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Trumparegių planas 
DR. V. LITAS, Vokietija 

Belgijos socialistas Spaak Europos Tarybos susirinkime pa 
tiekė Vakarų ir Rytų santykių atslūgdinimo ir Vokietijos suvie 
nijimo problemos išsprendimo planą. Reikia pasakyti, kad j< 
planas sudaro Rytų Europos tautų "nurašymo" politikos tęsinį 
Pabaltijo valstybes jis neribotam laikui atiduoda sovietams. 

Visų pirmiausia Spaakas nu 

i 

rodo, kad Adenauerio laimėji
mas yra Europos laimėjimas. 
Bet nėra galutinis laimėjimas: 
išvadų darymas yra visų Vaka
rų Europos valstybių reikalas. 
Spaako įsitikinimu, Adenauerio 
laimėjimas prives Vokietiją ir 
PrancOp.iją prie suartėjimo, be 
kurio Europos sujungimas nėra 
įmanomas. Manyti, kad Vokie
tija perstiprus suvienytos Eu
ropos partneris, yra nerimta, 
nes Europos bendruomenėn 
įjungta Vokietija mažiau pavo
jinga. Vokietijos priėmimas ar 
nepriėmimas į Europos tautų 
bendruomenę nėra pasirinkimo 
klausimas. 

Sunku dabar pasakyti, koks 
pakaitalas atstotų jau supla
nuotas tarptautines Europos 
institucijas. Prancūzų laikraš
tis "Le Monde", siūlydamas at
sisakyti Europos tautų inte
gracijos ir sugriauti Atlanto 
Sąjungą, nori artimesnių san-

tiesioginiu susitarimu su Ame
rika. Noras sutrukdyti Vokie
tijos apginklavimą yra sieki
mas nepasiekiamo tikslo. Rusai 
turi pasirinkti katras iš tų 
dviejų Vokietijos apginklavimo 
būdų suteikia didesnio Sovietu 
Sąjungai saugumo. Aišku, di
desnis rusams saugumas, ka
da Vokietija bus įjungta į Eu
ropos armijos paktą. 

Neorganizuota Europa atsi
duria prieš alternatyvą: Sovie
tų Sąjunga arba Amerika. Bet 
Europa turi išlaikyti nepriklau
somumą: ji negali pasidaryti 
nė Amerikos satelitas. Pirma
sis tikslas dabar yra Europos 
suorganizavimas ir tarpusavis 
pozicijų stiprinimas. Tik po to, 
kada bus atgauta stiprybe, 
Jungtines Europos Valstybės ir 
Amerika ras bendrą kalbą At
lanto pakto rėmuose. Tada at
siras kitokia kalba ir su rusais. 

Prieš kurį laiką Churchill pa-

Nors ir tokia skylė atsirado šiame tanklaivyje, tačiau jis dar pajėgė savo jėgomis įplaukti į Los 
Angeles laivų dirbtuves. Skylę išplėšė nežinomos kilmės sprogimas vandenyne. Nėra miltinai su-
žeisų įgulos narių. (INS) 

tykių su Rusija. "Šitokia pran- siūlė Rytų Locarno idėją. "Ne-
cūzų politika yra Vakarų išda- galiu sakyti, kad Locarno ter-
vimas" — sako Spaakas. minas man labai patiktų. Lo-

Vokietijos suvienijimas, Spa-įcarno sutartis nebuvo bloga, 
ako manymu, yra kertinis eu-ibet sutarties galas nebuvo ge-
ropinės politikos akmuo, šita 
problema yra pasaulinio masto. 
Be Vokietijos žemių suvieniji
mo pasaulinė taika nėra užtik
rinta. Kokiu būdu Vokietijos 
vienybė turi būti a ts tatyta? 
Negalima ignoruoti pasitarimų 
su rusais. Bet ar už Vokietijos 
žemių suvienijimą reikia ru
sams mokėti betkokią kainą? 
Spaako atsakymas: Ne. "Ne
turi atsitikti, kad Vokietijos su
vienijimo sąlygos leistų ru
sams, atsitraukus nuo Elbės, 
rytojaus dieną atsidurti prie 
Reino." 

Vokietijos demilitarizavimui 
ir neutralizavimui Spaakas ne
pritaria. Nėra žinoma, ar ir ru
sai nori pilno Vokietijos neu
tralizavimo. Jų notose yra di
delis prieštaravimas. Bet už-

ras", — tvirtina Spaakas. Lo
carno sutarties pagrindas, pa
gal Spaaką, yra dvejopas: visų 
pirmiausia sovietams siūloma 
multilateralinis nepuolimo pak
tas, o Spaakas siūlo tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos su
daryti demilitarizuotą zoną. Ši
tas susitarimas iš vienos pusės 
turi būti pasirašytas Sovietų 
Sąjungos, o iš kitos pusės — 
Amerikos, Anglijos ir Europos 
Politinės Bendruomenės, kuri 
kaip visuma turėtų sėsti prie 
derybų stalo. Sovietams leng
viau susitarti su Europos Ben
druomene, į kurią yra įtraukta 
ir Vokietija, negu su Vokietija 
atskirai. "Aš tikiu, kad tam 
tikros Europos teritorijos ne
utralizavimą galim pasiūlyti. 
Nežinau, ar kariniu požiūriu ši-

tarizavimo idėja, nes Vokieti
jos demilitarizavimas dabar 

minimų apie neutralizavimą ta demilitarizuota zona turėtų 
yra. Rusai nori, kad vokiečiai kokios reikšmės, bet sukūri-
nutrauktų politinius, ūkinius, j m a s demilitarizuotos Jzonos, ku-
kultūrinius ir socialinius santy- ' r į būtų už Vokietijos rytinių 
kius su Vakarais. Rusų politi- sienų, turėtų psichologinį vei
kos pasisekimas Vokietijos at-!kimą ir parodytų mūsų gerą 
žvilgiu reikštų visų Europos ; valią ir norą siekti taikos su 
vilčių galą. Tada pasaulio jėgų j Sovietų Sąjunga." Spaakas ne-
pusiausvyra pakryptų komu- i pasakė, koki kraštai turi įeiti 
nizmo pusėn. į "demilitarizuotą zoną". Rei-

Turi būti atmesta ir demil kia manyti, kad šita zona, kuri 
skirtų Vokietiją nuo Sovietų 
Sąjungos, turėtų apimti bent 

yra pats blogiausias problemos j Baltijos kraštus ir Lenkiją. Pa-
sprendimo kelias. Vokiečių į jun- j g a i Spaaką, šitie kraštai galu-
gimas į Europos Bendruomenę tinai atitektų sovietams. Bet 
yra galimas tik pagal lygybės a r toks demilitarizavimas iš vi-
principą, nes teisių ir pareigų i s o galimas? Ne demilitarizuo-
lygybė yra Europos Bendruo- tos zonos kūrimas, bet tik Ry-
menės pagrindas. tų Europos tautų išlaisvinimas 

Naivūs žmonės tiki, kad už- įg barbariškiausios sovietų 
puolimo atveju Europą apgins \ vergijos užtikrins taiką. 
Amerika ir todėl Vokietijos ap-j Spako planas yra beprinc^pi-
ginklavimo idėja sutinka didelį, n ės politikos pavyzdys, nes pa-
pasipriešinimą. Vėl prasideda j remtas tik jėgos žaidimu. To-
atskirų valstybių apsignklavi- kia politika yra didžiausia žmo-
mas, bet tai yra Europos vals- nijos nelaimė 1938 m. tok :a 
tybių silpnumo ženklas. Euro- politika išdavė Čekoslovakiją ir 
pos Gynybos Bendruomenės pa- atnešė II Pasaulio karą. 1945 
laidojimas yra Eurcpos žlugi- m. Jaltoje ir Potsdame buvo 
mo užantspaudavimas. Spaakas išduoti Pabaltijo kraštai, Len-

Dokeriy streikas bus 
teismo sustabdytas 

NEW YORK, sp. 5. — Prezi
dento sudaryta komisija rado, 
kad laivų krovėjų fdokerių) 
streikas Atlanto pakrantės uos
tuose sudaro kraštui ne tik di
delių nepatogumų, bet ir neša 
nepaprastai didelius nuostolius 
uostams, visuomenei bei patiems 
daibininkams, todėl neabejoja
ma, kad komisija siūlys prezi
dentui sulaikyti streiką 80 die
nų pagal Taft-Hartley akto pro
cedūrą. 

Streiko sulaikymą diktuoja 
dar ir ta aplinkybė, kad darb
daviai nebežino su kuo derėtis 
dėl sutarties, nes šiuo metu 
vyksta dokerių pers i grupavimas 
tarp dviejų viena su kita kon
kuruojančių unijų ir todėl neaiš
ku, kuri unija laimės dokerių 
pasitikėjimą. 

Teismo įsakymo sustabdyti 
streiką laukiama antradienį 
(gal net šiandien), nes jau šian 
dien iš ryto prezidentas žinojo 
komisijos pasiūlymus. 

Rusija paleido 11 
vokiečių generolų 

BERLIN, sp. 5. — Iš Sov. Ru
sijos jau paleistų vokiečių be
laisvių tarpe šeštadienį netikė
tai atsiradę 11 generolų. Jie pra 
nešė, kad jų žiniomis dar 140 
vokiečių generolų yra gyvi be
laisvių stovyklose. Jie sunkaus 
darbo stovyklose nedirbę, iki 
Maskvos buvę atvežti miega
muose vagonuose, o nuo Mask
vos iki Vokietijos automobiliais. 
Apie generolų atvykimą iš anks
to vokiečių įstaigoms nebuvo 
pranešta. Per paskutines septy
nias dienas sovietai jau atga
beno 2,621 vokiečių belaisvių. 
Visi jie buvo užlaikyti kaip nu
teisti karo nusikaltėliai. Grįž
tantieji atveža žinių apie jau mi
rusius ir dar gyvus. 

• Prancūzai Indolcinijoje tei
gia, kad Raudonosios upės del
toje jau sunaikinę apie pusę ko
munistų puolimui parengtų jė
gų. 

Rhee žada indus išblaškyti 
Amerikiečių kariuomenei įsakyta budėti — P. Korėjos 

kariuomene atitinkamai pajudėjo 
SEOUL, sp. 5. — P. Korėjos vyriausybė pagrasino išvyti iš 

Korėjos Indijos kariuomenę, jei, anot jos, nebus liautasi žudyti 
belaisvius. 

P. Korėjos * vyriausybės pyk
tis kilo po dviejų riaušių anti-
komunistų belaisvių stovykloje, 
kurių metu 3 belaisviai buvo nu
šauti, o 10 sužeisti. Belaisvius 
saugojanti Indijos kariuomenės 
vadovybė teigia, kad belaisviai 
sukėlė riaušes norėdami pabėg
ti, o P. Korėjos vyriausybė tei
gia, kad jos kilo todėl, jog In
dijos kariuomenė nemoka savo 
pareigų eiti arba eina jas ša
liškai, visus klausymus spręsda
ma tik komunistams palankiai. 
Daug skundų repatriacijos ko
misijai yra įteikusi ir sąjungi
ninkų karinė vadovybė per sa
vo atstovus armisticijos priežiū 
ros komisijoje. 

Be grasinimo išvyti indus yra 
ir pažadas paleisti tuojau visus 
į demilitarizuotą zoną suvežtus 
antikomunistus belaisvius, ki
nus ir pietų korėjiečius. 

Šitie P. Korėjos vyriausybės 
pasiketinimai yra pranešti ofi
cialiomis notomis sąjungininkų 
karo vadovybei ir paliaubų prie-

dėl, kad išmontuoti lėktuvai yra 
kaip ir atsarginės dalys, kurių 
karišku inventdriumi laikyti gal 
ir nesą reikalo. Sąjungininkai su 
tokiu išmintingu aiškinimu ne
sutiko. 

Pabėgęs lenkas mato 
karę už 10-15 metų 

CHICAGO, sp. 6. — Iš len
kų delegacijos pabėgęs New 
Yorke dr. Korowicz vakar bu
vo pas lenkus Čikagoje ir spau
dai ta proga pareiškė, kad Ru
sijos-Amerikos karą jis numa-1 
tąs tik po 10-15 metų. Jį išpro
vokuos Rusija po to, kai įsiti
kins, jog nieko nebegali laimė
ti kitu būdu (infiltracija). 

Lenkijoje buvę neseniai gan
dų, kad tarp politinių ir kari
nių grupių Rusijoje esąs stip
rus konfliktas. Jo manymu, Ma-
lenkovą gali pakeisti vienas ka
rinių vadų, tačiau tolimųjų dis
tancijų tikslai mažai pasikeisią. 

žiūros karinei komisijai. 
Atitinkama kryptimi yra pa- S p e c i a l i o s b r i g a d o s 

judinti ir P. Korėjos kariniai 
daliniai, tačiau tarp tų dalinių 
ir belaisvių bei indų stovyklų 
demilitarizuotoje zonoje stovi 
stiprūs amerikiečių daliniai, ku
riems įsakyta budėti. 

Atvirai išjuokia 
PANMUNJON, sp. 5. — Ko

munistai ikšiol nieko nėra pra
nešę paliaubų priežiūros komi
sijai apie karinių medžiagų įve
žimą ar išvežimą iš Š. Korėjos. 
Sąjungininkai jiems priminė, 
kad galima įrodyti, jog jie yra 
žymiai sustiprinę karinę aviaci
ją. Komunistai atsakė, kad yra 
įvežtų Š. Korėjon išmontuotų 
lėktuvų, bet apie tai nebuvo 
pranešta nė komisijai nė neutra 
lių valstybių inspektoriams to-

netiki, kad sovietai mėgintų už
pulti suvienytą Europą. 

Po Vokietijos rinkimų ru
sams yra žinoma, kad Vokieti
ja bus apginkluota: ji bus ap
ginkluota Europos Gynybos 

kija ir Balkanų kraštai ir šitas 
išdavimas padėjo pagrindus da
bartiniam chaosui, kuris irgi 
turės pasibaigti karu. Vakarų 
saugumas negali būti apmokė
tas Rytų Europos tautų krau-

Bendruomenės rėmuose arba ju ir ašaromis. 
Prezidentų pora. Panamos prezidentas Remon su žmona (vidury
je) svečiuose pas prez. Eisenhowerį. Remon buvo atvykęs Pana
mos kanalo sutarties taisyti. (INS) 

slopina opoziciją 
BERLIN, sp. 5. — R. Vokie

tijos vyriausybė per spaudą va
kar prisipažino, kad tebesutinka 
didelį darbininkų pasipriešinimą 
tuose miestuose, kur birželio 17 
d. vyko streikai ir riaušės. 

Partijos centro komitetas iš
siuntęs į rytinę Saksoniją spe
cialias brigadas „kovoti su smū
giais, nukreiptais prieš partijos 
pareigūnus ir partijos būsti
nes." Į didžiuosius Leuna ir Bū
na chemijos fabrikus įvesta par
tijai ištikimų darbininkų, kad 
jie „tramdytų priešiškų agentų 
veiklą." 

Tas pats šaltinis pripažino, 
kad partijos žmonės Čekoslova
kijos ir Lenkijos pasienyje jau
čia didelį svetimų agentų spau
dimą atsisakyti ištikimybės par
tijai ir režimui. 

Vokietijos moterys 
BONN, sp. 5. — V. Vokie

tijoje moterų yra 3 milionais 
daugiau, negu vyrų. Jei prieš 
karą vokietė daugiau tenkinosi 
ramiu šeimininkės gyvenimu, 
tai po paskutinio karo iš 22 mi-
lionų šeimų maitintojų 9 milio-
nai yra moterys, nes vyrų tos 
šeimos arba neteko arba jie yra 
globos reikalingi invalidai. Vo
kietės todėl dabar užima vietas 
visose profesijose, jų pilna fa
brikuose, labai didelis procentas 
vadovauja savo nuosavam vers
lui arba ūkiui. 

Eden vyksta Maskvon tartis? 
Ambasadoriui pavesta Edeno atvykimą pasiūlyti. — Jei 
Maskva sutiks, Churchill paskelbs partijos konierenciįoj 

LONDON, sp. 5. — Ryšium su ateinantį šeštadienį praside
dančia Anglijos konservatorių partijos konferencija šią savaitę 
turės būti rasti Anglijos atsakymai kaikuriais sensacingesniais 
bėgamaisiais užsienio politikos klausimais. 

Tų klausimų grupę sudaro vi
si klausimai, kurie sukasi ap
link Korėjos taikos konferenci
ją ir paskutinę Maskvos notą, 
pasiūliusią šaukti dvi konferen
cijas: keturių didžiųjų valsty
bių Vokietijos reikalu Ir penkių 
didžiųjų (kom. Kiniją pride
dant) pajieškoti priemonių įsi
tempimui pasaulyje sušvelninti. 

Korėjos taikos konferencija 
pakibo ore komunistų blokui 
užsispyrus, kad jon būtų pak
viesti ir kaikurie „neutralūs" 
kraštai. Tuo planu komunistai 
siekia patiekti konferencijai 
svarstyti ne tik Korėjos, bet ir 
kitus klausimus ir tuo būdu 
konferenciją supainioti, Korėjos 
klausimo sprendimą uždelsti ir 
už nuolaidas Korėjoje mėginti 
išsiderėti sau reikalingų dalykų 
kitur. 

Vakar iškviestas namo minis-
teris Sehvyn Lloyd. vadovaująs 
britų delegacijai Jungt. Tautų 
sesijoje. Patikimi šaltiniai tei-

kalu bepasakyti partijos konfe
rencijai, o per ją, žinoma, pa
sauliui. Jo padėtį lengvina fak
tas, kad pati Maskva paprašė 
konferencijos Rytų-Vakarų san
tykiams aptarti . Kadangi Mas
kva nustūmė į šešėlį spalio lf> 
d. pasiūlytą konferenciją Vokie
tijos reikalu, skirdama visą dė
mesį konferencijai šaltojo karo 
sušvelninimui aptarti, tai Chur
chill darys viską, kad šią pasta
rąją konferenciją suorganizuo
tų. 

