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PRASIDEDA KOVOS 
Indija derinasi prie 
San Francisco sutarties 
NEW DELHI, nigs. 11. — 

Indija oficialiai pranešė Japo
nijai, kad ji baigs karo stovį su 
Japonija tuo pačiu laiku, kada 
įsigalios San Francisco pasirašy
ta taikos sutartis . Sutartis įsi
galios tada, kada ją ratifikuos 
Amerika, Anglija, Australija, 
N. Zelandija, Filipinai ir kitos 
valstybės. 

Indija siūlo Japonijai pasira
šyti atskirą taikos sutartį, tik 
dar nieko neskelbiama kada tai 
įvyks: dar prieš San Francisco 
sutarties įsigaliojimą ar vėliau. 
Bet paskutinis Indijos praneši
mas rodo, kad ji nori būti tarpe 
tų, kurie sutvarkė savo santy
kius su Japonija San Francisco 
konferencijoje. 

JAPONUOS TAIKOS SUTARTIES IŠKILMINGAS PASIRAŠYMAS 

Prancūzu kataliku 
mokyklos laimėjo 

PARYŽIUS, rūgs. 11. — Pran 
cūzijos vyriausybė laimėjo mūšį 
dėl katalikų mokyklų šelpimo. 
Parlamentas priėmė įstatymą, 
pagal kurį kiekviena mokyklinio 
amžiaus vaikų turinti šeima gau 
na per metus iš valstybės iždo 
$8, kuriuos turi atiduoti tai mo
kyklai, į kurią leidžia savo vai
kus. Katalikų parapinės mokyk
los tuo būdu gaus apie 8V£ mil. 
dol. per metus netiesioginės pa 
ramos iš valstybės iždo. 

Oro mūšis su 80 priešo lėktuvų 
Komunistai jau šaudo raketomis 

TOKIO, rūgs. 11. — Sekmadienį ir pirmadienį S. Korėjoje įvy
ko didžiausios sprausminių lėktuvų kovos po 6 mėn. pertraukos. 
Paskutinės kovos su Sovietų gamybos lėktuvais buvo šių metų 
balandžio mėn., kada buvo susiremta su 200 priešo lėktuvų. 

Pirmas mūšis įvyko tarp š. - •' — 
Korėjos sostinės ir Anju mies- ' Laivas savo jėgomis galėjo nu-
to. Dalyvavo 80 komunistų lėk-! plaukti į Japonijos uostą. Lai-

Po 11 mėnesiu pasitarimų ir 5 dienų kalbų San Francisco konferencijoje 49 tautos pasirašė Japonijos taikos sutartį ir įvedė Japoniją j 
suvereninių tautų tarpą. Viršuje vėliavos ir tas momentas, kada sutartį pasirašo Japonijos mimsteris pirmininkas Yoshida. Apačioje 
(iš kaires į dešine) sutarti pasirašo D. Acheson už Ameriką. Yoahida už Japoniją, Morrison ui Angliją ir R. Schuman ui Prancūziją, 

(INS) 
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WASHINGTQNAS, nigs. 11. — Trys Vakarų didieji pereitą 
sekmadienį pradėjo pasitarimus lėktuve tarp San Francisco ir Wa-
shingtono. 

Išlipęs iš lėktuvo su savo sve-; i — — • — • — — i 
čiais (britų ir prancūzų užsienių • Trečiadienį ir ketvirtadienį vi-
ministrais), D. Acheson pareis-j si t rys sueis į vieną posėdį,-ku-
kė, kad kelionėje jie aptarė savo I ris domėsis daugiausia Vokieti-
keturių dienų konferencijos I jos reikalais. Iš to pasitarimo 

j . 1 . 

Peršlios parlamentos R{fe konferencija pradėta lėktuve 
V©! neSUSirinko Rusija įkrito į pačios iškastą duobę 

TEHERANAS, rūgs. 11. — 
Persijos premjeras Mossadegh ir 
antrą kartą nerado parlamente 
reikalingo kvorumo savo bri
tams įteiktinam ultimatumui nu
balsuoti. Daužydamas kumšti
mis kalbėtojo tribūną, Mossa
degh pareiškė: „aš įspėju Angli
ją, kad didesnė už Angliją galy
bė laukia mus pagriebti, jei mes 
būsime paklupdyti ant kelių". 
Tuos žodžius tardamas, Mossa
degh turėjo galvoje Rusiją, ku
ri pagrobs Persijos valdžią per 
persų komunistų partiją. 

Toliau jis pranešė, kad savo 
ultimatumą per A. Harrimaną 
pasiųs Londonui be parlamento 
pritarimo. Ultimatumo turinys: 
pradėti derybas 15 dienų bėgy 
arba visus technikus pasiimti iš 
Abadano. 

Čekija pranešė Teheranui no
rinti pirkti nevalytos naftos, ku 
rią pati išsiveš iš Persijos uos
tų. 

Persija be dolerig 
ir be žaliavų 

LONDONAS, rūgs. 11. — An
glai vakar kirto du smūgius Per 
sijos ūkiui: nutraukė dolerių da
vimą iš sterlingo bloko rezervų 
ir uždraudė parduoti Persijai 
kaikurias pasaulio rinkoje esan
čias negausias medžiagas. 

Teherane paskelbta, kad po
licija yra parengta išmesti visus 
bri tus iš Abadano, jei Londonas 
nepanorės atnaujinti derybų 
Persijos pasiūlytomis sąlygomis. 

tvarką. 
Vakar D. Acheson tarėsi visą 

dieną su britų užsienio reikalų 
ministru tais klausimais, kurie 
skiria dar Ameriką ir Angliją 
Vokietijos sutarties, Anglijos 
ginčo su Egiptu dėl Suezo kana
lo blokados ir Anglijos ginčo su 
Persija dėl naftos reikaluose. 

Šiandien D. Acheson tarsis 

turi išeiti laikina taikos sutart is 
su Vakarų Vokietija. 

Kaip sutartis su Japonija, taip 
ir sutartis su Vokietija bus be 
Rusijos dalyvavimo. Ji turės 
tik 4 parašus: Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir V. Vokieti
jos. Okupacinį Vokietijos statu
tą pakeitus nauja sutartimi, bus 
pravalytas kelias įjungti pilnai 

Vyčiu Centro Valdyba 
NEW YORKAS, rūgs. 11. — j 

Naujosios Lietuvos Vyčių Cen
tro Valdybos pirmininku išrink
tas Al. Vasiliauskas, Great 
Neck, N. Y. Kiti centro valdybos 
nariai yra : Jonas Stoškus, Wal-
ter Cinikas, Josephine Rusis, Til-
lie Gerulis, Frank Gudelis, An-
na Mae Uznis, Mrs. Mary Vai
tonis, Larry Švelnis. Lietuvos 
reikalų komisijos pirmininku 
perrinktas kun. J. Jutkevičius. 
Dvasios vadu Kunigų Vienybei 
rekomenduotas paskirti kun. 
Antanas Kasperas. 

atskirai su prancūzų užsienio Vokietiją į prieš Rusiją nukreip-
ministru Schumanu, kad galėtų tą politinę ir karinę sąjungą. 

Amerika nori, kad tai būtų pa
daryta dar šį rudenį. 

išlyginti nuomones specifiniais 
Amerikos — Prancūzijos reika
lais. 

Tvarkysis taip, lyg 
Rusijos nebūty 

VVASHINGTONAS, rūgs. 11 
— Atrodo, kad trys vakarų di-1 vą Gromyko. Straipsnis yra taip 
dieji yra «utarę rišti visus klau- surašytas, kad eilinis Rusijos 

Rumunija teisia 
katalikų vadui 

BUKAREŠTAS, rūgs. 11. — 
Vakar Rumunijos komunistai 
pradėjo teisti 10 to krašto kata
likų vadų su Timisoara vyskupu 
Pacha priešaky. Visi kaltinami 
krašto išdavimu, nes dirbę sveti
mai organizacijai, kuriai vado
vavo Vatikanas, Amerika, An
glija, Italija ir Šveicarija. 

Popiežiaus nuncijų vyskupą 
kvos laikraščiai jau atsiliepia O'Harą išvarius iš Rumunijos, 
dėl tariamo sąmokslo nužudyti I ^^ „sąmokslininkai" siuntę Va-
San Francisco mieste jų atsto- l * i k a n u i pranešimus per Italijos 

n Atentato" nepučia 
MASKVA, rūgs 11. Mas-

Graikijos politiką 
laimi karys 

ATĖNAI, rūgs. 11. — Nauji 
rinkimai į Graikijos parlamentą 
bus davę tam kraštui pastovią 
vyriausybę, nes pralaimi visos 
mažosios politinės grupės, o iš
kyla stipri nauja monarchistų 
grupė, kurią į rinkimų kovą iš
vedė senas karys, bet naujas po
litikas maršalas Papagos. Jis 
yra Graikijos didvyris, vadova
vęs graikų kariuomenei II pašau 
liniame kare prieš Mussolini ko
hortas ir sutriuškinęs komunis
tų jėgas civiliniame kare. 

Nors jis neseniai susipyko su 
karaliumi ir pasitraukė iš armi
jos vado pareigų, tačiau yra 
karštas monarchistas, siekiąs 
savo kraštui pastovios valdžios 
ir stiprios rankos, kurios trūko 
iki šiol Graikijos vyriausybei, 

tuvų ir 30 Amerikos F-86 Sabre. 
Du priešo lėktuvai numušti, vie
nas pažeistas. 

Antras mūšis įvyko prie Man-
džiūrijos sienos, bet priešas 
greit pabėgo į Mandžiūriją ir į 
didesnes kovas nesileido, nors jo 
lėktuvų buvo žymiai daugiau. 

Sąjungininkų štabas neoficia
liai teigia turįs patikimą prane
šimą, kad sovietų lėktuvus val
do ne kinai, bet rusai ar kitų' 
tautų lakūnai savanoriai, kurie 
priklauso Mandžiūrijoje esan
tiems tarptautinio legiono dali
niams. Pranešimą esąs padaręs 
vienas asmuo, kuris buvęs Š. Ko 
rėjoje ir matęs baltosios rasės 
lakūną vieno pašauto MIG-15 
lėktuvo griuvėsiuose. Lėktuvą 
apžiūrėti buvęs pasiųstas kinų 
karininkas, kuris dar gyvą laku 
ną nušovęs .manydamas jį esant 
amerikiečiu. Kai arčiau į lakū
ną įsižiūrėjęs, kinas sušukęs, 
kad nušovęs vieną savo rusiškų 
brolių. Tą klaidą jis padaręs to
dėl, kad ten pat buvo nukritęs 
ir amerikiečių lėktuvas. 

Sekmadienį prie Wonsan uos
to priešo pakrančių artilerija 
sužalojo vieną sąjungininkų lai
vą, bet žmonių aukų nebuvo 

vų artilerija ir aviacija greit su
daužė laivą sugadinusias priešo 
patrankas. 

Vakar buvo paskelbta, kad 
priešas pradėjo šaudyti į sąjun 
gininkų linijas raketiniais gink
lais, bet tuo tarpu nepranešama 
apie ginklų pobūdį. 

Sausumos kovos vyksta cen
tro fronte „geležinio trikampio" 
smaigaly, prie Pyongyang, iš 
kur sąjungininkai stengiasi prie
šą išmušti. , 

Vakaruose prie Yonchon są
jungininkai paėmė dvi kalvas ir 
paslinko pirmyn niekeno žemėje, 
norėdami patirti kur tikrai yra 
tos t rys priešo divizijos, kurios 
prieš kelias dienas buvo paste
bėtos judančios Kaesongo link. 

Viskam pasiruošta 

Žydai - arabai suvesti 
prie derybų stalo 

PARYŽIUS, rūgs. 11. — Va
kar čia prasidėjo kita taikos kon 
ferencija, kuri nori užbaigti ka
rą tarp žydų ir arabų: dėl Pales
tinos. Konferenciją paruošė J. 
Tautų taikomoji komisija, kuri 
jau seniai jieško pagrindo žy
dams su arabais prie vieno (Je-
rybų stalo suvesti. 

Dar sunku teigti ar konferen
cija pasibaigs taikos sutarties 
pasirašymu, tačiau yra daug vii 
flių, nes konferencijoje sutiko da 
lyvauti Syrijos, Libano, Egipto 
ir Jordano atstovai. Izraelio vy-

WASfflNGTONAS, rūgs. 11. 
— Jei Korėjos paliaubų derybos 
nepasiseks ir komunistai pradės 
vėl kariauti stipriomis tankų jė
gomis ir aviacija, Mandžiūrijos 
bombardavimo nebūsią išveng
ta. Tam jau esą ir pasiruošta. 
Bombardavimo planai paruošti 
esą pavesta gen. O'Donnel, kuris 
jau yra vadovavęs bombone
šiams Korėjos kare, bet vėliau 
buvo pakeistas kitu. 

Jis, kaip dabar paaiškėjo, lan 
kė visas strategines aviacijos 
bazes Tol. Rytuose ir grįžęs ruo
šias Japonijos apsaugos ir Man 
džiūrijos bombardavimo planus. 
Jei komunistai šį kartą mes į 
kovas aviaciją, tai ji puls ir Ja
poniją, kuri dabar jau nebe oku 
puota valstybė, bet savo gera 
valia pavedusi savo teritoriją 
Amerikos bazėms. Jei taip būtų, 
tai būtų aišku, kodėl Rusija ne-

i pasirašė Japonijos taikos sutar
ties — per Korėjos karą ji nori 
išprovokuoti pasaulinį karą. Tik 
ji pati nenori pirma jo pradėti. 

Oras Ohicagoje 

Kalendorius 
Rugsėjo 11 d.: to. to. Protus 

ir Hyacintas. Senovės: Gintau-
tas ir Sungailė. 

Rugsėjo 12 d.: Švč. P. Marijos 
Vardas. Senovės: Diemedis ir 
Mantminė. 

simus taip, kaip to reikalauja jų 
pačių saugumo interesai, nežiū
rint ką Rusija tuo klausimu sa
kys ar darys. 

Pirmas toks drąsus žingsnis 
buvo Japonijos sutartis. Antras 
bus Vokietija. Trečias būsiąs 
Italija. Tvirtinama, kad tuojau 
bus pakeista Italijos taikos su
tart is , panaikinant visus Italijai 
uždėtus karinių jėgų suvaržy
mus ir gražinant jai Triestą. 

Ant Italijos taikos sutarties 
yra Rusijos parašas, bet jo ne
būsią paisoma, nes Rtfsija ne
gerbia savo parašo ant kitų po
kario prieblemas tvarkančių su
tarčių. 

skaitytojas suprastų, jog nebū
ta jokio pasikėsinimo nužudyti 
Gromyko, tik žinią paskelbė ty
čia Amerikos politikai siekdami 
kažkokių tikslų. 

Naujas vaistas 
žaizdoms gydyti 

CHICAGO, rūgs. 11. — Ar-
mour Co. pagamino naują vais
tą, kuris pašalina iš sužeistos 
kūno vietos negyvus audinius ir 
tuo būdu pagreitina žaizdų gi
jimą. Sveikų audinių vaistas ne
gadina. Vaisto vardas yra „Tryp 
tar". Vakar vaistą gavo visos 
registruotos krašto ligoninės. 

atstovybę Bukarešte. 
Kaltinamasis aktas praneša, 

kad visi 10 kaltinamųjų prisipa
žinę ir visiems pareikalauta mir 
ties bausmės. 

Šia byla komunistai yra užsi
moję sunaikinti dar krašte liku
sią katalikų įtaką. Su ortodoksų 
bažnyčia jau seniai susitvarky
ta, nes ji prijungta prie Mask
vos patriarcho 

Japonu laivai 
atgavo vėliavas 

TOKIO, rūgs. 11. — Vakar vi
si Japonijos laivai iškėlė savo 

riausybė tokį sutikimą jau se-
lipdomai iš daugybės mažų, bet n ia i davė, tik arabai vis delsė 
ambacingų politinių susigrupa-' g a ^ sutikimą, 
vimų. 

Dar nepilni rinkimų daviniai, 
tačiau Papagos rojalistų sąjūdis 
jau yra gavęs daugiausiai balsų. 
Absoliučios daugumos parlamen 
te jis, tur būt, neturės ir turės 
dėtis į koaliciją su gen. Plasti-
ras kiek kairesne grupe arba su 
Venizelos' sena tradicine libera
lų partija. 

Pragiedrės. Temperatūra apie 
75 laipsniusr 

Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:09. 

Britai jaudinasi dėl 
karaliaus sveikatos M™ am**™ 

LONDONAS, rūgs. 11 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakai netoli Peari Harbor Havajuose sudegė civilinių 

uosto darbininkų barakai. Nuostolių apie railionas dol. 
— Senatas jau pradėjo svarstyti kariniu pajėgų išlaidas 

šiems biudžeto metams. Aviacijos šalininkai laimėjo, kad avia
cija gautų tiek pinigu, jog galėtų pralenkti Rusijos a\iaeiją, 

— Vakar prasidėjo New Yorke pasaulinis chemikų kongre
sas, kuriame dalyvauja apie 18,000 atstovų iš 86 valstybių. 
Nėra nė vieno atstovo iš anapus geležinės uždangos. 

