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ON LATVIAI ŽVEJAI 
Sovietai stiprinasi Pabaltijo kraštuose 

Kainų numušimas nieko nereiškia. Panaikino Velykų ir Joninių šventes 
rusų darbininkų, daugiausia de
mobilizuotų kareivių. 

Pabėgusieji mano, kad rusai 
Liepoja su 75.000 gyventojų 

jau 1945 m. paversta sovietine 
tvirtove. Nė vienas pilietis ne-

Per Gotlandą į Švediją pabėgę , priimami. Kiti su sovietiniais 
penki latvių žvejai, kurių du gi-! daliniais stovi Lenkijoje, Sibire 
mę Lietuvoje: Palangoj ir šven- ar net Vokietijoje. 
to jo j , papasakojo, kad penktasis 
iš eilės visoj Sov. Sąjungoj ir į 
ją inkorporuotuose kraštuose 
prekių atpiginimas, kurį taip 
garsina sovietų propaganda, fak 
tiškai j kainas žymiau neatsilie
pė. 

Žmonės neturi pinigų, nemaža 
prekių trūksta, užtat netrūksta 
degtinės — ja norima kraštą nu 
girdyti. Produktų kainos — pa
našios kaip Lietuvoje: 1 kg mė
sos kaštuoja 18—25 rublius, 1 
kg cukraus — 10—20, 1 kg svies 
to — 35—45, margarino — 25, 
batai — 350, dviratis — 800, ra 
dijo aparatas — 700—1.700, žie
minis paltas — 1,200. 
Rusų kalba pradžios mokyklose 

Karinę tarnybą (nuo 2 iki 5 
metų) turi atlikti, kaip caro lai
kais, Rusijoje. Vidutiniškai tar
nauti tenka trejus metus, karo 
laivyne — 6, aviacijoje — 7 me
tus. Tačiau latviai į aviaciją ne-

*VOHTO.?A N K W Y O R K OATVfcMIS 

su naujaisiais ateiviais iš Rytų 
sudarys jau 40 proc. visų gyven 
tojų. Latvių beliko tik apie 

Stevenson pareiškė 

son vakar pareiškė Amerikos le
gionierių suvažiavime, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės yra 
„užsimojusios dideliam žygiui" 
savo kovoje prieš komunizmą ir 
,.kelias, kurį mes keliaujame yra 
ilgas, bet gale jo yra taika". 

Demokratų prezidentinis kan
didatas nurodė reikalą būti išti
kimiems sau patiems ir Ameri
kos tradicijoms. 

Gub. A. Stevenson savo kalbo
je smarkiai išvanojo respubliko
nų senatorių McCarthy. Ameri
kos legionierių suvažiavime pa
sakė, jei jis bus išrinktas prezi
dentu, jis priešinsis veteranų 
spaudimui ir visoms kitoms or
ganizuotoms grupėms, „jei aš 
matysiu, kad jų reikalavimai yra 
perdideli ar susikerta su visuo
menės reikalais". 

Jis šiltai atsiliepė dėl savo opo 
nento gen. Eisenhowerio nuopel
nų kariškoje srityje, bet jis pa
stebėjo, jog tas netrukdo jo var
toti garbingas pastangas, kad 
Eisenhoweris būtų nugalėtas lap 
kričio mėn. rinkimuose. 

1,250,000 iš buvusių 2,100.000 gy 
ventojų, bet ir tie patys smarkiai 
sovietinami.* 

Kaimuose latvių skaičius su
mažėjęs per pusę. Visur valdi
ninkų skaičius 5 kartus didesnis 
nei nepriklausomos Latvijos lai
kais. Net ir jų žvejų kolchozui 
vadovauja 25 viršininkai, iš jų 
5 politiniai vadovai, kitaip ta
rus, 11 žvejų prižiūri vienas biu
rokratas. Tačiau, nepaisant sun
kių režimo sąlygų, komjaunimo 
skaičius neauga, nors rusifika
cija ir daro savo. Pavyzdžiui, 
jau latvių tautiniai kostiumai ir 

o pradžios mokyklose jau j motyvai maišomi su slavų moty-
nuo trečios klasės mokoma rusiš vais. 
kai. Panaikintos ne tik religinės 

Veik pusė latvių komunistų Velykų ir Kalėdų šventės, bet 
partijos narių — taip pat rusai, šiemet taip pat panaikinta tra-
ten taip pat nemaža įkurdinta dicinė Joninių šventė, kaip „bur-

_ _ m m m m m _ _ _ _ _ _ žuazinė". Žmonių pasipriešini
mas neturi organizuotų formų, 
bet vyksta pasyviai. Ypač kri
tiškai nusiteikę sunkiosios pra
monės darbininkai. 

Mini lietuvius partizanus 

Iš gaunamų pranešimų latvių 
vadovybė pasidarė išvadą, kad 

gali be spec. leidimo į ją atvyk
ti, o visi į ją vedą keliai ir gele
žinkeliai griežtai kontroliuojami. 
Nuo 1951 likviduotas Liepojos 
civilinis uostas, caro laikais bu
vęs vienas iš žymiausių tranziti
nių uostų. Tat kaip tik patvirti
na tezę, kad Pabaltijo kraštai 
buvo okupuoti ne ūkiniais sume
timais, bet kariniais. 

Karinės apygardos štabas sto
vi Rygos mieste. Visi svarbiausi 
viršininkai yra rusai, daugumas 
įsakymų iš Rygos eina taip pat 
jau rusiškai, visą soviet. korpą, 
stovintį ^Latvijoj, sudaro tik ru 

Taikos kelias yra ilgas 
NEVVYORK. — Adlai Steven-' Illinois gubernatorius, pirmo-

jo karo jūrininkas pareiškė: „Vy 
rai, kurie paaukojo gyvybes už 
savo kraštą žino, kad patriotiz- j didžiausios masinės deportacijos 
mas nėra ko nors baimė, bet mei, ten buvo baigtos 1949 metais, 
lė". 

Nerems btevenson 
SAN ANTONIO, Tex. — Te-

;kada apie 30,000 valstiečių ir 
„buožių" buvo išvežti daugiau
sia į Irkucko, Tomsko ir Omsko 
sritis, kad visdėlto sovietinis 
špionažas veikia sėkmingai ir 

Egip+as prašo JAV 
CAIRO. — Egipto reforminė* 

vyriausybė praeitą antradienį 
paprašė iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ekonominės pagalbos 
ir Amerikos ginklų savo polici
jai, kad ji geriau palaikytų vi
daus tvarką. 

Egipto premjeras Aly Maher 
tarėsi su Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadoriumi Jeffer 
son Caffery, ir kietu Egipto vy
ru maj. gen. Mohammed Naguib. 

Egipto vyriausybė turi naudo
ti geriau ginkluotą jėgą, kad pa
laikytų tvarką viduje, nuvertus 
prieš mėnesį nuo sosto karalių 
Faruką. Egipte yra teisingas įsi 
tikinimas, kad geresnės darbi
ninkų gyvenimo sąlygos įgalins 
Egiptą labiau priešintis prieš ko 
munistų veržimosi į krašto gy
venimą. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pagalba Egiptui neturi ryšio su 
Vakarų planais sudaryti Vidurio 
Rytų apsigynimo vadovybę, į ku 
rią Egiptas prašomas būti svar
biausiuoju partneriu. 

xas jungtiniai respublikonai rug veik visiškai likvidavo nelegalų 
pjūčio 26 d. nominavo demokra- pasipriešinimą, o sistemingais 
tą gubernatorių Allan Shivers valymais miškuose sunaikino jau 
kandidatu į gubernatorius lap- j ir partizanų sąjūdžius, 
kričio mėn. rinkimuose. Suimtieji ar įtartieji turėję 

Shivers yra nusistatęs prieš ryšių su partizanais buvo išsiųs-
demokratų admnistraciją. Jis pa ti nuo 20 iki 25 metų į priver-
reiškęs, jog nerems gub. Steven- čiamųjų darbų stovyklas. Atvy-
son, demokratų prezidentionio kusieji mini ir lietuvius partiza-
kandidato. (nus — kaip jie, įsiveržę iš Lietu

vos teritorijos, organizuoja sau 
Pagerbė i maistą. 1951 metų pavasarį žmo 

nės plačiai šnekėjo, kad rusai su 
gavę Lietuvos — Latvijos pasie
ny veikusių partizanų rajono va
dą. Taip buvo kalbama ir apie 
1948 m. lapkričio 7 d. planuotą 
atentatą: buvo padėta po iškil
mių tribūna pragaro mašina, bet 
ji sprogo viena diena per anksti. 
Dėl to buvo apkaltinti ir pa
smerkti 27 asmenys. 

Pasieny stovi tušti ištisi plo
tai. Net ir pajūry nė vienas gy
ventojas nedrįsta turėti jokio 
laivelio, kad nebūtų apkaltintas 
priešingu nusistatymu sovieti
niam režimui. 

Gyventojų dažnai tikrinami pa 
sai, ar jie yra tikrai pirmosios 
grupės. 

A m e r i k o s l eg ion ier iu i žyg iuoju Ne\v York g n t v e n i i s . 
t iž iausius parudus . / .vult io 'am iii tarpe m a t o m a s g e n . 
s e n l i o u e r i s , I f tespubl ikonu p r e z i d e n t i n i s knnriklatuf*. 
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24 valandos jūros audrose 
Dviejų lakūnų pergyvenimai, jų lėktuvą numušus 

PANAMA CITY, Fla. — Di- kė Jonės, šešis metus tarnaująs 

NEW YORK. — Prancūzijos 
vyriausybė rugpjūčio 26 d. vaka
re suteikė medalius Amerikos le
gionierių grupei, įskaitant buv. 
Stelle, 111., gubernatorių. Jiems 
buvo įteikti medaliai už dalyva
vimą Prancūzijos išlaisvinime. 

pagalbos .lb. 
Maher pareiškė laikraštinin

kams, kad jis prašąs Amerikos, 
kad ji parūpintų gerų automatiš
kų ginklų Egipto policijai. Jung
tinės Amerikos Valstybės prieš 
kelis mėnesius Egiptui tokių gin 
klų yra parūpinusios. Bet jų už
teko aprūpinti 3,000 policininkų. 
Vyriausybė nori 5.000 vyrų ap
ginkluoti gerais ginklais. 

Į Korėją 
WASHINGTON. — Preziden

tas Trumanas Ellis O. Briggs, 
dabartinį ambasadorių Čekijai, 
paskyrė ambasadoriumi Korėjai. 
Briggs užima vietą John J. Muc-
cio, kuris skiriamas prie Jungti
nių Tautų atstovu. 

Kūdikis karys 
HARRISON, N. Y. — Mrs. 

Angelo Longo pareiškė, jog jos 
sūnus Robert, 11 mėnesių am
žiaus, gavo kariuomenėn šauki
mo kortelę. 

džiausiąs dviejų lakūnų rūpestis 
buvo dvidešimt keturių valandų 
laikotarpyje, kaip gauti tyro 
vandens, kad numalšintų trošku
lį, kai jie kovojo su bangomis 
„gyvybės apsaugos laivelyje" 
Meksikos įlankoje. Rugpjūčio 26 
d. vakare lakūnai buvo atgaben
ti į Panama City, Fla. 

Sgt. Charles D. Jonės, 31 me
tų, iš Meridian, Miss., lakūnas 
Peter R. Rosing, 22 metų, iš In-
gleside, 111., buvo žinomi išlikę 
gyvi iš aštuonių įgulos narių, ku
rių B-17 bombonešį per klaidą 
numušė naujos rūšies sprausmi-
nis lėktuvas, kurio pilotu buvo 
pulk. Arthur De Bolt, 39 metų. 

vMes neabejojome, kad būsime 
išgelbėti" 

„Mes visai neabejojome, kad 
mes būsime išgelbėti", — pareis 

Į ūkius 

)ro jėgose, — „oet mūsų vienin
telis rūpestis buvo gauti tyro 
vandens, kad išliktumėm gyvi". 

Jonės ir Rosing buvo paimti 
laivyno minų valytojo ir perkelti 
| oro jėgų gelbėjimo laivą, ir jie 
buvo nugabenti į Tyndall oro jė
gų bazę. O C-47 juos nuvežė į 
bazės ligoninę, Eglin oro bazę, 
šiaurėje nuo Panama City. 

Korespondentams nebuvo lei
džiama klausti išsigelbėjusių la
kūnų apie nelaimingą įvykį. 

Lakūnui Rosing apdegė ran
kos ir veidas, kai jo lėktuvą ap
siautė liepsnos. Jis taip pat bu
vo sutrenktas, jam tuojau buvo 
suteiktas kraujo perliejimas, kai 
tik buvo atgabentas į ligoninę. 

Jonės pareiškė, kad tuojau 
jam į galvą šovė mintis, kad rei 
kia šokti, kai jo lėktuvas buvo 
pašautas, nors jis niekada nėra 
šokęs su parašiutu. 

t 
Įlipo į ,gyvybės laivelį" 

„Aš buvau susijaudinęs ir ne
buvo kada žiūrėti ar kas nors 

TORONTO, Ant. — Ameri
kietis auklėtojas Dr. A. C. Ivy 
pareiškęs, kad chroniškus alko-
f ... . . . . u *.- i ..šoka , — jis pasakė. 
hohkus reikėtų nugabenti \ vals* A ^ A u 5 nX u„ 
tybės ūkius, kurie galėtų sau pra 
gyvenimą pasidaryti. 

Nepalaiko kontakto su 
bolševikais 

Latviai, kaip ir lietuviai, jokio 
žymesnio kontakto su rusais ne 
palaiko. Apie politiką nekalba 

viešai niekas, taip pat nieko nei 
apie kainas, o ypač nevalia jų 
peikti, nei apie tarptautinę pa
dėtį. Tik retkarčiais, susitikę Jie skrido tarp Irlandijos ir New 

Pirmas įvykis 
BELFAST, S. Irlandija. — 

Trys britų lakūnai per vieną die
ną ten ir atgal perskrido okeaną. 

tarp savęs geri pažįstami, ne vie
nas prisimena „senus gerus lai
kus". Latvijos gyventojuose reiš 
kiamas įsitikinimas, jog ateity 
latviams, lietuviams ir estams 
reikės veikti išvien ir glaudžiai. 

Amerikos Balsas girdimas, o 
ypač naktį klausosi ne tik šiaip 
gyventojai, bet ir nemaža pačių 
komunistų. Amerikos Balsas gir 
dimas ir Rygoje. (Elta) . 

N 

foundland 10 valandų ir dvi min. 
(ten ir atgal). Tai pirmas toks 
įvykis. 

Kariškose jėgose 
LONDONAS. — Vakar britų 

apsaugos ministerija pranešė, 
jog birželio 30 d. britų kariško
se jėgose viso buvo 872,100 as-

„Atrodė, kad aš buvau tik ko
kia 20 minučių vandenyje, kai 
lėktuvas užskrido virš mano gal 
vos ir numetė „gyvybės laivelį". 
Kai tik jis nukrito į vandenį, aš 
pamačiau, kad Rosing artėja 
prie manęs. Mes abu plaukėm 
prie laivelio, išpūtėm jį, ir įsė
dom į laivelio vidų. 

„Audra siautė ir sūrų vande
nį tėškė mums į akis, nosį ir bur
ną. Buvo liūdna valanda. Mažai 
kalbėjomės. Aš atsimenu, kad 
Rosing naktį man pasakė: „Oi, 
kaip norėčiau tyro vandens". 

„Kai saulė patekėjo, buvo vie
nintelis klausimas, ar mes būsi
me paimti. Netrukus lėktuvas 
mus pastebėjo ir mes likome iš
gelbėti". 

I 

Eisenhower legionierių eisenoje 
Žygiavo pusantros mylios, paskui nuvyko į posėdį 

NEW YORK. — Daugiau kaip 
100,000 trijų karų veteranų žy
giavo praeitą pirmadieni New 
York miesto gatvėmis. Tai buvo 
Amerikos legionierių metinio su 
važiavimo paradas. Pusantro mi 
liono žiūrovų stebėjo nepaprastą 
veteranų paradą. 

Gen. Eisenhoweris, Amerikos 
jėgų Europoje antrojo karo va
das, dabar respublikonų partijos 
prezidentinis kandidatas, pusan
tros mylios parade žygiavo su 
Kansas valstybės legionierių de
legacija, mat, generolas yra gi
męs toje valstybėje. Paskui gen. 
Eisenhoweris stebėjo paradą kar 
tu su Amerikos legionierių va
du Donald R. Wilson, ir jie abu 
sveikinosi su praeinančiu legio
nierių įspūdingu pararu. 

Eisenhoweris stovėjo estrado
je kol praėjo Illinois delegacija, 
ir jis pasisveikino su Charles C. 
Shaw, iš Paxton, 111., buvusiu 
Illinois valstybės legionierių va
du, ir po to nuskubėjo į politinę 
konferenciją. 

Išdavikas 
BERLYNAS, Vakarinio Ber

lyno policija areštavo buvusį Ru 
sijos zonos pareigūną, kuris yra 
išdavęs kelis asmenis Rytų Vo
kietijos „raudonajam gestapui". 
Policija pareiškė, kad Herman 
Gerigk, 28 metų, buvo areštuo
tas laike katalikų suvažiavimo 
britų zonoje, kai kaikurie pabė
gėliai jį atpažino. 

Prisipažino 
KOPENHAGA, Danija. — 

Ivar Anderson, miesto tarėjas ir 
komunistų Roskilde darbo uni
jos vedėjas, prisipažino pavogęs 
prieš 8 metus unijos fondo $420. 

Vyksta Turki j on 
PARYŽIUS. — Gen. Ridway, 

vakarinių tautų vyriausias va
das Europoje, nuo rugsėjo 5 iki 
11 d. lankysis Turkijoje, — pra
neša jo štabas Paryžiuj?. 

Kansas valstybės legionierių 
delegacijai eisenoje buvo duota 
žymi vieta, tuojau po devynių 
užjūrio departmentų. 

Jungt. Amerikos valstybių ka 
riškos akademijos kariūn"*' vado 
vavo legionierių eisenai. 

New York majoras Impellitte-
ri, dėvįs legionierių kepuraitę, 
atvyko į estradą, kai oro jėgų be-
nas artėjo, grodamas „Of we go 
into the Wild Blue Yonder". 

Žydų kariai 
JERUZALĖ. — Izraelio vy

riausybė rugpjūčio 26 d. pratęsė 
karišką tarnybą asmenims nuo 
18 iki 26 metų amžiaus nuo dvie
jų metų iki dviejų ir pusės me
tų. Naujas įstatymas taip pat 
numato dviejų metų karišką tar
nybą asmenims nuo 26 iki 29 me 
tų amžiaus, ir sumažino tarnybą 
asmenims nuo 44 iki 49 metų 
amžiaus. 

Naujas kainų 
tvarkytojas 

WASHINGTON, — Tighe E. 
Woods, buvęs Chicagos real es« 
tate valdytojas, kuris aštuonis 
metus buvo butų nuomų kontro
lieriumi, rugpjūčio 26 d. paskir
tas kainų tvarkytoju. 

Prezidentas Truman paskyrė 
Woods kainų tvarkymo įstaigos 
viršininku vietoje Ellis Arnall, 
kuris sekmadienį grįžta į priva
tų verslą. Woods per metus gaus 
$16.000 atlyginimo. 

Kalendorius 

Rugpjūčio 28 d. šv. Augusti
nas ; senovės: Liukas ir Kantmi-
nė; rugpjūčio 29 d. šv. Jono gal
vos nukirtimas, šv. Sabina; se
novės: Iameika ir Nodinė. 

ORAS: Dalinai debesuota, ši
limos — 92 laipsniai. Saulė teka 
6:11 vai., leidžiasi 7:33 vai. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Senato vidaus saugumo komitetas Washingtone vakar įspė-

ja, jog prokomunistinė penkta kolona yra pagrobusi į savo rankas 
radijo rašytojų gildą. 

— Septynios Amerikos B-29 tvirtovės smogė į Pyongyang ka
ro medžiagų stotį ir numetė 70 tonų sprogstamos medžiagos, o 
kiti lengvieji bombonešiai apdaužė kitas dvi reikmenų pristatymo 
stotis. 