Socialistu laikraščio Rey-
nolds Neirs politinis kores
pondentas skelbia, ka-d Chur
chill ateinanti sekmadienį pa r 
tijos konferencijoje paskelb
siąs, kad Edenas vyksta į 
Maskvą tos konferencijos su
organizavimo reikalais. 
Edeno kelionę paruošti pa

vesta naujam ambasadoriui Mas 
kvoje. Jis vos tik Maskvon at
vykęs ir skiriamųjų raštų nėra 
įteikęs, tačiau Molotovas gavęs 

gia, kad jis iškviestas pasiimti | p r a n e š i m a > k a d naujasis ambasa 
plano, anglų vyriausybės sutar 
to Korėjos konferencijai iš ak-
lygatvio pamėginti išvesti. Tas 
planas siūląs leisti abiem pusėm 
pasikviesti kaikurį skaičių „ne
utralių" valstybių. Procedūri
nės pakvietimo smulkmenos ne
žinomos (JAV yra padariusios 
tuo reikalu nuolaidą siūlydamos 
tą klausimą palikti išspręsti pa
čiai konferencijai). 

Antrą problemų kompleksą 
sudaro projektai, liečia pasita
rimus su Maskva. Churchill dar 
nesąs apsisprendęs ką tuo rei-

New Yorko rinkimai 
NEW YORK, spalio 5. — Šio 

miesto mero rinkimai vyksta 
lapkričio 3 d. Jokios partijos ne
remiamas nutarė vėl kandida
tuoti dabartinis meras Impellit-
teri, kurio kadencija pasižymėjo 
nuolatiniais konfliktais. Demo
kratai pastatė buv. sen. \Vagner 
sūnų, vadinama liberalų partija 
(kuri stipriau reiškiasi tik New 
Yorke) turi savo kandidatą, ku
ris artimas demokratams. Res
publikonai išstatė gub. Dewey 
draugą Riegelman, su kurio var-
du yra surištas susisiekimo pa
branginimas New Yorko mieste, 
įvykęs šią vasarą. Esant 4 kan
didatams, balsų suskaldymas 
bus didelis, ypač tos gyventojų 
grupės, kuri normalioje būklėje! 
nedvejodama balsuotų už demo-! 
kratų kandidatą. 

dorius nori matyti Molotovą 
kuogreioiausiai. 

• Visų tikėjimų bažnyčiose 
Berlyne vakar vyko gedulo pa
maldos už mirusį burmistrą Re-
uterį. 

Kalendorius 

Spalio 5 d.: šv. Placidas ir 
draugai. Senovės: Palemonas ir 
Upinė. 

Spalio 6 d.: šv. Brunonas. Se
novės: Buivvdas ir Guoda. 

Oras Chicagoje 
Giedra, bet karščiai palaužti. 

Temperatūra apie 72 laipsnius. 
Saulė teka 5:52, leidžiasi 5:27. 

Kalifornijos vicegubernato-
rius Knight tapo gubernato
riumi, Warren paskyrus aug-
šč. teismo pirmininku. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Pirmą kartą savo istorijoje Graikijos ir Turkijos kariai ..ko

vojo" prieš tą patį „priešą" Nato kariniuose pratimuose, kurie 
dabar vyksta plačioje erdvėje nuo Italijos iki Rusijos sienų. Iki 
prisidėjimo prie Nato Graikija ir Turkija ivsuose karuose buvo 
priešingose pusėse. 

—Italijoje sudaužytas sovietų šnipų žiedas, kurio vadai yra ita
lai komunistai, išmokyti šnipinėjimo sovietų šnipų mokykloje 
Prahoje. 

—Viceprezidentas Nixon vakar išvyko į Tolim. Rytus su drau
giškumo misija. Žymiausioms to regiono politikams jis išvežė 
gen. MacArthuro laišką. 

—Buv. Persijos premjerui Mossadegh formaliai pareikalauta 
mirties bausmės už krašto išdavimą, neteisėtą parlamento palei
dimą ir kariuomenės susilpninimą. Jo teisimas prasidėjo šešta
dienį. 

—Sovietų lakūnas su Jak lėktuvu vakar nusileido Jugoslavijo
je iš Bulgarijos atskridęs, bet dar nepaskelbta nutūpimo priežas
tis: bėgo ar paklydo? 

—Jugoslavija savo atsakingų vadų lūpomis skelbia, kad svei-
kina sumanymą siūlyti sovietams saugumo garantijas, bet įsvčja, 
kad Vakarai turi būti stiprūs kariškai ir nepuolimo garayi+ijds 
Rusijai davę. Jugoslavijai patinka, kad Vakarai imas; iniciaty
vos ka nors konkrečiai siūlyti. 

—Šiais metais iš sovietiškos Vokietijos pabėgo į vakarus apie 
26,000 ūkininkų. Jų žemė bus konfiskuota, jei negrįš namo iki 
spalio 15 a\ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O I S Pi rmad 

M. Krupavičius 

Povilas Matulionis 
/ 

Prisiminimų žiupsnelis 
(Tęsinys) ir gir ininkus. Girininkus t a 

. . „ . , priemonė palietė daugiausia j s v c t į m u žmonių iš to tono neiš-
Rcspubhkos gerove virs visako ^ k u H e b u v o i š b ė d o s paim-j e i d a v o m . S a v 0 t ikrai taut išką e-

Minėtais laikais nepateisina- t i — ne specialistai, prisiplakė- i tį-Ketą sulaužydavom, kiek pri
mas buvo formalizmas kalbama- liai, kurie ir veržėsi ten, kur ga- s į m e n u tik prie svetimų valst.y-
jame klausime, neats ižiūrįs nei Įima buvo anais laikais leng- j b i ų žmonių. Pr is i ta ikydavom 
tuolaikinių respublikos nei žmo- viau pagyvent ir dar pasipelny-; m a t p r i e "Europos" kultūros. 
nių reikalų, lygiai buvo nepa- ti, kad ir neleistinais keliais, j C i a anuometinei silpnybei pasi
te is inamas ir beatodair inis miš- Bet tų neparengtųjų ta rpe buvo 

ku bet t a aplinkybė mudviejų' šio pasaulio. Merga stipri , ją pa-
santvkių nepakeitė. J is man pa- žįstu bus gera šeimininkė jau-
siliko dėdė, o aš jam vaikas. I r navedis ta ip pa t ne is kelmo 
tas t i tu lavimas buvo toks natū- , i šspir tas subrendęs vyras k a * 
ralus ir šeimyninis, toks t radi- reik. Juk j au virskapis metelių 
ciniai lietuviškas, pagaliau, ir \ stuktelėjo. Tik ar savo jėgas 
pateisinamas, nes jis buvo 25 
metais vyr. už mane, kad ir prie 

ko naudojimo reikalavimas. Iš- labai gerų norų ir naudingų pa-
eitis buvo viena - vidurio ke- sišventusių žmonių. Tokie buvo 
lias. Tos linijos mudu su Matu- pamokomi kursuose ir palieka-
lioniu s tengėmės laikytis. Mano mi savose tarnybose. Tarnau to-
įsit ikinimu ją laimingai išlai- jų kadrai buvo rengiami moky-
kėm ligi savo darbo toj s r i ty ga- klose ir kursuose. Vienos moky-
lo. Pradžioj esant labai gyvam klos negalėjo parūpint i tiek 
reikalui iš nus ta ty tų miško kir- žmonių, kiek gyvenimas reika-
timo normų išėjom, bet kiek lavo. Reikėjo tenkint is kelių 
badą numalšinus, pradėjom suk- mėnesių kursais. Nekar tą teko 
t i a tga l į normą, nors ir gerokai man dalyvauti ir kursų ir mo-
žmonių keikiami. Tokiais laikais kyklų egzaminuose. Stebėjau 
populiarumo jieškojimas - nepa- : Matulionį. J is buvo labai kie

t as egzaminatorius. Iš kandida
tų reikalavo gero išeito kurso 
žinojimo ir geros kandidatų mo
ralės. Jo tezė buvo sveika ir 

duodavom, keldamiesi į t a rp
taut inio "mandagumo" augšty-
bes, kad ir savo lietuviškojo 
sąskaiton. Matulionis buvo t i t -
nagiškai kietas kupiškėnas, ne
buvau minkštas ir aš, be to bu
vau, kaip dzūkas, karš tas , j is 
ta ip pat nebuvo šaltas, bet vis 
tik sugyvenom visą laiką gra
žiai, nors nevisada mudviejų 
nuomonės sutapdavo. Kaikada 
nuomonėms išsiskyrus pasi tar i 
mus nut raukdavom ir vienas 
k i tam duodavom laiko pagalvo
ti. Bet neprisimenu nei kar to , 
kad nebūtum susi tarę ir aš kaip 
viršininkas būčiau davęs tokį a r 

te is inamas. Respublikos gerovė -
virš visa ko. 

Miškų kir t imo metinės nor
mos peržengimas reikėjo kuo 
ki tu kompensuoti . J tą kompen
saciją reikia įskai tyt i miškų miškas galima leisti t ik tokie < m u d u n e t i k " m i š k ų r e į k a l a i s , 

bet net savo asmeniškais, daž
nai intymiais. Abu vieniši bu-

kitokį įsakymą, kuris būtų ne-
remtina — prie tokio lobio kaip s u t a r t a s su juo. Tardavomės 

« . . . i * i i i * 

žmonės, kurie buvo gerai pa
rengti savo darbui ir kurie savo 
pareigas norės eiti sąžiningai. v o m . T o k i e ž m o n ė s su savo ar t i -

pradėjome plačiu mas tu vykdy- j Iš to matyt is , kaip neteisingai m i a u s i a i s d r a U g a i s tokius reika
lus aptardavo. Pris imenu vieną 

želdinimą, draudimą ganyti miš
kuose ir miškų tarnautojų gero 
kadro paruošimas. I r tai visa 

apskaičiavai tokiam žygiui. 
"Matai , vaike, mergos man jau 
neberūpi, bet va kas - J ankus 
didelių nuopelnų Lietuvai vyras . 
Duktė netekėjusi, senmergė pa
siliks. Savo ženybomis noriu 
j am bent kiek už jo nuopelnus 
ats idėkot ." Taip mūsų pasikal
bėjimas baigėsi. Elzbietos Jan-
kiūtės j is nevedė. Kodėl, j is vie
nas težino. Pa t s jo niekad ne
klausiau. Pe r j au t r i tema. To 
pasikalbėjimo ir Elzbietai nie
kad nesakiau, nors buvau kelis 
ka r tus su ja susitikęs, net čia 
t remtyje . Nemaniau, kad mano 
kiek žaismingas žodis jį būtų 
nuo sumanytų vedybų atbaidęs. 

(Bus daugiau) 

PERKRAUSTOME BALDUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 
vietoje ir iš tolimesnių distancijų 

P a t a m a n i a m s pieriai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUKOHIS 
6930 So. Talman Ave. 

Tcl. GRovehil l 6-7096 
CHICAGO 29, ILL. 

Tel. ofiso H E 4-6600; rez. P R 6-7333 

DR ANTANAS ALEKNA 
GYDYOOJAS IR CHLRURGAf 

1957 W. Garfieid Blvd 
VAL: 1—4 lf «>- t» 

šeštadieniais nuo* 12 iki 4 vai. p i 
iSukyrus ketvirtad \r 8^kma<* 

&R. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų ir moterų ligos 
ol59 South Damen Avenae 

Medi ei ne and Surgory Bulklliuy 
t'itmad., t i tč iad. 10—4; antrad., 

penktad. 10—J p.p. ir nuo 6—& v.v 
Seštad. 10—12 v. p. 

Ofiso tel. P R . 6-7H0O 
Namu tel. TR. 4-1766 

l'el. ofiso ARmitage 6-0161 
1V1. buto GRaceland 2-0203 

OR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.MOHTHWEST MEDICA-L CENTER 
2336 \Vest Chicago Ave. 

Vai: 1—3:30, 7—9 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad. 

ryto — 1 v. p. p. trečiad 
v. p. p. Seštad. 

i «• v . 
ia—4 

t i . Pažymiu, kad tas mas tas ta ip I apie Matulionį kalbėjo tie, ku-
pat priklausė nuo anuolaikinių j rie į jo lūpas dėjo tokius žo-
sąiygų - t rūko pinigų ir t rūko j džius — "jei buvai kada miške 

grybaut i ar r iešutauti , tai gali 
gaut i ir tarnybą miškų sr i tyje". 
Už tai išleistuosius per jo koštu-
vą ir į s ta ty tus į miškų tarnybą 
žmones j is globojo kaip savo 
vaikus. Nelengvai juos iš tos 
tarnybos atleisdavo. Tik įsitiki
nęs bloga valia geros širdies 

specialistų. Miškų želdinimą pra 
dejom plačiausiu, kiek ta is lai
kais įstengėm, mastu. Į tą 
sritį buvo į t rauk tas ir smė
lynų st iprinimo — jų ap
sodinimo darbas . Pamiškių 
gyventojai ganydavo nuo am
žių miškuose. Miškuose ga-

TELEVIZ1JOS, RADIO IR 
F O N O G R A F A I 

G E R A N U O L A I D A 
Garant i ja — Išsimokejimal 

APARATŲ SETAISYMAS 
r i u m , j i s a t ė j ę s p a s m a n e l m i - į dirbtuvėse ir namuose at l iekama* 

prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

kartą, kai Matulionis j au buvo 
Žemės Ūkio Akademijos rekto-

nisteriją prašneko: "Matai , 
vaike, pas i ta r t atėjau. Tu daug 
išmanai, padėk man rūpimą 
klausimą išspręst. Ženytis su
maniau". — Ar mergą jau turi 
nusižiūrėjęs ? p a k l a u s i a u . 
"Kaip gi, tur iu , Jankų Elzę" 

nvmas buvo neatmezgamai su- j iem nerodė. Tuo keliu einant K ą ^ £ i e v e p a d ė k Matulio 

LDflinfl 
OTCLCVĮSIOn 

Aes- s^rvice :lu D 
r i š tas su jų ūkininkavimo siste- Lietuvos miškai būtų išgyvenę n i o į p ė d i n i o v i s u o m e t pasiilgęs 3130 S. Halsted, DAnube6-6887 
ma. Reikėjo pirmiausia miškų sunkią krizę be ypat ingų sukre- i a u k d a v a u . Netuščiomis išeisi iš 
ganyklas išjungti iš jų s is temos; timų ir būtų įstoję į sveiką ke-
ir ka r tu sugriaut i amžiną pa- lią. Matulionio negirdėjau pra-
protį. Viena ir k i ta buvo neleng- s našaujant miškų žuvimu. I r to-
vas dalykas. Reikėjo veikti ap- į kioms pranašys tėms nebuvo pa
galvotai ir a tsargia i , laipsniš
kai. Čia pasireiškė dvi nuomo
nės — vieni iš kar to , kaip ran
ka nukirs t i visus papročius ir 
visas s is temas, kiti, kurių tar
pe buvau ir aš, laikėmės pir
miau minėtos a tsargios politi
kos. Mano pusėn stojo ir realu
sis Matulionis. Man ministe-
riaujant buvo smarkiai aprėž
tas žmonių skaičius, kuriems j Seniausia ir Populiariausia 
dar buvo leidžiama ganyt is miš
ke, būtent t ik tiems, kurių že-

grindo. 
1923 metais t apau Žemės Ū-

kio ir Valstybės tur tų ministe-
riu. Formalūs mudviejų su Ma
tulioniu santykiai pasikeitė. 
Buvom pradžioj pažįstami, pas
kui bičiuliai, paskui bendradar
biai, dabar aš tapau jo viršinin-

mė rubežiavosi su mišku. Galu
tinai turėjo būt i l ikviduotas ga
nymas miškuose prie mano įpė
dinių. Pr ieš tuos žygius suinte
resuoti ūkininkai piestu šoko. 
Nelengvai išraunami papročiai, 
juo labiau kai jų nenaudingu
mas žmonių nesuprantams, o jų 
naikinimas laikomas nereikalin
gu ponų prasimanymu. Nepri
klausomybės pradžioj miškų 
ta rnauto jų kadras buvo labai 
apverkt inoj būklėj . Buvo* giri
ninkų sunkiai savo pavardę pa
rašančių. Buvo tokių, kuriems 
papras to kvadrato išmatavimas 
buvo nepasiekiama gudrybė. 
Moralė buvo ta ip pat neaugšto 
lygio. Girtuokliavimas, padėji
mas vogti mišką; kyšių ėmimas 
buvo nere tas reiškinys. Be to 
ir augštesnėms vietoms miškų 
administraci joj užimti parengtų 
žmonių toli gražu neužteko. Dar 
man teko skirti miškų urėdais 
a rba kitos specialybės žmonių, 
kaip pavyzdžiui — Raudondva
rio miškų urėdu buvau paskyręs 
chemiką iš profesijos. Teko skil
ti į t as vietas ir be augšto miš-. 
kų mokslo. Tarnautojų kadras 
reikėjo dviem keliais tobulinti , 
— senų kadrų valymu ir naujų
jų rengimu. 

M i i kini n kų ruoši ma^ 

Atleis ta buvo šimtais . Dau
giausia valymas palietė žemes
niuosius t a rnau to jus — eigulius 

LIFTUViU BENDROVĖS 
Baldu Krautuvė 

C h i c a g o j e ! 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant jūsy sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer flve., į vakarus nuo California Ave. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 

l e l . ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos REpubl io 7-78(18 

DR. S. BIEZIS 
iiTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
. AX..: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
i reeiad. Ir sekmad. ofisas uždaryta* 
-x̂ .<.tad. tik nuo 1—8 vai. popiet 

Rezid. 8241 \% ftlth PliACfc: 

Tel. ofiso H E 4-5849, rez. H E 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-fc 
Antr. 1-5, treč. ir lest . pasa i sutartie* 

Tel. ofiso \VA 8-3060, rez. OO 4-1181 

0R. Z. DANILEVIČIUS 
^ ŪDYTOJAS IR CHIRURGAI 

10748 So. Michigan Ave. 
vi&SKjiUA deStau. 
tftt 4 f. p. p . . 

ir Bckmttu 
<uu . i* i * ». p. p . , / — 9 v. vai 
l i gon iu* prlitua tik pagal susitariu.v 

«MSB8au <>»,-./• «o v* ana* %»* 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SI»KC. REUMATINĖS IK 
SAN ARI V EIGOS 

Ligonius priima antradieniais nuo 
6:30 iki 8 ;30. Kitu laiku pagal susi
turimų, telefonu: CLiffsidc 4-5054 

4 0 3 8 A r c h e r A v e . 