— Pijus XII Italijos eucharistiniam kongresui Asyžiuje per 
radiją pasakė kalbą, ragindamas eucharistiniu sąjūdžiu su-

Va- — Du uraganai susidūrė Atlante ir su tiško ties Bermuda 
Vienas jų butų nusiaubęs tas kar dienos britų spauda pilna1 lomis. Jei taip nebūtų fvykę, 

aliarmo dėl karaliaus Jurgio VI < gražiąsias salas. 
sveikatos. Visi reikalauja, kad1 — Ohiang kai-sheko vyriausybė neoficialiai patenkinta Ja-
tautai būtų pranešta tikroji pa-1 ponijos sutarties pasirašymu ir tikisi, kad Japonija, laikui bo
dėtis. Susirūpinimą sukėlė štai-j gaut, panašią sutartį ir su ja pasirašys. Japonai greičiausiai 
gus karaliaus parvykimas iš Sko i neskubės — lauks kaip eis pasaulio politika. 
tijos į Londoną tar t is su gydy
tojais rentgenologais. Karalių 
apžiūrėję gydytojai paskelbė 
kiek išsisukinėjantį pranešimą, 

vėliavas pirmą kartą *po šešių kad karalius vedąs normalų gy-
metų. Tą teisę jie atgavo San venimą. Apie jo negalavimus 
Francisco sutartį pasirašius. nieko nepranešta. 

— 48 kraštų 850 mokytojų atvyko j Ameriką susipažinti 
su mokymo metodais fa* auklėjimo filosofija 

— Demokratu senatorius Pastore ragina geti. MacArthurą 
nusiimti generolo uniformą, jai Jis nori sakyti politines kal
bas. J is gali kritikuoti savo krašto vyriausybę Įdek tik jam 
patinka, bet nedera sakyti politines kalbas Amerikos kario 
uniformoje. 

• » 
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Rašo DR. AL. RAcKUS 

SVETKATA BRANGUS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago; 

H Y P E R T E N S I J O S 
PROGNOZE 

Jei bej ieškant da rbo dirbtu
ve a t s i sako pri imti todėl, kad 
tu r i peraugštą kraujo spaudi
mą, tai perdaug nereikia nusi
minti . Tai nereiškia, kad jau 
gali tuč tuojau apopleksijos smū 
gis ištikti. Tiesa, dirbtuvių sa
vininkai vengia priimti hyper-
tensininkus darban, nes tai ga
li sudary t i j iems daug nemalo
numų ir nuostolių. I r apdrau-
dos kompanijos neparduoda po 
lisų hyper tens in inkams, nes to
kie bendrovėms y ra labai ri
zikingi ir bizniui nuostolingi. 
Bet daba r jau pradeda aiškėti , 
kad y ra gan augš tokas nuošim
t i s hypertensininkų, kurie su
laukia žilos senatvės ir y ra da r 
bingi bei naudingi visuomenei 
žmonės. I r gal imas dalykas , 
kad dirbtuvės bei apdraudos 
bendrovės savo ant i -hyperten-

* sininkiškus nuos ta tus pakeis. 
Niekas negali numaty t i , kaip 

ilgai gali žmogus gyvent i su 
peraugš tu kraujo spaudimu. 
Čia bendros taisyklės visiems 
negal ima pri taikint i . J a u ne
ska i tan t gyvenimo apl inkumos 
smulkmenų, d a r reikia turė t i 
ir sekančius davinius omenėje, 
kad nuspėti apyt ikr iai kiek il
gai žmogus gali da r gyventi su 
hypertensi ja . O tie daviniai, y-
ra ši tokie: 

1 . Kiek yra kraujo takuose 
s u r i k i m ų visoje vaskuliarėnė-
j© sistemoje. Šiuo klausimu diag 
nozė nus ta toma išegzaminavus 
akių re t inas ir sur inkus visus 
duomenis apie inkstų veikmę. 

2. Kokiame laipsnyje yra 
atherosklerozė. 

3. Koks y ra širdies pajėgu
mas. 

Tur in t omenyje viršminėtus 
kompleksijos veiksnius, gal ima 
numanyt i kaip ilgai žmogus da r 
gali gyventi su hypertensi ja . 
Pa t sa i kraujo spaudimas yra 
ne tiek svarbu, kiek svarbu y-
r a kaip grei t ir kiek daug hy-
pertensijos kraujo ar ter i jos de 
generuojasi nuo sklerozės, ir 

kiek širdis gali pajėgti nešti sun 
kią hypertensi jos naštą. 

£ ; ropus i r nuoširdus gydyto
jas kiek galint stengiasi "pa-
skc i n t i gyvenimo valandų" hy 
per tensininkui. Jisai stengiasi 
su.egul iuot i kyper tensininko 
dietą, ir poilsį ir duoda j am 
vai?tus, kad kraujo gyslos ne-
kieiėtų ir nekalkėtų, ir kad šir
dis st iprintųsi . I r jei pacientas 
ko-operuoja su gydytoju, jei 
jo nurodymų klauso, t a i jis 
gali da r daug metų gyventi , ir 
jau savo parašytą tes tamentą 
da r daug sykių gali pakeisti . 

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS 

Klausia J . K. — Ar "schi 
zophrenia incipiens" y r a pavel-
dėjama liga, kuri galėtų per
siduoti sekančiai k a r t a i ? Jei 
ne, ta i a r po išgydymo, elek
t r o s "šokais" gali po nekurio 
laiko vėl ji pasikar tot i , p a i r t i 7 

A t s a k y m a s J . K. — Seniau 
tūli "eugenis ta i" manė, kad pro 
to liga vadinama "schizophre-
nia incipies" esant i paveldėji
mo liga. Dabar daug r imtų psi
chiatrų nuneigia šią nuomonę. 
Juk paveldėjimo ligą nepagydy-
si nei plakimu rykštėmis , nei 
elektros "šokais" . O fak ta s y-
ra . kad šizofreniją dažnai pa
vyks ta pagydyt i su elektros 
"šoku". A r gali ligą po išgy
dymo pas ikar to t i? Gali, jei li
goni iš t iks koks nors moral is 
smūgis. Nuo dvasinio sukrėt i 
mo kar ta i s ir st ipriausio proto 
žmogus sukiūžta. Ne tik nuo 
dvasinio, bet i r nuo fizinio 
skausmo, pav., kai bolševikai 
per tardymus, kankina, s t ipriau 
si milžinai palūžta. 

A t s a k y m a s M. C. — Niežai 
(parkos) angliškai vadinasi 
"scabies i tch". Tai y r a užkre
čiama parazi t inė liga, nuo ku
rios tarppirščiuose labai niežti. 
Amerikoje niežai y r a labai re
tai pasi ta ikant i liga, ir tai daž
niausia yra šviežiai impor tuota 
iš užsienio. 

Mėtymai 
46,97 m., 
Fheure r — 

9:02,4 min., ger. pokar inė Vok. 
pasekmė. 

Mara thono bėgimą (42,195; 
km.) laimėjo 1950 m. meis ter is 
Hogra ie per 2:46;48,0. 

Nepapranta i t vank iam orui 
esant dauguma dalyvių neišlaikė 
šio nuotolio ir pakelėse smuko į 
javų laukus ats ikvėpti . j 

Garsus is šio nuotolio bėgikas 
Weber, kur i s 1943 m. Kaune 
3000 m. mūsų Vietr inui pralai 
mėjo, turė jo supasuot i ir aplei- . 
do kovos lauką. 

10 km. ėjimą laimėjo Luetge 
— 47:51,2 min. 

4x100 e s t a f e t e E in t r ach t 
F r a n k f u r t k-da — 42,1 s., 4x400 
estafetę Crefeld — 3:14,8, n. V-
jos rekordas , 3x1000 estafetę — 
Rotweiss Oberhausen — 7:27,4 
— n. V-jos rekordas . 

Šuoliai: j tolį įsibėgėjus Goe-1 
bei — 7,1£- m. kiti t r y s virš 7 m 
Į aukšt į įsibėgėjus Boehr -
1,91 m., šuolis su ka r t imi Jul ius 
Schneider — 4,20 m., n. V-jos1 

rekordas . 9 

diską Rosendahl — 
rutul io s tūmimas 

14,77 m., j ie t ies — 
Siek — 69,54 m. Prae i ta i s me
ta is jo pasekmė kaip meisterio 
buvo 63,52 m. Kūjo mėtyme ypa 
t ingai iškilo naujų jėgų, nes vi
si 6 finalistai permetė 50 m. 
Meisteriu liko Wolf — 56,96 m. 

NAUJA KNYGA 
Lietuvių religinė l i t e ra tūra 

p ra tu r tė jo nauju, puošniu lei
diniu — - 'MARIJA KALBA 
PASAULIUI" . Tai prof. dr , L. 
Gonzgos da Fonseca populiari 
s tudi ja apie Fa t imos paslapt is 
ir jų re ikšme pasauliui. Kny
gos autor ius 3 r a Popiežiaus 
Biblinio Ins t i tu to profesorius. 
Veikalas pasauly susilaukė pla
t a u s pasisekimo: i švers tas į 
portugalų (du ver t imai ) , pran
cūzų, anglų, vokiečių (9 laidos) 
ir lenkų kalbas. I talų kalboje 
jo išėjo ne t 10 laidų. Autor ius 
pa t s lankėsi Fat imoje, tyr inė
jo įvykius iš tiesioginių liudi
ninkų. 

Į lietuvių kalbą, išvertė kun. 
M. Vembrė. Išleista Bostone, 
Mass., 1951 m., pusi. 264, kai 
na — 2 dol. Kalba sklandi, nes 
ją žiūrėjo ir korektūrą t ikrino 
rašy to jas St. San tvaras . 

Nuoširdžiai užkvm •uuiie visu* ntsi-
.Mnk.vri J mūsų s*nd«M| ir apžiūrėti 
1951 metų vasaro* prekių i&parda 
v ima. 

Namams rakandų čia rasite visų 
/..tmiausii, tšdirbyiftčių. Pagamina nu 
rakandus pagal utsa tomus. 

Naujų šeimų kūrėjai, čia šutau 
i'.vs didelius nuoštmčius. Parduoda
me urmo kainomis baldus viošbu-
t-iams, Itoomliig House, apartmen-
tams. liarpetaJ—kilimai, klejonkos, 
l'arlor setai, gaziniai pečiai, skal-
niamoei masinos, šaldytuvai, miega
mo kambario setai, valgomo kam
bario setai, minkšti krėslai. lem|>os. 
-taleliai ir kt. reikmenys. 

Kasomos mašinėles, rašomos auk
sinės plunksnos, laikrodėliai, dei
mantai, brilijantal, aukso ir sidab
ru papuošalai, radios, ir televizijos 
aparatai. Lietuviškos plokšteles, lie
tuviško* gaidos. 

Virš 38 metai prekyboje. 
Lengvi daliniai išsimokėsimai. 

JOS. F. BIM1K, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7287 
Atidaryta pirmadienio ir ketv.i 

tadicnlo vakarais. Sekmadieniais u# 
daryta. 

N BUSINESS SERVICES 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR U TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvvell St. 

CHICAGO 29, ILL 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

STASYS FABIJONAS 
r*Ai KR A USTOME BALDUS 

ARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

Patarnaujame gerai Ir pigiai 

S146 SO. HOYNE AVE. 
IV VTrgtnia 7-7097 

WCFL 1,000 kil. 50,000 Watts j6goa 
Radijo Stoties programos leidžia
mos sekmadienio vakarais 5:30 p.m. 
Chlcagos laiku. 

STATYBAI IR N 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ V RŪŠIŲ 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LTTWINAS, Pres. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1272 v 

APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI 
STATYMĄ TEIKIAME 

•NEMOKAMAI 
Rastine atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniai* 

lkl S vai. - vak. 

TftVŲ DftMESIUI! 
Lietuvių kalbos mokykla 

Atidarau Amerikos lietuvių vai
kams * Lietuvių Kalbos Mokyklą 
Mokytis Namie. Vaikai bus mo
komi lietuviškai skaityti, grama
tiškai rašyti, duota pagrindines 
žinios iš Lietuvos istorijos, geo
grafijos ir lietuviškos kultūros. 
Bus duotas ir abėcėles kursas dar 
nemokantiems skaityti. 

Mokiniai gaus paštu mokytojų 
specialistų paruoštas pamokas ir 
nurodymus, kaip mokytis. Tė
vams bus atsiųstos instrukcijos, 
kaip prižiūrėti, kad vaikas ima
ma, kursą pasisavintų. 

Visas atitinkamo skyriaus kur
sas kaštuos tik $25.00. Užsaky
mai priimami šiuo adresu: Dr. A. 
Šerkšnas, 231 VVoodstock Ave.f 
Putnam, Conn. Reikia atsiųsti 
šias žinias: vaiko vardą, pavar
dę, amžių, adresą ir kurio sky
riaus kursą nori imti. Užsisaky
ti tuojaus, kad galima būtų iš
naudoti dar šiuos mokslo metus. 
Pinigų iš anksto siųsti nereikia. 
Kreipkitės informacijų! 

Dr. A. ŠERKŠNAS 
LKMMN Vedėjas 

C0NRAD PHOTO STUDI0 
< Liet a vis Fotograf a* ) 

SPEClALfBfi 
VESTUVES 

915.00 verte* 
dovana 

jaunavedžiams 
atsinešus šj 

skelbimą. 

414 ĮVEST eSRD STREET 
Tel. ENg. 4-5888 — ENg. 4-5844 

SOPH1E BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

i i W.G.E.S. stoties — Banga 1300 
PIRMAD. iki PENKTAD. 
8:45 lkl 9:30 vai. ryte. 

8E8TAD. 8:80 lkl 8:30 vai. ryte. 
LLETL'VlfiKOS VAKARUŠKOS 

U tos / a t stoties PIRMAD. 
vakare nuo 7 iki 8 vaL 

CHICAGO 38, ILL. 
Tel HEmlock 4-2418 

7121 SO. ROCKVVELL ST., 

'•*:iV.t-Vti>V 

Pradedant 1807 metais, lkl šiai die
nai taupytojai DistricC Savings b-vej 
IH-IIK ir pelno didesnį uždarbį ant su
la upų . . . nežiūrint sąskaitos balanso... 

DABAR . . . nuo Liepos 1 d . . . . mū
sų dividendas tapo pakeltas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu bilc kada pir
miau . . . Apart pelno, Distriet Saving* 
teikia jums pilniausiai apdrausta ap-
s a u g a . . . ir draugiškiausia patarnavl-

TeL: Ofiso GRovehill 6-5390 
lie/id. CLiffside 4-7082 

DR. A. MACIŪNAS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd St. 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

TeL: ofiso VI.7-0800, FR.8-4833 

VARŽYBŲ LAUKE 
USA lengvaatlečiai po sėk

mingų pasirodymų Europoje 
(Itali ja, Šveicarija, Prancūzi ja 
i r Vokieti ja) grįždami namo vie 
sėjo da r Japoni jo j ir ten, kad ir 
nuvarg in tomis jėgomis, išplėšė 
visur pergalę. 

Vokiečių spauda ypat ingai 
pažymi Goliday (100 m ) ir Rho 
den, pasaulio meisterį 110 m. su 
kl iūt imis At t lesey ir šuolininką 
mulatą VVebb. Amerikonų t iks
las buvo išbandyti pajėgiausių 
Europos kraš tų ka ikur ias spor
t o disciplinas prieš 1952 m. 

Prae i t a i s meta is tokiose kovo
se, kurios buvo surengtos skan
dinavų t au tų vardu (Norvegija, 
Švedija, Suomija ir Is landija) 
prieš USA, amerikonai i š tyrė 
šiauriečių pajėgas ir tuo būdu 
žinodami savo klasę j ieško nau
jų papildymų ir pagerinimų Hel
sinkio olimpiadai, kurią pagal 
apyt ikr ius duomenis (bent ir iš 
1951 m. tur imų balansų) turė tų 
laimėti USA lengvaatlečiai . 

Trijų kraštų varžybose lengv. 
at l . Sov. Sąjunga — Lenkija ir 
Rumunija 373,5:210,5:160 taš
kų, baigėsi didele sovietų perga
le. Iš pasiektų pasekmių pažyme 
t ina 400 m. su kliūt. — 52,2 Li
tu jew (S. Sąj.) ger iausia Euro
pos pasekmė ir rumunas Socter 
šuoly į augštį 1,96 m. 

Londone anglė Lervill - Alc-
xander pas ta tė naują pasaulio 
rekordą šuoly į augštį 1,71,5. 

Prahoj pasaulio meis ter i s 
(10,000 m.) ^a topek pralaimėjo 
savo tautiečiui Cevonai 3000 m. 
Cevono la ikai 8 24.4 m. 

Katovitzuosc lenkas Kiczka 
100 m. prabėgo per 10,5 s. 

Santa Barbara (USA) dešimt 
kovininkas Richards , USA, meis 
te r i s sur inko 7834 tšk. i r š ia pa
sekme pi rmauja pasauly. Šuoly 
su kar t imi pasiekė net 4,48 m., 
kas dešimtkovininkų istori joj 
y r a pi rmu kar t . 

