šiandien. Jie, be abe-| tikrą ir tragišką padėtj. Jie ra-
jonės, vienaip kalba savo kraš- mūs dirba savo darbą, ilsisi, 
te slaptuose posėdžiuose, visaip' linksminasi, o laisvesnėmis va-
kitaip pasaulio viešumoje. landėlėmis — laikraščiuose gal 

Jeigu visi būtume tokie nai- tik "komikus" skaito. Politinės 
vūs, kokių nemaža ir šiandien žinios — jiems nesvarbu. Juk 

"Mūsų Keliai" yra neseniai iš pasaulyje yra, tai kuris gi kraš-1 jie žino, kad'politikoj ir taip 
spaudos išėjusi knyga, kurią iš- tas šiandien labiausia taikos "viskas tvarkoj". Jie netiki ir 
leido Kanados Lietuvių Katali- trokšta? Gi Sovietų Sąjunga —' nenori tikėti, kad ant jų galvų 
kių Moterų Draugija. Toje kny- atsakytume. Juk bolševikai — nukris slaptosios diplomatijos 
goje yra vyskupo V. Padolskio daugelyje svetimų žemių prisi- tvaiku pritvinkusios atmosfe-
ir prel. Krupavičiaus reikšmin- grobę, daugybę laisvės trokš-1 ros perkūnijos smūgiai. Kiek
gi žodžiai. Sis naujas veikalas tančių valstybių savo vergijos vienas eilinis vakarietis, savo 

kasdienybės reikalais užsiėmęs, 
gudriai šalinasi politikos, nesi 

i 

Pasaulyje pasižvalgius 
K. Br. 

MŪSŲ keliai 

KRIKŠČIONIŠKOJI SĄŽINĖ 
asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime 

* 
Šv. Tėvo Pijaus XII kalba, pasakyta viso pasaulio katalikams per 
radiją š. m. kovo 23 d. Iš autentiško itališko teksto vertimą 

padarė vysk. V. Brizgys 

Nors Šios kalbos ištraukų „Draugai", turi sustoti visi; jeigu kalbama 
jau anksčiau buvo patiekęs savo skal- a p i e v a į k ą — prie JO s ą ž i n ė s / 
tytojams, tačiau kadangi ši popiežiaus 
kalba paliečia kaikuriuos ir mūsų tar-' 
pe ginčyjamus klausinius, vel iškilu 

slenksčio privalo sustoti ir tė
vas ir motina. Ten įeina tik ku-

sius politinčse grupėse, mes Sią k a l b ą ' n i g a s k a i p g i e l ų g a n y t o j a s ir 
spausdiname ištisai. R e d I , . \ . * , . . . 

kaip Atgailos sakramento teike-
Tėvai turi auklėti vaikų sąžinę 

tracinėse stovyklose laiką kelio-

yra nemažai informacinių žinių 
apie lietuvių katalikių moterų 
veiklą. 

Karo manevrai gąsdina 
vokiečius 

Kari H. von VViegand, Ameri
kos užsienio korespondentų de
kanas, parašo kartais šviežių 
dalykų iš užsienio gyvenimo. 
žinoma, jie nėra nauji ,bet jo 
perdavimo būdas yra intriguo
jantis. 

Jis parašė straipsnį: "Allied 
War Gamės Scare Germans", 
kuris tilpo "Chicago Herald 
American" praeito sekmadienio 
laidoje. Tame straipsnyje jis 
nurodo, kad dabar vyksta va
karų sąjungininkų karo manev
rai, kuriuose dalyvauja 160 įvai
rių rūšių laivų ir 200,000 karių. 
Vienas vokiečių generolas, ge-

Sovietu špionažas domisi viskuo. įdomu, kad .rusams įdo
mu ne tik karinės ar politines paslaptys, bet jie įdomaujasi net 
eilinėmis, bereikšmėmis vakarų kasdieninio gyvenimo smulkme
nomis. Platus ir įvairus žinių rinkimo aparatas, aišku, reikalau
ja ne tik geros organizacijos, bet ir ypač gerų vadovų, planin
gumo. Čia ir ateina pagalbon rusų atstovybes, kurios paprastai 
labai išpūstuose savo tarnautojų skaičiuose, atsigabena ir gerai 
paruoštų vadovų, kurie ir organizuoja penktąją koloną numaty
tame krašte. Pažvelkime, kaip reiškiasi toks "aktyvus diploma
tinis" veikimas už mažųjų geležinių uždangų, t. y. anapus so
vietinių pasiuntinybių sienų. 

KAIP JIE VEIKIA? 
Rusų misijos vakaruose yra labai kombinuotos agentūros, 

tai lyg amerikiniu terminu sakant, "five in one" derinys. Pa
siuntinybių mažesnieji pareigūnai iš vis ar net ir visai nepažįsta
mi diplomatiniame pasaulyje, paprastai net ir nesidomi jokia po
litika, net ir nepriklauso savo užsieniu reikalų ministerijai. Jie 
klauso tik Kremliaus atitinkamų įstaigų, kuri centriniai siūlai 
veda tik į MVD rūmus. Kiekvienoje pasiuntinybėie turima as
muo, kuris rūpinasi to krašto karinių žinių surinkimu. Jis turi 
jau savo suorganizuotą tinklą, kurio dalyviai dažniausiai neži
nomi net ir pačiam ambasadoriui. Gi operacines išlaidos apmo
kamos iš visai atskiru fondų. Esama dar vieno agento, kuris su 
būriu padėiėių siekia išgauti pramonines palaptis, techninę 
pažangra. ftitas skvriu* raportuoja tiesiai užsienių Drekybos mi
nisterijai Maskvoje. Ir čia misijos šefas ,ambasdorius ar pa
siuntinys yra apeinamas. 

Atskira grupelė iau rūpinasi užsienio politika to krašto, 
kuriame atstovybe veikia. Čia įeina ir krašto vidaus reikalų in
formacija, sekimas. Pvz., tokiame Washingtone, toji ambasa
dos dalis pranešinėja centrui apie amerikiečių diplomatinius san
tykius, rinkimų kampanijos eiga, atskirų kandidatų ateities ga
limybes, krašto gyvenimo būvį. ekonominius reikalus ir pan. 
Šitoms žinioms surinkti naudojami tiek oficialūs, tiek ir slapti 
šaltiniai. Čia daug padeda sovietų spaudos reporteriai, kurie su 
spaudos atstovo biletu gali daug kur prieiti. Šitame darbo lauke 
jau kiek sveria ir ambasadoriaus žodis. Bet, aplamai imant, 
pačiam ambasadoriui žinoma tik nedidelė dalis visų informa
cijų, kurias erauna ir išsiunčia į Maskvą kiti ambasados parei
gūnai. Pagaliau ir pats ambasadorius yra labai suvaržytas sa
vuose sprendimuose. Dažniausiai jis pats ir vengia to — jei 
kyla kurių neaiškumų, tuoj susiriša su Kremliumi. 

SNIPINfiJIMO PLANINGUMAS 
Gausiems ir komplikuotiems uždaviniams atlikti kiekviena 

ambasada turi ir atskiras patalpas, skirtas atitinkamam rei
kalui. Viename kambaryie paruošiamos visos detales, jei reikia 
sugauti ar grąžinti Rusijon kurį tarybinį pilietį. Kitame kam
baryje jau rūpestingai koordinuojamos ir fotografuojamos nau
jausios žinios apie atominius reikalus. Dar kitoje patalpoje lai
komos didžiulės pinigų sumos .neretai, ką tik gautos, ir tuoj 
skirstomos kur reikia, dažniausiai, kuriam nors "taikos komite
tui", ar atitinkamai komunistų vadovaujamai įstaigai Dar ki
tur tvarkomas, pakuojamas, sakykim, koks naujas artilerijos 
sviedinys, nauja karinio įrengimo detalė, kuri diplomatinio pa
keto pavidale jau pasieks atitinkamus Maskvos sluogsnius. Be ( v o 3 0 ° delegatų iš 25 kraštų. 

lika milionų nekaltų žmonių — domi ja ir laiko nenaudinga bei 
visa gerkle šaukia, jog tik jie nereikalinga... 
taikos trokšta, tuo tarpu kiti — Dabartinis pasaulis, atrodo, 
tik karus kursto... tegyvena pagal seną šūkį: "No

sis melas bolševikinių diplo- ri taikos, ruoškis karui". Taigi, 
matų lūpose, savaime aišku, ir ruošiasi. Bolševikai ruošimo-
yra pats šlykščiausias, koks be-. si karui nenutraukė nė vienos 
galėtų būti. Tačiau ir laisvojo dienos. Vakariečiai, žinoma, ii 

mimo ir vystymosi lopšys, kuri, 
kad nežūtų, turi būti rūpinama 
ir auklėjama; ši teisė ir pagrin
dinė pareiga yra suteikta ir be
tarpiai Dievo uždėta tėvams. Na 
tūralinėje tvarkoje auklėjimo 
turinys ir tikslas yra vaiko vys
tymasis, kad jis taptų pilnas 
žmogus; krikščioniškojo auklė
jimo turinys ir tikslas yra for
mavimas naujos žmogiškos bū-

jas; tačiau dėl to sąžinė nesiliau
ja buvusi neprieinama šventyk-

Seima yra naujos gyvybės gi-] la> kurios slaptumą išlaikyti no
ri pats Dievas švenčiausio sekre
to antspaudu. 

Tad kokia gi prasme galima 
kalbėti apie sąžinės auklėjimą? 

pasaulio diplomatai nuolat me
luoja. Meluoja ypač teigdami, 
jog ir tokioj padėtyje dar gali 
būti išlaikyta taika, gali būti 
išvengta karo. 

Taip, taika yra saldus ir pa
laimingas žodis ypač tiems, ku
rie bent šiandien gali taikioj 
aplinkumoj gyventi, ramiai sa
vo darbą dirbti, be baimės nak
timis miegoti ir nekęsti nuolati
nės baimės, kad kada nors įsi
braus į tavo butą ginkluoti en
kavedistai ir išveš į nežinią... 

Tačiau ir vakariečiai 
Tačiau ir Vakarų diplomatai, 

dažnai kalbėdami apie "amžiną 
taiką", dažniau turėtų pažvelgti 

rai pažįstąs Sov. Rusiją, išsi- tikrai realybei į akis ir pakai 
reiškęs, jog sovietai daug ką bėti apie tuos, kurie negali nū-
sužinos ir pasimokins iš tų karo I dien nei ramiai darbo difbti, nei 
manevrų. 

Be to, vokiečiai numato sau 
liūdną ateitį, jei kiltų trečias 
pasaulinis karas, nes miestai vėl 

i būtų sugriauti. Juk Vokietija 
'taptų kovų arena. 

Kaip čia suprasti? 

"Aidai" Nr. 7, 1952 m., įsi-
dėjo A. Maceinos straipsnį: "Tie 
sa ir Teisė". Į vieną dalyką no
rėtume atkreipti dėmesį. 290 
psl. A. Maceina rašo: "1945 m. 
liepos 17 d. buvo paskelbta nau
joji Ispanijos konstitucija — EI 
Fuero de los espanoles. Prieš 
tai ji buvo priimta kortežų rū
mų ir Romos patvirtinta". Pir
mą kartą girdžiu, kad Roma 
tvirtina kitų valstybių konstitu
cijas. Iki šiol man buvo žino
ma, kad Vatikanas daro konkor 
datus su valstybėmis, bet kad 
tvirtintų kitų valstybių konsti
tucijas dar neteko girdėti. Au
toriui reikėtų daugiau atsargu
mo su išsireiškimais. 

Abstinentu suvažiavimas 
Praeitą savaitę Paryžiuje įvy

ko 24-tas tarptautinis abstinen
tų kongresas, kuriame dalyva-

abejo, atskira patalpa naudojasi ir slaptojo šifro žinovas, kurio 
siunčiamus ar gaunamus prenšimus ambasadorius vargiai ar ir 
sužinos kada. Bet jei jau koks "politinis skandalas" iškyla, 
kurių nemažai pasitaiko paskutinėmis dienomis, ambasadoriaus 
aureolė išjungiama iš viso nuotykio, o įvykio atsakomybė už
kraunama ant kurio nors žemesniojo rango pareigūno, kuris, pa
prastai, išsiunčiamas į "plačiąją tėvynę". Dažniausiai tokie, po 
kurio laiko, ir vėl matomi kurioje nors sostinėje, kur dar ne
būta jokios avantiūros. Mat, tokių prityrusių šnipų pagalba 
ypač branginama. 

VISŲ KOMUNISTŲ PAREIGA SNIPINfcTI 
Kaip jau anksčiau minėta, visas raudonojo špionažo darbas 

būtų tikrai sunkus, o kartais ir neįmanomas, be vietos komu
nistų pagalbos. Juk kiekvienas komunistų partijos narys, kur jis 
begyventų, ką bedarytų, yra įpareigotas ir šnipo darbui. Yra 
tokių fanatikų, kurie už sav ojudošišką veiklą nelaukia jokio 
materialinio atlyginimo. Tokiam užtenka, kad jis gauna "pri
vilegiją vienam iš pirmųjų patarnauti komunistinei valstybei nr. 
1". Maždaug prieš 30 metų Leninas yra metęs šūkį: — Kiek
vienas geras komunistas turi būti ir geru čekistu! — Gi Stali
no laikais jau einama plačiau; ne tik kiekvienas komunistas, 
bet ir kiekvienas pilietis yra įpareigotas pranešinėti, daryti pro
vokacijas, skųsti. Jei tai veikia sovietų valstybės viduje, tai be 
abejo, kiekvienam komunistui betkuriame krašte yra uždėta 
toji pati pareiga. Kitu atveju jis bus išmestas iš partijos ir 

Tame kongrese konstatuota, 
jog Švedijoje dešimt kartų dau
giau divorsuojasi alkoholikai, ne 
gu blaivininkai. Tai pareiškęs 
Gunnar Nelker, o profesorius 
Otto Graf konstatavo, kad Vo
kietijoje susisiekimo nelaimių 
tris kartus daugiau įvyksta tarp 
geriančiųjų, negu abstinentų. 

Tame kongrese nurodyta, jog 
prancūzai daugiau išleidžia gė
rimui, negu namų statybai, svei
katos ir auklėjimo reikalams. 

Ir JAV perdaug geriama. Rei
kėtų ir mums lietuviams dau
giau galvoti apie blavybės rei
kalus. 

naktimis be baimės ilsėtis. 
Jie dažnai turėtų prisiminti 

bolševikų vergijoje kenčiančius 
kraštus, tų kraštų pripildytus 
kalėjimus nekaltais žmonėmis, 
nuolat kankinamus ir žudomus 
enkavedistų tardymo kamerose 
kalinius ir milionus darbo vergų 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se. 

Be to, "raminančiomis" kal
bomis jie neturėtų užliūliuoti 
savo kraštų gyventojų. Juk vi* 
si žinome, kad visuomet žmo
gui geriau žinoti nors žiaurią 
teisybę, negu gražiais, bet klas
tingais žodžiais pridengtą me
lą. Bolševikų pavojus gresia vi
sam pasauliui ir prieš tą pavo
jų — anksčiau ar vėliau — rei
kės imtis kokių nors priemonių. 
Realiai galvoją žmonės — ir 
šiandien tą pavojų įmato, bet 
daugybė naivėlių, nepatyrusių 
bolševikinio bizūno ant savo 
kailio, ne tik to pavojaus neįma-
to, bet raudoniesiems net sim
patizuoja. 