TeL ofiso VI 7-0600, rez. Vi 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
vilDKTOJAS IR CHlRURGAto 

tftpec. moterų tigos "* akušerija, 
4055 Archer Ave. 

t a m p a u Archer ir Canterma Av. 
« A U . I — * ir b—» v i. p 

įbAtijrus ociCiuaaieulu& 
IĮ Ofiso LAfayette 3-1707. Rezideneijos 
" FlUmore 3-S614 (Maywood, m.) 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

širdies, vidaus ir vaiki; l igos 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Valandos nuo I—4 ir nuo 6—8 po 
pieti.i kasdien išskyrus sekmadienius 

Tcl. 

OFISO VALANDOS: 
rirmad. . 

šoštad. 0 
antrad., penktad ir 

r. r y l o ik i 4 :30 p. p . 
Troeiad. 0 
Ketvirtad. 

ryto iki 12 v. d. 
9 ryto iki 8 vak. 

VIEN GERŲJŲ 
IŠD1RBYSČIŲ 
RAKANDAI, 

TELEVIZIJOS, 
REFRIGERATORIAI, 

PLOVYKLOS, 
KILIMAI, 
PEČIAI IR 

VISOS KITOS 
NAMAM REIKMENYS 

APKAINUOTOS 
MAŽOM KAINOM. 

Lengvi Išsimokejimai 
VIKIOMKr RRIl lPKITftS Į: 

4181-83 ARCHER AVE. 
P R I E RICHMOND GATVRS 

Tel. LAfayette 3-3171 
»?%-, ,<=s^ 2* 

žinokite kodėl vis daugiau 
šeimų taupo čia 

MOtUkh Mntaupy skyrius yra tinkamiausias ln-
testmantul pinlgy, kuriuos iaimes turi Invsstuotl 
atsargiai — pinigy vaikams mokslui užtikrinti, na
mui nusipirkti, savo gyvonimo saugumui sustiprinti. 
SiOroklto | apdraustas 21a santaupas kaip | savo 
loimos flnanslnoa atoltloa svarbią dali. 

UN1VERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted S t 4 Chicago 8, i ą 
Telefonas: HArmarke t 1-2028 

TALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadie
niais nuo 9 ryto iki 4 viL vakaro. Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta, 
šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 8 vaL po pietų. 

NEMOKAMAS PARKING LOT 1804 SOUTH HALSTED 

ofiso YA. 7-1166, rez. ST. 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wcst 35th Street 
( k a m p a s Halsted ir 35-ta gatvfi) 

VAL.. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

TELEFONAI 
OfL«o Buto 
FlUmore S-2007 CiHumbai 1-SiS 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 Nortb Broadvray 
M E L U O S E P A R K . l l .L. 

Vai. 6:30-9 vai. vak.. išskyrus sek m. 

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. R E . 7-919S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:81 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta. 

GRovehi l l 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. T. paga 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 W e a t M a r q o e t t * B d . 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butais 1832 So. 40th Ct. v 
Telefonas REliance 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 rVeat 59th Street 

VAL. 8—4 popiet. 6:80—8:80 tut 
t'r«<*lad pajral sutAHa 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos HUltop 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAfl 
2428 VV est Marąuette Bd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir seštad p a s a i sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG« 

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

Trečiadieni tik susitarus 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 
4646 So. Aahlaad Ave. Chl<*g« 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., iaa 
tad. ir s ekmad t ik pa*al a u t a m 
TeL ofiso T A 7-4787, rem. P R « - l 0 » 

i ei 

DR IRENA KURAS 
SPEC. KŪDIKIU LR VALKŲ LIGŲ 

7156 So. \Vestern Ave. 
(MED1CAL C E N T E R ) 

Pirmad., trečiad., penktad. nuo 6-8 
v. v. šeštad. nuo 10 v. r. iki 1 v. p. p. 

Ofiso telef. KI publlc 7-1168 
N a m ų telef. WAlbrook 5-3765 

TeL ofiso YA 7-5557, rez. R E 7-4966 
DR. FRANK C. KWINN 

( K V I E C I N S K A S ) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4206 vVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4316; Rez. GU 4-2988 

Tel. ofiso GR 6-5399 Pi* 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 68 Ir Artes ian) 

VAI 9 — 4 p p Ir nuo R—8 v vak 
Šeštad. nuo 2—4 vai. p. p. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — PTJllman 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

11750 S. Parae l l 
Vai. kasdien 2—4 popiet Ir 6—S v. v. 

Išskyrus trečiadienius 
• i . . . . • — i i i — i . i - • - - n . — — 

Ofiao I I cllow, 5-0348, rez. VI 7-2489 

DR" F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4255 VVest 63rd Street 
West-Lawn Medical Bldg. 

Pirmad., antrad., trečiad. ir penktad. 
nuo 1 p. p. iki 8 v. p. p. ir nuo 7 v. 
v. Iki 9 v. v. Seštad. nuo 11 Iki 12 v. 
ir nuo 2 v p. p. iki 6 v. v. 

Ketvirtadieniais tik susitarus. 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

2 7 5 0 VVest 7 1 s t S t r e e t 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo l 
iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1821, 
jei neatsi l iepia — VIncennes 6-8900 

Ofiso Ir buto telef. H E m l o e k 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 S. VVestern Ave. 
Vai.: 6:80-8:80 vai. vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. 

Sešt. vak. Ir sekm. uždarvts 

Kabineto ir buto telef. PA. 6-1717 

DR J. J. PLIKAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6318 Irving: Park Road 
Vai. kasdien išskyrus trečiadienius 
nuo 2 iki 6 p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais nuo 2 iki 6 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarime 

Tel. Ofiso L.\3-IJ)1!>: BtStO CK 3-77KK 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DANTISTAS 

Priėmimo laikas nuo 1 o iki 1:2: nuo 
2 iki <i vai. vak. Ir Tiki 9 vai. vak. 

4*353 A r r h e r A v e n u e 

Ofiso telefonas Blsnop 7-2525 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v.* 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia st iklas Ir rėmu* 
4701 S. Damen Ave., Chicago, D-

Aankite — T A 7-7181 
Priima, vakarais 6 Iki v. aestač 
to ryto Iki 4: trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

DR. k J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

N a u j a s a d r e s a s r 4 2 5 5 W . 6 3 r d S i 
Ofiso teL KEUanoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehil l 4-0617 

VM&M 

Lietuvių Auditorija 
3133 So. Halsted St., Chicago, III, 

Telefonas — VIctory 2-6172 

SEKMADIENI, SPALIO K t N . 11 DIENA 
— Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyrius ruošia metinę visų organizacijų 
Lietuvos laisvinimo konferenciją. 

Po konferencJtfos 7 vai. vak. šo\tai. 
Grotu BALIO IVVKšTO orkestras. 

nn ŠEŠTADIENI, SPALIO 10 d., vak. 
RAMOVES KONCERTAS 

visuomene kuo skaitlingiausiai 

ar bato OLcrmpio 1-4 IM» 
DR. P. KISIELIUS 

vnvro. lA.« TP ^mRirRGAi? 
14*5 So. 4tHh Ot , OkMio 

Kasdlra 1—a v. ir 6—I v. vakaro 
RAitadlentals 12—% v ir t — b t . * 

Butas 1604 So. 4 f tb Ave. 

K v i e č i a 
dalyvauti. Perskai tę "Draugą", duokite I 

ij kitiems pasiskaityt i . 

Valandos: 1—I p. m . 6—8 p. m 
Trečiad. ir seštad. pagal sutarti. 

TeL ofiso OL 4-025S, rez. VA 7-6388 

0R. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CBLlRURGft 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirm., Antr.. Ketv. ir Penkt 

6:30—8:80 vai. v. 
Šeštadieni 2—4 vai. p.p. 

Tel. ofiso VA 7-0554. rez. MI S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antra , aukštas) 

^r-rpn V A L : to Iki 12 v. ryto noo 
• Url 4 v o.p.: nuo 1 Ucl «: to » « 

Offcm tel. TR 4-60OO. Rez. RO 2-58*1 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 West 79th Street 

Rezid. 1908 South Troy Street 
VaL pirm., antrad.. ketv., penk' 

1—4 i r 7—6:16 . 
tr«M»/< \r %•* •- -1» 

neatsi l ieps vlrčminit i tel f 
saukite M l d w a j S-OOOi 

tu 

DR. FL. lAULAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

gpeo. ohlrurglnfifi ligos 
OR. E. TALLAT-RELPgA 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS? 
6002 West 16th Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. p. 
Šeštadieniais 10—12 ir 2—I p. p 

TeL Ofiso TO 8-0956 Rez.: R O 9-1881 
Je i neatsi l iepia šauki t GKntral 6-22»« 

TeL ofiso HE 4-2128, rez. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAfl 

Spec. ch irurgin is l igos 
6255 South Western Av< 

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

sekmadienia is uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
8267 S. Halsted S t 

VaL: 1-4 ir 6-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 T. p . p. 

Ofisas ir rezidencija — TArds 7-1626 
ir YArda 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

Kasdien nuo 6:10 iki 8:16 
Šeštadieniais nuo 6 lkl 6 

Tel. of iso VI 2-1581, rez. VI 9-0749 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Kampas Halsted Ir 81-oa ajairl i 

802 W. Slst Str. 
Priėmimo valandos 2—4 p. p. Ir 
6—8 v. v. Seštad. 2—4 po pietų 

Tel. ofiso PRospec t 6-9400; 
rez. HEmloek 4-8851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaSkevičiūte ) 

GYDYTOJA I R CHIRURGC 
6560 So. Western Ave. 

Vai . k a s d i e n 1—S p. p . ir n u o 6 — 8 
v. vak. Šešt. 1—4 p. p. Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarus. 

TeL ofiso P R 6-6446, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 0 W e s t Marquett*» Rd. 
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p..- 6 lkl 1 vak. 

Trečiad. ir Šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257. rez. P R 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR GHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v 

Telefonas OLvmpic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 491h Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p 

penkt. I—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

treč., šešt. 8-—8 p. p 
ryte 

V A L pirm. 
penkt. 10—12 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo laikas pairai susitarimą 

Telefonas t . l to tch i l l 6 -«785 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

11 mėty patyrimas 

"eL YArd* 7-1899 
^rltaiko akinius 

Kreivas aklu 
ištaiso 

Ofisas Ir aviniu dirbtu*? 
"r* Weet 35th Street 

oun 10 iki 2, nuo <5 iki 8, *re 
nuo 10—12; fteetari l*—S p p 

VAL 
člad. 

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRLSTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
V A L . pirmad., antrad., ketvirta.-' 
penktad 9:80—12; 1:20—8 v. v 
trrčiad. uždaryta, šeštad. 8:80 !»•» 

12: 1:80 lkl t vai po pietų 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. ProBoect ft-2R3fS 

P r l l m i m o valandos papai sutari* 

DR. S. VAITUSH OPT, 
Palengvinu akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančiu akiu karščio. Atitaisą* 
trumparegystę ir toltregystę. 

Prirenku teisikiingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikui 

4712 So. Ashland Avenur 
YArds 7-1373 

Vai.: 10:30 - 7 v.v., Seštad. 10:30 - 6 *.«. 
sekm. ir treč. uidar* 

! • , u • 
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AuĮjšta pažiūra j prekybininke 
/ 

DIDYSIS PARADOKSAS 

Kažin, ar mes pakankamai atkreipiam dėmesio į vieną di
džiausių mūsų laikų paradoksų. Komunizmas, kuris nenorėjo žmo
gui pripažinti jokių kitų reikalų, išskyrus medžiaginius, ištikrųjų 
sukūrė tokią santvarką, kurioje žmogus neturi net teisės į me
džiaginius dalykus. Jis neturi teisiškai pagrįstos nuosavybės. Čia 
iškyla tokia priešingybė tarp komunizmo intencijų ir jo veiklos 
padarinių, kad sunku yra kurnors pastebėti didesnę. Reikia ste
bėtis ne tik komunizmo sugebėjimu žmogų suvilioti bet ir žmo
gaus nepajėgumu tokią sau nepalankią pasaulėžiūrą pasmerkti. 
Žmonės apskritai labai greitai pastebi tuos dalykus, kurie j iem 
kenkia, bet iš šio mono jie laisvinasi taip sunkiai, tarsi iš kokio 
sunkaus miego. 

Noroms nenoroms ateina mintis, kad šiuo atveju žmonija tu
ri reikalą su tuo didžiuoju melagiu ir žmonijos kelių iškreipėju. 
kuris ją yra prikalbėjęs į pirmąjį klystkeli žmonijos istorijos pra
džioje. Kai apžvelgiame kartu vedamąją komunizmo idėją kurti 
žemėje gerbuvj arba rojų iš vienos pusės ir turto kontrolės teisė? 
atėmimą iš žmogaus, tai nejučiomis prisimename pasaką apie 
žmogaus mainus su velniu. 2mogus kartą keitės su velniu tabo
kinėmis ir apsižiūrėjęs, kad vietoj tabako rado joje tik arklio 
mėšlo. ' J * " j M 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAUGAIUS 

Perbrangiai kainojąs karaliukas 

Kova dėl Lietuvos laisvės su
jungė mūsų politines grupes į 
bendrą vienetą — Vliką. Parti
jos, kurios laisvės laikais gal 
ir labai stipriai grūmėsi, dabar 
randa bendrą kalbą ir savo jė
gas rikiuoja bendroms pastan
goms — išlaisvinti Lietuvą. Tik 

kelionėje'matė, straipsnyje "The ja kuriame New Yorko banke ir 
VVorld I Saw" buvęs demokratui jo negali pasiekti to krašto mo-
kandidatas į prezidentus Adlail kesčių rinkėjai. Bet tuo kyla 
Stevenson pabrėžia moralini da-Į didelis nepasitenkinimas šioje 
barties krizės charakteri, rašy- Atlanto pusėje. Patys kino te-
damas: "Mūsų laikų krizė yra 
moralinė lygiai kaip ir materia
linė, ir žmogaus dvasia yra stip
resnė ir alkanesnė, kaip kūnas." 

Liūdnoji apyskaita 

Rimtas žurnalas "Time" skel
bia, kad jau baigė savo uždavinį 
penkių asmenų, socialinių moks
lų specialistų, komisija, kuriai 
buvo pavesta nustatyti, kas Įvy
ko su tais 10 milionų žmonių, ku
rie gyveno 1 rytus nuo Oderio ir 
Neissės, plote, prijungtame prie 
Lenkijos. Jų surinktieji duome
nys atskleidžia liūdnus faktus: 
iš jų 2,167,000 mirė (jų tarpe —• 

laikinai apsigyvenusiems ame
rikiečiams, gali būti striuka, 
mat visa eilė valstybių žada j -
vesti privalomą karinę tarnybą 
visiems amerikiečiams, kurie 

ati-ų lankytojai moka ir pajamų krašte išgyvens vienerius metus 
mokesčius ir pramogų mokestį | laiko. Tikėtina, kad tas kiek at 
pirkdami Įėjimo bilietus, bet jų 

lėje, suprantama, Iždo Departa
mente — A-M 

— Dvylika broliu kunigu. 
Žurnalo ,,Ispanų Informacijos" 
vienas straipsnis pažymi vienos 

niekaip nevyksta rasti bendrą net 650,000 žuvo bėgdami nuo 
kalbą su vienu asmeniu, kuris iš atžygiuojančių raudonarmiečių), 
diplomatinio šefo, atrodo, neatsi iš šių — 100,000 krito nuo vau-
sakytų užimti visos tautos šefo! donarmiečių rankos, o kitas 

f*. * 
PIRKLIO IR APAŠTALO KELIAS 

Spalio 9 dieną Šv. Tėvas Pijus XII pasakė kalba tarptautinių 
prekybos studijų kursų dalyviams ir joje taip pakalbėjo apie pir
klius, kaip jie niekad neišgirs apie save kalbant iš jokių materia
listų ir iš jokių idealistų. Apskritai Bažnyčia nepaikina pirklių. 
Ji jiems prikiša visokius nukrypimus. Bažnyčios kova prieš pa
lūkanas, išreikšta jos Įstatymuose, yra laikoma kieta. Tačiau ji 
prekybininkus ir Įvertina taip šiltai ir taip giliai, kaip niekas 
kitas. 

Šv. Tėvas savo kalboje sako: "Santykiai tarp Bažnyčios ir 
pirklio yra toki seni kaip pati Bažnyčia. Keliai, kuriais žygiavo 
pirmieji Evansreliios šaukliai — apaštalai, nebuvo tik Romos 
legijonų ir valdininkų keliai. Jie buvo kartu ir pasaulinės preky
bos pirklio keliai. Bažnyčios ir prekybininko santykiai tie patys 
pasiliko ir toliau. Jie buvo tie patys 13 šimtm. tuose keliuose, 
kurie ėjo per milžinišką Džingis Chano ir jo vaikų valstybę. Tas 
pat buvo 16 šimtm., kada nuotykingasis misionierius Pranciškus 
Ksaveras leidosi j nuotykius kartu su drąsiu pirkliu tolimaisiais 
jūrų keliais j Aziją, Japoniją ir iki Kinijos vartų. Tas pat yra ir 
mūsų dienomis juodajam kontinente: pasaulinės prekybos pirklys 
ir katalikų tikėjimo pionierius tebesusitinka tuose pačiuose ke
liuose." ; •* 

Kas jungia šiuos du nuotvkiautoju? Šv. Tėvas pastebi, kad jų 
reikalai yra labai skirtingi. "Tačiau visuotinumo ir žmonijos ly
gybes bei vienybės dvasia yra bendra ir Bažnyčiai ir pirkliui. 
Prekybos istorija, ypač didžiųjų mugių istorija, šiai tiesai teikia 
puikų liudijimą." 