Londono olimpiados nugalėto
j a s Bob Math ias varžybose ne
dalyvavo. 

Jfx800 m. estafetėj sovietų 
r inkt inė pagerino pasaulio re
kordą į 7:27,4 m. Iki šio laiko 
turė jo tą garbę švedai (7 :29) . 

Prancūzijos lengv. at let . pir-
bėse Rimoun 10,000 m. sukorė 
per 30:01,4 min. Geriausia pa
sekmė pasauly. 

Vokietijos lengv. atletikos 
pir-bių įžymesnės pasekmės: 

100 m. — Heinz Fuehre r — 
10,8 s. 

200 m. — Peter Kraus — 21,4 

400 m. — Hans Geister — 47,2 
s., ger iaus ia Europoj pasekmė. 

800 m.—Urban Cleve—1:50,0 
i ii»t. V-joj ger. pokarinis laikas. 

1500 m. — Kari Kluge — 
3:50,2 min. 

5000 m. — Herber t Schade — 
14:19,6 min. 
10.000 m. — Erich Kruzycki — 
31:45,2 min. 4V- metų amž. šis 
meister is . 

110 m. su kliūt. — Trosbach 
— 15,0 s. 

400 m. su kliūt. Hohlhoff — 
53,4 s., ger. uokarinė V-jos pa
sekmė. 

3000 m. su kliūt. —' Gude -

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ 
LAIKRODŽIU 
Brangenybių 

SIDABRINIU 
INDU 

SIENINIŲ 
^ • P ] LAIKRODŽIŲ 

J TELEVIZIJOS 
APARATŲ 

ir klt. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

m nia 

Distriet Savings 
3236 South Holsted St. 

»•». M. Mott'i l . S»c»iarr 

Specialisto 
John A. MJUH Duodama i metų 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuviu JeweLrr 
Krautuve1 Brigu to n Parke 

{steigta 1916 metais. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOUTH WESTERN AVENUE 

CHICAGO 36, ILLINOIS 
VRA CENTRAS PIETVAKARINĖJE DALYJE DftL 

UNIVERSAL GAZO KROSNIŲ (PLYTŲ) 

Iš tiesu Universal - Berkshire plytą 

jus megtumete del jos pigumo, ir 

patogumo patalpinti mažoje virtu

vėje. Kuri šeimininkė nenori plytos 

su stiklinėmis durimis ir mažomis 

durelėmis priežiūrai ir dar su stip

ria virykla, taip kad būtu galima 

virti ir kepti įvairiu stiprumu dau

gelyje puodų. 

Kj-aucuvė atdara Pirraad. ir Ketvirtad. vakarais iki 9:30 vai. vakare 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4056 Archer A ve. 
Kampas Archer California Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius. 

D R . T L MAKAR" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Painei 
Tel.: P lUman 5-8277 

VALANDOS:: pasai susitarimą 

Tel.: Ofiso PR.6-6448 rez.HE.4-3150 
DR. F. G. WINSKUNAS 

GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marquette Rd 

VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. Ir seštad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso VVA.8-3060, rez.OO.4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

GYDjYTOJAS LR CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: (išskyrus Seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Seš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Kezid.: 10838 So. Vi'abash Ave. 

TeL: Ofiso VA.7-5557 res.RE.7-4966 
DR. FRANK C. KWINN 

(KV1KČ1NSKAS) 
GYDjYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
LIGONU/S PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai iki 4 v. popiet Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

Dr. Edward D. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 W. 71st St. 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč. — pagal susitarimą. 
Susitarimui skambinkite GRovehill, 
jei neatsiliepia VInoennes 6-3900. 

YArds 7-8526, rezid. RIverside 7-0057 

BR. G. J. BYLAITIS 
vidaus ir nervą l igų gydytojas 

DR. J €1. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave., šiauryt. kamp.) 
VAL.: kasdien išskyrus trečiadienius 

6—9, šeštad. 1—6 po pietų 

TeL: Ofiso PR.6-3838, rez. RE.7-91N 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:t 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

& ^ 

r 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo ateitį . . . 
Standard yra stipriausia taupymo [staiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 

Federai Saving* A Lomu Insurance Corporatlco bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue,, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1U1 

JUST1N |IACKIEWICH, prezidentas 

, . , Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 po pl«tq 
įS ta igOf l V a l a n d O S : Ketvirtadieniais nuo »-toe ryto iki 8 vakare 

Trečiadieniais visai neatidaroma 

> 

TeL: Ofiso Y A. 7-0554 rez. Ml.3-2880 
DR. CHARLES SEGAL 

GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(antras aukštas) 
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:10 
v. v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

fcmerg. TeL KEdaia s-2848 
DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave* Chicago, 111 
Tel. LAfayett* 8-3210 

VA-L.: pirm., antrad., ketv., 12—2:20 
ir 0—9 vak., penkt. ir Seat. 12—2:80 
0234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Sumini t 1580 
A.L.: penktad. 2:20 lkl 8 vai. vak. 

teitad. 1:80 lkl 6 vai, vak. 
Telefonas OLympJo 2-4*278 
OR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

VAL : antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-2 pp 
penkt 8 — 6, 7 — 9p.p. 

3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm., treč.. iefit. 8 — 8 p.p. 

penkt. 10 — 12 ryte 

Telefonas: REllance 5-1811 

OR. WALTEfl J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais Trečiad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAL.: l—4 Ir 6:80—8:80 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Kes. *247 & KMERALD AVE. 

Tel.: Ofiso HE.4-6849, rez.HK.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakaro. 

Tel.: Ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 8-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue 
VAL: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais atdaryta. 

TeL: ofiso HE-4-86M; re*. CL-4-OtM 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1957 W. Oarfield Blvd. 
VAL.: 1—4 Ir 6—9 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso telefonas Vlrglnia 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAi 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso telefonas GRovehill 8-4020 
Rezidencijos telef. Hllltop 5-1589 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 West Marąoette Rd. 

VAL : Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj 
TeL: Ofiso YA7-4787, rez.PR.8-1030 
Jei neatsilieps vlršminšti telefonai 

šaukite: Mldway 3-0001 

Tel.: Ofiso OA.6-0257, rez.PR.6-085t 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0000 S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. r. lkl 8 p.p; 6—9 v 

TeL: Ofiso VI.7-6588, res.RE.7-78e» 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 vVest Cermak Road 
VAL.: 1—2 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Rezid. S241 W. 66TH PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais uk susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi i rytus nuo California 

TeL YArds 7-7779 
Dr. Anthony A. RUDOKAS 

OPTOMETRISTAS 
4701 S. Damen Ave. Chicago 9. HL 
VAL: nuo 6 v.v. iki 9 v. vak.. SesL 
nuo 10 v.ryt. iki 6 v.v. išskyrus treč 

šaukite — YArds 7-7881 

Egzaminuoja 
Akis Pritaiko j | 

DR. J. J. SMETAHA, JR7 
OPTOMETRISTAS 

AfiJŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL: pirmad. antrad. ketvirtad.. 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v.v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12: 1:80 iki 6 vai. vak. 
(Anai fl-0528. Platt Bld*. 

BR. C. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

85 n«**q patyrimas 
TeL YArds 7 - lMf 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akinta Dtrbttrve 

756 YV. 35th Street 
VAJU: nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. tre 
elad. ano 18—12, is i tsd, i # — i P.P 
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Kitur JAV Ir Kanadoje 
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Metam* 
$8.t)0 
$7.00 

110.00 

Korelgrn f 10 00 per year. 

Seimui pasibaigus 
Lietuvos Vyčių 38-tas sei-

8UB8CRIPTION R A T E 8 : „ v o g į v v f c o 5 m m a ^ i o 7 8 
17.60 per year outstde of Chica*o mMS } V y K O S* m ' ^ S ^ J 0 »» ° 
$8.00 per year in Chlcagro & Cicero I i r 9 d . N e w Y o r k e . J l S j v y k o 
$7.00 per year in Canada. [ n e p a p r a s t u m e t u _ ėdžiais 

pasaulio sukrėtimų ir Lietuvos 
tragedijos laikais. 

Šio seimo šūkiu buvo: "Lie
tuviais esame gimė, lietuviais 
norime būti". 

Lietuvos vyčiai yra lietuviš
ka, katalikiška ir amerikietiš-

Sprendžiant socialinį klausimą yra būtina turėti principus ka organizacija. Todėl ji savo 
ir teoretinių duomenų. .Klaidinga yra, kai šie principai dainai i asmeniškame ir viešame gyve-
ribojasi vien tik ekonomine darbo atlyginimo problema. Augs- ! nime remiasi lietuviškumo, ka-
čiausias principas, kurio reikėtų laikytis sprendžiant socialinį . talikiškumo ir amerikietiškumo 

DELEGATAI KLAUSO PREZ. TRUMANO 

H met. 
$4.60 
$4.00 
$5.60 

1 mftn 
$2.60 
$2.26 
$2.90 

l mfa 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Socialini klausimą sprendžiant 

nės pasiilgimą. Jakubėno "Eže 
rėlis", o ypač "Valentino mal
da" iš operos Fausto susilaukė 
ypatingų ovacijų. 

Abudu solistai sklandžiai at
liko Šimkaus "Plaukia sau lai-

Lituanistikos kursai 
VVATERBURY, CONN. — 

Š. m. rugsėjo mėn,. 2 d., po ke
liolikos mėnesių, vėl įvyko Li
tuanistikos kursų mokinių tė-

klausimą-. turėtų būti žmogaus asmens principas, ko niekada 
nerasime komunizmo sistemoje. 

Kiekvienas žmogus yra atskiras pasaulis, tai mažasis pa
saulis — microcosmos. Žmogus, kurs ateina iš Dievo, yra su
tvertas tam. kad vėl grįžtų pas jį. Ir niekas neturi teisės jam r e įk ia tikėtis, jog naujai atvy 
trukdyti vykdyti šią savo paskirtį. J is turi dieviškosios išmin- , ke lietuviai j šį kraštą gausiau 

principais. 
Reikia manyti, jog L. Vyčių 

organizacija po seimo dar uo
liau ir sistematingiau išplės sa
vo veiklą jaunimo tarpe. Ir 

ties atspindį ir laisvą valią. Tad asmenys yra laisvi, nepriklau
somi, tuo gi tarpu individai yra surišti vieni su kitais. Bendruo
menė privalo suteikti asmenims priemones realizuoti savo pa
skyrimui. Profesija taip pat negali žmogaus asmenybės viršyti. 

Socialinis klausimas yra žmogaus reikalas. Tėvas Ruffieux 
nagrinėja įvairias sąlygas socialiniam klausimui. O jos esan
čios: t ikras broliškumas, lygybė ,ir laisvė. 

Vien tik teisingumo neužtenka. Šiandien teisingumo labui 
pašvenčiama artimo meilė. O tuo tarpu artimo meilė ir teisin
gumas privalo eiti drauge ir vienas kitą papildyti. Artimo mei
lės darbai nėra ir negali ribotis vien materialine sritimi. Jos 
sritis lygiai liečia dvasią, moralę ir ypač Dievo meilę. Teisingu
mas be artimo meilės yra labai kietas. 

Lygybė nėra matimatinė sąvoka. Jei taip būtų, tai prieitu-
mėm anarchijos. Lygybė reiškia, kad kiekvienas turi teises į 
tai, ko jam reikia realizuoti savo paskirčiai. Lygybėje reikia 
proporcingo autoriteto. Lygybės negalima įgyvendinti marksis
tiniame kolektyvizme. 

Tėvas Ruffieux paliečia naujosios teisės veikimą j kapitalą, 
darbą ir atlyginimą už darbą. 

Nebebus vyravimo, bus tik bendravimas. Darbdaviai ir dar
bininkai neprivalo būti priešiški luomai. Viskas turi remtis 
bendravimu. Reikia tačiau nepasitikėti gero dėdės dovanėlėmis. 
"Kalėdų eglutė neišspręs socialinio klausimo", pareiškė Pary
žiaus kardinolas Suhardas. Viena to bendravimo pasėkų bus 
tai, kad kapitalas taps "priemonė" žmogaus asmens tarnyboje. 

Darbas nėra prekė, o žmogiškasis elementas. Jis privalus 
pagarbos. Duoti kiekvienam galimybės gyventi nėra labdaros, 
bet teisingumo klausimas. Bendruomenė privalo kiekvienam sa
vo nariui sudaryti galimybę turėti bent pragyvenimo minimumą. 

Tad atlyginimas privalo būti proporcingas atsakingumui. 
Ta taisykle sprendžiamas ir šeimos tėvo darbo atlyginimas. 

Kas tą naują teisę įgyvendins? 
Naujoji teisė privalo realizuotis esencialiai individe — vie

nete, gi instrumentaliai — visuomenėje: individe per visuo
menę. Teisė tam tikra prasme yra asmens išlaisvinimas. Kal
bėti apie laisvę, reikia prileisti, kad mes nesame gyvuliai. 

Laisvė yra galia atsiduoti ir viską atiduoti, o teisė yra šitos 
laisvės garsus nenutyląs reikalavimas. Visuma ir vienetas — 
tokie yra du socialinio gyvenimo ašigaliai. Reikia atsiduoti 
artimui, kuriame mes matome Dievą. Teisė gimdo žmogų, kad 
jis sužmonintų būtį ir visatą. Socialinė katalikybė nėra tarpinė 
doktrina tarp dviejų ašigalių — kapitalizmo ir marksizmo. 
Ji yra revoliucinė doktrina ta prasme, kad ji nori esamas so
cialines sąl tgas pakeisti visiškai naujomis ir skirtingomis, kurių 
centre stovėtų asmuo, integralinis žmogus. 

Kinijos komunistu propaganda 

Taikos konferencijos delegatai klauso, kai prez. Trumanas kalba. A. 
Gromyko, Rusijos delegacijos pirmininkas, pažymėtas strėle. (INS) 

Gimtą bakūžę paošim laisvės vainiku 
_ _ _— _. _ I I I 

Vytauto D. šventes minėjimas Chicagoje 

velis", Mozarto ariją iš "Don ;vų susirinkimas. 
Giovanni", pagaliau bisui —! Kursų komiteto pirmininkas 
"Oi berneli, vienturį", Solistams Ad. Oampė pateikė metinę kur-
akomponavo A. Kučiūnas. aų veikimo apyskaitą ir iškėlė 

St. Pilkos padeklamuota Miš- tolimesnio kursų veikimo prob-
kinio "Lietuva", Brazdžionio lemas, o komiteto iždininkas P. 
apie pavasarį, Aisčio "Karą- Tonkūnas pranešė kursų pini* 
liaus šuva" ir Kudirkos "Ma- ginius reikalus (apyvarta 622 
niesiems" — buvo gražus šven- dol.). 
tės programos apvainikavimas. Kol sąlygos pasikeis, tėvų 

Atsisveikindama su chieagie- ; nusistatyta t ruks plis Lituanis-
čiais Ant. Dambrauskaitė dar tikos kursus išlaikyti, 
padainavo apie lietuvišką baku- j Pabrėžtinai pasisakyta, kad 
žę. j lituanistinis švietimas nėra 

Galingai skambėjo visų gie-1 vien tėvų reikalas, bet, kad tai 
damas himnas. yra visų lietuvių reikalas. 

Minėjimas praėjo su pasise- Apeliuojama pirmiausia į visus 
kimu, gaila, kad užsitęsė j>er- tremtinius ko skubiausiai rem-

įsijungs į L. Vyčių organizaciją. 

Padidėjo 

ilgai. 
Sekmadienį tautos šventė hyi 

vo paminėta bažnyčiose pamal
domis, atitinkamais pamoks

ti lituanistinio auklėjimo reika
lus. Manoma, kad ir kiti sąmo
ningi lietuviai prie to prisidės. 

Iliuminuotas natūralaus dy- Joms pianu pritarė Alice Ste* tlais, gausesniu žmonių atsilan-
džio Vytauto D. paveikslas, pieš phens. Visos pasipuošusios tau kymu. —J. Pr. 
tas dail. Kelečiaus, tarp žvaigž tiniais drabužiais darė puikų 

Australijoje 1950 m. gruodžio . dėtosios Amerikos ir trispal- j vaizdą. 
31 d. buvo 8,315,799 gyvento- [ vės lietuviškosios vėliavos kau- ' G. Velička, Z. Kevalaitytė, 
jai. Per metus padidėjo 260,000 | p§ dėmesį Chicagos lietuvių, 
gyventojų. Iš jų 112,412 natų-1 rūgs. 8 d. susirinkusių į Lind-
ralinis prieauglis ir 152,505 imi ( blom auditoriją, į tautos šven-
grantai. t§s minėjimą, kurį organiza

vo Vilniaus Krašto Lietuvių 
Kiek k a i n u o j a ? 

Dabar statomas Jungt. Ame 
Sąjunga. 

A. Braziui ir Ant. Damb-
rikos valstybių 60,000 tonų ka- Į neska i te i vadovaujant sugie-
ro. laivas - lėktuvnešis kai- , ^ ^ J A V himnas. 