įspėjimas lietuviams 
katalikams 

s 

Yra pasirodžiusi brošiūra var 
du: "Stebuklingi Apsireiškimai 
Girkalnyje". Kur, kada ir kieno 
išleista .nepažymėta. 

Nekalbant apie brošiūros ver 
tę kitais atžvilgiais, ji neturi 
Bažnyčios Vyresnybės leidimo 
tokiam leidiniui būtino. 

Sekant Bažnyčios Kanonų 
Teisės Kan. 1399,50, tos brošiū
ros katalikams negalima nei 
pirkti, nei dovanai imti, nei skai 
tyti, nei pas save laikyti, nei 
kitiems duoti. 

gokai pasnūduriavo, pailsėjo ant 
laurų, karui su naciškąja Vo
kietija pasibaigus, bet dabar— 
ir jie galvotrūkčiais ruošiasi... 

Taigi, kur tas ruošimasis ga
li nuvesti, jeigu ne į karą? Juk 
pasaulis gali įtemptai ginkluo
tis, na, kiek? metus, dvejus, bet 
ne dešimtmečius. Gi jeigu nebus 
karo — tai, atrodo, mažiausia, 
jis turės kalti ginklus, maždaug, 
iki 1999 metų... Nes kasgi tą 
ginklavimąsi sustabdys, jei ru
sai apie bent kokį nusiginkla
vimą nė pagalvoti nenori? Tai
gi, ar nebus perdaug apie pus
amžį ginkluotis ir nekariauti?.. 

Koks skirtumas 
Štai, žiūrėkime, kad ir Šiuo 

metu. Vakarų armijos Europoje 
mankština savo muskulus ma
nevrinėse "kovose", o Sovietai, 
kaip spaudą ir radijas praneša, 
— nuolat stiprina savo militari-
nį pajėgumą Rytų Vokietijoj. 

Teigiama, jog Atlanto Pakto 
valstybių pajėgos Europoje, 
nors nemilžinišką, bet daro pro
gresą, o Sovietai — nuolat didi
na savo kontrapriemones prieš 
"agresinguosius Vakarus". Jie
ms gi nesvarbu, kad kolchozi-
ninkų skudurai ant kūno nebe
silaiko, svarbu, kad daugiau gin
klų pagaminti ir... visą pasaulį 
sukomunistinti. 

Laike pastarųjų šešių mėne
sių, esą, Sovietų armijos grupės 
Rytų Vokietijoj buvusios iš 
pagrindų pertvarkytos, ypač su
stiprinant lauko ir anti-tankinę 
artileriją, aprūpinant jas nau
jais sunkvežimiais, sovietiško 
modelio "džipais" ir pan. 

Be to, Bonnos vyriausybės ži
niomis, sovietai Rytų Vokieti
joj ypač sustiprinę pačių vokie
čių "liaudies policiją". Nuo ge
gužės mėnesio tos "policijos" 
skaičius esąs padidintas iš 60,-
000 į 100,000 vyrų. 

Taigi, sekant šių dienų nuo
taikas, ypač tiems, kurie nesi
duoda užliūliuojami gudrioms, 
bet melagingoms diplomatų kal
boms ir kalbelėms, jau visiškai 
aišku kurlink pasaulis žengia. 
Gi diplomatai — dar vis susi
riesdami kalba apie "išlaikymą 
taikos"... 

Kristus yra pagrindinis krikš
čioniškos sąžinės formuotojas 

Reikia prisiminti kaikuriuos 
.pagrindinius katalikų doktrinos 
dėsnius, kad gerai supratus, jog 
sąžinė gali ir turi būti auklėja-

tybės, atgimusios per krikštą, į ma. 
tobulą krikščionį, Tokia pareiga, Dieviškasis Išganytojas neži-
kuri visada buvo krikščioniškų1 nančiam ir silpnam žmogui at-
šeimų tradicija ir garbė, yra iš- nešė savo tiesą ir savo malonę: 
kilmingai užtikrinta Kanonų tiesą, kad parodyti kelią, kuris 
Teisės Kodekso 1113 kanone, ku- veda į jo tikslą; malonę, kad su
ris skamba sekančiai: „Gimdy- teiktų jėgų reikalingų tikslui pa 
tojus saisto didžiausia pareiga siekti. 
rūpintis pagal išgales vaikų taip į Pereiti šį gyvenimo kelią — 
religiniu ir doriniu, taip fiziniu praktikoje reiškia prisiimti Kris 
ir civiliniu auklėjimu, ir taip pat taus valią ir įsakymus ir prie jų 
pasirūpinti jų laikinuoju gėriu", priderinti savo gyvenimą, t. y. 

šios plačios temos svarbesnio-j atskirus veiksmus - tiek yidi-
ji klausimai jau buvo išaiškinti!mus; t i e k virsimus, kuriuos lais-
įvairiomis progomis Mūsų Pir-jv a žmogaus valia pasirenka ir 
matakų ir Mūsų pačių. Stengsi-»kurfms apsisprendžia. Kas yra 
mės čia nekartoti to, kas jau ta dvasinė galia, kuri atsTrirais 
yra plačiai iSaiskinta, o daugiau atvejais ką tai prideda prie va-
tik atkreipsime dėmesį j vieną h o s . k a d J. pasirinktų tokius 
elementą, kuris būdamas auklė- veiksmus ir jiems pasiryžtų, ku-
jimo, ypatingai krikščioniško '. r l e atitinka dieviškąjĮ norą, jei-
pagrindu ir papuošalu, kaiku- ^ n e ,•**»*» » yra ištikimas 
riems, pirmu pažvelgimu, atro-! ^ a r s l 8 ' tyras atspmd.s dievu-
do auklėjimui tarsi svetimas. k o s l o s normos žmogiškiems veik 
Norime kalbėti apie tai, kas žmo fmams- T a iP k a d , £ k i e * • r e l Š " m • • -j- kimai, kaip: „krikščioniškos są-
guje yra giliausio ir vidiniausio •""""» mm*r\ » „ 
— apie jo sąžinę Apie sąžinę1 ž i n e s sprendimas* , arba „spres-
kalbėti esame priversti faktų, ItJ Pa*al krikščionišką sąžinę" 
kad kaikurios modernaus minti-, t u r i š*ą prasmę: moralaus veiks 
jimo srovės pradeda iškreipti i m o Paskutinio ir asmeniško 
jos prasmę ir kėsintis į jos Ver-! s P r e n d i m o n o r m a ^ i m a m a Kristaus žodžio ir jo valios. Nes 

jis yra kelias, tiesa ir gyveni
mas, ne tiktai visiems žmonėms 
kartu, bet kiekvienam atskirai 
paimtam: tokiu jis yra subren
dusiam žmogui, tokiu yra vai
kui ir jaunuoliui (Plg. Jon. 14, 
6). 

Iš šito seka, kad formuoti vai
ko ar jaunuolio krikščionišką 
sąžinę pirmoje vietoje reiškia 
apšviesti jų protą kokia yra Kris 
taus valia, jo įstatymai, jo gy
venimas ir kartu veikti į jų sie
las, kiek išorinei įtakai yra ga
lima, siekiant jas įpratinti lais
vai ir pastoviai pildyti dievišką
ją valią. Šita yra augščiausia 
auklėjimo pareiga. 

(Bus daugiau) 

tę. Taigi kalbėsime apie sąžine 
kaip auklėjimo objektą. 

Prie sąžinės slenksčio turi 
sustoti ir tėvai 

Sąžinė yra žmogaus intymiau
sias ir slapčiausias branduolys 
Ten žmogus užsidaro su savo 
dvasinėmis galiomis absoliučioje 
vienumoje: tiktai pats su savi 
mi, o teisingiau, pats su Dievu, 
kurio balsas atsiliepia sąžinėje. 
Ten j is apsisprendžia geram • ir 
blogam; ten jis pasirenka per
galės ar pralaimėjimo kelią. Kad 
žmogus ir norėtų, nepajėgtų nie 
kad nuo jos pabėgti; su ja, ap
robuojančia ir pasmerkiančia, 
praeis visas žmogaus gyvenimo 
kelias; su ja, teisingu ir nepa
perkamu liudininku jis stosis 
Dievo teisme. Taigi sąžinė, pa- Žmogus paskutinius savo žo-
vaizduojant ją kiek senovišku džius pasako ir paskutinius a-
tiek ir vertingu pavyzdžiu, yra todūsius išreiškia savo gimtąja 
šventykla, prie kurios slenksčio kalba. — Hippel 

Alkoholikų rekolekcijos 
Yra pagarsėjusi A A (Alcoho-

lics Anonymous) draugija, ku
rios nariai kits kitam padeda 
visiškai nusikratyti gėrimo. Tos 
draugijos nariai ir jų žmonos 
suorganizavo sau uždaras re-

® r ° Š W _ ^ ? 5 a l e ! r fc.W WooS3fod.Svien^oSne°Reko! 
lekcijose dalyvavo ir daugelis blogai pasitarnavo ir ten pasą 

kojamiems dalykams ir katali-
likams. Vysk. V. Brizgys 

sovietų špionažas yra giliai ir plačiai išsišakojęs. Negali būti 
ir kalbos apie galutiną tos šnipų sistemos išnaikinimą, nes kol 
vakarai toleruos įvairių sovietinių įstaigų veiklą savo krašutose, 
tol jos ir bus didžiaisiais šinipinėjimo lizdais. Pragaištingąją 

nekatalikų AA šeimų narių, jų 
tarpe — trys negrai ir vienas 
žydas. 

Mirė redaktorius 
Kanadoje mirė redaktorius 

H. Bourassa, įsteigėjas dienraš-

į iN'nIRK) 

a profltable reminder 

open a savings account 

this month -* 

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

rradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite. 
t kada norite 

SAVINGS 
raudonųjų veiklą tegalėtų bent kiek apmažinti tik atydus va
karų kraštų budėjimas, dėmesys namams, prie kurių prikaltos j &o „Le Devoir". Jo du sūnūs -

turėtų būti laimingas, jei tik tuo ir užsibaigtų... Kaip matėme, Į kūjo ir pjautuvo iškabos. A-is kunigai jėzuitai. 

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. Ketvirtadieniai* nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

-

• 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
• 

N ew York, N. Y. direktorius Jokūbas Stukas, 
taip pat veteranas, yra labai 

Dvylika metų oro iMingomis I daug prisidėjęs su savo radiju 
1 prie veteranų veiklos, ar tai ska 
tinant lietuvius siusti vaikus ) 
vasaros stovyklą, apmokamą lie 
tuvių veteranų, ar tai siųsti do-

Rugsejo 6 d. ''Lietuvos Atsi
minimų" lietuviška radijo valan 
da, duodama kas savaitę per 
galingą. New Yorko radijo l to- j ̂ ^ ' 1 ^ i i S 5 i w l t t t f i i y i l ar 
tį VVEVD ilgomis ir vidutinėmis 
bangomis, atšventė savo dvyli
kos metų sukaktj. 

Ši sukaktuvine radijo progra
ma buvo kruopščiai paruošta. 
Nuskambėjus pirmiesiems gies
mes akordams, su kuriais mus 
laisvoje Lietuvoje Kauno radi
jas prikeldavo dienos darbui, 

pan. Už tai, pasakė Linkus, Ve
teranų Taryba nutarė Jokūbą 
Stuką atžymėti šiandien, įtei
kiant jam bronzinę lentą su ve
teranų emblema ir atitinkamu 
įrašu. 

Šitas malonus įvykis buvo vi
sų šiltai priimtas. Tai įrodo, 
kad lietuviška raijo valanda yra 

radijo direktorius Jokūbas Stu-1 giliai įaugusi į mūsų lietuvišką 
kas prabilo į klausytojus, pri- j visuomenę. Visa tik džiugina. 
mindamas šios programos pa- Tegu ir toliau lietuviškas žodis 
skirtį, bei kviesdamas ir toliau j bei daina sklinda New Yorko ir 

Omaha, Nebr. 
Rugsėjo Aštuntoji 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje kun. J. Tautkus laike šv. 
mišia3 rugsėjo 14 d. Jo pamoks 
le išreikštoji mintis: nekūrena
ma meile vesta. Andrius Du-
binskas giedojo solo Ave Maria 
akompanuojant G. Aukštuolie-
nei. 

Šios parapijos salėje įvyko 
gausiai dalyvaujant iškilmingas 
paminėjimas. Liet. Tremt. Ben 
druomenės valdybos pirm. J. 
Bukšnys šį minėjimą įžanginiu 
žodžiu atidarė. Prof. K. Almi
nas skaitė paskaitą. Jis ryški
no ateitį laisvo-, Lietuvos. Ne
siūlys kaimynai pasiimti savą
sias žemes, bet bus priešingai. 
Padėtis reikalauja jungti jėgas 
vienumon. Pradėti ne nuo kitų, 
bet pirma nuo savęs. 

Meninė dalis buvo dalyviams 
siurpryzas. Pasirodo, kad Oma-
hojo yra dainininkų ir pasiau
kojančių su jais darbuotis. Tai 
liudija gausi programa, kur dai
nas paruošė Genovaitė Aukš-
tuolien'e ir tautinius šokius — 
Mečys Aukštuolis. Klausytojai 
savo pasigėrėjimą išreiškė gau
siais aplodismentais. Progra
ma buvo išpildyta tokia: mote
rų dainos mėgėjų grupė sudai
navo tris dainas. Melodeklama
cija D. Micuaitė, • palydint 
pianu K. Stoniui tautiniais mo
tyvais. Duetas — I Šarkaitė ir' 
I. Sičiūnaitė. Tautiniai šokiai — 
Kepurinė, Rugučiai ir Jonkelis. 

Rug£ėjo 1 d. Darbo Dienos I V y r u g r u p 6 sUdainavo dvi dai-
eilės klausytojų, kurie džiaugėsi' šventės metu, čia vyko metinis n a g p ab a igai vyrų ir moterų 
direktoriaus Stuko energija ir j buv. Bonnos universiteto Vokie- j u n g t i n e grupė sudainavo - Na 
sugebėjimu lietuvišką programą tijoje lietuvių studentų suvažia- m o n a m o > 

nuolat tobulinti ir gražinti, vimas. Aptarus įvairius savo j L'etuvių namai 
Ypatingai mielą ir nuoširdų reikalus, nutarta glaudžiau įsi- ^ į s e k m a d i e n { k u n > j . J u s e v i -

jungti į lietuviškumo darbą, ^ p e r s k a i t _ 0 m a h o s a r k i v y s , 
kupo raštą, kur pranešama, kad 
šv. Antano parapijos rnokykte 
vienam eomestrutružda"roTna. At 
rodo, kad arkivyskupas ves ko-

Buv. bonniečai yra sudarę 

jo apylinkių lietuviuose. Tegy
vuoja radijo valandos direkto 
rius Jokūbas Stukas. 

visus remti lietuvišką žod* oro 
bangomis. "Rūtos" dainos an
samblis, kuris šiuo metu auga 
į vieną rimčiausių dainos meno 
perdavėjų šioje apylinkėje, va
dovaujamas gabaus jauno mu
ziko Algirdo KaČanausko, pa-

„ ,. i. . iJL, laikyti, "Amerikos Balsas per 
da navo ei ę gražių lietuviškų ia * / mi MJ ,__\Un 

Beje, parodyti dabar paverg
tos Lietuvos žmonėms, kad mes 
čia dirbame lietuviškumui iš-

dainų. O Amerikos lietuvaitė, 
operos solistė, Zuzana Griškai-
tė savo nuotaikingai paruošta 
Margaritos arija iš Gounod ope 
ros "Faustas" ir kita liaudies 
daina prisidėjo prie šios šven
tiškos nuotaikos padidinimo. 