TIKRA PASLAUGA TIKRAM KLIJENTUI 
Šv. Tėvas toliau pažymi, kad Bažnyčia visada rūpinosi ausrš-

tu šios profesijos doriniu lygiu. Turbūt didžiausias pavojus, ku
ris gresia prekybininkui, o per prekybininką ir visai žmonijai, yra 
apgaulė. Šimtais Įvairiausių formų prisidengdama, ji kaip klaiki 
pamėklė seka paskui prekybininką. Galbūt šį faktą turėdamas 
prieš akis Šv. Tėvas pabrėžia didesnio tikrumo reikalą prekybi
niuose santykiuose. 

Jis rašo: "Ar prekybininko vertė nėra priklausoma nuo fak
to, kurj mes norėtume šitaip formuluoti: atlikti tikrą paslaugą 
tikram klijentui. I r ta paslauga turi būti t ikra ir klijentas turi 
būti tikras, t. y. toks klijentas, kuris turi realią galią pirkti ir 
kuris įsipareigoja realiems reikalams. Bandymai nesiskaityti su 
šiuo profesinės moralės principu yra ypač ryškūs mūsų laikais. 
Pirkimo jėga sufalsifikuojama, reikalai dirbtinai išpučiami, dėl 
tos priežasties rinka netenka proporcijos, o pinigai praranda pas
tovumą. Atsiradus nesantarvei tarp valstybės, politikos ir eko
nomijos, pradeda spekuliacija grėsti sveikiems prekybos pagrin
dams. Nuo to nukenčia t ikras aptarnavimas tikro klijento. Ir 
prekybininkų profesija ne viena iš paskutiniųjų šioms pagun
doms pasiduoda. Bet tada yra pažeidžiami jos doriniai pagrindai 
ir ji netenka pagarbos pas žmones." 

Šių dienų prekybininkas, pasak Šv. Tėvo, yra reikalingas 
"augštos pažiūros į prekybininką ir jo vaidmenį tautos ekonomo-
joje, pagristą doriniais dėsniais." Kaip būtų gerai, kad "tikros 
paslaugos tikram klijentui mintis persunktų jūsų auklėjančias 
pastangas", baigė šv. Tėvas. 

PREKYBININKAS GALVAŽUDŽIŲ RANKOSE 

Žvelgiant į šiandieninę prekybininko situaciją gaunasi labai 
paradoksiškas vaizdas. Tie, kurie remiasi iki galo išvesta mate
rialistine pasaulėžiūra, savo santvarkoje neranda vietos preky
bininkui. Tuo tarpu Bažnyčia, kuri tik labai ribotą vaidmenį pri
pažįsta žemiškoms gėrybėms žmogaus gyvenime, moka prekybi
ninką suprasti Įvertinti ir net apginti nuo įvairių jo grėsmių. Baž
nyčia gina žmogų atsiremdama ne žemiškomis vertybėmis. Bet 
kai tie, kurie žmogų atremia vien žemiškais pagrindais, apiplėšia 
elementariausias jo teises, tai Bažnyčia nesivaržo pasakyti savo 
užtariantį žodį. A 

Ištikrųjų modernusis prekybininkas komunistinėje santvar
koje yra patekęs į galvažudžių rankas. I r šio fakto akyvaizdoje 
mums dar kartą pasitvirtina tiesa, kad net žemiškųjų reikalų 
tinkamam tvarkymui reikia pilnutinio žmogaus supratimo, kurį 
mums teikia mūsų tikėjimas. V. Bgd. 

vaidmenį, nors demokratiškoji 
visuomenė ir nesirengia jį tokio
mis pareigomis apsunkinti... 

Jau eilė metų vyksta pasitari
mai, kurie mums primena Va
karų demokratijų pasitarimus 
su Kremliumi: ką gi susitarsi, 
jei vienas užsispyręs savų tikslų 
siekti. Ir tai aiškiai nepatarnau
ja Lietuvos reikalui. Apie tai 
jau buvo ne kartą spaudoje kal
bėta. 

Norėtųsi prisiminti dar vienas 
dalykėlis: diplomatinis šefas kas 
mėnesj iš užšaldytų fondų gau
na keletą šimtų dolerių. Italijo
je, kur dolerio kursas yra augš-
tas, tai panašu 1 prabangišką ap
rūpinimą. Nuo nepriklausomy
bės netekimo ta kryptimi jau 
nutekėjo keliasdešimt tūkstan
čių dolerių. Daugelis mūsų kul
tūrininkų kiemsargiais dirba, 
kad kasdienę duoną pelnytų, ki
ti pusalkaniai muzejų archyvuo
se džiūsta neaprūpinti aukoda
miesi kultūriniams reikalams, o 
čia dešimtys tūkstančių nueina 
palaikymui to, su kuriuo negali
ma rasti, bendro sutarimo tau
tos laisvinimo darbe. 

Lietuvos žmonės, kurie mokės 
čių keliu sudėjo tas lėšas, turi 
teisę sulaukti apyskaitos. Kam 
ir kuria teise užšalusieji fondai 
tirpinami. Jie dar bus reikalingi 
iš griuvėsių pakilusiai Lietuvai 
ir galų gale reikia turėti drąsos 
pasakyti, kad įvairūs karaliukai, 
kurie tik skaldymu pasitarnauja, 
mums perbrangiai kainoja ir 
bent už tą destruktyvų darbą iš 
Lietuvos iždo likučių atlyginimo 
nereikalingi. 

Galiu dar pridėti, kad tai nėra 
asmeniška nuomonė, o iš dau
gelio žmonių girdėtų pareiškimų 
suformulavimas. Visuomenės 
opinija atsigręžia prieš tą, kuris 
nusigręžia nuo bendro, sutarti
no kelio kovoje dėl Lietuvos iš
laisvinimo. 

Mūsų laikų krize 

Žurnale "Look" aprašydamas 
pasaulį, kurį jis savo tolimoje 

100,000 mirė dėl priverstinos re
patriacijos 1 Rytus, buvo rusų 
ištremti. Apie 7,000,000 pabėgo 
1 Vakarus, 1,000,000 dar pasi
lieka lenkų — komunistų val
džioje. 

Propaganda ir tikrovė 

Vokiečių komuistų laikraštis 
"Deutschlands Stimme", reda
guojamas Hanso Hoefs, pagal 
raudonosios propagandos liniją 
rašė, kad kiekvienas Rytų Vokie 
tijos gyventojas, kuris priims 
Berlyne JAV dalinamo maisto 
"elgetų paketėlius", turi būti 
griežtai nubaustas. Tokia buvo 
propaganda, o tikrovė: pabaigoj 
rugsėjo komunistai sugavo tą al
kaną redaktorių Hoefs, besine-
šantį tris amerikiečių maisto pa
ketėlius ir atleido nuo pareigų, 
nes jis nenorėjo jų atiduoti ko
munistų pareigūnams... 

mėgiami "žvaigždės", kaip ma
tome, praktikuoja visus Įmano
mus būdus, kad tik apgavus šio 
krašto mokesčių Įstaigas. Paga
liau, svetimšaliai, ne amerikie
čiai aktoriai Hollywoode, aišku, 
čia gyvendami moka JAV iždui 
priklausomas sumas nuo savo 
pajamų, tad ir jų pasipiktinimas 
savo kolegomis amerikiečiais 
yra visiškai vietoje. Bet, atrodo, 
kad gerieji laikai gali kartą 
baigtis. Filmų spaudos žiniomis, 
greitu laiku bus peržiūrėta visa 
pajamų mokesčių sistema, ir, 
ko gero, visi filmų "didvyriai" 
gal gaus mokėti už visą nusuk
tą laiką. Kai kurie Kongreso na
riai jau intensyviai visa klausi
mą ir studijuoja. O ir Europoje 

šaldys įvairius Rivierų ir Monte į motinos — Mendiburu. ispanes. 
Carlo lėbautojus, o jų pinigams I heroiškumą, kuri turi dvylika 
atsiras neblogų vietų ir Jung-|sūnų kunigų, kurių keturi mi
tinėse Valstybėse, pirmoje ei- jsionieriai. 
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Šclf-odjutting, 
spring unit pr*-
venlt turning — 
otsures p«rf*<t 

Apgauna valdžią 
"Nėra to 'įstatymo, kurį ne

galima būtų aplenkti", kažkas 
buvo nukalęs savotiškai skam
bantį posakį. Bet, kad tai dau
geliu atveju yra tiesa, rodo ir 
čia minimas atvejis. Visas rei
kalas sukasi apie pajamų mo
kesčius. Tokiame Hollywoode 
daugelio aktorių honorarai pra
šoka betkurias įsivaizduojamas 
sumas, ir, aišku, JAV iždui čia 
irgi kai kas priklauso. Pav. jei 
artistas uždirba $200,000, bent 
$160,000 turėtų gauti valstybės 
iždas pajamų mokesčių pavida
le. Bet yra kelių, kaip tai iš
vengti, ką nelabai patriotiniai 
nusiteikę aktoriai ir naudoja. 
Pajamų mokesčių įstatymas nu
mato išimtį, jei asmuo išvyksta 
iš krašto ir bent 18 mėn. gyve
na svetur, nuo tokio neimami jo
kie mokesčiai. Aišku, bet ir ki
ti kraštai turi savuosius paja
mų mokesčius būtinus kiekvie
nam gyventojui. Bet ir čia ran
dama išeitis. Pav. Europoje lai
kinai apsigyvenęs amerikietis 
savo uždirbtus pinigus deponuo-

Taupyk Tvireiausioj Amerikos įstaigoj 
S T A N D A R D FEDERAJL t u r t a s v i r š $38,000,000.00 
A t s a r g o s F o n d a s v i r š $3,250,000.00 

• 

STANDARD FEDERAL yra Federal Savings and Loan 
lnsuranee Corp. ir Federal Home Loan Bank System narys 

• 
Jitaigo* valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pirty. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 
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Diamond Ring 

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

Tel. CAlumet 5-7237 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

Atdara vakarais pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 9:3d P. M. 

Kitais vakarais iki 6 vai. Sekma
dieniais uždaryta 

PRISTATOME AKGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ -

Dideliais ir mažais kiekiais! 
MES PERKRAUSTOME JCSŲ BAL

DUS SAUGIAI KELETĄ BLOKŲ ARBA KELTAS 
DEŠIMT MYLIŲ. KREIPKITĖS PAS MUS. 

Turįs daug metų patyrimo perkraustymo darbe 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flvenue Tel. VIrginia 7-7097 

VIKTORAS IR JUZEFĄ ŠIMAIČIAI, Real EsUtf 
Notary Public, Pajamų Mokesčio Apskaičiavimas 

4241 So. Maplewocd A v e., 2 aukštas. Blshop 7 3340 
Valandos: Kasdien nuo 5 vai. popiet, šeštadieniais — visą dieną. 

Sekmadieniais — susitarus 

Lietuviška Radio Valanda leidžiama 
ketvirtadieniais iŠ WHFC 1450 K.! 
radio stoties nuo 6 vai. iki 7 vai. vak. I 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Dl. 

JOHN .1. KAZAVALSKAS, Pieš. VI. 7-7747 
Savings Insured to $10.000 by F.S.L.I..C. 

ATEIKITE - PAMATYKITE - ĮSIGYKITE AUTOMOBILĮ 
Lietuvių Prekyboje: 

\ 

HARMONY MOTORS 
Vadovauja: Tolius Siutas, Jonas Talandis ir Sigitas Zubkus 

15805-7 So. Wesfern Avenue, Chicago, Illinois Tel. REpublic 7-6480 

LIUDAS ZEIKUS 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
R O M A N A S I 

(Tęsinys) 

Baigiantis liepos mėnesiui, Skirgaila pabaigė pini
gus. Iki šiolei, kai dirbo fabrike, gaudavo savaitinį at
lyginimą, o dabar paskirta mėnesinė alga. Per metus 
laiko iš tokio uždarbio susitaupyti negalėjo — reikėjo 
apsirengti. Be to, tas nelemtas televizijos aparatas. 
Vargšas Vitas slankiojo po fabrikus pusiau alkanas 
paskutinę liepos mėnesio savaitę. Žinoma, jis galėjo iš 
savo senų pažįstamų pasiskolinti, bet skolintis labai ne
mėgdavo. Jam daug lengviau buvo pabūti keletą dienų 
neprivalgiusiam, negu prašyti paskolinti. Šeimininkė 
pietų duodavo. Bet tiktai pietų. Taip buvo susitaręs ir 
iš anksto apmokėjęs. Dar kelis dolerius kišeniuje su
spaudęs laikė, kad nereikėtų raudonuoti prieš Aidą, 
jeigu tektų pasamdyti taksį. 

Naujoje aplinkoje apsiprato labai greit. Priprato 
prie jo kuklumo ir ponas Milon. Tiktai jam labai ne
patiko popierizmas. Savininkas tai pastebėjo ir jį daž
niau siuntinėdavo atlikti reikalų fabrikuose. Turėda
mas nemažą teorinių žinių bagažą, visuose reikaluose 
orientavosi neblogai. Dirbo sąžiningai, su atsidėjimu 
ir pasišventimu. 

Skirgaila, gavęs pirmąją algą, kuri buvo daug di-1 — Tas mano vyrelis tai visuomet paskutinis! — 
desnė, negu jisai tikėjosi, apsidžiaugė ir atsigavo. Da- skundėsi ponia Milon. 
bar jam varžytis dėl centų nereikės. — Nesistebiu, ponia. Užtai darbe pirmutinis. 

Vieną popietį, kai Skirgaila, atlikęs reikalus, grįžo — Judu kaip susitarę vienas kitą giriat, — šiek 
iš miesto, ponas Milon jo draugiškai paklausė: tiek pajuokiamai pastebėjo ponia Milon. 

— Ar tamsta mėgsti operą? Vėliau ponia Milon supažindino Skirgailą su esan-
— Labai! Šiandien norėjau pakliūti, dejafnega- čiais ložėje: ten buvo ji, jos dukrelė Aida. ponios Mi-

vau bileto. *o n pusseserė ponia Vilson su savo pusamžiu, storoku 
— Dar, rodos, mūsų ložėj yra vietos. Aš paskam- v y r u i r V i l s o n i * d v i ' A i d o s amžiaus, dukrelės. Iš Aidos 

binsiu žmonai žvilgsnio Vitas suprato, kad ji jų ankstybesnės pažin-
_ . ' ., , . . •• - ties neišduos. Matyt, ii žinojo, kad jis vra pakviestas Po trumpo pasikalbęumo su savo žmona ponas . . v . . I . • . ., , \ , , >™ ., . , . , , . oi • i l JU šeimyninę ložę, ir savo elgesj iš anksto apgalvojo. Milon Skirgailai pasakė, kad jam vieta yra. Skirgaila * J * _ J . v v J , . 

Lozeje buvo aštuonios vietos. Kėdes kilnojamos. 
Visos penkios moteriškos buvo susispaudę pirmoje eilė
je. 

Pradžioj Skirgaila šiek tiek varžėsi, ir jam nela
bai sekėsi užkalbinti moteriškas. Jis joms pasakė tik
tai keletą nevisai vykusių komplimentų. Bet jo laimei, 
greit užgeso šviesos ir dirigentas sušvytravo rankomis, 
kurio matyti tiktai galva ir pakeltos judančios rankos, 

ginkluoti". I ložę jis įėjo po pirmo skambučio. įėjęs G r e i t t e a t r o s a l ė prisipildė „Fausto" operos pirmųjų 
nusilenkė ir apsižvalgė. Ložėje buvo penkios moteriš
kos ir vienas vyriškis, bet nebuvo pono Milon. 

taip apsidžiaugė, kad net nemokėjo jam padėkoti. 

Jeigu ponas Milon jį priima į savo šeimyninę ložę, 
tai reiškia, kad jo nežemina. Jis ten susitiks ne tiktai 
jo vienturtę dukrelę Aidą, bet ir piktąją Aidos motiną 
ponią Milon, puikiausią Čikagos damą, kuri yra senos 
anglų lordų giminės. 

Įeidamas į teatrą, jis pasiryžo ponią Milon „nu-

akordų. 
Ponas Milon įslinko į ložę, kai pasikėlė uždanga. 
Tik pasibaigus pirmajam veiksmui, ponia Milon 

- - Tamsta būsi ponas Skirgaila? - paklausė p o - ' i š b a r ė s a v o ^ ^ p a v ė l a v i m ą . 0 ponas Milon pa-
nia Milon. Į s įu i£ vyrams išeiti parūkyti. Vyrams išėjus parūkyti, 

Taip. . . . . 'moteriškos išėjo į pasivaikščiojimo salę parodvti savo 
— Man vyras sake, kad judu drauge atvažiuosit? p r a š m a t n i u t u a l e t u > Pasivaikščiojimo salėje mergytes 
— Baigiantis darbo laikui, jį iškvietė svarbiais apspito visas būrys kavalierių, 

reikalais į gubernatūrą. Išvažiuodamas jis man pasa
kė, kad į teatrą gali pasivėlinti. (Bus daugiau) 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, snalio 5 d.. 1953 

G E R I P R E K I Ų 
IŠPARDAVIMAS 

Pirkėjai sutaupo pinigus ir gau
na geras prekes pirkdami iš Bud
r ike Baldai, televizijos, appliances, 
j ewe l ry už žemiaus ias k a i n a s . 

PROGOS — OPPORTUNITIES 
RESTORANAS — mažas; geras 

biznis: gerai įsteigtas; pilnai (reng
tas: žema nuoma; gera sutart is; 
ideališka vieta porai; vienas negali 
apsidirbti. Parduoda pigiai skubiam 
pardavimui; turite pamatyti įvertini
mui gero pirkinio. 3150 West Law-
rence Ave. šaukite savininką 

RAvensvvood 8-4827 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REAL ESTATE 

RESTORANAS — nori skubiai 
parduoti arba išnuomuoti dėl kitų 
bizniukų sumetimų: labai geras biz
nis; 40 mėty įsteigimas; bent kokia 
prieinama pasiūlyta kaina bus pri
imta: turite pamatyti įvertinimui ge
ro pirkinio. Ann's Restaurant, 4007 
W. 26th Street. ROckivcU 2-2447. 