Kons. dr. P . Daužvardis sa
vo kalboje skatino būti ne
nuilstamais kovotojais dėl Lie
tuvos. 

A. Brinką, P. Mačys, K. Oželis 
švietimo sekretoriatas 

Vyrams nevalia bučiuotis 
Australijoje 

Nors tenka pamatyti viešai 
bučiuojantis vyrą su moterimi 
(taip pat moteris su moterimis), 
tačiau tas „bičiulystės" išreiški-

nuos 235 milionus dolerių. Nau
jas Pa t ton tankas atseina 230 
tūkstančių dolerių, o nedidelis 
rakietinis Saberjet lėktuvas — 
183 tūkstančius dolerių. Di
džiausias naujovinis bombone- gį« atstovas, sveikindamas lie- i nuoja žiūrėdama į nagano vamz 

Hagoje, Olandijoje, įsteigtas 
jautriai suvaidino "Lėk, lėk ! tarptautinis katalikų švietimo i mas vyrų tarpe, kad ir stipraus 

mano sakalėli" — vaizdelį apie sekretoriatas, kurį sukurti bu- j alučio įtakoje, griežtai įstaty-
artėjančią antrą rusų okupaci- v o pasiūlyta pernai ten pat vy- j mais baudžiama. Berods, kad ir 
ją, apie gilią vidaus kovą ūki- kusio tarpt, katalikų švietimo kaikurie mūsų tautiečiai dėlto 
ninko šeimos: bėgti ar pasi-j kongreso. nusvilino lūpas, 
likti, apie sūnų, išeinantį į par
tizanus. Tėvai pasilieka, vado
vaudamiesi šūkiu: 

— Savoj žemėj ir miręs — 
namie. Kitas sūnus išvyksta 
garsinti Lietuvos kančių ir pra
nešti apie prievartą, dėl kurios 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS <&W!£; 

Dr. O. DoroSevič, ukrainie- >r "rusų tauta jau 30 metų dai 

šis kainuoja daugiau kaip mi-
lionas dolerių. 

Peteliškes 
Egipto karalius Farouk Pran 

cūzijoje nupirko už $4,500 pe
teliškių kolekciją ir ją pasiun
tė j Cairo. 

tuvius pabrėžė, kad abiejų, tau 
tų laisvės kova bendra. Liki
mas, abiems tautoms buvo pa-
motė, atnešusi Stalino jungą, 
bet būkime ištikimi savo moti-
nai-tėvynės žemei. Mūsų žemės 

dj- . 
Publiką daugumoj sudarė 

tremtiniai ir sekant vaidinimą 
buvo daug ašarojančių akių. 

Ant. Dambrauskaite, lietuvių 
mėgiama solistė, sėkmingai at
liko Karnavičiaus ir Banaičio miškuose broliai tvirtai laiko 

kryžių, kardą ir ginasi nuo o- kompozicijas. Jos buvo atliktos 
T . . . , Į kupanto. Gaivina juos tikėji- Serai> t i k vaidinimo liūdnai nu-
Haro I l I S i a m s I } D i e y ą į r ^ ^ k a d te._ teikta publika nebuvo pasiruo-

Jungtinės Amerikos valsty-, sybė turi nugalėti. Kremliaus š u s i romantiškiems posmams. 
bes per mėnesį kariniams tiks- j satrapai, kruvinomis akimis, i A 1£- B r a " s Sarpaliaus kom
iams išleidžia daugiau kaip 5 
bilionus dolerių, arba po 166 
mUiomj dolerių per dieną, po 
115,278 dolerius per minutę, 
po $1,929 kas sekundę. 

Naujas fabrikas 
Lockheed Aircraft Corp. ruo 

nori mus sujungti į vieną rusų ! P o n i j a gražiai išreiškė tėvy 
valstybę. Bet mes atgausime 
gimtą bakūžę ir papuošime lais 
ves vainiku. 

V. Šimkus, kurs vadovavo 
programai, dėkodamas už kal
bą, pabrėžė, kad ukrainiečiai 
yra mūsų didžioji atrama lais-

NEMUNE gauti naujausi leidiniai 
Dr. Pr. Gaidamavičius, išblaškytasis žmogus . . . ,. $2.00 
A. Maceina. Jobo drama 2.00 
Ramonas. Dulkes raudonam saulėleidy 3.00 
Dr. A. Garmus. Nemuno pakrantėmis 1.25 
Dr. J. Balys. Lietuviškos pasakos 2.50 
M. Gudelis. Lietuviai gynė savo miškus . 2.00 
Lietuvių kalbos vadovas 4.50 

Didelis pasirinkimas išleistų knygų ir gaidų Amerikoje, Lietuvoje, 
Vokietijoje. Adresuokite 

LIETUVIŲ KNYGYNAS NEMUNAS 
8143 S. Halsted St, Chicago 8, 111. Tel. VIctory 2-3314 

Fordomatic užkariauja kraštą! 
šiasi statyti dar vieną fabriką vės kovoje, 
kariniams lėktuvams gaminti. \ A. Fedunyak — ukrainiečių 

Fabrikas bus statomas Palm- f moterų atstovė — pabrėžė: 
dėle, Calif., 65 mylios į šiaurę į draugėje mes kenčiame muo 
nuo Los Angeles. Jo statyba 7 bendro priešę, drauge mes jį 
kainuos $12,615,000. [turime sunaikinti, drauge ir 

džiaugsimės laisve. 
Prof. D. Krivickas — Ką pareiškė? 

Gen. MacArthur savo kal
boje, pasakytoje Clevelande, 

• Niekas negali jam ^rilygfti! 
Taip sako tie, kurie bandė važiuo
ti su Fordomatic. Tai yra naujau
sias, geriausias ir lanksčiausias 
automatinis jėgos perteikimas au
tomašinose. 

Su Fordomatic mašina momenta
liai pajuda iš vietos...Greit suma
žina ar padidina greit]...Saugiai 
valdo stabdžius leidžiantis nuo 
kalno...Ir važiuoja švelniai kaip 
šilkas! 

"Su Fordomatic va
žiuoji kaip su ji-t lėk
tuvu!" 

"Su juo Fordas yra 
ekonomiškiausia maši
na!" 

"Tai yra paskutinis 
žodis automatiniame 
vairavime!" 

Ryšiai su Skandinavija 
Italų katalikų grupė, vado-

Kinijos komunistai sustiprino per savo spaudą ir radiją 
propagandą prieš Japonijos pasirašyta taikos sutarti , kurią 
pasirašė 48 valstybių atstovai San Francisco mieste. Dar kon- Į teisingumo ir nuskaJdrinimo. 
ferencijai neprasidėjus ir vykstant jai, Kinijos komunistai vi
sokių niekų prikalbėjo tos sutarties atžvilgiu. Bet dabar jie 
visokiais būdais veda propagandą ir 'nori įtikinti Azijos tautas, 
jog ši Japonijos taikos sutart is eina prieš Azijos tautų interesus. 

Kinijos komunistai vesdami propagandą skelbia tokius ne-
patikėtinus dalykus: 

1. J a p o n i j o s t a i k o s s u t a r t i s s u v e d ė k r ū v o n J a p o n i j o s ir A -
merikos "reakcionierius", kad sukeltų karą prieš Kiniją ir kitas 
Azijos tautas. 

2. Susitarimas reiškia japonų ir amerikiečių ekonominę 
agresiją, atstatymą "reakcionieriškos" tvarkos Japonijoje kartu 
su amerikiečių "kolonialine" kontrole. 

3. Ir, girdi, sutart is paneigia kiniečių teisę ir eina prieš 
Azijos jausmus. 

Kinijos komunistai vesdami savo propagandą turi šiuos 
tris tikslus: 

1. Kad nugręžtų japonus nuo Jungtinių Amerikos valstybių 
' i r priartintų juos prie bendravimo su komunistine Kinija. 

2. Kad sukeltų prieš Ameriką ir bendrai prieš vakarus ne
palankų nusistatymą tarp Azijos žmonių. 

3. I r kad padidintų prieš amerikiečius nepalankų nusista
tymą ta rp Kinijos komunistų. 

Kai kas mano, jog Kinijos komunistai Japoniją turės dėmesio 

pri
minė, kad skyrimas karaliaus 
vainiko Vytautui Didžiajam tuo 

Ohio, pareiškė, jog laisvasis pa j laiku buvo užtikrinimas augš-
saulis dabartine Japonija gali 'čiausio laisvės, tautos didybės 
pasitikėti. Apie Japonijos ta i - ' laipsnio. Šimtmečiais Lietuvoje 
kos sutartis gen. Mac A r t h u r ' vyko kova tarp rytų bizantiš-
pareiškė, jog ji yra toli iki 'kos kultūros ir vakarų krikš-
tobulybės, bet turi savyje, daug «čioniškos. Vytautas apsikrikš

tydamas pasirinko pranašesnę 
vakarų kultūra. Jogaila, užim-

"Fordomatic vra švel
niausias iš visu auto
matinių vairavimo 
priemonių!" 

vaujama sen. Mattarella ir kun. išrastus, praplėsdamas lietuvių 

damas Lenkijos sostą, išplėtė 
Gediminaičių dinastiją į kitus 

Rossi, 'Pro Civitate Christiana' 
sąjūdžio pirmininko, išvyko 
j Skandinavijos kraštus užmeg-
sti tampresnių ryšių su ten 
esančiomis katalikų bendruo
menėmis. 

% 

Art. Ryty mokslininkai 
Sirų katalikai intelektualai 

daro žygių sukuti Vidurinių 
Rytų katalikų sąjūdį, kuris ap« 
jungtų Egipto, Libano, Sirijos, 
Irako bei Palestinos kat. inte
lektualus, kurių tik nedidelis 
skaičius šiuo metu dalyvauja 
"Pax Romaną" sąjūdyje. 

valdovų jtaką, kam pritarė ir 
k Vytautą*. Gaila, kad Vytau
tui nepavyko prasiveržti prie 
jūros. 'l'as ilgiems šimtme
čiams nulėmė mūsų tautos cha
rakterį. Tačiau Vytautas yra 
pabrėžęs, kad žemaičiai, prūsai 
i— yra jo tėvų palikimas ir juos 
jis stengėsi atgauti. 

Vytautą mes minime kaip 
simboli ištvermės, didybės. 

J. Bobinienė, J. Kaukoriūte 
(ir G. Peškienė, skambus trio 
padainavo "Uždainuokim braii-
gios sesės", "Kur giria žaliuo
ja", "Ant marių krantelio". 

T.D.A.F. 
'•'Įrengiamas už atskirą atlyginimą. 
Fordomatic įrengiamas tik V-8 mode
ly. Įrengimų, pagrąžinimu kainos gali 
pasikeisti bet kada ir be pranešimo. 

TRYS DIDELI PASIRINKIMAI! 

Iš visy pigiųjų mašiny tik Fordas jums siūlo 
tris transmisijas. Jūs galite turėti naują 
Fordomatic, kuris turi visus geriausius senų
jų transmisijų bruožus ir yra geriausias ir 
lanksčiausias automatinis jėgos perdavimas. 
Jūs galite turėti lengvą Overdrive* kuris 
taupo ne tik motorą, bet ir apie 15% kuro. 
Jei norite, pagaliau, galite turėti švelnų, pa
prastą Conventional Drive. 

centru, žinoma, jie kels neramumus ir per Japonijos komunistus. 
Šiuo metu Japonijos komunistų partija turi 80,000 narių. 

Spėjama, kad apie 250,000 yra nepartinių komunistų ir apie 
650,000 komunistų, šalininkų. 

Ateik ir 
pamėgink 

važiuoti Ford SAUGIAUSIAS SELEKTORIUS! Fordomatic Semaphore 
Drive selektorius yra įrengtas centre prie „neutral'* padė

ties...skiria pirmyn ir atgal padėtis taip, kad klaidų pa
daryti nebegalima! Selektoriaus padėtys yra apšviestos 
skirtingomis spalvomis, kad palengvintų selektoriaus pa
dėčių atpažinimą nakties • metu. 

su Fordomatic 
•*•*• * š _ . « . . 

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO 
. 
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Antradienis, rugsėjis 11, 1951 

Trumpa Lietuvių Kalbos Vadovo IAV 
apyskaita 

CLASSIFIED AND HELP WANTED A D V E R TjSEMENTS_g 

« * 
1948 m. gale, vykdamas į JAV, 

gavau iš LKV leidėjo — LTB 
Centro Komiteto įgaliojimą rinkti 
čia JAV knygos prenumeratas. 
Darbą pradėjau 1949 m. pradžio
je. Rinkau pats, paskyriau įvai
riose vietose per penkiasdešimt 
įgaliotinių ir ėmiau skelbtis spau
doje 

Nė kiek nesustodamas skelbiau 
ir reklamavau knygą. Tatai la
bai padėjo, nes atsirado šimtai 
tautiečių, kurie siuntė prenume-, 
ratos mokestį. Siuntė net su to
kiais laiškais: "Aš jau senas, kal
bos nebesimokysAu, bet aš noriu 
palaikyti lietuvišką reikalą." Už
siprenumeravo ir tokie, kurie vie
šame susirinkime pasisakė jos 
neskaitysią ir čia pat atidavė sa
vo kaimynui, žinodamas, kad jis 
tikrai skaitys. 

Vi o surinkta prenumeratų 558, 
už jas surinkta $2,144.90. 

Vokietijoj užsiprenumeravusieji 
sumokėjo papildomąjį prenumera
tos mokesti 335 prenumerato
riai — $518.05. Tuo būdu per 
mano, kaip įgaliotinio, rankas šį 
kraštą pasiekė 893 egzemplioriai 
ir surinkta $2,662.95. 

Jei buvo pasiekti nors ir tokie 
padariniai, tai didelės padėkos ir 
didelės pagarbos užsitarnavo mū
sų periodinė spauda, kuri dėjo į 
savo puslapius ne tik tai ką aš 
prisiųsdavau, bet ne kartą ir 
nuo savęs suteikdama plačių in
formacijų. ^ 

Todėl pareiškiu nuoširdžią pa
dėką "Draugui", "Dirvai", "Nau
jienoms'4, "Keleiviui", "Sandarai", 
"Tėvynei" labai aktyviai mano 
darbą parėmusiems. 

Taip pat dėkoju visiems tiems 
mano talkininkams įgaliotiniams, 
surinkusiems nemažiau, kaip po 
penkias prenumeratas, būtent: 
V. Rasteniui, Cleveland, Ohįo; A. 
Rimkui, Amsterdam, N.Y.; A. Le
onui, Baltimore, Md.; A. Pajau-
jytei, Brooklyn, N. Y.; VI. Min-
gelai, Philadelphia, Pa.; Pr. Sa-

ladžiui, Rochester, N. Y.; V. Cip-
plijauskui, Great Neck, N. Y.; J. 
Kutrai, Chicago, 111.; Pr. Viščhii, 
Brockton, Mass.; St. Lūšiui, So. 
Boston Mass.; Frank Račkus, Los 
Angeles, Calif.; A. Arbačiauskie
nei, Detroit, Mich.; A. S. Trečio
kui, Newark, N. J.; J. A. Vainiui, 
Easton, Pa.; Ig. Malinauskui, Cle
veland, Ohio; B. T. Dirmeikiui, 
Chicago; A. Valavičiui, Chicago; 
V. Valaičiui, Amsterdam, N. Y.; 
J. Krasinskui, VVorcester, Mass. 
,Ypatinga padėka. 

Nebegalėdamas toliau šito dar
bo varyti, "Lietuvių kalbos vado
vo" atstovybę perleidau "Gabi
jai". Jos adresas toks: GABIJA, 
340 Union Ave., Brooklyn 11, N.. 
Y. Todėl ateityje visais LKV rei-j 
kalais prašyčiau kreiptis į Gabiją, 
Kas turėtų klausimų dėl praeities, • 
prašyčiau rašyti man tuo pačiu 
Gabijos adresu 

"DRAUGAS" AGENCT 
23 E. Jackson Blvd. 

Tel.: — VVEbster 9-3196 

' HELP"WANTED" '—'VYRAI 

MAŠINISTAI I R 
ĮRANKIŲ DIRBĖJAI 

J u m s yra darbo didelėje dirbtuvė
je. Puikios darbo sąlygos, geras at
lyginimas, daug viršvalandžių. 
Skambinkite a rba rašykite: 

Vogei Tool & Die Cor|H>ratlon, 
1825 North 32nd A ve. Stone Park , 

Mclro.se P a r k 8388. 

PUIKI PROGA PUSAM& lietuviui 
vyrui. Porteris ir "handy man". 
Nuolatinis visų metų darbas. Die
nomis. Ypatingas atsižvelgimas tin
kamam vyrui. Apmokėtos atostogos 
ir bonus'as. Jei nori užsidirbti pi
nigų, skambink šiandie. Mr. Burke. 
nuo 5 iki 7 vai. vak. STcwart 3-
9550. 

HELP WANT£D — MOTERIS 

R A Š T I N I N K E S 
DIRBKIT ARTI NAMUI 

Greitai pradekit įdomų darbą. Kny
gų Vedimas ir kitkas. Pastovi tar
nyste. Vedinanti raštine. Ateikit 
ir draugiškai pasikalbėkit. 

