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V. Vokietija siūlys naują mintį 
savo santykiams Vakarų bloke 

BONN, rugp. 30. — Kai tik prancūzai palaidos Europos ar
mijos paktą, V. Vokietijos vyriausybe dės savo užsienio politi
kai naujus pagrindus 

Partijos susitarė apie tai ne
kalbėti tol, kol prancūzai nėra 
baigę pakto reikalu diskusijų 
parlamente, tačiau tai nereiš
kia, jog nebūtų čia tuo reikalu 
pozityvių idėjų ir priemonių 
joms įvykdyti. 

Kad nesusidarytų įspūdžio, 
jog V. Vokietija nieko daryti 
nemano, tik visą kaltę ant Pa
ryžiaus suversti, parlamento už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas dr. Gerstenmaier padarė 
pareiškimą, kuriame yra prave
stos pagrindinės būsimos V. Vo 
kietijos užsienio politikos lini
jos. Jos yra šios: 

1. Vokietija tuojau pareika
laus grąžinti jai suverenines 
teises; 

ku ir tai, kad jie nori naujos 
Berlyno konferencijos tik todėl, 
kad galėtų dar kartą sužinoti, 
ar Rusija pasirengusi suteikti 
vokiečiams teisę pasirinkti savo 
režimą, kuris savo keliu turėtų 
laisvę turėti ir savo užsienio po
litiką. 

Quemoy užpuolimas 
yra provokavimas 

TAIPEH, rugp. 30. — Čia ma
noma, kad Quemoy salos užpuo 
limas reiškia ne tikrą, bet ner
vų karą. Komunistai nori at
kreipti į tą salą daugiau Formo-
zos ir amerikiečių dėmesio, ta
čiau nė vieni nė kiti j tas pink-

2. JAV, Anglija ir Prancūzi- les nemano patekti. 

JAV Pacifiko laivyno grupės vadas adm. Stump Saigone Indokinijoje kalbasi su JAV misijos šefu 
gen. O'Daniel, kuris vykdo pabėgėlių pervežimą iš šiaurinio j pietinį Vietnamą Amerikos laivais. 
Admirolas pastaruoju laiku lanko pavojingas Tolim. Rytų vietas. (INS) 

ja turi pakartoti pažadą rūpin 
tis V. Vokietijos ir vakarinio 
Berlyno saugumu; 

3. Sudarymas naujos formos 
organizacijos V. Vokietijai į 
Europos apsaugą įjungti. 

Iš visų partijų atsakingų as
menų pareiškimų aišku, kad 
sutariama visų dviem punktais: 
kad reikia naujos politines for
mulės ir kad bus daromos rim
tos pastangos ją rasti sąjun
goje su Vakarų sąjungininkais, 
Jei tos išeities čia rasti nebus 
galima, tai teks susigyventi su 
mintimi, kad Vokietijos proble
mos sprendimo reikia jieškoti 
tariantis su Sov. Rusija. 

Reikšminga, kad ir socialde
mokratai, nagais ir ragais ko
voję prieš Europos armijos idė
ją, nedžiūgauja Briuselio konfe
rencijai nepasisekus. Jų vadas 
Ollenhauer paskelbė, kad par
tija laikys savaime suprantamu 
dalyku, jog suvienyta Vokietija 
turi priklausyti vakarinei pašau 
lio pusei ir kad naujų pasitari
mų su Rusija jis nori tik tuo 
tikslu, kad būtų galima patik
rinti, ar Sov. Rusija yra jau pa
sirengusi su tokiu Vokietijos 
sprendimu sutikti. 

S o c ialdemokratai pažadėjo 
bendradarbiauti su vyriausybe 
naujos politinės formulės jieš 

Peipingui būtų didelis laimi
kis, jei prie Quemoy atsirastų 
JAV laivai, nes nuo Quemoy sa
los iki Amoy uosto tėra tik trys 
mylios. Nors nėra tarptautinio 
susitarimo dėl teritorinių vande 
nų, tačiau Sov. Rusija teritori
niais vandenimis laiko 12 my
lių platumo juostą. Reikia ma
nyti, kad panašiai mano ir Ki
nija. 

Amerikiečių karinės įstaigos 
praneša, kad Formoza saugojąs 
JAV laivynas, vengiant susikir 
timo, arčiau 12 mylių prie Ki
nijos krantų nesiartina, todėl ir 
Quemoy salos apsauga į jo užda
vinį neįeina. 

Filipinams nepatikęs 
Azijos pakto tekstas 

MANILA, rugp. 30. — Londo 
no ir Washingtono parengtas 
pietrytiečių Azijos apsaugos 
pakto projektas susilaukęs stip
rios kritikos iš Filipinų vyriau
sybės, kuri nori stipraus karinio 
pakto, panašaus į Atlanto pak
tą su pagrindiniais principais ir 
technikine organizacija. Jau pa
rengtas pakto projektas daugiau 
pabrėžiąs ūkinį, negu karinį mo 
mentą ir nenumatąs automatiš
ko veikimo agresijos atveju. 

Londonas ir VVashingtonas 
studijuoja Filipinų pataisas, bet 

kant, bet mano, kad naujoji už -. jų priėmimas tėra problematiš 
sienio politika turi būti parem- kas, kadangi tokia pakto redak 
ta realesne Europos saugumo 
sistema, negu, jų nuomone, yra 
Europos Apsaugos Bendruome
nė. Į naujos rūšies vakariečių 
sąjungą turi būtinai įsijungti ir 
Anglija. 

Nors tos socialdemokratų idė 
jos dar miglotos, tačiau jau 
aišku, kad ir jie dabar pasisako 
prieš neutralizuotą Vokietiją ir 
nori ją suvienytą matyti Vaka
rų bloke. Tai yra labai didelė 
pažanga jų užsienio politikos 
minties plėtotėje. Dabar jau aiš 

A. J. Coiuiell, American Legion 
vadas, ragina prezidentą niekad 
nesutikti su kom. Kinijos priėmi
au. | Jungt, Taute* <INS) 

cija paruošta todėl, jog norima 
prie jo pritraukti galimai dau
giau Azijos valstybių. Filipinų 
apsauga yra garantuota jų tu
rimu paktu su Amerika. 

Arktikos tyrimai 
WASHINGTON, rugp. 30. — 

Du JAV ledlaužiai neseniai per
plaukę per McClure sąsiaurį, jun 
giantį Arktikos vandenyną su 
Vikonto Melville vandenimis. 
Tai yra paskutinis tarpas neiš
tirto vadinamo šiaurės vakarų 
kelio Kanados Arktikoje. To ke
lio, jungiančio Atlantą su Paci-
fiku per poliarines sritis, daug 
kas j ieškojo ir daug kas tyrė; 
daug vardų su kelionėmis ir ati
dengimais surišta. 

Tose vietose vykdo dabar oke-
anografines ir hidrografines 
studijas jungtinė JAV ir Ka
nados ekspedicija, bet tik atei
tyje tegali paaiškėti to neseniai 
padaryto praplaukimo reikšmė. 
Yra betgi žinoma, kad JAV lai
vynas daro Arktikoje plačius 
bandymus su povandeniniais lai 
vais. 

• Indijos ambasadorius Mas
kvoje savo vyriausybės vardu 
padovanojo Sov. Rusijai kolekci
ją Indijos dailininkų paveikslų 
kaip stiprėjančio draugiškumo 
simbolį, 

Pratęsė belaisvių 
iškeitimo laikę 

HANOI, rugp. 30. — Nebai
gus belaisvių pasikeitimo iki pa
liaubų sutartyje numatyto lai
ko, sutarta prailginti pasikeiti
mo laiką dar penkioms dienoms, 
bet abejojama, kad ir per tą lai
ką Vietminh komunistai visus 
belaisvius prancūzams atiduotų. 

Ikšiol prancūzai atidavė Viet 
minh 17,000 belaisvių, o gavo 
tik apie 3,000, nors manoma, 
kad turėtų būti 28,000 vyrų. 

Bando kviesti kitę 
Briuselio pasitarime 

PARIS, rugp. 30. — Kai par
lamente atstovai sako kalbas 
apie Europos armijos paktą, 
grupė pakto šalininkų veda de
rybas su Mendes-France, kad 
jis prašytų atidėti balsavimą į 
rugsėjo mėn. galą ir per tą laiką 
bandytų dar kartą susitarti su 
kitais pakto signatarais dėl pak 
to pataisymo ta prasme, kaip 
yra pasiūlęs Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Spaak. 

Pakto šalininkai ministeriai 
pagrasino trauktis ir vyriausy
bės krizę iššaukti, jei Mendes 
prašymo nepaklausytų. Spaak 
paprašytas padaryti viską, kad 
antroji konferencija galėtų susi
rinkti. Bet pakto priešai irgi ne
snaudžia ir telkia jėgas atmesti 
pasiūlymą balsavimą atidėti, jei 
toks pasiūlymas būtų padary
tas. 

Vakar kalbėjo ir pats Men-
des-France, nupasakojęs Briu
selio konferencijos nepasisekimą 
ir apgailestavęs, kad jam nepasi 
sekė pakto pataisyti. Dėl balsa
vimo atidėjimo jis neužsiminė, 
bet pabrėžė, kad su sprendimu 
ilgai delsti nebegalima. Jei Eu
ropos armijos paktas būtų at
mestas, jis sukviesiąs specialią 
parlamento sesiją laikinajai Vo
kietijos taikos sutarčiai svarsty
ti. 

Jau kalbėję pakto priešai su 
ironija užsiminė apie kalbas, 
kad JAV ir Anglija apginkluos 
Vokietiją be Prancūzijos sutiki
mo. Tai būtų, girdi, Maskvos, 
Jaltos ir Potsdamo susitarimų 
laužymas, ko nebūsią drįsta da
ryti. 

• Goodrich ir CIO gumos dar
bininkų unijos vadovybė susi
tarė dėl naujos darbo sutarties. 
Atlyginimas pakeltas vidutiniai 
apie 7 cnt. 

Kalendorius 

Rugpjūčio 30 d.: šv. Rožė Li-
mietė. Lietuviškas: Bytautas ir 
Vesta. 

Oras Chlcagoje 
Giedra, temperatūra kaip va

kar. 
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29. 

Brazilijos karininkiįa suskilusi; 
parlamente suiro Vargas koalicija 

RIO DE JANEIRO, rugp. 30. — Prez. Vargas dingimas pa
liko Brazilijos politiniame gyvenime tuščią vietą, kurion besiver-
žią asmens ir politinės grupės gali sukelti didelę krizę. 

Rūgimas prasidėjo karinin
kuose ir jų susiskaldymas, spė
jama, yra aštrus, nes įpykę y-
ra Vargas šalininkai. Tai grupei 
vadovauja buvęs Vargas krašto 
apsaugos ministeris gen. da 
Costa, per kurį ėjo karininkų 
spaudimas į prezidentą, kad šis 
pasitrauktų. Gen. da Costa nau
jajam karo ministeriui įteikė 
pareiškimą, kuriame karininkus 
apkaltino išdavyste. Jis teigia, 
kad visi armijos generolai bu
vo pažadėję remti prez. Vargas 
ginče su aviacijos karininkais, 
bet paskui savo žodį ir savo prie 
saiką sulaužė. 

Naujasis prezidentas sudarė 
savo vyriausybę, tačiau sugriu
vo Vargas vyriausybę rėmusi 
koalicija ir nėra kas parlamen
te remtų naująją, nes Vargas 
nebesant partijos laiko senąjį su 
sitarimą nebegaliojant. Tuo tar
pu vyriausybę pasirengusi rem
ti tik demokratinės unijos par
tija, kurios vadas yra vienas iš 
Vargas vertusių aviacijos gene
rolų. Vargas darbo partija grei 
čiausiai išeis į opoziciją, nors 
dabartinis prezidentas ir buvo 
žuvusio Vargas draugas. Social
demokratai mano laikytis neu
traliai. Neatrodo, kad politinis 
gyvenimas galėtų išsilyginti be 
naujų rinkimų. Gali atsirasti ir 
diktatūra, jei kariškiai užsima
nytų žaidimą toliau vesti. 

Brazilijos darbininkai 
tiria valdžios planus 

RIO DE JANEIRO, rugp. 30. 
— Prie Brazilijos politinės kri
zės prisidėjo ir darbininkų gra-
simas pradėti visuotinį streiką, 
jei nebus atlyginimai pritaikin-

Japonijos imperatorius su žmo
na pirmą kartą keliavo lėktuvu. 

ti kainoms ir po to stabilizuotos 
kainos, kurios per 8 mėn. pakilo 
22 proc. 

Grasinimas streikuoti turi ir 
politinį pagrindą, nes darbinin
kai nori patikrinti naujosios vy
riausybės nusistatymą jų atžvil
giu. Buv. prez. Vargas buvo dar 
bininkų draugas. Naujasis dar
bo ministeris jau turėjo pasita
rimų su unijų vadovybėmis ir 
jas užtikrino, kad darbininkų 
teisės bus saugojamos. 

Išlaisvino žudikę 
BOSTON, rugp. 30. — Iš vie

no Bostono kalėjimo pereitą šeš
tadienį apie 3 vai. popiet du 
ginkluoti asmens išlaisvino iš 
kalėjimo teismo laukiantį pavo
jingą žmogžudį Burke. Įvairio
mis priemonėmis atidarę 4 du
ris, įsibriovėliai rado Burke su 
119 kalinių pasivaikščiojimo kie 
me ir jį išsivežė sargams į vei
dus ginklą atrėmę. Burke aiš
kiai žinojo kas vyksta, nes pa
matęs atviras duris ir apdeng
tais veidais vyrus tuojau puolė 
jų pusėn ir visi išbėgo. 

Įtarimas didėja 
VVASfflNGTON. rugp. 30. — 

Atstovų rūmų — senato atomi
nės energijos komisija atidėjo 
neribotam laikui ištyrimą aplin 
kybių, kuriose buvo atiduota 
vienam privačiam koncernui sta 
tyti elektros stotį Tennessee 
Valey zonoje, kur elektros ener
giją gamina ir parduoda viešo
sios teisės korporacija. Sutartis 
su tąja bendrove buvusi pasira
šyta be varžytinių. 

Demokratų partijos centro ko 
miteto pirmininkas vadina tą vi
są reikalą skandalu ir net įtari
nėja, kad prez. Eisenhower, į-
sakydamas tą reikalą taip su
tvarkyti, yra padaręs malonę 
vienam savo draugui. Kongreso 
komisija griebėsi dalyką aiškin
ti, tačiau atrodo, kad sutiko pa
sipriešinimą augščiau ir posė
džius atšaukė. Demokratų pir
mininkas Mitchell spaudimą pa
didino, nes turi, matyt, įrody
mų, kad jo partijai to reikalo iš
vėdinimas bus naudingas. 

• Trys R. Vokietijos teisėjai 
atbėgo į vakarus, nes jaučia, 
kad gresia nelaisvė už nepaklau 
symą bausti birželio 17 dL suki
lėlius didelėmis bausmėmis. 

• Rusija pardavė Aliaską 
Amerikai 1867 m. už 7,200,000 
dol., tai yra po 2 centus už 
akrą. 

Ginklai vokiečiams apginkluoti 
jau esą Europos sandeliuose 

WASHLNGTON, rugp. 30. — Krašto apsaugos departamento 
atitinkamas pareigūnas painformavo spaudą, kad ginklai ir amu
nicija vokiečių divizijoms jau yra Europoje. 

Jie bus vokiečiams dalinami 
tuojau, kai tik vienoje ar kitoje 
sistemoje bus susitarta dėl vo
kiškų divizijų organizavimo. 
Kiek tam reikalui jau yra išleis 
ta pinigų, jis negalįs pasakyti, 
tačiau tam tikra dalis karinių 
medžiagų buvo skiriama V. Vo
kietijai nuo 1950 metų iš tų kre 
ditų, kurie buvo skirti V. Eu
ropos valstybėms kariškai pa
remti. Ginklai, amunicija ir ki
tas karinis inventorius yra sūdė 
tas didžiuliuose sandėliuose Vo
kietijoje ir Prancūzijoje. 

Žinias teikęs gen. Stewart ne
galįs atidengti vokiečių atgink
lavimo planų smulkmenų, tik 
galįs pasakyti, kad jie nenuma
to sudarymą 48 divizijų, kaip 
pereitą savaitę pradėjo skelbti 
komunistai. 

Kiti šaltiniai betgi patikimai 
tvirtina, kad numatyta sudary
ti 12 armijos divizijų su maž
daug 400,000 vyrų armijoje. 
Aviacijai numatyta 80,000 vyrų 
su 1,500 lėktuvų po 75 lėktuvus 
grupei. Dešimt grupių sudarysią 

remti ir nurodyti norimus iš
kviesti liudininkus. Viešus posė
džius komisija pradės rytoj. 

Visus gautus skundus komisi
ja sugrupavo į 5 grupes. Tai yra 
tokio pobūdžio sen. McCarthy 
prikišami veiksmai, už kuriuos 
komisija gali siūlyti senatorių 
papeikti, jei jie bus įrodyti esą 
tikri faktai. 

fvykiŲ pasienyje 
Už Korėją atsilygins 
su Indokinija? 

1944 m. prezidento rinkiminei 
kampanijai prasidedant, demok
ratai ir respublikonai padarė su 
sitarimą nekritikuoti užsienio 
politikos. Motyvas neva buvo 
tas, kad vyksta baisus karas, 
todėl nedera tais dalykais žaisti. 

Už vėl kandidatuojantį prez. 
Roosevelt pasitarimus vedė 
valstybės sekr. HulJ, už respub
likonų kandidatą Dewey — da-

bombonešiai, penkias grupes 'bartinis valstybės sekretorius 
sprausminiai naikintuvai ir pen 
kias grupes žvalgybiniai ir 
transporto lėktuvai. 

Laivynui numatyta 20,000 vy
rų, kurie turės betgi tik mažus 
karinius laivus pakrančių tarny
bai. 

Pirmajam vokiečių kariniam 
aprengimui reikėsią mažiausiai 
trijų bfl. dol. Dalį sąskaitos tu
rės padengti pati Vokietija. 

Parlamentas nesurinks 
John bylos svarstyti 

BONN, rugp. 30. — V. Vokie
tijos socialdemokratai negavo 
trečdalio parlamento narių para
šų specialiai parlamento sesijai 
sukviesti. Jie norėjo sukviesti 
sesiją, kad pakritikuotų vyriau
sybę, gal ir kaikuriuos sąjungi
ninkus, ryšium su saugumo vir
šininko dr. Otto John pabėgimu 
pas komunistus į sovietinę zoną. 

Koalicijos partijos apsispren
dė, kad viešas tų reikalų svars
tymas atneš daugiau žalos, ne
gu naudos, todėl socialdemokra
tai kitose partijose nerado no
rinčių jiems pritarti , o vieni pa
tys trečdalio parlamento atsto
vų neturi. 

Paprašė dokum^itŲ 
kaltei įrodyti 

VVASHINGTON, rugp. 30. — 
Skundus dėl sen. McCarthy el
gesio tirianti komisija įsakė 
trims senatoriams (Flanders, 
Morse ir Fulbright) Įteikti ko
misijai įrodymus skundams pa-

Dulles. šiemet ir šiame mėne
syje tam įvykiui sukako 10 me
tų. Foster Dulles, visiems neti
kėtai, tą įvykį priminė paskuti
nėje savo spaudos konferenci
joje ir visai aiškiai davė su
prasti, kad panašaus dalyko 
reikėtų laikytis ir šių metų rin
kimuose, nes laikai esą labai 
pavojingi. Jis dar pridėjo, kad 
retkarčiais pasimatąs su Hull, 
kad pasinaudotų jo dideliu 
"drąsos ir idealizmo fondu". 

Demokratai tokio tepimo svie 
stu nesitikėjo ir įtartinai spė
lioja, ką tai reiškia. Argi Dulles 
norėtų išjungti iš šių metų rin
kiminės propagandos užsienio 
politikos klausimus? Ar respub 
likonams yra pagrindo to tikslo 
siekti? Ar yra kas kritikuotina 
administracijos užsienio politi
koje? Užsienio politikos dan
gus nėra giedras: yra ką kriti
kuoti nuo Indokinijos iki Pa
ryžiaus. 