— Korėjos karo paliaubų derybų atstovai vakar trumpam bu
vo susirinkę ir vėl visai savaitei atidėtos derybos. 

— Oro jėgų štabas pareiškė, jog nėra „absoliučiai jokio įro
dymo, kad skrajojančios lėkštės esančios užsienietiškos kilmės ir 
aiškiai pasakė, kad tai nėra JAV slaptas ginklas. 

— Britai sako, jog jų Gloster Javelin, naujas sprausminis lėk
tuvas, yra geriausias pasaulyje. Nepaprastai greitas. 

— Popiežius Pijus XII pasveikino Pax Romaną kongresą, ku
ris vakar buvo atidarytas Montrealyje, Kanadoje. 

— Kalifornijoje dabar siaučia miego ligos epidemija. Jau SĄ 
asmenys mirė nuo tos ligos. 

— Iš patikimų šaltinių sužinota, kad Vakarų Vokietija ga
mins moderniškus ginklus Ispanijai. 

— Egipte rinkimai įvyksią už šešių mėnesių. 
— Indija ir Pakistanas atnaujino derybas, kad išspręstų pen

kių metų ginčą dėl Kashmir. 
— Indo Kinijoje komunistų Vietminh 101 dalinys buvo nu* 

šluotas prancūzų ir Vietnam oro, žemės ir jūrų jėgų. 
— Iranas pasirašys susitarimą su Amerikos Cities Service 

kompanija dėl aliejaus. Kompanijos prezidentas Jonės jau ap
žiūrėjo Abadan aliejaus įrengimus. 

— JAV ambasadorius Loy Henderson tranui, ir britų pasiun
tinys George Middletone lankėsi pas Irano ministerį pirm. Mos-
sadegh. Tai pirmas įvykis, po \iliejaus krizės, kad Amerikos ir 
britų atstovai kartu atvyko pamatyti Irano premjerą. 

— Indija ir Japonija ratifikavo taikos sutartį. 
— Komunistų karo belaisviai darė visokias demonstracijas 

per dvi pastarąsias savaites, kad pamatytų kaip pasiseks nugalėti 
Jungtinių Tautų sargybinius. Tie bandymai 5 komunistams atėmė 
gyvybes, ir 64 buvo sužeisti. Trys amerikiečiai buvo sužeisti. 

http://LlthuanU.ii
file:///iliejaus
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Raštus siusti: Kun. Jan . Petr&ias, 11005 So. Homan Ave., 
Chicago 43, 111. Telef. CE 3-9340 

ORGANIZACINE AUTOKRATIJA 
Kun. A. Sušinskas 

Autokrit ika reiškia savęg per specialius posėdžius įvertinti 
žiūrėjimą bei savęs įvertinimą, savo veiklai: kad pamatytų ne 
Autokri t ika žmogus siekia sa- vien savo laimėjimus, pliusus, 
ve pažinti ir pamatyti , koks jis bet ir t rūkumus. Tokios orga-
pats sau iš tikrųjų atrodo įvai- nizacijos y ra gyvos savo orga
na i s atžvilgiais savo paties, o nizaciniu pulsavimu, ir jų tak-
ne kitų, sprendimuose. I tika yra lanksti bei efekt inga 

Autokri t ika žmogui y ra labai Organizacinėje autokritikoje 
išganingas dalykas. Ji labai (bevertinant savo organlzaę.ją) 

^ »•• -^f^Kh.^ i 

Nuoširdžiu, sveikinamo Ateitininku "Giedros" Korpo
raciją, ft. m, rugpjūčio mon. 81 d. švenčiančią 25-rių metų 
jubilejinę šventę. Idėjinis giedruma* teveda Jus visada į 
dvasios augštumas, žadinančias sekti didžiosios gyvenimo 
menininkas — Marijos Pečkauskaites — p&lomis. (Jau-
il( I..I:JS igitur! 

^ i f 

Dr. Edward B. MURASKAS 
CONRflD fiS Fotogralas | GYDIYTOJAS m cmituRGAr 

(Lietuvis) 

_ _ _ _ _ _ 
"Trylikos" versta E. von Han- rų Draugijos ir "Pavasar io" 
del - Mazetti "Broliukas ir Se- ' Federacijos veikime, taip pat 
šute" . | katalikiškoje moterų spaudoje. 

"Giedra" kiekvienais metais , Siekdama artimesnių draugiš 
kumo ryšių su kaimynėmis tau 

Moderniškai {rengta 
vieta įvairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuves. Jauna ve-
<l/.iiihis duodama pui
ki ir bumui dovana 
Sąžiningas ir gražiai 
atliktus durims. 

414 \V. 63rd St. 
Tel. Blfg. 4-5883 ar 

ENg. 4-5848. 

KUN. A, 8U6IN8KAS 

skatina, palaiko ir ugdo dvasi 
nį žmogaus tobulėjimą; ji yra 

tenka pažvelgti ir į svetimą 
daržą — pažiūrėti ir į ki tas 

dvasinio proceso pagrindas: į organizacijas. Bet ne dėl to, 
savęs nepažindamas žmogus I kad j a s pultų ir niekintų. Ver-
juk negali tobulėti. Autokriti-

nuveikupi. Ateitininkų namuose 
"Giedra" :vejus metus laike 
valgyklą. Daugelio ateitininkų 
balių metu ji ruose bufetus. 
Kai "Šatri jos" mergai tes" or
ganizavo pirmąjį Lietuvos mo
terų l i teratūros vakarą, "Gie
d ra" nuoširdžiausiai talkininką 
vo. 1933 m. išėjo iš spaudos ' vavo Lietuvių Katalikių Mote 

suruošdavo keletą vertingų pa
skaitų, kursų, į kuriuos kvies
davo ir kitų korporacijų studen 
tes. Kiekvienais metais ruosda 
vo tradicini Užgavėnių "Blynų 
balių" su turininga programa. 
Rengė dar atskirus rudens ar 
žiemos koncertus — vakarus, 
o kiekvienais metais pavasarį 
darydavo įspūdingą šventę su 
pamaldomis, posėdžiu ir didžiu
liu koncertu bei vaišėmis. 

Giedrininkės aktyviai daly

tomis, "Giedra" artimai bend
radarbiavo su Latvijos Rygos 
Universiteto studenčių korpora 
cija "Latviete". Su ja buvo pa
sirašiusi draugiškumo aktą. Jo 
pagrinde buvo abiejų kraštų 
geresnis pažinimas. Per šven- m i W e g t ^ ^ ^ 
tes lankydavo vienos kitas, o V A L . : I—S popiet ir 7—8 v. vak 

Tcl. ofiso HE. 4-U889, re/.. PR. 8-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 VV. Garfleld Blvd. 

VAL.: 1—4 ir 6—t 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

lftwkvrnw VA»v<rtj),d tr s*kmad 

reL: Ofiso VI.7-6582, rez.ItH.7-7888 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ZlBfi Weat 7Ut S I 
(prto California • • • ) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo i 
lkl 4 Ir nuo T lkl 9 v.v. šeštad nu 
2 iki 4 y. trec.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. Gito. s-1321 
jei neatsiliepia VTneennes O-StOO. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Pri6mimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-8778 

fltnstno-ii m p t i i npf n o m e n o s i ' t r e č i a d i r aekmad. ofisas uždarytas a i o c i o g ų m e i u n e i p o m e n e s * $ e S t a d < t lk nuo 1—3 vai. popiet 
giedrininkės praleisdavo "Lat 
vietes" šeimose, o "Latvietes" 
— giedrininkių šeimose. 

(Nukalta į 5 puei.? 

ka naikina žmogaus egoizmą ir 
daro jį žmoniškesnį. 

Ne tik a tskiram asmeniui au
tokrit ika yra didžiai būtina, 
bet ir organizuotiems žmonių 
kolektyvams, vadinamiems or
ganizacijomis, ji yra labai rei
kalinga. 

Taigi apie organizacinę auto
kritiką: kas ji yra, ko ji yra , 
a r ji yra būtina organizaciniam 
g y v e n i m u i ? 

Nėra viskuo tobulų organi
zacijų. Kiekviena organizacija, 
būdama šios žemes kūrinys, 
vis kuo nors yra defektinga 

t inant svetimas organizacijas, 
iš jų mokomasi : pamatoma ne n 
tik kas jose bloga ir vengtina, 
bet ir ka s gera ir sektina. 

Labai nekultūringa kitose, 
nesavose, organizacijose vien 
juodas dėmes neįžiūrėti; toks ei 
gesys yra demagogiškas: pik
tai aklas ir egoistiškai part iš-
kas. 

Taip pat dažnas reiškinys, 
kad vadovaują organizacijos 
asmenys labai bijo organizaci
nes autokritikos, šitokie mano, 
kad organizacinė autokri t ika 
(jų vadovaujamos organizaci
jos kritikavimasis) yra jų as-

. • 

Pas Budriką yra gauta visu žymiausių išdirbysčiu pečiai: 
aliejiniai, gariniai, angliniai. JŪSŲ seną pečiu priimsim mainais 

su vienokiais ar kitokiais t rū- i m e n s S a r b ė s temdymas... S -
kūmais. Jei kurios organizaci- t a i P S a l v o J a t o k i e organizaci
jos nariai savo organizaciją lai- n i a i v a d a i ' k u r i e * t i k r ^ n e 

ko jau tobula institucija, tai organizacijai dirba ir kurie ne 
yra ženklas, kad tokia organiza organizacijos garbes bei gero-
cija nebeprogresuoja, nebetobu ^ s i e k i a ' ° s a v o asmenines 
lėja ir kad ji žengia atgal. S a r b * s i r n e r e t a i asmenines 

Autokrit ika organizacijai yra n a u d o * P e r organizaciją ieško... 
organizacinis švyturys, rodąs I š i t o k i e v a d a i t a r i a s i e s * n e k l a l 

jos turimą eiti kelią. Organiza-1 dinSl~ ° k a i J a u v a d a s i i rĮ a 

cine autokrat i ja yra o r g a n i z a - ! 8 a v e neklaidingu laikyti, tada 
cijos gyvybė, neleidžianti or-1 J i s kai*> t i k d a u S i a u s i a P r i d a r 0 

ganizacijai merdėti ir pūti... j klaidų. 
Geriausiai gyvuoja tos or-

Savaime suprantama, kad or ; g a n i z a c i j o s k u r i ų v a d a i ( k a r . 
ganizacinę autokritiką vykdo j t u g u n a r i a i g ) v a d o v a u j a s i o r . 
organizacijos vadai bei nariai, | g a n i z a c i n e autokrit ika. 
kurie juk ir sudaro pačią or-1 _ J . ,_ , . Organizacija nėra negyvas ganizaciją. Kokie vadai su sa-1 ., ,. J . ._ 
vo nariais, tokia tr pati orga- | d a l k t a s : * ^ a S y v a s J į * s u d 6 " 
nizacija. T»igi, logiškai galvo-1 " " S " 8 organizmas. Del to ir 
jant , organizacinė autokri t ika i negalavimų, net susirgimų, jo-
esmėje yra niekas kita, kaip 
pačių organizacijos vadų bei 

je pasitaiko. O kaip gi tai pa
stebėsi, jei autokri t ika nesiva-

narių autokrit ika. Vadai bei j dovausi. 
nariai, save kritikuodami, tuo Pagaliau kiekviena erganiaa 
pačiu atlieka ir organizacinę cija turi pati save daugiau kri-
autokritiką. tikuoti (visapusiškai įvertinti), 

Yra daug įvairių organizaci- jei j i nori, kad kiti ją mažiau 
jų, kurios reguliariai šaukia kritikuotų ir daugiau vertintų. 

"GIEDROS" 25 METĮJ JllBILĖJUS 
E. Račiūnaite 

Kai Vytauto Didžiojo Uni- gove. VėUaii, 1930 m., buvo pa-
versitete įsisteigė s tudentai atei vadinti* Studenčių Ateitininkių 
tininkai, šalia vyrų buvo ir mer Draugove "Giedra", o dar ve-
gaičių studenčių, kurios troško liau, 1034 m. — Studenčių Atei 
"Visa atnaujinti Kristuje". P r a tininkių "Giedros" Korporaci-
džioje veikė visi kar tu, vienoje ja. 
draugovėje. Mintis steigti ats-1 Po gražiąja "Giedros" velia-
kirą mergaičių draugovę buvo '• va susibūrė studentes ir pasi-
gyva jau pačioje pradžioje, rinko šūkį "Į kalnus, į viršū-
"Naujosios Vaidilutės" pasiro- nes!" Jos siekė tapti susipra-
dymas dar labiau paskatino stu tusiomis katalikėmis, patriotė-
dentes atskirai organizuotis, mis lietuvėmis ir geromis savo 
1922—23 m. "Naujosios Vaidi darbo specialistėmis. Jos sten-
lutčs" lapuose ranadame drąsių gėsi gilinti religinę sąmonę, iš
minčių apie studenčių veikimą: ,ugdyti gilų lietuviškos dvasios 
siūloma perorganizuoti studen- ;ir bendrų tautos siekimų supra 
tų ateitininkų veikimą. Buvo ir timą. "Giedra" skat ino savo na 
skirtingų nuomonių. Taip šis res kuo geriausiai pasiruošti 
klausimas liko neišspręstas. , ateities darbui. 

Enjoy a housefoi of heat wi th so l i t t le fuel -
Furnace volume heat f o r the price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

F P A T E N T E D ^ A U T O M A T I C 
I 
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OIL OR GAS HEATER S 

More o f ^ h o t t e r heat ov»r 
the f .oof than ętiy etove* 
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1927 m. Ateitininkų Reorga-
nizacinlje Konferencijoje Pa
langoje buvo galutinai persior-

"Giedra" buvo pasiskirsčiusi 
į a tski rus būrelius. Jų buvo 
penki: Seimotyros, Pritaikomo-

ganizuota atskiromis draugovė-! jo Meno, Pedagogių, Eucharis-
mis. Nuo tada ir tenka skaity- tininkių ir Literačių Grandine 
ti "Giedros" įsikūrimą, nors ir j "Trylika". 
tuo metu ji tebuvo pavadinta j Vyr. Didž. Un-to Ateitininkų 
Studenčių Ateitininkių h M u-1 šeimoje "Giedra" y ra n e m a ž a i ; ^ 

fe.:^.: 

/] 
Only Siegler's exclusive patented 
TWO-IN-ONE HEATMAKER does i t -
Compare before you buy any heater! 
*Every cent ofyour MONEY BACK ifyour new 
Sieglėr heater aoesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any other comparable size 
heater regardless of make or price! 
III YOUR NIARIST DIAIER OR WRITE SltOlER, CENTRAUA, III. 

For p roo f -make rhe Siegler MATCH-TEST' at your dealer-
See the BIG 4 patenred INVENTIONS and plūs featurries! 
1- TROPICAL FLOOR HEAT 3-CARBON-FREE BURNERS S-POR«fELAlN ENANIEL FINISH 

2 -TWO- IN-ONE HEATMAKER 4-SIEGLER-MATIC DRAFT 6-CAST IRON CONSTRUCTION 

Rh. 

. SUDRIK, Inc. 
3241 SOUTH HALŠTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 

Krautuve atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 valandos. 

popiet 
Ke/Jd. 8241 W. 60TII l 'LACE 

Tel.: Ofiso III..1-5KIH, rez.HE.4-2324 

CS* MSTEfl T. BRAZIS 
rrYDVTOJAh II t CHIRURGAS 

(iirj So. W'«8ieiB Ave, 
I VAL. roč)•••d. Ir fettiid., paąal *u-

i V i "<>f»t 1 .|<u> kitomis dionomtu nuo 1 i\i 4 ^.otilet. 7- £ vakare 

Ofi^> Ir ..-..Ucucija—YArtL? 7-3526 

DR. 6. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiky, nervų gydytojas 

0R. ;3NAS VAUITIS 
t\'VQi\š fR CHIRURGAS 
i',;W So. Archer Ave. 

Oftoo teleffonaa Vlrjrinia 7-i88« 

0R. AL RA6KUS 
GYDYfOffAS IR CHIRURGAfl 

4204 Archer Avenne 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečiai . Ir •ekmad. tik susltaruA 

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

keičia stiklus ir n-mus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, m 

Aaukite — YA 7-7S81 
Priima: vakarais 6 lkl 9, scfttad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

leL: Ofiso YA 7-Ū551, rez. Al I 3-2KH0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. A/ihland Avenne 
(antras augstas) 

\ OFISO VAL.: Nuo 10 lkl 12 • . ryto, 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:20 

i 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Naujas adresai: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso Tel. BEUance 54410 
KezJd. telef. Gltovehlll 6-O017 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicage 
VAI..: nuo 2 — 4 ir S—S* trečiad., *eA-

tau- tr aekmad. tll pagal sutarti 
Tel.: Ofls«i VA.7-4787, r*x. PR.6-1»S«i 

"Iii >«-nl« '\VP Waur*.kanip.) 
Vai.: antimi. 2-A, 6-8; M tad. 1-5; 
pirmad. Ir Kotvirt. 6-8; trečiad. ir 

penkt. J 2:30-6 tik susitarus. 

I V I . : " ruto W A . t»«l»no, res.OO.4-1187 

0R. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

10718 S o . tfichigan A v e 
VAL.: (išskyrus šefttad. ir sekmad.) | j e i neatsiliepi 

Nuo l lkl 4 v. p.p.; 7—9 v.v. i Saukite: Mldway S-OOOI 
Sestad. priima tik pagal BUHitartma , 

l l e / ld . : 108»S So. \Vnbash Av«. 
Tei. otlso VI. 7WIOO, re*. VI. 7-7303 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i Hpec moterų I liros ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer California Ave 
VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p 

Išskyrus st/tmaritenlus. 

Tel.: Ofiso YA.7-1in«, rc*.t)A.6-l 120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Hest 85th Street 
( kampas Kalsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1 — 4 Ir 6;30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadientus Atidarą 

leitkdleulAlI 1—4 vai. 
Bes, 88.47 s I :MI:HALD AVE. 

Of. Ollovehill 0-4020. r. l l l l l top 5-1580 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart} 

Tel.r Ofiso l'U.6-3838, re/.. ttrC.7- i»IO» 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS* 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
iki 9 vak. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

GHovelilii A-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 

Tcl.: Ofiso III .4-2123, rez.PK.0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spec. chirurginei ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniai? uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube *>-1 i Vf 
Buto — vVAlbrook 6-66 91 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LJGŲ GYDYTOJA8 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PR.0-044H rez.HF~4-3tftO 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Mest Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart) 

Tel. Ofiso CA 8-0257, rez. VR 8-8859 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi* 

1821 So. Halsted Street 
l i f / id. 8000 S. Artessian Ave. 

VAL.: II v. r. Ik) 3 p.p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LJRTflVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

•>»eiŲ pst yrimas 

A . > 

Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

OII.VLS ir akiniŲ dlrbtuvfi 
756 VVest 35th Street 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal1 VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, trs-

= 
J* 

susitarimo išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso ir huto tcl. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KK^sie 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct.» Cicero 
Kasdien 10 —12. Be to, antrad. ir 
ketvirtad. 6:80—9 v. v. št-štad. 10—2 
ir 4—6. Butai 1HJ12 SO. I'.MII Ct. 

Telefonus: l in in iu-e 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
8025 VVetit 59th Street 

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

Ofiso telef.: LAfayetto 8-8210, jei 
neatsiliepia saukite KICdzie 3-2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4 1 4 8 S. A r c h e r A v e . 
V \Ii.: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., a n t r , ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus, 

Tei. : Oflsa YA.7-5557, rez.UE-14966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECUNSIiAS) 

GYDYTPJAS IR CHIRURGAS 
1651 We*t 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vak. 

TeL Ofiso O R «-88«9 P R 8-4739 I 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CtaRURGAS 

2428 VVEST 63rd Street 
(kampas 68 ir Art*stan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Troč. ir šefit. 2—4 p. p. SeJup.. uidar. 