HYSAN PRODLCTS 
933 W. 38th Place 

HKLPKRS TO CARTON 
AND PACK CANDY 

GOOD PAY 

S T E V E N ' S 
C A N D Y K T T C H E N S 

«>1*1 No. Sacraincnto 

HELP WANTED — MOTERYS 

TYPIST AND 
GENERAL OFFICE 

Steady. Congenial working condi-
tions. $40-$45 wk. Alternate Sat. 
morning. 

1720 N. ELSTON 
Mr. Strausz ARmitage 6-0070 

REIKALINGAS BUTAS 

3 suaugę (2 dirbą) skubiai jieško 5 
kamb. (2 mieg. kamb.) buto 1-me ar 
2-me aukšte be baldų, su apšild. ar be. 
Mokės iki $65 su apšild. Vakarų ar piet
vakarių daly. Dabartinėje vietoje gyv. 11 
m. Dirba vienoje firmoje 27 metus. Patys 
dekoruos. Norėtų tuojau užimti. Geriau

sios rekomendacijos. Skambinkite 
SEeley 3-5868 

REIKALINGAS BUTAS 

i 

i i 

Gabijos malonus savininkas p. 
Sodaitis yra prityręs knygų pla
tintojas ir jų leidėjas, todėl visi 
susilauks iš ten kuogeriausio pa 
tarnavimo. 

Visiems Gerbiamiesiems Prenu
meratoriams pasitikėjusiems ma
no darbu irgi nuoširdžiai dėkoju. 

• iii"/,i- Audėnus 

D£MESIO, LIKTUVIAI VYRAI 
JAUNUOLIAI 

16 m. ir suvirs! Dirbkite ar t i namų. 
Kėglių statytojai. Geriausios darbo 
sąlygos, geras atlyginimas. Pilnas 
ar laikinis darbas. Ateikite šiandie. 

LUUKY STRIK K. I*OWLlNG 
ALLEYS. 

<193Q So. Halsted St. 

Tiktai taurioje širdyje gyve
na taurioji meile. 

— — • — — m— — n — i. • • i • i — i • • ! . „ — • , • — - . u,. - — — • » 

PROGOS — WTORrijNmĖš" 

TAVERNA ANT KAMPO 
Daro gerą biznį, vidutiniška nuo
ma, ilga sutart is . Čia yra jūsų pro
ga pirkti t ikrai pelningą bizni. Sa-
vininkas pasitraukia. 

.*»T;>9 S. A si I Inu. i Ąve. 
Galite ateiti apžiūrėjimui nuo 1 -

pietų iki 6 f*.Ui. bet kurią diena. 

PAINTERS 
YEAR ROUND EMPUOYMENT 

5 PAY WEKK. 
PA1D VACATION 

Call during day only MR. PARKER 

HOllycourt 5-2300 

PROGOS - r OrPOKTLMTIES 

TRUCKING COMPANY, ge
rai įrengta, daranti gerą 
biznį, jieško suinteresuoto 
partnerio su $6,000—$8,000. 
Puiki proga. 

TeL Beliwood 5553 M 

R E I K I A 
V Y R Ų 

PLIENO APDIRBIMUI 
DONOHOO'S STEEL 

TEATING COMPANY 
Bettendorf, Iowa 

HELP WANTED — VYRAI 

T O O L D E S I G N E R 
1 OR 2 ,YRS. EXPERIENCE 
ON JIGS AND FDCTURES. 

IDEAL WORKING 
CONDITIONS 

WRITE, STATE 
QUAUFICATIONS. 

SALARY EXPECTED 
CITIZENSHIP REQUIRED 

WRITE, WIRE or PHONĘ 
TO "DEPT. L". 

U S 
S L I C I N G M A C H I N E 

CO. 
L A P O R T E , I N D I A N A 

Clerk - Typists 
FOR S A L E S O F F I C E 

In te res t ing Work 
In pleasant Surroundings 

40 Hour , 5 Day Week 
Good Salary to S t a r t 

See Miss Smith 

Panama Beaver Corp. 
2633 T O U H E Y A V E N U E 

VERČIAMI PERSIKELTI! Vyresnio 
amž. porai (abu dirba) tuojau reikia 4 
kamb. buto be baldu, su apšild., bet ku
rioj geroj apylinkėj, arti susisiekimy. 
Neturi vaiky nei nam. gyvulėlių. Geros 
rekomendacijos. Skambinkite LAvvndale 
1-4398, prieš 3 p. p. šiokiadieniais, visą 
dieną šeštad.^lr sekmad. 

Savininkai! Dėmesio! 
Dirbanti porelė, dabar susispaudu
siai gyvenanti su giminėmis, jieško 
S kamb. neapstatyto buto. Pagei
dautina piet.-vakaringj daly j Visais 
atžvilgiais bendradarbiaus, šiokio
mis dienomis skambinki t Vlrginia 
7-2523, vakarais ir savaitgal. skam
binkit WKntworth 6-2226 

šeimininkai, reikalingas kaip galint 
greičiau 3 dirbantiems suaugusiems 
3-4 kamb. butas be baldų toli va
karuose, a r vak. priemiesčiuose. Tal
kininkaus. Geriausios referencijos. 
Vlllage 8-0080 po 6:30 darbo die
nomis, ir visą. sekmad. a rba Miss 
Hubbell ANdovcr 3-4402, darbo die
nomis prieš 4:30. 

WOMEN 
For Light 

Factory work. 
Applv 

4420 WEST 26TH ST. 

IŠVARO LAUK! 
Savininkas užima butą savo šeimai. Mo
tinai su suaugusiu sūnumi, valdžios tar
nautoju, skubiai reikia 3 ar 5 kamb. 
(2 mieg. kamb.) neapstatyto buto vaka
rinėj daly. 15 mėty gyv. dabartinėj vie
toj. Ramūs atsakingi Žmones. Geriausios 
rekomendacijos. EStebrook 8-1418. 

VERGIAMI PERSIKELTI, naujas sav. 
užima butą sau. 6 asm. šeimai (4 suaugę 
dirba ir du vaikai lanko mokyklą) sku
biai reikia 6 kamb. neapstatyto buto. Pa
geidauja South Shore apyl. arba kur gra
žioj vietoj pietuose. Patys dekoruos. Ge
ros rekomend. Šiokiad, skamb. po 5:30, 
šeštad. ir sekmad. visą dieną PUllman 
5-1001. 

P A T I K I M A P O R E L E 
su 3 vaikais nori gauti 4-5 neap-
statytus kambarius, apšildytam a r 
neapšildytam apar tmente d€l sausio 
1. Namą pardavė. Pietvakariuose, 
Cicero ar Bervvyn. Patys dekoruos 
ir bendradarbiaus. Prašau šaukt i : 

YArds 7-7661 

BEAUTY SHOP 
With nice living ąuar ters & shower 
in rear. Kstablishcd Clientele. Mo-
dern Eąuipment. Rcasonable rent. 
mušt be seen to appreciate. Priced 
for immediąte sale due to Ulness. 
Ful l price $1.250.00. 1436 W. 63rtl 
M. GRovehUl 6-4848. 
« — — 1 ^ — — — • I • „• l l l . l l . W — ^ — ^ . 1 1 • • • — 

GARAŽAS (25 TROBAI) U i 
GAZOLINO STOTIS 

Visi įrengimai ir prekės. 
P r ie inama nuoma. Gera sutartis. 

Įka inuota greitam pardavimui 
del ligos. 

1135 Armitage Avc. 
I \-i-.ii-- 7-8Q2r» 

a rba UI ckingtuun 1-1416 

UŽKANDINI* — FOUNTA1N 
I t t NAMAS 

prieš mokyklą. Geras biznis, visi 
nauji įrengimai. Turi pamatyti pas
kui įvertinti. Išeinant pensijon pa
aukos už $7000 rankpiningių ir li
kusius išmokėjimui. 611 Carroll St., 
Hammond, Imi. žauki t : SHeffieUl 
1-0036. 

BEAUTY SHOP 
Kstablished 17 years. jcood going 
business. Excellcnt N.W. Loc. 1 
room kitehenette in a door bed, 
Televislon. Rent $65. Heatcd good 
lea.se. Mušt be seen to appreciate, 
Priced right for qulck sale. Leav-
lng City, Phone owner 

SAcramento 2-1373 

LIQL'OR STORE & COCKTAIL 
LOl NGE COMBINATION. 

[steigtas prieš 12 m. Puiki South 
Side apylinke, ideali vieta, moder
nūs fikčeriai. Dėl kitų interesų, no
ri skubiai parduoti, įkainuota ne
brangiai. Skambinkite M R. AND
RIUS, I .UOM-IIIJI «-4736. 

Saliūnas ir Restoranas 
su mūro namu, <J'»x24 pedu, 1<>4 
priekis Ir 150 pd. gilumas. l,al>ui 
judri fibrikų apylinke. Moderniški 
įrengimai, Labai geras pirkinys del 
greito pardavimo ats i randant kito
kiems reikalams, o 101 S. Mcrrfmuc, 
POrtsmouth 7-8222. 

SHKKT MKTAI. VVnRKKRS 
Ejtperlenccd on gutters. Top 

\vages. Permanent . Good vvorking 
condltions. Frec insuraneo. 

BOKRMAN \ K O J J G E H S 
1240 S. Cicero Ave.. Cicero 

m.shop 2-2459 

PASTOVI VIFTTA DfcL SMARKI V 

Reikia turėti Elektros inžinieriaus 
laipsnį. Geros darbo sąlygos, ge
ras užmokesnis. Braižytojai turi tu
reli elektros mechaniku braižytojų, 
praktikos. Ateikite šiandien draugiš
kai pasikalbėti. 

OHMITE MFG. CO. 
4851 W. FJLOtRNOY 

1 blokas pietus nuo Harrison 
ir Cicero 

T r O J A E TAT REIKALINGI 
Vairuotojų pnRt IbiniukaJ ir 

vairuotojai savininką i 
(Semi- Drl vers & Drlver Gwncrs) 

Puiki proga. Geros darbo sąlygos. 
Aukštas atlyginimas. Reikia turėti 
kiek praktikos. tarpvalstybiškas 
(Interstate) . Ateikite da r šiandien 
del draugkško pasikalbėjimo. 

ARCO ALTO CAIUUERS, INC. 
100 \V. » ls t SL 

COmmodore 4-2900 

T V A P T A R N A U T O J A I 
Televizijos aptarnautojai turintį pa
tyrimo įrengimuose. Geras atlygini
mas; nuolatus darbas: ideališkos 
darbo sąlygos. Pašaukite arba pa
rašykite M r. George Chlkars. 

533 S. Mk-higaii, 
SOLTH U E * D , 1ND. 7-2335 

EINOLECM MECHANICS MUKT 
DO YARl) GOODS; FELT BASE, 

PEASTIC WALL TILE, FEOOR 
TILE; MUŠT BE CNION 

All'round year work. 
Guaranteed top wages. 

l . INOLEIM TOWN AND 
COLNTRY 

M R. KARR SI»Hng 7-8330 

STUDENT NURSES 
NEEDED! 

Classcs at St. Mary's Mercy Hos-
pital, Gary, Indiana, begln soon. 

Aecredlted Scho<)l—SUite of 
Indiana 

Affilintcd with Indiana Vnlvei-sity 
Apl'i" .uit- nuist l>e High School 

( i raduates aud above 
50tli percentite in class 

Director of Nurses ' 
Mercy Hospital 
flpply to Dept. L. 

GARY, I N D I A N A 

VAROMI LAUK. Atsakominga t r i 
jų suaugusių žmonių šeima jieško 
3-4 kamb., be baldų buto. pečiaus 
šildymu, privačia maudyne. Vaka
rinėj a r šiaur.-vakarinėj dalyj. Mo-
kSs Iki $50.00 mėn. Geriausios re
komendacijos. Skambinkit 

K I .l/i, 3-4573 
tarp 2 ir 4 v. a rba po 6 vai. vakare. 

A T S A K I N G A Š E I M A 
5 suaugusieji, 3 dirbą asmenys la
bai jieško 4-6 kamb. neapstatytų su 
ar be apšildymo šiaurėje a r šiaur
vakariuose. 9 metai dabartinėje vie
toje. Namas parduotas, šauk. šio
kiadieniais po 4:30 p.p. a r visą. die
ną šeštad. ir sekmadienį. 

MIch. 2-3422 

KATALIKŲ POREĖfi, kurių vestu
vės bus rugsėjo 22 d., jieško 3-4 
kambarių, be baldij. apšildyto bu
to pietinėj a rba pict.-rytinėj dalyj. 
Telefonų kompanijos darbininkas. 
Rus tokie nuomininkai 'kokių nori
te. Meldžiame skambinti : — 

BAyport 1-6418. 

PADORI JAUNA PORA, 
ABU DIRBA, 

jieško 3-4 neapstatytų kambarių 
apšildytam apar tmente pietuose ar 
ba pietvakariuose, pietų link 71st 
St. Nėra vaikų. Geros rekomendaci
jos. Dėl gerų nuomininkų prašau 
pašaukite: — 

Hlll top 5-3283 

TUOJAU PAT GAUNATE DARBA 
Įrankių ir tormu gamintojai. 

PATYRŲ MAŠINISTAI 
įrankių skyriaus mašinistai. 

52 vai. J savaite 
OHMITE MFC.. CO. 
4851 \V. FLOl 'RNOY 

i blokas J p i l tus nuo Harrison 
ir Cicero 

$185 mėnesiui 
PRADEDAiMO.II ALGA 

Apsukri, pajėgi jauna moteris Loop 
raštinei. Turi mokėti mašinėle ra
šyti, shorthand ir įvairius bendrus 
darbus. 5 dienos savaitėje, 7 ^ vai. 
dienoj. Apdrauda ir ligoninės aprū
pinimas. Paskambinkite šiandien. 

\VAbash 2-8834 

BIZNIERIUS IR ŽMONA, 
dabar gyvenanti su giminėm, jirš-
ko 3-4 kambarių, be baldų buto. 
Pageidauja šiaurinėj arba šiaur.-va
karinėj dalyj. Patys išdekoruos ir 
bendradarbiaus su savininku. Ge
ros rekomendacijos. Meldžiame 
skambint i : — 

RErkslurc 7-U'M 

R E S T O R A N A S 
Ir 2-jų aukštų namas. Gerai įreng
tas biznis. Gražus 7 karų b. butas 
viršui . Garažas 2 automobiliam. Ap
žiūrėkite, įkainuotas , skubiam par
davimui išvykstant iš miesto. 

2128 SO. HALSTED ST. 
C Anai 6-9606. 

R E S T O R A N A S 
1 -/ĮVAŽIUOJAMAS ( l»n w l M 

Tikru i galite pinigų u/.dirbti: savi
ninkas negali apsidirbti : parduoda 
labai prieinamai, tiktai už $15ftn.no. 
mokestis grynai pinigais. 1-itmi že
ma nuoma, šaukite savininką: —• 

\ l r o r a 2-0161 

Užkaodinė - Traileris 
*> mėneshj senumo. Pilnai jrengta. 
Visi nerūdijančio plieno jtasymai. 
Daro gerą biznį ant 05th ir Ridgc-
la.nd Avc . Oalirna perkelti kiton 
vieton. Tikras pinigrų gamintojas. 
Savininko įkainuotas skubiam par- j 
davimui. 9525 So. tMcad Avc. Tel. 

O Akla \v n 3826 

GRE1TA1 GALlTb. I u A 
M . dįcsclio traktoriai ir k« lio 
ba. d U 5 0 ° " ,- i j o s at lyginimas; 
t > bos " « e » » « V l G r a s y k i t e H.an-nuolatus darbas, i at<x . 
dien. Adresas: — 

DRAUGAS 
Box S. 931 

OA*LEY 

FINISH PATCHERS 
OIL RUBBERS 
Hand and Maddox 

machines 
E x p e r i e n c e d d e s i r e d 

Steady 
NOT WAR WORK 
BONUSES AND 
GOOD WAGES 

Convenient 
transportation 

W. W. Kimbali Co. 
2611 S. CaUfdrnia Ave. 

W0MAN 
for general housework 

Uglit .i.«>K m_: good lioinc. 
Stay own r and liath. 

Phone GRaceland 7-2574 
Darbas, kurį galite pradčti tuojau! 
ST1CNUGRAKGS. Patyrusios ar pra
dedančios. Moderniška įstaiga, geros 
darbo sąlygos. Vai. 8:45 A.M. iki 5 
P.M. f> dienas savaitėj. Ateikite šian
dien draugiškai pasikalbėti. 

MRS. TAYLOR. 
I N I> KIi\VOOI) COlt l». 

131 So, AVahasli 5-as aukštas 

SAVININKAI — Pagelbėkit suvesti 
porelę. Korėjos veteranas, ką tik 
srjžes. jieSko S-4 kamb., be baldų 
buto sau ir žmonai. Iki $65.00 m§n. 
Pietinėj ar piet. -rytinėj dalyj. Ge
ros rekomendacijos. Skambinkit šio
kiom dienom po 5:30 vai. arba šeš
tad. ir sekmad. po 1 vai. popiet. 