1944 m. susitarimas nebuvo 
visuotinis, nes respublikonai pa 
siliko laisvę kritikuoti Kinijos 
ir Tolim. Rytų politiką, kuo De-
wey ir pasinaudojo. Jei ir šie
met toks susitarimas būtų da
romas, tai demokratai, neabe
jotinai, pasiliktų laisvas rankas 
kritikuoti Indokinijos reikalų 
traktavimą, ypač elgesį Gene-
vos konferencijoje. Respubliko
nai to pribijo. Demokratai prieš 
du metu atsiėmė už Korėją, to
dėl dabar norės atsilyginti res
publikonams su Indokinija. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Iš Korėjos išvykstanti II-ji amerikiečių divizija jau turėjo 

atsisveikinimo paradą centriniame fronto ruože. Šią savaitę ji 
pradeda pasikrauti į laivus Inchon uoste. 

—Prez. Eisenhovoer pasirašė naują kainų palaikymo žemės ū-
kio produktams įstatymą, kuris leidžia žymiai sumažinti valdžios 
iždo primokėjimus. Demokratų partija deklaravo, kad preziden
tas sulaužė savo rinkiminius pažadus. Ką apie tą reikalą mano 
patys ūkininkai, paaiškės rudenį balsus suskaičiavus. 

—P. Korėjos prez. Syngman Rhee įspėjo Ameriką nepasitikėti 
Japonija ir jos netraukti į jokią Azijos apsaugos sistemą tol, kol 
nebus visai aišku, kad ten nebus atgaivintas militarizmas ir kad 
ji nesueis į gerus santykius su komunistiniais kraštais (Sov. Ru
sija ir Kinija). 

—Prez. Bisenhower šiandien sugrįžo į Washingtoną, kad pasa
kytų kalbą prasidedančioje Amerikos Legiono metinėje konvenci
joje. Vakare jis grįš į savo atostogų vietą pasiėmęs buv. prezi
dentą Hoover. 

—JAV karo laivynas mažomis grupėmis lanko Skandinavijos 
valstybių uostus. Kreiseris jau buvo Stockholme ir išvyko į Da
niją, o į Suomiją nuvyko laivų naikintojų grupė. Ten visai neto
li yra sovietų laivyno bazė. 
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1,030 MYLIŲ LĖKTUVU Į GUATEMALĄ 
JUOZAS PRUNSKIS 

Indėnu lūšnele Sierra kalnuo e jų Chicagoje turėjęs, nei keleto 
nepasiėmiau. 

Galvoju, — kur čią ką nepa
žįstamame mieste susirasti , ir 
prisimenu vieno guatemaliečio, 
skridusio lėktuvu, žodžius: 

— Būtinai pamatyki mūsų 
arkivyskupą. Malonus žmogus 
ir autor i te t ingas. Kai buvo su
kilimas, jis, galima sakyti , per 

Aušo, kai Panamerican lini
jos automobilis New Orleans 
mieste mus surinko vežti \ ae ro . 
dromą. Miestas dar miegojo, 
bet daug kur kampuose stovėjo 
uniformuoti kariai , diriguojan
tieji kar iškus sunkvežimius ir 
jeepus, kurių važiavo ištisos 
virtinės, nes buvo manevrų me
tas . 

New Orleans pasipuošęs nau
jais pas ta ta is , ypač moderni, 
piešiniais išdailinta geležinkelio 
stotis. 

Skersa} Meksikos įlanką 

Po t rumpo patikrinimo suso
dino visus — daugiau kaip 40 
žmonių — į keturių motorų 
lėktuvą. Pasileidome j patekė
jusios saules pusę. Nei nejuto
me, kaip lėktuvas įsibėgėjęs at
siplėšė nuo žemes. Nesupe ir ne 
pur tė . Apačioje tiesiasi keliai, 
kaip kaspinai ir jais negreit ju
dėjo automobiliai, kaip maži vai 
kų žaisleliai. Kylame ir moto-
laiviai a t rodo kaip musės, ropo
ja melsvu vandens paviršiumi. 
Ar tyn jūros — pažlugusios pel
kes, su vandens praperšomis, iš 
augšto žiūrint, lyg aliejaus šla
kai mamos įpilti į avižinį kisie
lių, tik čia daugiau žalumo. 

Kylame į 13,000 pėdų augštį. 
Nuo 4,000 pėdų lėktuvo kabi-
non įjungiamas dirbtinis spau
dimas, kad nenuleiptume. Visur 
mėlyna — ir dangus, ir van
duo; debesys ir virš mūsų ir 
po mumis, negali atskir t i , kur 
dangaus, kur jūros mėlynė. P r a 
skrendame didesnį debesį, į ku
rį įspindusi saulė, ir j is sužiba 

. „. J .. dėjo leisti naują savai t raš t į "Li-
spalvinga vaivorykšte apačioj . „ . , . , 

J ^ J beracion , kurs palaipsniui ple-

te rys kepa " to r t i j a s " : tokius 
blynus. Jos pi rma išverda ku
kurūzų grūdus , an t plokščio ak
mens sut r ina kitu akmeniu ri-

— O "kam ta stiklino a n t Sio 
stalelio ? 

— Šiokiadieniais kasdien į ją 
vandens pripilame, kad būtų 
t rokštančioms skaistyklose dūša 
lems atsigert i . 

Tokie tie indėnai geraširdžiai , 
(Nukelta i 4 psl.) 

t indamos kaip kočėlu, paskiau i *^^**xv.wmm*m#*m'Mmmm& 
miltus įmaišo vandenyje, vėl iš- j "PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
minko tuo akmens kočėlu, a tg -, — ATVAŽIUOSIM POPIET" 
nyba gabalą sausos tešlos, t a rp j TELKVIZIJOS, RADIO, P A T E F O N I 

TAISYMAS 
delnų spausdamos ir tapšnoda-
mos padaro apystorį blyną 

kulkas ėjo prie vienos pusės ir I sausai kepa an t tokios molinės 
prie kitos kariaujančių pusės, 
kad tik susitaikytų. 

Arkivyskupas Rossel Arella-
no nuostabiai malonus. Suvedė 

i su vietos kunigais i r paprašė 
katedroje at laikyti pamaldas. 
Nors šv. mišias laikiau pirmą 
valandą (buvo sekmadienis) , 
žmonių prisirinko pilna erdvi ^ji i ki 
ka tedra . Gausiai jaunimo ir vy- l ruzų stieuų š u d r a s paav.kjtim-
rų. Vietinis kunigas šv. mišių m a s — tai v ienutė lė lova te
laikė skai tė ispaniškai mišių vams ir vaikams, 
maldas visai bažnyčiai. Tai pa- Gretimai kita tokia pa t ku-
deda visiems, ypač beraščiams. kurūzų stiebų trobelė. Anoj vir 

tuvinėj gyvena sūnaus šeima, o 

keptuves. 
Mus vaišindami dar tuos bly

nus ryžiais apibarstė . Jokie 
dūmtraukio nėra. Per stogą, 
t i rš ta i žolėmis apdengtą, dūmai 
sunkiai prasiskerbia. Troškina 
akis. Užta t moterys su vaikais 
an t žemės susėdę. Troboj — jo-

JONAS GRABINSKAS 
J. G. Television, 944 W. 35th PI 

Telefonas FRont ier 6-1998 
Paa Hetavj — tr geriau ir pigiau] 

u ~ i , tlfc - i - i rr.C "• ::u .u-

Trūks ta kunigų 

Pietų metu kunigai pasakojo, 
kad Guatemaloj , turinčioj apie 
3|/2 muionų gyventojų, tė ra tik 
apie 150 kunigų, ir tik apie 63 
— 7 0 ' i š jų vietiniai. Ankščiau 
buvusios priešingos valdžios nu
savino seminarijas, suvaržė Baž 
nyčią ir ta i labai atsiliepė. O 
žmonės apie 95 procentai, gal 
net daugiau — katal ikai Kas 
savaitę jų parapijoj būna apie 
45 krikštai . 

A r m a s vyriausybė vėl grąži
no laisvę Bažnyčiai. Naujasis 
prezidentas savo šūkiu pasirin
ko — Dievas, Tėvynė, laisvė. 

I r k r a š t a s tai pajunta . Kata
likai laisve pasinaudodami pra-

musų. 
Jei lėktuvas kristų, ta i tiesiai 

į jūrą. Skaitome kiekvienam pa
ski r tas instrukcijas, kad nelai
mės atveju tur ime nusiimti aki
nius, išmesti iš kišenių aš t r ius 
dalykus, prisirišti diržą, gi prieš 
pa t nukrit imą — sunert i ran
kas apačioje kelių ir galvą pa
lenkti t a rp kelių kiek tik gali
ma. 

Lėktuvas aprūpintas guminė
mis gelbėjimosi valtimis ir plū-
dimis. 

Lėktuve maloniai vėsu. Visiem 
padalinta k ramtamos gumos 
(kad tu rė tum užsiėmimą, jei 
nervintumeis) , a tneša po laik
rašt į ir duoda pusryčius su kar
š ta kava. 

Viršum kalnynų 

Lėktuvas tvir tai , vienodai 
skrieja pirmyn ir per kampą 
Meksikos perskridę pasiekiame 
Sierros kalnus Guatemaloje. 
Apaugę miškais, įvairiomis ke-
teriomis jie tęsiasi plačiai. 

Guatemalos sostinė y ra slė
nyje t a rp kalnų, bet vistiek 
augšta i pakilus ir kl imatas ma
loniai vėsus, nepalyginsi su 
šutinančiu New Orleans. 

Po paskutinio perversmo nuo- ' gš tas , smailus užgesęs ugnia 
ta ikos žymiai palenkesnės ame- kalnis, apjuostas debesų vaini-
rikiečiams. Dairausi, kaip čia iš, ku. Čia nuolat žaliuoja; žiemą 
aerodromo pasiekti miestą. Pa- būna vėsiau, bet sniego nei le-
kviečia tarnybinio autobuso šo- do niekada nebūna. 

ciasi. 
Apsigyvenau viešbuty netoli 

prezidentūros. Didžiulis kamba
rys su spinta, kamoda, kanapa, 
dviejų rūšių atlošiamomis kėdė- j pupos, jei tur ime 
mis ir eile kitų baldų — ketur i valgome. Vakare 
doleriai para i ir prie to t r i s pupos. Kas an t rą dieną gauna 
k a r t u s du©da valgyti. Be valgio I me kiek mėsos. Pieno irgi re t-
— 2 doleriai. 

šioj — tėvas. Prie vieno stiebo 
pakabintas butel iukas su įtaisy
tu dagtimi — tai žibalinė "vil
ko ak i s" nakčia apsišviesti. Ties 
želmeniu nuo stogo kabo pin
tinė, r a n k a pasiekiama. Į ją su
deda duoną, kad žiurkės nesu
ėstų. Jokio kito puodelio nėra, 
nes nei a t sa rgų nėra. Gyvena 
su ta diena. , 

Kr ikš tynoms pasiskolino stalą 

Taip gyvena indėnai. O kaip 
jie nuoširdūs, mielai šypsosi. 
Mes pataikėme, kai jie šventė 
kr ikš tynas . Už t a t švariai visur 
iššluota, be " tor t i jų" bus d a r ir 
mėsos. I r stalą indėnas pasis
kolinęs a tnešęs — savo neturi . 
Jokio baldo per abi trobeles. 

— Kiek uždirbi?—klausiu jį. 
— 50 centų per dieną. 
— Ką valgote? 
— Rytą torti jos, pupos ir sal 

dy ta kava, pietų — tort i jos ir 
- ir duonos 
- tort i jos ir 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Vaiki; ir moterr Ilgos 
5159 South Damen Avenoe 

Pirmad., treSiad. 10—4; antrad. Ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo C—9 v * 

S. Htaritmtftti* "» - 1f> \"*\ piety 
Of;s<. tel - PR 6-7800 
Kautu tel. — TR 4-1765 

DR. KiSTUTIS AfiUW*«*f 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., Sešt. susitarus 

Ofiso teL PRospec t 6-1795 
Namu tel. TUiamrle 4-1765 

Tel. ofiao WA. 8-S060, r e * OO. 4 -1UT 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
V AL.: (Išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pasa i susitarimą 

Rezid.: 10838 So. Waba&b A v a 

Ofiso valandoms akamb. Y A 7-3526 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINĖS IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel.: Cliffside 4-5654. 

4088 Archer Avenoe 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenoe 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0086 
Rezidencijos: BEverly 8-3244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VI. 7-730? 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4 0 5 5 A r c h e r A v e n o e 
Kampas Archer ir California Ave 

V AL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

i š skyrus s ekmad ien iu* 

•*»1 Ofiao GR. 6-6899. PR. 6-4712 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<?PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 YVest 63rd Street 
'kampas 63 tr Artesian) 

VAal. 2^-4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. iki Labor Day uždaryta 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P U l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South PameU Ave. 
^al kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v » 

Išskyrus trečiadienius 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 YVest Tlst Street 
Ligonius priima pagal susitarimą 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1821, 
jei neatsil iepia — VIncennes 6-8900 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Avenoe 
Valandos: pirmad., trečiad., ke tv i r t , 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Tel. ofiso H E . 4-6600, rez. P R . 6-733* 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

TeJ oato GRacelana 2-92US 
2336 West Chicago Avenoe 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VORTHV7EST MEDTCAL CENTER 

TeL ARmitage 6-0161 
Vai. 1—S. 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad. 

12—4 v. p. p. šeštad. 

300 komunistų Meksikos 
ambasadoje 

P i rmas vaka ras Guatemaloje 
— labai įdomus: vyskupijos 
kancleris išsivežė į Sierra kal
nus. Pakeliui važiavome pro 
Meksikos ambasados rūmus . 
Prie jų budi sargyba. 

— Čia y ra pasislėpusių apie 
300 raudonųjų, jų tarpe ' ir nu
vers tas prezidentas, — aiški
na man. 

Važiuojame meksfalto gatvė
mis, pro mūro namus, t inkuo
tus ir šviesiai nudažytus, pa
puoštus bugamilijų ir kitais žie
dais. 

Kalnų kelias labai vingiuotas. 
Pakeles — žalios ir jose ma
tosi tai besiganančių ožkų bū
rys, tai karvute , tai vedamas 
asilas. 

karčiais perkame. Karves ne
tur ime — iš ko gi nusipirksi. 

— Sakykite, o komunistų a r 
daug; t a r p panašiai gyvenan
čių? 

— Ne. I š ku r jų b u s ? J u k 
mes esame kata l ikai ! Komuni
stai pažada, o sumeluoja. Da
bar tur ime naują prezidentą, ge 
resnis — kata l ikas . 

Vanduo dūšelėms 

Jie t ikrai katalikai. Vieninte
lis jų trobelėje esantis s tal iukas 
ne sau skir tas , o an t jo sudėta 
paveikslai Nukryžiuotojo, šven
tųjų. Prie jų dega žvakute. Apa 
čioj an t žemes — molinis in
delis žarijoms. An t jų smilkalo 
užpila šventųjų garbei. Nupirk
to smilkalo grūdai ir dabar sto
vi prie šventenybių. 

T** ofiso PR. 8-1711 r*m. RE, 7-7U1 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 68 Street 
Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rezid. 3241 W. 66th P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez. FRont ier 6-0814 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
^Tllmore 3-8614 (Maywood, IU.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJA? TR CHIRURGAS 

širdie*, vidaus ir vaikų Ilgo? 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. TArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( k a m p t s Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marąuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTO J ASi 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted St. 
Kasdien 3—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Neatsi l iepus 
šaukti M l lberry 5-4000, Ext, 326 

Ofiso telefonas — BIshop 7-l.>25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

VAL kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik sue i tam* 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodist Ligoninėje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

T P I ofiso H E . 4-5849. rez. H E . 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir ieSt. papai sutarti 

Tolumoje horizonte išnyra au C O N R A D ' A S - f 0 T 0 G R A F A S 

feris — važiuojam, nieko ne
kainuos. Stebiuosi, kad valdinio 

Kylame augš tyn ir kalnų tar 
puose atsiveria nuostabūs regi-

automobilio priešakyje kabo niai — žibančio ežerėlio neapre-
t rys religiniai paveikslai: šv. 
Kristoforo, Šv. P . Marijos Gua-
dalupes ir Nukryžiuotojo, o 
prie jų dega randona elektrine 
lempute. 

Guatemalos sost 'nėje 

Gatves daug skurdesnes, ne
gu Amerikos miestų, be t na
mai mūriniai, papuošti žydin
čiomis gėlėmis. Daug kur mato
si kariškių sargybos. Autobuse 

piamos žalumos, išsidriekusio 
sostinės miesto, turinčio apie 
ketvirtį miliono gyventojų. 

Skurdžioj indėno lūšnelėj 

Kalnuose matosi daug skur
džių lūšnelių. Sustojame ir įei
name j porą. Daug vargo pa
saulyje esu matęs , bet niekada 
taif> slegiančiai neatrodė, kaip 
čia. Lųšnelės — be grindų. Sie
nos — vietomis iš molio krės-

(Lietuvis) 

Moderniškai įrengta 
vieta Įvairioms nuo
traukoms. Specialy
bę—vestuvės. Jau
navedžiams duoda
m a puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai at l iktas 
darbas. 

414 YVEST 63rd S T R E E T 
J e i . EA'g. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dali? 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt 6 - 1 0 3 8 

iiuBiuiiiiiyimiuDiuDiaBiaamimjiiiūiiiiiniiiii 

GUŽAUSKŲ 
B E V E R L Y HILLS G U J N Y C I A 

Geriausios gėlės dėl vestuvių, 
banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

6801 SO. W E N T W O R T H AVE. 
Telef.; ST 3-2454 ir HU 3-2224 

iimiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininimiiuuuuitiiiiuiiiiiiiiiiniiiuiiiuuuu^Sii 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo 9 iki 12, 3 iki 5,, 6:30 iki 9 
vai. vak. šeštad.: nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sekmad. 

M O V I N G 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 8-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

važiavęs vienas darbininkas iš-f tos, o daugumoj — sudarytos 
Bitraukė iš po marškinių kry
želį, auksinj, ir man sako : 

— Ar dar neturi čia man mę-
dalikėlio prikabinti . — 

iš sus ta ty tų kukurūzų stiebų. 
P ro juos košia vėjas. Vienoj t ro 
belėj kūrenasi "v i r tuvė" : padė
ta keletas akmenų, an t jų puo-

•čl=iLŽ2=l5 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

Taip man gaila, kad š imtus das, o šalymais sutūpusios mo-

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGICIŲ DAROME 

L E N G V A I S IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

em/SAVINGS! 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

T E L . VIrginia 7 - 7 7 « | 

'MUTUAL Je<L 
2202 W. GERMAK ROAD 

GRovehil l 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
4KIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
alandos: 9—12 ir 7—9 v. T, paga 
suaitarimą, išskyrus trečiadienius 

2422 West Marųuette Bd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10^—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49tu ( i . 
Telefonas REliance 5-1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GTDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

V AL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 
•" - • • • • ' • — — •' • " • i . . i ..i - I I - i . . 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. 'MILY V. KRUKAS 
OYL TOJA IR CHLRURGfi 

4146 & Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 w 

Trečiadienį tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. VVestern A v* 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 8—5 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad 
n*o 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p 
ir nuo 1—S v. p. p. 

Ofioe telef. REpubl i c 7-11 «S 
Namu telef. \VAlbrook 6-3765 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

Telef. REpubl ic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS r » 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D. 
Tikrina a k i s : pritaiko »fcinjiifl, 

keičia st iklus Ir remut. 
4 7 0 1 S . D a m e n A v e . , C h i c a g o , 111. 

šauki te — YA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

TeL of iso CL 4-0253, rez. YA 7-6S8* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 > 
Pirmad. , antr., ketv. ir penkt. 

ti:3o—h:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai pool»t 
Rez. 4420 So. Talnian Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0564, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SECAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v 

T«l. ofiso TA. 7-655T. rea. R E . 7-4968 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČrlNSKAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tcL REl iance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad., tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rea. P R . 6-193U 

Jei neatsil ieps virsmineti telefonai. 
saukite Mldwa> 3-0001 

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 2-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

DR. FL TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
Marąuette P a r k o of isas: Fordoi 

Medical Arts Bldgr. 2656 W. 63rd St 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien S—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 Išskyrus treč 

j Ir šeštad. 
Telefonas — PRospect 6-8548 

Cicero of isas: 5003 West 16th St 
Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—2 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnli«ll 8-0650; namų telef 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitariu 

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moter. lig.) 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave. ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospec t 8-1222 
Ofiso vai .: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč ir P e n k t 6—9 v. v. Ir Ketv. ir 
šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 334 W. 63 St, Tel. WE. 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt . nuo 12—1 p.p. 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

CHIRURGINĖS LIGOS 
6*255 South H'estern Avenoe 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniais 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 Šouth Halsted Street 
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 

šeštadieniais 1—4 v. x>. p. 
va* 

VArds 7-3526 Y A n l s 7-7410 
D R . G. J . B Y L A I T I S 

Nervų, vidaus ir vaiku lisroa 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
Šešt. 12:30—1:30 popiet. Ki tomis die
nomis tik susitarus. 