Kaip jau sukakčių proga 
prasta, neapsieita be eilės įvai

rių sveikinimų, gautų iš visos 

savo kasdieninę radijo tarnybą 
šią "Lietuvos Atsiminimų" ra
dijo valandėlės sukaktį perda
vė plačiam pasauliui ir Lietu
vos žmonėms. S. žvangutis 

Linden, N. J. 
Lietuviškojo gyveninio 

sveikinimą atsiuntė senatorius 
William Benton iš Connecticut. Amerikoje ir ta pačia proga 
valstybės. Tarp kitko jis pa-, prašyta "Amerikos Balso" per
sakė: "Visos lietuviškos sukak
tys man primena Lietuvos ž'mo'-
nių nepalaužiamą dvasią ir jų 
didžią laisvės meilę, kurią nie
kas negali sunaikinti." Baigda
mas senatorius Benton taip iš
sireiškė: "Aš sakau visiem^ lie
tuviams draugams, kad kol 
Amerika turi lasivę, tol mes pa
dėsime visiems laisvę mylin
tiems žmonėms atstatyti ir iš
laikyti jų nepriklausomybę". 
Tikrai buvo smagu girdėti, kaip 

duoti -geriausius sveikinimus pa 
vergtos Lietuvos studentams. 

kius tai pataisymus. Tai buvo 
fondą, kuriuo remia vieną liku- Bfcaud] žinia parapiečiams ir mo 
sį Vokietijoje kolegą, negalėjų- j kyklos vaikų tėvams. Klm. 
sį išemigruoti dėl sunkios ligos. 

Dalias, Texas 
Tremtiniai rado globėją 

Šis miestas negali pasigirti 
lietuvių — tremtinių skaičiumi. 
Cia jų vos tik saujelė tėra. 
Mes vis tik galime didžiuotis, 
kad savo tarpe turime didžiai 
gerbiamą prelatą P. Bartkų. 

Iš senesnių lietuvių Dalias 
mieste yra 2 ar 3 šeimos. 

Prieš 4 metus iš New Haven, 
Conn., persikėlė čia gyventi D. 
Brenske su žmona ir sūnumi. 
D. Brenske buvo vos 6 metų 
amžiaus, kai jis su tėveliais at
važiavo į Ameriką. 

Sužinoję, kad į Dalias yra at
važiavę lietuviai tremtiniai, pa
tys juos pasistengdavo surasti, 
gausiai apdovanoti ir mielai ke
lete savaičių laikydavo savo na
muose. 

Nors p. Brenske darbovietė 
yra toli nuo miesto ir jis pats 
labai užimtas, bet dėl tremtinių 
jis visuomet suranda laiko. Rū
pinami pajieškoti jiems geresnį 
darbą, padėti išsirūpinti JAV 
pilietybes dokumentus ir bend
rai jiems padėti kituose reika
luose. Mes, tremtiniai, už brolis 
kai ištiestą ranką p-nams Brens 
kiams tariame širdingą lietuviš
ką ačiū. 

Dalias miestas labai sparčiai 
auga; tuščių butų ir nantų par
davimui visuose rajonuose yra 
daug. Darbų taipgi galima gau 
ti įvairių, bet atlyginimai yra 
kiek mažesni, kaip kitur. 

Baltimore, Md. 
Tautų festivalis 

Šiame mieste yra parnas, va
dinamas Gwynn Oak Park. Ja
me daug ir įvairių įrengimų. 
Laisvu nuo darbo laiku čia su
sirenka miesto žmonės pailsėti 
ir padoriomis pramogomis pasi
džiaugti. Šio parko vadovybė 
rugsėjo 7 d. suruošė visų šia
me krašte gyvenančių tautų pa
sirodymą (Ali Nations Day Fes-
tival). Dalyvavo 15 tautiniu, 
grupių, jų tarpe ir lietuviai. 

Atskiros tautos įrengė savo 
tautinio meno parodėles. Lietu
viai parodė gražių tautinių audi
nių ir medžio drožinių. Paaiški
nimų apie išstatytus daiktus 
davė tautiniais drabužiais pasi
puošusios O. Normanienė ir G. 
Čaplikaitė. Ypatingo pasisekimo 
turėjo čia pat įtaisytas lietu
viškų valgių bufetas. 

Parko scenoje, lyg kokia fil
mą, pro publikos akis praėjo 
tautinės grupės su savo daino
mis ir šokiais. Lietuvių choras 
padainavo "Dainelę pinsiu" Ba-
čiulio ir "Anksti rytą" J. Stro-
lios; V. A. Andriekus (And-
rews) solo išpildė "Kur bakūžė 
samanota". Dirigavo L. Bekers 
kieriė ir pianinu pritarė .Eli 
Biich. G. Čaplikaitė, Z. Vicrai-
tytė, Veliuonaitė, Majauskaitė 
ir K. Leskauskas pašoko porą 
tautinių šokių, kuriems vadova
vo Nijolė Bogutaitė ir akom
panavo K. Stupuras. 

Teisėjai pirmąsias dovanas 

Grand Rapids, Mich 
Tautos šventes minėjimą* 

Rugsėjo 8 d. išvakarėse di
džiulėje Jurginės salėje gausiai 
nusirinkę grandrapidiečiai gra-
žiai paminėjo lietuvių Tautos 
Šventę. 

Po Tremtinių Komiteto pirm. 
Kęstučio Stepšio turiningos pa
skaitos p. Puodžiūnienės vado
vaujama vieto-j tautinių šokių 
grupė pašolio keletą lietuviškų 
šokių ir fcv. Petro ir Povilo pa
rapijos choras, muzikės Salat-
kienė8 vadovaujamas, išpildė 
specialiai parinktas lietuviškas 
dainas. 

Labai pritiko tikrai vykusiai 
į programą įpinta Mazalaitės pa 
saka apie Nežinomąjį Kareivį, 
kurią paskaitė K. Stepšys.^. 

Tautiniams šokiams akordeo
nu pagrojo J. Belinis. V. P-te 
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Dalias oras yra sveikas «* | p a skyre : ukrainiečiams už šo-
sausas. Jei čia nebūtų karščių | k i u g ( p u f c l i k a i y p a č p a t i k o ..ka_ 
3 ir pncę mėnesio, tai būtu ne- z a č i o k a a » ) f g r a i k a m s u ž ^Hgį. 
blo<?.'i vieta įsikarti J. P. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

nes giesmes ir lenkams už spal
vingus kostumus. 

P. K. 

Vaidinimai 

Cia dirba jungtinis iš visų 
apylinkės miestų sudarytas dra
mos mėgėjų būrelis. Praeityje 
jis yra pastatęs visą eilę dra
mos veikalėlių bei dalyvavęs lie 

• 

lietuviai kas kartą randa naujų | tuviško radijo vaidinimuose, 
draugų, kurie padeda Lietuvos 
laisves bylą kelti pasaulio vie
šumon. Tačiau neapsieita ir be 
staigmenų. 

Šventinėje programoje daly
vavo visa eilė svečių. Jų tarpe 
Ameriko: lietuvių Veteranų iš 
lirooklyno, N. Y., posto vado-

ybe su vadu Linkum. Pasipra
šęs keletos žodžių, veteranų pos 
to vadas Linkus palinkėjo "Lie
tuvos Atsiminimams" geriau-

Šiuo metu Lindeno vaidintojai 
baigia ruošti linksmą vaizdelį 
"Teta iš Amerikos". Tikimasi 
dar šį rudenį parodyti vietos 
visucmenei. 

Veikalu?, režisuoja lindietis 
Alfonsas Petrutis, 

— — — 
• T E L B V I Z U A • UADTO • ŠAL
DYTUVAI % SKA LUTA MOS MA
SINOS • LYOINlVVAl * (IRON-

BR8 • PLOK4TELG8 (UKCORDS) » 
• NAMO KUIKMKNYS IR T.T. ' 

WK1SS APPL1ANCE 
PILNAS TF.LI:vizuos \\i IIADIO 

Al v r MINAVIMAS 

4057 Soith Archei Avenut 
fel. YArdn 7-ft60fi. Chica*o 32, 111. 
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I I & T U V I S K A Į S T A I G A 

5AFETY OF YOUR 
SAVINOS 

Užsisakykite baldus 
tiesiai U lietuviu dirbtuvės 

Pa* mus erallto nusipirkti jvatrlų r0 
siu baldus, namų reikmenis: fialdy-
Mų baldus, namų reikmenis: ealiono 
setus, miegamųjų setus ir kitus bal
dus. 

A l t C H E R A V E N U E 
t T J R N I T U R E CO. ' 

8av. JUOZAS KAZIKA1TU3 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
Prles Jslirydaml baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai ift roūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, galAalme duoti lr 
kredltan. 
IHIHIIIUIIIIlMllli""1""«M»imi;M tM ; ' l»M 

BUiCK'u 

\ 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAfayette 3-2022 
. _ . 

TELfcVIZlJD3 Bfll ItATOO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M-.| 

! (aual i f led engTneers' service) 
:: 

1 LUlUPHfiy 
.1/20 .V. fioi'tii* St**** rn+'įhfi * *<W7 
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Kaimyniškoje kolonijoje 
HILLSIDE, N. J. "rlūtos" 

radijo draugijos išlaikomas dai-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJp 

APARATŲ TAISYMAS 

m 

Ir 

| nos bei .šokio ansamblis šiuo 
šios eėkmčs, ir primine, kad jos j m e t u r u o š į a y i ^ s t a t y t i muziki-

*••• -~-— — nį dramos vaizdelį iš Lietuvos 
^-te*r'•*J*** •*" kaimo gyvenimo. Chorui va* 
R E K O L E K C I J O S dovauja Alg. Kačanauskas. Šo-

kius paruošia Aldona Cvirkaite. 
SAU PAČIAM S. Žvangutis 

• 
Daug kas norėtų gavėnios metu 

atlikti atdaras rekolekcijas, bet 
gyvenimo aplinkybės šio sumany
mo įvykdyti neleidžia. Tačiau jei
gu negalima atlikti rekolekcijų1 įąMMamt l r garantuot** darbu* 
grupėmis, jūs galite atlikti jas 
individualiai. Rekolekcijoms rei
kia dviejų dalykų: dvasios vado
vo ir mąstymams medžiagos. Nau
jai išėjęs antrasis tomas Vaitke
vičiaus "Gyvosios Dvasios" kaip 
tik patiekia puikios mąstymams 
medžiagoB. Jame telpa mąstymai 
kiekvienai dienai, pradedant prieš-
gavėniniu laiku ir baigiant sekma
dieniu po velykų. Jeigu jūs pats 
ar dvasios tėVo padedamas pasi
rinksite Iš šių mąstymų medžia
gos 3 dienoms ar 8 dienoms ir 
juos išmąstysite. jūs turėsite ti
krai daug dvasinės naudes. Jeigu 
su šiais mąstymais jūs sujungsi
te ir savo išpažintį, tai turėsite 
daug rekolekcijų palaimos, 

"Gyvosios Dvasios" antrąjį to
mą galima gauti "Drauge", 2334 
So. Oaktoy Ave„ Chicago 8, 111. 
Knyga turi 543 p\isl., yra rišta 
gražiais kietais viršeliais, kainuo
ja 5 dol. 

Aparatai nemokamai paimami 
priKtatomi j namuH. 

DAHBO VALANDOS: 6 v.v.-~10 v.v. 
AoAtadtentais: 8 v. ryto—|fl v. vak. 
M. IUMKI S. 4119 B * TraiKiMCo. 

Telef. Y A 7-!01>» * 

STATYBAI IR NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ nVAiu 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 1 
LUMBER CO. 

S T A S Y S U T V V I N A S , Prez . 
3 0 3 9 S o . H A L S T E D S T . 

Tcl. Vlctory 4-15872 
AI'KAINAVIMĄ IR PREKIŲ VHl 

STATYMĄ TKIKIAMK 
NHMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuf 
H vul. vyto Jkl 6 vai. vakaro h 
šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

MNuolaida] su 
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. 

Pirma d. ir Ketv i r tad , a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave.v priešais Sear's krautuvę 

LonKVOH išmokėjimo s^lyROs tiosloKiniai be Jokios kredito į t a i g o s 

^ . 
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i SOTUS ALKANAM FADEK! 
A1I> OVF.TWV.Aft, I IH. , M%* S. Unlstrri St.. rjKtoMffO 8. tol. I V A-3850 
Mon*1i-o\P siufiria tr.n:.-»to ^ur.tlnius ) Vok'otija ir kitus kraštus, il-
8i;yru» Hf̂ tJS l'iistalynu;* i v . n k a a p v 17 d., n^s siuntiniai Biundiami 
Is lOuropos san<lel'-j. J.'ilt.as drau«llmaa. Holknl. pilno slunt. saraSo. 

Siuntinys \ r . JT - «P ^0 

> -v '<". i . l l r '•; tut tki ) 
•v wu • fR i in<> 

s untlnyv >»• n — 
- .".A • U i > 11< l . l A l l l l l , 
t n\ KianliMiu 'uuk», 
i 8V .i«>Kinto« <>v.)v 
I m v K > •< •' 
i sv *• kol ado 
? sv. cukraus 

f« N 

Siuntinys Nr. 1P — t«.»5 

•»v kinultniu taukia 
? -«v niArgarino 

'v i, ;i K:i \ (ih 

. . -
Kiuntims \ r . tl-7 
10 fi\ 'nuraus $2.60 
10 s » kviot. miltu $2.So 
\* <»» grvn kinui tanVy $f».2B 
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P r i c š - A d ve u t i n i s 

Spaudos Baliu 
ALBINAS BENIULIS 

ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir Įvairių daiktu pervežimus 

Taip pat pc tsiunOiame J užalonj 
puki«'.t61iu.s J vairaus maisto 

Ki»tptis: 

2554 SO. 31ALSTKD STRKET 
Tel. DAiiubD 6-3245 

^ 

įsi įsi tel 

VISKO UŽTEKTINAI - TUOJAU* PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuviiN, pečiim, Kkulbiamas m ;šiiris, lovas, matracu^ 

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

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal JŪSŲ. Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuviu; Krautuvo 

2310 W. ROOSEVIOLT RD., Tel. SE 3-4711 
Atldftra pirmadienio lr kotvlrtaUioulo vakarais Iki 9:30 
Atdara sukmadlenlalb nuo 11 iki 4;30 vai. popiet 

'Akį Radom 

*» TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 
'ivrdomlą... 

Dlslriel Savmgš 
x a n ii) l . oa i t Assoc*Ma"f????.k 

i • SU KAUKĖMIS 

Our N»v» Hom, 

' I ' . I I i » 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

M I D W E S T B A L L R O O M 
MI0WEST N0TEL 

(Hamiin 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 mueika... 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 prades sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vei įr.ašinų, kad patobulinus spausdimnią laikriičilo. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

http://OVF.TWV.Aft
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Antradienis, rugrejo 23, 1952 
= = asS: 
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K A U F O R N I J O S ' 

Los Angeles*' 
i 

Mirė Vincas Tuinyla 

Po ilgos ir sunkios ligos rug
sėjo 5 d. asiskyre su šiuo pasau
liu Vincas Tuinyla. Jis buvo ki
lęs nuo Krosnos. Atvažiavo i 
JAV turėdamas tik 16 metų. Il
gą laiką gyveno Bostone. Ten 
turėjo net savo siuvyklą. J Los 
Angeles atsikel'e gyventi 1902 
metais. Iš čia buvo grįžęs j Lie
tuvą. Pagyvenęs Lietuvoje kiek 
laiko, vėl grįžo į JAV. 