STewart 3-3011. 

Gera pora apie 40 metu, dirbantieji, ne
seniai atsikraustę j Chicagą jieško 3-4 
neaptaisytų kambarių apartmente Norė
tų pietuose, ar pietvakariuose, bet bent 
kokia graži vieta bus gerai. Neturi vai
kų. Santykiaus su savininku. Pašaukite 
Jack Joyre šiokioms dienoms, VVAbash 
2-2083, vakarais ir savaitės gale šaukite 
ENglewood 4-3440. 

Geležinkelio vyras, žmona ir mažas vai
kas jieško 3-4 kambarių apartnientą va
karuose ar pietvakariuose. Norėtu neap
taisytų. Reikia kuo greičiausia. Puikios 
rckomendaeijos. Santykiaus. 

Prašau šaukti: 
VVAlbrook 5-9750 

TARNAUTOJAS, ŽMONA ir 4 metų 
dukrel§ reikalauja 2 neapstatytus 
miegamuosius apar tmente . Nor§tu 
šiaurinėj arba pietų rytuose. Geriau
sios rekomendacijos. Gali užimti 
tuojaus . Prašau šaukt i : 

M R. C Al N j staiga: 
V Irgina 7-2241 

Namie: — OAkland 4-2221 

Kl 'kTCRINGA vidutinio amžiaus 
pora, pramonės inžinierius dirbantis 
toj pačioj vietoj 15 metų ieško 4 
ncaptaisytų. apšildytų kamb. apar t 
mente; norėtų pietvakariuose arti 
gero susisiekimo. Namą pardavė. 
Nori gauti kamb. dėl spalio 1. Ge
riausios rekomendacijos. Prašau 
šaukti ABerdcen 4-8126. Sutinka pa
rašyti sutartj . 

TSI^MOTAMA 

Dėmesio vyr. amžiaus vyrai 
Išnuomoju kambarį su pensijonu 
gražiame^ name su 3-jų akrų kiemu. 
Puikūs 'namie gaminami valgiai, 
$90. (MI j mėn. Kai pamatysite, pa
norėsite čia pasilikti. 

Tel. Dundec 224 

M O T t U V IR VAIRU 
GATAVI RCBA1 

Puikus biznis, gerame pietvak. ra
jone. Gražus gyv. kambaria i su du
šais užpakalyje. Neukšta nuoma, ap
šildomi. Idealu ved. porai. Apžiūrė
kite, įvertinkite. Pardunda ma susi
dėjus aplinkybėms. 

Savininku Tel, bNglevvuofl 1-7190 

L.1CLOB STQR%: 
PACKAGM AND BAR 

AVALON CHATHAM 1HSTR1CT 
r>oing large to lume . Modcrn fixturcs. 
Rcasonable rent. Good leasc. Mušt 
be seen to apprcciiįtc. Priced for 
immcdlate sale due to other in-
terests. Phone Owncr. TI\- l-842« 

Between 4-6 P. M. 

GROSERNE 
4 kambariai užpakalyje. Galite i 

gftuti naują sutartį. $4,500 arba ! 

už bent kokią priimtiną kainą. 

FOUNTAIN ir GRIL.L 
autobusų s to^ j e . su gražiais gyve
nimui kamb. Geras biznis, pulki 
vieta, a r t i viso ko. Puiki proga po
relei. Reikia pamatyt i kad Įverti
nus. Turi paaukoti už $3760, arba 
goi-i pasiūl>ma. Tek Harvcy ilOtf. 
15*0:t So. Park A \ c . So. HolUnd. 
UUnols. 

\ 
BIshop 7-7427 

UgUKRUl UI BARO 
I40MB1NA1 MA. 

Gerai jrengta, ceras prislatymo pa
tarnavimas. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Sav. turi tuoj parduoti, 
stoja tarnybon. Paaukos viską kas 
yra už $3000.00. 

6042 Cottage Grove. 
UOrekesicr 3-6112. 

M E N 
General Factory iobs in 

T.V Tube Mig Plant. 
hlxrellent vvorking eonditions; 

l 'e rmanent . good start ing salary; 
Ist &, 2nd shifts; 
Kree hospital and 

Life insurance 

MATIOMUl VIDEO CORP. 
3019 West 47th Street 

Assemblers 
AND 

i . ; ' i > U i > t i r P i i J - K A l i N \ I 

jau 20 metų kaip veikla. Geras biz
nis ir yra galimybių pagerėti Žy
miai apgyvendlntoj apylinkėj. Ge
rus išnuomavimas. Labai puikios są
lygos dėl mėsininko. įkainuotas 
grei tam pardavimui dėl kitu Inte
resu. 1003 & t a t h Street. Mldvtay 
a-KHo.%. 

' KOGrKV & MEAT MARKl-TT 
es'Hblished 25 years. good neighbot-
ho«Hi t rade. Ali niodern flxtures. ex-
cellent opportunity for couple. Rent 
$«o. Heated, good leasc. Mušt be 
S'-'-u to be appreciatcd. Iteal buy 
for imn»ediate sale. Other interests. 

4»0« North Seeley Ave. 
LOugbettcli t -0S84. 

MAŽA \lOT*:ątV SVKNKIilV I R 
M ' U I M . I s h n i M I^RALTLVft 

KHNIAI ĮKURTA. 
BARO PUIKŲ BIZNI; 

NUOMA $125.00; 
Parduodama u/, grynus pinigus. 

šauki te : —-
Indiana Uarbor U59i 

' | | IĮ 

REIKALINGI DABAR 
MED2IO GAMYBOS (millvvork) 
užbaigė jai (detailers), braižytojai 
ir kabinetų gamintojai. Aukščiau-
s :as užmokestis — puikios darbo 
sąlygos. Kasdien didėjanti kom
panija (North Central Illinois); 
daugiausia Katalikų kolonija. 

KRE1PKT1&8 DABAR: 

ILLINOIS VALLEY 
MANUFACTURING CO. 

PERU, ILLINOIS 

ROOMING HOUSE 
36 ROOMS 

Complctely furniahed. • 
Good lease. Reasonable rent. 

Bargąin for right person. 
Call 5:30 P.M. to 8 P.M. 

M A C H I N I S T S 
W'itli jjpb sliop e\i>ericnec, 

STfeJAlJY 
GUUD WOBKING CUNDITIONS 

RADIANT TOOJU AND UIE 
CORPORATION 
r»7.r>7 West <>rand 
BLrksliire 7-8078 * 

Platinkite 

Paint Sprayers 
Day Work 

E X P E R I E N C E D P R E F E R R E D 

BUT NOT NECESSARY 

Steady Work 
MINIMUM 40 HR. W E E K 

GOOD STARTING SALARY 

INSURANCE 

PROFIT SHARING 

H O S P I T I U Z A T I O N 

L I F E INSURANCE 

AUTOMATIC I N C R E A S E S 

MUŠT SPEAK ENGL1SH 

mm 
Corporation 

351 N. Crawford Ave. 

DARBAS, KURĮ GALITE 
PRADĖTI TUOJAU 

Tiktai patyrusiai, visuactaoln> Hhrdl 
Tiktai patyrusiai, visus rast nes dat 
' j . c.oiaį maš nininkoi. 
bus mokančiai Keru. >"<* ,„„, . ,mo 
Gera alpa. Darbas visiems metams. 
Užeikite maloniai pasišnekėti. 

TARBET TRUCKING CO. 
1910 W. 32nd 

LA-a-074!. 
„rašykite M. 8TACEY. 

IŠNUOMOJAMA 2-jų kambarių 
butas, su naujais baldais, seimai ne 
vaiky. Taipgi artimoje ateityje bus 
4 kambarių butas 2-mc aukšte. 

2942 Wcst l 'ershing Ha. 

HOUSEKEUl 'ER 
Oencral housework, care of ehild-

ren. Oood honm, stay. l ' lcasant cn-
vircn.ment. $100.00 per month. and 
ntalntainance. Across from Cathollc 
ehurch. l 'honc reverso rharges. 

VYRA? IR >R)TFKl\ s 

V1KTA TTOJAl 'S PILNAI PATY
RUSIAM, PAJĖGIAM 

K I L I M Ų S I U V Ė J U I . 
Puikios darbo salypoa. Kombinaci
nis ranku ir mašinos darbas, štai 
ffora proga, t inkamam asmeniui. 
Darbas, visiems metams. Užeikite 
šiandien draugiškam pasikalbėjimui. 

6968* No. Clark St. 
BRiargate 4-3336 

REAL ESTATE 

OOIINKU LO€ATION 
near tkinl & Hermitage 

2 Story Brick Store: 
2 room apt. in rear. 

5 room apt. 2nd floor: 
Stokcr Hot watcr heat. 

Price $14.500. 
EDU'AIID Ii. CKIINOCKV 

Ul7r>3 \V. ««lrd St. HUpublic 7-4311 

Glenvievv 4-2960 

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių bungalow, 8-niakampis fasa
das, prea. plytų — čerpių stogas — 
kokline vonia — pilnas rūsys — 
plytiniai sand€l. rūsyje — dušas — 
plien. balkiai — stulpai — galima 
jtiasyti butą. pastogėje. Arti bažny
čia, mokykla, sustojimas — prie 68 
ir Kedzie. Gražus kiemas. Rojus vai
kui. Geras susisiekimas. Kaina — 
$18,500 Skamb. \VAIbrook 5-8609. 

Pat ikima katal. Šeima (dekorato
rius su žmona ir vaiku) jieško 4-6 
kamb. apšildomo buto be baldų 
šiaurėje, a rba šiaurės Vakaruose. 
Pusrūsyje nenori. Išisiremontuos. G. 
tefencijos. ML'lbcrry 5-2246. 

CAR HOPS 
Catholic High School and 

College Students work* near 
home a t New Forest Park 
Drive Inn. High wages and 
tips. 

Apply: 
MR. SORCHI 

7315 North Avc. 
River Forest, 111. 

Skelbtis "Drauge" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 

A T T R A C T I V E 

Office and Factory 
WORKERS 

FOR MEN AND WOMEN 
Mušt speak some' English 

STEADY 
Good vvorking eonditions 
COOK CHOCOLATE CO. 

4825 S. RockweIl 
- j t romo n i-i<f .»— 

I - I t—tt~ n »« i . . A M « . i s « B n « « - i kalvje. Antrame aukšte butas cali-
Jei tunte parduoti ar tsnuomo- j t n a ; u ž h n t i t l J O j a u 9 p a t , cotuge su 

, . . . . .. , i - i ,i_- ' HvUm 4-iu kambario butais. ApSil-
•M. pasiskelbkite smulkių skelbimų - — 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu VIrginia 7-6640. 

6 KAMR. "Bl 'NGAl,OW", vieno 
auto. f a r ažaa 4815 S. KEDVALL' 
Ave. Matykit savininką šeštadieniais 
ir sekmadieniais 10 iki 4 vai. Agen
tams nekreiptis. Parduoda privačiai 
be agentų. 

2 NAMAI žv. Jono nuo Dievo pa
rapijoje. 1 medinis 2-jų butų na-

; nias cemento pamatais ; kitas na-
i mas groserne ir mėsos krau tuve su 
j 4 kamb. butu. 3 kambarių butas iŠ 

fronto ir 4-ių kamb. butas užpa* 
Antrame aukšte butas 

'mti tuojaus pat. Cotta^ 
dviem 4-iij kambariu butais. Apšil
dymas pečiais. Garažas. Telcf. FU-
ontrier 6-312:t. 

Skaitykite "Draugą". 

BEMKITE "DRAUG4"! 

Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu žteiu. 
Perskaitę "Drau^", duokle įį ytiems. 

BUSINESS StRVICES 

JQNAS CONRAD 
TVCK POIMUNO BIZNYJE 

Atnaujiname nusidėvėjus) Dama. pii< 
piidorup Uetaus \ftpiautus pi>tu iar- , 
pus. Taip pat pataisome kaminu* tr 
apie langus. Per dautf metų gėr»l 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri-
ajua krelpkitee. J. OONJRAD. U 4 1 
8Q anes l an ĄT« . G R o ^ h i Ų H-1177 

S K E L B K I T £ S ' D E A U G E ' * 

http://Mclro.se
file:///-i-.ii--
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STATYBOS KONCERTO AIDAI 

Petras Metrik iš Melrose 
Park patarnaus visiems Mel
rose Parko, Maywoodo ir Bell-
woodo lietuviams, kurie norės 
važiuoti | Koncertą sekm. spalio 
7 d., ruošiamą Civic Opera 

House, kur dainuos POLYNA 
STOSKA, Dainavos ansamblis 
ir Stasys Baranauskas. Biletus 
pas jį galima įsigyti krautuvė
je, 152 Broadway. 

J. Borevičius, VVaukegan, 
111., pasiėmė išplatinti 50 biletų 
ruošiamo Tėvų Marijonų Sta
tybos Komisijos koncerto sek. 
spalio 7 d., 3 vai. po pietų Civic 
Opera House. Koncerto pelnas 
eis naujos lietuviškos mokyk
los, spaustuvės ir vienuolyno 
statybos fondui. Biletų kainos: 
$2.50; $2.00; $1,50; $1.00. Lo
žes (box seats) 8 asmenims 
$25.00. 

Kun. Bičkauskas šv. Pran
ciškaus par. klebonas Indiana 
Harbor, užsisakė eilę ukietų 
ruošiamam koncertui sekm. 

spalio 7 d., 3 vai. po pietų Civic 
Opera House. 

i 

Kur gaunami statybos koncerto 
j tikietai 
I 
i/ Štai kur galima įsigyti bi
letus į Koncertą, įvyksiant; 
spalio 7 d., 3 vai. po pietų, 
Civic Opera House, kur daly
vaus Polyna Stoska, Dainavos 
ansamblis ir Stasys Baranaus
kas. 

Cicero: Valerija Mozerienė 
1603-5th Avenue. 

Melrose Park: Petras Metrik, 
152 Broadway. 

West side: Marei joną Aitu-
tienė, 2203 W. Cermak. 

Brighton Park: A. Skrabu-
tienė 2439 W. 45th Place. 

Bridgeport: A. Matuliokienė, 
3239 S. Lituanica Avenue. 

Marąuette Park: K. Mickie
nė, 6957 S. Campbell Avenue. 

18-toj: Mrs., Ivanauskas 
j 726 W. 18th Stree t 

Gary, Ind. ir Indiana Har-
jbor: a r t Stasys Baranauskas, 
1152 Van Buren. 

MŪSŲ VEIKLA 

voldemarinlnkų lageriu. Vietinin* 
kijos valdybos nariui p. Miliaus
kui perspėjus, kad atgyventos 
idėjos neprigys, pareiškė: "Vy
riausia valdyba greitai viešai dek
laruos, kad LAS yra ta pati vol-
demarininkų organizacija." 

Toronto skyr., apsvarstęs padė
tį, nutarė Jakubicko veiksmus 
skaityti griaunančiais organizaci
ją ir j | iš skyriaus narių pašali
no, š. m. rugpjūčio men. 10 d 
visuotinas-nepaprastas susirinki
mas priėmė rezoliuciją organiza
cijos padėties reikalu. Jakubicko 
įsteigtasis Toronte kitas LtAS sky
rius, kaipo smurto veiksmas prieš 
teisėtai veikiantį Toronto skyr., 
laikomas nelegaliu. LAS turi ga
lutinai atsipalaiduoti nuo visų 
buvusių ir esamų vadistinių or
ganizacijų. LAS veikla, turi būti 
glaudžiai derinama su demokra
tiškai galvojančia lietuviška vi 
suomene ir demokratiškomis or
ganizacijomis, kovojančiomis dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo. Jaku
bicko išsiuntinėtą raštą, reikalau
jantį iš narių statute nenumatytų 
mokesčių, skaityti nelegaliu. Vie-
tininkijos valdybos pirmininkas 
tame rašte savo parašą raštiškai 
atašukė. Visi nariai laikomi pil
nateisiais ir toliau. Nariai, kurie 
nepakeldami buvusio vadizmo 
principų išstojo — prašomi grįžti 
I organizaciją. 

Visuotino nepaprasto susirinki
mo prezidiumas (pasirašo): 

Dr. Barkauskas, Braziukaitis, 
V. Venskus. 

Toronto skyr. valdyba: 
Pr. Berneckas, A. Tamošaitis, 

Jurkšaitis 

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i: 

CONSULATE GENERAL OF 
LTFHUANL* 

41 \Vest 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

111. Mokytojų S-gos valdyba 
prašo p. Mykolą Venclauska atsi
liepti šiuo adresu: 7838 S. Ureen 
St., Chicago 20, 111. 

Jus gerbiąs D. Velička, M. S. 
valdybos vardu. 

Elena Tumienė, gyv. 2819 
Griffith Park Blvd., Los Angeles 
27, Calif., prašo atsiliepti savo 
pusbrolį Romaną Stirbį, buvusį 
amerikiečių kariuomenės daliniuo
se Vokietijoje. 

SUSIRINKIMAI 
Chicago, 111. — Moterų Sąjun

gos 55 kuopos susirinkimas1 įvyks 
šį vakarą, rugsėjo 11 d. parapijos 
mokyklos kambary. Svarbu vi
soms narėms susirinkti. Išgirsime 
žinių iš įvykusio seimo, be to, rei
kės pasiruošti žiemos sezonui. 