D R J. O. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Vai.- kasdien 6:30—8:30, šešt. 4̂ — 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. H E m l o c k 4-8851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaškevičlūtS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGS 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. Ir nuo 6—e 
v. vak. šešt. 1—4 p. p. Trečiad U 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581, re*. VI 8-0741 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kampas Halsted Ir I I - m o s gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. u* 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. H E . 4-315* 

DR. F. C. WIMSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. paeal sutartj 

TeL of iso CA. 6-0257. rea. P R 6-665* 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. T 

Ortbopedas-Protezistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įtvarą 
P o l i o-Cerebral Palay u 
įvairioms vaikų bei suau 
ffusiųjų deformacijoms pa 
šalinti spec, aparatai. Am 

put Kojoms ir rankoms visų sistemv 
Protezai. Orthop. p e d o s Plokštele* 
(Arch Supports) . Moterims, /yram-
Ir va ikams Įvairių tipų med Banda 
tai ir t. L 

VAL.: »—4 Ir 6—8 Seštad a— 

ORTHOPEDLJOS TECHNIKO** 
LABORATORIJA 

I t l l W. 5Mb St.. r tUcaco 36, ni laoi 
Tel. PRospect 6-5084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

35 mėty pat r rimas 
TeL YArds 7-1821 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
Čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad. »:30 ik 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
C Anai 6-052S Platt Bldg 

DR. S. VAITUSN, 0PT. 
Palengvinu akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais imtru-

I mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama į mok. vaikui 

4712 So . A s h l a n d A v e n u e 
Y A r d s 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., Seltad. 10:30-^1 
sekm. ir treč uždara 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo J 
vai. iki i v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 i 
•• v fftskvrup trečiad. Ir ŠAštad vak 

R E M K I T E "DRAUGĄ". 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiii 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o •keikimu 
kaina yra prieinama visiems. 
iiiiiiiiuiiiiiiniiujHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIENl 

0 0 4 a. Oaktoj A T©., Chlcago 8, III. Tel. VTrglnJa 7-8*40; 7-8*41; 7-M4S 
kntered M 8soond-Clas» Matter March 11, 1918, at Chicago, IUlnoU 

Under the Act of 

Msmbsr of the Cathollc Prens Aaa'n 
Publlshad daily, except Sundays, 

by the 
UthnanUn Cathollc Presą Soclety 
PRENUMERATA: Metanu 
ChlcagroJ Ir Cicero J $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
CUlenyje $11.00 

March t, 1879. 

StJBSCRIPTTON RATES 
$8.00 per year outslde of Chleago 
$9.00 per year ln Chicago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
% metų S m8n. 1 min 

$5.00 $2.75 $1.25 
$4.50 $2.60 $1.00 
$6.60 $3.00 $1.86 

E U R O P O S P A K R I K I M A S 
PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass. 

Redakcija straipsnius 
luro, Juos grąžina tik ii 

taiso savo nuožlOra. Nesunaudotų straipsnių ne
anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 

neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Ateitininku kongresas 
Š. m. rugsėjo 4 - 5 dienomis Chicagoje įvyksta Ateitinin

kų federacijos kongresas. Tai bus pirmasis jų kongresas Ame
rikoje. Chicagos ateitininkai jau paruošė kambarius svečiams 
priimti. Kongreso komitetas atlieka paskutinius paruošiamuosius 
darbus. Vienas kitas svečias jau yra pasiekęs Chicagą. Kongre
sas duos progą didelių tolių atskirtiems ateitininkams vėl susitik
ti ir pabendrauti. Reikia tikėtis, kad šis kongresas bus reikš
mingas įnašas į Amerikos lietuvių katalikų gyvenimą. 

PRANAS DOVYDAITIS 

Ateitininkų federacija yra reikšminga srovė lietuvių tautos 
gyvenime. Ją pradėjo Pranas Dovydaitis 1911 m. atspausdinda
mas manifestą, kuriame jis paskelbė išpažinimą trijų tiesų: atei
tininkai laikys už už Dievą, už Kristų ir už Bažnyčią. 

Pasisakydamas už Dievą, Dovydaitis pasisakė prieš visus 
bedieviškus sąjūdžius, besireiškiančius tolaikinėje šviesuomenėje. 
Išpažindamas Dievą, jis pasiaiškino, kad nepasisako už kokį ne
sveiką kvietizmą, kuris, nieko neveikdamas, laukia Dievo pa
galbos. 

Pasisakydamas už Kristų, Dovydaitis išpažino Kristaus die
vystę ir atmetė visus tuos mokslus, kurie, arba visai Kristaus 
buvimą neigė, arba norėjo jame matyti tik žmogų. Tačiau pasi
sakydamas už Kristaus dievystę, jis jį garbino, kaip Dievą, ta
pusį žmogumi ir savyje jungiantį dieviškus ir žmogiškus pradus. 
Kristus yra padrąsinimas ir vadovas ateitininkams, norintiems 
s a v o gyven imą pašvęs t i . 

Pasisakydamas už Bažnyčią, Dovydaitis išpažino visuomeni
nį Kristaus įsteigto tikėjimo pobūdį. Jis išpažino katalikų Baž
nyčią, kaip neklaidingą Kristaus pradėto išganymo darbo tęsėją. 
Išpažindamas Bažnyčios šventumą ir neklaidingumą, jis enpasisa-
kė už atskirų Bažnyčios asmenų klaidas ir nuodėmes. 

GYVASIS DIEVAS 

Kiek kartų Dovydaitis savo manifeste vartojo žodį Dievas, 
jis visada jį vartojo su pažyminiu: gyvasis. Gyvasis Dievas yra 
ateitininkiškas Dievo supratimas. Pasinaudodamas šventojo po
piežiaus Pijaus X žodžiais, jis metė mokslus einančiam Lietuvos 
jaunimui šūkį: visa atnaujinti Kristuje. 

Šiuo pareiškimu Dovydaitis, kaip mažas tikėjimo Dovydas, 
išėjo prieš didįjį netikėjimo Galijotą, kuris tada jau buvo už
valdęs Europos šviesuomenės protus, o dabar yra apvaldęs pu
sės pasaulio žmonių organizaciją. Dovydaičio išėjimas viešumon 
buvo toks nepaprastas ir apgaubtas šventos lemties! Jaunas lie
tuvis artojas, žiemomis besimekydamas, o vasaromis dirbdamas 
ūkyje, Dovydaitis atėjo vieną dieną į Marijampolės gimnaziją ir 
išsyk išlaikė baigiamuosius egzaminus. Šis kandidatas į augštąjį 
mokslą net tinkamų batų neturėjo; atėjo apsiavęs tik klumpėmis. 

STASYS ŠALKAUSKIS 

Dovydaičio šūkis rado gyvą atgarsį mokslus einančiame jau
nime. 

Gyvojo Dievo idėją toliau plėtojo kitas ateitininkijos ideolo
gas, su šventumo garsu pasimiręs, prof. Stasys Šalkauskis. Jis 
savo gyvenimo pabaigoje skelbė gyvosios Dvasios sąjūdį. Tačiau 
ateitininkams iki šiol jis daugiau yra reikšmingas savo visuome
niniu ir pedagoginiu mokslu. Jis sudarė gaires organizacinei atei
tininkų veiklai. Palangos konferencijoje buvo priimta jo sufor
muluota trijų ateitiniknų organizacijų federalinė sąjunga. Ją 
sudarė moksleivių, studentų ir sendraugių sąjungos. 

Ateitininkų auklybai vadovauti Šalkauskis išdirbo keturių 
pagrindinių principų junginį. Tie principai yra: visuomeniškumas, 
moksliškumas, tautiškumas ir katalikiškumas. 

Moksliškumas reiškia, kad ateitininkijos veikla yra šviesuo
menės veikla, kuri žino galimai gilesnes savo veikimo priežastis 
ir yra įsisąmoninusi tuos tikslus, kurių ji siekia. 

Tautiškumas reiškia, kad ateitininkai eina išvien su lietuvių 
tauots atgimimo sąjūdžiu ir teigia lietuvių tautą, kaip natūralią 
savo veiklos išeitį. 

Visuomeniškumas reiškia, kad ateitininkai nėra atitrūkę nuo 
gyvenimo teoretikai, bet reiškiasi visomis tinkamomis visuomeni
nio veikimo formomis, norėdami įgyvendinti savo idealus toje vi
suomenėje, kuri jiems yra prieinama. 

Katalikiškumas reiškia ne tik ateitininkų priklausymą ir iš
tikimybę katalikų Bažnyčiai, bet ir jų visuotinumą, apimantį vi
sas žmogaus gyvenimo sritis visuotinių tikėjimo tiesų šviesoje. 

Europos žemynas savo plotu 
yra nedidelis — apie 10,000,000 
kv. km. Jame gyvena apie 550,-
000,000 gyventojų. Tai yra ket
virtas kontinentas savo didžiu 
ir antras gyventojų skaičiumi. 
Nors Europos kontinentas yra 
kultūringiausias pasaulyje, ta
čiau nei viename kitame konti
nente nebuvo tiek kraujo pra
lieta ir materialinių gerybių su
naikinta per įvairius karu3, 
kaip Europoje. Tarp Europos 
valstybių šimtmečiais verda ne 
pasibaigianti kova. Galingesnes 
valstybės nuo silpnesnių jėga 
atplėšia dalį teritorijos ir pra
deda savintis kaipo jai priklau
sančią, o teritoriniai ginčai tarp 
tautiniuose santykiuose yra pa
tys aštriausi. Ir nesibaigs tie 
ginčai ir Europos blaškymasis, 
kol jie nebus išspręsti esminiai 
teisėtu pagrindu ir nebus nusta 
tyta pastovus Europos valsty
bių žemėlapis. 

Europa šiandien pakrikusi. 
Ji pergyvena didelę krizę. Ji yra 
perskelta į dvi dalis. Ta dalis, 
kuri randasi Vakaruose, gyve
na laisvu gyvenimu. Antrąją 

dalį Europos, kuri atsidūrė už 
geležinės uždangos, ištiko di
džioji tragedija; ji gyvena ver
gišku gyvenimu ir iš tos vergi
jos ji yra bejėgė išsilaisvinti. 
Tad ir kyla klausimas, kas su
darys tą jėgą geležinei uždan
gai pašalinti? Atsakymas aiš
kus: niekas kitas Europos rei
kalų reikiamai nesutvarkys ir 
iš anapus geležines uždangos 
tautų neišlaisvins, jei pačioje 
Europoje tokia jėga neatsiras. 
Tiesa, Jungtines Amerikos Val
stybės trokšta pavergtoms tau
toms laisvės, bet kadangi Euro
pos valstybės, ypatingai didžio
sios, nerodo reikiamo noro ir 
iniciatyvos joms atgauti lais
vę, tai ir JAV norai negali bū
ti įgyvendinti. 

Mažėjanti imperija 

Anglija šiandien yra galin
giausia Europos valstybė. Jos 
imperija dar didelė, bet metai iš 
metų mažėjanti ir galimas daly 
kas, laikui bėgant, ji turės pa
silikti tik savoj teritorijoj. Ka
dangi įvairūs didesni pasauliniai 
sukrėtimai (karai) pagreitina 

jausmų, tai mes galėtume į jį žiūrėti kaip į konkrečios gyvenimo 
tikrovės atidavimą į lietuviškosios šviesuomenės rankas. Susidū
rimas su žemiškąja tikrove retai kada būna švelnus. Nenuosta
bu, kad jis pūsles užspaudė ir širdis pravirkdė ir lietuviškai 
šviesuomenei. 

Yra tikras dalykas, kad šis junginys: vienos iš ideališkiausių 
šviesuomenių įjungimas į vienos iš didžiausių pasaulio darbinin-
kijų eiles, t u r i b ū t i k u l t ū r i š k a i l aba i a p v a i s i n a n t i s . Š iandien d a r 
per anksti būtų spėti, kokiomis formomis tie vaisiai pasireikš: 
ar iš šio junginio laimės darbininkija, pasidarydama inteligentiš
kesnė, ar šviesuomenė, išmokdama daugiau artimo meilės ir jos 
dėka sulaužydama savo uždarumą ir įsigydama daugiau įtakos 
pasaulyje. 

IŠLIKIMO KLAUSIMAS 
Ateitininkų kongresas turės progą svarstyti savo uždavinius 

naujose aplinkybėse. Eidamas savo tradicija, jis turėtų juos 
svarstyti ne vien aplinkybiškai, bet savo principų šviesoje ir jų 
vadovaujamas. Vien aplinkybiškas klausimų svarstymas veda 
tik į mirtį ir materijos viešpatavimą. 

Klausimų yra labai daug ir labai įvairių. Bet visus juos 
jungia, arba net apima, vienas klausimas, būtent: išlikimo klau
simas. 

Ar pasiseks ateitininkų kongresui šį klausimą pastatyti taip, 
kad jis liautųsi buvęs grėsme? Dauguma asmenų dar nesugeba 
kitaip svarstyti lietuviškos, išeivi jos klausimo, kaip laikinio klau
simo. Nuomonės skiriasi tik: kiek laiko užtruks iki išnykimo. 
Šitoks klausimo sprendimas neturi patenkinti ateitininkų, kaip 
katalikiškos ir inteligentiškos organizacijos. Ji turi savyje jėgos 
rasti atitinkamų priemonių visoms laikinumo jėgoms nugalėti. 

Norint ateitininkijos (o tuo pačiu ir lietuvių tautos) klausi
mą išlaisvinti iš žūties filosofijos rėmų, reikia jį grąžinti į tą pil
ną gyvybės pakopą, iš kurios Dovydaitis ateitininkų srovę pa
leido ir iš kurios Šalkauskis ją varė toliau. 

Ateitininkai savo gyvybę jau yra apgynę lietuvių tautos tar
pe. Šiandien prisieina jiems ją apginti pasaulio tautų atviry
bėje. Visada, kai iškyla hamletiškasis klausimas: būti ar nebū
ti, nėra kito patikimo išsigelbėjimo, kaip pati gyvybės versmė 
Dievas. Tai yra pati didžioji ir pati parpastoji logika. Reikia ti
kėtis, kad ir dabar ateitininkija sugebės rasti tokius pat gyvy
bingus ryšius su Dievu, koki ją pašaukė į gyvenimą. V. Bgd. 

jos imperijos byrėjimą, todėl ji 
ir deda visas pastangas, kad 
ir suirusią taiką kuo ilgaiu iš
laikyti. Ji net dėl kažkokių iš
skaičiavimų nori atsimesti nuo 
Europos, nors turėtų garai ži
noti, kad kokia bus Europa, to
kia bus ir Anglija, kitaip sa
kant, kas ištiks Europą, tas iš
tiks ir Angliją, nes ji yra Euro
pos dalis. Kas šiandien ga'i pa
teisinti Attlee, Bevan ir kt. par 
tijos vadų svečiavimasi Mask
voje ir Peipinge? Tai yra išnie
kinimas bent kokių žmonišku
mo principų ir pačių savęs. 

Menkėjanti Prancūzija 

Prancūzija silpna. Ji neįsten
gia savo imperijos suvaldyti. 
Jos dominijos šiaušiasi prieš ją 
ir deda pastangas ją iš visur 
išstumti, jai nėra kada nė atsi
kvėpti. Ji mato iš visų pusių tik 
pavojų, prieš kurį ji viena bejė
gė atsilaikyti. Kokios nors tei
giamos ir pastovios Europos at
žvilgiu politikos tuo tarpu iš 
jos nėra ko tikėtis, nes ji netu
ri aiškios politinės krypties nei 
pas save viduje, nei su užsieniu. 
Jai reikia daug laiko, kol ji tin
kamai susitvarkys. Ji šiandien 
negali vaidinti didesnio vaid
mens Europos vienijime, jai ne
leidžia jos pačios suirę reikalai 
Mažiausias pasaulyje neramu
mas ją pririš prie savos imp2-
rijos reikalų. 

Italijos vaidmuo 
Italija nors iš lėto, bet orga

nizuojasi. Tačiau jos viduje po
grindyje veikia stiprios organi
zacijos prieš dabartinę demok
ratišką santvarką. Sovietai de
da visas pastangas Italijoj su
kelti neramumą. Todėl Italijos 
valdžia turi budėti. Mažiausiu 
valdžios neakylumu ji gali būti 
sukrėsta, o jei Italija būtų su
krėsta, tai sovietai pasidarytų 
laisvą priėjimą prie Viduržemio 
jūros, o tuo pačiu būtų pažei
sta viso laisvojo pasaulio gy
vybiniai interesai. Sovietams 
tos pastangos tuo tarpu sunku 
įgyvendinti, nes Italijos pusėje 
stovi JAV ir Anglija. 

Be Vokietijos nepajudės 

Vakarų Vokietija vieninga. 
Ji jau pakankamai atsikėlė iš 
karo griuvėsių, nors buvo dau
giausia suversta. Jai negresia 
vidiniai sukrėtimai. Tačiau jai 
kiti neleidžia įsijungti į Euro
pos, o tuo pačiu ir viso pasau
lio politinį bei militarinį gyve
nimą, vieni dėl baimės iš netoli
mos praeities, o kiti dėl kitų 
išskaičiavimų. O be Vokietijos 
Europa yra silpna, negali suda
ryti efektyvios jėgos atsverian-
čios sovietų divizijas, kurios su-

NEMAŽ DARBO PO ŽEMAS DREBftJIMO 
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Ed Pitts , krautuvės savininkas. Lovelock, Nev., tvarko savo prekes 
po žemės drebėjimo Nevadoje. (INS) 

daro pavojų ne tik laisvajai Eu
ropos daliai, bet ir visam pašau 
liui. Vokietija vienokiu ar kito
kiu būdu atsikels,. tai ir bus 
toji jėga, kuri pradės laužyti ge 
ležinę uždangą. Niekas kitas be 
Vokietijos nedrįs pašalinti ge
ležinę uždangą, nes jai pašalin
ti reikės veiksmo, žodžiai so
vietų neveikia. Nebent sovietai 
bijodami Vokietijos atsikėlimo 
patys pradėtų karą. Tokiu at
veju Vakarai, kad ir nenoro
mis būtų išjudinti. Bet kaip so
vietai kariautų sunku išsivaiz
duoti, juk pavergtos tautos ka
ro pradžioje sukiltų. 

Mažesnės Europos valstybės 
tose didžiose demokratijos ir 
komunizmo grumtynėse antra
eilį vaidmenį vaidina. Už geleži
nės uždangos esančios Europos 
valstybės šiandien negali Euro
pos politiniame bei militarinia-
me gyvenime tiesioginiai da]y-
vauti, tačiau tautos nepaten-

Įkintos esama padėtimi, jos ve-
i da su okupantu šaltąjį ir net 
1 karštąjį pasipriešinimą. Joms 
vienoms sunku išsikovoti lais
vę, negaunant realios pagalbos 
iš laisvojo pasaulio. 

Klaidingas yra pasakymas, 
kad Europa pavargusi. Ji nėra 
pavargusi, tik jai trūksta vie
nybės. Jei ji būtų vieninga, tai 

[ pasaulyje nebūtų jai lygios jė
gos. Kuris kitas kontinentas po 
tokio sunaikinimo taip greitai 
būtų atsikėlęs, kaip Europa? 

Juk šiandien jau beveik viskas 
atstatyta ir a ts tatyta ne laiki
nai, o europeiškai. 