Statant Los Angeles mieste 
naują šv. Kazimiero bažnyčią., 
jis su savo žmona paaukojo baž 
nyčiai vieną vitražinį langą. Iki 
pat mirties Vincas Tuinyla skai
tė lietuviškus laikraščius ir pa
laike tamprius ryšius sn lietu
viais. Todėl nenuostabu, kaa 
jo atsisveikinti ir pasimelsti už 
jo sielą susirinko labai daug ko
lonijos lietuvių. Matėsi ne tik ku S. Deringis, nariu A. Derin-

viškąjį gyvąjį šaltinį — lietuvy
bės palaikytoją — sekmadienio 
mokyklą. Sekmadienį bažnyčio
je iš sakyklos kun. V. Šiliaus-
kas ragino taip pat visus tėvus 
leisti savo vaikus į sekmadienio 
mokyklą, kuri mokslo metus 
pradeda rugsėjo 21 d. 10:45 vai. 
parapijos salėje. 

Steigiamas lietuviškas 
knygynas 

Klebono kun. J. A. Kučingio 
iniciatyva yra steigiamas -kny
gynas. Prašomi visi lietuviai, 
kas turi ir gali, paaukoti knygų, 
žurnalų ar pinigų knygoms 
pirkti. 
Parapijos choro nauja valdžia 

Po vasaros atostogų susirin
kęs parapijos choras, kaip ir 
kiekvienais metais, išsirinko 
naują valdybą: pirm. K. Galiū
nas, vicepirm. V. Mikuckis, sek
retoriumi J. Grikėnaite, iždinin-

E. St. Louis, I1U 
Gimnazijos rinieju būrelis 

įsisteigė Diepholz gimnazijos 
vienam mokiniui globoti būrelis. 
P. Juodakio iniciatyva susira
šė aukoti kas mėnuo po $1 Diep 
holz gimnazijos mokiniui išlai
kyti šie asmenys: Juodakienė 
Veronika, Gerčys Alfonsas, 
Mavydas Algirdas, StanČius An
tanas, Kemežys Petras, Gintau
tas Romas, Galiaas Antanas, 
Petrikas Juozas, Vaitkus And
rius, Vaitkienė Marija, kun. dr. 
Ignas Urbonas, Čerškus Anta
nas, Rušėnas Adomas, Kriščiū
nas Feliksas, Macionis Romas, 
Tiškus Bronius, Grigaravičienė 
Marija, Izdunis Romas, Grybi-
nas Vytautas, Simanavičius Ka
zys. 

Pinigus renka Liet. Tremt. 
Moterų Būrelis. Pirmoji auka 
30 Jau pasiųsta gimnazijai. Lietuviui gydytojui gerai sekasi 

I Dr. J. Petrikas įsigijo naują 

KALBA DIDELEI MINIAI kus dėstė kun. Dr. Ign. Urbo
nas ir high school mokinės Vi
ta Čerškute, Aldona Mogenytė 
ir Dalia Simanavičiūtė. Vaikų 
tėvai labai patenkinti mokykla 
ir jos pabaigtuvėms suruošė pik 
niką John parke su vaišėmis ir 
prakalbomis. Visi mokytojai 
apdovanoti dovanėlėmis. 

Tremtinio nelaime 
Lietuvis tremtinys K. Jukne-

lė buvo automobilio suvažinė
tas, einant į darbą. Jam sulau
žyta, sutriuškinta dešinė koja. 
Ilgai gydėsi ligoninėje ir dabar 
su gipsu guli namie. Nedirba 
jau 8 mėnesiai. Lietuviai trem
tiniai, matydami jo sunkią pa
dėtį, aukoja po 50 et. savaitėje. 
Aukas surenka Lietuvių Tremti 
nių Moterų Būrelis, nors gaila, 
kai kurie tremtiniai išsisukinė
ja, bet visgi kas savaitę suren-

'ka ąpiev $30. 

tuvą. Moksleiviai ateitininkai 
dalyvavo su savo vėliava. Kun. 
Dr. A. DeksnV3 pasakė įspū

dingą gražų pamokslą. Pamal
das laikė kun. Dr. Ign. Urbo
nas. P. J. 

tir —I—i 

Lietuviu Radfo Korpo acijos Metinis 
"PIKNIKAS PO STOGU" 

" ^ 

Gub. Adlai Stevenson, demo
kratų partijos kandidatas į 
prezidentus sako prakalbą 
Bridgeporte, Conn. Ten jo 

klausė 10,000 žmonių. 

jo senieji draugai, *bet naujai at 
vykusieji ir net kolonijos vei
kėjai. Jo šios žemės palaikai 
buvo išvežti į VVashingtoną, nes 
jis pageidavo, kad būtų palai
dotas šalia vienturčio sūnaus. 

Jis mirė pilnoje sąmonėje ir 

giene. 
Graži iškyla 

Iki šiol parapijos chorui vis 
nepavykdavo padaryti iškylos. 
Vis kas nors sutrukdydavo ir 
reikėdavo atidėlioti. Juokauto-

priėmes visus sakramentus. I , JU buvo net sakoma, kad kai 
amžinojo poilsio vietą jį paly- į tik choras savo iškylą nori pa
dėjo jo ilgo gyvenimo draugė - | daryti, tai taip oras ir atšąla, 

vadinasi — choras šaldo orą. 
Bet šį kartą iškya pavyko taip 
puikiai, kad geriau ir negalėjo 

žmona Barbora. 

Nauji gyventojai 

Nauja vaidyba 

Liet. Tremtinių Draugija iš
rinko naują v-bą, kuron įeina: 
pirm. R. Gintautas ir nariais 
dr. J. Petrikas, Al. Manvydas, 
K. Simanavičius ir J. Kleinaitis. 
Valdybos sudarymas sumelė di
delio sunkumo d€l draugijos na
rių nerangumo. 

Šiomis dienomis atsikėlė į Los : būti. Oras šiltas, gražus. Rai-
Angeles miestą ir apsigyveno i š ' tykis saulėje, pavėsyje ar van-
Clevelando B. Vilimas, iš Ben- denyje, nes iškylai vieta buvo 
ton Harbor Vytautas Šeštokas 
su žmona, iš New Yorko Vla
das Kondratavičius su žmona ir 
studente dukra, iš Chicagos A. 
Kazlauskas su žmona. Visi dar- i parko dirbtiniame ežere yra ge 

anekdotais ir sąmojumi visi vė
dino savo plaučius. 

Iškyloje dalyvavo parapijos 
klebonas kun. Kučingis, asist. 
kun. V. Šiliauskas ir svečias 
kun. A. Rubšys, adv. Grisius, 
parapijos komiteto pirm. P. Žu
kauskas, daug svečių ir beveik 
visas lietuviškas jaunimas (ma
tyt yra gražių - jaunų choris
čių). 

Skautai mokins vieną skanią 
Los Angeles lietuvių skaučių 

ir skautų vietininkija Vasario 

bus ir butus jau turi. 

Mokytoju Sąjunga veikia , n e galuojančias širdis ir sergan-
Neseniai įsikūrusi mokytojų | čius reumatizmu. Nieko nerei-

sąjunga parapijos salėje rug- kėjo mokėti, nei aukoti, o ga-
sėjo 7 d. turėjo susirinkimą kar Įėjai valgyti, ko tik norėjai ir 
tu su sekmadienio mokyklos kiek tik diržas leido, nes nuo 
vaikučių tėvais. Susirinkimui valgių lūžo stalai, o lede nardė 

parinkta labai patogi - p r i e ' 1 6 d g i m n a e i j 0 a v i e n ą mokinį 
vandens, po medžiais, su sta- š e l p s J a u p r a d g t i r i n k t i p i n i . 
lais ir žaidimams aikštelėmis — l g a į V i s i s k a u t a i y r a n u tarę 
Hansen Dan Park. Esą tame k i e k v i e n ą mėnesį asmeniškai su

taupyti mažiau nueinant į kiną 

Roentgeno aparatą ir nežiūrint 
darbo Koch ligoninėje, palygi
namai, per trumpą laiką susi
darė nemažą praktiką. Lietuvių 
ir kitų jis yra labai mėgiamas. 

Parapijoj hazaras 
Parapijos bazaras įvyks rug

sėjo 25 d. lietuvių parapijos kie
me. Bus didelis, turtingas baza
ras parapijos naudai. Tikimės 
daug svečių. 

< • 

Veik6 vasarine mokykla 
Kun. Dr. Ign. Urbonas suor

ganizavo dviejų savaičių lietu
višką mokyklą vasaros atosto
gų metu. Mokykloje buvo apie 
23 mokiniai. Lietuvybės daly-

I I , 1 1 III » ! . , — -

rokas kiekis sieros, o toks van-

SOPH1E BARČUS 
I i WGES stoties - - licujta i3»o 

PtRMAt>. Iki PUttKTAD. 
8:45 Iki fttSO tai. ryt© 

AKtiTAIi. 8:S0 Iki 9:30 vai. ryte 
M i n \ i s k o s VAKARUŠKOS 

IX ton pat etotle" PIRMADIENIO 
Vitkum M«-> . Iki S vai. 

KADIO PROGRAMA 
7121 BO. R O C & W K I J L ST 

t'lit«WK«, 99s III. III mlo<* 4-2418 

Ateitininkų kuopa 
Kun. Dr. A. Deksnio ir kun. 

Dr. Ign. Urbono globojama gra
žiai veikia lietuvių moksleivių 
ateitininkų kuopa. Kas antrą 
skemadienj daromi ausirinkl-
mai, dažnai su iškylomis į įdo
mesne? apylinkes vietas. 

Tautos švente 
Tautos šventes proga Liet. 

Tremt. Draugijos valdyba už
prašė skemadienio sumą už Lie-

—*• - — - — — —- , r - — m n m n r 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 VV. 28rd St . ; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. deStadienialB nu< 

10-8 vai. vakaro. 

— I v y k s — 
SEKMADIENY, RUGSftJO-SEPT. 28-TĄ, BKOCKTON FAIR 
OKOUNDS, I5KOKTONE. Šokiams gros FaJcons Radio Orkestras 
nuo 3 vai. po pietų. * 
P r o g r a m a : 
1 — Kalbės svečias SENATORIUS HENRY CABOT LODGE, 

kurį perstatys Lietuvos Garbės Konsulas, adv. A. O. Shall-
na, 4-tą vai. po pietų. Jų kalbos bus transliuojamos iš pik
niko vietos per radio. 

2 — Dainuos 35 vyrų choras vad. J.' Gaidelio. 
3 — Graži Jaunosios ir Pamergių Aprėdalų Paroda (Bride of To-

morrow) statys I. J. Fox Inc., vad. Bernardui Koričiui. 
4 — Šokių kontestai su dovanomis. 
* — Traukimas laimėiimo ir įžangos dovanų. 
Bušai išeis nuo So. Bostono l iet . Pil. Klubo, 12:30 Ir 1:00 vai, 
p. p.; nuo Brightono Liet. PIL Klubo ir Cambridge Liet Klubą 
832 Main St. 12:30 vai. p.p. 

^ 

& 

PKRKRAUSTM! BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. RockweIl Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

-.trr.-nr,—•r*-—' 
ar perkant saldainių, kad tuo 

du9 esą labai teigiamai veikiąs b ū d u g a l § t ų r e g u l iariai kas me- j 
nesį nusiųsti išlaikomam gimna
zijoje skautui $20.00. 

— i -

pirmininkavo Lietuvos mokyto
jas operos solistas VI. Baltru-

gaivinantieji gėrimai. Akordeo
nui užvedžiojant iškylautojai sa 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PĘCUMS ALIEJŲ 

PERKRAUS f OME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

šaitis, dabar vadovaująs Stasio vo lietuviškomis dainomis dre-
Šimkaus chorui. Susirinkime ; bino medžių šakas, o gražiais 
buvo svarstyti visi aktualieji są
jungos, sekmadienio mokyklos 
ir lituanistikos kursų reikalai. 

Sekmadienio mokyklos vedė
jui išėjus iš mokyklos, parapi
jos klebonas kun. J. A. Kučin
gio pavedė Mokytojų. Sąjungai 
[sukomplektuoti ateinantiesiems 
mokslo metams mokytojus. O 
šie susirinkę patys išsirinksią iš 
savo tarpo mokyklos vedėją. 
Norima surasti 6 mokytojus ir 
septintąjį lietuviškų dainų mo
kytoją. Sąjungos valdyba da
bar tariasi su mokytojais. 

Vaikai [ mokyklą 
Per lietuviškąją radijo va

landėlę labai gražiii, tisiog pa
rinktais žodžiais i.- įtikinančiai 
kreipėsi 1 Los Angeles lietuvius 
teVus Mokytojų Sąjungos var
du Lietuvos mokytojas Kazys 
Barauskas. Jis kvietė tėvus, ne
žiūrint įsitikinimų, visiems leis
ti savo vaikus į vieninteli U^tu-

STfiSYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE 

Tol Virvini* 7 70G7 

AB JAU TURITE 
SAN MICHELE KNYGOS 

n DALĮ? 

Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus wi tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da į žemes drebėjimo sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų aklų, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2384 So. Oakley Ava 

Chicago 8, 111. 

M M M M 

S I U V A M U M A S I N U KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, UHICAGO Sfc» ILK 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MA*1 
NAS ir RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokėsimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkit* 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard FederaI 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

»f t* 

Tartas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000.000.00 % 

JUSTIN MACKIEYVICH, Prezidentas 

Įstaigos valundoH: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 4 vr.l. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo B-toa valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

'rrečiadlcnint« visai neatidaroma 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN A S S O C I / U I O N 

OF CHICAGO 
»199 ARCHSR AVr . , CHICAGO 32 

PHONL: V l i g i n i a 7-1 141 

^ : 

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! 

— . 

M4.IEI I I I TKAVEL BUltEAU 
«45l So. Oakley Ave. CHJCAGO 8. ILL. Tel. YArds 7-J2M Ir » 

K E L I O M I S : 

f* = xc = 

urcnpc 

^ v -

V l I l M . V T f t h f t I M U V I * K A )STAI< ; . \ SOI I I I KlI»£.!!•. 
K I I I I r VI \I{.N \ l .1 V V I S O K I A KOf i lŲ A I" l> l tA I IK>Si : t 

M<'s atotovaujante a(/̂ tkominKHM a|Xli aiulos koni|>anl.iaM, todėl kiekvlo-
nan IUŪMU klIJt'iitaM vlsad«>s a|»saiiKOt-as, J<*l kam Ivyksla kokia nelaime 

FIRE—AUTOMOBILE—LIARIIJTIES—PRKVKNTION 
IK ACCIftENTS. 

S822 SOUTH VVKSTKRN AVE. Telef. I>KOH|H-H fi-ftl«2 
A*r«ntfir» yra CHAS. P KAL pH^liaroJe 

• 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Patalpiname Mhlus, \1eišl>iiriiiH ir sutvarkomo VIHIIS sn kelione surištas 
dalykus. TlrIUMtt lilIOTl'VIV KKYlt;^- Pildome afidevltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metams. Anka tau užsisa. ykit • btlctus kaip 
hktinals lalp Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gau ite vietaa. Pln'c-
daml Mietus IMU mus nemokėsite lnan?', a;i Iv lAvnVtgsIte laiku sutruk-
dymo. nes ner«>ikes lankytis nei i goleftmkello stotį ar aerodromą, uv 
visa tai at U U si te vienoje \ lėtoje — PAS M<s 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sofa-Lova Miegojimui 

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

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

Abiejų, kainos po $OO-00 
Nereikia įmokėti w O 

FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD .^SJŠJSJ" . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 r. iki 5 

i — — P — — • H m^mmm—mm-
A . . , . ' U 1 .•,',.<;; r .M: r,: . 