čiad. nuo 10—12,; šeštad. 10—2 p.p 

Egzaminuoji 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR, J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

Ali IV SPECIALISTAS 
1801 So. AHhiand Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad. 
penktad. 9-80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:30 iki 
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Pasikalbėjimas su grįžusiu iš Europos 
Dr. A. Trimakas pasakoja mūsų bendradarbiui 

Patariamosios Lietuvių Gru- Komitetas sudarytas iš laisvų-
p'ės prie Laisvosios Europos Ko i jų kraštų juristų. Jo pirminin-
miteto sekretorius, dr. A. Tri* 
makas buvo išvykęs ilgesnei 
kelionei į Europą ir dabar grį
žęs iš ten buvo taip malonus 
papasakoti "Draugo" bendra
darbiui savo patirtus ten įspū-

Klaipėdos kraštas ir vokietininkai 
"Eltos" pranešimu, Klaipėdos krašto vokiečiai rugpjūčio 

2 ir 3 d. minėjo "vokiškojo" Klaipėdos miesto 700 metų įsi
kūrimo sukaktį. Vokiečių pabėgėlių spauda plačiai rašė apie 
tą sukaktį, pažymint, kad Klaipėdos kraštas esąs "amžiais ž m o n e g 
vokiška žemė ir kad vėl turi būti sujungta su Vokietija". "Die ,, . , n , J%t .KX J T ,_ 

Chicagos ir Mask
vos gangsteriai 

Po rakietieriaus T. Roe už
mušimo, Chicagos policija ir džius. 
didieji laikraščiai sukibo ke-j _ Savo kelionę pradėjau, — 
denti gengsterius ir jų gengste- pasakoja dr. Trimakas, — nuo riui S. Osuski, čekų parlamen-

ku išrinktas p. Tharson, žymus 
Kanados teisininkas, o sekre
toriumi p. van Dal, olandas iš 
Hagos. 

Smūgis sovietams 

— Antrąją suminėtųjų rezo
liucijų pavesta p. ambasado-

Kas naujo Vlike? 
— Grjždamas iš kongreso,— 

tęsė toliau dr. Trimakas — bu 

vau užsukęs ji Vliką, kur padą 
riau pranešimą tarpt, politiniais 

(Nukelta į 4t psl.) 

riškus darbus — darbelius. 'Berlyno. Buvau pakviestas da-
Skaitant aprašymus apie lyvauti ten įvykusiame š. m. 

gengsterių organizacijas ir veiks liepos 25 d. — rugpjūčio 1 d. 
mus, nenoromis krinta į galvą Tarptautiniame Juristų Kongre 

to tremtyje pirmininkui, ir dr. 
Theo Friedenau, Berlyno Lais 
vųjų Juristų pirmininkui, suor
ganizuoti metų bėgyje panašų 

Maskvos gengsteriai, kurie Lie 
ir jos žmonef 

Stimme der Vertriebenen" per visas rtUtb įaskeTbėV kad "Ne"- k i d * a P i n ° 7 , * " * * f U d § * 
munas ir Saaras buvo ir bus vokiški", o Klaipėdos miestas su- vMokiani budais tebežudo. 
daro patį priešakinį vokiečių postovį Rytuose". Palyginti, kuk I Atrodo, kad individualinių 
Irsnis ir nuosaikesnis pasirodė Rytprūsių vokiečių organas gengsterių metodai yra pana-[ ryžiuje, kur vėliau lankiausi ir kongresą Sovietų neteisės žy 

se. Pakvietimą buvau gavęs egzilų juristų tarptautinį komi-
asmeniškai per Seton Hali tetą, kuris alliktų panašius už-
University, kur profesoriauju 'davinius, kaip ir pirmasis. Ki-
todėl taip šiame kongrese, taip ' tais metais egzilų komitetas 
ir Vlike, bei Strasburge ir Pa- tur'ėtų sušaukti egzilų juristų 

"I)as Ostpreussenblatt*' — kad ir įdėtame buv. Klaipėdos kr. 
direktorijos pirmininko, o dabar pabėgėlių reikalams ministe
rijoje valst. sekretoriaus dr. O. Schreiberio pranešime "Klai
pėda — Rytų Vokietijos likimas", mėginančiame duoti, žino
ma, provckietinėmis akimis Klaipėdos krašto istoriją. Net ir 
per patį minėjimą dr. Schreiberis įrodinėjo, kad "Klaipėdos 
kr. sienos išliko nepakitusios daugiau kaip 500 metų", kad 
"šiandien jos yra pastoviausios sienos Europoje" ir kad ne
abejojama šio krašto pobūdį rodo ir tai, jog net po kryžiuo
čių pralaimėjimo 1410 m. per Žalgirio mūšį juos nugalėjęs 
priešas neįstengęs pagrįsti į tą kraštą jokių savo pretenzi
jų (?!) . Užtat toliausiai nuėjo Klaipėdos kr. vokietininkų or
ganas "Memelerdampfboot", kuris ta proga išleistame spec. 
numeryje mėgino įrodinėti, kad Klaipėdos kraštas esąs vokiš
kas ir tik Vokietijai turės priklausyti ateityje. Pirmajame pus 
lapyje įdėtas dokumento nuorašas, kaip svetimoje, jėga užim
toje žemėje nutariama steigti vokiškas Klaipėdos miestas.. 

Kitos antraštės skelbia: "Klaipėda niekad nepriklausė Lie 
tuvai", ir įrodinėjama, esą, net ir Vytautas išsižadėjęs Klaipė
dos krašto, kad "teisė turi likti teise, kad "mūsų teisės grą
žinti mums mūsų senąsias tėviškes turi būti pareikštos aiškiai 
ir nedvejojamai neatsižvelgiant į tai, ar iškilmėse dalyvau
jančiam kuriam nors politikui tai patiks ar ne", kad "1923 m. 
sausio mėn. jėga nugalėjo teisę". 

DIDKSMO KOVINGUMO VIS TIK NEBUVO 

šūs nacionalinių gengsterių me kalbėjausi su įvairiais mūsų giams demaskuoti ir parodyti 
todams. Kaip individualiniai i ir svetimtaučiais veikėjais be j visam pasauliui, kaip So-
gengsteriai diktatoriai pasida- ] paties savęs nieko neatstovau- vietų orbitoje yra nesisKaitoma 
liną teritorijomis, kurias jie j vau ir niekieno vardu nekalba- su pagrindinėmis žmcgaus tei-
nėje (Bohemian Restaurant), i jau. Mano todėl įspūdžiai yra ' šėmis ir demokratinėmis mis-

'Mes Radome 

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

\ kur su taupos neša aukštą 
dividendą 

w& * 
District Savi 

' and Loan Associatio 
$23$ S Hcilste'd *•., Cnfeoeo'S 

Oui New Homt 

taip ir nacionaliniai gengsteriai grynai asmeniški, o mano no 
— diktatoriai pasidalina vals ty | ras buvo patirti tenykštes nuo 
bėmis, kurias jie nori vogti, pa taikąs ir susipažinti su vietos 
vergti ir išnaudoti. 

Šitai minčiai pailiustruoti pa-jtinėmis įstaigomis ir organiza ' 
imkime Maskvos ir Berlyno 
gengsterių susitarimus iš 1939 
m. Rugpjūčio 23 d. susitarimas 
skaitosi štai kaip: "l...In the 
event of a territorial and poli-

sąlygomis ir mūsų bei tarptau 
tinėmis įstaigomis ir organiza
cijomis, kurios ten veikia ir 
dirba. 

Juristų kongresas 

Vėmis. 

— Sovietams Berlyno kong
resas buvo smūgis, kurį jie ner 
vuotai 
metu buvo suorganizuoti Rytų 
Berlyne demonstratyvūs pro
cesai, kurie nuteisė visą eilę 
vokiečių žiauriomis bausmėmis 

Keliones: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SEGIIETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenne, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

- Tarptautinis Juristų Kon n e v a u ž medžiagos tiekimą Ber 
tical rearrangement in ' t h e gresas, įvykęs Vakarų Berly-' ^ Laisviesiems Juristams 
areas belonging to the BaltkJne, kuriame be manęs dalyvavo ' a P i e P a d e t * R v t l * Vokietijoje. 
States (Finland, Estonia, Lat- I dar dr. J. Sakalauskas, buvo I Kongreso pirmininkas ir eile 

secret." 
Rugsėjo 28 d. papildytas bei 

pakeistas originalis gengsteri-
nis susitarimas jau šitaip skai
tosi: "The Secret Supplementa-

Tačiau faktiškai tokio kovingumo ir tokių garsių preten
zijų reiškimo Klaipėdos kraštą vėl prijungti prie Vokietijos pa
čiame suvažiavime nebuvo. Iš atvykusių į suvažiavimą, mūsų 
žiniomis, nevienas, išlipęs Hamburgo centrinėj stoty, veltui 
žvalgėsi, ar nepamatys kur nors skelbimo, kur vyks ta pabėgė
lių spaudoj taip išgarsintoji "Tėviškės diena" ir "Klaipėdos 
miesto 700 m. sukaktuvių minėjimas". Net ir Dammtor stoties 
apylinkėj apie tai niekas nežinojo. Tik "Planten in Blomen" 
kasoje buvo jau paaiškinta, kur viskas vyksta. Iškilmės buvo 
pravertos un-to salėje. Cia Klaipėdos krašto vokiečių pirm. R. 
Meyeris pažymėjo, kad vokiečiai pabėgėliai reikalauja tiktai 
įvykdyti tas teises, kurios sužymėtos Ištremtųjų Vokiečių 
Chartoj, būtent — kad jie, o ne kas kitas turi apspręsti Klai
pėdos krašto likimą ir ateitį. Hamburgo vyr. burm. Braueris 
pabrėžė Vokietijos Rytų nedalimumą. Kiek santūresnis pasi
rodė pabėgėlių reikalams min. Kaiserio vardu suvažiavusius 
sveikinęs valst. sekr. dr. Thedieck. Jis įspėjo nesudaryti tuščių 
iliuzijų ir nedailinti padėties nerealiomis spalvomis. Jo įsitiki
nimu, vokiečiai galės grįžti į atimtąsias iš jų sritis tik taikios 
politikos padedami ir su pilnu kt. Europos tautų pritarimu. 
Negalima esą, — kalbėjo jis, — užmiršti ir tų pakitimų, ku
rie yra per šį laiką įvykę, įsijungus ten naujiems žmonėms ir 
tuo būdu susiduriant su naujomis problemomis. Susirinkusiųjų 
vardu buvo perkaityta rezoliucija, kad laisvasis pasaulis įga
lintų juos pačius apspręsti savo tėviškės likimą. 

LIETUVIŲ NEPUOLĖ . 

Apskritai, tenka pasakyti, kad Lietuva ir lietuviai nebuvo 
puolami, greičiau — nutylimi, bent neminimi. Vaizdas — ki
toks, negu vokietininkų spaudoj. Pačio3 Meyerio ir Schreiberio 
kalbos buvo blankios, išskyrus nebent keletą stipresnių posa- ^map should fall to Germany." 
kių Santarvininkų adresu. Daugumas kalbėtojų tiek per Klai
pėdos sukakties, tiek per Tėviškės dienos minėjimus dėl da
bartinės vokiečių tremtinių nelaimės daugiausia kaltino Stali
ną ir Rooseveltą, bet nė vienu žodžiu neužsiminė apie HitlerJ 
ir jo kaltę. Net daugiau: pasirodo, kaikurie anksčiau buvę 
žymesni nacių pareigūnai ir vėl pradeda atkusti ir aiškiau vie
šumoj rodytis. 

Tačiau tenka pabrėžti, jog toli gražu ne visi eina išvien 
su karingaisiais vokietininkais. Daugumas suvažiavusiųjų jo
kia politika nesidomėjo, o svarbiausia — norėjo pasimatyti, 
pasišnekėti apie šeimyninius reikalus etc. Ypač tarp senesnio 
amžiaus žmonių buvo nemaža ir tokių, kurie net į vokiečių su
važiavimą atvykę savo tarpe kalbėjo lietuviškai. i>, Lietuvius 
šiltu žodžiu prisiminė iškilmių metu taip pat Rytprūsių vokie
čių vadas dr. Gille, pareikšdamas jiems nuoširdžiausią padėką 
už 1946 — 47 m. Rytprūsių vokiečiams pabėgėliams suteiktą 
pagalbą. Ir vokiečių spaudoj, ypač didžiojoj, toli gražu nema
tyti to efekto, kurio tikėjosi iš šio minėjimo krašto vokieti
ninkai, ne kartą nutylėdami net kitų vokiečių pabėgėlių pa
reikštus apie lietuvius šiltus atsiliepimus. 

via, Lithuania) the northern i Vakarų Vokietijos Federalinės 
boundary of Lithuania shall i Vyriausybės globojamas, o 
represent the boundary of the praktiškai suorganizuotas Ber 
spheres of influence of Germa-Įlyno Laisvųjų (iš Sovietų zo-
ny and the U.S.S.R.... 2 nos atbėgusiųjų) Juristų Ko-
3. This protocol shall be trea- |miteto. Jame dalyvavo per 200 
ted by both parties as strictly atstovų iš 44 kraštų. Kongreso 

tikslas buvo parodyti pasauliui, 
kaip Sovietai yra sulaužę ir pa 
neigę žmogaus teises savo nau 
jąja įstatymdavyste įvairiose 
gyvenimo srityse. Kongreso dar 

ry Protocol signed on August b a i t o d § l b u v o paskirstyti į ke 
23, 1939, shall be amended i n ' t u r i a s pagrindines komisijas: 
item 1 to the effect that the u k i o i r civilinės teisės, darbo 
territory of the Lithuanian viešosios ir baudžiamosios tei-
state falls to the sphere of in- s e s -
fluence of the U.S.S.R., while, — M a n daugiausiai teko dirb 
on the other hand, the provin- u Pirmojoje kjomisrjoje, ku-
ce of Lublin and parts of the r i o s rezoliucijų komitetui teko 
province of Warsaw fall to the pirmininkauti. Komisijoje buvo 
sphere of influence of Germa- perskaityti keli pranešimai 
ny. As soon as the Government (c iga rų , latvių, vokiečių ir 
of the U.S.S.R. shall take spe- kt-)> k u r h * manasis apie "Žmo-
cial measures on Lithuanian S a u s t e i s i l* paneigimą "Sovietų 
territory to protect its inte- ū k i n ' *J e istatymdavystėje oku-
rests, the present German - P u o t o J e Lietuvoje" buvo pagrin 

dinis. Pranešimas susilauks 
įvertinimo, kuriuo ypatingai 
domėjosi vokiečiai, nes juos jų 
rytinėje dalyje laukia panašus 
likimas, kaip Lietuvoje. 

— Kongresas priėmė visą ei
lę rezoliucijų, kurių dvi mano 
pasiūlytos. Viena jų lietė ge
nocido pasmerkimą, o antroji 
paskatinimą valstybėms, ku
rios dar nėra ratifikavusios 
Genocido Konvencijos, ją grei
čiau ratifikuoti. 

— Dvi kitos svarbios rezo
liucijos, vertos mūsų ypatingo 
dėmesio, kalba apie dviejų nuo 

kongreso dalyvių gavo iš neva 
demokratinių juristų Sovietų 
zonoje ir net iš tos zonos vyr. 

y prokuroro (sic!) grasinamus 
laiškus tuoj pat apleisti kong
resą. Tie laiškai kongrese su
kėlė tik garsaus juoko ir pa
grįsto pasipiktinimo. 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Chicago 32, III 4038 Archer Avenue 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

1 

Lithuanian border, for the pur 
pose of a natūrai and simple 
boundary delineation, shall be 
rectifield in such a way that 
the Lithuanian territory situa-
ted to the southwest of the 
line marked on the attached 

Abu šitie gengsteriški susi
tarimai pasirašyti: "V. Molo-
tov for the Government of the 
U.S.S.R." ir "J. Ribbentrop, for 
the Government of the German 
Reich." 

Šitie tekstai yra paimti iš 

Our "TWO CENTS' WORTH" 
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Gen. Eisenhoweris tikėjosi, kad į jo rinkiminę kampaniją 
įsijungs ir sen. Taftas. Tačiau po to, kai didis Tafto rėmėjas 

The Chicago Daily Tribūne" leidėjas McCormick pasisakė 
prieš abu kandidatus ir organizuoja trečią politinę partiją, 
Taftas gali nebesutikti talkinti Eisenhoweriui. Jis gali nueiti 
su trečiosios partijos sąjūdžiu. Tai, suprantama, neišeitų res
publikonams 1 sveikatą. 

State Departamento knygos i l a t i n i ų o r g a n ų įs teigimą. Pir 
"Nazi - Soviet Relations 1939 m ą j a r e z o l iucija buvo įsteigta 
— 1 9 4 1 " Tarptautinis Nuolatinis Komi-

Šitų kriminališkų sutarčių tetas Hagoje, kovai prieš ne-
pasirašytojų bernai ir pusber
niai niekuomet neprisimena 
"Vilnyje" ir "Laisvėje" apie 
šitas Al Caponiškas sutartis. 
Jie visuomet teisina raudonuo
sius gengsterius ir aiškina sa
vo avinams, kurių visai nebe
daug turi, kad lietuviai patys 
atsisakė Lietuvos nepriklauso
mybės ir viso to, ką jie turė
jo: ūkių, namų, dirbtuvių, krau 
tuvių, ir t.t. 

Žinoma, tik maži vaikai ir 
dideli mulkiai gali patikėti Ma 

%skvos vagių "stūdžiams" ir triu 

teisę, kuris turės registruoti vi 
sus Sovietų neteisės aktus, rink 
ti medžiagą apie Sovietų netei
sę, vykdomą kaip sistemą, ir 
reaguoti į tai, kaip tiesioginiai, 
taip netiesioginiai per kitus 
nepriklausomus kraštus ir per 
Jungtinių Tautų organizaciją. 

bočiams. Jie, tačiau, nepersto
jamai mala Maskvos vagių ko-
šę ir pucavoja jų kriminališkas i 
rankas, kuriomis jie sukruvino 
visą Lietuvą ir smaugia lietu- j 
vių tautą. I 

Yes, our two cents ' vvorth is a lot of electricity. I t ' s enough 

to bring you educational, entertaining television shows for more 

t han 2 lA hours . . . enough to keep food safe in the refrigerator for 

about 16 hours . . . and i t 's 'enough to keep an electric clock going 

for nearly two weeks. Take advantage of this bargain and use 

electricity to lighten household tasks and to make living more 

pleasant. The more work-saving, pleasure-giving electrical 

appliances and modern lighting you use, the less your average cost 

per kilowatt hour. Your best buy is still—our two cents ' wor th! 

ln Chicago and Northern Illinois, 
electricity is your biggest household bargain. 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
72 WEST ADAMS STREET 
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Pasikalbėjimas su grįžusiu iš Europos 
(Atkelta iš 3 psl.) ,mi su p. Hunt jo priėmime na 

klausimais ir turėjau gražios I m u o s e ' . ! ,kur* **» b u v o to,kf m a 

progos juos padiskutuoti su 
Vliko nariais. Tuo pat metu 

lonus pakviesti ir kur dalyva
vo visa eile kitų Tarybos pa-

Sutaupysite nuo W" iki i % ! ! 
$ 20.00 vertes visokių dydžių vatiniai matracai 

Po t 
$ 32.50 vertes springsiniai matracai visokių dydžių 

po $ 1 6 9 5 

$ 60.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži lova, 
matracas ir springsai $OQ75 

$ 65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio 
couches po $3950 

$160.00 vertės 3-jų dalių parlor setai su lovos 
įrengimais po $9800 

$200.00 vertės 2-jų dalių seklyčioms setai dengti 
vilnoniu frieze $ " | "t OOO 

$225.00 vertės 3-jų perskiriamų dalių seklyčiom 
setai-sofos po $ ^ 3 9 0 0 

$128.00 vertės 3-jų dalių miegamų kambarių setai 
po $78&ū 

$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalių 

P° $98°° 
$ ^5.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos 

komodos pot $27^0 
$ 15.00 vertės 24 x 36 artistiški veidrodžiai labai gražūs 

Po $795 
$ 54.00 vertės žymių išdirbysčių nauji kaurų valytojai 

P° $3259 
$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiai, žymių 

išdirbysčių po $8750 
$260.00 vertės kombinacijos geso ir anglių virtuvėm 

Pačiai po 3*1690® 
$195.00 — 1952 metų mados 17 colių screen 

televizijos setai pu $ 1 3 9 8 8 
$ 16 .00 v e r t e s „coi l" l o v o m s p r i n g s a i v i s o k i ų 

standard dydžių po $995 
$ 15.00 vertės gražios lempos-pasirinkimas visokių madų 

P° $495 
$ 95.00 vertės gražaus piešimo vilnoniai kaurai 9x12 

dydžio po $5950 
$ 7.50 vertės 9x12 gražios klijonkos — didelis pasi

rinkimas po $395 
$ 6.00 vertės lamp shadės, dėl visokių lempų 

vykusiuose Vliko posėdžiuose, j r e i S ū n u i r v i e t i n i u diplomatų, 
kuriuose man, kaip pašaliečiui,' ~ Baigdamas kelionę, užsu-į 
dalyvauti neteko, buvo suda- ] k a u d a r * P a r y ž i u ' k u r u ž a J a u 

' I ; x - m Trr..! « i i m t ? 