Stalinas danguje 
Rytų vokiečiai pasakoja šito

kį anekdotą apie Stalino mirtį. 
P o m i r t i e s j i s b u v o a t v e s t a s 
pas Petrą. Jis norėjo patekti į 
dangų. Jo nustebimui, Petras 
parodė per kurias duris jam rei
kia eiti. Stalinas buvo susiža
vėjęs. Visur buvo iškabinėti jo 
paveikslai, nešiojami šūkiai ir 
raudonos vėliavos. Kitą dieną 
jau jam viskas pradėjo nusibo
sti. Jis panoro valgyti. Jo pa
geidavimas buvo rūpestingai iš
klausytas. Jis gavo plakatą, 
kurį jis turėjo nešioti. Ant pla
kato buvo užrašas: "Niekas nė
ra geriau maitinamas, kaip 
mes". Kai su tuščiais viduriais 
nešioti plakatą jam greit nusi
bodo, jis pasiskundė dėl perilgų 
darbo valandų. Tad jam buvo 
paduotas naujas plakatas su 
įrašu: "Aš pasžadu ateity dar 
ilgiau plakatus nešioti". Paga
liau to visko Stalinui jau buvo 
perdaug. Jis nuėjo pas Petrą ir 
ta rė : "Čia yra tikras pragaras: 
Kaip šis skyrius pas jus iš tik
rųjų vad :nasi?" Petras į tai at
sakė: "Pirmiau jis tikrai vadi
nosi pragaru. Bet dabar jis lai
komas, kaip žemoji dangaus da 
lis. Ir ji yra vadinama: liaudies 
demokratija". 

NE NAMIE 

Ateitininkų federacija su savo idėjų sinteze ir žmonėmis, pa
siryžusiais jas įgyvendinti, yra vienas didžiausių lietuvių tautos 
turtų. Gali kaikuriose gyvenimo aplinkybėse šis lobis neparodyti 
viso savo gajumo, tačiau jis yra tokio pobūdžio lobis, kuris vi
sada gali būti atrastas bei atkastas ir sušvisti nauja jėga. 

Šiais metais ateitininkija savo kongresui susirenka, tikra 
žodžio prasme, išėję iš namų. Tai reiškia ne tik tai, kad ne Lie
tuvoje, bet ir tai, kad šviesuomenės organizacijos nariai yra atsi
dūrę fabrikuose prie fizinių darbų. 

Giliau įsižiūrint į šį reiškinį, jis pasirodo pilnas prasmės. 
Kažin, ar betkada žmonijos istorijoje toks didelis akademiškai iš
lavintos visuomenės kiekis buvo įvestas į darbininkiją? Tas pa
siuntimas, įvykęs, ne be Dievo apvaizdos lėmimo, tuo metu, kai 
darbininkijai gresia komunizmo pavojus, yra kartu ir didelis už
davinys lietuviškai šviesuomenei. 

Jeigu mes sugebėtume pažvelgti į lietuviškos šviesuomenės 
įjungimo į konkrečius darbus faktą, pakilę augščiau kasdieninių 

S O D A S 
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(Tęsinys) 
— Mato nereikia, — taria Jane, bet, tuo laiku iš

girdusi žingsnius, atsisuka ir šūkteli, — o, Viktoras. 
— Labas, — taria studentas ir, kai j is pamato tą 

pačią suknelę ir veidą jos keistai paraudusį, staiga 
prisimena jos stumtelėjimą. O toliau nė vieno žodžio, 
veiksmo ar brūkšnio iš aplinkumos. "Aha", pagalvoja 
pykdamas Vaičiulionis, "Aha", vadinas tarnaitė ne
laiminga studento glostoma. Norėsi panelė kada pasi
kart ant kaklo. Norėsi. Turėsime omeny. Taigi, pa
žiūrėsiu, už ko tu ištekėsi. Na, galėsi prisiminti ma
ne." 

— Išsimiegojai? — klausia šluostydama lėkštes. 
— Kur ponas? — atsako 'klausimu Vaičiulionis. 
— Nuovadoj, — ji padeda lėkštę i r vėl pasilenkia 

ties dubeniu. 
Valandėlę Vaičiulionis žiūri į jos plonas kojas, 

ir jam pasirodo, kad jos perplonos. Pažiūri į mergai
tę, perstatinėjančią butelius, paskui apsisuka ir, nieko 
nesakęs, išeina į gatvę. 

Ties nuovada stovi -su kitais policininkais virši
ninkai. Po minutės jis atsisuka ir, beveik žeme vilk
damas portfelį, riebiu žjngsniu, net truputį limpsėda-
mas, eina į namus. 

— Perkūnėlis, buvo perdaug. Velnias, ant stalo 
miegojau, — iš tolo aiškinąs lėtai einančiam Vaičiu
lioniui. — Užeinam į vidų. Dar liko to recepto. Po 
stikliuką, kad galvos (neskaudėtų. Vos rytą atsikėliau. 
Reikėjo nueit. Tarnybos neatsiprašysi. Tėvynės rei
kalai tai ne savo paties. O kaip vakar? Nebuvai įslin-
kęs į kamarą? 

— Apie ką manai? — sako už galvos susiėmęs 
studentas. 

— Apie ką manau? Nežinai apie ką? Labai smai
lus buvai. 

— Ne. Tu užmigai, ir išėjau. Pagerbei mane už
migimu. O paskui tai ir man pačiam nelabai aišku, 
kaip buvo. 

Lauke pradeda lašnoti. Kažkur toli nulekia ilgas 
šviesus brūkšnys. Nedidelė audra. Viršininkas atsi
kelia, nueina į virtuvę ir sako: 

— Jane, duok ką užkąst, o kai nustos lyti, išvesk 
m e r g a i t ę pa s iva ik šč io t i . 

Abu valgo, išgeria, ir galvos šviesėja. Rodos, Vai
čiulioniui su gėrimu ir maistu sugrįžta visa tai su 
kaupu, ko jis vakar buvo nustojęs. Viskas vėl platėja 
ir giedrėja. Lauke lyja sodrus lietus. Žybteli smarkus 
žaibas ir nesmarkus griausmas. Vaičiulioniui prisime-
ia vienas draugas, kuris keikdavo akimis. Žybtelėji
mais. Perkūno nė nebūdavo. Jokio keiksmo. Nei pa
prasto burblenimo. 

Lietus prabėga. Linksmai tnukrinta paskutiniai 
lašai, ir mažų medelių lapai išsitiesia drėgnumoj. Virš 
bažnyčios išlenda saulė. Ant rinkos balytėse geria 
karveliai, i r vaikai basom kojom teškia vandenį iš 
tarpuakmenių. Vaičiulionis pamato, kaip Jane išveda 
dukterj, ir paklausia: 

— Kodėl tavo žmona nepasiėmė dukters kar tu? 
— Atvažiuos po savaitės ir pasiims. Norėjo pa

būt viena. Turėjo daug keliauti. 
— Tik todėl? 
— Perkūnėlis. Būsi tardytojas. Nujaučiu, ką nori 

pasakyti. Gali nesistengt. Galiu pasakyti aš, jog visi 
supranta, kad vaikas didelis sargas. Vaikai nemoka 
meluot. Vaikas išplepės viską žmonai, kuri netiki vy
rais. Moterys piktos. Kai tarnaitę ėda, užstoju. Negali 
skriaust. Aš teisybės saugotojas. O Jane graži teisy
bė. Žmona nekvaila ir apsiskaičiusi. Žino, kad vyrai 
kabinasi ne už mokslo, bet už snukučio. Tam moterys 
ir iš proto eina, ir dėl to vyrai kasas savo ir svetimas 
išeikvoja. Be to, moterys žino, kad šokėjos kunigaikš
čius iš kelio išveda ir tarnaitės už profesorių teka. 
Viskas taip ir susidėjo. Na, bet žmona sugrįš ir iš
važiuos tik tas velnio Valinis. 

Vaičiulioniui galva nebebraška. Jam net linksma, 
ir jis, žiūrėdamas į butelio užrašą, sako: 

— Aš neužmiršau, ką vakar sakei. Na, tai ir vis
kas. Vakar ranką susimušiau. Tegu velniai. Užteks 
gerti. Žiūrėk, kokia graži diena. Kam čia žudytis? Rei
kia pareit namo. Apsiskust. Aplankyt dar ką tiors. 
Laiškų parašyti. 

— O aš miegot. Galva niekam netinka. O vakare 
reiks prie pokeriuko. 

— Žinoma, su tokia galva kaip šiandien tetinka 
tik prezidentu būti. Daugiau nė velniam, — išgeria 
Vaičiulionis vieną stiklą, suvalgo griežinį dešros ir 
tęsia, — na tai tam kartui. Ačiū. 

— Užeik, kol žmonos nėra. Paskui nebegalėsim 
taip kaip vakar. 

Vaičiulionis išeina į popietę. Eidamas pro Valinio 
namus, mato kieme stovinčius tėvą ir sūnų. 

— Sveiki, gyvi, — šaukia Vaičiulionis. 

(Bus daugiau) 
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Lietuvių Prekybos Namai 
FURNITURE CENTER, Incorporated 

3224 So. Halsted St. B Tel. VIctory 2-4226 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10—5 vai. 

Neskaitoma Pardavimo taksų 

KLIENTg S TOS NEPARDUODAMOS FINANCE CO. 

L A I M Ė K I T E 
*lOO.OO - *500.00 

Mes garantuojame, kad pirkdami pas mus šal dytuvus, virimo pečius, TV aparatus, svečių 

kambario baldus, miegamuosius, ar kilimus su taupysite apie $100, o pirkdami viso buto bal

dus sutaupysite $500.00. Tad, apsimoka pirkti lietuvių Prekybos Namuose. 

APSIMOKA PIRKTI GERIAUSIUS BALDUS 

NAUJAS STILIUS 
NAUJA KONSTRUKCIJA 
NUOSTABIAI PUIKIOS SPALVOS 
GARANTUOTA 10 METŲ 

2 DALIŲ SOFA IR KEOE NUO $299.00 

SALIONO BALDAI 

2 dalių svečių kambario baldai parduodami $200,00, pas mus $149,00 
3 dalių, Sofa, kėde ir ottoman, Special $99.00 
2 dalių Sofa ir kėde, Nylon, parduodami $200, pas mus $169.00 
3 dalių Sofa ir du foteliai, parduodami $400. pas mus $299.00 

MIEGAMOJO SETAI 
4 dalių šviesios spalvos miegamasis, specialiai šią savaitę $09.00 
5 dalių ąžuolo ar riešuto spalvos su pilno pločio lova ar dviem atskirom .$199.00 
Miegamosios sofos, gražių spalvų $39X0 
5 dalių miegamieji iš New York parodos, parduodami $850, pas mus šj mėnesį $499.00 

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGOM SPINTOS 
Rašomasis stalas ir kėde, riešuto medžio $39.00 
Knygoms spintos su stiklo durimis, parduodam os $39.00, $29.00 
Knygoms spintos su dvigubom stiklo durim, pa rduodahios $50-00, $39.00 
Rašomieji stalai didelio formato, su rašomai m ašinėlei įdėjimu $59.00 
Rašomieji stalai raudonmedžio, ir kėdė $99.00 

KILIMAI 
27x54 kilimai, gryna \Una, tiktai $.4.99 
9x12 vilnoniai kilimai, parduodami po $99, pas mus $60.00 
9x12 100% vilna, jvairiausių spalvų $89.00 
Kilimai nuo sienos iki sienos, square yard $6—$8 

ZENITH, DUM0NT, SYLVANIA TV APARATAI IR RADIO 
17 inch televizijos aparatai, stalo modelio $129.00 
21 inch ant grindų pastatomi ' $l9iM)9 
21 inch ant grindų pastatomi su alumiiiiaus paveikslais lempą $249 00 
Radio aparatai, vokiški, visam pasauliui kjausyti, su Hi-Fidelity garsiakalbiais . . . . . . $130.00 
Vokiški phonografai ir* trumpų, F.M., A. M. bangų 12 lempų aparatai $250.00 

DINETTES 
> dalių chromo dinettes parduodama $59.00,. pas mus 

7 dalių chromo, stalai su Formica top, pas mus 
5 dalių nerūdijamo plieno ir Fromiea tap 

.. $39.00 
.$89.00 
$119.00 

. / 
GAZO - ALIEJAUS ŠILDYMUI PEČIAI 

Po $60.00 parduodami 30,000 BTU gazo pečiai.pas mus $39.00 
3 kamb. aliejaus šildymo pečiai, pas mus $49.00 
5 kambarių aliejaus šildomi pečiai 69.00 
Sieglcr, Moore gazo pečiai nuo $99.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, garantuota kokybė. 

FURNITURE CENTER, Inc. 
3222-24-2(1 So, Halsted St. M - VIctory 2-4226 

Atidaryta pirm. — ketvirt. 9 v. r. iki 9:30 v: v: 
Kitom dienpm 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 10 v. r. iki S y. v. 

Nauji butai ir kreditai 
A. GINTNERIS, Chicago, Dl. 

# 

Kasmet pasaulyje didėja žmo
nių skaičius ir tuo pačiu didėja 
butų pareikalavimas. Tik Ame
rikoje kasmet turime tautos 
prieauglį,' kuris siekia iki trijų 
miliouų. Panašus prieauglis ir 
kitose valstybėse. Svarbiausia, 
kad kasmet Amerikoje sukurie 
naujas šeimas apie milionas jau
navedžiu kurie nori turėti nau
jus namus. Todėl ir butų pa
reikalavimas kasmet didėja. 

Butų stoka yra ir visoje Eu
ropoje. Daugelio valstybių bu 
vo sugriauti ir sudeginti ištisi 
miestai ir kaimai. Ypatingai 
ounkiai nukentėjo Vokietija. At 
rodė, kad ji per 20 metų nepa
jėgs atsistatyti. Tačiau jau pc 
10 metų jos negalima pažinti. 
Statyba vyksta milžinišku tem
pu. Panašiai atsistato ir kitos 
valstybės. Ten daug padeda vy
riausybės, skirdamos didelius 
kreditus, o darbininkai turi 
daug darbo. Pačią statybą tvar 
ko ir vykdo privačios statybos 

šeimomis. Toteų. namų statyba 
vykdoma ir toliau. 

Amerikoje statybą vykdo ben 
drovės, kontrak toriai, paskiri 
asmenys ir patys namų savinin
kai. Karui pasibaigus jau pasta 
tyta Amerikoje apie 9 milionai 
naujų namų, t. y. kasmet po 
vieną milioną. Šiemet, nežiūrint 
sunkėjančių ekonominių sąlygų, 
butų statyba ne tik nesumažėjo, 
bet dar padidėjo apie 10 %. Tai 
Žymiai jaučiama ir Chicagoje, 
nes čia prie statybos dirba dau
giau šimto tūkstančio darbinin
kų. Per paskutini dešimtmeti 
Chicagoje buvo pastatyta apie 
300,000 naujų namų, kurių dau
guma atsirado už mieste ribų 
ir siekė iki 20 mylių aplink mies 
tą. O pastaruoju metu daviniai 
rodo, kad 00 c/c tokių namų bu
vo vienos šeimos namai, o tik 
10% buvo didesni. Illinois vals
tybės taupomosios ir skolinimo 
bendrovės namų statybą remia 

Balio Pakšto Orkestro Dovana Chicagos Visuomenei 
RUGS. 12, SEKM. S:30 V. V. RUDENS SEZONO ATIDARYMAS 

^ 

{ėjimas veltui. Staliukus užsisakyti Lietuvių Auditorijoje — 
telefonuokite VIctory 2-6172. 
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DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT $14 
ERDVIĄ DEt PATOGIĄ 

BEI SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVE? 

K R A U T U V Ę 

TURE V. 
4181-83 ARCHER A VE. 

Tel. LA/a.jrette S-S171 
Brlghton Parko kolonijoj 

KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų iSdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
V JP 

bendroyės, kurios išsiplėtusios v 
ir jau yra aprūpinusios 350,000 

po visą kraštą. 
Visur, kur karo ir nebuvo, bu 

tų stoką irgi didelė. Tuo tru
mu skundžiasi JAV, Kanada, 
Australija ir kitos. Mat, karo 
laiku statyba buvo suvaržyta. 

j Buvo suvaržytas naujų namų 
pardavimas ir statybinė medžia-

I ga parduodama tik pagal išduo
tus leidimus. Pasidarė didelis 
butų trūkumas ir reikėjo įvesti 

i butų kontrolę, kuri panaikin 
j ta tik prieš metus. 

Po karo pirmiausia buvo sta
tomi namai karo veteranams. 
Paskui pradėta statyti ir pighj- j 
jų butų kolonijos. Ir jų per kė- į 
turis metus buvo pastatyta Į 
140,000 naujų butų, kuriuose ap j 
sigyveno žmonės su gausiomis 

, šeimų, kurios skolintus pinigus 
Įdėjo į naujų namų statybą, se
nesnių namų pirkimui ir remon
tui, r 

J. A. V-biy pilietis turi 
pirmenybę darbe gaut 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka S% 

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausta iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
*Q7I Archer A ve., į vakarus nuo Califoraia A ve. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad. antrad . penktad Ir Trečiad. f ryto lkt 1S v. d. 
te*tad • 9 rvto tkt 4:10 p p Ketvtrtad f ryto lkl « rak 

1,030 mylių Ičktiivu . 
(Atkelta iš 2 psl.) 

net graudu darosi. O taip netur 

Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I 
J. A. V. P I L I E T Y B E I 
Jei neturite, pasiskubinkite įsigy
ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
F. Wells. Spaudai parengė Pr. Šu-

tingi - nieko neturi, tik tai ką laitte- Anglų ir lietuvių kalbomis 
neklajokliai patiekti klausimai ir atsakymai, 

J ' . kuriuos klausinėja teisėjai per pi-
KeiKia reformų lietybės egzaminus. Toliau seka 

Šitokių Guatemaloje esą apie Piati informacija kur reikia fcreip-
60% visų gyventojų. Būtinai j %J* * £ * ™kė"norint

t j * * ? 
. . . , /. . JJAV pilietybės dokumentus, nu-

reikia daryti žemes reformą. įrodyti Natūralizacijos įstaigų ad-
Bet ir čia dar viena problema — j resai ir kitos reikalingos žinios. 
reikia įpratinti, išauklėti tą že- • leidinio kaina 60̂  centų. 

,. , ,. , , . , . . , Pinigus su užsakymais siųsti: 
me dirbti, nes dabar indėnai I "Draugas" 2334 So. Oakley Ave., 

I v 

tuo kaikurie nesiinteresuoja. 
Šalia to skurdo yra nemažai 

ir turtingųjų. Kraštui reikia re
formų. 

Griuvėsių miestas 
Automobiliu pasiekiame Se

nąją Guatemalą — miestą prie 
pat ugniakalnio. Matėsi čia se
no vienuolyno pastatai arti 19 
pėdų storumo mūro. Ir tai že
mės drebėjimai apgriovė. Nuo
stabūs vienuolynų fontanai, mil 
žiniški pranciškonų pastatai, že 
mes drebėjimo apgriauti, stūk
so nebeatstatomi, tik liudiją 
apie didelę statybos kultūrą. 
Kaip stilingos su ispaniško spal 
vingumo šventaisiais bažnyčios! 

Chicagro 8. 111. 

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

V£D|NTUVAI — VĖSINTUVAI 
ELEKTROS REIKMENYS 
I V BEI RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APAKATŲ ŠUTAISYMAS 

iirbtuvese ir namuose atliekama* 
patyrusių inžinierių. rtaiiningas *i 
?eras patarnavimas garantuotas. 

•DAiim 
TCLC vision 

sales- service) 
3130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloku 

arba kelias dešimt myliy 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug meią patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

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

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais -
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučius ir sutve/kome Tisus su ke 
lione surištus dalykus. TLRIME LIETUVIU SKYRIŲ Piidome 
afklevinis. Keliones planuokite is anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite bUetus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai busite 
tikri, Kad tikrai Kausite vietas. Pirkdami biletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikfis lan
kytis nei i gelžkeUo stoti ar aerodromą, nes visa tai atliksite 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

r7rt7žftr̂ ŷ iryžflft̂ r/iY.rr»vr̂ iyrt̂ ^ 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai Iš artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite: 

ANTANAS VILIMAS 
x841 SO. CALIFORNIA AVE., CHICAGO, ILL 

ROekweU 2-2282 

J= • 

SPECIALUS NUPIGINIMAS f 

R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik ui $|49-00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai Įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite i 
LIETUVIŲ KBĄUTUVĘ 

! • • • • < C S 

UŽEIKITE KIEKVIENA ALGOS DIENM 
Tiktai tie tikrai laimi taupymo programoje, kuris 
reguliariai pas mus ateina ir pasideda sutaupai 
savo apdraustose sąskaitose. Jūs taip pat laimėsiu 
atidarydami taupymo sąskaitą ir taupydami regu
liariai. Pabandykite tai tuojau. 3 procentai mokami; 
nuo mėnesio 1 dienos ui tas sutaupąs, kurios ( 
saujas ar jau turimas sąskaitas {nesamos ligi ma- • 
nesio 10 dienos, NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIAMS. 

UMVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, ŪL 
Telefonas: HAymarktt 1-2021 

VALANDOS: Pirmadieniai!, antradieniai* ir penktadieniai! nuo • rrts 
iki 4 vai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki I vakaro. l W 
feadioniaia atdaryta, MUd. suo 8 ral ryto iki • vai po piot* 

• • i i • " i ' i • mm * * 

Į, I 'Į ''t Į I i II I i 4 U. = = • i 
Biznieriams apsimoka skeMs "Urauįe", 



mm 

Pirmadienis, rugpjūčio 30, 1954 DIENkASTIS DRAUGAS, GklCAGO, 1UJBJOIS 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa . 

Krėvės paminklu 
besirūpinant 

Gretai bus du mėnesiai, kai 
mūsų tarpe nėra prof. V. Krė
vės. Palikę tik jo milžiniški dar- • 
r v L . . . - i , , ! talkininkavo Philadelphijos me 
bai, sviesi atmintis ir kuklus , , . ., , 

žymimas ne šimtais, bet tūkstan 
čiais, ir apie šią šventę kalba 
ne tik lietuviškoji visuomenė, 
bet ir svetimieji. Šiais metais 
rugpjūčio 15 d. šioje Lietuvių 
dienoje dalyvavo ir geras būrys 
iš Philadelphijos. Rengėjams 

kapas. Būtų didelė netiesa, jei 
šio asmens, kuris savo intensy
viu darbu tarnavo visai tautai, 
atminimo nepagerbtume tinka
mu paminklu aut kapo, kol jo 
palaikai bus pargabenti j nepri
klausomą Lietuvą. 

Šiuo reikalu prieš kiek laiko 
Philadelphijoje įvyko visuome
nės atstovų pasitarimas. Suda
ryta V. Krėvės paminklui sta
tyti komiteto užuomazga. Bus 
kreipiamasi į visose kolonijose 
gyvenančius lietuvius paramos. 

no ansamblis, susilaukęs gra
žaus pasisekimo, o lietuvių kal
ba pagrindiniu prelegentu buvr 
kviestas Philadelphijos lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Ba
lys Raugas. Tiek prelegentas, 
tiek ansamblis dalyviams palike 
dideli įspūdį. 

Bendruomenės Baiso reikalai 

Šiuo metu Bendruomenės Bal 
so, lietuvių kultūrinės radijo va
landėlės, redakciją sudaro K. 
Kazlauskas, A. Klimas, V. Mu-
raškauskas, B. Raugas, A. ši-

Paminklo komitetas, manoma, ^ i r v V o ler tas . Laukiama 
įsijungiant ir pačio pirmojo re
daktoriaus K. Ostrausko, kurioj 
darbą buvo sutrukdę kaikurie 
labai svarbūs asmeniški reikalai, 
šiuo metu palankiai išsisprendę. 

susilauks narių iš kiekvieno di
desnio lietuvių gyvenamo mies
to, aišku, ir finansinės paramos. 
Komiteto užuomazga laiškais 
kreipsis į atskirus asmenis, pra
šydama šiame darbe talkinin
kauti. 

Prof. A. Jurskiui 60 metų 

Rugpjūčio 4 d. Alfonsui Jurs
kiui, Vytauto Didžiojo universi
teto docentui, suėjo 60 metų am 
žiaus. šią sukaktį jubiliato bi
čiuliai ir pažįstami atžymėjo 
kukliu pobūvėliu. 

Inž. A. Jurskis šiuo metu dir
ba Temple universitete, Phila-
delphijoje. Tačiau didelę savo 
energijos dalį jis atiduoda lietu
viškiesiems visuomeniniams rei
kalams. Jį matome kiekviena-
name susirinkime, posėdyje, ir 
ne tik kaip pasyvų dalyvį, bet 
kaip veiklų, energingą visuome
nininką. Inž. A. Jurskis phila-
delphiečių dėmesį atkreipė ne 
tik neišsemiama energija, bet ir 
nuostabiu jaunatviškumu. Šis 
jaunatviškumas ryškus ne tik 
veide, bet ir galvojime, naujų ke 
lių jieškojime, pajėgume pajaus
ti laiko nuotaiku gerąsias ir blo
gąsias puses. Mokėjimas bend 

Elizabeth, N. J. 
Tragedija Elizabethe 

Jau seniai buvo reikalas ra
šyti j laikraštį apie Elizabetho 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, bet 
lietuvis lėtas. 

Nors mūsų kolonija turi pui
kiausią parapiją ir lietuvišką 
mokyklą, vadovaujant energin
gam klebonui kun. M. Kemežiui 
su gabiais asistentais, be to, yra 
daug draugijų, organizacijų ir 
garbinga vyčių kuopa, turini 
viską tokioj kultūringoj plot
mėj, štai įvyksta tragedija — 
ne tai, kad vienu kartu "mirė" 
visi organizacijų pirmininkai, 
ne. Mūsų panosėje, mūsų tar
pe buvo surinkta 42 dol. "Lais
vės" komunistų laikraščiui iš
laikyti. Ar tai ne gėda ir ar 
ne tragedija mums, vietos lietu
viams. Tie aukotojai yra suau
gę žmonės ir kaikurie išėję pen
sijon, berods, jau turėtų žinoti, 
kas yra gera ir bloga. 

f 
Gėda jiems, kad gyvena lais

voje Amerikoje. Ir kad dabar 
Amerikos valdžia išleido įstaty-

' Boston, Mass. | Kosminis laikrodis 
Remkime Balfo rinkliavą 

Bostone 
Pasistatykime nors valandė-

Nepaprastai komplikuotas lai 
krodis tapo iškeltas į Kopenha
gos miesto rotušes bokštą. Šis 

lei prieš akis vaizdą, kur n e k a l - i l a i k r o d i s t u r i i 4 ' 0 0 3 ratukų ir 
tos kūdikio akelės stato tylų i r o d o vidurinės Europos laiką, | j 
klausimą savo mamytei — ko- žvaigždžių laiką, saulės laiką, ! 

mo laiką. Taipgi parodo dienas | ekspertai, naudodamiesi užsili-
ir mėnesių vardus. k u s i a i s b r a i ž i n i a i s > ^ ^ ^ ^ 

Laikrodžio gamnitojas Jens . . . . , •, . . 
— _ ,, ° . „ krodzio statybą pradžioje sių 
Olson mirė 1945 metais, *-baigęs savo darbo. 

neuz-
Pakviesti metų. 

dėl jis nuolat alkanas, o nelai- s a^e s užtekėjimą ir nusileidi-
mingos motinos širdis kenčia, ____ 
nes ji negali padėti. O kas gi ' 
gali aprašyti nuotaikas senelių MKM^STibTt'mKTAi T»ĄI>AROMI 
ir ligonių, kurių sveikata tirpte M ū 
tirpsta vien dėl maisto ir me-1 •*#* 

mą prieš komunistus ir anksčiau 
Bendruomenės Balsas sušilau- j s iuntė tūkstančius mylių kariuo-

kė ir naujų rėmėjų. Tai P. Ge Į menę, kad sustabdytų tą rau-
ležinis, užeigos savininkas, Stan j donąjį, bedievišką, barbarišką 
kevičius, siuvėjas ir drabužių priešą, o jaunouliai lieja kraują 
valytojas. Nors retkarčiais ši j karo laukuose, pas mus tie pa-
radijo valandėlė sulaukia pla- tys lietuviai, kurių brolįai ir se-
tesnės visuomenės paramos, ta-į sės Lietuvoje yra kraugeriškai 
čiau ji dar nepajėgia pati išsi- i išnaikinami, čia drįsta aukoti 
versti ir bendruomenei neša nuc 
stolių. Laukiama, kad, atėjur 
rudeniui, reikalai pagerės. 

Prabėgomis 

— Lietuvių diena įvyksta 
rugsėjo 19 d. Babulos ūkyje, Ed 
dington parke. Pradžia 11 vak 
Kalbės prof. K. Pakštas. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti ir nevėluoti. 

— J Chicago je įvykstantį at-
eitininkų kongresą iš Philadel
phijos išvyksta gana didokas bū 
rys vyresniųjų ir jaunimo. i 

— Julija ir Petras Vaškiai 
rugpjūčio 22 susilaukė pirmgi-, 
mio sūnaus. Rugpjūčio 20 d. 

sunkiai savo uždirbtus pinigus 
palaikyti komunirtų • 'Laisvės" 
laikraščiui. 

dicinos priemonių nedatekliaus 
ir kurie jaučiasi viso pasaulio pa 
miršti ir apleisti. Tokia yra pa
dėtis tūkstančiams lietuvių Va
karų Europoje ir mūsų pareiga 
yra jiems padėti visose savo ga 
limybių ribose. 

Š. m. rugsėjo 11 d., šeštadie
nį, Balfo 17 skyrius daro viešą 
rinkliavą Bostono gatvėse, ku
rią remia J. E. ark. Cushing, ta
čiau kurios pasisekimas priklau 
so tik nuo mūsų pačių. Remki
me ne tik gausia auka, bet ir 
darbu — dalyvavimu rinkliavo
je. Rinkėjai gali registruotis vie 
noje iš sekančių vietų: Šv. Pet
ro klebonijoje, pas Ivaškus, Min-
kus bei Vakauzus — jų krautu
vėse. 

Be to, rugsėjo 8 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose, So. Bostone, šaukia
mas visų Balfo rėmėjų (o jaL 
turi būti visa lietuviškoji visuo
menė) susirinkimas, į kurį ypae1 

kviečiami atsilankyti visi rinklia 
vos dalyviai. 

Tad šaukiame į pagalbą visus 

PAUL STUDIJOJE 
specialybė — VESTUVINES 

IR VAIKŲ 
NUOTRAUKOS 

T H E P A U L S T U D I O 
3213 South Morgan Street 

Telefoną* — VArds T-5858 
^ : 

KO KAM REIKIA 
(apmušalų, dažų, namų ruošes reikmenų, indų, vestuvemg 

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JURJONA, S524 So. Halsted, EIKI. 
NE APSIVILSI! 

Krautuve adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai p. p. 
^ 

STATYBAI IR N AMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RCfclŲ 
M E M I A G Ą 

CARR MOODY 

LUMBER C(X 
STASYS UTWINAS, Prer. 
,8039 So. HAJLSTED ST. 

TeL Vlctory *-»272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PR1 

OTATYMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINfi ATIDARYTA kasdien nu< 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ii 
ftefitad tentais Iki 8 vai vakaro 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transmimjos, keičiamos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbas 

M, ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 CANALPOBT TeL Dirbtuves SEeley 3-2148 

Namu KEmvood 8-3092 

4 
•J 

: 

M O V I N O M O V I N O 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgy metu patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir JŪSŲ perk raustomi baldai yra 
apdrausti — insiurinti 

J. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th St , Chicago, Illinois 

Telef. VYAlbrook 5-9209 

* ! geros valios lietuvius broliams 
Kad' atsikratytame nuo blo-1 p a d ė t i - A t s įminkime, kad dalis 

gos įtakos, mes turime sustoti g m ū s ų galėjome atsidurti jų 
juos rėmę. Jie t .ri prekybas j padėtyje. 
nuo kirpyklos ligi saliūno, jeigu j JAV LB Bostono Apyl. V-ba: 
mes pas juos einame, tai esa- j J. Mikalauskas, dr. J. Gir-
me taip pat kalti; ktip tie, ku
rie aukoja pinigus. Pabuskime, 
elizabethiečiai ir apylinkės lie
tuviai, ir išravėkime juos iš sa- n . • »J i • l% I 
vo tarpo Elizabethietis hĄ\i AptyUĮgftS BOIMS' 

nius, A. Ivaška, J. Son-
da, I. Vileniškis, A. Mat-
joška, J. Mikalauskas 

n 
*v. 

rauti su žmonėmis, jaunesniųjų, Krakauskų šeimoje gimė penk-
įvertinimas ir supratimas — inž.• toji atžala — ketvirtasis sūnus. 
A. Jurskio dar viena ryški sa- __ chemijos inž. K. Gasparė-
vybė. uas paliko Philadelphiją ir išvy-

Linkima, kad jubiliatas ener-; k o d i r b t i j Newark, N. J., Ame-
gijos niekada nestokotų. į r i c a n Melting Co. Iki šiol Gas-
Philadelphiečiai Lietuvių dienoj parėnas dirbo tos pačios organi-

; zacijos Philadelphijos įmonėje. 
Kasmet kasyklų rajone gyve-į 

ną lietuviai Lakewood Parke va- Kanadoje gyvenęs Roma-
saros metu ruošia milžinišką iš 
vyką, vadindami ją Lietuvių die 

nausko brolis gavo leidimą nuo
latiniam apsigyvenimui JAV ir 

na. Ten atsilankiusiųjų skaičius atvyko į Philadelphiją. 
= F 

! \ 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL. STAHūlftUSKAS ir AL. LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(fumaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintuvus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokejimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LARAM1E ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-8492 

_____ ___ . _-__—,/ f 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. B:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

PH.IAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK Iš i'OLIAU 
K. EIDUKONIS 

Toriu naują dideli gunkve__n| 
ir apdratidas 

6930 S. Talman. Oblcagro 29, m . 
Tel. Gllrovekill 0-7096 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 
SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

tf 
Taupymas yra turtingumo šalt inis ' 
Mūsų bend?^vės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-67lt 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'A Nuošimčio 

Jr 

f ^ 

30 METŲ SUKAKTIS = 
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį. Šia proga 

Chicago Savings per ateinančius šešis mėnesius, pradedant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Pomt 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikietą, kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogcrs Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel setų 6 asmenims. « 

Chicago Savings per 30 metų finansinio gyvenimo visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą, mo
kėdama aukštesnį dividendą, negu dauguma kilų finansinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš
mokėjome 3r/c (3Cc per annum). 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnj 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite »avo banko knygutę. 

Šios įstaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 5.—Vacation Savings Club Be to, kiekvienas taupytojas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 6.--Duodami Travelers Checkj3 dar gali išsimainyti čekius, 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 7.—Notary Public apmokėti gazo bei elektros 

valstybes bonų 8.—American Express Money bilas, nemokėdamas nieko 
4.—Christmas Club Savings Orderiai. už šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki % v. p.p. 

ĮO ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: 
T U R T A S — S46.000.000 

i. 
2. 
3. 
4. 

i 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSN. 
6234 So. Western Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 

Ji yra stipriausioji taupymo įstariga. 
Dabar ji moka 3 % dividendą. 
Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
Jos Atsargos Fondas didesnis negu 
$3,600,000.00. 

5. Cash, Gov't. Bonds ir G. I. paskolų, 
dalinai garantuotų U. S. Gov' t , 
$34,000,000.00. 
Namai ir visi įrengimai priklauso 6. 

Standard Federal, bet knygose jų 
vertė yra tiktai $1.00. 

7. J i saugiai ir konservatyviai vedama. 
8. Per 45 metus ji visados visiems iš

mokėjo pagal pareikalavimą. 
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir 

teisingas patarnavimas. 
10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. L 

Corp. apdrausta iki $10,000.00. 

PINIGAI PADĖTI PRIEŠ 11-TĄ MĖNESIO DIENĄ NESĄ DIVIDENDUS NUO PIRMOS 

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 4 valandos po piety. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais vinai neatidaroma 

\ 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4 1 9 2 ARCHER AVE. , CH ICAGO 3 2 
(Archer Ave. at Socromento) 

P H O N E : V l r g i n i a 7-1141 

Koncerto programą atliks: 
1. ATEITININKŲ CHORAS, diriguoja

mas VL. BALTRUŠAIČIO. 
%. Solistai: P. BIČKIENE ir I. VAZ 

NELIS. 
3. Smuikininkas P. MATI0KAS. 

Akomponuos prof. VL. IAKUBENAS. 

§§ Ateitininku Federacija š. m. rugseio mėnesio 4-tą diena (šeštadieni) 
1 MARIJOS AUGŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 
= (California Ave. ir Marquette Rd. gatvių kampas) ruošia vieša 

1 K O N C E R T Ą 
H į kurį visus maloniai kviečia atsilankyti. 

Koncerto pradžia — 8 tą vai. vakare. 
Biletų kainos — $2.00, $1.50 ir $1.00. 

VIETOS NUMERUOTOS. 
Biletus iš anksto galima įsigyti (taip 
pat užsisakyti laišku arba telefonu 
"Draugas" administracijoje, o koncer
to dieną — prie įėjimo. 
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Baltimore, Md. 
Nauja valdyba 

Išvažiavę gamton, liepos 31 
d. Baltimorės studentai atei
tininkai išsirinko naują valdžią. 
Juozui Dėdinui, nors ir taip 

ška, V. Bilevičhis, Ad. Gasiunas I nors aplankytas ir sunkioje lgojei Dekojui taip pat Kearny-Harri-
ir kiti atskubėjo man į pagalbą. | paguostas bei suramintas. Nore- [ son Lietuvių Bendruomenės Apy-
Ju surinktomis iš mano buvusių ji, čiau visus čia išvardinti ir visiems linkės Valdybai, Harrison-Kearny 
Lietuvoje bendradarbių koopera-1 nuoširdų lietuvišką ačiū tarti, bet 
tininkų, draugų ir šiaip gerų žmo- i dėl techninių kliūčių neįmanoma 

padaryti. Todėl nuoširdžiausią pa-nių aukomis aš galėsiu įsigyti pro 
tozą ir vėl atsistoti ant "abiejų"' 
kojų. 

Iš gausių aukų ir jų aukojusių 
sąrašų įsitikinau, kad mano mie-

daug darbo turinčiam, teko pir-Jijejį prieteliai, nors ir daug vargo | gvč. Trejybės parapijos klebonui 
mininkc pareigos. Vicepirminin patyrę ir kai kurie dideles nelai- •. prel. J. kelmeliui, Harrison-Kear- ' ' 
ku išrinktas Algimantas Meidū-I ™s P a ^ s ^kentėję vistiek ir to- ny Sopulingosios Dievo Motin* 

T , i liau liko ištikimais gerais drau- parapijos klebonui kun. L. Vaisė 
Ina Jaku-

Btn.D1No*HKMoorm<r f| ASSIFIED AND HELP WANTED ADS 
Sopulingosios Dievo Motinos para
pijos moterims sodalietėms ir šios 
parapijos chorui, draugams ir pa 

nas, gi sekretore -
bauskaitė. 

Pirmininkas ir sekretorė yra 

gaiš, už ką aš jiem3 labai labai 
dėkingas esu. 

Be jau augščiau suminėtų ma-
ĮJniversity of Maryland, College n o nuoširdžiausia padėka už au-

^ . •J
1 . „ . . ,. , & kas priklauso Chicagoje gyv.: H. 

Parko studentai. Kadangi didės- Trapjkui, A. Varnui, K. Malinaus-
nė dalis studijuoja Baltimorės kui, J. Bildušui, K. Druskiui, V. 
įvairiuose universitetuose, reikia Stuogiui, K. Januškai. M. Jurkšui, 
*• , . , . , , , i u - « , i L . Krumpliui, L. Vazgauskienei. 
tikėtis, kad valdybai esant Col- R r ^ v Žukauskui, V. 
lcge Parke, nesitrukdys gražus. Žemaičiui, A. Vaitkevičiui, B. Bruz 
bei produktyvus ateinančiųjų! gulytei-Dzenkauskienei, K. Plepiui, 

P. Jokūbaičiui, P. Indreikai, B. 
B. Skorubskiui, J. 2umbakiui, J. 

Paskutinis susirinkimas j Brožaičiui, M. Mackevičiui, J. Či-
j gui, St. Dagiui, V. Karosui, kun. 