I 

i ' " f , r . , ' m .•; i , . . I T . = ž t ž : • • • i 

/t* 
*jmm&z.mHc,,^m%i^mm\mm\um\, 

Goodyear Tires-Tubes 
- • i • - - -

II KIMI IR KITV ISDIKBYSCIV PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDAMG0S 

AUTOMOBOJO IR SPARNŲ (FUNDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sni^s. ln«%, 
4030 ABOHEB AVKNUE. Chryider — Plymouth pardavfijas. Tel. VIrginia 7-1515 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar-
tiaviniy [skaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —• 
ilgi išsimokėjimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS 
1542 Halsted Street 

& LOAN ASSOCIATION 
Chicago Heights. Illinois 

i 
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MBNRAftttS DRAUGAS, ČHICAOO, ILLINOIS Antradienis, rūgėjo 23, 1952 
= 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
« M h U I M . \ > H I - T 4 * PROGOS — OPPORTIINITIES 

KATALIKŲ SEIMĄ, patyręs "Do- Shoe r^palr Bhop. W>11 locatod on 
tall man", su žmona Ir S valkais RV- north «Ulo. Šamo looation 4it yeaiH 
vonantl .labai- su glmlnfim*8, skubiai W p U Kq»ilpped. Htearty nelKhl'orhoo.i 
M k o 6—6 kamb. neapstatyta butą. and tranalrnt trade. U v i n * V**"™ 
Vakarinėj arba šiaurvakarinėj daly. «°°< l »«**•• JJ°n t * 6 0 , m 0 n ,h- X f

H" 
Gali mokttl iki |86 . Ooras paliudiji- w a t o r h o a t - I ° w n r ; ' , H w Į f 0 , * ! i 
m n l'rasau skambinti: KKdal* 3- '«*v« 8 , a t e - »n»P^tlon Invltcd. 

PARDAVIMUI 

153:!. Phono owner: tTPtown 8-1005 

ATSAįCOMINOA Seimą, 8 dirba. B e f t U t y shop near north aide. VVithin 
jiiodoH raSSn žmones, Bkublal loftko watutnfc <ii*tance to Loop. well equlp 
5-6 kanih. neapstatyta butų pietuose. n(1 |) gtr*dv nolKhborhood and oxcel-
Nuo'attnS. 0»<ras paliudijimas Skam- l e n t t r a n 8 | o n t trade from largo Hotol 
blnklto KKmvood 8-1426 dienomis. uUrtrtot Oood l»aso reasonaDlo rent. 
vakarais arba sokmadioniais. 

ANdover 3-8070 Mr. Brown 

ATSAKOMTNGA Jauna moteris no
ri 2V4-4 kamb. , neapstatyta ml«C> 
kamb. butą- South Shore arti Illinois 
CVntral pageidaujama. Gali tuojau 

One operator. Prlee eoinplete lnclu-
ding new large neon slgon $800. ln-
spcctlon Invlted. 

Phone owner: MOhawk 4-4478 

SKALDYKLA, patiems patarnauti, 
17 vienetu. 2 sausint uval, 2 "ex-

užimtl. Skapiblnklte ANdover 3-M40. traetors", A. O. Smlth Šaldytuvai. ext. 47 Šiokiadieniais. Vakarais lr ( pietvakariuose, 
sekmadieniais GKovehill G-<»7 33. 

Savininkai, ar Jus JleSkote geru nuo
mininku? AellIM su sūnumi skubiai 
jleSko 2 įnleK- neapstatyta. apšildo
ma" butą. Pietvakariuose, jei galima 
arti Kordplant. 13 metu gyvena toj 
pačioj vietoj. Geros paliudijimas. Pi-a 
Sau skambinti: 

Vlnovnncs 8-0508 

nemesto nuosavybių savininkams. 
ataakomlngaa b'.tnler'ua atsikėlęs J 
S) miestą lleftkn 4 mleję. neapstatyta 
butų Crown Polnt arba Highland sii-
tvje Atsiskyrei nuo Šeimos kol jils 
padėsite. Teief. l'Ast Cblcajjo 7124 — 
šiokiadieniais. Tel. KA-t Cblcago 252 
— vakarais Ir sekmadieniais. 

Smith 
)steigta ty» metų. 

Pastoviai einas per metus biznis. 
Taip pat parduodamas Ir pastatas. 
Kviečiame apžiūrėjimui. Savininko 
telefonas: BKverley 8-4410. 

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

GINO ARBA GEORGE 
ic405 So. Oakley Ave. 

Western Auto Eichaiig* 
A u t o r i z u o t a * dylerta, k u r | kiek-

leuaM, KUI-IS žada pirkti automo-
aij, turėtu žinoti. 

Mta turime vii s 100 ^vairiausių 
..•aukmitu ir gaituiti.otų automo 

nių. 
iremtmys lietuvis pardaviau 

a u-i k H J urna sąžiningiausią ii 
uandaugiautią patarnavimą,. 

Atsarga f̂ doN nedaru 
i'nes perkam automobili, nepa-
oirtkittt užeiti ar teiefonuokite. 

ftUt. A. SLIJTAA 

Western Auto txchange 
6400 So. We»t«rn Ave. 

Kl iMihlu* 7-ti-llM» 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
55 K. YVaslihiKtoii St. 
Tel. DKarboru 2-2434, 

SS84 S© <fc»U*j Av» 
IV* Virpini* 7-H«40—?-«»*4l 

HKIJP WANTED — VYRAI 

NORIMA VYRŲ 
25—35 metų 

SandClio darbai 
Patyrimas nereikalingas 

lft vai. ryto Iki 7 vrl. vakaro 
Ateikite ) Shlppln'j kambar) 

OI.D 0 0 1 , 0 niSTUIHUTOKS 
2241 So. Pulaskl Road 

PROGOS — OPPORTIINITIES 

Parduodama aliejum Šildoma kros
nis; pora baek.ij, al iejum; lova: val
kui lovytė. Skambinkite nuo S: 30 
iki 10:30 vai. ryto arba vakaro. 

IiAfayette 8-8514 

Parduodamas valgomojo kambario 
setas Ir didele anglin? krosnis Šil
dymui. Kreiptis po B vai. vakarais: 
Mrs. Anna NorkevhMenC. 3007 So. 
Kmeralcl Ave. 

VYRAI IR MOTERYS 

HAMBURGER GRILL 
Savininkai, patikima Selma suslde- _ . 
dantį Ift 3 suaugusių, g l e ž m k e l l o VVell located in bu$y Factory Uistnct. 
Inžinierius, žmona Ir mergaite* sku- I Ideal for couple. Šame location 12 years. 

kamb. neapstatyta $1,000 Down and Terms. VVell eąuipped. 
Inspection invited. apšildomą butą. pageidaujama pietų 

daly. Namas parduotas, naujas sa
vininkas užima. Prašau skambinti: 
\ O r m a l 7(1320 arba SKeley 8-2800 

Skubu!! Seimą «u 3 gerais vaikais jieško 

Phone owner 

NE 8-9414 

4-5 kamb. neapstatyta butą bet kokioj j Parduodamas viešbutis, restora 
nas ir taverna; gražūs gyvena
mi kamb.; ant „highway" 66 ar 
ti Chicago's. Šaukite; 

apylinkėj pietuose arba pietvakariuose 
jei galima. Geras paliudijimas. Gali už
imti tuojau. PraSau skambinti: 

Vlnrmnrs 6-1675 

DĖMESIO nuosavybių savininkams, dir
banti Jeima be vaikų jieiko 4-5 kamb. 
neapstatyta būtą. Bet kokioj geroj apy
linkėj, arti susisiekimo. 5 metus išgyve
no toj pačioj vietoj. Gali užimti tuojau 
pat. Prašau skambinti 

ATlantic 5-0149 

LYons 3-4848 

• Operatore 
• Plastic moltliiti; iriachines 
• Inspectora 
• I in i shers 
• Paint spray and 
• Material Handlers 

Many employee benefits 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 West) 

HELP WANTED VYRAI 

Savininkai padėkite! Patikima Seimą, 2 
suaugę ir 3 vaikai skubiai jieško 4-5 
kamb. neapstatyta, šildomą arba ir ne 
butą šiaurėj arba šiaurvakarinėj dalyje. 
Dekoruos. 5 metus išgyveno vienoj vijį-^ 
toj dabar yra priversta išeiti dėl naujo 
savininko. Gali mokėti iki $50. Skam
binkite: HUmboldt 6-8693 

R E A L E S T A T K 

BY O W N E B 
tlOUftf ln South Shoic's: ldeal loca
tion. Spaclous apt. Ist floor. 2nd and 
;<rd floors yelld avi rage Income $400 
a monlh. Compltteiy furnished from 
grand plano to washlng machlne. 

r...\ H U I Draugas 
2.H.14 So. Oakley 

738 W. 87th St. 
2 butų medinis namas; 5 Ir 6 kamb.: 
krosnim apslld.; 66 x 144 pėdų skly 

l>emeslo savininkai. didele ftelma pas. 2 autom, garažas; arti mokyklų, 
jieftko 6-7 kamb. neapstatyta. ftll-Į bažnyčių ir prekybos. Prie automobi-
domą arba ne butą arba „cottage".' 
Vakaruose, šiaurvakariuose arba va
kariniame priemiesty. 4 dirbą. Geras 
paliudijimas. 12 metų gyvenę toj pa
čioj vietoj. 

KEdzie 3-207? 

Vidutinio amžiaus pora jieško 4 ar dau
giau kamb. neapstatyta, šildomą namą 
arba būtą. Gali būti Cicero arba Berwyn 
apylinkėse. Pageidaujama butas kad bū
tų virš krautuvės, turj naujus baldus. Be 
vaikų, nėra naminių gyvulių; ne pijokai. 
Geras paliudijimas, prieinama nuoma. 

Prašau skambinti: PRospect 6-0202 

P>fimealo savininkai: 4 suaugę as-
mens, 2 gerai išauklėti vaikučiai, sku 
i.i.-u turi gauti f> arba 6 kamb. ne
apstatyta butą pietuose arba pietva
kariuose. Gerai prlžlūrPs nuosavybę: 
prieinama nuoma: geriausios r«*ko-
iii<>ndaeijos. I'rafto saukti: 

U I ntuc.rth 6-7414 

i'.-ni.Mio savininkai, se lma 3 suau
gusių asmenų Ir vieno valko. Jieško 
4-f» kamb. (su 2 mleg.) neapstatyta. 
Pildomą butą. Pietų vakarų pusėj pa-
; • il:i ujama. Gera* paliudijimas. I)e-
koMios. P rusa u skambinti. 

U'KnUvorth (1-107:1 po 5:30 

Savininkai, padori katalikų Selma be 
vaikų, abu dirbą, jieško 4 kamb. ne-
apatatytą, ši ldomą arba ir ne butą. 
Apylinkėj 31 Ir prie Crawford. De
koruos. Prieinama nuoma. Prašau 
skambinti: 

Dlsl iop 7-0503 
po 6:00 vai. vakaro 

Katalikiškos organizacijos direktoriui 
su Selma ir su dviem mažais valkais 
skubiai jieško 4-5 (su 2 mleg.) kam
barių neapstatyta butą. SlaureJ arba 
pietuose. GalJ tuojau užimti. Dabar
tinis namas parduotas ir naujas sa
vininkas užima. Prašau skambinti: 

KOckwell 2-7435 

I&NUOMUOJAMA 

IŠnuom. 4 kamb. butas; apstatytas; ap-
šild.; karštas vanduo kasdiena; šviesūs, 
gražūs kamb.; Bridgeport'e prie gero su
sisiekimo. Prieinama kaina. 

Saukite: CAlumct 5-2847 

lių. tramvajų ir Koek Islond susi
siekimo. Gali būti pakeistas J turistų 
namą. Galite pamatyti tik pagal 
susitarimą. 

P E T E R TUTULE8, INC. 
1550 K. 07th St. M l d u a y 3-5100 

PRANKfilMAK 

MEN WANTED 
• PUNCH PRESS 
OPERATORS 

• LATHE OPERATORS 
• TURRET LATHE 
OPERATORS 

STEADYJ-V> [į 

APPLY IN PERSON 

RENNER & CO. 
Golf near River Road 

DES PLAINES 

Phone VA 4-8111 or NE 1-7212 

GENERAL PLANT HELP 
for general duties, 

Including shipping. Steady 
work. Some overtime. • 

APPLY 

A. C. W c k r & Co. 
216 N. Canal 

CHEMICAL OPERATORS 
Age 20—40 

Mušt be able to speak English 
No experience necessary 

Full pay while we train you 
Steady employment with 

automatic inereases 
Rotating shifts 

Attendance bonus 
Excellent employee benefits 

Apply or phone 

HELP WANTED — VYRAI 

u* 

" THE VISKING CORP 
6733 W. 65th St. 
Reliance 5-1234 

tiJEJLP V V A N T E P — M O T E R Y S 

ASSEMRLERS 
H'OR LIGHT FACTORY WORK 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Pleaaant vvorking conditions 
Good starting wage. 

• Paid Ilolldays 
• Paid Vacatlon 
• Free Insurance 
FEE & STEMWEDEL 

2210 Wabansia 

OPERATORS 
Single Needle and Zig Zag 

Permanent. Excellent vvorking 
conditions. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Cotton Goods MFG. CO. 
216 N. Clinton 

If you are looking for steady 
employment and congenial sur-
rdundings, wc have the job for 
you. 

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

CHICAGO LATROBE 
411 W. Ontario 

MACHINISTS — MEN 
Light Metai Fabricating Plant 

Permanent positions — Convenient tranaportation. 
Good starting rates — paid vacations & holidays. 
Ebccellent oppor tun i t i e s — M a n y c o m p a n y benef i t s . 

APPLY MONDAY THRU' FRIDAY 

U. S. GYPSUM COMPANY 
1719 North Kostner 

\ 

^ : 4> 
VYRAI! VYRAI! VYRAI! 

Esate kuo skubiausiai reikalingi šiose sri tyse: 
LATHE HANDS • SET-UP MEN! • STEEL ROLUNG 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

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

Aukščiausias Atlyginimas 

SPARKLER MFG COMPANY 
MUNDELEIN. ILLINOIS 

# 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su f.ta y r a pastovus darbas su saugia 
saugia ateitim? .^ ' 
Mes turime keletą darbų del 
Punoh Press Opers, 
Assemblers — General Factory 

l 'atyrlmas nor«>klallnpras. bus pri
imami Ir sažlninkl pradodantlejl. Ge
ros darbo salyg,osA'j!Mod«'rnl patalpa, 
f'rlimami \r tremtiniui. Visi darbi
ninko priedai. Jskaitant nemokamą, 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

McDONNELL & MILLER INC. 
3500 N. Spaulding 

1 blokas South Addlson St. 

HELP WANTEb MOTERYS 

B I L L E R 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezijoje, 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 brošurėlę. 

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

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymus 

0\)R "V7)f 

$4VING* 

DR A U G A S 
2331 So. Oakley Ave. 