įdėtas medžiagas, jei kur atsi- rintos po 100 metų, sekančiame 
darytų angelė. Tos medžiagos inžinierių draugijos šimtmečio 
kertiniame akmenyje bus patik- apvaikščiojime 2052 metais. 

& 

II 

q$!GfiP**+>**$*l**~ £5#£3«^J 

po 
S 7.50 vertės elektriniai prosai 

Po 
$ 6.75 vertės ..elektriniai toasteriai 

•s 
po 
2.00 vertės maži „shag" arba gražiai nuausti 
„rag rūgs" po 

ryta, jau mums žinomo sąsta
to, Vykdomoji Taryba. Laiki
nasis V. T. pirmininkas p. dr. 
Karvelis nuvyko į Strasburgą 
ir Paryžių skubiųjų reikalų at
likti, kad atvykusiam nuolati
niam pirm. p. Zaikauskui būtų 
tinkamai paruošta dirva vaisin 
gam darbui. Visi kaip Vliko, 
taip ir V. T. nariai solidariai 
pareiškė tvirto noro, valios ir 
ryžto, paliks nuošaly visus grup 
interesus, vieningai vykdyti 
pozityvų laisvinimo darbą. 

Pastebėtinas teigiamas reiš
kinys, kad per Paryžiaus pasi
tarimus Lietuvos diplomatai 
pasižadėjo nesikišti į Vliko vi* 
daus reikalus, bet pozityviai 
dirbti kiekvienas savo srityje, 
o pasitaikančius nuomonių skir 

į L. E. Universiteto Tarybą ir 
stipendijų skirstymo komitetą, 
be to, atlankiau mūsų mielą at 
stovą dr. Bačkį, kur turėjau 
progos pasikalbėti su juo ir p. 
prof. Baltrušaičiu ir pasidžiaug 
ti, jų, kaip ir kitų Paryžiaus 
lietuvių veikla ir atliktais dar
bais. Jų energija, darbštumas,, 
ir sielojimasis Lietuvos laisvi-' 
nimo reikalais yra sektinas pa 
vyzdys visiems. 

įOtjc^onldįpupanccAsciĄ 
= ^ 

\ n . M V i i Ii LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJE, 
KUHI PATARNAUJA VISOKIŲ IlCsIŲ APDKAUDOSK1 

Mes iii'imiiujamc utfcukomintfua apdraiulos koin|MitiiJas, UMIČI kiekvie
nas musij klJJnUas vtoadoM apsaugota*, jei kam įvyksta kokia nelaime. 
FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6322 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

Des kertinį akmenį po 
59 metų 

Šimtmetinėse Inžinierių iškil
mėse Chicagoje, kurios įvyksta 
rugsėjo 3-13 dienomfc, bus pa
dėtas kertinis av»r,uo Mokslo ir 
Pramonės Muzejui, kurs jau 59 
metai kaip pastatytas, bet jo 

tumus išlyginti per betarpius i kertinis akmuo dar nebuvo iš-tumus ibiygmu y F k i l m i n g a i padėtas. Tas kertinis 
pasitarimus. 'akmuo bus panaudotas bandy-

S I U V A M U M A S I N U K R A U T U V Ė 
ARCHER SEWING CENTER 

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

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

Laisvosios Europos univer
sitetas 

— Su šiomis daug žadančio
mis viltimis, apleidau, — pri-
ctejo baigdamas savo įspūdžius 
dr. Trimakas, — mielus Vliko 
veikėjus ir nuskubėjau į Strasj 
burgą ir Paryžių, kur turėjau 
progos aplankyti Laisvosios Eu 
ropos Uni versi tel o įstaigas ir 
Europos Tarybą. 

— L. E. Universitetas, kur 
šiuo metu studijuoja penki lie
tuviai stipendininkai, yra įruoš 
tas puikiuose Pourtale'a rūmuo 
se. Universitetas plečiasi to
liau, statomos naujos patalpos, 
sales ir bendrabutis. Vasaros 
metu studentai 'buvo pakviesti 
trumpalaikiams prancūzų kai

mui kaikurių chemikalų ir me
džiagų, reikalingų ilgesnio tyri
nėjimo. Tos medžiagos bus su
dėtos į specialią dėžę, kuri bus 
apsupta helio dujomis, turė
siančioms didesnį slėgimą, negu 
atmosfera, kas geriau apsaugos 

40 METŲ PRRKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigini 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiem* reikalams. 
Ras turi susitaupo plnltru tas jauojast atuig*snJs Ir !a;raiag«*»nin 
Prade* taupyti šiandien! 

MUTUAL 3JerJm\%% 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermak Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prs$. •Tel. VI rglnia 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C 

'S 

Cenausi namams balda', televi-
zijos aparatai, elektriniai šaldytu-

b o s k u r s a m s ir t a u t i n i a m s s e m i | V ai , skalblm> masines, s iuvamos 
masino?, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę šioje 

pirmoje lietuvių bendroves įpėdinėje krautuvėje. 
V ' * •••-•'v-* — . : 

narams. Lietuvių seminaro ve
dėju yra paskirtas dr. J. Gri
nius, kuris turėjo tuoj pat pra
dėti darbą. Ša'ia suminėtųjų 
stipendininkų lietuviai yra ga
vę iš Univeisiteto penkias sti
pendijas studijuoti kitur. Tiki
masi, kad ligi rudens šis skai
čius dar padidės. 

— Europos Taryboje, kuri 
sudaro užuomazgą būsiančios 
suvienytos Europos vyriausy
bės, be kitų pareigūnų atlan
kiau p. S. Hunt, britą, egzili-
nių organizacijų skyriaus ve
dėjo pavaduotoją. Fats vedė
jas buvo išvykęs atostogų 
Cia buvo plačiai aptarta mūsų 
išeivių veikla ir jiems reikalin
ga medžiaginė ir moralinė pa
rama, kuri bus E. Tarybos 
šių metų rudens sesijoje svar
stoma. Pašnekesiai buvo tęsia-

JOS. F. B11DR1K, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumct 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pi> -mudienio Ir kt'tvlrta-
dionlo vakaraiH iki 9:30 vai. 

Hudriko leidžiama radijo valanda 
11 WHKC 14r>f) kil. uullo stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
vak. Mii orkestru ir da.in'ninkH*«» 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirm*J ir KetvirtaH atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Soutlmest Furnitūra Company 
6200 South Vtfestern Ave.v priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo .sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito ]staigon 

v \ 

4181-83 Archer Avenue prie Richmond gatvės 
i MI'MII atsineškite gazo ir elektros bila* — užslmokeHtc be ekstra mokesčiu. Taipgi prlimv 

me vandens, taksų, raudonojo ir mėlynoj > kryžiaus apdraudos mokesnius ir telefono sąskaitai*. 
Galite išpirkti American Express money orderius — yra saugu ir patogu. 

m • < i » i • i • • • 

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 0 vai. 
iki 9 valandos vakaro dėl Tamstų patogumo. 

popiet. Pirmadieniais ir ketvirtadieniai^ 

• 

^ 

NUO li'/KISKNRJtiKHi 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIG VI 

Tie. kurie kenCia nuo HKNŲ AT 
VIRI/ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie I i 
nesralt rsmtfcl e6d6ti Ir naktimi* mle- ' ' 

; goti, nos Ju užb'.seiiA.tuHios >a'/.<h»-
| niežti ir skauda, kad paftaUntl tą 
nležAJiiua ir skaudėjimą senu at
viru tr skaudančiu Salzdij. uždėkite 
LKGULO Olntment. Jo g y d o m o • 
^paiv"o» palengvins Jūsų skaudojl 
hią ir galBsite ramiai miegoti nak 
t}. Vartokito Ji taipgi nuo akaudžii, 
nudegimu. Jis taipgi pasalina nleŽS I | 

!jlmą Ilgos vadinamos PSORIASIP ' 
I ^a*pgl paftallna pers&jlma. Ilgos vadi 

« no* ATHLKTFJ'8 POGTi sustabdo 
Į džiovinimą od,os Ir perplyfilnuj tai n 
, plrfečtų. Jin yra tinkamas vartoti nu< 

10 ATS A KY M U 

H 

i 

KODĖL APSIMOKA 
FEDERAL 

1. Ji yra stipriausioji taupymo jstaiga. 
!!. Dabar ji moka didesnį dividendą. 
3. Ji yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. C'ash, Gov. Ilonds ir G. 1. paskolų turi 

daugiau $20,000,000.00. 
G. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose jų vert$ 
yra tiktai $1 00. 

TAUPYTI STANDARD 

ĮSTAIGOIE: 
7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

H. Tcr 4JJ metus ji visados \ įsiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

J). Visuose jos skyriuose mandagus ir t. i-
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. I. Corp. 
audrausU iki $10,000.00. 

y i n » » ' » • • • ' ' M • i* J> 

dilūstanctoe »r suskilusios odos. JI* 
vra g«»ra gyduolfi nuo visu ISvlrfiinlŲ 
odos Ilgu- LEaULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusiu,, perstamų l r 
nležinoių kojg. Legu-
»o Olntment yra par
duodamas p o 7 6 o, 
|1.tS tr $3.60. Pirkl-
t« valstinise Chicago 
tr ap.vlinkSse Ir Mll-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri J -

LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St , Chicago 84, Iii. 
MLlberry 5-8694 

T U R T A S — 
$30,000,009.00 

Pinigai padėti prieš 11-ty 

nienesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

» 

i' 

!»? 

Standard Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 
JUSTIN MAC!KIEW1CH, prezidentes. • Telefonas: Vlrginia 7-1141 

- - •*+ ' ' i i - v » ^ » . — • .• m"*m — < • • •^•^ ' 

Įstaigos valandos: Kaodlloa nuo 9-tos ryto Iki 4 vai. po pistu. Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8 
vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• j į A - - * * < / . y * !••»•« 



Ketvirtadienis, rugp. 28 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 
matomi darbui su pirmųjų prai Prelegentais pakviesti prof. 
džios mokyklos skyrių jaun. at- j G. Galva, prof. S. Sužiedėlis ir 
kais. Tolimesnes informacijos ! dr. J. Pikūnas. Programoj dar 
bus patiektos vėliau. Šį prane
šimą skelbia Ateit. Fed. Vyr. 
Valdyba. 

— Misionierius tSv. J. Bruži-
kas, S. J. karštai sveikina Atei
tininkus JAV, dirbančius pagal 

bus žuvusių partizanų minėji
mas penktadienį vakare, studen 
to ateitininko teismas šeštadie 

AT-KU SKYRIUS 
"Giedros" 25 metų 

. jubilėjus 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

"Giedros" Korporacijoje bu
vo kandidates, giedrininkes ir 
vyresniosios giedrininkes, K a n - | g r a ž ų j į š u k j «Visą atnaujinti 
didačių skaičius didžiausias bu- j Kristuje". "Man gi pavesta, tur 
vo 1932 m., kai šventės metu b ū t a u n k i a u s i a užduotis, tai 
kepuraites ir juosteles gavo j g r ą ž m t i 5,000 s u komunistė ju-
virš penkiasdešimt kandidačių, j g i ų m Ū 3 U b r o l i ų i į e t u v į ų p r į e 

Kiekvienais metais šventės m e - j D i e v o p ^ Amerikoje", rašo _„ , 
tu būdavo dešimtimis pake- Į t ė v j B r u ž i k a s > s j . T a p r o . ro> m . telef. OLimpic 2-4925 
liamos į Vyresniąsias Giedri 

SOVIETINIS AUTOMOBILIS reikalo įsikišti, reikia manyti,! 
seks panašūs „pakeitimai" 3au 

Kaip dienos sensacija, per vie nai smalsumo sumetimais. Šiuo vyresniųjų tarpe. Gal šiuo kar-

vienas Los Angeles automobi
lių pardavėjas išstatė savo vit-

. rinoje naujausią rusų gamybos 
nį. Rugsėjo 13 d. įvyksta me-1 Pohed&„ f i r m 0 8 au tomobUį. Pa 
no vakaras, kuriame dalyvaus I p i l d o m o a ž i n i o s s a k o > k a d A m e . 
vietinės jėgos. Rugsėjo 14 d | r i k o s a u t o m o b i i i ų mėgėjai, ja

me pasiges daugelio dalykų, 

tos spaudą perėjo žinia, kad Įmetu, atitinkamos įstaigos do
misi sovietine mašina ir paims 
kai kuriems tyrinėjimams, bei 
supažindinimui su Amerikos au 

suvažiavimas uždaromas iškil 
.raingu posėdžiu. 

Visi ateitininkai studentai ir 
abiturientai kviečiami dalyvau
ti. Užsirašydami pas Joną Gy-
lj, 1836 So. 49th Court, Cice-

ninkos. 
"Giedra" buvo vienai iš skait 

ga jis kreipiasi į Ateitininkus 
ir prašo aukomis paremti nau
jai statomą lietuvių bažnyčią 

lingiausių studenčių korpora- U r u g v a j u j e < T ė v . J, Bružiko, S. 
cijų Vyt. Didž. Universtete. j a d r e s a s : C a i g u a 3 7 1 1 > M o n . 
Giedrininkių skaičius siekė apie t e v i d e 0 j Uruguay, S. A. 
pusantro š;,mto. Kasmet didėjo 
Vyresniųjų Giedrininkių eilės,1 *™»» žad<*ki»> b u v - R o " 
o taip pat gausėjo ir jų šeimos, f«*» At-kų Draugovės narys, 
Paskutiniais laisvos Lietuvos j gyvena Apart. 2960, Bogota, 

Columbia, S. A. Jis pažadėjo 
mūsų skyriui parašyti apie vie 

iki rugsėjo 3 d. Vienos dienos 
pragyvenimas asmeniui $2,75. 

metais buvo galvojama suruoš
ti. Kalčdų eglutę giedrininkių 
šeimų mažiesiems. Okupacija 
suardė" visus gražiuosius pla
nus, išskirstė nares, daug išve
žė bolševikai per pirmąjį ve
žimą, dar daugiau, be abejo, nu 
kankino dabar. Tik mažytė 
"Giedros" dalelė pasiekė JAV. 
Chicagoje šiuo metu gyvena 
tik 20 vyresniųjų giedrininkių, 
kariu didžiausia viltis sugrįž 
ti į Laisvąją Lietuvą. 

tinį katal. jaunimo gyvenimą ir 
veiklą. Tuo reikalu jis tenykš
čiam italų kilmės kunigui įtei
kė įvairių klausimų lapą, iš ku
rio surinks įdomių žinių apie 
katal. jaunimo organizacijas ir 
veikimo metodus. 

tės' 
Pr. Naujokaitis, "Eglu-

py.aktorius, š. m. rugpjū
čio rnėn. 22 d. "Darbininke" 
įdomiai paaiškina ir atsako } 
klausimos, liečiančius vaikų 
laikraštį "Eglutę", įkurtą ii 
pradėtą leisti Vytės Nemunėlio-

- Ateitininkių " G i e d r o s " B e™- Brazdiiorio. Ateitininkiš 
Korporacija š. m. rugpjūčio 31 k * «eim j šyenta pareiga uz-

Z. . „ . . . . . sakyti "Eglutę savo jaun. at-
d. Chicagoje švenčia jubilejinę •* * " f * f „ f č.„^fs= kams. Kas pamils "Eglutę",> 25-nų metų šventę. Šventes ** • 

10 vai. ryto pa- **» v č h a u *&** l r A t e i t i e s ' 

KRONIKA 

» • • • 1 1 • • * 

PRANEŠIMAS 

Visi i važiuojantieji į ateiti
ninkų stovyklą, kuri įvyks Va-
tervliet vietovėje, šios savaitės 
gale, prašomi susirinkti šį šeš
tadienį 8 vai. Vyčių salėje. 

programoje: 
maldos T.T. Jėzuitų koplyčioje, Studentu At-ku suvažiavi-
5541 So. Paulina St.; 3 vai. po mas šaukiamas š. m. rugsėjo 6 
pietų posėdis ir vaišes svetai- —14 d.d. VVatervKet, Mich., Ho J 
nėję (Bohcmian Restaurant) te* Sigalas. Stud. At-kų Centro, 
2151 W. Cermak Rd. Į Chica-
gą tą proga atvyksta Giedrinin 
kių ir iš tolimesnių apylinkių. 

— Jaunųjų Ateitininkų Glo
bėjų pasitarimas Ateit. Fed. 
Vyr. Valdybos iniciatyva šau
kiamas rugsėjo man. 27 d., šeš
tadienį po piet, Detroite, Mich. 
ALRK Federacijos su 'ažiavi-
rno metu. Moksleivių Ateitinin
kų Tarybos prašomos pasirūpin 
ti, kad Suvažiavimo atstovų tar 
pe iš atskirų vietovių būtų žmo 
nių, kurie dirba arba yra nu-

Valdyba trokšta, kad ši savaitė t 
savo programa būtų kultūrirv į 
gas ir malonus vasaros atosto
gų užbaigimas. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMUS 

i r {vairiai da ik tu pervež imus 
Taip pat persiunčiame j už«i<n) 

paUietSIlus jvulraua malato. 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS m 
RADIJO 

APARATV TAISYMAS 
Sąžininga* ir garantuotus <Utrhax 
Aparatai nemokamai paimami lr 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v—10 v v 
KeAladtenlaia: 8 v. ry to—lt v. vak. 
M. I C I M K I S . 41 l t So. FranoiHC*.. 

Telcf. Y A 7-IO»« 

• TKLKVIZuA • KADIO • flAL-
DYTl VAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI • (IKON-
KKK« PLOJCSTBLflH (KKCOli Dtt) 
• NAMO KK1KM10NYS IR T.T. 

WtlSS APPLIANCE 
PILNAS TI.1.1 VIZIJOS III KADIO 

ATI VKNAVIMAS 

4057 So-aih Arcber Avenue 
l>l. YArds 7-8Mi6, Chicago -52, UI. 

' . i . >. 

profitable reminder 
r; , i 

a savings account 
Ihis month 

Gtukit 4m "įtnm •idarbiu* 1c«smH 
Udbkriukit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų k*» rtikim 

PradikU 11 $1 • Pridėkit kiek norit* 

KSALSAVINGS 
M* AND LOAN ASSOCIATION W> 
m iOu UALsma sntrarr CHICAGO t, BJUNOP 

tr penktJuOetitofi irao I ryt» 
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Vaikai ta i Dievo palaima. 

— Shakespeare 

pirmiausia, rusų mašina turi la
bai mažai chromo pagražinimų, 
antra, laoai nevykęs ir senas 
modelis. Tikima, kad tai yra 
net 1939 m. Fordo kopija, gi 
priekiniai ornamentai kiek pri
mena Oldsmobile tipo automo* 
bilius. Aplamai, rusų modeli^ 
turi veik visų amerikinių maši
nų tipų bei konstrukcijos sko
linius. Motoras yra tik 4 cylin-
derių, ir bene tuo, daugiausiai 
skiriasi nuo amerikinių, kurie 
veik visi yra 6 ar 8 cyl. 