Užbaigdama savo kadenciją St. Neimanui, dr. J. Mikelėnui, J. 
senoji valdyba, kurios belikęs Trečiokui, A- ^amoniui, P. Kugi-
... . . . , ' T _ . , . niui, VI. Jakubeniu, O. Laumytei, 
tik pirmininkas Jonas Dedmas,\.Q T u n k ū n a i t e i i P . j . Vaitaičiams, 
sušaukė paskutinį susirinkimą1 D. Variakojytei, M. Tilindžiui, J. 

dėką reiškiu visiems savo gerada-1 ž-stamiems Brooklyne, Elizabethe, 
riams; jie visada liks mano gilioje Hillside, Lindene, Newarke už at-
atmintyje. I mintį, maldas ir materialinę pagal-

Taigi, nuoširdi padėka Newarko bą. 
Visiems, visiems dide'is lietuviš-

ačiū! 
—Algirdas Kačanauskas. 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagul kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atl iekami 

Įvairūs remonto darbai. 

4645 South Keating Avenoe 
Skambinti nuo 6 vai. vak, 

Tel. RFJLane* 6-8202 

metų darbas. 

rugpjūčio 16 d. 
Pats pirmininkas skaitė refe-

Dagiui, E. Pušneraitienei, St. Pal
šiui, J. Variakojui, J. Palšiui, M. 
Kregždei, kun. P. Diliui, M. Zab-

kauskui, kun. D. Perlui, kun. P. 
Totoraičiui, tėvui A. Prokapui, 
OFM, seselėms pranclškietems Ha-
rrisone, N. J., už maldas, lanky
mą ligoje ir materialinę pagalbą. 

Didelis ačiū gailestingajai se.e-
lei F. Vasiliauskienei už rūpestin
gą ir nuoširdų slaugymą ligos 
metu. 

Reiškiu didele padėka savo ge
radariams: dr. dr. Skripkams, Me-

įlyniams, Skurvydams, Velevam3, 
Belzams, Macijauskams, Kynas-

kams, A. Petmčiui, V. Sarpaliu', J. 
I Statkevičiui, J. Veblauskui, B. Sau 
Joniui (Shaw), P. Bivainiui ir vi-
'šiems kitiems padėjusiems mate
rialiai, gausiai lankusiems, atne-
žusiems gėlių, atsiuntusiems atvi
rukus bei guodusiems sunkioje va
landoje. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 

Perskaitę "Draugą", duokite 726 W. 18 St . Chicago 16 
C H 3-1535 

• "DRAUGAS" AGENCY * 
55 East Washmgton Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

kitiems! 
. .Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

ratą, nurodydamas kokios yra| l o c k i u i L įe t . Ev. Reformatų para-
mūsų pareigos, kaip būsimųjų: pijai Chicagoje ir kit., kurių pa-
inteligentų. Pirmutine pareiga1 vardžių aukų lape neįskaitau. 
. . . 6 , _;. . . . . F * j Rockford, 111., gyv.: O. Dubrai-
turetų būti profesine, t. y. ne-j ^ 3 D a g i u i f D Z a k a r e V ičiui, A. 
atsilikimas savoj profesijoj, nuo špokui, J. Kizniui, P. šernui, J. 
lat skaitant ir tobulinantis. An-; šamui, J. Vegiui, P. Z. Aleksi-
troji — šeimyninė pareiga. Tre-į ^ m s , J. Bobeliui ir kit. neįsk. pa-
čioji — inteligentiškumas, apsi-| aQ e v e land ir kit. JAV vietose 
švietimas kitose srityse, kaip gyv.: J. Jaškauskui, V. Masiulio-
literatūroje, muzikoje ir t.t. Kef nienei, V. Morkūnui, M. Tamule-

. . . . • v . Į nui (Racine, Wisc), J. Audėnui 
virtoji — tautine pareiga, lietu-' . ,.,v 

viškumas. Į šią pareigą įeitų lie- Kanadoje: M. Janulevič.enei, J. 
tuviškos spaudos palaikymas, A. Yenslovaičiams, J. J. Tomams, 
jos skaitymas ir kiti lietuviški J- A- Strimaičiams, V J. ,Jaskevi-
, . , . . . . ., , • T , . .. čiams, V. Gudaičiui, P. Paskaus-
kultunmai reikalai. Ir penktoji k u i j šimkevičiui, Z. Mockui, J. 
pareiga būtų tvarkingas laiko Lukoševičiui, P. Rudzinskui, T> 
paskirstymas poilsiui bei malo-1 ronto Evangelikų parapijai, Kl. 
numams ' D a l i n d a i - s t Skorupskui, A. Ja-

Išvadcje kolega Jonas paste
bėjo, kad inteligentas žmogus 
daug skaito, o daug skaityti ga
lima tik greitai skaitant. Taigi 
ir nurodė kuo greitas skaitymas būdą. 
yra naudingas. Visų pirma ga-i Taip pat reiškiu nuoširdžią pa-
lima daug perskaityti, atmintis * * * ir lietuviškajai spaudai: 

.. . . , -. "Naujienoms , Draugui , Dir-
stipreja, akys mažiau pavargs-j v a r > -vienybei", "Nepriklauso-
ta ir t.t. Geras skaitytojas per-f majai Lietuvai" ir kit. už plačiai 
skaito tarp 400 ir 500 žodžių1 paskelbimą apie mano nelaimę ir 
«^» ~.;~„±~ m • • i • i. ' prašau neatsisakyti atspausdinti 
per minutę. Taigi tokiu tempu; g £ į š į m a n o p ^ k o s

 P
p a r e i š k i . 

skaitant užtektų pusvalandžio mą. 
"Ateičiai" perskaityti, maždaug' Reiškiu pagarbą, Jonas Pelams, 

čiui, J. Miliušui, VI. Germanavi
čiui, ir kit. 

Neturėdamas Visų aukotojų ad
resų necaliu parašyti asm. padė
kos laiškų, todėl esu priverstas 
pasirinkti tik šitokį padėkojimo 

Rio de Janeiro, 
Sapucai 334, ap. 

Rua Marąues 
301, Catumbi, 

— Brazil 

pusantros valandos "Aidams". 
Šitokie teigimai sukėlė disku 

sijas ir priešingumus tai min 
čiai. Kilo klausimas — kas ge 
».;„„ o„ u„;.,*• T « - „ Š. m. gegužės msn. staigiai su 
nau, ar skaiyti leciau, pratur- s i r g u s > * u * a u p a g u l d y t a s * l i g o n i . 
tinant žodyną, pagyvenant gra-į nėn. Dėl operacijos ir kitų ligos 
žia literatūrine kalba, kurios' komplikacijų išgulėjau liboninėje 
taip mažai begirdime, įsidėmint | 6 savait?f-. P e r ** laiką patyriau 
, , . . . i man reiškiamą didelę užuojautą: 
kokj pasakymą, pamokymą, arj m a l d o m i B i materialine pagalba, 
skaityti greitai ir daug, užfik-' lankymu ir rašytu žodžiu. Nebuvo 
suojant tik pagrindinius knygos dienos, kad aš nebūčiau kieno 
faktus? 

Prieita išvados, kad greitas 
skaitymas yra naudingas kaiku-
riais atvejais, būtent Amerikos 
universitetuose priverčiamų kny 
gų skaityme, tačiau lėtesnis ir 
nuoseklesnis skaitymas turėtų 
būti praktikuojamas lietuviškos 
spaudos skaityme. J . N. 

PADĖKA 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenf ia nuo SENI/, AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą, ir skaudėjimą, senu atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, s 
stabdo džiovinimą odos ir p e r p b š i m a 
tarpiršėių. Yra t inkamas vartoti nuo 
d/.iūstanrios, suskilusios odos dedir-
vinių. odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolė nuo 
viršinių odos ligų Drt-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et.. $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apyl inkėse— 
Mil\vaukee. Wtoc. 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. 111. 

Vestuviy nuotraukos 
4ugštos rSlies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Prccin Photo Studio. 
Ine. 

F D V A R D A S J. UL.IS. 8AV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Vadovėliai lietuviu 
m 

mokykloms 
KREGŽDUTĖ U dalis, peda

gogo A. Rinkūno gražiai pa
rengtas vadovėlis su labai daug 
iliustracijų, pritaikintas lietu
vių emigrantų vaikams pagal 
JAV ir Kanados liet. mokyklų 
programas. Tinka vadovėliu 
tuoj po elementoriaus. Kaina 
$2.75. 

Naujieji Skaitymai, J. Am
brazevičiaus, A. Skrupskelienes, 
A. Vaičiulaičio parengtas skai
tymų vadovėlis vyr. pradžios 
mokyklos skyriams ar pirmo
sioms gimnazijos klasėms. Dau
gelio žinomų liet. autorių kū
rybos ištraukos. Platus tauto
sakos skyrus . Yra sunkiau 
surrantamii žodžių žodynėlis, 

aina $2.50. 

Nljlku vadovėliu išleido Bosto
no^ fttuviai mokytojai. Užsaky
mus siųsti adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, 330 E St., 
So. Boston, Mass. 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Kanadoje šiuos vadovėlius 
platina "Žiburių" leidykla, 941 
Dundas St., West, Toronto, 
Ont , Canada. Visi Kanados lie
tuviai yra prašomi siųsti ten 
užsakymus. Ten reikia užsisa
kyti ir to paties autoriaus 
"Kregždutes" I dalį. 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarn Žalsvi! Palapinių? 
Dr. A. Balt inis savo recenzijoje 

apie šj romaną taip raSo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 

tgražiai iškelia tą. pasiaukojimo didu
ma, kurį beviltiškoje kovoje del tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo deg-e mūsų 
jaunimas, l iedamas kraują del savo 
žem§s, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos m u m s reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skai tome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškal tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme. 

256 pust. Kaina $3.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave.f 

Chicago, Illinois 
gggggggaggggBggggggjBgggBg 
>CH><>C><><>0<>0<><>(><><>0<>0^00<KKK><> 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašyta* 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge', 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. EL 

i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

imi ixi EvPoprrE PARDUODAMAS 
C;F.RAI ĮTEIKIĄS RESTORANAS 
VLsi nauji gvi iausios rūšies įren

gimai. S m. nuomos sutartis 
t .alima ton pat užimti ir 6 kam b. 

butą. 
. .Turi būt skubiai parduotas už ge 
riausia imsiūlvma d»"l sa\inink<~s 
ligos. 

Skambinti — 
PRospe<'t 6-7238 arb i 
\VAlbrook 5-5099. vak. 

ČfKlK'BY SOGLOVV 

T 1 

O. SO&LOV* 

The vacation of a lifetime ts on the 
shelf, waiting for you to claim lt 
when you come to those wonder-
ful retirement years! Tbat is—it 
you start saving for it NOW! To 
have the cash you'll need then, 
sicn up on the Payroll Savings 
Plan. Your employer will invest 
\vhat you decide to save regularly 
in United States Savings Bonds. In 
less than ten years, they tvill pay 
you $4 for every $3 you put ia— 
even more if you hold them longer. 
A future that is all vacation nyąj 
be yours, if you get on P a y i ^ I 
Savings tod?}-: 

P. CTANKOVICITJS 
R E A L EST. tr I N S U R B R O K E R I S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8183 So. Halsted 84. 

Ph. DAnube 6-2TtS 
namų Y Arda 7-68 l t 

Padeda pirkti - parduoti n a m u i , 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 ir 4—1 . 

NORINTIEMS PARDUOTI A R 
PIRKTI ( J Y V E N A M I S NAMUS, 

biznius ar darant įvairių rūsių drau
dimus mi ' la i padedame. Išrūpiname 
morgičius. 

K. J U K N I S 
S H I T M I S T R A S & COMPANY 

4004 So. Archer Avenue 
l . A f a y « t e 3-6300 

NAUJAI DEKORUOTAS 1% augfito 
mūrinis namas. Turi 3 butus. 2 a u 
tam, paražą. apmuštą "brick-sidingu". 
tom. tur§site didelį 5 kam. butą, gau
dami $45 į savaitę uz 2 apstatytus 
butus. Privačios vonios ir atskiri įė
jimai į visus butus. Gražus k iemas 
užpakaly. Pi lna kaina, įskaitant ir 
jrtngimus. t iktai $18,750. 

CHesapeake 3-4014 

PARDAVIMUI 6 KAMB. MEDINIS 
NAMAS. 3 kamb. viršuj, 3 apačioj . 
Ekstra didelis salionas. Puikus ga-
zinis apši ldymas. Moderniška vonia; 
ir virtuve su indams plauti ma_šina_ 
Pilnas rūsys. 2-jų autom. garažas. 
Arti mokyklų, bažnyčių, transportą-
cijos. Apylinkėje Spaulding ir Irving 
Park. 4041 N. Spaulding. Telefonas 
ROdney 3-1400. 

REAL ESTATE 

GKRA MODERNIŠKA PAJAMŲ 
NUOSAVYBE. Gausite $50 j mėn. 
gyvendami didel iame 4 k. bute. Taip 
pat ir 5 k. butas — 2-jų augštų ap
muštame med. name, puikiame sto
vy; 2-jų autom, garažas. Didelis vy
no rūsys po garažu. Arti mokyklos, 
bažnyčios, t iansportaeijos. Pirkit** 
ti'-siai iš savininko. 

1629 S. Kedvale, 
ROckue l l 2-t»5v23. 

P A D Ė K A 

1953 m. lapkričio 14 d. Brazili
joje, Rio de Janeiro m., prava
žiuojančio automobilio buvau sun
kiai sužeistas ir paguldytas ligo
ninėje. Beoperuojant gangrenavo 
kairę koją, kurią kartu amputavo 
augščiau keLio. Prieš nelaimę ilgą 
laiką buvau bedarbis, todėl vi
sos sutaupos buvo išsekę. Trūko 
lėšų ne tik gydymuisi, bet ir pra
gyvenimui, todėl apie įsigijimą 
protezinės kojos ne negalvojau. 
Buvau visai beviltiškoje būklėje. 
Bet taip buvo neilgai. Sužinoję 
apie mane ištikusią nelaimę JAV 
ir Kanadoje gyveną mano gerieji 
draugai: St. Jaseliūnas, Ad. Šer
nas. D. Renkauskas, J. Punkris, 
T. Miglinas. J. Kregžde, V. Puo
džiūnas, A. Vazalinskas, J. Malai-

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-V1S 
EDR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
—IR — 

Paskolos Duodamos Hamu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem flve. Chicago 36, 111. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32,111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 flrcher flve. Chicago 32, m. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

P a s mua galite gauti g€llu kapų 
papuoš imams sodintų ir skintų [vai
riausių rūšių ir gSlių korsažams. 

l i l t h S t & Pulaski Ave. 
(Priešais Sv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 Ir 
GArden 2-1053 

A — ACME ROOFING, 
HARDVVARE & PAINT CO. 

Bet kokios rūšies stogas uždedamas ir 
pataisomas. Dūmtraukiai pagaminami, 
pataisomi ir "tuckpointed". "Gutters" ir 
"dovvnspouts" įtaisomi, pataisomi, da
žomi. 

Pilna: apsidraudė, darbas garantuotas. 
Krautuves atdaros kasdien, sekm. ir 
sventad. nuo 7 v. r. iki 10 v. v. 

LAwndale 1-6047 
3925 ROOSEVELT ROAJD 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Psalmynas - psalmių 
knyga 

Vertimas lie»wvių kalbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t a a 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

1 1 D R A U G E " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiuiiiiiiiik 
Tik ką iš spaudos išėjo 

ANATOLIJAUS KAIRIO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 

AUKSINĖ SĖJA 
Kaina $2.00 

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
„DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Aveu 
Chicago 8. UI. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISII 

Visuomet būsi l inksmas, geroj* 
nuotaikoje, jei įsigysi ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

Jei turite parduoti ar išnuomo-
d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

PARDUODAMAS PELNIN
GAS NAMAS 

r a n t u o d a m a s pelningas mūro na
mas. l*o motų senumo: 7 kambariai. 
Yra vietos dvi**jom Šeimom, rus yra 
3 išeinamos ir "s1ia\\ <'t" skiepe; -
automobil ių garažas. Del tolimesnių 
informacijų ir gerų sąlygų, skambin
kite savininkui Joe, 

COmodon* 4-9743. po adresu .H 
4444 S. Kt-duilc Ave.. Chicago, I1L 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

linini 
" D R A U G A S " SKELBIA KETVIRTĄ 

VALERIJONO 
kuriuos sutaisė 
ALI r NAS. 

ir sumaišė 
LAŠAI 

DR. S. 

Naudingi patarimai seniems ir jau
niems, vedusiems ir nevedusiems. 
Augštos politikos vyrams, žaliųjų do
lerių garbintojams. 

Visiems, kas tik juda, k n i t a poli
tikos, v isuomenes ir kultūros veik
loje. 

Kaina tik 1.00 dol. 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
%• *Ą* »Ą. «JL» -A.* *A.' «A* »A* •A*"A.* 'A* *ia**JL* ' A ' ' Į . ' «A' 'A.' -A*«Ą' 'A- *A» «A- »A» »Ą' 'Ą- •£• • 

UKIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

«HKHKHKHKH«HKH50IKHKHKHWH«H 
Visi perka ir skaito Liudo Zeikaus 

romaną 

LHPTflI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $2.50 

Užsakymus kartu su pinigais s iųskite . 

" D R A U G A S " 

2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 
HKHK«HWH3HWKHKHW«HKH*^^ 

Skaitykite "Draugą"! 

ROMANO KONKURSĄ 
Vel skiriama tūkstantis (1,000) dolerių premija 

1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pa
skutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1954 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis do
lerių. 

"Draugas" įgalioja premijos sutelkimu rūpintis "Draugo" 
Bendradarbių Klubą. 

3. Jury komisiją sudaro šie asmenys: Bernardas Brazdžio
nis, dr. Juozas Girnius, Antanas Gustaitis, dr. Juozas Leimonas 
ir Kazys Mockus. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, DL 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
rašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises peleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos 
nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi-
tariniu. . 

"DRAUGO" LEIDĖJAI IR "DRAUGO" 
BENDRADARBIŲ KLUBAS 

BALZEKAS MOTOR 
"U W H X LIKE US" 

4030 So. Archer Avenue 

SALES, INC. 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI — AUTOMOBILĮ? 
Naujas 1954 CHRYSLER #2,495, PLYMOUTH — #1,595 

300 vartotu automobiliu nuo #25 ir augščiau 

Tel Vlre i l t ia T Į S I S Didžiausia remontu dirbtuvė. Teisingas nemokamas patarnavimas. Lengvos išsimokėjimo sąlygos 
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Pirmadienis, rugpjūčio 30, 1951 tmt&Affi& DRAUGAS, CmCAGO. ILLINOIS 

t? 

BUDRIK J 

KRAlTUVe ATl>ARA PIRMADIENIAIS IR RKTVIRTAIHEMAIS 
VAKARĖ IKI 9:30. KITOMIS DIENOMIS NUO 9 IKI 6. 

Budriko Radio Valanda leidžiama 35 metai iš WHFC stoties, 1460 kil., 
ketvirtadienio vak. nuo 6 kl 7 vai. Orkestras, dainininkai, rekordai. 

3241 S O U T H HALSTED STREET 

IŠPARDUODA 
% Milijono Dolerių Vertes Baldy, 
Namams Reikmenų ir Televizijų 

35 iki 7 5 % sutaupysite 
DtrefctoriŲ Taryba neseniai laikytame savo susirinkime vien

balsiai- nusprendė, kad visi baldai, namams reikmenys ir televiiijos-
turi būti išparduoti dabar, nežiūrint kalnu! Mes nusipirkome per 
daug! MBS ATREMONTUOJAME visą namo vidų. 125 pėdas krau
tuvių priešakio ir sandelius: 3229-3241-3249-3251 So. Halstcd Street. 

CASH ARBA I.HMOKfiJlLMLT DYKAI ALTO PASTATYMAS. 