CSUCAGO 8, Ui. 
įpĮ* • <tg^^^^^^^^^p» j fiaMb^^^^^Mt**! ' t t ^A^^^^^^k** ' 'Vt^^^^^^^^A^ * ^MH^^^^^tftfvf 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

Darbas arti namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

BUTCHERS OR BONERS 
WHOLESALE MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaitę. Geras pradinis atlygi
nimą*. Daug viršvalandžių, j C a r m a n & Company 
Tremtiniai priimami ir kvie 
čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackimm 

MACKUM BROS. 
3727 So. Halsted St. 

YArds 7-2400 
Pastovas darbai, išmokysimo sąžinin
gus darbininkus sekančiam darbui: 

SEMI-TRAILER B0DY 
REPAM 

Ooros darbo sąlygos, Svari patalpa. 
Proga daryti pažangą. Bus priimami 
ir pradedantieji. Atvažiuokite Šian
dien. 

Trailmobile, Ine* 
3301 So. Justine 

to operate I. B. M. Electric 
machine. 5 day — 40 hour week 
Permanent; Pleasant vvorking 
conditions. $55 per week. 

Call: Mr. DUNBAR 

SEeley 3-0400 

1754 Walnut St. 

Norima jauna ponia ar panele stalo 
valymui ir indų plovimui mokyklos 
valgykloje. Valandos nuo 9 ryto Iki 
3:30 po piety. Pirmadienio iki penk
tadienio. Atlyginimas $25.00 saval-
t5J. Atvažiuokite 

CAMFU8 I<l'NCH 
0840 So. Stewart 

ateitimi sąžiningai moteriai. Bendras 
raStlnfs darbas. Malonios darbo sąly
gos, Jvairlos pareigos, Jskaitant ma-
ftlnraftt) ir lengvą diktavimą. Bus 
priimama ir sugebanti pradedančioj!. 
Visi kiti priedai. Susisiekite asmeniš
kai arba telefonu pasikalbėkite. 

2258 S. Union 
TAylor 9-4546 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim? Mašininkės paty
rusios, bet bus priimamos ir pra
dedančios. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos, 40 vai. sa
vaitėj, visi kiti priedai, įskaitant 
ir ligoninę. Gyvybės apdraudimas 
ir pencija. Atsilankykite šiandien 
pasitarimui. 

JOHN M. SMYTHE CO,, 

703 W. Madison S t 

Are you lnterested ln a pormanent 
position wlth a secure future. We 
have an lmniediate openlng for ca-
pablo 

O F F I C I < : G i n i ; 
Pleasant worklng conditions, dlver-
slfied duties Including typlng, book-
keeplng, l lght dlctation, 5 day weck. 
Kmployee benefits. Apply — 

ACCURATE BOX COKP. 
2143 \V. Iowa St. 4th Floor 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 

DUOKITE JĮ KITIEMS 

HELP WANTED — MOTERYS 

^ Dėmesio 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. 

^ 

L 208 So. La Salle 209 So. Wells 

(Prie Quincy Elevated Station) 

LIETUVIU 

PŪE2IJ02 ANTŪLŪGUA 
"Žiūrėkite, tai tūkstančio mėty lietu-

visko genijaus kūrinys!" 
Dr. J. Balys, "Dirvoje" 

Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 
nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame lią eilių knygą "ii kaimo 

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

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įriSta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigai! siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. OaVi«y Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
Ulsakvtos knygos siunčiamos paltu 

i i . i • 

rP 
AR JOS III sKO11: PASTOVAUS DARBO SU SAUGIA 

ATEITIM? 

Chicago Printed String Company 
Turi keletą drbų sąžiningoms pradedančioms. Patyrimas ne
reikalingas. Geros darbo sąlygos. Švari patalpa. Įskaitant visus 
priedus. Laisva apdrauda. Aprūpinimas ligonine ir apmokami 
Šventes. Pelno pasidalinimas — žemos kainos kompanijos 
cafeterijoj. Naujas darbas pirmoje, antroje ir trečioje pamai
nose. Priimamos tremtinės. Susiąjekime ar 'skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 
2320 W. Logan Blvd. Telei. BRunswick 8-5200 

: ^ 

Ar jūs domitės pastoviu darbu ir saugia ateitimi? 
RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

turi darbo dėl Steel VVarehouse padėjėjų, MAŠINŲ PRIŽIŪRĖ
TOJŲ ELEKTROS PRIŽICRftTOJŲ. Geros darbo 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 

SS 
MEN WANTED AT ONCE 

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

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

APPLY WRITE OR WIRE 
Mr. E. I. Bronstien 

THE UNITED STATES 
BEDDING CO. 

ST. PAUL 14, MINNESOTA 
^ 

& * K 
Ar jūs domitės pastoviu darbu — geromis darbo sąlygo
mis — darbininkų įvertinimu. 

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

GRUNWALD PLATING CO. 
2559 W. 21st S t 

AR JŪ DOMITĖS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 

MUNTZ TV 
Turi darbo šiose srityse: 

SOLDERERS 
WlRERS 

ASSEMBLERS 

COIL WORKERS 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Bus pri
imami sažingi pradedą. Tremtiniai kviečia
mi. Visi darbininko priedai. Jei jūs domitės 
geru adyginimu kaip ir darbininko įvertini. 
mu, tai atvažiuokite ir pasitarkite del savo 
ateities. 

MUNTZ TV 
i" 

1735 BELMONT 
BIttersweet 8-8100 

• • " "• J? 
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Antradienis, rugsėjo 23, 1952 
—— 

DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS 
E= • « • • • • 

lietuves televizijos programoje 
DONNA KAMINSKAS, ChioAgo, III. 

Didelis būrya Moterų Sąjun- darbo siuvinių ir nėrimo dova-
gos Chicagos apskrities narių 
ir viešnių dalyvavo televizijos 
programaje, WGN-TV per 45 
minutes užpraeitos savaitės pir
madienį. 

Dabar, kai vedama kova už 
Lietuvos laisvinimą, lietuvių 
vardo paminėjimas, arba daly
vavimas organizuotai JAV vi
suomenėje, politikoje, o ypatin
gai per galingąją televiziją, yra 
nejkainuojama talka kovoje už 
laisvę. Todėl sąjungiečių gau
sus pasirodymas organizuotomis 
jėgomis didžiai vertingas. 

Programos vedėjas Tom Moo-
re, airis, maloniai pravedė pasi
kalbėjimus su keliomis valdybos 

nas dovanojo p-nia R. Mazeiiaus 
kienė tai, kuri daugiausia biletų 
išplatino. Dovaną gavo p-nia 
Zakarienč iš Cicero. 

Mūsų, ypatingai moterų, or
ganizacijoms bei draugijoms 
yra jvairių progų panašai pa
sireikšti kitataučių tarpe, pra
leidžiant kelias valandas ma
lonioje nuotaikoje, tuo pačiu 
laiku finansiniai stiprinant sa
vo draugijas ir lietuvių vardą 
keliant. Tik reikia iniciatorių. 

BRIGHTON PARKO .Bario 16 d. su veikalu „Paslap- PAMOKOS PER TELEVIZIJA 
SKAUTŲ-CIŲ TfSVAMS tingoj Zonoj", nenuleido rankųi Michigano (Ann Harbor) ir 

a m niffselo men 28 d 11 i r d a b a r 8 P a r č i a i r u o š i a s i dar|Western Reserve (Cleveland) 
prieš Adventą parodyti visuome universitetai pradėjo duoti stu-

Pranešimai 
ORGANIZUOJAMAS CHORAS 

Pradėta organ mišrus 
narėmis ir per visą programą, choras, vadovaujant seserei M. 
pakartotinai minėjo 41 ithua-
nian Catholic Women\ Alian-
. . I I 

Chicago Tribūno paminėjo 
ivykj 

Sekantį rytą Chicago Tribū
ne, "Television News" skyriu
je tarpe žinučių štai ką parašė: 

"On his opening show, Tom 
Moore had studio guests many 
members of Lithunian Catholic 
VVomen's Alliance. He picked 
out several, one a woman of 
over 80, for intervievvs which 
turned out rather well". 

Pietūs — pobūvis 

Po televizijos programos įvy
ko pobūvis — pietūs su įvairia 
programa vidurmiestyje, puikia
me Home Arts Guild. Rankų 

Bernardai. Šis choras statys 
bažnytinės muzikos spek
taklį „Cantemus Domino" 1952 
m. gruodžio 14, 20 ir 21 d. va
karais naujoje Maria high 
school auditorijoje. Chorui diri
guos lietuvių profesionalas mu
zikas. 

Repeticijos įvyks kas sekma
dienį nuo 3 iki 5 vai. šv. Kazi-

val. skautų bukl6 (440© S. Fair-
field) šaukiamas Brighton Par
ko skautų-čių tlvų susirinki
mas. Kviečiame visus tėvus da
lyvauti. 

Tėvų komitetas ir 
draugininkai 

MARQUETT PARK 
Marąuett Park Namų Savi

ninkų organizacijos mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas rugsė
jo 25 d. 7:30 vai. vak. Friendly 
svetainėje, 2548 W. 69 str. Visi 
nariai kviečiami J susirinkimą, 
atsiveskite ir naujų narių. 

Frank Bakutis, nut. rast j 
1 

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIAI 
BALF 76 sk. praneša, kad vi

si, kurie dar neatsiėmė aukų dė 
žūčių spalio 4 d. viešajai rink
liavai, galės dar atsiimti spalio 
1 d. (trečiadienį) nuo 7 iki 
9:30 vai. vakare Buv. Lietuvių 
svetainėje, kuri yra prieš šv. 
Antano bažnyčią. 

BALF 76 sk. 

Parengimai 

nei trijų veiksmų pjesfc „Baisu 
sis Birželis", parašytą P. J. 
Naumiestiškio. Veikalą numato 
pastatyti Ciceroj. 

Reikia džiaugtis, kad cicerie-
čiai šalę savo nuolatinio darbo 
skiria gana daug laiko kultūri
niam darbui. 

dijų paskaitas per televiziją. Ir 
Kalifornijos universitetas jau 
tą daro nuo balandžio mėnesio. 
Planuoja savo paskaitų kursą 
per televiziją pradėti VVashing-
tono universitetas St. Louis 
mieste, Omahos universitetas 
ir Bryant Kolegija Providence, 

/ 
CICERO, ILL. 

miero vienuolyno auditorijoj, K j a a m a n t o vedamas Cice-
pradedant spalio 12 d. Užsira-

Trumpai • v ii is visur 
Vel naujai vitaminas 

Vienas mokslininkas, dirbąs 
Agrikultūros Departamente, J. 
A.V-se, yra suradęs tam tikrą 
aktyvatorių — vitaminą, ku
ris, esą, labai pagreitinąs viš
tų auginimą. 

syti reikia tuojau. 

Spektaklio pelnas bus skiria
mas įsigyti pianinų naujoms stu 
dijoms Marijos Augštesniojoje 
mokykloje. 

Talkon ypjač kviečiamos bu
vusios šv. Kazimiero Akademi
jos chorų narės-alumnės ir jų 
draugai. Kas nori užsirašyti j 
chorą, skambinkit po 6:30 vai. 
vakare: p-lė Helen Butkūnas, 
YArds 7-4694. 

ro's lietuvių scenos mėgėjų ra
telis, gražiai pasirodęs per Va-

Visi dirbantieji — 
savininkai 

Phillips (Texas) Rafinery oi 
Phillips Petroleum Co. praėju
sį mėnesį padarė visus savo 
1063 dirbančiuosius bendrovės 
dalininkais. 

Nesenai lASJusf Kun. P. 
KJrvel&tčlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALKOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal įrišima: 

$1.00; $1.30 ir $1.50 
l įsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley A ve. 

Chicago 8. 111. 

.!W 

Knygų klubas 
Amerikiečiai turi gerą šei

mos skaitymams pritaikytą kny 
gų klubą, kurs naujai įsirašan
tiems duoda dvi vertingas kny
gas nemokamai. Nėra jokio na
rio mokesčio, tik įsipareigojama 
nusipirkti bent 4 iš pasiūlomų 
knygų per metus ir priedo gau* 
narna viena nemokamai. Adre
sas: Family t Reading Club, Mi-
neola, N. Y. 

NUO UŽSISENĖJUSIV 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų ! 

Tie. kurie kent ia nuo SENŲ AT 
VIKI,' Ir SKAIJ1.Ž1V 3AIZPŲ. Jte 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis mie
goti, nos Jų užKluenftjusios Žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti t;> 
niežėjimą ir nkaud*Jlm4 s«nų at 
viru Ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DKOIJLO Otntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSsitc rainiai miegoti nak
tį. Vartokite Jį taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nt***-
jiiiut ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašHllna peršėjimą ligos, vadi
namos ATHL.BTR'* k'OOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyslmą tarp-
pirsčlų Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlOrtančtos ir susklluulos odos. Jis 
yra g*ra gyduolft nuo vi»ų išviršinių 
odos ligų. LBOULO 
Ointmeut sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perstamų #t r 
nlHUnclu, kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et.. 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistines. Chicago 
ir apylinkėse Ir Mil-
tvaukce. a r b a a t -
siųskite money orde 
n i — 

LEOULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, I1L 

MUlberry 5-8694 

Jeigu jieškai savo gyvenimo skaus-, 
mo prasmes, skaityk K. KL Cir-, 
tauto knygą: 

SKAUSMO PERGALI 
Vieno dienoraščio fragmentai 

„Skaitydami slo dienoraščio frag 
mentus, matysimo, kad kelias J skau 
SIIMI pergale, yni labai vargingas. Juo 
kellauJantiH puola ir keliasi: Jis ko
pia } pergales kalną žaizduotom ko
jom, nudažytais keliais ir kruvinom 
rankom. Iš Jo *klu trykšta vllt'es 
šviesa, pranašautai.ti skausmo per
galę džiaugsmo iomijo". 

Kaina $1.50 f žsisak-U: 
„D K A I ( .A S" 

, * , 

Julia Ann Savickas 
Gyveno 10052 So. La Salle 8t. 
Mirė rugsėjo 21, sekmad., 

1962, 830 vai. ryte, sulaukus 
68 m. amžiaus. 

Gim€ Lietuvoje. Kilo IS Ra
seinių apskričio, Vidukle par. 

Amerikoje išgyveno 60 m. 
Paliko dideliame nuiNTalmo 1 

sūnus — Joseph Jr.; 3 duk
terys — Bertha Maly, Mario 
Uogda, Stephonle lirooks Ir 
žentai; 4 antikai, Ir kiti gimi
nes, 'draugai ir pažjstami. 

Priklausė prio Tretininkų 
Draugijos. 

Kanas pašarvota* Cooney 
Mortuary 12 K. 112 Pi. 

Laidotuvių įvyks rugsėjo 25, 
ketvirtadionj. is koplyčios 10:00 
vai. ryto bus atlydėta l Visų 
šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal 
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydčtus i fiv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, 
žentai, anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Coo
ney Mortuary. PPlman 5-0372 
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ANTANAS GURSKIS 
Gyveno 718 West 18th St.f Chicagi, 111. 

Mirė rugsėjo 21, sekmad., 1952, vai. ryte, sulaukęs 72 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Žagarės parapijos, 

Stungių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona — Agnieška po tėvais Nor

kus; 2 sūnus — lst Sgt. Tony U.S.A.; Petras ir marti Louise; 
duktė — Stella Gurskis; 3 anūkai; sesuo — Suzanna Benevi-
čienė ir jos šeima gyvena Aurora, 111. ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas sūnaus koplyčioje, 659 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 25, ketvirtadienį, iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marti, duktė, anūkai, sesuo su šeima 
ir kiti giminės. 