Automobilį parsigabenęs Stan 
ley F. S. Slotkin teigia, kad tu
rėjo tam tikrų sunkumų su at
gabenimu iš Helsinkio, Suomi
joje. Ten būdamas, jis savąjį, 
anglų gamybos „Jaguar" auto
mobilį iškeitęs ant rusiško, gry-
•• • — m • • • >• •• i - • ' - • ' - • ' 

tomobilių gamintojų *atstovais. 

Valo Lietuvos kompartiją 
Ir vel didžioji spauda per sa

vo skiltis pervedė nemažą žinu
tę, pagal kurią, maskviške 
„Pravda" pranešė, kad Lietu
vos komunistų partijoje vyksta 
didelis valymas. 

Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pilname suva
žiavime išryškėjo, kad perdide-
lis skaičius itin jaunų, nepri
tyrusių asmenų buvo įkinkyta 
valdžios darban, kurie nebuvo 
pajėgūs savo pareigoms. Anot 
„Pravdos", paskiausiais metais 
buvo pakeista net puse visų 
partinių organizacijų vadovų, 
taipogi tas pakeitimas liete ir 
kolchozų vadovus. Maždaug 1,-
750 darbininkų ir specialistų 
buvo pakeista respublikos pra
monėje ir susisiekime. 

Jei jau pati ,.Pravda" rado 

tu nukentės ar jau nukentėjo 
paleckiai, sniečkai, gedvilos ir 
pan. tautos išdavikai, kurie įsi
tikins, kad ir vergiškas batlai-
žiavimas vargiai gali išgelbėti 
gyvybę, kad ir komunistinėje 
santvarkoje. 

PAJIESKOJIMAS 
Pajieškomas Bronislovv Gal-

dymoic, gyvenąs Chicagoje. Pra 
šome jį patį atsiliepti arba ži
nantieji apie jį rašyti, šiuo ad
resu: Draugas, Box 30, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

l ink i te "Draugą" 
TELEV1ZLI03 BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

:iOO 
r\n I M I coifloy 

luallfled engineers* servlce) 
3120 S. Hohted Street - DAnube 6-6887 
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46 STALINO 
BOMBA 

Sprogs Chrcagoj 
V A I D I N A 

t Valstybinio Teatro Aktoriai 

METINIAM K 
KE 

PRIE HStos IR 0RAWF0RD AVE. 

.• Rugs. 1 d. 
(LABOR DAY) 

• 

Šokiams groja JURGIO AKELIO Orkestras 
ĮVAIftvS PAVAIŠINIMAI IR GiRIMAI l 

N E P A P R A S T O S P R A M O G O S ! 

Išvažiavimo proga bus duodama $I9C50.90 ver
tas dovanų, laimingieji galės gauti: $409 01 pi
nigais; Philco televizijos aparatą $350,00 ver
tes; ir Zenith televizijos aparatą $300.00 vertes. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus skaitlingiausiai 
-dalyvauti šiame dideliame "Draugo" išvažiavi
me. 

RENGĖJAI 

L̂  ^ w i Bniii 1 ^=-
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MTORAOTR DRAUGAS, CffiOAOO, tLLOJOlB Ketvirtadienis, rugp. 28 d., 1952 
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Neparduotas tabakas 
Australijoje šiuo metu liko 

neparduota 200 tonų seno der
liaus ir G00 tonų naujo derliaus 
numatyto parduoti vietos rin
koje tabako. Tabako fabrikan
tai pareiškė, kad tabakas liko 
neparduotas d51 siaučiančio 
Australijoje nedarbo. Jeigu to
liau padėtis n _-pagerės, fabri
kai turėsią sustabdyti darbą, 
kas palieka tūkstančius darbi
ninkų. 

RKAL 

MARQ1FTTE MA NO It -

PABUVODAMAS 4 Hl'TV 

niiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiiii 
" D R A U G A S " A U E N C I 

55 E. WaahingtoD S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

4884 8o. Oakley Av% 
i w Vlrgtnt* J «n»4o—i-na-ii 
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V Y R A I IR M O T E R Y S 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTIŠEMENTS 
R FA L FJSTATF. 

SAVININKAS parduoda namą, 
tuojau galėsite užimti. 6 kamb. 
rezidencija, gražus uždnraa pv>r-

| čius. Aliejinis apšildymas, 2 auto. 
garažas. Puikioje vietoje. Telefo-
nuokite savininkui 

K K Y S T O N R 9 -9189 v a k a r a i s . 

D A R B A S 
Vyrams ir moterims 

Chlcago Carton Co., 4200 So. 
C r a w f o r d A v e . , turi v i e tų t u o j a u įvertinate namą Keram stovyje, tai pa-
pat p i rmoje ir a n t r o j e pamainoje , matykite Jį 4 miegam, kamb. namą. Tik 

MAYWOOD 
REIKIA VIETOS? 

PiaSome kreiptis asmeniškai. 

REIKALINGA 

BENDRAM ĮSTAIGOS 
DARBUI TARNAUTOJA 

2 augStą gražus mūrinis namas: 4-5 
ant f>() pėdą sklypo: 4 autom, gara
žas: Ideališka apyl'nke. arti 64-tos 
Ir Callfornia Avo. Mėnesines pa Ja-' 
mos $815.00. Kaina 140,000; ftau- , , , , , „ „ . , 
kit,- Mr. Volodkovtciua. Pirmadieni Prllmalm* ir pradedančia išmokytą 
arba ketvinad. vakarais arba ftefttad. ( } a r b * Be»kallngas bendram dirbtu-
arba sekmad, vt» dftrbul vyrai Ir moterys: geros 

.da ibo są lygos; Svari dirbtuve: gau-
.1. H. HAI.YORSIA CO. 

ką pataisytas, tai bus tas namas kurio į 
jus norite. Gyvenamas kamb. ir 2 mie-
Sjam. kamb. su kilimais. Moderniška vir
tuve; ištisas rūsys. Gazą apšildoma. Už
tvertas sklypas; 60 p*dy priekyje. 3 au
tom, garažas. Galite pėsčias nueiti prie 
geležinkelio susisiekimo arba autobuso su
sisiekimo. 

HELP WANTK» — VYBAI 

VYRAI 
Ar jūs esate susidomėję su nuolatiniu 

darbu? Mes turime vietų dėl "semi-skil-
led" dirbtuvės darbininkų. 

MAITENANCE MACHINIST 
GENERAL MAINTENANCE 

Norinti išmokti taip pat priimami. Dar
bininku priedu programa. Ateikite asme
niškai j jstaigą: 

VAN CLEEF BROS. 
7800 Weodlawn Avenue 
Čia yra nuolatinis darbas dll Tool, 

Dlo ir Mod«l Makor, taip pat Punch 
Press Operator. Geros (iarbo sąlygos. 
Svari dirbtuve. Viršvalandžiai, Jei 
pageidaujama. Gausfla priedai Jskai-

Savininkas nupirko toliau nuo miesto i tant Blue Cross Ir užmokamos atft-

3145 \V. 03rd St. HlniUKk 4-4300 

į ^ O J U J O J A M A ^ 

išnuomojamas mugamasis Kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

»<i:tl So. \Yushtrnti\v Ave. 
t:' me augSte) 

i 

sfis priedai; geras atlyginimas. 

Ateikite: 

DEARBORN GLASS C0. 
2414 W. 21 St. 
VIrginia 7-7200 

nuosavybę 
$21,000". 

ir sako "parduokite už 

; PIRKITE APSAUGOS BONUS! Į 

THAT N E W YORK 
4kTRIP WILL COST 
L.YOU LESS 

:: : 

AT THE 

KEJSMOAE 
700 Room Hotel IJ /i,IjTj 

145 EAST 23rd STREET 

RATES FROM t ?5 DAILY-SINGLE 

FROM S4.50 DAILY-DOUBLE 

Your opportunity to enjoy « glori-
oui N«w York vacation #t a sav-
ing! Many features to plaate you 
a* th!s refined. dignified hotel. 
FREE svvimming pool, good food 
»erved at budgat cost !n both 
coffee shop and rastaurant . . . 
aicallant bar and lounga. Just a 
faw minutes away from United 
Nations, Times Square, R a d i o 
City, E m p i r e S t a t a Ouilding. 
Transportation right at the door. 

N O PARKING PROBLEMS WEEK ENDS. 

Money-saving rates. 
Special rates for groups. 

Taylor Real Estate 
117 South York Street 

Elmhurst 6240 
Elmhurst, Illinois 

Parduoda mūrini 6 butų namą. 
Geram stovyje; randasi ant 35-
tos Place, ar t i Halsted St. Kai
na $18,000 

8220 So. Vincennes Ave. 
VIncennes 6-1148 

7 kamb. namas $9,500 
Turi būti grynais — reikia pa
baigti pasidalijimo reikalus. 

8526 Fores t Ave. 
BROOKFIELD, ILLINOIS 

Tel. Brookfield 9207-W. 

Parduodamas s ankstą, narna*; i-ma< 

stogos. Saukite: GJ.adstone 5-3332. 

Galite tuojtlll gauti darbą. Atvykusieji 
Lietuviai mielai priimami. Mes išmokina
mi* sąžiningus darbininkus. 

DIRBTUVĖS DARBAS 

HELP WANTED — MOTERYS 

Turime įdomią tarnybą su įvai
riom pareigom, gabiai 

TYPIST-BILLER 
Malonios darbo sąlygos. Proga 
naudoti savo iniciatyva. 5 die
nų, 40 vai. sav. Šaukite: 

IKving 8-8671 

Turimo nuolatine vietą karjera do
minančiai Jaunai moteriai 

S T E \ O G R A P E I 

įdomios pareigos moderniškoje ,,air-
eondltloned" rastinėje. Proga nau
doti savo Iniciatyva. 6 dieną, 37 '/; 
vai. savaltC. Mokys'me sąžiningą nau
jai pradedančią, dirbti. 

Mr. Arnlson 
HArrison 7-9*15 

Karjera susidomėjusiai moteriai tu
rime nuolatinę tarnybą 

BOOKKEEPER 
BUHALTEREI 

Geros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. Pil
na darbininkams priedų programa, įskai
tant Blue Cross, užmokamas atostogas, i«.fonu Mr. Waltcr Gruehot, 
Saukite: 

Pageidautume patyrusios bet Imsime 
pramokusią, mokyklą baigusią. Ma
lonios darbo sąlygos. Jvalrlos parei
gos, kartu Ir ..shorthand". Sąžlnln-

>ga, gabi darbininke tut-Cs progų pro
gresuoti. Kreiptis asmeniškai ar te-

HELP WANTED MOTERYS 
' • • » » » « 

REIKALINGAS BŪTAS 

Ar domitės nuolatine tarnyba su už- Savininkai — skubu: patikima seimą 
tikrinta ateitim? Turime keletą vie- turi gauti 6-6-7 kamb. neapstatyta 
tų tuojau pat 
• MAJlNINKKMį-TyPISTS 
• GKNKRAI* OLERIOAL 

W O B K B R 8 
6 dieną, 37% vai. savaite. Malonios 
darbo sąlygos. Jvalrlos pareigos. Im-
Hime h u d r l a n n a u j a i p r a d e d a n č i a s 
d i r b t i , š a u k i t e M r . Arn l son . 

butą apSild. arba ne. NorStų gauti 
pietvakariuose, ftioj vlotoj išgyveno 
14 m. Naujas savininkas perima, tu
ri lfteitl. Dekoruos. Prašo ftaukti: 

Y Arda 7-&035 

HArrison 7-9415 

DPrneslo narni) savininkai! Atsakin
ga ftelma Ift 4 suaugusią asmenų Jleft-
ko 6-6 kamb. (2 ar 3 mleg.) ne
apstatyto, apšildomo buto. PietinSj 

Reikalinga motpria bendrai na- a r P i o t v a k- mtp»to daly arti geros 
rveiKannga moiens Denarai na transportacijoa 6 m. gyv. dabarti
nių ruošai. Turi mėgti vaikus. nftJ vietoj, oaii tuojau užimti. Geros 

, . , ° . . . rekomend. Skambinti BKv<Tly 8-5770 
Atskiras kambarys, su radiju. _ _ _ _ . ^ — « _ ^ - ^ » _ _ _ _ 

Čia yra geri nuomininkai: vyres
nio amž. pora skubia i turi gauti 4 
kamb. apšildomą butą vakaruose ar
ba šiaure* vakaruose; galt tuojaus 
užimti. Prieinama nuoma; geriausios 
rekomendacijos. Prafto ftaukti: HAy-
market 1-8019 dienomis. IRving 8-
3697 vakarais. 

WAlbrook 5-G767 

STKNOGRAPHF.Il 
F.xperionced 

Permynent. Will \vork for adver-
tising exeeutlve. B day — 40 hr. 
week. Kmployee benefits. Good sa-
lary. Call Mr. Berllner 

TITItNRB MFG. CO. 
2309 S. Ive.b i Ave. 

Crawford 7-8800 

B I L L E R 
nurrough Machlne No. 7200. Kxp. 
Perm. Posltion. ('ongenlal surround- Į 
Ings. B day — 40 hour week. 
ployee nenef ts. Good salary. 

Call for Mr. Herliner 

Savininkai, stal geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmemj sei
mą, 3 dirbantieji, Jleftko 6 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto, apftlld. ar neap-
ftlld. Pageidautų Clcerojė bet eitų ) 
bet kurią pietvak. miesto dalj. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

Em-

Mr. Zube 
LIvingston 8-8300 

BOWNTOWN MOTOR SALES 
2545 S. Michigan Ave. 

CAlumet 5-7340 

Gabiai jaunai moteriai turime 
nuolatine vietą — 

CLERK - TYPIST 
HF.VFIIAGF, DI8TRTBUTOH 

WANTED 
s. s. Terrltory now availabU. Mušt 
be flnaneially able. Opp, for .arge j Imsime sąžiningą naujai pradedan 
earnlnga steady work. 

! aukstaa mūrinis r> kamb : 2 butui 
po 4 kamb ; uždaryta veranda; k ros 
nim apšildomas: prieinama kaina. 

Šaukite: 
YArds 7-9C23 

PROGOS OPPORTUNITIES 
i 

YORK CITY, 

i Parduodama taverna Ir restoranas—• 
gerai įsteigta - gerai einąs biznis: 
puikioj apylinkėj; pilni jrengimai su 
„eirele liar"; ..cooler keg" sistema; 
virtuvS: 3 kamb. ..cottage" užpakaly
je. 60 sfidynlų; prieinamai {kalnuotu 
skubiam pardavimui. Išvykstu i Flo
ridą. Neapleiskite .šią progą. Turite 
pamatyti, Įvertinti, iau'-it e; TOwn-
hall 8-9»72 a r bu TOvvuhalI 3-2405 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. vakuio. 

«(»2« w. 2<ith st., Cicero 
HELP WANTED — MOTERYS 

Dėmesio lietuvės moterys: ar jūs jieskote karjeros? Mes išmoko
me susisiekti su lietuvių šeimomis ir pasiūlyti jiems patarnavi
mo programą dėl vaikų. Alga $75 sav. pradedant. Algos nėra ribo
tos! Proga progresuoti. Ateikite ir aptarkite savo ateitį su.T. 

CHILD TRAINING ASS0CIATI0N 
1018 So. Wabash Ave. 

l l I l t l . S UOTTIdNC. CO. OF 
CHTCAGO 

«R4» S. I » a i k u a y 
l'.i n . i i i . i . i 8 - 8 0 2 3 

SOLDERING & LIGHT 
ftSSEMBLY 

Svarus darbas; $1.25 j vai. pradžiai; 
20 Iki 40 m, amž.; nuolatinis dar
bas; viršvalandžiai; pageidaujama, 
kad būtų balgo 2 m. gimnazijos arba 
panašaus. Ateikite pasirengė darbui, 
jei priimsime. 

SERV0TR0L C0. 
114 W. Illinois St . 

HELP \VANTKD — VYBAI 

{r 
Reikalingi vyrai bendram dirbtuvės darbui. Mes esame dideli 
tikėtojai j tą mintį, kad nėra nieko geresnio kaip, kad būnant 
F A K A N K C S 
Tiems žmonėms, kurie dirba dėl mūsų. Mes turime geriausią 
PRIEDŲ 
sistemą. Jūs galite gauti daugiau pinigų su draugiška programa 
D E L 
jūsų pasilinksminimo ir jūsų patogumų darbe. Visi darbininkų 
priedai. 

JAS. P. MARSH CORP. 

^ 

u l * ! 

:tf>01 W. JIoward EVANSTON AMbassador 2-4300 

Pardavimui 
OROSERIŲ IR MĖSOS 

KRAUTUVE 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuvės. Ilga
laikė nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

PAUDAVIMFI 
Kestaurant ir Fotintuin. Puikiai Jsl-
gyvenes, gerai e lnai biznis, labai ge
roje apylinkSje, pilnai Jrengtaa. 6 
kamb. imtas Ideali vieta porai. Tei
singai įkainuotus. Famatę įvertinsi
te. Saukite 

LAfareMa a -ns i9 
3271 S. Bell 

— I 

DSmeslo! Ideall.ška dideliai Seimai! 
Parduodama grosernC jskaltant pro-
kes Ir Jrenglmus; 25 m. Jstelglmas. 
6 kamb. gyvenamas butas su 3 mleg. 
kamb.; karštu vandeniu ap.šild. 1 ^ 
vonios; Svarus rūsys; uždaryta ve
randa; 2 autom, mūrinis garažus. 
Arti mokyklų Ir bažnyčių; Town of 
Lake apylinkėj; jkalnuota savininko 
prieinamai. Saukite: LA 3-4322 

& 

KIKALINGI D I R B T U V E S 
DARBININKAI 

Nuo 18 iki 45 m. amž. 

Pradžiai alga $1.41 j vai.; 1 % virS 40 vai. 
Nuolatinis darbas. Sveikatos ir gyvybes 

Parsiduoda taverna labai pigiai 
del ligos. Tiktai $2,500. 

Kreipkitės: 

5405 So. Maplewood Ave. 
GRovehill 6-9310 

Čia yra nuolatii i is:darbas ener
gingam 

MECHANICAL DRAFTSMAN 
(BRAIŽYTOJUI) 

Geros darbo sąlygos, proga da
ry t i pažangą; gausūs priedai; 
užmokama šventes, atostogos ir 
ligonine. Prašo atsinešti su sa
vim pavyzdžius savo darbo. 

Crown Rhcostat & 
Supply Co. 

3465 No. Kimball 
'PROGOS**-^~~opi^RTramEs" 

Pardavimui dantis to įs taiga; 
gera proga lietuviškai kalban
čiam dantistui. 

4055 Archer Ave. 
2-tras augš tas 

Savininkas parduoda užkandinę ir 
mokyklos medžiagų krautuvę; geras 
įsteigimas; gerai c;nq.s biznis; pui
kioje apylinkėje arti mokyklos; 3 
kamb. butas; R.O.T.C. prekes; pri
einama kaina "skubiam pardavimui; 
puiki proga pprai; pamatykite, įver
tinsite. DIversey 8-4272 nuo 8:30 iki 
10:30 ryto Ir po 3:30 po pietų. 

čia dirbti. GerOl darbo sąlygos, Jval
rlos pareigos. Proga progresuoti. 

Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
1502 W. 21st St. 

CAnal 6-6200 

Nuolatine tarnyba kar jera susi
domėjusiai jaunai moteriai 

Sales Mgr. 

SEKRETOREI 
Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. Pulkus atlyginimas. Daug 
prl«dų. Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
CAnal 6-6200 

1502 W. 21st St. 

Ar jleškote nuolatinio darbo su pro
gom progresuoti? .Mes turime jums 
vietą 

STEN0GRAPHER 
Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. 5 dieną savaltS. Air-eondl-
tloned" raštin€. i m s budrią naujai 
pradedančią dirbti. Saukite. . 

WHitehall 4-2100 
SOLDERING & LIGHT 

ASSEMBLY 
Svarus darbas; pradž'al $1.10 vai.; 
}Q Iki 35 m. amž.; nuolatinis darbas; 
vlrSvalandžlal; pageidaujama, kad bO 
tą balge 2 m. gimnazijos arba pa
našaus; ateikite pasirengė darbui, 
Jei priimsime. 