Minkštos kėdes nuo $29*^0 
ir aukščiau 

2 gabalų parlor setas . . $ 9 9 - ^ 
ir aukščiau 

SANDWICH SHOP — Fountain. 
Geroj apylinkėj pietvakariniam prie
miestyje; geras uždarbis: visi mo
derniški nerūdijančio plieno įrengi
mai: prieinama nuoma; 5 metų su
tartis; ideališka vieta porai; įkai
nuota t inkamai skubiam pardavimui; 
priežastis —- kiti susidomėjimai: tu
rite pamatyti gerą pirkinį. Šaukite 
savininką susitarimui. 

MFrr imac 7-8348 po 5 v. p. p . 

DAMEN IR LEAVITT 
Tinkami didelei šeimai arba nuomi
ninkams. Gazu šildoma. Sausas rū
sys. Gražus su medžiais sklypas 70 x 
295. Savininkas parduoda už $21,500. 
1665 W. 103rd St. Skambinkite 
BEverly 8-4294 po 1 vai. po pietų 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

VALYMO ir pataisymo krautuve. 
įPilnai įrengta. Seniai įsteigta. Gerai 

OJH* A,, 'einąs biznis. Gera proga siuvėjui. 
6 gab. mieg. kamb. setas $99.00 , N u o r n a $45. cTera sutartis, DU ligos 

ir aukšč i au |skubiai parduoda. Pamatykite įvėr
imui. Tikrai geras pirkinys. 

1140 S. Pulaskl 

SAVININKAS parduoda už priei
nama kaina. 7 kamb. butą. Auto
matiškas aliejaus šildymas. Auto. 
karštas vanduo, žieminiai langai — 
sieteliai. Ištisas rūsys. Uždara užpa
kaline veranda. Pamatykite įvertini
mui. 

Telef. CKrawford 7-5192 

5700 Block Dakin 
4 miegam, rezidencija. 50 pėdų 

sklypas; gazu, karštu vandeniu 
šildoma; 2 autom, garažas; turi 
būtinai parduoti. PEnsacola 6 
3060 — Klldarc 5-4296. 

PROGOS OPPORTUNITIES 

5 gabalų Dinette setas . . $48-00 , t i n i 

ir aukščiau 
Oil Burners $39-00 

ir aukščiau 
Gas Burners $49-00 

ir aukščiau 

CRavvford 7-1666 

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTI VK 
IR 3 KAMBARIU BUTAS 

PRIK KRAUTUVES 
Biznis gerai išdirbtas per daugelį 
me-tų. Viena negali apsidirbti ir par
duoda už prieinama kainą. 
Kreipkitės sekančiai: 

1440 SOITH WOOD STRUKT 

MOKYKLOS krautuve su puikiu 
4 kamb. butu. Nuoma $55. Gera su
tartis. Idealu porai. Parduoda už 
$850.00 greitam pardavimui. Pama
tykite įvertinimui. Tikra verte. 2410 
W. Iovva St. Skambink^e BRunsvvick 
8-3776 po 3 vai. po pietų. 

Šaldytuvai, geriausių išdir-
bysčių. po $ | 9 9 9 5 

Šaldytuvai nedidelės 
mieros po $ I I 9 95 

Gražiame kabinete 
televizija už $|48°^ 

Ant stalo televizija, 
17 colių paveikslas, už $99-95 

FM ir AM radios po . . $ 4 8 ^ 5 

Automatiški fonografai po $ 3 8 * ^ 
Skalbiamos ir prosinamOs 

mašinos po $ 3 8 ' ^ 
LENGVI IŠMOKĖJ1MAl 

JOS. F. BIDR1K, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAIumet 5-7237 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Atdara vakarais pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 9:X'» P. M. 

Kitais vakarais iki I vai. Sekma
dieniais uždaryta 

KIRPYKLA su 3 kedeni ir grožio 
salionas. J rengta 3 opereitorkoms. 
Gerai įsteigta klijentūra Meyers 
krautuvėje. Maža nuoma. Gera, su
tartis. Teisinga kaina. Skubiai par
duoda del kitij reikalų. Pamatykite 
įvertinimui. YArds 7-1147, 4805 S. 
Ashland Ave. arba Summit 3|58 J 
vakarais. 

VALYKLA ir puikus 6 kamb. bu
tas namo gale. Gerai einąs biznis. 
Gera proga siuvėjui. Nuoma $75. 
Parduoda už $1.150 skubiai. Par
duoda del ligos. Pamatykite įvertini
mui. Tikrai vertingas pirkinys. 

1309 W. Grand Ave. 
SBeley 3-8475 

MAISTO Ir delikatesų krautuve. 
Pačiam pasitarnauti . Ant kampo. Ge
rai einąs biznis. Gerai įrengta. Gera 
proga mėsininkui. Teisinga nuoma. 
Apšildoma. Gera sutartis. Parduoda 
už $1.900 plūs vitrinos. Pamatykite 
įvertinimui. Geras pirkinys. 

734 S. Kedric. Van Buren 0-65(14 

TAVERNA. Rrainardo apylinkėje 
Daro didelį bi/.nį. Visi nauji moder
niški įrengimai. Ilga sutartis. Priei
na ma nuoma. Gera proga porai. 

kitų int4r**ų. Reikia pamatyti , kad 
įvertintumėt. Geras piiklni-s. 8935 S. 
Loomis. Tel. CKdarcrest 3-9482 

Taverna ir 5 kamb. butas namo užpa
kalyje. Apšildoma automatiniai aliejumi. 
Visi moderniški įrengimai. Gerai einąs 
biznis. Idealu porai. Maža nuoma —> 
5 metų sutartis. įkainuota teisingai sku
biam pardavimui. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt — tikrai vertingas pirkinys. 
5000 West 14th Str. Cicero, 111. Telef. 
TOvvnhall 3-9539 

TAVERNA 
Prieš Stock Yardus. Geras 
biznis. Mažas įmokėjimas. 

Telef. LIvingston 8-9632 
arba REpublic 7-4694 

MĖSOS KRAUTUVĖ ir maisto produk
tų. Gerai einąs biznis. Puikiai įrengtas. 
Visi moderniški įtaisymai. Maža nuoma, 
gera sutartis. Negali vienas apsidirbti ir 

j priverstas skubiai parduoti. Reikalinga 
pamatyti, kad įvertintumėt. Tikrai geras 
pirkinys. 2411 Wcst 47th Str. Telef. 
YArds 7-8789 arba OLympic 2-1490 

N A M A I I R K R A U T U V E 
Naujas namas. 4 kamb. butas. .! 

sklypai (dabar duoda pajamas, kaip 
automobilių pastatymo vieta). Re
tai gyvenime pasitaikanti proga. Sa
vininkas priverstas parduoti prieina
ma kaina. Telef. pirmad. arba visą 
savaitę 

BIttersweet 8-899G 

RESTORANAS su gražiu 4 kamb. 
butu gale. Apylinkėj prie Cermak 
ir Central. Gerai einąs biznis. Pil
nai įrengtas. Idealu porai. Prieina
ma kaina arba mainys ant gyve
namo namo arba dviejų butų. 
Skubiai parduoda del ligos. 

OLympic 2-0729 

GItOCERY and Meat Market. Nice 
4 room flat in rear. Auto. hot. water 
beat. Garage ineluded. Lovv reni. 
Good lease. Ideal spot for couple. 
Kuli price $2.700 for immediate sale. 
Mušt be seen to appreciate a real 
value. 

1110 So. Mozart 
— • • - • > .n » — . i • i — i . • • M . • • • • •• n. - • • * 

GAZO *»totis ir taisymo dirbtuve 
m garažu. Pilnai įrengtas, įskaitant 
motorų remonto mechanizmą. Gerai 
einas biznis. Gerai įsteigia. Maža 
nuoma. Gera sutartis. Parduoda už 
$."•') o o skubiai, savininkai išvyksta j 
K\orida. Pamatykite įvertinimui. Ge
ras pirkinys. MKrrimae 7-9529. 
5 2 29 W. Forest Preserve Drive. 
Chieago. | 

. i KEPYKLA — seniai įsteigtas biz-
TAYEItNA. daranti didelę apyvar- nis toj pačioj šeimoj; pilnai įrengta: 

tą, visi modernūs įrengimai. Prioi- j žema nuoma: ilga sutartis ideališka 
narna nuoma. Gera sutartis. Pulki I porai; parduos pigiai skubiam par-
proga porai. Parduoda dėl kitų rei- įdavimui. Turite pamatyti gera P a 
kalų. 

REIKALINGA 
Paprastų Dirbtuvei 

Darbininkų 
Pastovi tarnyba. 5 dienų savaite — 40 
valandų $1.50 j valandą pradedantiems. 
Proga kilti aukščiau. Geros darbo sąly
gos. Apmokamos atostogos ir šventes 
(Holidays). Ligoninės apdrauda ir kiti 
darbininkų priedai. 

Matykite Mr. H. C. Page 

2816 So. Kilbourn Ave. 
THE BEST FOODS, INC. 

REAL ESTATE 

V. A. ŠIMKŪS 
KONTRAKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. Di
delis planų pasirinkimas. Atliekami įvai

rūs remonto darbai. 

4645 So. Keating Ave. Telefonai: 
Vlrginia 7-8901 arba REliance 5-8202. 

Vėlai vakare: FRontier 6-2957 

PARDUODAMAS bizniavas namas 
su taverna; sutartis baigiasi lapkri
čio l-mą dieną. Adresas — 732 W. 
Cermak Rd. Tarp didelių dirbtuvių; 
6 moderniški kamb. 2-tram aug.šte 
ir 2 butų namas kieme. Šiltu van
deniu, stokeriu šildoma; del plates
nių informacijų šaukite: 

OLympic 2-0205 
1837 S. 49 Ct. 

CICERO 50, ILL. 

GERAS namas — 6 kamb. šonai 
mūru apmušti — 3 miegam; ištisas 
rūsys; gazu šildoma; 1 kamb. palė
pėj; 2 autom, garažas — iš šono įva
žiavimas; arti mokyklų, bažnyčių, 
gero susisiekimo, šaukite savininką 
Rcliance 5-0519 arba pamatykite 

5820 S. Narragansett 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. YVashington Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2384 So. Oakley Avenue 
Tel . VIrg in ia 7-6640—7-6641 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA jauna moteris dirbti die
nomis, dirbti kaip pardavėja - kasininke ' c apab le 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Here is a steady j>osition for a 

HELP WANTED VYRAI 

THE STERLING LUMBER & 
SUPPLY CO. 

Adresas: 
119th St, & Halsted 

turi vietų dėl 

CABINET MAKERS 

Turi būti A. F. of L. nariai. 
Šis yra nuolatinis darbas. Ge
riausias atlyginimas siūlomas. 

Pamatykite Mr. Dekker. 

didelėje bowling salėje. Patyrimas ne
reikalingas. Kreiptis: 

H O W A R D B O W L 
1777 West Hovvard Street 
TUOJAU PAT REIKALINGA 

Sugebanti moteris pardavinėti kepyklos 
gaminius — dirbti arti namų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 arba 6 die
nos savaitėje. Duodama uniformos. 

HELEN'S BAKERY 
2745 YVcst Devoin 

TYPIST—DICTAPHONE 
OPERATOR 

Will cons ider r e c e n t g r a d u a t e . 
Pleasant working conditions. Di-
versified duties. 5 day week. Li-
beral employee benefits. Good 
starting ^salary for conscientious 
worker. 

Apply 
CHERRY — BURRELL CORP. 
427 W. Randolph S t , lOth floor 

AR JOS NORITE 
A nuolatinio darbo, 
B saugios dirbtuves, 
C darbininkų priedų? 
• PLATERS 
• PLATERS' HELPERS 
• D0CK HANDS 
(Pa ty r imas nereikalingas) 

VVork elose to home. Save travcl-
ing time and expense. 

STENOGRAPHER 
Will consider trained graduate. 

Pleasant working conditions. Di-
versified duties. 5 day week. GOCKI 
opportunity for capable party. 

Apply or call for personai in-
tervievv. 

ARTHUR GERBER & CO. 
1425 S. Racine Ave. 

Canal 6-1202 — Room 418 

BARGKNA8. 2-jų aukštų mūrinis 
namas biznio distrikte. Geras pirki
nys, t inka bot kokiai prekybai. Gy
venimui kambariai užpakalyje krau
tuvas. 2 modernūs pelningi butai 

viršuje. Aiitomat. aliejumi apšildy
mas. Ištisas rūsys. 58 52 W. Diversey. 
Tel. BErkshire 7-2891 arba pamaty
kite savininką 6131 Barry Ave. Įkai
nuota pardavimui. 

BRIGHTON PARKE 
2 butai po 4 kamb. mūrinis 
namas. Iš t isas rūsys. Abu 
butai tur i centralinį apšildy
mą aliejumi. 2 automob. ga
ražas 4541 S. Washtenw Ave. 

4 BUTŲ" NAMAS, apmūrytas ply-
Jkainuota skubiam pardavimui d51ei ; tomis (Brick sidinfr). 2 butai ' po 4 

kamb. 1 5 kamb. modernus butas 
apšildomas gazu. Krautuve ir su 

CICERO, ILLINOIS 
Parduodama produktų ir mSsos 

krautuve; 2 kamb. butas užpakaly
je: geras biznis: turi skubiai par
duoti; vienas blokas nuo Šv. Anta
no bažnyčios ir mokyklos. Kreiptis: 

1501 So. 49th Ave. 
OLympic 2-3722 ' 

n • • • • • • • • • • • i i„ - i» mmtmmm^ęmmm 

GROŽIO SALIONAS ir pastatas — 
gražus 5 kamb. butas: moderniški 
įrengimai: gerai jsteigta klijentūra; 
pirmos rūšies stovyje; Kool Vent 
šėtros; aluminiai žieminiai langai: 
automatiškai alyva šildoma: 2 autom, 
garažas: parduoda už $19,000 sku
biam pardavimui: priežastis — liga; 
turite pamatyti įvertinimui gero pir
kinio. Privatus asmuo parduoda. 

40 K. lOTth St. P I H man .V5629 

KEPYKLA ir 2 augštų namas. 
Vienintele kepykla Chieagos prie
miestyje, turinčiam 9,(06 gyventojų. 
Labai geras biznis; gražus 7 kamb. 
butas viršuj: gazu šildoma: ideališ
ka porai, vienas negali apsidirbti; 
parduoda už $25,000 skubiam parda
vimui. 14072 Lincoln Ave., Dalton, 
111. Dalton 568 arba PUllman 5-3792 

kamb. gyventi. Galima tuojau pat 
užimti. Tikras bargenas $9,500. 721 
Vv'est 17th Place. 

CHcsapeakc 3-7457 

10 KAMBARli ; Beverly namai. 
3 augštų mūrinis namas: 2—6 

ir 3—4 kamb.; 1 didelė krautuvė su 
butu: automotiškai alyva, garais šil
doma: tuojau galima užimti 4 kam. 
butą; geros pajamos — $415 i men. 
įkainuota pardavimui — $26,200 — 
išmokėjimais, šaukite savininką. 

BR. 8-G859 

Čia yra pastovus darbas 
sugebančiai 

ELECTROMATIC 

SĄSKAITININKEI 
Priimsime ir nesenai baigusią 

mokslus. Malonios darbo sąlygos. 
Tur i turė t i pagrindinį žino ji-, r v a i r i o s p a r e i g c s . 5 ^enų savaitė. 

mą anglų kalbos. Viršvalan- Bendrovės priedai. Pradžiai alga 
džiai. Atvyki te dabar asmenis- j $240.00 mėnesiui. Kreipkitės arba 

telefonuokite Mr. Klanga del as
meniško pasikalbėjimo. 

Stop looking. Start working. 
Herc is a steady job for a 
capable 

SECRETARY—STENO. 
Will consider recent graduate. 
Pleasant vvorking conditions, 
diversified duties. 5 day wk., 
liberal employee b e n e f i t s . 
Chance to use your own initia-
tive. 

WALTER JOHNSON 
CANDY CO. 

4500 W. Belmont Ave. 
SPring 7-2424 

Mr Alberts 

kam pasikalbėjimui 

Admiral Plating Co, 
1323 Concord Place 

TOP MECHANIC 
Reikalingas del vartotų au

tomobilių; dirbkite arti namų; 
turi būti pirmos rūšies darbi
ninkas; geriausias atlyginimas. 
Šaukite Mel Lowery 

NEwcastle 1-6848 

THERMOID CO 
2018 S. HALSTED ST. 

SEELEY 8 1660 

i m T A P H O N i ; OPKIIATOK.S 
Išmokysime gabias pradedančias 

darbą. 5 dienos sav. 40 vai.; nuola
tinis darbas; geras atlyginimas. 

INTKRNATIONWL 
FOR\VARI>ING CO. 

200 K. Illinois St. arba šaukit. 
Kuba n &IOha\vk 4-4333. 

Mr, 

7146 SO. ALBANY AVE. 
Pastatysim namą su vienu arba 

dviem butais, viską užbaigsim. Arba 
tiktai išmūrysime sienas ir uždesime 
stogą. Likusį darbą jūs patys baig
site. Kam t inkamas toks pasiūlymas, 
kreipkitės j J. Vilimas, 6753 South 
Roek\vell Street. 

D~i M E S I O ! 

Lietuviška Radio Valanda leidžiama 
ketvirtadieniais iš WHK<' 14f>" K. 
radio stoties nuo G vai. iki 7 vai. vak. 

A. BENIULIS IR 
A. STANEVIČIUS 

Atlieka p ' rk iaus tymus . pervežimus 
ir automobiliu lyginimu, dažymu, ir 
tais\ mo darbus. 