Telefonas SEeley 3-5711. 

iCSHMa 

Eiic Williams 

Medinis Arklys 

i » > y i Į I — < • « > •* ' 
Nauja Vytės Nemunėlio knyga 

LIETUVAI TftVYNEI 
Patiems niažiausiepnn skaitytojams 
Spalvotos VI. Vijoikio iliustracijos 

Kaina §9c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R Ą U G A S 
2334 S. fcftklejr Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Tai viena nuostabiausių moder-
Iniųjų laikų apysakų. 

Tai pirmaeilė istorija apie žmo
gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 

100 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A 'J G A S 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

• iVV 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
— •aviidnko — 

St. Casimir Monoment 
Company 

3914 West f I IKI Street 
Vienas Blokas ano Kapinių 

DldžUasias Paminklams 
Plamj PaslitaJdnuMi Mesto 

Talei CEdarcrest 3-6335 

• — • 
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TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame Ketuviua pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Anociation, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Cbicagoj. Pas mm kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South W€stern Ave. Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

JOHN PAKEJU President \ 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniaii nuo 9 ki • vakaro. Trečiadieniais uidaryta visą dieną. Seitadienuu 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

LIETUVIŠKA (STAIGA 
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; JUOZAPAS NEDZVECKAS 
Gyv. 7329 S. St. Lawrence flve., tel. TR 4-4520. 
Mirė rugsėjo 22, pirmad., 1952, 3:30 vai. ryte, sulaukęs 68 m. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Lydos apskričio, Kalesnykų parapijos, 

Senkonių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 51 metus. 
Paliko didefMirne nuliūdime žmona — Marijona po tėvais Va-

lockaite; Duktė'-- Ona Bublis, žentas Antanas ir anūkė Mar-
garet; 2 sūnūs --- Juozapas, J., marti Bronislava ir anūkas Juo
zapas III; Jonas, marti Florcnce, anūkė Teresė; š vogė ris Ste
ponas Valackis ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevtčiaus koplyčioj, 4348 So. Ca-
lifornia Ave. 

Laidotuvės Įvyks penktadieni, rugsėjo 26, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, sūnūs, marčios, anūkai, švo-
geris ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. Telef. LA 3*3572. 

-
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R. I. Studentai tomis paskaito-1 Klysta tas, kurs mano, kad 
mis naudojasi ir kaikurie per,savo rūpestį jis gali vyne pas-
televiziją eina literatūros, psi-! kandinti, jį tegalima tik, kaip 
chologijos, geografijos, ekono- *»*agiV gėlę savo karštomis 
mijos ir muzikos kursus,. gau 
darni ir užskaitas. 

vienatvės ašaromis laistyti/ 
— Strindberg 

A. A. 

APOLONIJA SADAUSKIENĖ 
• 

(po tėvais Pateckaitf) 
Gyveno 6028 So. Albany Ave., Chicago, 111., tel. RE 7-0420. 
Mirė rūgs. 20 d., 1952 m., 4:15 vai. ryte, sulaukusi senatvės. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Vabalninku parap., 

Daunorių kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas; 2 dukterys Fran-

ces ir Lucy Srubas ir jos vyras Edward ir anūkė Nancy; se
suo Ona Tamalunas; švogeris Bruno Sadauskas ir jų šeimos 
ir daug kitų pusseserų ir pusbrolių, o Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas pašarvotas Sullivan koplyčioje, 2701 West 63rd St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 23 d. Iš koplyčios 9:00 

vai. ryto bus atlydėta j Gimimo Panelės Švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje *įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę lieka Vyras, Dukterys, Žentas, Anūkė, švogeris, Pus
seserės, Pusbroliai Ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas, telefonas YArds 7-1911. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia flvenue 
Telefonas Blshop 7-9719 

% AM 1U LANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
1410 8. 50t* AVE. 

CICERO UJL 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. WE8TERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhaU 3-2109 

LIODĖSIO VALANDOJ 
ŠtukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air CondiUoned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gaueirae 
koplyčia arfllau Jūaij namų. ^ ^ 
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SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansiji pntarnn\i-
i mis y r a teikiamas 
dieną ir u a k t J. Rei
kale Saukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 
llosclanrfo dalyje i r 
v i s o s e Chtcafos Ir 
tuojau* imtar-
iiaujani. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2S14 Wout 28rt PLACE Tel Vlrginia 7-6672 
10766 S. MIOHIGAN AVE. PUllma* 5-1270 

- PETRAS P. GURSKIS 
659 VVėst ,18th STREET Tel. SEeley 3^711 

— - J -

ALFREDAS YASAITIS-VAHCE 
1446 Soutfi 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc t-lOOS 

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

Telephone YArds 7-1911 
_ L l 0 | | i R D A $ F> BUKAUSKAS 
10821 S. MBCHIGAN AVE. Tel. OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 8. UTUANICA AVE. Tel. YArda 7-3401 

> ^ ^ . • * » - —*V ^-

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. UTUANICA AVE. Tel. YArde 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

UOMADDAS A. EžERSKIS 
1U46 WEST 16Ui STREET Tel. VArUs 74781 

"*•• '•»'S: v, 
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IŠ ARTI IR TOLI 

X Seseles, sudėjusios pirmus 
apžadus rugpj. 15 d. Šv. Kazi
miero vienuolyne: 1. Sesuo M. 
Juozela, Lucile Bandyk, Nekal
to Prasidėjimo, Chicago, III. 2. 
Sesuo M. Cabrini, Franciška Pe 
riard, Nekalto Prasidėjimo, Chi
cago, 111. 3. Sesuo M. Teresilda, 
Geraldina Dranginytė, Prisikė
limo, Philadelphia, Pa. 4. Sesuo 
M. Odilia, Irena Milavickaite, 
kilus iš Kauno, tremtine. 5. Se
suo M. Elisa, Terese Clarkson, 
šv. Juozapo, Scranton, Pa. 6. 
Sesuo M. Gorėti, Janina Maje-
rytė, kilus iš Tauragės, Visų 
Šventų, Chicago. 7. Sesuo M. 
Simeoną, Rūta Ambrose, Šv. 
Antano, Cicero, 111. 8. Sesuo M. 

A. J. VALSTYBĖSE 
— A.L.R.K. F-jos Kongresas 

Detroite, š. m. rugsėjo men. 26-
28 dienomis Detroite, Statler 
viešbutyje, VVashington Blvd., 
ir Park Ave., įvyksta A.L.R.K. 
P-jos 32-sis kongresas. Tai vie
nas iš reikšmingiausių įvykių 
Amerikos lietuvių katalikų gyvz 
nime. Šalia svarbių posėdžių bei 
įdomių paskaitų ir pranešimų, 
kongreso metų įvyks visa eilė 
visuomeninio pobūdžio susibū
rimų bei parengimų. 

Registracija pradedama ket
virtadienį po pietų. Penktadienį 
9 vai. ryte; šv. Mišios šv. An
tano bažnyčioje, 3553 W. Ver-
nor hgwy. ir 11 vai. oficialus 
kongreso atidarymas ir pirma
sis posėdis viešbutyje. 

Šeštadienį 1 Vai. viešbutyje 
iškilmingi pietūs, kuriuose taip 
pat dalyvauja diecezijos ir ame-

ivMUMuuj 

— Ktin. Bronius Jurkšas, pa
gyvenęs keturis mėnesius North 
Bay, Ont., arkivyskupo kviečia
mas, išvažiavo į Edmontoną, 
kur eis vikaro pareiga3 anglų 
parapijoje ir drauge rūpinsis lle 
tuvių dvasiniais reikalais Ed-
montone ir apylinkėje. 

IKE KLAUSOSI APIE KRAUJO VEIKIMĄ 

t 

rikiečių valdžios atstovai. 7 vai. 
Joana Shamauska.tė,. y a k a r e d i d ž j u , i g k o n c e r t a s i r 

šv. Jurgio, Bridgeport. 9. Sesuo ! š o k i a i K o l u m b o V y č i ų g a l ė j e , 
M. Rosalima, Teresė Banach, m Q W o o d w a r d A v e . Koncerte 
šv. Nikalojaus, Chicago, 111. 10. l d a , j a a o l i a t g I z a b e | j M o t i e . 
Sesuo M. Natalija, Joana Chris ^ i a t a s A K u č l ū n a 8 

tensen, šv. Kryžiaus, Chicago, 
111. 11. Sesu© M. Klarencija, Pa-

Oen. Eisenhower, Respublikonų prezlden:inis kandidatas, kraujo 
aukojimo centre, Indianapolis, Ind. Frank Sisson (kairėje) ir 
Hugh Diokėy aiškina jam kraujo plazmos veikimą. (INS) 
• i i i » i . • i i i i m 

Žinios iš okup. Lietuvos 
BolSevikiŽki b a t a i — Minėdami „stalininę gele-

+ . . . „ T . žinkelininkų dieną", ir Lietuvos 
pas.re.ske Mannhemio, Pop.enuje Sov. L.etuyoje v.s- ) e ž i n k e l i n i n k a i b u v o u 

kas tvarkoj, bet ne tikrovėj.' 

tricija Rūdaite, Šv. Pranciš
kaus, Indiana Harbor, Iind. 

X Ona Petravičiūte, buv. 
Klaipėdos Valst Teatro aktore, 
šeštadienį, rugsėjo 27 d. ir sek 
madienį, rugsėjo 28 d. Inter
national House salėje pirmą sy
kį pasirodys ūkininkes Sakalie-
nes — motinos vaidmeny. Chi-
cagos žiūrovams artistė puikiai 
atsimintina iš stipriai sukurto 
Motinos vaidmens J. Grušo dra 
moję „Tėvas" ir iš „4 Draugų" 
vaidinimų. 

X^ Elzbieta Jonušiene, buvu-

ir Br. Budriūno vyrų kvartetas 
Sekmadieni 11 vai. iškilmin

gos pontifikalines šv. Mišios, ku 
rias atnašaus J. E. Vysk. V. 
Brizgys, pamokslą sakys prel. 
P. Juras. 3 vai. viešbutyje aka
demija — Vysk. M. Valančiaus 
150 m. gimimo sukakčiai pa
minėti ir iškilmingas kongreso 
uždarymas. Programoje visa ei
le žymių kalbėtojų: Vysk. Briz
gys, prel. Balkūnas, prof. Ku
čas ir senatorius Blair Moody. 

— New Yorko studratai atei
tininkai, kurie buvo nuvykę į 
studentų ateitininkų stovyklą 
VVatervliet'e, Mich., nuoširdžiai 

VOKIETIJOJ 
— Paminėjo Tautos šventę. 

Vokietijoje, lygiai, kaip ir visa
me pasaulyje, šiemet taip pat 
iškilmingai paminėta rugsėjo 8 
d. šventė. Daugiausia ji buvo 
minima sekmadienį, rugsėjo 7 
d. Įspūdingesni minėjimai buvo 
suruošti didesnėse lietuvių ko
lonijose ir darbo kuopose. Į 
Schvvetzingeno darbo kuopą, ku 
rios vadas yra kap. Neimanas, 
buvo nuvykęs ir paskaitą skafr-
te prof. Z. Ivinskis. Programo
je su lietuviškomis deklamaci
jomis 
valst. teatro aktorė Aid. Ere-
taitė, prof. J. Ereto duktė. Į 
plačiau suruoštą minėjimą Diep 
holze Vasario 16 d. gimnazijo
je buvo pakviesta Vliko vado
vybė. Negalėdamas į jį nuvykti, 
Vliko pirmininko pavaduotojas 
dr. P. Karvelis pasiuntė gimna
zijos direktoriui A. Giedraičiui 
sveikinimo raštą, perduodamas 
minėjimo dalyviams Vliko lin
kėjimus. Kartu pareikštas 
džiaugsmas, kad tas svarbus 
lietuvybės židinys išsilaiko ta
rytum stebuklu, vis augdamas 
ir stiprėdamas. Pasirodo, mini
moji gimnazija pradeda atkusti. 
Ji turi jau 100 nuolatinių rėmė
jų, pastoviai aukojančių po 20 
dolerių, be to, yra iš viso jau 
apie 1,800 lietuvių, kurie regu-

CHICAGpS ŽINIOS 
Merga ič ių d r abuž i a i I — Chicago* Ateitininkai nori 

I atgaivinti Lietuvoje labai pri-
Chicagoje turi pasisekimą g i j u a i g r a ž ų p a p r o t į V ė l i n i u v a . 

naujas SDS (Supply the De- k a r ą a p l a n k y t i a r t i m u j ų k a p U 8 , 
mand for Supply) sąjūdis, išsi- u ž d { Un ž v a k u č i S i a i g m e_ 
pletes tarp moksleivių ir stu- ° .. . 
denčių. Jų tikslas - reikalauti ^ s J e h n i ų popiete organizuoja 
iš parduotuvių, kad gamintų pa- S v ' K a z > ™ e r o kaP>"»* lankymą. 
dorius drabužius mergaitėms. T e n b u f l t r u m P a r e h S i n § 8USl" 
Tas sąjūdis atsirado prieš tre- telkimo valandėlė ir aplankyti 
jus metus Cincinnati mieste, artimųjų kapai. 
kur atnešė gerus rezultatus,; __ ^ m a ž l v a i k a l b u v o p a . 
kuo pasekę ir chicagietės. Tas 1 | k U teatre bet v ė H a u m o t i n a 
sąjūdis grupuojasi apie mok- a t e i r a d a M r s . D o r a Jean Hoff-
sleivių katalikų akcijos dali- „ .X1 - . .. , . . . 

AJO^K o i m a n pareiškė, jog ji buvo pali-
nius CISCA. Buvo net specialus . r T . ' į , . .. . . .. ,. kusi vaikus teatre, kai ji nuėjo jų suvažiavimas, pavadintas y. . . , . . « , . . 
kvojančiiį 69 įka i č iu s primena š* * nusipirkti. Policija 4 va-
šeštą-ir^devintą Dievo įsaky- j l a n d a s t u r § J ° ž a i s t i 8U vaikais, 
mą). Suvažiavo atstovių iš dau- — Vakar prasidėjo ruduo. 

Oro biuras skelbia, kad šiais 
metais ruduo bus šiltesnis negu 

gelio didžiųjų miestų. 

Chicagietės nutarė pasekti 

Kokie ten pvz. gaminami batai, 
prisipažįsta ir pati „Sov. Lit-
va". Mokinys S. nusipirko Vil
niuje „Dinamo krautuvėj" porą 
Šiaulių „Elnio" pagamintų 

Vilniuje, Vingio parke, įį „iškil
mingą posėdį", kur jiems buvo 
įteikta raud. vėliava, pravaryti 
per masines vaikštynes, o ga
liausiai Jaunimo stadijone bu-

Clevelando mergaičių pavyzdžių; P a P r a s a i 

— ruošti parodas padoriųjų ma- — Chicago* Ateitininkų me
dų. Joms pasisekė susitarti su tinė švente dėl labai svarbių 
Morris B. Sachs parduotuve, ku-| priežasčių iš spalio 26 d. nukę
ri paruošė tokias padorių madų l i a m a į lapkričio 9 dieną. 
parodas mokyklose, parodė juos 
per televiziją. Mergaitės ėmė tą1 

minti populiarinti klasių disku
sijose, plakatais. Tai rado prita
rimo ir mokytojuose, ši pava
sarį mergaitės mieste padarė 

ŽINIOS 1$ KITUR 

vo suruoštos „Lietuvos geležin-
sport. batukų .r c.a pat juos m i n i a W . ( l a i k r a š č i o ) g a r b e i 
užsimovė. Tačiau pakeliui puse . ,,. . _ . _ • . , 

.. Z i i . . . i krepšinio varžybos. Pasirodo, 
pu8padž.o a tknto o kol pas.eke l e ž i n k e l i n i n k 8 0 C . l e n k t y „ ė s e 
namus, gavo eiti tik su pamu- L i e t u v o 8 g e l e ž i n k e l i n i n k a i ) U . 

si Kaune Sporto Rūmų šeiminin ' d gkoja savo Dvasios Vadui kun. j liariai remia gimnaziją. Gimna 
kė ir ten turėjusi valgyklą, šio
mis dienomis išnuomavo užkan
dinę Chicagoje, 8036 So. Raci-
ne ave. E. Jonušienė turi platų 
patyrimą šeimininkavimo srity
je, šiame darbe laikinai jai tal
kininkaus jos duktė Nijolė. Už
kandinės atidarymas įvyks se
kantį pirmadienį, rugsėjo 22 d. 