SERV0TR0L C0. 
114 W. Illinois St. 

PAOR CANDY 
In Alr-Conditloned eomfort. 

Kxperience preferred, but we wlll 
train. C.ood I'ay. Uniforms furnlshod. 

„Free Coffee" 

STEVEN CANDY KITCHENS 
611 N. Sacramento Blvd. 

TURNER MFG. CO. 
2309 S. Keeler Ave. 

Crawford 7-8800 

WAITRESSES 

l,-,ull or part tltne. Days and even-
Ings. Oood salary. Plūs tlps. Meals 
and uniforms furnlshed. 

APPLY: 

ROBIN HOOD'S BARN 
420 Touhy 

PARK RIDGE, ILL. 

Reikalinga siuvamu mašinų 

OPERATORES 
patyrusios dėl „binding arba 
overedzing". Geras atlyginimas. 
40 arba 44 vai. sav.; apmoka
ma ligoninė ir gyvybės apdrau
dimas. 

WELMAID PROD. 

1529 VV. Armitage 

Ar Jfls JleAkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? Mos turime dar
bus d61 gabią mergaičią ftlose sri
tyse; 

MAŠININKEI 
BENDRAM JSTAlfiOS 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos; jvalrlos f a -
reigos; priimsime ir pradedančią dar
bą; gausūs priedai; ateikite arba 
šaukite ir aptarkite savo ateltj su... 

Pacific Mutual Life Ins. Co. 
105 W. Adams St. 

Kamb. 221 

Atsakinga pora ir vienas troją m*»tą 
vaikas skubiai Jleftko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. Paleidžia
mas ift kariuomenės, norėtą buto iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroju vie
toje Calumet apylinkėje, pageidautą 
Hammond'e. Skambinti 

ItiisKvIl 7818 

Patikima fteima .t suaugusią as-
meną, stalius, žmona, invalide duk
tė skubiai turi gauti 2 mieg. kamb. 
neapstatyta, apftild. butą: norėtą 
gauti ant pirmo aukftto "Kngllsh" 
rūsy arba namą; Lake Central arba 
Austin apylinkėj. Mano pirkti namą. 
Oerlausios rekomendacijos. Saukite: 
COlumbus 1-6549. 

Vidutinio amž. pora skubiai turi 
gauti 4 kamb. neapstatyta butą va-
karuoso arba pietvakaruose. Neturi 
naminią gyvullą. Oaus savo gazo 
apftild. š ioj vietoj iftgyveno 7 m. Sa
vininkas užima del savęs. Geriausios 
rekomendacijos. Prafto ftaukti: TAy-
lor 9-0528. 

DCmeslo savininkai — suaugusiu 4 
asmeną katalikiška fteima (3 dir
banti) skubiai turi gauti 2 arba 3 
miegam, kamb. neapstatyta. apftild. 
butą vakaruose arba pietvakariuos". 
Šioj vietoj iftgyveno 12 m. Turi Ift-
oitl dei Congress St. Hlghway. De
koruos. Prafto ftaukti: 

N F vada 8-20&5 

Dėmesio savininkai — patikima Sei
mą skubiai turi gauti 6-7 kamb. ne
apstatyta, apftild. butą arba namą. 
Bent kurioj gražioj pietą apylinkėj. 
Mokės lkl $100 men. dei apftild. Pra
fto ftaukti: ENfflc\vood 4-9221 dei 
nuomininką, kurie jums patiks. 

Savininkai jūsą pagalba pageidauja
ma: jauna patikima pora su 2 ma
žais vaikučiais turi apleisti kuo 
grelfiau — drėgna rūsy. Nori gauti 
4 arba 5 kamb. neapstatyta butą su 
kiemu, bent kurioj gražioj apylinkėj 
pietą rytuose arba pietvakariuose, 
prie gero susisiekimo. Prafto ftaukti: 

DOrehester 3-3830 arba 
BAyport 1-68(19 

Reikalinga moteris prie 6 m6n. kū
dikio lietuvlą šeimoje Roselande. Ga
lės ateidinėti, arba gyventi vietoje. 

Kreiptis telefonu 
. COnunodore 4-5138 

REIKALINGOS 
MOTERYS 

Bendram fabriko darbui 

Savininkai, čia yra geri nuomininkai: 
3 patikimi suaugę asmens, visi dirba, 
skubiai turi gauti 2 arba 3 miegam, 
neapstatyta butą ant 2-tro arba 3-eio 
augftto South Shore apylinkėj arti 
I. C. šioj vietoj iftgyveno 21 m.: na
mas parduotas. 32 m. iftdirbo toj pa
čioj vietoj. Pi a'o saukti: STato 2-
9626 Šiokioms dienos; Kl.nvvood 6-
6761 fteštad., sekmad. ir vakarais. 

Dėmesio, namą savininkai. S suaugę. 
2 dirbantieji, skubiai Jleftko 6-C 
kamb. neapstatyto buto. pageidautą 
neapšildomo, pietvak. miesto daly \ 
vakarus nuo Ash'and Ave. Jei gali
ma pirmame augftto. 14 m. gyv. da
bartinėj vietoj. Savininkas sau uži-

N a k t i n e p a m a i n a 4 : J 0 V. V. IKI ma. Geros rekomend. Prieinama nuo-

1:30 v. ry to 

MOLDED PRODUCTS CORP. 
4533 VV. Harrison S t 

Parduodama grožio saliomis; gerai 
•|,jstelgta; gerai oinąs biznis; puikioj 

Parduodama maisto krautuve •— ge- apylinkėj Siaurės vakaruose: 4 

apdraudimas 

LLOYD A. FRY ROOFING COMPANY 
5818 So. Archer Rd. Summit, Illinois 

ras jstelglmas; gerai einąs biznis; 
puikioj apylinkėj; pilna prekią; ga
rinis stalas; idealiftka proga padi
dint blznj; ilga sutartis; prieinamai 
jkalnuota skubiam pardavimui. Sa
vininkas negali apsidirbti; pamatyki
te, j vertinsite. Saukite: SPrliig 7-2090 

f ' = 
. Parduodama taverna ir namas — ge 
I ras Jstelglmas; darantis gorą blznj 
| puikioj apylinkėj: n6ra konkurenci-
• Jos; pilnai {rengta gyvenama vieta: 

6 miegam, kamb.; didele sale. kuri 
gali būti vaartojama kaip po valgo
masis kamb.; ifttlsas rūsys; alyva ap
ftild.; pulki proga porai. Įkainuota 
prieinamai skubiam pardavimui, gau
kite: Beiisenvlllo 20. 

kamb. imtas užpakalyje. Idealiftka 
proga porai: prieinama kaina sku
biam pardavimui. Pamatykite, .ver
tinsite, šaukite: 

Hl 'mbohlt 6-2344 
1016 N. Noblo 

Cia yra gerai atlyginamas darbas dėl energingų vyrų. Mes išmo
kysime — aptarnauti savus žmones, kaip po instruktorius dėl ap
tarnavimo programos vaikams. Alga $75. sav. Nuolatinis darbas, 
proga daryti pažangą. Ateikite ryte — Mr. Paul Wells. 

CHILD TRAINING ASS0CIATI0N 
* 

1018 So. Waba*h Ave. 

HELP WAOTED MOTERYS 

Parduodama grosernė, mėsine Ir na
mas. Geras Jstelglmas; daro gerą 
blznj; puikioj apylinkėj; n6ra kon-
kureneijos pilna prekią. 6; kamb. bu
tas užpakalyje; pulki proga mėsinin
kui. Įkainuota skubiam pardavimui; 
pamatykite, jvertlnslte. Kaftyklte: 

ROdney 3-9560 

Parduodama taverna; goral jstelgta; 
gerai einąs biznis; pu'k'oj apylinkėj 
ant kampo; pilnai Jn-ngta; moder
niški Jrengimai; idealiftka proga po
rai. Pamatykite, jvertlnslte. šaukite: 

Vlrglnla 7-9015 
po 1 vai. po plotą. 
4016 So. Culifomla 

Ar jūs domitės nuolatiniu 
darbu? 

WAGNER BAKING CORP. 
Turi vietą tuojau pat gabiai 

GENERAL OFFICE CLERK 
Tins gabią naujai pradedančią dirbti. 
Malonios darbo sąlygos. Jvalrlos pa
reigos. Proga vartoti savo Iniciatyvą. 
Pageidautą su „eomptomotry" paty
l imu. 

Waįner Baking Corp. 
1751 W. Hubbard St. 
HAymarket 1-7100 

CLERK - TYPIST 
PERMANENT 

5 day week. Good s tar t ing sa
lary. Modern office. 

Call. Mr. Kearns 
KEliance 5-2300 

REIKALINGAS BUTAS 

Dėmesio savininkai — patikima po
ra, Commonvvealth Edison tarnauto-

ma. Saukite Gltovehlll 6-2132 prleft 
2 vai. popiet. 

DCmeslo. namą savininkai! Patikima 
pora. abu dirbantieji, jieško 3-4 
kamb. neapstatyto, apsild. buto. Bet 
kurioje gražioje pietinėj m b s t o da
ly. Dekoruos. Gali tuojau užimti. Ge
ros rekomend. &iuklte Ttimasaitskas, 

l iAfayeUe 3-4771 

Mechanikos Inžinierius, Žmona, lau
kianti kūdikio, jleSko 3-4 ar 5 kamb. 
neapstatyto. apS Id. buto plet. ar 
pietvak. miesto daly, jei galima Mar-
quette Park apylinkėj, lkl $76. De
koruos. Geros rekomend. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite: 

WAlbrook 3-4052 

Dėmesio, namą savininkai! šeima IŠ 
4 suaugusią, 3 dirbantieji, jieftko 5-6 

Jas su 2 mažais vaikučiais skubiai k a m b n e a p ; t a t y t o buto. ' Pageidautą 
pietrytinėj miesto daly. arti Illinois 
Central, švarūs, ramūs, patikimi nuo
mininkai. Nuo $90 iki $115. Butas 
tuojau reikalingas. Geros rekomend. 

\ liireiiii. s 6-0088 

LIGHT FACT0RY W0RK 
P E R M A N E N T 

Pleasant vvorking conditions. 

Storkline Furniturc 
Corp. 

4420 W. 26th Street 
<*"ia yra nuolatinis darbas dei gabios 

MAŠININKES — 
BENDRAM ĮSTAIGOS 

DARBUI 
Malonios darbo sąlygos; Jvalrlos pa
reigos; priimsimo Ir gabią pradedan- Pageidaujamas savininkas: jauna po 
čią darbą; 5 d. sav.; gausūs priedai, I ra (sugr}žes veteranas) ir mažas vai 
jskaltant užmokamas šventes, atosto- kutls, dabar susigrūdę su giminėmis, gout"h "snoro "aDyHnk*6j"»K"arM Il l inois 

skubiai turi gauti 3-4 kamb ne- Central. (Turi būti 1-maa arba 2-ras 
apstatytą butą pietvakariuose Jei J- aukštas) . Mokės iki *90 m6n. Ge-
manoma Marąuette Park'o apylinkėj. r , a u 8 i 0 8 rekomendacijos. PraSo Sauk-
Mokes Ik $60 m6n.; geriausios re- t i : 8 A g l n a w 1-3087 arba REgent 4-
komendacljos. PraSo Saukti: «129 

HEnilock 4-5083 | ' 

turi gauti 4 arba 5 kamb. neapsta
tyta, apsild. arba ne butą pietva
kariuose. Gali tuojaus užimti. Geriau 
šios rekomendacijos. Prafto saukti: 

l lOekwel l 2-7603 

Dėmesio savininkai — patikima Sei
mą 4 asmeną — berniukas 9 m., 
mergaitė 16, skubiai turi gauti 5 

DCmeslo, namą savininkai! Grjžes ve
teranas, dirbantis Commonvvealth K-
dison Co., žmona ir vaikas žūtbūtinai 

kamb neapstatyta. apSild. arba ne r o t k a i i n g i ' 4-6 kamb. neapstatyto bu-
butą bent kuriam vakarą prlemies 
tyje. Šioj vietoj ISgyveno 18 m. Mo 
kes iki 80 m6n. už apftild. Geriau 
šios rekomendacijos. Prašo ftaukti: 

BIshop 7-0120 

to, pageidautą, šildomo, ftiaurvak. 
miesto daly. Dekoruos, lkl $65. Ge
ros rekomend. Ramus, pageidaujami 
nuomininkai. PraSo skambinti 

SPauldlng 2-8474 

VIDUTINIO amž. pora turi gauti 
mleg. kamb. neapstatyta butą 

gas — ligonine. Proga daryti pa
žangą, šaukite arba atclklto ir ap-
tarklto savo ateit} pas... 

Schrade - Batterson 
Co. 

806 W. Washington Blvd. 
CHesapeake 3-9400 

Dėmesio, namą savininkai. Vidutinio Dirbanti pora skubiai turi gauti 8-4 
amž. naSie, finansiškai atsakinga, kamb. apstatytą butą, vakarą prle-
skublai jleftko 3 ar 4 kamb. neap- mlestyje. Mokės nuo $100 lkl 126 J 
statyto buto, su apSild., pietvak. mles m6n.; nori tuojaus užimti;; praSj 
to daly. 10 m. gyv. dabartinėj vietoj, ftaukti: 
Naujas savininkas varo lauk. Geros REl ianoe 5-2300 
rekomend. Skambinti prieš 6 vai. po pietą Šiokiomis 

Vl ig ln ia 7-4050 l dienomis. 

• 
. . .. 
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GRA2I TALKA 
JAU PERŽENGTA \ ANTRA. PUSĘ BARO 

Lietuva Vasario 16 G.maazijai Bar. Nr. 64 c/o Mr, Fr. Shime-
remti susitelkė jau per 1200 lie-laitis, 1271 Allaid AveM Verdun, 
tuvių. Susidėję būreliais ir net po 
vieną pasižada per ištisus metus 
išlaikyti po vieną mokinį, mokė
dami po 20 dolerių kas mėnuo. 

P. O., Canada. lsl. Bretšneiderį 
Gustavą, III kl. mok., nuo 1. 6. 
1952. 

Tautiečiai, padekite 
nelaimi|e 

Antanas Subockis, gimęs 1920 
m. Lietuvoje, atvyko J JA V-bss 
1949. V. 1. Apsigyveno Chicagoj, 
dirbo Pullman Stanūard M-ring 
Co., vėliau Ford Motor Cx 1950 
m. spalio 1 d. buvo auto katast 

a* u- u n T^*I, „ x „Ag.-.,, I rofoie sunkiai sužeistas ir gydo-
64 būreliai! Dėka g e r a š i r d ž i ų < J

 i r i o 8 e chieagos ligoninėse. 
Tokia graži talka! Tokia talka, tautiečių, dėka sunkiai dirbančių Kiek pasveikęs, grįžo į darbą, bet 

liga po katastrofos vėl paaštrėjo. 
Buvo pasiųstas į Mayo kliniką iš 

kokios nė per didžiausią rugia- j ir mokslą branginančių lietuvių, 
pjūtę Tėvynėje nebūdavo. Ir ta ,64 Vasario 16 Gimnazijos moki 
didžioji talka padeda dabar moks- niai aprūpinti visiems metams. 
lus einančiam mūsų jaunimui, J 
rimtai besiruošiančiam \ laisvą 
Lietuvą, kur lauks jų didelis at
kūrimo darbas, pareikalausiantis 
taip pat didelės, bet jau kitokios 
talkos. 

Štai toliau einantieji didieji Va
sario 16 Gimnazijos talkininkai, 
mieli mūsų jaunimo rėmėjai: 

Būr. Nr. 57 c/o Mr. Jurgis Jan
kus, 104 Weeger St., Rochester 5, 
N. Y., USA. Išlaiko Hochleitnery-
tę Ireną, III kl. mok., nuo 1. 7. 
1952. U*%! 

Būr. Nr. 58 c/o Mr. Pranas Sa-
ladžius, 308 Alphonse St., Roches
ter 5, N. Y., USA. Išl. Mozūrą 
Zigmontą, I kl. mok., nuo 1. 7. 52. 

Būr. N r. 59 c/o Mr. Ant. Sa
baliauskas, 251 Alphonse Street, 
Rochester 5, N. Y., USA. Išl. Ar
lauską Eduardą, IV kl. mok., nuo 
1. 7. 52. 

Vasario 16 Gimnazija turi 115 
mokinių, norinčių mokytis lietu
viškoje mokykloje ir būti naudin
gais kada nors laisvai Lietuvai ir 
lietuvių tautai. Kas parems dar 
kitus, neturinčius globėjų? Tuo 
tarpu jų daliai telieka Balfo do
vanos ir vienkartinės, nepastovios 
geros valios lietuvių ir įvairių or
ganizacijų aukos. 

Gimnazija turi padėti dar ir 
pradžios mokyxlai, kuri ruošia jai 
prieauglio — 1)9 mokinius, iš ku
rių 16 taip pat gyvena gimnazi
jos bendrabutyje. Į pradžios mo
kyklą taip pat suėję lietuviukai, 
kurie nori mokytis lietuviškoje 
mokykloje ir toliau eiti mokslus 
Vasario 16 Gimnazijoje. Jie papil
dys išstojusius ir baigusius Gim
naziją. 

Didesnioji pusė gimnazijos mo-
Būr. Nr. 60 c/o Mr. Petras Bal- | k i n i ų ( 6 4 ) j a u t u r i globėjus, t a 

Sius, 1424 
Pa., USA 

v v v./ ~ — - —-- i n u u ų \w*f j a u I U I I giui^zjuo, i a -
S. 3rd St., Philadelpnia, ; č i a u M d a r n e t u r i j ų > 0 i r j i e m a . 
Išl. Petraitytę Metą, I l o n ė t ų b u t į aprūpinti ir užtikrinti, kl. mok., ir Šulcą Hermaną, III 

kl. mok., nuo 1. 4. 1952. 
Būr. Nr. 62 c/o Mr. Justas Pla-

šinaitis, 170 MJ Melrose St., Brock-
ton, Mass., USA. Išl. Majauskaitę 
Valę, III kl. mok., nuo 1. 8. 1952. 

Būr. Nr. 63 Toronto Ateitinin
kų Kuopa c/o Mr. Karolis Abro
maitis, 279 VVestmoreland Ave., 
Toronto, Ont, Canada. Išl. Vasi
liauską Edmundą, III kl. mok., 
nuo 1. 8. 1952. 

kad galėtų mokytis ir ruoštis Lie 
tuvos, o drauge ir visos žmonijos 
gerovei. 

Taigi kviečiame dar į didžiąją 
talką. 

Per šviesą į laisvę ir žmonišku
mą! 

Vasario 16 Gimnazija 
Adresas: Litauisches Gymna-

sium, (23) Diepholz-Flugplatz 
>Block Nr. 7, Germany, Brit. Zone. 

tirti; kainavo ten apie $960. Liga 
nepagerėjo ir visą laiką ėjo blo
gyn. 

Dabar beveik suparalyžuotas, 
dirbti negali. Lėšų nėra nei pra
gyvenimui, nei gydymui. Susidarė 
sunki padėtis. Turtingesniųjų gi
minių, kurie galėtų sušelpti, nė
ra. 

A. Subockis kreipėsi į Cook 
County D-ment of Wolfare. Kaip 
neišgyvenęs 5 metų JA V-bėse jo
kios pašalpos gauti negali. 

Aš kreipiuosi i buv. Schvvein-
furto ir kitų stovyklų gyventojus, 
geros girdies lietuvius vyrus i r ' 
moteris: padėkite artimui nelai-1 
mėje, gelbėkite nuo bado ir mir-1 
ties. Antano Subockio adresas: | 
A. Subockis, 7832 So. Eberhart, j 
Chicago 19, 111. 