Valdyba 

Chicago, 111. — TT. Marijonų 
10 skyriaus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d. 7:30 vai. vak, Šv. 
Jurgio parapijos salėje. 

Visi nariai malonėkite dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. Skyrius rengia bun-
co vakarą su įvairiais pamargini-
mais spalio 14 d. 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

T*L: DAnube 6-6887 
DAINA TELEVISION C0. 
3120 So. Halsted Street 

G Ė L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE 18 GUŽAUSKŲ 

6901 S. Wentworth A ve. 
Beverly Hills Florai Co. 

STewart 8-2464 
HUdson 2-2224 

Tautos Šventes minėjimas 
P)HILADELP«IA, PA. — Ne-

sigirdint apie betkokius pasiruo
šimus rugsėjo 8 d. minėjimui, 
"Ateities" klubas ryžosi šį mi
nėjimą ruošti savo iniciatyva, 
Nors minėjimui tenka rengtis pa
skubomis, tač.au tikimasi, kad, 
parodžius pastangų, bus galima 
pasiekti pakankamai gerų rezul
tatų. 

Minėj imas į v y k s šv. Kazimiero 
parapijos salėje, šeštadienį, rūgs. 
men. 15 d., 7 vai. vak. Po trum
pos oficialios ir meninės dalies 
(montažas ir kt.) bus kukli ar
batėlė su šokiais. 

Reikia manyti, kad Pbiladel-
phijos lietuviai Tautos Šventės 
minėjime dalyvauti nepatingės. 

Išlaidoms padengti bus prašo
ma paaukoti po 50 centų. 

Reikia dar kartą pabandyti 
Lietuvių dainos vienetas Phila-

delphijoje buvo gimęs, gerokai 
ūgtelėjęs ir žengęs gan tvirtus 
pirmus žingsnius, tačiau mirė 
staiga ir nelauktai, net niekam 
nepradėjus gydyti ir nenustačius 
ligos. Tada L. Kaulinis suorgani
zavo du oktetus, vyrų ir moterų. 
Tačiau oktetų Philadelphijai ne
užtenka. Reikia didesnės, skait-
lingesnes grupės. Apie tai pereitą 
žiemą buvo kalbėta. 

Artėjant rudens laikui, dar kar
tą verta pabandyti kalbėti. Gal šį 
kartą žodis taps darbu, gal L. 
Kaulinis oktetus sujungs. Ener
gijos ir geros valios jam nestin
ga. Žinoma, būtina, kad šias sa
vybes turėtų ir visi choro daly
viai. — Vytautas Seirijis 

sų maldos kasdien siunčiamos į 
dangų ir maldauja Galybių Vieš
patį laiminti visus mūsų rėmėjus 
ir geradarius. 

Švento Kazimiero Seserys 
(Vi la Juozapo Marijos) * 

NE TIK ŠĮMET . . . 

BET PER 

I 

m e t u s 
Lietuviai Pelningai Taupo 

MUTUAL ^ m / S A V I N G S 
A N D I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 VV. Cermak Rd • Chicago 8, HL 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • TeL VI rų Wo 7-7747 

Savingt i»twd H $10,000 by F.S.LIC Į 
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PAMINKLAI TIESIAI Iš DIRBTUVES 
VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVE. 

Nuo akmens šlifavimo iki raidžių iška
limo ir paveikslų įdėjimo — BrrriN'S 
ir KAMINSKY'S ekspertų darbas jut 

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

M0NUMENT VV0RKS 
BITTIN'S ANO KAMEMSKY'S 

393* W. 111TH STKEET TeL BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo šv. Kazimiero kapinių vartų 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
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Padėka 
Rugpj. 26-tą d. Jupzapo Mari

jos viloje, Newton, Pa., įvyko pir
mas S v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų (Rytinių skyrių) seimas. 
Seime da»yvavo atstovai ir sve
čiai iš Philadelphijos, Shenan-
doah, MLnersville, New Philadel-
phia, Seitzer City, Gilberton, Mt. 
Carinei, Frackville, Easton ir ki
tų apylinkės miestelių. Visais at> 
žvilgais seimas buvo džiuginan
čiai >ėkmingas. 

Pilnai suprantame ir giliai įver
tiname mūsų rėmėjų, geradarių 
ir prietelių didį pasiaukojimą se
selių rekaiams. todėl iš gilumos 
širdies tariame tikrai lietuvišką 
nuoširdų ačiū. Dėkojame Gerb. 
įdvasiškijai — prelatui L. Tulabai, 
kun. J. Karaliui, Kun. J. Cepukai-
ciui, kun. I. Valančiūnui, kun. V. 
Martusevičiui, kun. J. Gaudinskui. 
kun. P. Vasiliauskui ir kun. J. 
Juoze vičiui. 

r>ėkojame poniai Nausėdienei, 
ARD Centro pirmininkei, kuri iš 
Chicagos atvyko vadovauti pir
majam seimui. Ponios Nausėdie
nės kukli, bet patraukli asmenybė 
įnešė ne tik entuziazmo, bet ir gi
laus noro pasišvęsti didihems dar
bams. Dėkui Chicagos ARD sky
riams už sveikinimą ir aukas-

Dėkojame ARD rytinių valsty
bių skyriams už dalyvavimą ir pa
ramą. .Ypatingas ačiū Šv. Jurgio 
parapijos, Shenandoah, skyriui už 
didelę tl',200 auką. Šis pirmas 
seimas atnešė $3046.00 aukų. 

Giliai dėkojame Vilos alumnie-
tei poniai V. Supa už atvykimą 
ir už meninę dalį. Šf ponia savo 
gražiomis dainelėmis palinksmino 
svečius ir viešnias. 

Pirmas rytinių valstybių ARD 
seimas padarė gilų įspūdį ir jis 
pasiliks ne tik istorinis, bet ypa
tingai pakeliąs dvasią kilniems 
darbams. Reikšdamos gilią pa
dėką, maldaujame Viešpati suteik 
U visiems gausų atlyginimą- M* 

Skaitytojai rašo 
' LAS Toronto skyriaus 

pareiškimas 
LAS organizacijoje vykstą ne

sklandumai visuomenėje iššaukė 
spėliojimų, todėl padėčiai nušvies
ti prašome gerbiamą p. Redakto
rių patalpint i jūsų vedamame 
laikraštyje ši mūsų pareiškimą. 

1. LAS nėra asmeninė, o visuo
meninė organizacija ir nė vienas 
narys jos negali naudoti savo as
meniniams reikalams. 

2. Organizacijos statutas yra 
priimtas organizacijos visumos 
daugumos ir tik tokia tvarka ga
li būti keičiamas. 

3. Nė vienas narys negali or
ganizacijos vardą savintis kaipo! 
asmeninę nuosavybę ir jos vardu 
vaikti kaip jam patinka. 

Kadangi šiai tiesai prieštaravo 
Kanados vietinin kijos vicepirmi
ninkas St. Jakubickas — sauva
liaudamas laužė organizacijos 
statutą ir programą, stengėsi įgy
vendinti vadizmo principus, todėl 
ir kilo organizacijoje nesantaika. 
Jakubickas su teisėtomis skyr. 
ir vietininkijos valdybomis nesi
skaitė. Reikalavo iš narių statute 
nenumatytų mokesčių ir tokius 
mokesčius rinko. Narius nesumo
kėjusius jo reikalautų mokesčių 
be skyriaus valdybos žinios savi
vališkai šalino iš organizacijos. 
LAS organizaciją siekė paversti 

Pajieškojimai 
Benediktavičius Juozas ir Kons

tancija, iš Ližių k., Tauragės v. 
Brinkmanas Martynas, iš Tau

ragės ap. 
Januševskis Antanas , baigęs Ry 

goję Aleksandrovo gimnaziją. 
Kniulas Julius, iš Tauragės par 
Korolkevieh Edvardas, iš Kau

no. 
Lemkiene (Lemke) — Šneide-

rytė Elzbieta, iš Kalnėnų k., Jur
barko v., ir vyras Lemke Karolis, 
Batakių km. 

Mačiuika, iš Gelvonkos k., Gel
vonų v. 

Mackevičius Boleslovas, iš Lie
piu k., Žeimių v., Kėdainių ap. 

Meškytė — Pikelienė ir vyras. 
Misiūnas Liudas, iš Liepiu k., 

Žeimių v., Kėdainių ap. 
Morkus Pranas ir sesuo Štilie-

nė — Morkytė Antosė, kilę iš Ra
seinių apskr. 

Morkytė — Šilienė Antosė ir! 
brolis Morkus Pranas, kilę iš Ra-' 
seimų apskr. 

Petkevičius Adomas, iš Pažižių 
k., Veiverių v., Marijampolės ap. 

Pikelis ir žmona Meškytė. 
Raudonikis Juozas, kurio tėvai 

kilę iš Veiverių. 
Šneideryte — Lemkiene Elzbie

ta, iš Kalnėnų k., Jurbarko v., ir 
vyras Karolis Lemke iš Batakių k. 

ŠtUienė — Morkytė Antosė, ir 
brolis Morkus Pranas, kilę iš Ra
seinių apskr. 

Valaitis Petras, iš Turcinių k., 
Šilgalių (vėliau Būblelių) v., Nau
miesčio (vėliau Šakių )ap. 

Žvirblis Antanas ir Ksaveras, iš 
Beržanių k., Panemunėlio v., Ro
kiškio ap. 

J ieškomieji arba apie juos ži-

» - • • • » £ • • • » T į ^ j y 

PARDAVTMUI 
—— 

PONTIACS 
LATE MODERN CONVERTIBLE8 
mušt be sold m the next 30 days. 

SEE OUR PONTIACS 

LOEBER PONTIAC, INC 
1111 N. Clark St 

NUO w/2SISEN£JUSIŲ 

Skaudančių 2aizdu 
LB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo 8ENV. AT-
VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
negrai! ramiai sftdett Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSJustos žau-
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir skaudėjimą senu at
virų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jflsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S POOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą . 
tarppiršclų. Jos yra* tinkamos var- • 
totl nuo dliūstančios ir suskilusios 
odos. Joe yra geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks Jums 
pagalbą nuo nuvar
gusiu, perštamų ir 
niežlnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par. 
duodamas po 76c. > 
$1.25 ir $8.50. Pirki-
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir MU-
wauk ee, a r b a at» 
siuskite money or-
lert » — 

LEGULO, Department D 
4847 W. U t h S t , Cicero 50, UI. 

A. A. 
JONAS PETRAUSKAS 

(Gyv. 6485 S. Hamilton St . 
tel. REpublic 7-7570) 

Mirė rugsėjo 8 d., 1951 m.. 
1 vai. popiet, sulaukęs 63 me
tu amžiaus. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo iŠ Pa
nevėžio apskr., Krekenavos pa
rapijos, Dambaukos kaimo. 

Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

ni c: žmona Elzbieta (po tė
vais Tijūnaitis), sūnus Paul, 
marti Dorothy, duktė Bernice 
Grigally ir žentas Joseph, duk
tė Dorothy Preksa ir žentas 
YValter, 5 anūkai: Joscphine, 
Anthony, Janet, Stanley i r 
Paula-Jcan, brolis Antanas ir 
jo šeima, teta Mataitis ir jos 
šeima, švogerka Stella Tyzen-
haus ir jos šeima ir daug kitu 
giminių, draugu, pažįstamų. 

Priklausė prie Teisybes My
lėtojų ir Utenos bei Upytes 
klubams. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 68 i i. So. Western 
Ave. Laidotuves įvyks trečia
dieni, rugsėjo IZ d. Iš k o 
plyčios 8:30 vai. ryto bus at 
lydėtas j Gimimo Paneiža švč, 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vclio-
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Švento Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Sflnes, Duk
terys Ir kiti Giminčs. 

I 
Laid. direktorius Antanas B. 

Pefcuus, tel. GRoveliiU C-014T 

SOTUS ALKANAM PADEK* 
Per AID 0VERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PL, Chicago 8, 111. Tel. Vlrginia 7-8711 
Aid Overseas Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siuntiniai pakuojami F.uropos sandeliuose, o u*salr finai 
16 Chicagos siunčiami AIR MA I L. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida. Pristatoma laike 15-20 dienų. 
Siuntinys Nr, 1 — M.V0 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv rūkytų lašinių 
2 »v. aalami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekone 
1 d«2ut« (400 S T ) margarino 
Siuntinys Nr. t — 16.10 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. • 
A. 10 svarų cukraus $2.10 
B. 20 sv. cukraus 14.70 
Siuntinys Nr. 1 
A. 10 sv. balt. kvlet. miltų $2.60 
B. 20 sv. balt. kvlet. miltų $1.00 
Siuntinys Nr. 10 — $0.50 
1 s*, rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos karos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
Siuntinys Nr. 11 — 16.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 

2 sv. cukraus 
Siuntinys Nr. 14 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
i sv. kiaulinių taukų 
1 sv. cukraus 

sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. l t — «t . t» 
4 s v rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 

4 H sv. cukraus 
2 sabalai tualet. muilo. 

Siuntinys Nr. 34 — f l l . 5 0 
6 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
2 sv. šokolado 

2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 40% riebumo 

Siuntinys Nr. 35 
&. 9 sv. gryn. kiaulinių tau 

kų — $6.25. 
C. 16 sv. gryn. kiaulinių tau

kų $8.00. -

Siuntinys Nr. 03 — OP.50 
S sv. kiaulinių taukų . 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. šokolado 
2 sv. kakavos 

Siuntinys N r. f4 
B, 8 sv. bičių medaus—$6.00 
I. 6 sv. marsarlno $1.70 

HELP VVANTED — VBfRAI 

W A N T E D 
EXPEDITORS — DRAFTSMEN — DETAILERS 

TOOL PLANNERS — TOOL ENGINEERS 
IttCPKIUKNCKD 1N FERROUS AND N O N - F E R R O U S MATERIALS 

REASONABLY FAMILIAR V71TH THE FOLLOWlNG: 
1. Forging and easting praetices, particularly as related to Airframe 

and Aircraft Engine Parts. Kuowledge of centrifugal easting 
praetices. 

2. Heat Treatment of aircraft aluminum, magnesium and steel alloys. 
3. Heat resistant alloys as uscd in jet engine components. 
4. Metalurgical aspccts of resistance and inert are welding of aircraft 

aluminum. low alloy steel and jet engine alloys. 
5. X-Ray inspection of castings. forgings, and wclds. 
6. Magnetic inspection—ferrous materialą. 

Contact H. GILBERT, ask for Dcpt. L. 

GIBS0N REFRIGERATOR C0MPANY 
GUKENVILLE, M1GH1GAN 

HELP VVANTED — F^MLAIjP 

Catholic Girls - Work Near Home 
Well cstablished finu has immediatc openiągs in the following positfons 

SECRETARY DICTAPHONE OPERATORS 
ORDER TYPISTS 

Many Eniployee Bcnefiu. Profit Sharing-Cafeteria-Top VVages to ąualificd giri 

Frce transportation from Peterson, Kimball, Lincoln and Peterson 
End of Dcvon car line 

FEDERAL TOOL CORP. 
% 

3600 PRATT COrnelia 7-3060 

Lietuve Moteris Greitai Gali Pradėti Darbą 
Virimas ir paprasta namų ruoša pirmam aukšte 

Nereikės skalbti. ^ 
Turės savo kambarį su vonia. Jei jieškote gero darbo ir 
galite perimti virtuvę, 

Šaukite MUseum 4-2244 ir draugiškai pasikalbėsime 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE.. CHICfiGO, ILL 
Telefonas GBOVEE0LL 6-0142 

1410 S0. 50TH AVE.. CICERO, ILL 
Telefonas TOWNHALL 8-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALTSB 

8KMAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS IilETUVIŲ fSTAIGOS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 
4330-34 SOUTH CALIFORN1A AVENUE 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS 
RADIO PROGRAMOS 

1$ Htotiee WGES (18»0 k) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 vai. ryto. 

PIRKITE TIESI0N NUO 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wes* I Uth Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

j JJJ 
UODfitlO VALANDOJ 

itmktot 

MA2EIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIJtEKTOtlAI 

6845 So. Western Ave . Atr Oondltkmed koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* Tieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau jūsų namų. 

V 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGOS L I E T U V I Ų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
A m balansų pa tarną vi- ^ 0 ? tfW M e s t u r i m a koplyčias 
mas y r a teikiamas £į& ^ ^ k visose Cbicagos i r 
dieną i r naktį. Hei- mm ^ m Hoselando la lyse ir 
k a l e , šaukite ^ A M tuojau p a t i r -
mus. ^ ^ s B naujama. 