X Lietuvių Teatro rudens se 
zono atidarymui statomoji P. 
Vaičiūno komedija „Naujieji 
žmonės" sutampa su Lietuvių 
Rašytojų suvažiavimu Chicago
je. Tai gera proga pasiilgusiems 
teatro tolimesniųjų kolonijų ra
šytojams aplankyti vieną iš dvie 
jų L. Teatro spektaklių Inter
national House salėje, 1414 E. 
59th Street. 

X Kan. V. Zakarauskas rug
sėjo mėn. 17 d. pakrikštijo Vi-
talio ir Marijos Žukauskų sūnų 
Antano, Vitalio ir Petro var
dais. Vitalis Žukauskas yra 
Liet. teatro Dramos artistas, 
žmona medicinos daktarė. Krik 
što tėvais buvo Alfas Brinką ir 
Gražina Steikūnaitė, ponios Žu
kauskienės mokslo draugė. 

X Agron. J. Tautvidas i r bu
halteriai P. Aušiura, K. Mar
cinkevičius bei Virpša S. anks
čiau dirbo fabrikuose, bet, pra
mokę anglų kalbos ir ameriko
niškos buhalterijos, visi dabar 
gavo darbus ofisuose, kaip bu
halteriai. Jie visi pernai baigė 
buhalterijos kursus. Naujais 
darbais visi yra patenkinti. La
bai gerai, kad mūsų tautiečiai 
gauna geresnius darbus. 

• 
X Genovaite Mečytft, p-nios 

Stephens merginų choro solistė 
(sopranas) dabar priklauso prie 
Gimimo Švč. Panelės parapijos 
choro. Jubilėjiniam koncerte da 
lyvaus kaip soliste. Ji išpildys 
Ave Maria, Gunoud su choru. 
Koncertas ir banketas rugsėjo 
28 d. 6 v. v. parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Ave. 

X Back of the Yards Journal 
paminėjo apie Dariaus-Girėno 

J. Pakalniškiui už parodytą vi
sokeriopą paramą kelionės me
tu. 

posto naujos valdybos instalia
ciją, įvyksiančią sekmadienį, 
rugsėjo 21 d. Taipgi paminėjo 
apie Don Varnas posto rengia
mus šokius šeštadienį rugsėjo 
20 d. Dariaus-Girėno salėj. 

X Dr. Petras Kisielius, gyv. 
1604 S. 49th Ave., Cicero, 111., 
iš pirmo karto išlaikė medici
nos egzaminus, gaudamas teisę 
verstis praktika Illinois valsty
bėje, žada greitu laiku atida
ryti „office" Cicero lietuvių ko
lonijoje. 

X M. Stankiūtė, S. (indėnas, 
ir E. Pačaliūnienė, Šv. Kaz. Se
serų Rėmėjų pikniko komisija, 
rūpinasi visu kuom, kad suteik
tų savo brangiems bičiuliams 
malonų ir linksmą laiką. Tad ne 
pamirškite — Rėmėjų piknikas 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., Vy
tauto Darže! 

-
X Rytoj, trečiadienį, rūgs. 

24 dM šaukiamas L. Sąjungos 
Centro Valdybos ir kuopų at
stovų mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas labai svarbus, nes 
bus svarstomi seimo reikalai. 
Susirinkimo pradžia 8:00 vai. 
vakare, šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. 

X „Naujuosius žmones", šią 
pagarsėjusią ir Chicagoje dide
lio pasisekimo sulaukusią ko
mediją yra paskutinė proga pa
matyti per Lietuvių Teatro se
zono atidarymą šį šeštadienį Ir 
sekmadienį International House 
salėje, 1414 East 59ta St., kur 
ir anksčiau įvykdavo Lietuvių 
Teatro vaidinimai. 

X Lithuanian Chamber of 
Illinois Direktorių Taryba prof. 
Mykolo Biržiškos 70 metų am
žiaus sukaktuvių proga pasiun
tė jam sveikinimo raštą ir $25. 

zija po atostogų pradėjo moks
lą su 115 mokinių* ir" 14 moky
tojų. Visoj Vokietijoj veikia 4 
pr. mokyklos su 86 vaikais. 
Tiek jas, tiek gimnaziją taip pat 
paremia Balfas ir kt. organiza
cijos. 

— Surado 5 jachtas. Vokie
tijoje yra surastos Klaipėdos 
Lietuvių Buriuotojų Sąjungos 5 
jachtos, minimajai sąjungai pri 
klausiusių atskirų klubų nuosa
vybė. Jas visas karo metu buvo 
konfiskavusi Šventojoje vokie
čių kariuomenė, ir nuo 1943 m. 
jomis naudojosi Klaipėdos vo
kiečių pov. laivų mokyklos ka
rininkai. Artėjant bolševikams, 
kai visi buvo evakuoti, iševaka-
vo ir jas. Tačiau jų dalis (5) vė
liau buvo surasta V. Vokietijo
je — vokiečių buriuotojų, pa
reiškusių lietuviams savo dėkin
gumą, ypač inž. Brodekės, pa
stangomis. Visus šiuos reikalus 
tvarko PLB; jachtų pasisavin
tojams teisme keliama byla. 

— Bendruomenes nariai. Šiuo 
metu Vokietijoje yra Jregistruo 
ti 7,797 bendruomenės nariai, 
iš jų 4,342 britų zonoje, 3,210 
— amerikiečių ir 245 — pran
cūzų. Stovyklose gyvena dar 
per 4,000. Iš Bonnos krašto vai 
dyba yra gavusi pritarimą pa
remti sodybų statybą 50 šeimų. 
Norima pastatyti taip pat gim
nazijai savus namus. Statyba 
atsieitų apie 500,000 DM. 

— Puošiama bažnyčia. Lon
dono lietuvių bažnyčia labai 
graži. Gražios, lietuviškos deko 
racijos vilioja kiekvieno sielą ir 
visi džiaugiasi pamatę savo baž
nyčią taip gražiai išpuoštą. Da
bar norima padaryti, kad lie
tuvių bažnyčioje visi galėtų klū
pėti ne ant grynų klaupkų, bet 

šąlu. 
Kitas pirkėjas per dvi valan

das visai atsisveikino su savo 
batais. Pernai tuo būdu batų 
vertė pačių bolševikų buvo „pa
žeminta". 1 mil. rublių, o už 4 
mil. rublių buvę, grąžinta kaip 
brokas. Ir tai — ne pirmas at
sitikimas. V. Ribikauskas* „Tie
soj" nusiskundė, kad Klaipėdos 
valst. prekyba iš to paties Šiau
lių odos-avalynęs kombinato ga 
vo 5,553 poras įvairios avaly
nės, bet berūšiųojant ją teko pa 
skirti ir parduoti tik kaip ant
ros ir trečios rūšies. Iš Kauno 
„Sodybos" gautus 804 kg mar
melado teko visus grąžinti, nes 
buvo visiškai netinkamas... 

Sunki moterų būkle 
Moters ir motinos padėtis 

okup. Lietuvoje ypač sunki, l/ž-
ta t vietoj realios paramos jos 
dengiamos ir maitinamos... bol
ševikiniais medaliais. M. Kavi
naitė" „Tiesoj" (52.6.1) giriasi, 
kad 1944-52 m. buvo apdovano
tos medaliais 23,067 daugiavai
kės motinos, 767 gavo „motinos 
didvyrės" vardą, 7,337 — „mo
tinos šlovės" ordinus, 14,934 — 
„motinystės medalius". Sustam 
bintiems kol. ūkiams vadovauja 
per 50 moterų, 52 paskirtos 
kol. ūkyje pirmininkų pavaduo
tojomis, 22,000 yra „moterys 
delegatės", meisterių yra 363, 
lengv. pramonės darbininkų 61 
proc. sudaro moterys, traktori-
nėms brigadoms vadovauja 21, 
traktorininkėmis dirba 89 etc. 

kovojo I-ją vietą", dėl to buvo 
pasveikinti Sov. S-gos susisiek, 
ministerio Beščevo ir polit. val
dybos viršininko čumačenkos. 
Ir tarp pačių geležinkelininkų 

rinkliavą ir sukėlė $1,500 pra
vesti tai SDS kompanijai. M. B. 
Sachs parduotuvė dar paaukojo 
$1,000 premijoms už padorius 
drabužius. Vasarą įvyko tokių 
madų paroda Blackstone. Nau
jų, padorių fasonų parodoje bu
vo 430, M. B. Sachs krautuvė 
parūpino apie 2,500 tokių pado
rių suknelių, iš viso ta parduo
tuvė tokių drabužių išstatė už 
$100,000. Ir kita parduotuvė — 

daug yra rusų. Dabar geležin- ™. A. Lewis — tuoj paruošė to 
kelininkai turi dėvėti uniformą, 
primenančią enkavedistų uni
formas. 

. 
— Volgos Dono kanalą pava

dinus Lenino vardu, Lietuvos 
soviet. mokslininkų vardu J. 
Žiugžda paskubėjo pareikšti sa

kių drabužių $20,000 vertės. 
SDS mergaites lanko krautuves 
ir visomis progomis agituoja už 
padorius drabužius. 

Jos išdirbo specialias taisyk
les, pagal kurias drabužiai ne
turi būti perdaug dekoltuoti, ne 
iš peršviečiamos medžiagos, ne-

vo džiaugsmą" ir drauge „pa- p a l i e k a m a l i k a n u g a r a n e p e r . 
sididžiavimą', kad „galėjo pn- d a u g a p tempti megztiniai. 
sidėti prie didingosios statybos, I 
dalyvaudami kanalo statyme, Į Drauge su drabužių padoru-
visa eilė akademijos bendradar
bių, kaip prof. B. sivickas, mok 
slinis bendradarbis J. Kazlaus
kas ir k t." Kazlauskas buvo „ko 
mandiruotas patyrinėti" Sara
tovo srities baseinų hidrobiolo
gijos. 

— Vilniuje {vyko Pabaltijo 
architektų pasitarimai. Be lat
vių ir estų į pasitarimus atvyko 
ir Leningrado bei Maskvos at
stovai, kurie, nesukę ilgai gal
vos, LTSR architektų s-gos pir
mininkui Jonui Kundzei patiesė 
ant stalo Lietuvos miestu ir kol 
chozų išplanavimus ir rekon
strukcijas ir davė patarimus, 
kaip nenutolti nuo Stalino „sti
liaus". 

— Biržuose įvykusioje mo
kytojų konferencijoje praneši
mą atliko rajono liaudies švieti
mo vedėja mokytoja Ėlekaitie-
nė. 

mu mergaitės ugdo ir doros 
jausmą bei pamėgimą krikš
čioniškos moralės dėsnių. 

Va kaip nukalbėjo 
Komunistinės Čekoslovakijos 

švietimo ministeris pareiškė sa
vo kalboje, jog aštuonių valan
dų darbo diena esanti atgyve
nusi kapitalistinių laikų lieka
na. Esą nedavanotinas nusikal
timas, jei darbininkas pasitrau
kia iš darbovietės tik todėl, ka<* 
atidirbo 8 valandas. 

Prievarta Čekoslovakijoje 
Komunistai Čekoslovakijos 

Broumovo benediktinių vienuo
lyne internavo 590 seselių vie
nuolių ir jas ėmė siųsti į audimo 
fabrikus. 

13 naujų ligoninių 
JAV davė leidimą statyti 13 

naujų katalikų ligoninių ir svei
katos namų, kurių pastatymas 
kainuos 11 milionų dolerių. 

Kolegiją pavertė šunynu 
Čekoslovakijoje, Doupove, bu

vusi katalikų kolegija dabar 
komunistų paversta policijos 
šunų mokykla. 

PLANINGAS TAUPOMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turetę atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
i'rauėk taupyti šiandien! 

MUTUAL 3X«/SAVING$ 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W . Cermok Rd. • Chicago 8, I t l 
JOHN J. KAZANAU SKAS, Pr.s. • T«L VI rgfala 7-7747 
Savinos Intured to $10,000 by F .S .L I .C 

AUSTRALIJOJ 
— Katalikai kampininkai 

spaudoje. „Australijos Lietu
vis" rugpjūčio mėn. 30 d. Nr. 
17 įsivedė dar vieną specialų 
skyrelį „Katalikų Gyvenimas", 
kurį redaguoja Pr. Pušdešris. 
Ta proga redakcija savo žody 
„Horizontus praplečiant", tarp 
kitko savo žygį taip įvertina: 

Įvesdami naują skyrelį mes 
manome, kad tuo pačiu bent da
linai bus užpildyta ta spraga, 
kuri atsirado katalikų gyveni
me sustojus eiti „Užuovėjai", a t 
stovavusiai katalikų reikalus. 

Ramybė yra natūrali nuotai-
X Kun. J. Grinte, šv. Kry- j ka, gerai besitvarkančios, pačios 

žiaus parapijos vikaras, vakar Į S U savimi vieningos širdies. 

pridengtų kilimėliais. Tuo rei- M e s teiP P a t manome, kad tuo 
kalu jau padarytas nutarimas, P ^ i u bus pilniau pasitarnauta 
ir renkamos aukos. m ū s l * bendriesiems reikalams ir 

sudaromos palankesnės sąlygos 
kovoje už lietuviškumo išlaiky
mą mūsų bendruomenėje, nes 
niekam juk ne paslaptis, kad 

išvyko rekolekcijoms. 
• • -.i 

ffumboldi t prie lietuviškųjų parapijų Šian

dien eina didelis tautiškas dar
bas". 

— Literatūros vakaras Syd-
nėjuje. Rugpjūčio mėn. 23 d. 
Sydnėjaus „Šviesos" sambūris 
surengė pirmąjį literatūrinį va
karą, kuriame dalyvavo su savo 
naujausia kūryba: Juozas Žu
kauskas (su baigiamo rašyti ro 
mano „Jokūbas Monkus" ištrau 
ka) , Vincas Kazokas (su eilė
raščiais iš paruošto spaudai sa
vo poezijos rinkinio), Juozas 
Matikovas-Jūragis (su eilėraš
čiais) ir Petras Pilka-Pilkalnis 
(su apysaka „Antanėlis"). Kal
bamo vakaro pasisekimas skati 
na lietuviškos kūrybos žodžio 
menininkus dažniau pasirodyti 
bendruomenės viešumoje. 

— Jurgis Purvinas yra laimė
jęs Adelaidės „The News" su
ruoštą anglų kalbos vertimų 
konkursą. 

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

] 
53-CIŲJŲ METŲ MODELIO S Al JONO 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 Ė 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. 

FURNIT11M CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 2-4226 
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