Kreiptis p^rki Jiustvinais telefonu 
SI. 3-211« arba Bl 7-7075 

Taisymais telefonu BE 3--146 ai ba 
K K 8-309'i 

1835 C a n a l p o r t 

lllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllll 

T E L E V I Z I J O S 
I H R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS ' 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 

M. RIMKUS, 4119 So. Francisco 
Telef. YArds 7-1099 

iiiiimiiiiMiniiiiinMminMiiiiiiiiiiimiim 
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
GARANTUOTAS DARBAS 

Viskas kaip stovi tik už $4,000. 
Pamatykite įvertinimui. Tikras pir
kinys. l t S I W. Madison. 

SAeraniento 2-9307 

KALI >l'M YNI,' krautuve. maisto 
produktai Ir mokyklai reikmenys. 
Arti triją katalikiški; mokyklų. Ne-
ra konkureneijos. Gra/.us 4 kamb. 
butas prie krautuves. Maža nuoma. 
Gera sutartis. Ideali vieta porai. Pil
na kaina $1,500 skubiam pardavi
mui dčlei kitu interesų. Reikalinga 
pamatyti, kad įvertintumėt. Puikus 
pirkiny* 112$ W. Augusta Blvd. 

kinj. Jei reikalinga galima gauti taip 
pat 5 kamb butą. D39 W. Armitage 
Ave. IJncoln 9-0133. 

ržKANIMNfi geroj pietvakarinėj 
apylinkėj ir geram biznio rajone: 
pilnai įrengta; su 5 kamb. butu; 
nuoma $75; pilnai ap.šildoia; gera 
sutartis; ideališka viHa porai: par
duoda už $l,L'60 skubiam pardavi
mui. Turite pamatyti įvertinti. 2474 
8. Blue Island Ave. YArds 7-2712. 

CHe>apea.ke 3-1785 

TARKAVIMUI ~ 
1949 MERCURY AUTOMOBILIS, 

specialiai padarytai sportinis sedan. 5>is 
automobilis yra kaip naujas; kiekvienas jnuota tinkamai skubiam pardavi-
rolis chrome pagražinimo yra tobulas; J ' "u i : priežastis kiti susidomeji-
vidus bejokios dėmes. Priemiesčio vai- ^ 
motojo automobilis turi Montcrry Chro
me disc ratus, dcluxc radijo, vėdinimo 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

H WGi:s stoties — Banga 1390 
PIRMAD. IKI PENKTA D. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
7121 SO. ROCKU'KLr/ ST. 

Chiea#o 29, III. Hl.mloek 4-2413 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

P IRMADIKMO vak. nuo 7—8 v. 
Sckmad. 8;30—9:30 v. r. iš stoties 

WO!»A 1490 kil. 

Pageidauja patyrusio parda
vėjo gerai žinomoj dažų krau
tuvėj . Pas tovus darbas . Geras 
pradinis at lyginimas. .LOng-
beach 1-9804. 

A. ALLIN & SON 
4839 No. Western Avenue 

Darbas ar t i namų. Indų plo
vėjas. Pas tovus nakt ies darbas . 
Puikus pradinis at lyginimas. 
Susisiekite dabar Har r i s Res
tauran t , 3148 Irving Park . 

KEys tone 9-2357 

ALBERT J. DANISCH 
PROPRIPTOR 

Slominski Badgc & Banner \Vorks 
1145 N. Cleaver St. 

CHICAGO f*, ILL. 
tenkiat , \čliavos, diržfLi, emblema-
tiškį gu/.ikai. antspaudos, ženkleliai 

HELP VV'ANTED — MOTEEVS 

SĄSKAITININKĖ, 
dirbti arti namų. Sutaupysite 
laiką ir kelionpinigius. Pas 
Freight Lines. Puikus atlygini
mas. Idealios darbo sąlygos. 
Susisiekite 
MID-CONTINENT 

FREIGHT LINES 
3211 S. La Salle St. arba telef. 

VIctory 2-0777 

Ar jūs domitės pastoviu darbu, 
kuris duoda pregos pažangai? 

MAŠININKIŲ NORI 
Priims ir abiturientes. Malonios 

darbo sąlygos. Įvairus darbas. 5 
dienos savaitėj. Priedai. Pamaty
kite Miss Barry. 
General Accident Assurance Co. 

141 W. Jackson WA 2-5463 

Admiral Plating Co. 
Dabar priima 

M O T E R I S Turime pastovų darbą 
MAŠININKEI—-SĄSKAITININKUI 

Priimamos abiturientės. Malonios P l l n a i t l AI d d l i n į d m l d U c U l . 
darbo sąlygos. įvairios pareig-os. Visi 
priedai. Susitikite asmeniškam pasi- LenCJV&S d i r b t l l V G S d d r b d S , 
kalbėjimui. Miri-Omtinent Fre ieh t * - ! & • • • -•• ^ * 1 . . ^ _ : _ : 
i-ines. 32u s. î  saiu- st. nuolatinis, geras atlygini

mas; viršvalandžiai. Atvy-IDRAU proera šiiTiiininkems Urb
ti arti namų. Pardavinėti kepyklos 
graminius nuo 1 1 vai. ryto iki f>:3<» 
vai. Pageidaujama turinti patyrimo. 
Gera aica. 

Vv'ARRKN HAKlvkY 
3654 AVest Cliiea^o Ave. 
Telef. SPauIdinp; 2-7^7S 

r ia yra pastovus darbas supreban-
riai 

M Ašį NINK KI—TKLKFONI ST BĮ 
Priima ir neseniai baigusią abitu

riento. .Malonios darbo sąlygos. Jvai-
rios pareigos. S dienų savaite. Kreip
kitės asmeniškam pasikalbėjimui j 

H. W. APPLEGATE £.- CO. 
208 So. I.aSalle Str. 

kitę arba šaukite asmeniš
kam pasikalbėjimui. 
1323 Concord Place 

Tel. EVerglade 4-8602 

We have scvcral immediate 

openings for 

TYPISTS - CLERKS 
Recent graduates acceptable. 

Pleasant working conditions, 
diversified duties. 5 day, 37' į 

hr. wk. Apply Mr. Dunlap. In-
tcrvie\v bcginning Thursday. 

111 No. Canal St. 
Room 1200 

Beginners acceptable. Good 

salary. Company benefits. 

Apply 

STEEL SALES CORP. 
3348 SO. PULASKI RD. 

DIRBKITi: ARTI S\M\ 

PATIKRINTOJdS 
MAISTO KRAITI VfcJK 

Pastovus darbas 
Malonios darbo sąlygos 

BLUE BELL FOODS 
7603 VYKST NORTH AVK. 

RIVER FOREST. ILL 
Tdef. FX)rcst 9-8520 

HELP \VANTKD — VVRAI 

r 

sistemą, sukimosi signalus ir overdrive. 
Tik reik $95.00 įmokejimo. Nemokamai 
duodamas 1953 vairavimo leidimas ir ba
terija garantuojama 18 mčn. Skambikitc 
Mr. Bartkus: ŠErley 3-9294; arba atvy
kite: 801 So. VVrstrrn Ave. 

PRODUKTŲ ir delikatesu krautu
vę.; poras biznis Ciceros biznio rajo
ne: dautr prekių, moderniški jrenpri-
mai; prieinama nuoma: srera sutar
tis; puiki proęa mėsininkui. Jkiii-

inai. Turite pamatyti norint įvertinti 
šj perą pirkinį. 2425 IS. 52nd Ave. 
Ofijmpic 2-9267. 

Dirbtuvė at idaryta nuo 2 v. po pietų 
iki t vai. vakaro 

M, CESAS 
5842 So. «»r«-e?» St. (kleo*d) 

le i . v tXntuarUi *>-t»i»i» 

1949 SUPER BUICK Baltos Firestone 
Tadangos ir Dynaflovv. Šis ypatingai šva
rus \ durų automobilis turi daug gra
žiu pagražinimų- Turi: Dietz šviesas ku
rios peršviečia rukus; 20 žvakių stipru
mo šviesa atbulam važiavimui: švirškin-
tojus langų valiniui; pilna, automatiška, 
tivnaflow. 

Reik tik $110.00 įnešti. 
Nemokamas 1953 vairavimo leidimas 

ir nemokamai 1,000 ir 3,000 mylių ap
žiūrėjimas 

Saukia Mr., Bartkus SFdrv 3-9294 
a:ba atrykite S01 S. VVt^tera A.e. 

DĖMUS tO! 
Savininkas parduoda delikatesų ir 

maisto krautuve. Goras biznis — 
gražūs įrengrimai — žema nuoma: 
gyvenamus butas: gera proga inte
resuoja ntiems. šaukite asmeniškam 
susitarimui LA 5-3250. 

Reikia SANDELIUI VYRU 
NE SENESNIŲ KAIP 50 METŲ 

Pageidaujama šiek tiek patyrimo, pageidaujama popieriaus 
industrijoj. Garantuoja 40 vai. savaitėj per metus. 5 dienos 
savaitėj. Virš 40 vai. mokame pusantro karto. Geras atlygini
mas. Unijos nustatyta alga. Nemokama ligoninė, operacijų iš
laidos ir gyvybės apdraudimas. Apmokamos atostogos ir šven
tadieniai. Skambinkite ar pamatykite Mr. LUEDTKE, VVAbash 
2-2525 nuo 8:30 vai. iki 5 vai. po pietų, šeštadieniais iki 12 
vai. dienos. » 

CARPENTER PAPER CO. 
723 SOUTH WELLS — 1 aukštas 

*n 

Reikalingi BEEF BONERS 
Su patyrimu. Dirbti ant naujų naktiniu pamainų. Pra
dedant 3:30 po pietų. Akordinis darbas arba valandinis 
atlyginimas su augštesniu atlyginimu už nakties darbą. 
Gausūs priedai ir apmokamos atostogos. Pageidaujami 
darbininkai pilnam laikui. "Idealios darbo sąlygos". 

COLUMBIA PACKING CO. 
1235 GEORGE ST. LAKEVIEW 5-4600 

^ 

^ ^ 

F 

GRU.J, — užkandine — ifi sėdy
nių; pilnai įrengta įskaitant "cus-
tard" mažina: prieinama nuoma; 
geni sutartis: ideališka vieta porai; 
apleidžia niiesta: parduoda už $2,700 
skubiam pardavimui. Turite pama
tyti įvertinti gera pirkinį. 1537 N. 
Mihvaukee, CApitol 7-9131. 

8KKJ«BKlTgS DRAUGE" J 

Ar norite pastovų darbą su gerom darbo sąlygom 
ir gausiais priedais? 

• Mašinistai • Assenihlers • Drill Press Hands 
• Spray Painters* • Shipper Clerk • Ass t Janitors. 

Pastovus darbas, 45—55 vai. j savaitę. l'/2 virš 40 vai. Nemo
kama pensijos apdrauda. Dividentai, apmokami šventadieniai 
ir atostogos. 

LINCOLN -SCHLUETERCO. 
1250 W. VAN BUREN ST. MONROE 6-5732 

AR JŪ NORITE PASTOVŲ DARBĄ, GERAS DARBO 
SĄLYGAS IR TARNAUTOJŲ PRIEDŲ? 

Mes dabar samdome 

LINIJŲ INSPEKTORIUS 
Prityrusius, bet išmokysime sąžiningus vyrus gamybos 
darbui. Gausūs darbininkų priedai įskaitant ir apmoka
mas atostogas, šventos ir ligonines draudimą. Kiek virš
laikio. Atvykite arba pašaukite Mr. Grecne asmeniam 
pasikalbėjimui. 

DOUGLAS FURNITURE CORP. 
5555 W. 65th Str. Telef. REliance 5-0500 

Adara nuo pirmad. iki penktad. uuo 8 v. ryto iki 5 v. vak. 

^ 
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Convertibales 
4 Dury 

2Ril)iini 

L. N e u m a n 

ŠALDYTUVŲ TAISYMAS 
su 1 metų gaarntija už atliktą 

darbą 

Skambinti: NOrmal 7-6838 

tarp 7 ir 9 vai. rytais 
^ S f e , . „ S ? ^ ^ 

D A L I N A S S Ą R A Š A S 
M Ū S Ų K A I P N A U J Ų 

A U T O M O B I L I Ų 

'53 MERCURY, R. & H. 
2 Tone Hydramatic $1,595.00 

'53 CHEV. R. & H. 

NUO UŽSISENfcJUSIU. 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie. kur i - kenčia nuo SE^'Ų, AT-
vIKi; ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Ju užsis« nėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
nie/.ejima Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą, ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadino mos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 

B e i A i r , Povversr l ide $ 1 , 7 9 5 . 0 0 tarpirfcčių. Yra t inkamas vartoti nuo 
•cco orMvrrr, A •, D p t i Į džiūstančios. suskilusios odos dedir-
5 3 P O N T . 4 d r . R. & H . j vinių, odos išbėrimų ir 1.1., taipgi 

H Y D R A M A T I C . . $ 2 , 1 9 5 . 0 0 tinkamas vartoti vaikučiam 1 
'53 FORD Victoria 

Iškilmes Gerojo Latro 
koplyčioje 

Sing Sing kalėjime, Sv. Diz-
mo, to gerojo latro, atsivertusio 
ant kryžiaus, koplyčioje pirmą 
kartą pamaldas celebruos vys
kupas, Maryknoll vienuolių vy
resnysis, J. E. Raymundas A. 
Lane. Gerojo latro šventė bus 
švenčiama JAV ir Kanados ka
lėjimuose spalio 11 dieną. 

Kapelionas — brigados 
generolas 

Aviacijos kapelionų vyres
nysis, katalikų kunigas Terence 
Patrick Finnegan, tapo paaugš-
tintas į brigados generolus. 

sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty-
Jis yra gera gyduolė visų iš-

2 Tone Fordomatic $1,795.00 
'53 PLYM. Belvedere 

2 Tone Dlx. Int. . . $1,295.00 
'53 FORD Conv. 

Loaded Dbc. Int. . . $1,695.00 
'53 FORD 4-dr. 

Fully Eqpd. Lt. Blue $1,595.00 
'52 PONT. Catalina 

2 Tone Mercomatic $1,995.00 
'52 OLDS. 4 dr. 

W. W. Tires, Hydra. $1,395.00 
'52 BUICK 4 dr. 

Super Dyna $1,395.00 
'52 CHEV. 2 dr. 

Dbc. R. H $995.00 
'52 BUICK Riviera 

Super Dyna $1,495.00 
'52 FORD Victoria 

R. & H. Fordomatic SI,295.00 
'52 PONT. 4 dr. 

Hydramatic, R. & H. $1,395.00 
'52 FORD 2 dr. 

2 Tone. R. H., O'D. . . $995.00 
'51 CADILLAC 4 dr. 

"62" 2 Tone, Loaded $1,995.00 
'51 LINCOLN 4 dr. 

Hydra. W.W., R.H. $1,095.00, 
'51 PLYM. 4 dr. 

Cranbrook, Lt. Gray $895.00 j 
'51 PONT. 4 dr. 'J * 

Chief Dlx. Hydra. $1,195.00 
'50 BUICK 4 dr. 

Super. Riv. Dyna. $1,095.00 
'50 OLDS. 4 dr. 

"88", Hydra. W.W. . . $995.00 
'50 MERCURY 4 dr. 

R.&H. Mercomatic . . $895.00 

JŪSŲ SENAS AUTOMOBILIS 
ARBA BET KOKIS DAIKTAS 
PANAŠIOS VERTĖS PRI
IMAMA KAIP RANKPINIGIŲ 

[MOKĖJIMAS 

VISI AUTOMOBILIAI YRA 
GARANTUOTI KAIP NAUJI 

DAR DAUGELIS KITŲ, KAIP 
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ PASI
RINKIMUI. VĖDINAMA AU

TOMOBILIŲ PARDAVIMO 
PATALPA 

TUOJAUS PAT PRISTATOME 
NEAPMOKĖTAS BALANSAS 
GALIMA FINANSUOTI ŽE
MAIS BANKO NUOŠIMČIAIS 

ATVYKITE J PAGARSĖJUSIĄ 
VIETĄ ŽINOMĄ PER 29 ME
TUS. KLAUSKITE AL. K AIRIS 
KURIS KALBA LIETUVIŠKAI 

3804 W. Ogden 
ATIDARĄ VAKARAIS IKI 

9 VAL. VAKARE 
IR VISĄ DIENĄ 

SEKMADIENĮ 

Vestuvinės nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mušu specialybė 

Prcein Photo Studio, 
Inc. 

KD V A RIJAS .1. I LIS, SAV. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

klų. 
viršinių odos ligų. I>e-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25 ir $3.50. 
Pirkit vaistinėse Chi-

| cagoje ir apylinėse — 
Milwaukee, Wisc , Ga-
ry, Ind. ir Detroit, Mi-
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo 
ney order J: 

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

MUlberry 5-3694 

uiiiiHiMHiiniiinHiiiiiiiiiniiiiiimmiii' 
SIUVAMOS MASINOS 

ir 
RAŠOMOS MAŠINĖLES 

(raunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"uiiiiiiiiiieiiiiiiiiiimi» 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ IICSIŲ 
M E D 2 I A G Ą 

CARR MOODY 

LUMBER C(X 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So, HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDALYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Ik t 6 vai. vakaro Ii 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
CONRAD'AS FOTOGRAFAS 

(LIETUVIS) 

Moderniškai {rengta vie
ta įvairioms nuotraukoms 
Specialybe — vestuves. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brandi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai at
liktas darbas. 

41.4 WEST 63rd 
Tel. K.\į>. A tan arba 

STREET 
EKg. 4-5840 

įiiHiiiiiiiniiiiumtimiiiiiiiiiiiiiiiiiHinm 
iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr 

UETITVIŠKA JSTAIGA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS $0^$Z 
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VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

V 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mažinąs, lovas, matracas* 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes pagaminame baldas ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

\t.idara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:10 
\ t idara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

\ 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 

2451 S. Oakley five., Chicago 8, 111., Tel. Yfl 7-3278 
K E L I O M I S : 

•CKTTJVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
1 aruptname bfletos, viešbučiu* Ir sutvarkome visus ~» kelione surištus 
dalykus. TURIME LrJETUVIŲ SKYRrŲ. PUdonie afldevltus. Keliones 
planuokite ts anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvu Is taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad t ikrai gausite vietas. P i rk
dami alėtus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, no . nereikės !*"*k}tls nei 1 geležinkeUo s tot | a r aerodromą, nes 
visa ta* atliksite -^«jiioje vietoje — PAS M I S . 