SALIONO BALDAI: 
3 gabalų dalimis (secional) gyv. setas, buvo $110, už $ 45 
2 gabalų dalimis sofa, buvo $239, už 72 
2 gabalų Kroehlcr saliono setas, buvo $225, dabar 110 
2 gabalų Pullman Nailono setas, buvo $300, dabar 175 
Simmonns Hide-a-bed sofa, nupiginta iki 100 
Slmmons sti.dio couch, nupigintas iki 39 

MIEGAMOJO SETAI: 
$125—.'Jgab. miegamojo setas už $ 79 
$169—3 gab. miegamojo setas, šviesus, už 99 
$250—3 gab. "bleaclu'd" dvigubas komodos setas už 159 
$209—3 gab. Oordovan dvigubas komodos setas už 189 
SMOO 1 gab. miegamojo riešuto setas, už 275 
$59 vertes spyruoklinis matracas už 29 
$24 vertes spyruoklinis matracas už 14 
Hollyvvood pilna lova, nupiginta iki 29 

NAMAMS REIKMENYS: 
8 kūniškų pčdų Šaldytuvas, nupigintas iki $129 
Cieueral Eliftnc 8 fcub. pčdų šaldytuvas, buvo $290, dabar 198 
Crosley šaldytuvas, buvo $239, dabar 109 
J'hilou .šaldytuvas, Vertes $384, už 2«5 
General Electric skalbykla, vertes $149, Už 79 
Thor skalbykla, buvo $159, dabar 89 
Tbor automatine skalbykla, reg. vertes $250, už 109 
Bcndiv skiilhykla už 159 
General Electric automatinė skalbykla, buvo $305, dabar 109 
General Electric automatine skalbykla, buvo $355, dabar 210 
General Electric pečius, buvo $109, dabar 100 
I'niversal gazinis pečius, nupigintas iki 99 
Modern Maid gazinis pečius, vertes $175, už 89 
Hoover dulkių valytuvas, reg. vertes $09, už . .' 39 
Hoover >|H'cialis valytuvas už , . . . 10 
Hoover dulkių valytuvas, reg. vertes $99, už 59 
Tank type valytuvas, buvo $80, dabar 39 

VĖSINTUVAI: 
General Electric 10 colių vėsintuvai, buvo $18. dabar $ 10 
10 colių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $19, dabar 11 
12 colių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $29, dabar 17 
16 colių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $49, dabar 29 
12 colių dvigubus langui vėsintuvas, buvo $69, dabar 39 
Philco l/3 tonos air-conditioner, bitvo $225, dabar 179 
RCA i/3 tonos air-conditioner, buvo $229, dabar 179 

KILIMAI: 
27x50 kilimas, reguliarės vertės $2.00, už 98c 
24x36 kilimas, regnliarės vertės $4.00, už 1.98 
24x48 kilimą.-, reguliarės vertės $5.95, už 2.00 
4x6 vilnonis kilimas, reg. vertės $39, už $19 
7x12 vilnonis kilimas, reg. vertės $100, už 21 
Axminster kilimas, 9x12, reg. vertės $89, už 49 
9x12 vilnų paviršium kilimas, už '. 19 
Kainos nukapotos ant naujų 1954 metų nacionalini žymių televizijos 
setų; Magnavov, RCA-Victor, Fldlco, Admiral, Zenith, Durnom, Gen. 
Electric and ftaytheon. 
V'L îškiii nauji, garantuoti, televizijos setai, 17 colių, stalo modelio, 

mahogany, originaliame dirbtuvės smuikavime, reg. $179,. . . .$ 79 
21 col. i»veikslo, mahogany, stalo modelio, reg. $249, už 98 
Originaliame dirbtuvės su pakavime. Garantuotos 1 m. paveikslo tube. * 
21 col. blonde Hollyvvood kabinete TV setas, reg. $299, už 149 
50 pertaisytų vartotų TV setų už $19 ir aukš. 
17 col. CBS Columbia stalo modelio TV setas, reg. $200, už . . . . J 19 
21 col. RCAlVictor televizijos setas už 159 
21 col. Admiral televizijos setas, nupgintas iki 149 
21 col. Admiral kombinacinis televizijos setas, vertės $595, ui . 298 
21 col. Philco C'onsolc televizijos setas, vertės $229, už 159 
21 col. Dumont televizijos setas, vertės $525, už 225 
21 col. Zenith console pilno dydžio durimis TV, vertes $469, už. 279 
Natalie Kaimus silver gray 21 col. TV, radio ir phonografo kom-. . . . 

biuacija, vertės $600, už \ 295 

DINETTES: 
Reguliariai $69 vertė* chrome dinette už $ 39 
Reguliariai $89 vertės chrome dinette už . . . . ' . 49 
Reguliariai $125 vertės chrome dinette už 69 
Reg. $249 vertės 7 gab. duiing room setas ui 139 

KĖDĖS: 
Paoli arm chair, reg. vertės $29, už $ 19 
TV kėdė, ''rubherUid curled hair filled"', reg. $39, už 19 
Kroeliicr "higli back" kėdė, reg. vertės $99, ui 39 
lioyds "high back re<-lining" kėdė, frioze, buvo $99, dabar 39 
Iiempos, lėlės, kilimai, "smokers", pagalvės už pusę kainos 
Comfortcrs; "mot h proofcd" 100% vilnų, 72x84, reg. iki $20, už. 6 

Aliejiniai ir Angliniai Šildytuvai: 
$39 vertės gaziniai šildytuvai, 18,000 B1T, po $ 19 
$59 v ertės gaziniai šildytuvai, 30,000 BTU, po 29 
$98 vertės gaziniai šildytuvai, 50,000 BTU, po 48 
$179 vertės gaziniai šildytuvai, 65,000 BTl\ po 88 
$165 vertės anglinis šildytuvas, galima kūrenti malkomis, su 
. . . . karšto vandens tanką, už 69 
$99 vertes aliejaus šildytuvai, 4 kambarių, po 38 
$125 vertes aliejaus šildytuvai, 4 ar 5 kam h., po 54 
$175 vertes aliejaus šildytuvai, didžiuliai, po 78 
$99 vertės angliniai šildytuvai, po $38 

B U D R I K ' S 
3241 South Habted Street 

! 

Dėmesio verta mokykla 
Diena iš dienos skaitome spau skyrius. Čia viskas naujausia, 

doje apie didėjantį nedarbą, moderniškiausia, instruktoriai 
vykstančius atleidimus fabri- pilna to žodžio prasme, specia-
kuose ir visokius ekonomistų listai. 
spėliojimus apie šio krašto ūki- Dėstoma kalba lenkų, bet dės 
nę ateitį. 

Šiandieną nereikia būti dide-
toma ir anglų ir vokiečių ir ru
sų kalbose, kaip kas supranta, 

liu žinovu tam, kuris dažnai o mes "dipukai" pagaliau gi vi-
varsto įvairių fabrikų duris ir saip susikalbame ir vienas kitą 
vis gauna tą patį atsakymą.' suprantame. 
Kartais toks žmogus ir į vidų Machin Shop klasės mokiniai 
neįeina, nes iš tolo gali matyti jau po 3 mėnesių gauna darbą 
juodojįe lentoje baltomis raidė- kaip tekintojai, angliškai (En-
mis aiškiai užrašyta: "No help gine Lathe), o po metų jau dir-
wanted". j ba kaip pilni mašinistai "Tool 

Tiesa, ekonominė šio krašto Room'uose". Atlyginimas 
padėtis nėra perdaug gera šiuo pat neblogas, o darbas 

Nematomas New Yorkas 
Waldorf Astoria viešbutis, 

kuriame sustoja visokie gar
senybės, turi visą armiją savo 
nepastebimų slaptų policinin
kų ir seklių. Jų esą tiek, kad 
visai pakaktų 40,000 gyventojų 
miestui saugoti. 

Ir taip kartais padaroma 
Parmos universiteto profeso

rius M. Anelli, pasižymėjęs geo 
logijos mokslo srityje, prieš mir 
damas paliko visą savo nemažą 
turtą benamiam šunim ir ka-

taip' tem šelpti. "Juo daugiau pažįs-
tikrai tu žmones, — kartodavo profe-

— tuo labiau įsitikinu, 
na 2,25 - - 2,35, mašinistas 2,50,, kad gyvuliai yra geresni už žmo 
o po 2 metų mokyklos, kai jau' nes". 
gaunamas "Tool — Die Maker"| _ _ _ _ _ 
vardas, žmogus nesunkiai pada
ro $3 — $4 valandai. 

Taigi, tiek apie šią vieninte
lę Chicagoje dipukų technišką 

metu, bet ji nėra ir tragiška, nesunkus. Geras tekintojas gau-: šorius 
kaip daugelis mūsų linkę galvo
ti. Toje pačioje Chicagoje gali
ma būtų išvardyti visą eilę fab
rikų, kurie dirba 50, 55 ir 60 
valandų savaitėje. Ir labai daž
nai tie fabrikai siūlo visą eilę 
darbų tiems, kurie juos sugeba 
atlikti. 

Daugumas mūsų Nepriklauso
moje Lietuvoje buvome valdi
ninkais, karininkais, tarnauto
jais, ūkininkais 
šalį beveik 90 % mūsų nuėjo 
dirbti į fabrikus ir taip dalinai 
apsipratome su paprasto darbi
ninko padėtimi, dažnai ir nepa
galvodami apie ateitį, bet vis 
suėjimuose kalbėdami apie ka
rą ir greitą grįžimą namo. Te
ko ir rašančiam šias eilutes pa
daryti tokią klaidą dar Vokie
tijoje. 

Šiandieną, po 10 metų emi
gracijoje, kiekvienam mūsų tu
rėtų būti aišku, kad reikia ruoš
tis gyventi ten, kur emigravo
me, ypatingai kai to karo, nors 
ir kaip jo laukiame, sulaukti vis 
dar negalime. 

Mokykimės amato, o tada ir 
sunkiais laikais nesunkiai dar
bą gausime ir neturėsime dre
bėti dėl įvairių ten "lay off". 
Kur mokytis,'"R% mokytis ir kaip 
mokytis, jei žmogus nelabai 
kaip angliškai susikalba. Tie 
klausimai gal dažnai nevieną 
mūsiškį vargina. Taigi, kiek su
gebėsiu, tiek stengsiuos į šiuos 
visus klausimus atsakyti trum
pai ir aiškiai. 

Gal mažai kam žinoma, bet 
Chicagoje veikia taip vadina 
mas "Laski Institute of Tech
nology". Mokykla angliškoje 
nesiskelbia, bet mokinių joje ne
trūksta. Dėstomi dalykai: me
chaninė braižyba (pirmi metai), 
mechaninis projektavimas (ant
ri metai) ; antras kursas: ma-
chine shop (vieni metai) ir ant
ruose metuose "Tool —Die ma-
kung". Ką geriau pasirinkti, čia 
jau savarankiškas dalykas. Mo
kykloje užmokestis mėnesiui 20 
dol. Trumpai: braižytojų ar ma
šinistu norinčiam tapti kainuos 
viso tik $250. Chicagos kitose 
mokyklose tai kainuotų trigu
bai daugiau. 

Mokykla yra dipukų, jei taip 
ją galima pavadinti, nors pačio 
jos įkūrėjo ir direktoriaus dipl. 
inž. Laskio ir nebūtų galima pri-
skaityti ton kategorijon, kadan
gi jis augštuosius mokslus yra 
jau baigęs Amerikoje ir čia pra
gyvenęs daugiau 30 metų. Vi
sas kitas mokslo personalas yra 
iš lenkų dipukų. Machin shop 
klasei vadovauja instruktorius 
p. Roman Zabawa, kuris yra, 
pilna ta žodžio prasme, specia
listas ir labai simpatiškas vyras. 
Mokiniai daugumoje lenkai, apie 
10 vokiečių, amerikietis ir šių 
žodžių autorius, vienintelis lie
tuvis. Mokyklą galima lankyti 
tiek dienos, tiek vakaro metu. 
Iš viso į savaitę 9 valandas. Ga
lima pasirinkti dienas, bet dau
gumas lanko pirmadieniais 3 
vai , ir šeštadieniais 6 vai., taip, 
kad žmogus nors ir dirba, bet 
mokyklą lankyti gali nejausda
mas jokio sunkumo. Kiti lanko 
kitomis savaitės dienomis, nei
dami šeštadieniais. Baigę mo
kyklą gauna diplomus ir kol kas 
iki šiol kiekvienas gavo darbą. 

Mokykla 3 metų amžiaus ir 
todėl joje viskas nauja. Pvz. y-
pač patraukliu machin shop 

mokyklą. Mokykla yra Milwau-
kee — Ashland kampe. 

Naujas kursas prasideda rug
sėjo 1 d. Dėl platesnių informa-

Atvykus į šią! cijų kreipkitės tiesiog mokyklos 
raštinėje tarp 6 — 9 vai. vaka
ro. 

Leonas B. 

Puse miesto gyventojų — 
lietuviai 

JAV yra miestelių, kur prieš 
karą, kaip rodo tų metų statis
tika, lietuviai ateiviai ir jų vai
kai sudarė apie pusę visų gy
ventojų: tai Spring Valey, 111., 
lietuvių buvo 40%, Mahanoy 
City, Pa., 25 proc, Shenan-
doah, Pa., 25 proc , gi Chica
gos didmiestyje, kur lietuvių 
esą daugiau negu Kaune, jie 
skęsta toje dau^milioninėje žmo 
nių jūroje ir sudaro tik 3,2 proc. 
visų Chicagos gyventojų. 

A. A. 

STANISLOVAS SHIMKUS 
Gyv. 4059 S. Maplc\vood Ave. 

Tcl. VIrginia 7-5956 

Mirė rugpj. 26 d., 1954, 5:15 
vai. vak., sulaukęs senatvės. 
GimS Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Švėkšnos parap., 
Bliucikių km. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Teodora (Rekašiūte), 
du sūnūs: Antanas ir Stanlslo 
vas, marti Sigrcd, penkios duk
terys: Mae, žentas Stanley Ber-
nicky, .Marie, žentas Martin Su-
ehor, Theodor Kamrad, Adel-
le, žentas Harold Calahan ir 
Alyee, žentas Walter Radvilas. 
Keturiolika anūkų ir viena pro
anūke. Du broliai JUOKIS ir 
Edvardas ir sesuo Domicėle ir 
jų šeimos. Dvi pusseserės; Ona 
Mikužiene su šeima ir Elena 
Jueaitč. kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Priklauso Keistučio Pafculpos 
Klubui. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

La.idot.uv6s "jvyks antradienį, 
rugpjūčio 81 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas ; 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švetoč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į 8v, Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
terys, anūkai ir kiti giniinėfti. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741 

Naujasis Testamentas -
Šventas Rastas 

Verte lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

" D R A U G E " 
2334 So, Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Š O N U S P A L A I D Ū N A S 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku
pas F . J . Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotj. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną doleriu. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

Vietoj 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

tik 

2 DOLERIAI 
i I 

i 
D R A 

2334 So. Oakley Ave. 
U G A S " 

Chicago 8, III. 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
REpublic 

VINCO KRĖVES 
RYTŲ PASAKOS 
Puikus stilius, 

mo taelntas, gili 
didelis pasakoji-
mintis ir didelis 

humanizmas išskiria knygą iš vi
sų kitų knygų, rytiečių gyvenimo 
egzotika, papročiai, fatalizmas ir 
paslaptingumas daro ją reto įdo
mumo knyga. 

"Rytų pasakos' — vienas gra
žiausių žiedų Vinco Krėves kūry
boje, tai lyg įvadas į jo didyjį 
veikalą "Dangus ir žeme sūnūs". 

Neįrišta — 2.50 dol. 
Įriita — &00 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois * 

flIlIlIlUlllllIKHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIi 
Naujas sonetų rinkinys 

A. TVRUOLTS 

L A U K Ų L I E P S N O S 
Iliustravo dail. P. Osmolskis 

Išleido Venta. Kaina 1 dol. 

KlasiSka sonetu; forma prabyla šioe 
knygos autorius kiekvienam gražaus 
žodžio mėgėjui naujomis ir niekad 
nesenstančiomis, meiles, pavasario, 
tėvynes ir audros temomis. 

Užsakymus su pinigais siųskito: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiim 

J . Grabą u-Grabausko knyga 

Kelias į Pasisekimą 
mandagumo bei gražaus elge
sio vadovėlis. Kaina $2.00. 

Užsakymus 
skite 

su pinigais sių-

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, ID. 

.e.uaae* 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON . 
— savininko — 

S t Casimir Monnment 
Company 

3914 W«st l l l tb Street 
Vienas blokas nno kapinio. 

pmH«_i«. paminklams plang 
pasirinkimai mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

2424 W. 69th St 
2314 W. 23rd PI 
10756 S. Michigan Ave. 

1213 
VIrginia 7-6672 
PUIIman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVEST E R N AVE. 1410 S0. 50th AVE 
CHICAGO. ILL. 

GRovehill 
TOvrahall 

CICERO, ILL. 
6-2345 
3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MA2EIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. We0terB Ava. Alr Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobuiam* vieta 

Tleraa, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau J ūsu namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

, Ambulansn patarnavi -

na* j r m tenUrlsjuias 

diena tr n a k t į . Rei

kale šankiu 

Mes turime koplyčia* I 

r 1 s o s e Chicagos Ir | 

Roselando dalyse I r 

tuoj aus patar-

naujam. 

ANTANAS M, PHILLIPS 
8807 S. UTCANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
West 18th STREET Tel. SEeley 8-57 U 

ALFREDAS VASAITIS-VAN6E i 
6126 W. Roosevelt Boad Tel. OLympio 2-5215 

POVILAS J. RIDIKAS 
8364 8. HALSTED STREET Telephona YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TaL OOmmodore 4-2228' 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 & UTCANICA AVE. TeL YArds 7-1188—1116 

IULIUS LIULEVIČIOS 
4348 & CALIFORNIA AVE. TeL LAtajttto $46761 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7-07811 

~~ VASAITIS — RUTKUS ' 
1446 SO. 50th AVE, CICERO 80, ILL. TeL OLympie Z-1003 

Drauge" rasite vėliausiu. įdomiausiu žinių. 
~ " S " 

http://La.idot.uv6s
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DIENfcAšTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rugpjūčio 30, 1954 

IŠ ARTI IR TOLI 

i mus vą gatvėse dėžutėmis. Reikalin
gas leidimas jau gautas. Rink
liava įvyks rugsėjo 3—4 d. d. 

Antanas širmlis, gyv. 1347i Dabar registruojami rinkėjai. 
So. 50 Ave., Ciceroje, paauko-,Skyriaus valdyba kviečia visus 
jo 5 dol. "Draugo" dienraščiui. \ vietos ir apylinkes lietuvius tąl-

— P. Viščinis, Balfo direkto
r i u s pasakė Balfo dešimtmečio 

I minėjimo ir šalpos reikalams 
iu», Mass., ruošia viešą rinklia-1 m t e l k i m o r e i k a l u k a l b ą p e r 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Balfo 72 skyrius Brockto-

Laisves Varpą, Naujosios Ang
lijos lietuvių kultūrinę radijo 
programą. Jis pažymėjo, kad 
Balfo veiklos dešimtmetis bus 
gražiausiai paminėtas, jei jo 
proga sustiprinsime šalpos dar-

X Ona MmUm, gyvenan-!k 0"- * ^ * J » » » * * » ^ s u " b ą . O lietuviškos gyvybės palai 
ti Marąuette Parke, susižeidė 
koją. 

augę, kaip ir jaunimas. Iš tik
rųjų, kiekvienas turėtų laikyti 
savo pareiga prisidėti prie šios 

Dr. Vincentas Raslavičius, | rinkliavos suorganizavimo ir jos 
5025 N. Paulina Ave., prisiuntė pravedimo. Ji svarbi ne tik tuo, 
4 dol. auką "Draugo" išlaikymo ! kad tai gera galimybe sukelti 

lėšų šalpos reikalams. Propa
gandinė jos reikšmė taip pat di
delė. Kai pasipils šimtai rinkė
jų gatvėse su atitinkamais ženk 
lais, į plačiąją masę bus išnešta 
lietuvių tautai padarytoji skriau 
da. Skyriaus valdyba ir artimie 
ji jos talkininkai savo uždavinį 
atliko, gaudami leidimą ir at
likdami kitus paruošiamuosius 
darbus. Dabar yra eilė plačiajai 
visuomenei atlikti savo pareigą 
— registruotis rinkėjais ir rink 
liavos dienomis užlieti gatves, 
kad gautas leidimas būtų pilnai 
išnaudotas. 

reikalams. 
X Petras Litvinas su šeima 

neseniai iš Chicagos išvyko j 
Los Angeles. Džiaugiasi vietos 
pakeitimu. Sūnus Leonas įstojo 
j parapijos chorą. 