Taip pat pinigus galima siųsti. 
sudarytam A. Subockiui šelpti ko
miteto pirmininkui A. Garmui, j 
1739 So. Halsted St.. Chicago S, 
UI. — Dr, A. Garmus 

galėsime nupirkti net 3795 gra
žiausias plytas ir įmūryti cicerie-
čių vardu į bažnyčios sienas! Dė
koju širdingai ponioms A. Petite-
vičienei, T. Stučinbkienei ir A. 
Kaikarienei ir visoms bei visiems, 
kurie ^gelbėjo Mrs. Jelenai Mo
tiekaitienei vaišinti Bingo Party 
rrečius. O poniai Motiekaitienei 
dar atskirai dėkoju, nes ji pasi
darė pilnoji bažnytėlės fundatorG, 
pati viena paaukodama $100. Kiti 
aukojo Irgi labai gražias sumas: 
Ankevičiai $10, O. Jenkauskienė 
$12, Mrs. Diržius, F. Patarapas 
O. Bukauskienė, E. Montvilienė. 
O. A. Kass, A. Davidonis ir J. 
Kerulis po $5. Gi ponas Jonukas 
Kerulis nepasitenkina organizuo
damas aukas, bet ir pats asme
niškai jau į antrą dolerių šimtinę 
gerokai pasivaręs. Visiems krūvoj 
ir kiekvienam atskirai širdingiau
siai dėkui ir prižadu maldas. 

Gi "Draugo" Redakcijai labai, 
labai dtkoju u i nuolatinį mano at-
I M I • 11« »••—m mm I I I M I I I I — t Š i — — — W 0 Š * • ' • • • ! » • • — ^ i M H M ^ 
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sišaukimų ir garsinimų talpinimą. 
Ačiū! 

Hev. Jonas Bružlkas, S. J. 
Caigua 3711, Montevideo, 

URUGUAY, S. A. 

Padėka clceriečiams 
Užsisakykite baldus 

tiesiai i i lietuvių dirbtuvei 

LAIŠKAI PASTABOS, NUOMONES 
Reikia daugiau aiškumo 

Sunku man išreikšti žodžiais 
tuos jausmus, kurie kiic, gavus iš 
Cicero parapijos didelę auką lie
tuvių katalikų bažnytėlės statybai 
Urugvajuj. Tegul Geroji Jėzaus 
širdis Jums už tai atlygina, o aš 
tik galiu paaukoti už Jus savo 
maldas. Labiaus'ai dėkoju gerb. 
ponui Jonui Keruliui ir p. Motie
kaitienei, kurie labiausiai pasidar
bavo, kad gražiai pasisekė Bingo 
Party. rugp. 2 d. ir davė $220.00. ; 

I Tai tikrai didelė pagalba. Už tai . prieš įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomlflkla 

Pas mus galite nusipirkti Įvairių ra 
*ių baldus, aamu. reikmenis: ftaldy-
ftių baldus, namų reikmenis: saliono 
*etus, miegamųjų setus ir kitus bai
lus. 

ARCHER AVENUK 
FURNITURB CO. 

Sav. JUOZAS KAZIKA1T18 
4140 Areher Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 

A. f A. 
KLEMENTAS K AlltIK 

Gyveno 1429 S. 49th Ct., Cicero 
Mlr6 rugp. 26, 19E2, 7.16 vai. 

ryte, sulaukęs puses amžiaus. 
Olm6 Lietuvoj. Kilo ift Voly-

klų apskr., Panevėžio parep., 
Mažoinių kaimo. 

Amerikoje ifi*ryvcno 48 m. 
Palikto dideliame nuliūdime 

žmona Kotrina, po tėvais Kie
maitis; sūnus Pranciškus, marti 
Dorothy; duktG Dolores; posū
nis Alexander, marti Mary; dvi 
podukros: Ann Shimkus ir Jos 
vyras Jonas; Bcrnice Skili ir 
Jos vyras Slmon. Posūnis Vin
cas ir 10 anūkų. Brolis Jurgis, 
žmona Stclla ir Jo šeima. Du 
broliai Lietuvoj: Bolislovas ir 
Jonas; SOPUO Sto/anija Dominas 
ir vyras Jonas, New Foundland. 
BrolienC Marta Kalrls ir jos 
šeima. Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų. 

PriklausS prio Lietuvių Ka
reivių draugy&tes; Chicago's 
Lietuvių draugystes; Local 241 
Streetcar Mcn> Union. 

Kūnas pašarvotas A. Vasal-
tis-Vance, 144G So. 50th Ave., 
Cicero. 

Laidotuvių Jvyks šeštadieni, 
rugp. 80 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas \ šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldom 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas } šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, .sūnus, duk-
i<\ posūnis, podukros, broliai. 
ir kiti gtminCs. 

Laidotuvių direktorius A. Va-
saitis-Vance. Tel. OL 2-1003. 

rtf 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chieagos lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų' išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chieagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

I 
4181-83 

Archer Ave. t u n u i t u r c 
Lengvi išsimokejimai pritaikomi vfciema. 

LAfayette 
3-3171 

BBC -f 

Kaip gi atrodytų, jei rašytume: 
sv. sv. (svarai), dol. dol. (dole-

Clevelande pasklido gandas, kad riai), lt lt (litai), km km (ki-' 
po 3 savaičių būsianti pradėta lometrai), ha ha (hektarai), m m 
spausdinti bendrinė enciklopedija (metrai, čia jau gautųsi vietoj me 
ir kad per 5 metus būsią išleista ! trų — milimetrai). 
25 tomai. Tai milžiniškas užsimo 
jimas, dėl kurio tikslingumo clc-
velandicčiai rimtai abejoja, nes 
mano, jog pirmon galvon reikia 
mūsų lituanistinei m o k s l a i va
dovėlių ir lituanistinės enciklope 

P. Bloznelis 

Dėkoja už sveikinimą 

PARDAVIMUI 

Western Auto txchange 
Autorizuotas dylerta, kurį kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

M e s t u r i m e v i r i 1 0 0 Įvair iaus ių 

užsisakyti tiesiai 18 mūsų dirbtuvea. 
Jei pageidaujate, *al*Sime duoti Ir 
kredltan. 
miiiiiiiiiiiiiuiiiitiiutniiuiiiiî iiiuiiiiiii 

UDAi i I : S T A T I « : 

Savininkas parduoda 7 kamb. mūr 
narna. ltusulluotaB, padidinama pnsto 
gre. Idoali vieta priaugančiai Solmal 
Kražiai apsodintas, puikiai dokoruo- i 
tas. Tulp pat jcalima pirkti t skly- Į 

Chieagos skautininkių draugovė Datikrintų ir garantuotų automo-. P"» •» I l ' f d ^ " ; ,
0

B ^ ^ ; r l n ^ U ^ l n u o U 

., . T» i u u . . . < nori skubiai parduoti. SauKitc 
pasveikino Pennsylvamjos guber- Ulių. 

d iyo;" l ie \uvor;7oTr gandar"Ben- f ^ l u * ? S ; r f e U» Ji° a £ ? 1 JfiS?**** M * ^ ' - g * Į E * W 
drinės enciklopedijos leidimas tu- t a r t * š l l t * »r teisingą žodi hetu-' Butelks Jums saKnin^auslą ir 

iklopedijos 
retų būti bent metams atidėtas ir V1Ų t a u t 0 . 8 l « 8 v « 8 

geriau spaudoj išdiskutuotas. Jei »epos men. 20 d. 
visi lietuviai galvoja taip, kaip ! I , *» ^ e l k i n , n l ? e ^ f ™ * 0 ™ 8 

elevelandiškiai. tai bendrinės lie- if>8.ak« Wtu padftkos laišku skau-
tuvių enciklopedijos leidėjai maža timnkems. Jis nuoširdžiai dėkoja 

reikalu š. m. 1 raandaugiausią patarnavimą. 
Atsarga gftdos nedaro. 

\Ml.al4.n K-ai«a 
518 YV. lUKKsevelt \Vheaton, 111. 

turės prenumeratorių. Clevelan-
diškiai dar visai neparengti pa
lankiam tokios enciklopedijos su
tikimui, kurios leidėjo atsilanky
mas Clevelandr sukėlė ne entu
ziazmą savo darbui, o susijaudini
mą, kad didelis darbas pradeda
mas ne iš to galo. Čia manoma, 
kad mums aktualesni mokykliniai 
vadovėliai, negu bendrinė enciklo
pedija. 

Bendrinės enciklopedijos leidė
jai turėtų visuomenę įtikinti, ko
dėl ta milžiniška knyga yra ak
tualesnė, negu kitos pasigendamoe 
knygos. Jeigu visuomenė nebus 
perorientuota, leidėjai neturės 
daugiau pelno, kaip "Zablockis 
ant muilo". — S. O. 

visoms skautininkėms, pasirašiu
sioms Jam pasiųstą raštą. 

Z. J. 

SOPHIE BARČUS 
Iš U ( i i s stoties - - ltanffa 1390 

PIRMAI), iki PUNKTĄ D. 
8:45 iki »:SC vai. ryte 

ftttATAD. H-:.O Iki »:H0 vai. ryte 
MKTi'VlftKOS VAKAItrftKOS 

K tos put Htotie» r .HMAiti iMo 
vukare m. > :. iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWKldL 8T. 

Chicago 29, 111. H K m l o c k 4-2413 
• i • - i i i i 

Prieš perkant automobili, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTA8 
Western Auto Exohang» 

6400 So. W«stern Ave. 
REpnhlic 7-a;00 

Kmerald Avo. arti 34-toH Ht. par
duodama G kamb. nuosavybe; co*n-
tralinlH apftlld.; galite tuojaus užimti. 

Union Avo arti 48-ton St. parcluo-
ilumuH B kunti). niodiniH naman; karfl-
to vandcnH aiiojin'.s apSild.; f> mieg. 
kamb. rūsyje Išnuomojami už $38.00 
sav. 

l ,oomls arti 81-IUOH Kt. parduoda- Į 
ma saldainiu ir delikatese, krautuvo Į 
BU B butais. Kaina už bizni ir H&m| 
10,500. 

i 

VYallaee 8t. arti 35-tos Ht. par- j 
duodama krautuve Ir 2 butai. 

1961 m. Kenmore Oas rangi, Nau- M«i turime kitokių nuosavybuj 
jus stiprus klevo medžio virtuves kaip po namų. Imtų ir biznių par-
setas (stalas Ir 4 kėdes) tr kiti na- davimui Ir mielai mes juos jums 
mu, reikmenys. IftU) m. „Plymouth" parodysime, 
automobilis eonvertible. mažai važi
nėtas. Kreiptis; M r. Don Sehuster 
(2nd fl. front). 

23IK No. M'avltt Ktr. 
Telef. OUrtHide 1-SH57 

4r 

Taisytinas klaidos 
Kaž kodėl lietuvių rašyboj var

tojama — d. d. arba nr. nr., ra-
šint sutrumpintai dienas arba nu
merius daugiskaitoj. Toks rašy
mas klaidingas ir apsunkina ra
šybą. 

Sutrumpintai turėtų būt rašo
ma, tiek vienaskaitoj, tiek dau
giskaitoj, po vieną d. arba nr., o 
ne d.d. arba nr.nr. Niekam negali 
kilti abejonė del vienaskaitos ar 
daugiskaitos, jei parašyta vienas 
d. ir vienas nr., skaitlinės prieš 
šias raides parodo ar yra vienas
kaita ar daugiskaita ir apie kiek 
dienų ar numerių kalbama. 

1 pėdų ilgumo, 18 col. s torumo, 
rūky ta 

i lirrrv Brand Kilbasa 
bus duodama kaip dovana p n e 

tikėtų 

DRAUGO 
METINIAM IŠVAŽIAVIME 

Rugsėjo 1 d., 1952 m. 
(Labor D a j ) 

VVTAUTO F A R K E 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracas, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemo* kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime didety pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 
Pagal Tusu Užsakymą. 

įsi 15} \į\ 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INO. 
Lietuviy Krautuve 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8 E M 7 U 

^ : 

Atidarą Plrnr Jlenlo Ir Ketvirtadienio vakaralu lkl 9: t0 
Uždaryta aekmadlenlaia 

ae ^p 
• \ 

mmmmmmmm* 

GORDON RKALTY CO. 
HOO \v. SBln st. 

YAnls 7-l:t29 

A. t A. 
Konstancija Gudaitis 

(I'o pirmu vyru l.AHAN AUS-
KAS, po tėval.s AlvIšAI'SKAlTft) 

Gyveno 1420 So. 49th Ave., 
Cicoro, UI. 

Mlri 1952 m. ru?p. 25 d., 
6;S0 v.v., HuluukiiH pusCu aniž. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Vii 
kaviSkio apskr., Vištyčio par., 
r.iiitimiii kaimo. 

Amerikoje iftfi:yvono 41 m. 
Paalliko dldclianie nulifldime 

vyras Jonas; trys dukterys: Hc-
lon Kuberu, žentas James; Ona 
Huit, zentuH Bernard; Kmily 
Budaez; sūnus Alfonsas I^aba-
nauskas. marti Lorraine; po
sūnis Jonas Gudaitis, Jo žmona 
Kleonoie; podukra Julta Ger-
cas ir Jos vyras Povilas; po
dukra Helen l^ackman Ir jo» 
vyras Kugrene; )4 anūku. Lie
tuvoj liko 2 broliai: Silvestras 
ir Vincentas; Argentinoje bro
lis Jonas Ališauskas su Šeima, 
brolio sūnus Juozas Ališauskas 
su Creima; pusbrolis Viktoras 
Ališauskas su šeima ir kiti gi-
nUnfis, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Alfredas 
Vasaitls-Vancc koplyčioje, 144(i 
So. 50tb Ave., Cicero, 111. 

la idotuves jvyks penktadieni 
rugpjūčio mčn. 29 d., Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydy
ta J Šv. Antano parapijos baž
nyčių., kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydčta j šv. Ka
zimiero kapine*. 

Nuoširdžiai kvicč'ame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyruh, dukterys, 
žentui, .-MUMIS, marti, posūnis, 
|MMluki'<»K, broliai, pusbrolis ir 
kiti vimiin -. 

liiiidotuvtu direktorius Alfre
das Vasaltls-Vanre. OI. 2-1003. 

John V. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r B I s h o p 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA I R NAKTĮ 

Ha. mm.-mm" .mM&xmW u JtmV*'••*** mm r -mm:-.. • • §•• c • • 

&NTH0NY B. PETKUS 
l^IDOTUVIŲ D^CTOIOUS 

6812 SO. W E S T E R N AVE. 1410 S. 50d» AVE. 
CHICAGO* I1JL CICERO r I L L 

GRovehilI 6 0 1 4 2 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 3-2109 

SEPUTtS 

P 
**į2įfS* 

iMBX\SS> 
• 

n 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0M 
— —vlnlnko —• 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West I IHh Street 
Vienas Blokas uuo Kapinių 

DidUaastas PaminkUuns 
Planų PaalHnklman MIw»^ 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

LIŪDESIO VALANDOJ 
ŠštkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVfstern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

«•• 

r 

• » 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TpLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

IU0ZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL 
TeL VVAIbrook 5-9209 

^ ' * . • • 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mrs kviečiame lietuvius pasidčti savo taupomus pinigus j Chicago Savings and lx>an Association, kuri yra propon ionaliai viena iš 

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

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

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

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

J O H N P A K E L , P r e s i d e n t 

I I T T U i / I f r I f A i V J T i l I f 1 ii Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir 'penktadieniais nuo 9 iki 4 
L i t 1 U V \jhl\ J M / H l l / a P° Pictu- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais ufcUryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
• 

*-*. .» i. — • • m • ui, • i I I ' t n n U r t • * i I '» • i 
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SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

M c* turime koplyčia* 
v 1 s o a e Chicm«b« » 

JtoM'lanrio dalyse 1 r 
i nu jaus patar-

naiijam. 

Anibulan.su putarnavi-
mna y r a teiklamaa 
dieną Ir n a k t J. Rei
kale gaukite 
mus. JQL 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 We»t 23rd PLACE TeL Vlrgilnia 74W7» 
10756 S. MICIIIGAN AVE. PUUioan 5-127# 

PETRAS P. GURSKIS 
659 Weat 18th STREET Tel. SE«.ley *-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
U46 South 50th AVE., CICERO, ILU Tel. OLymiplo 2-l«0» 

POVILAS J. RIDIKAS ~ 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YAcds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS ~ 
10821 S. MICH1GAN AVE. TeL < Ommodore 4-2228 

ANTANAS M. PNIUIPS 
8307 S. L I T U A N 1 C A A V E . Tel. YArds 7-S401 

JURGIS F. RUDMIN 
8310 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnfc 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS ™ 
1646 WIiST 46th STREET M . YArde 7-0781 

»0*h m. ę^ttt >mt "y>nmiii t/k Į H l » » ' ' f i ' " •«»"-*• " • •» » ' "»" * " »•' » i » i «' i y • 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CRICAGO, HUTTOIS 
« y t w M i 

Ketvirtadienis, rugp. 28 d., 1952 

i mus 
IS ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Skaitytojų šeima. Mūsų 

dienraščio išvažiavimo proga 
vis atsiliepia būriai lietuvių, 

X Mrs. Ona Scodius, Melro-' linkėdami pasisekimo „Drau-

Pas streikuojančius McCormieko darbininkus \ MMo iS ***• 
J F . W. Wool*or th Co., 

se Parke, išpardavinėjo net 11 
knygučių biletėlių metiniam iš
važiavimui, kuris įvyksta š. m. 
rugsėjo 1 d. (Labor Day) . Bus 
ta proga dovanojama net $1,-
050.00 vertes dovanų. Pi rma do 
vana bus $400.00 pinigais; ant
ra Philco televizijos apara tas , 

gui" : Robertas Sipkus, Thor* 
town, Ind., Mykolas Bandžiu-
kas, So. Boston, Mass., Juozas, 
Romualdas ir Sigitas Leimonai, 
Boston, Mass., Jonas Nari jaus-
kas, Waterbury, Conn., P ranas 
Keblinskas, Brockton, Mass., L. 
Dautar tas , Cleveland, Ohio, S. 

Vakar, trečiadienį, Interna
tional Harvester kompanijos 
(McCormieko fabrikų) ir dar
bininkų prasidėjo derybos del 
naujo kontrakto pasirašymo. 
Jau kelinta diena, kaip darbi
ninkai streikuoja. Streikas Chi-
cagoje vyksta ramiai ir tvarkin 
gai. Ties VVestern ir 28 gatve 
nuvykus prie fabriko vartų ma
tėsi koks penketas susėdusių 
darbininkų. Jie nei plakatų ne
nešiojo, tik viena iškabėlė ties 

Streikininkų štabe 

Darbininkų būstinė įrengta 
2512 So. Oakley. Cia užsukęs at 
radau streiko š t a t o narį Ken 
Boru, vieną iš unijo3 organiza
torių, bebudintį su kita.s dar
bininkais. J is pasakojo, kac 
Chicagoje ir West Pullmane 
streikuoja apie 14,000 darbinin 
kų. Pagrindiniai jų siekimai 
šie: 

1. Pakelti atlyginimą po 15 
et. už valandą. Cia daugiausiai 

Zenith firmos $300.00 vertės, j SpakauskienS, Hartford, Conn., 
Laikas jau sugrąžinti biletė- j Roma Vilčinskas, Brooklyn, N. 
liūs, kad galėtumėte laimėti t a s Y., Mar tynas Rakauskas , Ke 
dovanas. nosha, Wisc., M. Kulikauskaitė, 

Pi t tsburgh, Pa., J. Sedys, Great 
Neck, N. Y. ir J. Sadkauskas, 
Levviston, Maine. 

X šv. Kazimiero akademijos 
rėmėjų 6 skyriaus narės daly
vaus „Draugo" metinėje šven
tėje — iškyloje. Ona Kudakinu*. Aprašė vestuves. Aldonos 

var ta is stovėjo, nusakanti , kad t u r i m a g a i v o j e dirbančius a k o r 
darbininkai nepritaria darbo d i n - d a r b ą 

spartos didinimui. 