Rožančius del 100,000 
Detroito arkidiecezijos Kata

likų Vyrų Taryba pradėjo per 
Wj%.BB stotį rožančiaus maldas 
už taiką ir Rusijos atsivertimą. 
Tose maldose, kaip apskaičiuoja
ma, dalyvauja apie 100,000 as
menų. 

vicroR BALANDA 
Notary Public 
Real Estate 
Loans-
\fortgages 

3133 S. Halsted 
Chicago 8, m . 
Tel. DA 6-3859 

NorSdami pirkti a r parduoti namą 
ar biznį pasimatykite su mumis. Tu
rime namų ir bizniu visose ^bicajfo 
kolonijose. 

A. f A. 
BESSIK WAIGOUSKIS 

(Po tėvais BmrattC) 
Gyveno 3829 Deedar St., In

diana Harbor, Indiana. 
Mirė .spalio 1 d.. 1953. su

laukus pusės amžiaus. Ginui 
Lietuvoje: kilo iš Tauragres ap
skričio, Gerenos parap. Ame
rikoje išgyveno 40 m. 

J'asiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, du sūnūs: Rai
mundas ir Antanas; pusbrolis 
Antanas Shaulis ir jo žmona 
Agota; pussesere Rozalija Wai-
eekauskienė ir jos vyras \Vil-
liam ir daug- kitų. giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Olefka 
koplyčioje, 3 934 BLm Street. 
Indiana Harbor, Ind. 

Laidotuves įvyks pirmadienj. 
spalio 5 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Pranciškaus parap. bažnyčia 
Indiana Harbor, ind., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes apie 1 1 vai. ryte. 

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

Nuliūdę: Vyrais, s ū n ū s pus
brolis, pussesere ir gimines. 

A. A. 

PETRONĖLE KLIMAS-
SKUŽINSKAS 

G.v v. 341 f> S. Leaviti St., 
lefonas I.Afayette 8-3288. 

tc-

Mir€ spalio 4 d., 1953 m., 
i :20 valandą ryte. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Audrey Kamaras, žen
tas Henry, anūke Patriria Ann 
ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu-
aniea A ve. Laidotuvės įvyksta 
antradienį, spalio 6 d. Iš ko
plyčios S:30 vai, ryto bus at
lydėta į Sv. .Tingio parap. baž
nyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės siela. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: duktė ir žentas. 

Laidotuvių direktorius A'. M. 
Phillips, tel.* YArds 7-3401. 

S u d o m i n o t ū k s t a n t į .juos katalikybės dėsnių. 

Sėkmingai išplėtė veikimą so-} Popiežius tarptautiniam 
dalinėje srityje Japonijoje kun. | v a i k ų fondui 
J. Drew, Maryknoll vienuolis. Jo i P i ; j u s X I I p a s k y r ė $20,000 
pastangos taip sužavėjo dauge- ] tarptautiniam vaikų globos f on-
lį japonų, kad net apie tūks- i -
tantis jų šeimų paprašė mokyti " ^ 

dui, veikiančiam prie Jungtinių 
Tautų. 

Skelbkites 'Drauge" 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockweil Street 

CHICAGO 29. ILL 
TeL W AJbrook 5-9209 

P A D Ė K A 

Visiems a. a. PETRO GAMZIUKO pažįstamiems ir arti
miesiems, ypatingai ponui K. PalČiauskui norime išreikšti nuo
širdžią padėką už mums suteiktą didelę materialinę ir moralinę 
paramą. 

VALERIJA GAMZIUKIENE, 
ŠONUS IR DUKTĖ 

WALTER BIRLTAS 
( B I I U O T A Į S ) 

Gyveno 2130 West Cermak 
Tel. FHontier 6-1647 

Kd. 

Mirė spalio 2 d. 1358, 3 :30 
vai. vak., sulaukės pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno 46 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dvi seserys: Stella Volini, jos 
vyras Phillip ir jų .seimą; He-
len; brolis Petras, jo žmona 
Mary ir jų šeima bei kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas J. H. 
Suerth koplyčioje. 2042 \\"est 
Cermak Rd. la idotuves įvyks 
spalio 6 d., antradienį, i.š kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veilonies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sej*»rys, švofreriai. 
brolis ir kiti 

4' A> 

MARIJONA AUŠKALNAITfi 
Ctyv. 7313 .S. Artesian A ve., te
lefonas PRospeet, 6-8230. 

Mirė spal. I d., 1953 m.. 9:40 
vai. ryte. sulaukusi senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Naumiesčio pa
rapijos, šilių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 42 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Petronėlė Terasas, jos 
vyras Motiejus ir jų vaikai ; 
Mary Jakutis, jos vyras Anta
nas. Petronėlė AUsot. jos vy
ras Peter ir jų šeima (Abi yra 
velionės krikšto dukterys), se
sers sūnus Motiejus Terastus ir 
JO šeima, pusbrolis Vineentas 
Jokšas. jo žmona ir jų šeima 
ii- kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė prie Maldos Apaš
talystes draugijos. 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6S12 So. 
YVestern Ave. Laidotuvės įvyks 
antrad.. spal. 6 d. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Gimimo Panelės šve. par;ip. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: seMM ir k. gimines. 
l.aid. direkt. Ant. Petkus, 

telefonas GRovehill 6-014 2. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
fompanv 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams plann 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

Buv. Kauno telefono-telegrafo stoties mechanikui 

POVILUI SALMINUI 
mirus, jo žmonai, dukteriai ir sūnui reiškiame gilią 

užuojautą. 
MYKOLAS RATKUS 

(Buv. Kauno telef.-teleg. stoties skyr. vedėjas) 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 $0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

GRevehilI 6-0142 
HEmleck 4 2644 
T0wnhall 3-2109 

J o Ii ii F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL Y A r d e 7-1741-2 ir B I s h o p 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Tele fonas B I s h o p 7-9719 
AMlll'LANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

..g^j*. 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
fintlte 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air ConditJoned koplyčia 
BEpabUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tleme, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsy namų. 

SEKANTIEJI tRA NARIAI CHICAGOS LIETUVA 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambiilansy pat&rnarf* 

mM y r a telkiama* 

diena ir n a k t i Rei

kale lauki te 

na na 

»t*»,- turime koplyčia* 
» i M i o c Chicagot* Ir 
ti«>»-l»m<l«> dalyse 
tuojau.- patar
naujant 

t > 

STEPONAS C. LACHAW!CZ 
2314 Hest 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
'0756 S. MICHIGAN AVE. PLllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
•iSii l iest 18th STRE£T Tel. SEeley S-571' 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
?446 South 50th AVE., CICERO, ILL. H . OLympl. 2-100S 

POVILAS J. RIDIKAS 
8S.t>4 S. HALSTED STREET Telephoae YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICfflGAN AVE. TeL OOmmodore 4-2228 

8S07 8 UTUANICA AVE. Tel. YArdf 7J401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

3319 
JURGIS F. RUDMIN 

S. LITLANICA AVE. TeL VArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfajette 3^572 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. TArds 7-0781 

<? %> 

TAUPYKITE 
KUR visada buvo ir yra išmokamas aukštas dividendas. 

KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. MC SŲ TURTAS YRA 12,000,000.00 

ATEIČIAI. PASrDfiKTTE TAUPOMUS PINIGUS \ CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, KUR 
KIEKVIENA SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $ 10,000 BY AN AGENCY OF THE U. S. GOVERNMENT 

finansinius reikalus. 

^ 

KUR tamsta pats gali atlikti visus savo ir savo šeimos 

' KUR 30 metų patyrimas užtikrina visiems saugų ir teisingą patarnavimą. 

DELERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumis 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION • JOHN PAKEIK, Prezidentas • 6234 So. Western Ave. • Te l : ^ į į į į į ^ ^ 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo ft iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. SeStad. nuo 9 ryto iki m po pfc*ų j \ 

i w i l i n u •^er "vm •Ipp'e "p'»"r,;» •»w»^p^pj^»|i< • m »y*»f n 
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6 DIENRAŠTIS D K A U G A S , CHICAGO, ILLlNOlS Pirmadienis, spalio 5 d., 1953 
TE 

/ m u s 
X Raimundas šimutis, jau

niausias „Draugo" redaktoriaus 
sūnus, rugsėjo 29 d. baigė karo 
aviacijos kariūnų mokyklą savo 
klasėj pirmuoju, t. y. augščiau-
siais pažymėjimais, 4gydamas 
2-ojo leitenanto rangą. Jisai lan 
k e Ellington Air Poree Base ka 
dėtų mokyklą, kuri yra netoli 
Huston. Texas. Jaunasis leite-

IŠ ARTI IR TOLI 

ea 
vus. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. K. C. Jenkus, Lowell, 

Mass., lietuvių parapijos vika
ras, buvęs JAV kariuomenes ka 
pelionas, važiuodamas pas ligo
ni buvo gana sunkiai susižeidęs. 
Fasve&k^fc išvyko atostogų į 
Maino valstybę. 

— Petras Peldžius, seniau 
dirbęs „Darbininko" spaustuvė
je ir buvęs „Ryto" spaustuves 
steigėjas, grįžo laimingai ati
tarnavęs kariuomenėje. 

— P. J. Visminams, gyv. 
Cambridge, Mass., jų giminės 
ir draugai suruošė rugsėjo 20 
d. 20 metų vedybinio gyvenimo 
paminėjimą Teklės Banienės va 
sarnamyje. Paminėjime dalyva-
voo daug svečių. 

— Angelu Karalienės parapi
jos įvykusio koncerto progra
mos dalyviams ir chorui rugsė
jo 27 d. parapijos salėje, Brook 
lyn, N. Y., kun. kleb. A. Alek-
siūnas suruošė padėkos vaka
rienę. Buvo pasivaišinta ir links 
moj nuotaikoj praleista popietė. 

KANADOJ 
— Pavykęs vakaras Sudbu-

ry, Ont. Liet. Bažn. komiteto 
vakaras praėjo labai gražioj 
nuotaikoj ir sutraukė daug 

. žmonių. Gauta gražaus pelno, ^a trumpam poilsiui pas te- . . . . . . ° 
kurio dalis bus tuoj pasiųsta 
saleziečių gimnazijai Italijoje 
paremti. S. Rakštienė ne tik bu 
fetui vadovavo, bet ir dosniai 
paaukojo visus sumuštinius ir 
vaisius. Be to, labai daug prisi
dėjo prie vakaro M. Kriaučeliū-
nienė, J. Vaičeliūnas, V. Jasiū-
nienė, Jakubonienė, S. Poderie-
nė ir B. Lukoševičienė. 

ITALIJOJ 
— 40 tautu atstovai susi-

Mire tėvas Benediktas 
Andriuška 

Gautomis žiniomis, Sibire mi
rė jėzuitas tėvas Benediktas 
Andriuška, buv. Kauno kunigų 

Rašo apie lietuvius 
FMen Radic, kurs spaudoje 

rašo apie įvairias centrinės Eu-
Automobilių nelaimes IjJ", J"** jų t "? e j r , *** 

lietuvius, gavo garbes daktaro 
Joyce Davlin, 31 m. mergai-1 Dr. Th. R. Van Dellen dien- laipsnį ik Nacionalinės Kanados 

CH1CAG0S ŽINIOS 
Padegė viešbutį 

rinks 1954 m. Rugsėjo 12 — n seminarijos profesorius, Tėvų te, baigusi Miami universitetą raštyje „Chicago Daily Tribu-j Dominijos kolegijos ir i.š Aca-
dienomis Romoje įvyko T a r p - ! J e z u , t ų L * tuvos provincijos i r Antropologijos mokykloje ne" atkreipia dėmesį, kad vi-;dėmia Universale Inventori Ro-
tautinės Katalikiškojo J a u n i m o ' p r o v m c i o l a s ' K a u n t * n t b e r a j a u Meksikoje gavusi magistrės dutinio didumo automobilis sve ! m o j e , ltaijoje. Eden Radic turi 

nė vieno jėzuito. Federacijos Vykdomojo komite
to konferencija, kurios metu 

I tarp kitko buvo nutarta atei
nančiais metais sušaukti visuo-
j tinį Federacijos susirinkimą, 
; kuriame dalyvaus atstovai iš 40 
įvairių tautų. Konferencijos me 
tu buvo paminėta penkerių me
tų sukaktis nuo Federacijos js-
teigimo. Ta proga priėmime da- n a i pataikintą pamokslą 

VOKIETIJOJE 
— Didelės iškilmės Augsbur-

laipsnį, policijai prisipažino pa-^ ia apie 3,500 svarų. Jeigu jis kelionių biurą 3153 VV. 261 h s t , 
ti padegusi Meneola viešbutį, važiuoja 100 mylių greičiu, tai Chicagoje. 
esantį prie Fox Lake. Viešbutis įvykus nelaimei, jo atsidaužy-
turi 108 kambarius ir yra nuo- m a s yra lygus kritimui nuo 33! Naujas vaiku daržel is 
savybė jos ir sesers, tačiau augštų namo (335 pėdos). Iš Į Neseniai atidarytas šv. Eu-

. . , "br.""* 1943 m. buvo išnuomotas trims tokio augščio krisdamas auto-i fra7iios vaiku darželis 4910 ge. Augsburgo apylinkes lietu- ,., • •• . «A . '** ~ u-i- -. • "akijus vantų U U K U S t ^ i u . . _. * 1 - • -• . m e t a m s Petrui Jakštui. Nuomos mobilis pramuštų namo sieną, pr-airie e^atvėie Jame ealės šūviai rugsėjo 8 aieiią mine jo rug - . : w = J l v e ^ J* 
sėio mėn H d Kun Buno-a at- s u t a r t y J e b u v o N * y t a , kad po Jeigu susiduria su priešais H-'tflpti 1 0 0 v a ikų nuo 2 iki 5Vs 
laikė pamaldas ir pasakė Tai die 3 m e t ų J a k š t a s t u r i t e i s e v i e š " ž m o J a n č i u automobiliu, tai at- m e t ų , kuriuos tėvai galės palikti 
__: _LT"ĮT!_* L„,_ ,„ ' b u t i atpirkti už $37,500, įmo- siti-enkimas dar stipresnis. Dėl vykdami į darbą. Patalpos susi-

kėjęs $12,000, o jo metinė nuo- to šitokiame greityje būna r a d o gavus tam reikalui buvu-
alstovas. „Ateitis'" yra pilnai.-i n i i s ~ vvtimi Vytauto Didžiojo m a $ 3 , 5 0 ° **&** b ū u * Jskaity-: daug užmuštų. Jau tokiu atve- s i u s minois Technikos mokyk-

' . . . . . * . ta į įmokejimą. Tačiau atėjus ju geriau sukti į šalį, mažiau \os r u m U s 

llyvavo ir lietuvių ateitininkų j g r a ž i a i > tautinėmis vėliavo-
I atstovas. „Ateitis"' y 
j sis Federacijos narys paveikslu ir žalumynais papuoš 

ta sale susirinko per 70 asme-
D»D BRITANIJOJ 1M] 

— Kun. r Ant. Kazlauskas,; Minėjimas buvo pradėtas Tau 
MIC, Londono lietuvių kapelio- tos himnu. 
nas ir DBLS Centro valdybos A P i e rugsėjo 8 d. reikšmę lie-
narys, švenčia savo kunigystės tuvių tautai paskaitą skaitė ko-
20 metų sukaktį. Savu laiku jis miteto pirmininkė V. Augustai-

1946 metams seserys atsisakė pavojaus. Pasukus į šalį ir at-
parduoti. Kilo byla teismuose ir 'sidaužus į griovį, tvorą — auto-
teismas pripažino Jakšto teisę; mobilis apstabdomas ir katas-
viešbutį pirkti , tačiau seserys trofa mažiau pavojinga. Tokį \ 
nebesutiko parduoti, tada Jakš- posūkį verta rizikuoti pama-; mokesčiai, Chicagos miestas vis 
tas viešbutį naudojo nuomos ne ,&us neišvengiamą pavojų susi- n e & a l i suvesti galų su galais. 

Chicaga vis skoloje 
Nežiūrint, kad buvo pakelti 

Leit. R. P. šimutis 

nantas netrukus parvyks į Chi 

X Chicagos Lietuviu Kalbos 
draugija po vasaros pertraukos 
vėl pradeda lietuvių kalbos va
landėles per radiją. Š. m. spalio 
6 d. (antradienį) 9:15 vai vak. 
Bronė Jameikienė skaitys per 
Margučio radiją paskaitą tema 
..Krikščioniškieji ir lietuviškieji 
vardai". 

X Antanas Elsbergas, par-
—Kiek yra lietuvių Kanado

je. Kanadoje įvykusios Lietuvių 
davęs maisto produktų parduo- dienos proga buvo išleista spe-
tuvę, 1345 S. Cicero 50, 111., A. ciali brošiūra anglų ir lietuvių 
Vasiliauskui, nusipirko naują kalbomis. Joje yra nemažai ži-
biznį likerių ir alaus parduo- nių apie Lietuvą ir Kanados lie
tuvę (Liąuors store), 4916 W. tuvius. Lietuvių imigracija į Ka 
14 st., Cicero 50, 111. Telefonas nadą prasidėjo prieš 50 metų. 
OL 2-0162. Naują biznį iš pa- Skaito, kad Kanadoje gyvena 
grindų pertvarkė, numušė pre- apie 25,000 lietuvių. Jų tarpe 
kių kainas. Jis yra jautrus ir apie 11,000 atvykusių po pa-
dosmir ietuviškiems reikalams.; starojo karo. 

tienė. 
c 

Po paskaitos Vargo mokyk
los mokiniai padeklamavo eilė
raštį „Lietuva". A. Vasiliauskas 
lietuviškai ir P. Velnys vokiš
kai (vertimas Augustaitienes). 