X Ben Navickis, 5838 South 
Artesian Avenue, artėjančio 
"Draugo" pikniko proga, pri
siuntė 5 dol. auką, kad parem
tu dienraščio leidimą. 

X Helena širvinskiene, P. Za-
karaitė, J. Pukelienė išvyko į 
Sv. Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų seimą, kuris įvyks rug
pjūčio 29 d. Pittsburghe, Pa. 
Taip pat jos dalyvaus ir Vyčių 
seime. 

— J. Pažemeckas, Didžiajame 
New Yorke gyvenąs lietuvis 

kymui reikalinga ne tik duona, 
bet taip pat lietuviškoji mokyk
la, kuri turi apsaugoti lietuvio 
vaiką nuo nutautėjimo, nuo jo 
išvirtimo į vokietį ar į kitos 
kurios nors tautos, kartais 
mums net nedraugingos, narį. 
Jei kitataučiai rodo tiek daug 
mūsų reikalų atjautimo, tai juo 
labiau mes patys negalime likti 
nejautrūs ir kurti pagalbos 
šauksmui. 

— Lankėsi Clevelande. Rašy
tojas ir žurnalistas Alfa Sušin-
skas rugpjūčio pirmomis savai
tėmis atostogavo. Ta proga lan
kėsi Clevelande ir svečiavosi 
savo brolio inž. Alberto Sušin-
sko šeimoje. Dabar vėl dirba 
kasdieninį darbą Visų Šventų
jų parapijoj Pittsburghe, kur 
jis eina vikaro pareigas. Minė
ta parapija yra viena pavyz
dingųjų visoje Pittsburgho dle-

nF.MONSTRACI.IA BRAZILIJOJE 

ekonomistas, neseniai yra ga- c e z i joje. Jos klebonu yra žino 
X Vita Zubkute laimėjo pir- vęs laišką iš JAV ambasado-1 m a s visuomenininkas, visos ei-

mą vietą ir Dalia Oželyte antrą riaus JT Henry Cabot Lodge, j jgs organizacijų veikėjas ir ka-
vietą Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardos lauko teniso mote
rų vieneto rungtynėse rugpjū
čio mėn. 21 d. 

X J. Kuzas su šeima ilsisi Il
linois valstybės šiaurėje. Savo 
pažįstamiems siunčia linkėjimus 
ir žada sugrįžti į "Draugo" pik
niką, kuris bus rugsėjo mėn. 6 
d. Justice Parke. 

X Chicagos Lietuvių Vyru 
Choras lapkričio 13 d. vakare 
ruošia priėmimo vakarą "Čiur
lionio" ansambliui. Čiurlionie-
čiai Chicagoje koncertuos lap
kričio 14 d. 

X Stasys Pilka, Teatro 
Almanacho redaktorius, besirū 
pindamas baigiamojo paruošti 
spaudai Teatro Almanacho rei
kalais, trumpam išvyko į ryti-

Jr. Ambasadorius dėkoja lie 
tuviui dipukui už jam prisiųstas 
žinias apie Lietuvos ministe-
rius, kurie bolševikų buvo iš
tremti į Sibirą, ir žada, tinka
mai progai pasitaikius, tas ži
nias panaudoti Jungtinėse Tau
tose. 

pelionas bei Liurdo garbės pre
latas kun. Hoffmann. 

— Akt. Juozas Kaributas, iš
gyvenęs Los Angeles mieste 
apie 8 mėnesius, išvyko į Ro-
chesterį, kur sutvarkęs savo 
naminius reikalus, vėl mano 

T „ . . . v . f.i grįžti į Los Angeles. Kaributas 
J. Pažemeckas pnes tam tik- & •" * _. & pasižymėjo veiklumu. Per tą 

trumpą laiką jisai pastatė sun
kų ir didelį veikalą: Šv. Kazi
miero gyvenimą ir Mokyklos 
Draugus. 

— Keliauja. Vacys ir Stasė 
Urbonai, detroitiečiai, vasaros 
atostogas gražiai praleido beva
žinėdami ir stebėdami vidur, va 
karų" valstybes, o kiti Detroito 
gyventojai, Balys ir Birutė Čiur 

rą laiką buvo pasiuntęs Lodge 
laišką, džiaugdamasis pastaro
jo atsikirtimu sovietų atstovui, 
kai anas šaipėsi, jog jugoslavų 
buvęs ministras, dabar dirbąs 
vienoje Chicagos skalbykloje. 
Tas incidentas buvo Saugumo 
Taryboje, ir ambasadorius Lod-
de tada viešai pareiškė, jog 
Amerikoje kiekvienas darbas 
laikomas garbingas ir žmogaus 
nežemina. J. Pažemeckas po to Į Uonja^ šiuo m e t u ekskursuoja 

KAS, KĄ IR KUR 
—Vyru choro koncertas. Chi-

I cagos Lietuvių Vyrų choro ru-
! deninis koncertas įvyksta lap-
į kričio mėn. 6 d. vakare. Pro

to, paskambinant "Draugo" te
lefonu VIrginia 7-6640. 

— Susišelpimo Fondo koncer
tas. Ateitininkų Susišelpimo 

igramoje bus išpildomos Įvairios r*n„A^ ™- n„ , . , , . 
I f! . . . ,. . . * . Fondo Chjcagos skynus lapkn-
lietuvių liaudies ir kompozitorių čio 7 d. Marijos Augštesniosios 

Kai nusižudė Brazilijos prezidentas Gretulio Vargas, jo šalin'nkai 
demonstruoja prieš Tribūna da Imprenza namus Rio de Janeire. 
Šis laikraštis buvo įsidėjęs straipsnį, kuriuo krašto prezidentas 
.buvo apšauktas priešu. (INS) 

CHICAGOS ŽINIOS 
Didelis pastatas Studentų suvažiavimas 

Aldens Inc. statys už penkis 
milionus dolerių namą šiaurės 
vakarų kampe prie Cicero Ave. 
ir Roosevelt Rd. Ten bus irgi 
ofisai ir sandėliai. Pastato pro-jiš 170 kolegijų 700 delegatų 

ambasadoriui prisiuntė visą są 
rašą buvusių Lietuvos ministrų, 

ir žada pasiekti Smoky Moun-
tains ir kitas turistams įdomes
nes šio krašto vietas. 

Algis Dabšys iš Los Ange-

nes valstybes ir į Kanadą. Chi-
cagon grįš rugsėjo mėn. pra- kurie, kaip laiško autorius pab-
d ž i o j e ! rėžė, "neturėjo progos būti "iš-

I naudojami" Chicagos skalbyk-
X Ona Ta.mulionb kartu su |„ i r k u r i e b u v o s u n a į k in t i ar-1 les, išvyko į Ateitininkų kong-

savo dukrele iš Chicagos išvyko b a ' d a r kanlrinami sovietiniam-' resą, kuris įvyksta rugsėjo 3— 
į Burbank, Calif., aplankyti sa-| ««roj1|je"# * 5 d.d. Su juo kartu automobi-
vo sūnaus Augustino, kuris čia, 
augindamas gražią šeimą, gy
vena. Augustinas, kuris yra ve 
dęs nelietuve, tačiau su savo 
tautiečiais palaiko ryšius ir do
misi jų veikimu. 

X Juozą Būgą, dar vis tebe-

jektą padarė A. Epštein ir sū
nus. 

Rekordas į augštį 
JAV karinis sprausminis lėk

tuvas pasiekė naują pasaulinį 
rekordą į augštį — 83,000 pė
dų. Iki šiol buvo rekordas ang
lų lėktuvo 63,668 pėdos. 

Sprausminis lėktuvas, papil
domas kuru ore, išsilaikė nenu-
sileisdamsa 35 valandas ir pada
rė per tą laiką 17,000 mylių. 

rojuje". 
— Laisvės Varpas, Naujosios 

Anglijos lietuvių kultūrinė ra
dijo programa, rengia spalio 31 
d. So. Bostone banketą. Tai bus 
krikštynos šios radijo progra-
ms, kuri veikia nuo kovo 7 d. 

liu išvyko Jonas Girskis ir Jo 
nas Petriuškevičius. Algis at 
stovaus Los Angeles ateitinin 
kus jų rengiamame 
se. 

kongre-

— K. Vidikauskas Philadel-
phijoje karpato-rusų leidžiama-Per šį trumpą laiką ji gražiai 

sigydantį mūsų tautosakos rin • | p a s i r o d § i r s u t ū r ė visos Nau-Įme laikraštyje "Pravda" apra 
kėją Cak Forest prieglaudoje, j o s į o s Anglijos lietuvių šimpa-j še Balfo dešimtmetį; laikraštis 
aplankė V. Stulpinas iš Chica- j ̂ g Taisyklinga lietuvių kai- j "Šliach" džiaugiasi kad K. Vi-
gos ir suteikė naujos tautosa- j b a > g e r a m u z į k a , lietuviškos j dikausko pastangomis kitų kal
kinės medžiagos apie kauką; j dainos, kultūrinių, visuomeni- bų laikraščiuose buvo aprašyta 
lankė S. Skudzinskas iš Ch ica - j n i ų r e i k a l ų kėlimas, žinios iš lie 
gos ir Marijona Kapošienė iš | t u v i ų g y v e n į m o įr Lietuvos iš-
Lemont, 111., kurios sūnus Jo-, skiria šią programą iš kitų. 
nas, čia gimęs ir augęs, net ge
riau kalba lietuviškai, negu an
gliškai. 

— Ateitininkai sendraugiai 
Clevelandle išrinko atstovus j 
rugsėjo 4—5 d. Chicagoje įvyk-

Ned T. McElmuray, 27 metų, stantį Ateitininkų Federacijos 
2707 N. Rockwell, nubaustas;' kongresą: J. Žilionį, S. Laniau-
$25 teisme už nešiojimą ginklo, ską, St. Barzduką ir H. Idzsle-
kuris rastas automobilyje. 
Bausmę uždėjo teisėjas Oscar 
S. Caplan. 

vičių. Be jų, į kongresą atsto
vais ir svečiais vyks ir daugiau 
ateitininkų. 

apie jų arkivyskupą Konstanti
ną. Lenkų "Gwiazda" net išspau 
sdino K. Vidikausko eilėraštį 
apie Prancūziją. 

— Antanas Venslovas, Pitts-
burgh, Pa., įstojo į pranciško
nų vienuolyną, gaudamas klieri
ko Kazimiero vardą. 

— Kun. Antanas Valinską, 
prieš pusę metų atvykęs iš Ar
gentinos ir kurį laiką dirbęs Se 
attle ir Portland vyskupijose pa 
storacijos darbą, sveikatos su
metimais persikėlė į Los Ange
les arkivyskupiją ir kardinolo 
buvo paskirtas į Monrovia mie
stelį vikaru. Dabar laukiama at 
vykstant iš Romos kun. R. Ol
šausko ir kun. A. Bučmio. Jiedu 
taip pat yra priimti į Los An
geles arkivyskupiją. 

— Atlanto pakraščių skautų 
stovyklai, kuri vyks n u o 
rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 6 d., 
vadovaus beveik išimtinai stu
dentai : stovyklos viršininkas 
ps. A. Banevičius, skaučių ko
mendante ps. D. Barmute, 
skautų komendantas s. v. v. si. 

, V. Pileika, skaučių stovyklos ad 
jutantė v. si. N. Stadelnikaite, 
skautų stovyklos adjutantas v. 
si. G. Dragunevičius, skautų 
vyčių vadas s. v. v. si. R. Ke-

jvairioms draugijoms bei orga 
nizacijoms, prašo tą vakarą vi
sų Chicagos lietuviškųjų orga
nizacijų neruošti ypatingesnių 
programų, o dalyvauti vyrų 
choro koncerte. K o n c e r t a s 
įvyks Sokolų salėje. 

— Nugrimzdęs dvaras, Šim
kaus kūrinys, dalyvaujant so
listui V. Baltrušaičiui, bus iš
pildytas Alice Stephens Meno 
ansamblio 1954 m. rugsėjo 23 
d. 8 vai. vak. Immigrants Pro-
teetive League koncerte, kuris 
ruošiamas International House 
patalpose. Be šio kūrinio bus 
išpildyta dar eilė kūrinių, daly
vaujant sol. Genovaitei Peškie-
nei, "Ateities" šokėjų grupei ir 
Genovaitei Giedraitytei. 

— "Varpas" Chicagoje. B. 
Pakštas kviečia Toronto "Var
po" chorą su koncertu Chica
goje. Koncertas įvyks spalio 
mėn. 2 ir 3 dienomis. Dainuos 
mišrus ir vyrų chorai. Šešta
dienį, po koncerto, jiems bus 
suruošta vakarienė-priėmimas. 
Sekmadieni, 3:30 vai. popiat, 

Katalikų kolegijų federacijos | bus antrasis koncertas. "Var-
vienuoliktas suvažiavimas pra-1 po" chorui vadovauja S. Gaile-
sides rugpjūčio 3 1 d . Congress į vičius. Koncertas įvyks Lietu-
viešbutyje, Chicagoje. Dalyvaus i vių auditorijoje. 

dainos. Vyrų choras, kuris peri , , , ._. .. , . . r mokyklos salėje ruošia žmomo-praeitą dainavimo sezoną yra; . .. . . , , . „rt , ! J° garsaus smuikininko prof. nemokamai dainavęs 10 kartų T •, , x r .._ . t .. , Izidoriaus Vasyhuno koncertą. 

Suvažiavimas tęsis 5 dienas. 
Bus nustatyta tolimesnės veik
los programa ir išrinkti nauji 
pareigūnai. 

Policija pagyvino savo 
veiklą 

P o l i c i j a p a g y v i n o s a v o v e i k l ą 

— Pirmasis ateitininku kon
certas. Ateitininkų Federacijos 
ruošiamas koncertas įvyksta 
rugsėjo 4 d. 8 vai. vak. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je. Chicagos lietuviškoji visuo
menė turės pirmą kartą progos 
išgirsti V. Baltrušaičio diri
guojamą ateitininkų chorą. Bi-

— Kunigaikštienes Birutes 
D-jos Chicagos Skyr. valdyba 
lapkričio 20 d. Lietuvių audito
rijoje rengia savo tradicinį kon-
certą-balių su geriausiomis me
ninėmis pajėgomis ir maloniai 
prašo kitų organizacijų tą die
ną nerengti parengimų. 

— Koncertas Lietuviu audito, 
rijoje. Spalio 9 d., 7:30 vai. vak. 
koncertuos op. sol. Algirdas 
Brazis ir sol. Monika Kripkaus-
kienė. Akomponuos Aleksand
ras Kučiūnas. Gros padidintas 
Balio Pakšto orkestras. 

m* 
L. TOLSTOJAUS 

Jūsų laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 

Chicagoje, kad ištirtų ar yra I lėtus reikia užsisakyti iš anks-
slaptos teroristinės organizaci
jos veikla Chicagoje. Praeitos 
savaitės gale du prisipažino pri
klausą "Pachucos" organizaci
jai : 

Šerifas Babb pareiškęs, jog 
r r J ° | jau pasirodS knypų rinkoje T, I I to-

rasta 17 įtartinų, kurie gal pri-,mas 440 puslapių, kaina $4.00. 
, . . . . , . . i I.<»v«s Tolstojus čia duoda ryškius, 
k l a u s ą t a i S l a p t a i t e r o r i s t i n e i ( k i a s i s k u s karekterius-tipus. Roman-
n rc ran i^np i i a i Irni 9 ^ 0 k a l i n i a i ti.škos* scenos, nuostabus kaimo, dva-
organizacijai, Kai ZDU Kaliniai r o Į r m i e s t o v a l z d a i T r a p i d i d i k u 
C o u n t y k a l ė j i m e bUVO i š t a r d y t i , prabanga, irstančios šeimos, prieta

ringi papročiai. 
BTeišperkamos kaltes ir šiurpi ne

suvaldomos aistros tragedija. 
Visi skaitysite su įdomumu ir pa

sigerėjimu. Jūsų bibliotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku iš didžiosios pasaulio literatūros 

i lobyno. 
Reikalaukite pas visus knygų pla

tintojus arba adresuokite: 

Pavogtas automobilis 
atnešė nelaimę 

Chicagietis jaunuolis užsimu
šė, o kitas sunkiai susižeidė, kai 
įvyko automobilio katastrofa. 
Jaunuoliai bėgo pavogtu auto
mobiliu* Nelaimė įvyko netoli 
South Haven, Mich. 

Užsimušęs jaunuolis yra 
Paulzion, 15 metų, o sunkiai su 
sižeidęs — Raymond West, irgi 
15 metų. 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

1749 m. rugpjūčio mėn. gimė 
žymus vokiečių poetas J. W. 
Goethe; 

Geras vienos dienos uždarbis lei
džia jums įsigyti vieną geriausią ir 
vertingiausią romaną, laimėjusį No
belio premiją, W- S. Reymont 

KAIMIEČIAI 
Visi 4 didžiuliai tomai sudaro virš 

1600 puslapių, kaina Ji3.00. 
Visa pasaulio spauda, visi kritikai 

ftiam romanui priskiria pirmaeile 
vietą pasaulio literatūroje. 

Paini veikalo intryga, gilūs perso
nažai, puikūs kaimo vaizdai, nepa
laužiami doroves principai, kančia, 
ilgesys, nusivylimas ir nepasiekta lai
me jums atskleidžia didžias kaimo 
žmogaus buities paslaptis ir palieka 
neišdildonuis vaizdus. 

Kiekvimas sį romaną jums reko
menduos, kas yra pats skaitęs. 

š!s romanas baigiama* i»i>arduoti 
ir t ikrai gailėsis kiekviena-, kas jo 
nebus įsigijęs savo bibliotikai. 

Negavę pas platintojus, jūs dar ga
lite jį gauti adresuojant: 

D R A U G Ą S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
*mr 

Tikrai jūsų pasaulio l i teratūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs neper-
ekaitysite didžiojo rusų klasiko L>os-
tojevskio romaną 

NUSIKALTIMAS IR 
BAUSMĖ 

Jau pasirodė knygų rinkoje visos 
6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja Šiurpią žmo
gaus tragediją. Silpnas dorovės jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 
meilės ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūvis ir ne-
tilstantis sąžinės šauksmas jums a t 
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

Visuomet Sis l i teratūros veikalas 
puoS jūsų bibliotika ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus a rba adresuokite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Statys elektros stotį 
Gary mieste 

Northern Indiana Public 
Service Co. statys elektros sto
tį puse mylios pietryčiuose nuo 
Buffington uosto Gary mieste. 

Dean H. Mitchell, kompanijos 
prezidentas, pareiškęs, jog sto
tis turėsianti 137,000 kilovatų. 

D R A U G O RA D U A S 

zys. 
— Mirė skautininke. Bosto- Elektros stočiai pamatai bus 

— Gausiai dalyvavo šventėje, ne mirė skautininke Stase Liz- prakasti šį rudenį. Statyba tę-
Marijos šventėje Kennebunk. | denienė. Skaučių Seserijos Vadi- sis 4 metus. Elektros stoties 
Port., Maine, dalyvavo apie ja, vietoje gėlių, pasiuntė 25 dol. statyba kaštuos 20 .milionų do-
5,000 žmonių. laidotuvių reikalams. jlerių. 
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5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Ter radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

• Politines Žinios 
• Chicagos Žinios 
• Religinė Valanda 
• Lietuviška Muzika 

Filmų Apžva'ga 
Sporto Kronika 
Politinė Apžvalga 
Kultūrinė Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją į stotį WOPA (1490 AM ir 102.3 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 
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M E T I N I S DIENR i k DRAUGO 7 J S V A Z I A V I M A S 
LABOR DAY —' RUGSĖJO MEN. 6 D., 1954 M., JUSTICE PARK GARDENS DARŽE, 

-TRYS LAIMINGIEJI" (Alfas Brinką, Jonas Kelečius ir Vacys Petrauskas) 
prajuokins visus su "DP Kelione j Menulį". 

Bus dovanos, vaišes, paįvairinimai bei programa per visę dienę. r ^ ^ ^ f l ^ ^ S ^ ^ p B ^ ^ ^ v ^ Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti — RENGĖJAI 

Programa prasideda 4:00 vai. popiet. Bušai iš visu kolonijų vyks į daria 
11:30 valandą ryte ir 2:00 valand? popiet. 

http://nF.MONSTRACI.IA