Prie piketuojančių 

Streikuoto jai pasakojo: 
— Didžiausia priežastis, dėl 

kurios mes išėjome į streiką, tai 
kompanijos planas, pagal kurį 

2. Specialiai padidinti atlygi 
nimą specialistams darbinin 
kams, ir kitiems, kurių atlygi
nimas nuo darbo valandų. Jie 
gauna mažesnį atlyginimą, ne
gu kaikuriose kitose Chicagos 

\ 
4801 

Archer Ave., du vyresnieji dar
bininkai (vienas lenkas, o ki tas 
— vokietis), kurie, atrodo, jau 
anksčiau buvo susipykę, susi
tarę nuėjo į kompanijos rūsį 
boksuotis. Ten taip prisikumš* 
čiavo, kad lenkas įgavo „juodas 
akis", o vokietis irgi buvo silp
nas nuo lenkiško kumščio. &ių 
muštynių rezultatas — abu at
leisti iš darbo. 

Lėktuvais gabena 
geležinius plaučius 

Chicagoje stengiamasi sustip 
rinti kovą prieš polio. Antra
dienį anksti rytą net iš Bed-
fordo, Mass., karinis lėktuvas 
C-46 atskrido į Chicagą, atga
bendamas keturius aparatus, 

Du peršauti 
Lerroy Ramseyer, 41 m. am

žiaus, buvo peršautas negro vai 
katos, kai jis saugojo namus 
1414 S. VVabash. Bet ir pikta
dariui teko net t rys kulkos, kai 
sargas besigindamas atsišaudė. 
Abudu paimti į ligoninę. 

Naujas pašto viršininkas 
Ankstybesnei Chicagos pašto 

vadovybei susikompromitavus 
kyšių ėmimu nauju Chicagos 
pašto viršininku (laikinai eiti 
pareigas) paskir tas Vincas Wer 
ner, 65 m. amžiaus, Chicagos 
pašte tarnavęs per 45 metus. 

« 

Moksleivių pervežimas 

5 karaliai : Anglijos ir 4 kara
liai kortų kaladėje! — Šiuo at
veju, Faroukas , regis teisus. 

Prašo rankos 
— Ar pagaliau ponia išklausy

site manęs? Juk jus aš myliu 
jau dešimtį metų, — kalba sen
bernis našlei. 

— Tai kas iš to. Ar jums tu
riu pensiją paskir t i? 

i VESTUVINĖS NUOTRAUKOS | 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

PrecinPhotoStudio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Iki šiol Chicagos miestas n u , Į Į , „ i , ^ 7 a 7 i i — • • m m O M — — O 
veždavo į mokyklą ir atgal par
veždavo nesveikus vaikus. Da-

per valandą sumažėtų kokiais " " j j j ^ y y n e l y g y b e 8 i k a d b Q I ™» P°»<> ligoniams 

4035 So. Maplewood Ave., pra
šo visas pasižadėjusias moteris 

Tautkutes ir Arnoldo Cėsnos su 
50 centų uždarbis tų, kurie dir
ba akordinį darbą (piece work) . 
Dabar jie gauna po 2 dol. 30 e t , tuoktuvėmis buvo susidomėjusi 

padirbėti išvažiavimo metu Vy- j V į e tos angliškoji spauda. May- ( ^d* g a u t ų iki 1 dol. 80 et. per 
tauto Darže, rinktis pas ją pir- w o o d „Herald" ir Melrose Pa rk v a i a n ( į ą . Kompanija siūlo pa-

ir apylinkių miestukų laikraštis k e l t i u ž m o k ^ s n i 4 et. už va
l e n t i n e i " įdėjo pirmuose pua-j l a n d ą i r d a r p r į de t i pragyveni 

madienio rytą 8:30 vai. Taip 
pat galima bus susirinkti ir pas 
J . ir K. Paulius, 4322 So. Ar- j lapiuose aprašymus ir jauno- m o pabrangimo pakėlimą — po 

šios su palydovėmis nuotrauką. 3 c t u ž v a landą, iš viso būtų 
— Lietuviškos spaudos my- pridėta 7 centai, o per tvarkant 

letojas. Jonas Ūselis, kuris g y 

tesian Ave. Iš šių abiejų vietų 
jos visos bus nuvežtos j Vy
tauto Daržą. 

X Vysk. V. Brizgi pagerb
dami ukrainiečių laikraštis 
„Šliach" ir „Amerika" įsidėjo 
Ekscelencijos paveikslą ir ap
rašymą apie lietuvį vyskupą A-
merikoje. Lenkų laikraštis 
,,Gwiazda" įsidėjo Ekscelenci
jos paveikslą ir Jo garbei pa
rašytą eilėraštį. Ekscelencija 
y ra didelis lietuvis patr iotas , 
bet ir kitų tautų spauda jį pa
gerbia. 

X Izabele Motekaitienė (Blau 
džiūnaitė), op. solistė ir Atei
tininkių „Birutės" Draugovės 
buv. pirmininkė bei „Naujosios 
Vaidilutės" buv. redaktorė, gie
dos per „Giedros" 25-mecio pa
maldas TT. jėzuitų koplytėlėje. 
Vargonuos jos sūnus Manigir-
das Motekaitis. 

X Napoleonas Pocziulpa, ku
ris y ra Cherry Brand kumpių, 
dešrų ir įvairios mėsos įmonės 
savininkas, paėmė „Draugo" bi 
letėlių už $5.00 ir dar davė 
$10.00 auką. „Draugo" išvažia
vimas įvyksta š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Vytauto Darže. Ža
da dalyvauti tūkstančių tūks
tančiai lietuvių. 

X Joseph Glinska, 1706 So. 
Halsted S t , laukia svečių iš 
Kanados — brolio ir sesers iš 
Detroito. Sako, kad visus pir
madienį vešis į „Draugo" išky
lą. Jo brolis būsiąs pats to
limiausias svečias, net 2,000 my 
lių atkeliavęs. 

X Henrikas Songinas* Jonas 
Guobužis, Antanas Norvainis, 
Albinas Pajėda ir K. Deveikis 
iš Cicero rašo, jog savo parei
gą katalikiškos spaudos bare 
atlikę, tad linki kad mūsų dien
raščio iškyla t ikrai pasisektų. 

X Mrs . Jucius, žinoma 
Brighton P a r k o veikėja, išlei
dusi savo sūnų Praną a tgal į 
kariuomenę Japonijoje, sulaukė 
savo dukters sesers M. Pascha-
les, kuri y ra vienuolė pranciš-
kietė. Ji dabar atostogauja, o 
taip pa t ir lanko mokyklą Chi
cagoje. 

X Veronika Gečiene, Gildos 
draugijos pirmininkė Brighton 
Parke , pasižadėjo dirbti prie 
„ice cream" ir šaltų gėrimų 
„Draugo" metiniame išvažiavi
me š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 

X Elena Gedviliene, 4639 S. 
Hermitage Ave., kuri y ra žymi 
veikėja ir gerų darbų rėmėja, 
buvo pasveikinta savo draugių 
vardinių proga. 

vena So. Boston, Mass., rašo, 
kad jei jam teks dovana iš 
„Draugo" išvažiavimo, kuris į-
vyksta rugsėjo mėn. 1 d., ta i 
atsiusiąs lietuviškos katalikiš
kos spaudos darbams paremti 
$10.00. Tuo pačiu jis prisiuntė 
dabar $5.00 auką mūsų dien
raščio reikalams. 

VOKIETIJOJ 

— Nenori keltis. I š Ulmo sto
vyklos kraustomi Krymo toto
riai buvo padavę dėl to skundą 
Uno Augštajam Komisarui, ku
ris tuo reikalu kreipėsi į Bava
rijos vyriausybę ir iš jos buvo 
gau tas a tsakymas , kad totorių 
šeimos kraustomos į naujai pa
s t a ty ta s kolonijas, kas daroma 
kaip tik jų pačių naudai. Gi 
viengungiai kraustomi į Valkos 
stovyklą, nes reikalinga vieta 
iš Vokietijos rytų zonos užplū
dusiems pabėgėliams. Esą, bū
tų teisinga ir iš tremtinių rei
kalauti , tuos pabėgėlius sutalpi
nant, t am t ikro pasiaukojimo. 
Ta proga Augštojo Komisaro 
pavaduotojas pareiškė pageida
vimą, kad ateityje atskir i žmo
nės arba vienetai kreiptųsi į jį 
per savo centro komitetus ir 
kad tie centro komitetai savo 
keliu dėl tų pareiškimų pasisa
kytų. 

— Įs ta tymo projektas . Jung
tinių Tautų Augštasis Komisą- Seniau, geležies liejyklose 
ras tremtinių or-jos prezidiu- dirbo daug, o dabar — t a rp 
mui įteikė vokiečių paruoštą mechanikų — mažai tėra. 

akordinį darbą (piece work) — 
sumažėtų 50 ct. per valandą. 
Jei paliktų tas pačias sąlygas, 
kaip anksčiau, mes darbininkai 
daugumoje norėtume grįžti , į 
darbą. Nelengva. Neseniai t r i s 
savaites nedirbome dėl plieno 
streiko... 

Vienas negras darbininkas 
baiminosi, kad dabar a t ims jo 
skolon pirktą automobilį. 

— Kaip vyksta s t re ikas? 
— Labai ramiai. Mūsų fabri

ke y ra apie 950 mūsų unijos 
darbininkų, o streiką laužančių 
atėjo gal kokie t rys . Jokių su
sidūrimų nėra. 

Cia pa t budintieji policininkai 
taipgi patvirt ino, kad viskas 
vyksta labai tvarkingai . 

Kai pasakiau, kad apie jų 
streiką aprašysiu katalikų dien 
rašty, vienas meksikietis darbi
ninkas p r a t a r ė : 

— J u k ir mes katalikai . 

A t randu lietuvĮ 

Pasukęs į kitą streikuojanti 
fabriką, ties VVestern ir 26 gat
ve, t ea t r adau vieną vienintelį 
piketininką, ir t a s buvo lietuvis 
Jonas Mikulskis, gyvenąs 3635 
VV. 85 Str . J a u 27 metai , kaip 
jisai dirba šiuose fabrikuose, 
y ra elektrotechnikas, darbinin
kų grupės vyresnysis, gauna 
kiek didesnį atlyginimą—2 dol. 
15 ct. per valandą. 

— Daug lietuvių čia di rba? 
— paklausiau ji. 

tų visuose kompanijos fabri
kuose, visose vietose už tą pati 
darbą mokamas vienodas atly
ginimas. 

4. Aprūpinti darbu tuos, ku 
rių vienas fabrikas iškeliamas / 
pietus. Daugeliui senesnių d a r 
bininkų sunku būtų ki tur darbą 
gauti . 

5. Kont rak tu garantuot i , kad 
nebus keičiamos spar tos darbe 
sąlygos (piece work) , nebus ma 
žinami atlyginimai perkeliant ; 
žemesnę darbo kategoriją. 

6. Pagerint i darbo sąlygas — 
paaugštinimus teikti pagal ištai 
nautą laiką, pagerinti skundu 
sprendimų eigą. 

7. Vieton dabar duodamų še 
šių apmokamų šventadienių, 
duoti aštuonis; i r duoti t r is sa
vaites apmokamų atostogų, iš
tarnavusiems 10 metų (dabar 
— t ik iš tarnavusiems 15 metų) 

8. Sudaryt i darbdavių apmo 
karną sveikatos fondą darbinin
kams ir jų šeimos nar iams. Da-
bar — ligos atvejuje dalis ap
mokama iš fabriko kasos, da
lis paties darbininko. 

reikalingus palaikyti kvėpavi- bar svarstoma šį patarnavimą 
išplėsti, bent kaikuriose vietose 
nugabenant visus vaikus, ku
riems tolėliau yra mokyklą. Nužudė del dolerio 

VVilliam Smith, kuris gyveno 
6506 So. Sta te St. ir turėjo 17 
m. amžiaus, buvo nudur tas 28 
m. vyro Bass, kai jie susigin
čijo dėl vieno dolerio skolos. 
Bass keletą kar tų jam dūrė su 
peiliu. 

Namų švente 
Chicagos meras nuo rugsėjo 

14 iki spalio 5 d. paskelbė na
mų šventę. Tuo laikotarpiu chi-
cagiečiams bus atviros durys 
90-ties naujų pavyzdingai įreng 
tų namų ir ;]ie galės prisižiūrėti 
ir pasvarstyt i , kaip savuosius 
geriau įrengti. 

nuo nacių nukentėjusiems atly
ginimo įs tatymo projektą, pra
šydamas rugpjūčio mėn. bėgyje 
dėl jo pasisakyti . Prezidiumas 
paprašė Augštąjį Komisarą pa
sisakymui terminą atidėti, nes 
jeigu projekto rengėjams buvo 

J is pasakojo, kad streikas 
darbininkams nelengvas: algas 
kiek pakelia, bet kol jie užsidir
ba už streikuose praras tą laiką, 
j au parduotuvėse pakyla kai
nos. Fabr ike y r a ke tver tas skir 
tingų darbininkų unijų. Kitos 

A r gali patenkint i? 

Internat ional Harves te r kom
panija per 1951 m. turė jo 177,-
5 milionus pelno visame kraš te 
(prieš mokesčių sumokėjimą), 
ta i galėtų tuos darbininkų rei
kalavimus patenkinti . Visus 
juos sudėjus į krūvą — prilyg
tų atlyginimo pakėlimui apie 
30 ct. į valandą, — aiškino Ken 
Born. 

Streikas buvo pri imtas slap
t u darbininkų balsavimu. 

— Mes streiko nenorime. — 
kalbėjo darbininkų štabe,—bet 
negalime atsižadėti to, ką per 
15 metų esame pasiekę ir ką tu 
rime teisės gauti . — J . P r . 

Automatai prie pastatomų 
, automobilių 

Chicagai labai daug kainuoja 
palaikymas automatų, į kuriuos 
įmesdami at i t inkamą pinigėlį, 
savininkai pas ta to automobili 
(parking metei*): miestas už 
kiekvieną tur i mokėti po $1.60 
per mėnesį, kas iš viso sudaro 
$226,000 per metus. 

Kiaulių paroda 
Kad ir ne taip gražiai skam

ba, bet visgi ta i prakt i škas da
lykas : Chicagoje rugsėjo 11 d. 
įvyks kiaulių paroda. Ją ruo
šia Illinois, Iowos ir kitų vi-
durvakarių valstybių jaunieji 
ūkininkai, kurie dalyvauja kiau 
lių augintojų konkurse. 

Būdingas posakis 
Gerokai dar prieš sosto ne

tekimą, buv. Egipto karalius 
Faroukas kar tą papranašavo: 
— Netrukus pasauly teliks tik 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4«th St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

reikalinga net pusantrų metų, i nestreikuoja, ta i jų darbininkai 
tai t remtiniams, kuriuos jis pir
moje eilėje liečia, reikėtų irgi 
skirt i pakankamai laiko jį nuo
dugniai apsvarstyt i . 

X Al Kumskis ir šeima pra
leidžia a tostogas Floridoje. J is 
y r a South P a r k komisionierius. 

— Rinkimai. P L B rinkiminių 
apygardų daviniais, t r ūks t an t 
duomenų iš Memminge apygar
dos, pirmieji 20 kandidatų y r a : 
Pr . Zunde, E. Simonaitis, Kele-
ris, A. Giedraitis, tėvas Berna
tonis, J. Glemža, E . Žilius, J. 
Jurkai t is , J. Lukošius, prof. 
Rukša, J. Grinius, A. Petkevi
čius, A. Survila, V. Narbutas , 
V. Endrikait is , J. Juodvalkis, 
A. Venclauskas, M. Labutis , J. 
Janušai t is ir F . Slenteris. At-

, i j M i r U - A J J Marijonu bendradarbiu 8 nkyrlus 
rodo, kad naujoji Vokietijos . ruošto arbatėlę s. m. rugsėjo mCn. 

tur i leidimus ir tuos praleidžia 
einančius į fabriką. 

— Ar čia nesimaišo komunis
tai prie tų s t re ikų? 

— I r mane kar ta i s apšaukia 
komunistu, — pra t a rė jis, — 
o aš esu katal ikas ir lankau 
Marąuet te parko lietuvių pa
rapijos bažnyčią. Kiek tur ime 
unijos vadų, nei vieno raudono 
aš nežinau. 

J is pasakojo, kad dabar j iems 
tenka piketuoti po šešetą valan
dų, bet jokių nesmagumų, ne
susipratimų neįvyksta. 

PRANEŠIMAS 

Kraš to Taryba turės didžiųjų 
Vokietijoje veikiančių lietuviu 
organizacijų ir institucijų repre 
zentantus . 

I 7 d. 4 vai. IKI pietų K. CiedvUlenČH 
namuoHe, 4039 So. Hermitage Ave. 

Kviečiami visi gaiiHlal dalyvauti. 
Ir paremti mftsu gražius itkslus. P. 
TurHklene ir E. Gedviliene visus gar
džiai pavaisins kugeUu ir kitais val
giais. 

Chicagoje 
Nemokamai operacija 

Anksčiau Chicagos apylinkė
se gyvenusi Wilsonų šeima iš
sikėlė j Arizoną. Tenai mirė vy 
ras, o našlė beveik visiškai ne
teko regėjimo. Nelaimei, jos 
san taupas pavogė. Laikraš t is 
Tribūne pradėjo jai suras t i sa
vo gimines, o a ts išaukus į vi
suomenę, Aklųjų Draugija su
tiko pasirūpinti, kad jai būtų 
padary ta akių operacija nemo
kamai. Atsirado asmenų, kurie 
ją dar sušelpė. 

Naujas pareigūnas 
Cook County t a ryba korone-

rio pareigoms parinko Edwardą 
Edelsteiną. Koronerio pareiga 
— nusta ty t i mirt ies tikrumą. 

Pasinaudokit liepos ir rug-
piūčio men. išpardavimu. 
Duodame nuolaidą už visus 
pirkinius nuo 10 iki 20%! 

Turime naujausiu madų kostiu
mų, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite vasaros sezonui 
naujais vasariniais rūbais, ku
rių tur ime t ikrai dideli pasi
rinkimą. 
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STATYBAI IR N AM V 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ HCSIŲ 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
S039 Ko. H A L S T E D ST. 

Tel. VIctory 2-1973 
APKAFNAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Ikt 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais ikt 8 vai. vakaro 

~: v 
v& 

«m 
1 m. 

Cia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

Per rugpiūčio mėnesi, krautuve 
sekmadieniais yra uždaryta. 

• 

D U O D A M E L E N G V I E M S 
I Š S I M O K f i J I M A M S 

N e i m a m o j o k i o n u o š i m č i o 
u ž i š s i m o k ė j i m u s 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1272 

^ 

Budriko radijo programa 
£{ vakarą pasiklausykite Rudrlko 

nulio programos Iš stoties WHPO, 
1450 kll. nuo 6 lkl 7 vai., kurtoje 
dalyvauja žinomas Metroi>olltnn ope
ros solistas A I J G I R D A S BRAZIS su 
ma/Unuis, rinktinėmis dainomis, prl-
turiant nulio orkestrui. Taip pat iš
girsite niudingu pranešimu apie žy
mius puplginlmus Budriko krautuvė
je, 3241 S. Halsted Str., kuriais da
bar yra proga pasinaudoti. 

IA M. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
9156 W. 23rd S t ; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuviu kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
AID OVKRSEAS, Ine., 3183 S. Halsted St., Chlcogo 8, tel. DA 6-3850 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietija ir kitus'kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
iš Europos sandėliu. Pilnas draudimas. Reikal. pilno sluni. sąrašo. 

Siuntinys Nr. S — $0.20 
4 sv. rūkytu lašinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. margarino 
1 sv. klaullonos mšsos 

Siuntinys Nr 12 — $0.40 
2 av. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos 'evoa 
1 sv. kakavos 

.1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 10 — f0.05 
4 av. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 av. šokolado 
4 H >v. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 0-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. gryn. klaul. taukų $6.26 

1982 
NAUJI PLYMOUTH'A! 

Pristatomi u i $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP N A U J Ų U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudaL 

!! Ba lzekas itfoittr ttsih**,* 
L4030 ARCH 

.ta^aaaaaiSia 

IR'"\ 
GHEB AVE., CHICAGO 32, 0 X . 

<L» »_• • t -a>-*: «, Ji, atOaaaaas 
Telef. VIrginia 7-1515 
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