Tenka dar pabranginti kainas 
visokių leidimų, kuriuos miestas 

buvo Marijampolės parapijos 
klebonas ir sėkmingai dirbo pa
storacijos darbą. Populiarus jis 
Anglijoje, kur, lankydamas lie
tuvius religiniais ir visuomeni
niais reikalais, turi progos su
sitikti su įvairų pažūrų ir įsiti
kinimų žmonėmis, ir su visais 
puikiai sugyvena, šv. Onos 

I Draugija, norėdama paminėti 
i kuri. A. Kazlausko sukakti, ru^ 
sėjo 26 d. Soc. Sporto Klubo 
patalpose surengė pobūvį. 

— Nottinghamo lietuviai rug 
sėjo 5 d. atšventė Tautos šven 
tę, surengdami įspūdingą minė
jimą, pabrėždamas šios šventės 
reikšmę. Paskaitą apie dabar
tinę Lietuvos padėtį skaitė St. 
^Cuzmi'nskas. Menihėje dalyje 
buvo inscenizuotas K. Vaitkevi
č iaus veikalėlis „Laisvę ginant", 
i Gražiai suvaidino motiną (Mic
kevičienė) ir partizanas (Lauri 1 mos prabilo, 
naitis). Eilėraščius padeklama-j Tautinius šokius kepurinę ir 
vo Br. Strumskis, o vaidinimo j lenciūgėlį išpildė Memmingeno 
dalyviai sudainavo dainų ir pa- lietuvių bendruomenės jauni-
giedojo giesmių. mas: A. Glitaitė, D. Krauzaitė, 

. , ^ .* ^_. i. • O. Čemarkaitė - Steponėnienė ir 
— Al. Dičpetns, buvęs gim- - , , , . . , . . - * 7 T « A-

1 T. Vykintas, studentei V. Au-

bemokėdamas. Suerzinta Joyce i durti priešais. 
Davlin pataikė, kada nieko vieši Praeitais metais, kaip nurodo 
būtyje nebuvo, nusinešė 18 ga- 'dr. Dellen, JAV-se automobilių' įduoda 1952 metų apkainoji-
lionų benzino, išlaistė jį 28 vieš nelaimėse žuvo 38,000 ir buvo m u Chicagoje yra už $8.751.-
bučio kambariuose ir tada pa- sužeista 1,350,000 žmonių. Tos 206.568 turto, nuo kurio imami 
degė. Pradėjo degti pirmas kam nelaimės padarė $3,750,000,000 J u šeimoms 
barys ir greit benzino kvapą su- nuostolių. 

. , . . , uode Jakštas, kuris dirbo beis-
Tie patys berniukai pašoko tau _. . •_.-. .. .. . , r . 
+• 11 M n - u « monte tavernoje. Jis greit SUĮ l a u p y m o U skolinimo 
tini ŠOKI , ,L/zeiis . . ,. . » . 1 1 — 

Po to buvo melodeklamacija: s P e c l a l m g e S m t U V U U 2 g e s m o ' bendroves 
deklamavo D. Augustaitytė, 
Maironio eilėraštį „Vilnius prieš 
Aušrą". Čiurlionio preliudą 
skambino V. Augustaitytė. 

Prieme 197 našlaičius 
Katalikų prieglaudos Chica

goje per rugpjūčio mėnesį pri-

Po melodeklamacijos į sceną 
{kūprino trys bobutės — Gr. 
Balsytė, V. Augustaitytė ir Kar 
pavičienė senoviškais žemaičių 
rūbais pasipuošę, klumpaitėmis 
apsiavę, na, ir tikrai žemaitiš
kai paplepėjo ką matė, ką gir
dėjo, apie dabartinį lietuvišką 
jaunimą, pas kurį lietuviškos 
dainos jau nutilo — gi sveti-

nazijos direktorius Lietuvoje, 
po ilgos ligos jaučiasi kiek su-

Padegėja paleista už užstatą š i u Q m e t u C h i c a g o j e y r a 2 6 5 ėmė 197 naujus globotinius, be 
$2,500. Viešbutis buvo apdraus- t a u p y m o fc ^ ^ b e n d m v ė s , to įsūnijimo tarpininkavimo 
tas sumoje $23,750. 

Klasėje mirtinai nušovė 
berniuką 

kurių turtas iš viso siekia 1 bi- b i u r a s Pr»ėmė 34 vaikus. Rug-
ilioną 700 milionų dolerių. Jos s ė J ° Pėdžioje katalikų priegiau 
parūpina apie 60 proc. visų pa- d o s e ^ i e a g o j e buvo globoja-
skolų namų statybai ir pirki- m a 4 ' ^ ; ) v a i k a L 

jriui. Kas mėnesį jos suteikia 
Chicagoje, Holden mokykio- paskolų m 5 m) a smenų ar .g_ Fes!:valinis konkursas 

je (1104 W 31 St.) gamtamoks t a i g ų a y i s o p a s i s k o l i n u s i u i š D į e n r a š t i s S u n . T i m c lapkričio 
ho klasėje 14 metų berniukas š i b e n d r o v l chicagos srityje 21 d or^anizuoia d. 
Patrick Colletta (gyvenąs 3167 v r ^ 004 n n n Jt ril lair•„ H 21 d. organizuoja d< 
o r 14—1 , w J Z T i ; -,, ytd 3 3 4 ' 0 0 0 ' lt' Ju skaic.us au- f e s t i v a l ; . P i r m ą v S. Lituanica ave.) kreipėsi į 14 
metų mergaitę Bernice Turner, 
gyvenančią 2842 Poplar ave., 
siūlydamas vakare eiti į kiną. 
Mergaitė atsisakė. Berniukas 

ga. 

Automobilis užmušė 
mergaitę 

pratarė: „Ar tu manai, kad aš> Sandra Lee Ganmuscio, gy 
esu blogas berniokas?" ir pade- venanti 7654 Greenvvood ave. 
jo ant stalo revolverį, jai šaky- Chicagoje, bandė pralįsti pre 
damas: „Paimk ir paspausk gai tarpą automobilių, važiuojančių: 

dainų ir šokių 
rmą vietą laimėję 

solistai gaus premiją $300, o 
šokyje laimėjusi pora — $500 
Konkurso dalyviai jau dabar re
gistruojasi. 

Atvyksta vokiečiai 
pasimokyti 

JAV Valstybės departamen-
duką, tik spausk stipriai!" 

Mergaitė, manydama .kad tai 
gatve į vakarus. Jos nepastebė to pakviestas Chicagoje lankėsi 
jęs kitas automobilis, važiavęs Regensburgo katalikų labdaros 

gustaitytei vadovaujant. 

X Amerikos lietuviu gydyto- X Tradicine Amer. Liet. Ben 
.„, draugijos metiniame s w n r m - ; d n i 0 l n p l l f c c h i c a g o g a p y g a r d o s 

kime perrinkta valdyba k u r ą v a l d y b o g r u o š i a m a v a i k ų e g l u t g 

sudaro: pirm. - dr. M. S t r ' k ° - ! b u s g r a o d ž i o 1 9 i r 2 0 "d. Lietu-
lis. sekretorius - dr. A. Mon- y j ų a u d i t o r i j o j e E g l u t g s p r 0 . 
tvidas, iždininkas — dr. C L. gramos i š p i l d y m u r ū p į n a s į c h i . 
Vezelis ir vice - pirmininkas s t u d e n t ė s s k a u t g s . 
_ dr. J. Kelia. Draugija nutarė ^ K a z i m i e r a i r A n 4 a n a s p e t . 
sušaukti A-merikos hetuv.ų gy-1 ^ g Q T a l m a n ^ ^ 
dytojų suvažiavimą Chicagoje.! ^ & ^ ^ ^ m e t ų yg_ 
Suvažiavimo laikas bus paskelb . . 
DuvHMfiHPi r jdybinio gyvenimo sukaktj. Is-
tas vėliau. ^ kilmėse žada dalyvauti solistė 

X Justinas ir Emilija Mor-jVincė Jonuškaitė. 
kūnai, 6407 N. Oakley av., ,mi-| w mA , . ~ T 

-• nr t , jiajtjj.i x E d w a r d o i r Onos Leppų 
, . J.. T. *! . ^ ^ "įkurtuvės naujame name, 6750 mmo sukaktį . Jie išaugino s u - i c T^ ,. , „ . . , . , , So. Kohn av., jvyko rugsėjo 

nų Raymundą ir dvi dukras —' 
Ireną ir Lillian. Raymundas tar 
navo JAV kariuomenėje, kur 
ėjo kanuolių inspektoriaus pa- X Šv. Kryžiaus parapijos 
reigas. seserų kazimieriečių mokytojų 

naujo namo statyba sparčiai 

stiprėjęs. Norėdamas pradėti Reikia pabrėžti, kad prieš 
dirbti anglų mokyklose, jis turi j rugsėjo 8 d. stud. V. Augustai-
kurį laiką pastudijuoti anglų tytė buvo nuvykus į Memmin* 

tik žaislas, paspaudė ginklą, nu į rytų pusę, < mirtinai suvažinė- direktorius kun. August Kohl, 
: p 5 kreipusi į jį. Kulka pataikė į jo. Mergaitė teturėjo dešimt) stebėdamas šalpos organizavi-

universitete šiuo metu Al. Dič-
petris įsimatrikuliavo Bradfor-
do universitete, kuriame yra 
Londono universiteto skyrius, 
ir jame studijuos anglų litera
tūrą ir kalbas. Linkime savo 

j tautiečiui ištvermės ir ryžto. 

— Rytprūsių gyventoja, pa
tekusi vokiečių pabėgėlių sto-
vyklon, per Vokietijos Raud. 
Kryžių kreipėsi į krašto valdy
bą, prašydama jai parūpinti 
maldaknygę lietuvių kalba. Vo
kiečiai savo lydraštyje pažymi, 

geną pamokyti vietinį lietuvių 
jaunimą šokti tautinius šo
kius, gi šie atsidėkodami atvy
ko Augsburgan ir tautiniais šo
kiais gi vėliau lietuviškomis dai 
nomis bei jaunatvišku savo 
linksmumu ir humoru prablai
vino Augsburgo lietuvius nešar 
čius sunkią tremtinio dalią. 

Augsburgiškiai dėkingi Mem 
mingeno jaunimui, taipgi dėko
ja ir kun. Bungai, kad jis tą 
jaunimą į Augsburgą atgabeno. 

Minėjime dalyvavo ir kitų 
tautų atstovai: estų, latvių, len-

dešinę akį ir išėjo per kairę 
ausį. Berniukas sukrito ant že
mės. Klasėje buvusi mokytoja 
išvarė mokinius į kitą kamba-

mą Amerikoje. 

Kolumbo Vyčių paradas 
Pagerbdami Amerikos atra-

metukų. 1 
- V V -

Trys kino filmai 
Chicagos katalikų labdaros 

rį, pašaukė policiją ir pasirū- įstaigose padaryti trys filmai, dėjo Kristupo Kolumbo atmini-
pino, kad berniukas būtų nuga- kuriais pasirūpino tėvas Prey- mą Kolumbo Vyčiai spalio 11 d. 
bentas į Peoples ligoninę. Po ton, Rožančiaus sąjūdžio įkvė- Chicagoje ruošia paradą, kuria-
septynių valandų berniukas mi- pėjas, ir kun. Keller, Christofe- me, numatoma, dalyvaus apie 
re. Jis tą mergaitę tebuvo pa- rių sąjūdžio vadas. 40,000 jų organizacijos narių, 
žinęs tik prieš savaitę, kai ji 1 •— 

mėn. 26 d., dalyvaujant 60 sve
čių ir viešnių. 

auga. Kleb. kun. A. Linkus gy
vai rūpinasi, kad statyba ko 

X Ona Baukienė, turėjusi 
Lietuvoje siuvyklą, Vokietijoje 
vadovavus Diepholzo amatų mo ... , - . u • . 
, , . . . . . . _ , greičiausiai butų baigta. 
kyklcs siuvimo klasei, dabar gy 
venanti Chicagoje (6009 So. X A. Brazis, Metropolitan 
Marshfield Ave.), pradėjo pri- Operos solistas, po sėkmingo 
iminėti užsakymus namuose. praeitojo sekmadienio koncerto 

Orchestra Hali, apie spalio mėn. X Mary NonvelI, 5537 W. 
Farragut av., praleidusi 8 savai 
tes pas dukrą Irene ir žentą 

vidurį išvyksta į New Yorką. 

X Ona Milukas ir Matilda 

jog senute gyvenusi Rytprusmc. . . v. . . . . x r . -
j. u T • I • /1-1 * Jkų , ukrainiečių ir vokiečių. Visi 

se, netoli Lietuvos sienos, del toi ? , * 
.. .. . .-, . 'gėrėjosi tokiu gražiu lietuvių 

mokanti lietuviškai. f , • 1 , , • u *. -•„; 
I bendravimu, kuklia, bet gražiai 

— Lietuviai jūrinmV=ii, kurie | išpildyta programa, 
ilgesnį laiką plaukiojo estų „Da 
baibe" prekybos laivu, del su
mažėjusio darbo laivuose ilges
niam laikui sustojo Londono 
Lietuvių namuose. Keturi jų — 
Juodviršis, Laurinavičius, Leką 
navičius ir Matukas — jieškos 
darbo sausumoje, o Jokubaus-
kas gavo darbo žvejų laive. 

— Rašyt. R. Spalis, gyvenąs 

persikėlė į šią mokyklą. Velio
nio motina Angella Colletta yra 
33 metų amžiaus, turi dar dvi 
dukreles. Tėvas nuo šeimos at
siskyręs. 

Kultūrine talka 
Chicagos katalikai savo au

komis padeda išsilaikyti 60-čiai 
prieglaudų ir kitokių labdaros 
įstaigų. Beveik prie kiekvienos 

« i i • - - Knn „Auu»i i I parapijos išlaiko savo mokyklą, — Apklausine 10 500 vokiečių. '** y J. . ~„ . 
„ T T , T , , . . . . , ~. „ n l j„u Q remia jaunimo klubus, turi Chi-
PLB Vokietijos krašto valdyba J 

11 - • • K™ „».;A«oiii cagos mieste 18 savo ligoninių, 
apklausinejo apie 500 grįžusių & , , . . . , . 
a T , . . , v. . . ^0 0_ keturias kolegijas ir du univer-
įs Lietuvos vokiečių ir jų pasą- fo J 

kojimus sukartotekavo. 

BRAZILIJOJE 
— Lietuviai pajūryje- Sujun

gus Sao^Paulo miestą su Atlan-
K M U . d ^ ' M l ^ pajūriu moderniška autostra 

Arthur Mcllory, Tulsa, Oklaho- Mikutis, gyv. Elizabeth, N. J., 
ma, grįžo į Chicagą. M. Nor- augštos federalinės valdžios pa 
well yra solisto Algirdo Brazio reigūnės? atvyko Chicagon ap-
krikšto motina. Į lankyti savo giminių. 

X Jonas Kupčiūnas, šv. My-| 
kolo parapijos senas narys, or
ganizacijų veikėjas, šv. Mykolo, 
parap. bažnyčiai paaukojo nau
ją monstranciją 

X Klementas ir Florence &a-
pauskai, 7155 So. Sacramento 
av., susilaukė dukrelės. 

X Brone Udvitt, 7242 So. 
Rockwell st., serga ir guli Wo-
men's ir Children's ligoninėje. 
Ligonė džiaugtųsi, kad artimie
ji ir pažįstami ją aplankytų. 

X Jonas Vaidclys, gyv. New 
Britain, Conn., atvyko į Chica
gą pastovesniam apsigyvenimui. 

vių visuomeninėje veikloje, neg 
j visą nuo darbo atliekamą laiką 
I skiria kūrybai. Visą laiką jis 
sėdi prie naujo kūrinio, apie 
kurį tuo tarpu niekam nesako. 

— Ona Peleckiene, bradfor-
diske, vėl dirba Lietuvių moky 
kloję, mokydama mažuosius if 
tuviškai skaityti ir rašyti. 

— Ruduo su audromis ir lie 
įtumis vėl lankosi Anglijoje 
Ypač susirūpinta rūkais, kurie 
kasmet pareikalauja kelių tūks-

itančių gyvybių. 

da, daug lietuvių pajūryje nusi
pirko nuosavybes, kur laisvu lai 
ku vyksta pailsėti. Praia Gran
do, kuri turi 40 km. ilgumo, 
virsta gražiausiu pasauly ku
rortiniu miestu. 

— Dail. Ant. Navickas deko
ruos Sao Paulo lietuvių parapi
jos bažnyčią. Dabar jau uždėtas 
bažnyčios naujas stogas, bu& 
pakeistos lubos, pertvarkyta* 
apšvietimas. Tais darbais rūpi 
naši kun. P. Ragažinskas ir pa 
rapiečiai. 

sitetu, be to dar — gerokai pa
remia Katalikų universitetą Wa 
shingtone, taipgi .naujai moder
nizuojamą Stritch Medicinos fa
kultetą, Mundelein seminariją. L 

J. GLIAUDĄ 

ORAPUO 

Įdomiausias siu metu 
r o m a n a s ! 

Įdomiausias šių metų roma
nas! Gyva intriga, šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

' ^ 

Užsakymus siųsti: 

" D R A U G A S " 
PTEM^JOTAS 2334 So. Oakley Avenue 
R O M A N A S Chicago 8, Illinois 

npp T T 
s? 

I 

A r k i v y s k u p a s 
J u r g i s M a t u l a i t i s 

M a t u l e v i č i u s 

U Ž R A Š A I 
Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk. 

Jurgio beatifikacijos bylai. 
KAINA $ 2.50 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Šventųjų sielose mes pamatome 
patį Dieve, 

Mes kasdien matome daug neįprastų įvy
kių gamtoje, bet stebuklai, kurie atsitinka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose iš
kyla augščiau už visus Apvaizdos veikalus 
gamtoje. 

Vien tik žmoniškomis akimis imant, bus 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius idealus. 

J> 