LACHAVVICZ IR ŠONUS 
2314 W. 23fd PLACE Tel Vlrginia 7-6672 
10756 S. MiemOAN AVE. PLUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET TeL SEeley 3-57 U 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 & 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLjtnplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S, HALSTED STREET 710 W. 18t» tfTREET 

Telephone: iYArds 7-1911 « 
LEONARDAS L BUKAUSKAS 

10821 & MICHIGAN AVE. Tel. Ptllman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS i 
8307 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMtI 
3319 S. LITUANICA AVE, Tel, YArds 7-1138-1139 

JULIUS LIULEVIfcIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAlayette 3-3572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 W. 46th STREET TeL YArds 7-0781 

^PPWV^u 

file:///Vest


.1 ttfirfltAarrs taungAs, CHICAGO, ĮLUNOIS 
' i i » I * I • ' — 

Antromis , mfė j i s Tl, 1951 

/mus 
X Chieaco Tribūne praėjus; 

sekmadieni paskelbė Tėvų Ma
rijonų Statybos Fondo koncer
tą spalio 7 d. Chicago Civic O-

1$ ARTI IR TOLI 
A. J. Valstybėse 

— Ona ir Juozas Malinau s 
kai, V. Mickus ir V. Baruse-
clene buvo iš Camden, N. J., 
nuvykę į Kanadą. Ypatingą 
įspūdį jiems padare Toron
to lietuviai. Per sumą prie 
lietuviškos bažnyčios tiek 

perą House įdedamas Polynos d ž m o n i i s i r e n k a > k a d 
Stoska nuotrauką. 6 . . « . rt„+™« 

j negalima esą ne su automo-
X Ant. Dambrauskaite pir- j biliu pravažiuoti. Del vyks-

madienl išvyko i Miami. Jos| tančios parodos — viešbu
čiai perpildyti ir keliauto
jai džiaugėsi priglausti lie-J 
tuvių Steponaičių šeimos. 
Toliau bekeliaudami aplan
ke St. Catherines miestą. 
Ypatingą įspūdį jiems pali
ko Niagaros krioklys. 

— Kun. Ant. Perkumo ir 
kun. Petro Urbaičio, salezie-

SOVIETC BLOKAS ATMETA SUTARTĮ 

kelionė buvo numatyta anks
čiau, bet atidėjo dėl rugsėjo 
8 d. parengimų. Už kokio pus
mečio solistė rengiasi vėl j Chi-
cagą atsilankyti. 

X Sv. Kazimiero vienuolyno 
isisteigimo 44 metų sukaktį ap 
rašė Bridgeporte einąs savait
raštis "Bridgeport News". Prie 
aprašymo pridėjo ir nuotrauką čių misionierių, besidarbuo-
penkių seselių sukaktuvininkių' jančių Kinijoj, paveikslai 
prie torto, kurį ta proga į Mo- \ įdėti pirmam puslapyje mė-
tiniškąji namą atvežė Cook ap nesinio laikraščio "Salesian 
skrities sekretorius (klerkas) Missions", išeinančiam New 
Richard Daley. Rochele, N. Y. Abu yra per 

X Marija Kasevičienė-Kase, gyvenę kinų komunistų žiau 
žinoma Detroito lietuvių veikė-1 rūmus. 
ja, atvykus i Chicagą, viešėjo j _ šeštadienine 1 i e t u vių 

mokykla Brooklyne pradės 
naujuosius mokslo metus 
rugsėjo 22 d. Tuo tarpu 
vyksta naujų mokinių re
gistracija. Lituanistikos da
lykus dėstys: A. Bendorius, 
V. Jonuškaite, B. Kulys, J. 
Matulaitiene, P. Naujokaitis 
ir L. Vilkutaitiene. 

Parama teolog. studentam 
varkiu nustatyta valstybinė pa 
rama kiekvienam Argentinos 
diecezijos seminarijų teologijoa 
studentui 150 pezų mėnesiui 
(apie 16 dol.). 

BAIKITE SAVO KANČIAS 

Rusijos delegatas A. G i o m y k o San Francisco mieste laikraštininkams paskelbia, kad jo valdžia negalinti 
pasirašyti ta ikos sutartį su Japonija. Jis pasmerkė taikos sutartį, kaipo planą naujam karui Tolimuo
siuose Rytuose . . ( I N S ) 

DID. BRITANIJOJ 

pas dr. Joną ir Albiną Poškus, 
aplankė konsulą Daužvardi, 
prel. Brišką, M. Šrupšienę. taip 
p*at dalyvavo "Draugo" piknike. 
Kasevičiai Detroite yra taver
nos savininkai. 

X Virginija Balnyte, Tėvų 
Marijonų Statybos Fondo se
kretorė, užsisakė 10 biletų kon 
certo spalio 7 d. Ccicago Ci-

— Nottinghamo 1 i e tuviai 
rugpjūčio 25 d. susirinkę pa 
sitarti namų pirkimo ir mo
kyklos steigimo reikalais, 
nieko konkretaus nenutare. 

CHICAliOJ IK APYLINKĖSE 
Senų automobilių 

lenktynės 
Vakar nuo miesto rotušės 

Nor s visi sutiko, kad namus, prasidėjo dviejų senų auto-
pirkti reikia, tačiau niekas! mobilių: 1913 m. Stanley 
nesutiko kandidaduoti į na- j Steamer ir 1914 metų Stod-
mų pirkimo komisiją. Atkri j dard Dayton lenktynės. Da-
to ir mokyklos steigimas, rydami nuo 150 iki 200 my
nes staiga pamatyta, kad lių į dieną, automobiliai su-
esą permala vaikų. Užsi- stos: Jacksone, ir Detroite, 
minta apie liaudies universi- Mich., Toledo ir Cleveland, 

— Pabaltijo Moterų Tary-
vic Opera House. Koncerto pro . " ^ _ „ £ - .* 

._ , .. f. ba Lietuvių Atstovybes pir-gramą išpildys operų artistai 
Polyna Stoska ir Stasys Bara 
nauskas, taip pat "Dainavos' 
ansamblis. 

mininkės B. Novickienes ini 
ciatyva, pasiuntė JAV kon
gresui memorandumą ry
šium su naujausiais komu 

X 

teto suaugusiems steigimą, 
bet ir šiuo atveju nieko ne
nutarta. 

— Nauja DBLS Bradfor-
do Apygardos valdyba iš
rinkta suvažiavime, kuris 
buvo sukviestas Bradforde 
rugsėjo 2 d. Naują valdybą 
sudaro: Janušauskas, Janu
laitis, šumauskas; Čepulis ir 
Šatas. Revizijos komisiją: 

Ohio, Buffalo, Syracuse ir 
Hudson, N. Y. Kelio galas 
New Yorke. 

Stanley Steamer automo
bilis yra varomas garu. Abu 
automobiliai yra paimti iš 
Mokslo ir Pramonės muzie
jaus. 

Apdovanoti policininkai 
Chicagos Suvažiavimų biu 

ras apdovanojo garbės pa
žymėjimais ir piniginėmis 
dovanomis tris Chicagos po
licininkus, kurie miesto cen
tre tvarko susisiekimą, už jų 
parodytą mandagumą tei
kiant informacijas organiza 
cijų seimų atstovams ir tu
ristams. 

arthriila, reumatizmo, Skausmus, 
raumenų Įtampa, kosėjimą, s u 
iloinls slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo Iš kartos | kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis Ju yra re
tos ir brangios. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA M O. 17— 
($1.00 — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ilgose. Puikiai liuo-
suoja vidurius, Juos sunormuoja. 

STANĮ S Analgesta SALVE — 
91.00) — duoda STKBftTINTJS 
rezultatus. 

STANĮ S 1MPROVED FOOT 
SOAP. (Stanls pagerintas muilas 
kojoms). 

% sv. gagalas 60c. Tai trys-|- j 
viena kojų sveikatos trytmentas 
pagelbėti ir apsaugoti nuo jaut- j 
riu, degančiu, pavargusių, suti
nusių bei skaudančių kojų. Su
minkština ir pasalina nuospau
das (t.y. "corns & calluses".). 

Z-G STANIS COMPANT 
2822 ARCHER AVI . 

Chicago 8, Ui. Dept. D. 

P R O G H E S S 
LIETUVIŲ BENDBOVftS 

K R A U T U V E S 
PltflAI, SAIiDYTTJVAl, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT
RACAI, h I LIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI 
Didžiausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai padaromi 
Pagal Uisakyma 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Vlctory 2-4220 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-S171 

CHICAGO, ILL. 

. . . . 

^ J T T L ^ S L ^ * 5 ^ ™ . . . P ? i r ^ k ^ i 8 : Capas, Grigaliūnas ir Jaku-žmona užsisakė ložę Chicago 
Civic operoje Tėvų Marijonų 
Statybos Fondo koncertui spa
lio 7 d. Tą pat} padare ir Ju
lius Brenza, Metropolitan Bank 
prezidentas. Be to, J. Brenza 
dar užsisakė šešias vietas ban-

prieš Vilniaus fabriko dar- y^lMa 
bininkus. 

— P. Žukas, s ietuvos Vy
čių Cambridge, Mass., vei
kėjas, buvo pašauktas karo 
laivyno pratyboms. Jis yra 

— Grįžęs iš Kanados vie
nas Rochdales ukrainietis 

j pasakoja, kad į Kanadą išva 
žiavęs su 150 svarų, o grį 

kete art. Polynai Stoska pa- rezervistas ir kasmet turi 
gerbti Morrison viešbutyje. pratybas pakartoti. 

— Lindeno, N. J., lietuviai 
rengiasi autobusais atvykti 
į spalio 7 d. įvykstantį kon
certą Lošt Battalion Hali 
92 - 29 Queens Bolevard, 

X M. Aitutiene, Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 19-jo sky
riaus Aušros Vartų parapijoj 
pirmininke užsisakė net 10 bi
letų koncerto ruošiamo spalio 
7 d. Chicago Civic Opera Hou- j Elmhurst, New York. 
se. Visas koncerto pelnas ski
riamas Tėvų Marijonų Staty
bos Fondui. 

X M. Šrupšienę ir A. Poš
kiene po Moterų Sąjungos sei
mo Putname, Conn., viešėjo 
New Yorke pas Lorettą (buv. 
Stankaitę) ir Jurgi Žilius iš 
Chicagos, gražiai įsikūrusius 
Fresh Meadows apylinkėj, ir da 
lyvavo jų sūnaus krikštynose. 

Sumuštos ir apiplėštos 
senutes seserys 

Dvi senutės seserys su
muštos ir apiplėštos jų bute 
6938 Jeffrey. Išvertę butą 
plėšikai rado $411. Vienas 
plėšikų buvo moteris užsidė
jus kaukę. 

Abi senutės gyvena iš se-Jei $10 atsiduoda kava, 
ji gali būti netikra I n a t v ^ s pensijos 

Federaliniai sekliai iš St. 
Louis, Mo., praneša, kad jei 
kam pasitaikytų gauti popie 
rinį $10 arba $§0 pinigą, ku
ris atsiduoda Kava, jis gali 
būti netikras. [ 

Pinigų padirbėjai surado, 
žęs su 6 doleriais. Ten jam k f t d n a u j i e r i n i i n i 

buvę sunku su darbo radi
mu ir bet kokiu įsikūrimu. 
Geriausiai jam esą Anglijoj. 

— Lietuviu, baltgudžių ir 
lenkų vieningą laikymąsi 
prieš agresingąją sovietiją 
skatina J. Tarasevič savo 
straipsniuose laikrašty "Dzie 
nnik Polski". 

— Prof. Puzinas b a i g i a 
— Kun. S t Raila su Phi-

Išvyko 18 lietuviu 
Pastaruoju laiku iš Co-

ventry, Anglijoj, Kanadon 
išvažiuoja didelis kiekis lie
tuvių, viso 18 žmonių. Ka
dangi visi išvažiuojantieji 
yra pozityvūs tautiečiai, tad 
liekantieji lietuviai š. m. rug 
sėjo mėn. 1 dieną surengė 
jiems iškilmingas išleistu
ves, kuriose dalyvavo 60 as-

pamerkus kavoje per tam 
tikrą laiką jis pasidaro lyg 
ne naujas, nudėvėtas ir ma
žiau įtartinas. 

ladelphijos ateitininkų jau- menų. Išleidžiamųjų tarpe 
nimu buvo išvykęs stovyk- buvo ir J. Matulionis, žino-

X Grupe iniciatorių steigia j l a u t i m a g Anglijos lietuvių veikė-
Leono XIII-jo Fondo Chicagos išrinktas Jas- J* atsisveikinti buvo at 
skyrių. Steigiamasis susirinki- , — B. G a d e i k a išrinktas W «i i l i„ ™t is įrS-H, 

naujuoju Operetės choro ^ 
Brooklyne pirmininku, o rei
kalų vedėjui išvykus į Cle-
velandą jo vieton išrinktas 

mas įvyko rugsėjo 8 d. 7 
vai. vakare Lietuvos Vyčių sa
lėj. Fondo tikslas — Katalikų 
bažnyčios socialinių idėjų įgy
vendinimas, katalikiškos spati-T^. Vakselis. 
dos rėmimas, krikščioniškai de 
mokratinių minčių skleidimas 
lietuvių visuomenėje ir šiems 
tikslams siekti politines veiklos 
finansavimas. 

X Brolis L. Roger (Valen
tinas Poška), Christian Bro
thers kongregacijos narys, po 
atostogų, gr|ždamas į savo pa
skyrimo vietą, savaitgaliui buvo 
sustojęs Chicagoj pas tėvus A. 
ir M. šrupšus Marąuette Par
ke, čia susitiko ir savo tikrą 
brolj L. Joseph, priklausanti 
tai pačiai kongregacijai ir mo
kytojaujant} Šv. Jurgio augš-
tesnej mokykloj Evanstone. Te 
vai ta proga suruošė vaišes, 
kuriose dalyvavo Lietuvos kon 
sulas Dr. Daužvardis su žmc-
na, dr. Jonas su žmona M. Ka-
sevičiene iš Detroito ir laug 
giminių. 

— Rašyt. A. Mekas, nese
niai pašauktas JAV kariuo
menėn, baigęs apmokymą 
gavo atsižymėjimo medalį 
kaip geriausias šaulys! 

— Mato Zujaus sidabrinę 
sukaktį kaip redaguoja "Gar 
są" aprašė ir lenkų spauda. 
Žinias patiekė K. Vidikaus-
kas. 

— Lietuvių Piliečių D-ja 
So. Bostone savo naujose 
patalpose kas mėnuo padaro 
apyvartos po $8-10,000. 

— Stasys Pocius susižeidė 
nuosavam baldų fabrike. 

miestų. Visus išvažiuojan
čius apdovanojo gėlėmis, o 
Matulioniui, įvertindami jo 
nuopelnus kovoje dėl lietu
viško vardo ir atskirų koven 
triečių gerovės, įteikė bran
gią dovaną — rašomąją ma
šinėlę.* Išleistuvių nuotaika 
buvo labai nuoširdi. Ir išva
žiuojančiųjų ir pasiliekančių 
buvo pasikeista linkėjimais 
pasimatyti Lietuvoje. Neap
sieita ir be juokų: pasilie
kantieji linkėjo nepamiršti 
jų ir galimai greičiau atsiųs 
ti affidavitus ir "šipkartę" 
Kanadon. 

-
P. J. Matulionis už savo 

paaukotus šimtus valandų 
ir pastangas lietuviškoje 
veikloje buvo suprastas, 
įvertintas ir bent morališkai 

Slaugių padėjėjų kursai 
Raud. Kryžiaus Chicago3 

skyrius steigia savanorių 
slaugių padjėjų karių vete
ranų ligoninėse kursus, ku
rie prasidės spalio 1 d. Į 
kursus priimami baigę augš-
tesnę mokyklą jauni vyrai ir 
moterys. Mokslas nemoka
mas. 

Užsirašyti galima RK cen 
tre 529 S. Wabash Ave. 

2,500 pažadėjo aukoti 
kraujo 

2,500 Commonweąlth Edi
son Co. tarnautojų pasirašė 
pasižadėjimą paaukoti Rau
donajam Kryžiui po pus-
kvortę kraujo. 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Pradek taupyti tuojau . . . Mes mokam 

aukštus dividendus. 

Mūsų bendroves laikomi pinigai Federalinės 
valdžios apdrausti iki 10,000 dolerių. 

Midland Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue 

k 
Telefonas LAFAYETTE 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

1946 metų rinkimų 
atgarsiai 

Mrs. Emily Amadei, vie
na teisėjų 1946 m. rinkimų 
balsavimo vietoj, policijos 
suimta namuose 1114 Grand 
Street. 

U i suktybes teismo nu
bausta kalėjimu trims mė
nesiams. Buvo padavusi ape 
liaciją, tačiau pralaimėjo ir 
nuo to laiko slapstėsi. 

50,000 augstesnėse 
mokyklose 

Spėjama, kad šiemet Chi-
cagor universitetuose, kole
gijose, aukštesnėse profesi
jų ir amatų mokyklose įsire
gistravo daugiau kaip 50,-
000 studentų. 

-

^a_Š iff_^Ž a l O J 0 d e S i n § s r a n P ^ * 1 atlygintas. Tokia mo
raline satisfakcija turėtų 
būti atlyginti visi mūsų vei

kos pirštus. 
— Pianistė S. Levickiene 

iš Bostono vėl grižo * Brookj ke;pi 
lyną. A. Kalnius 

Kimaus - latvis 
Girta Kunaus, kurio as

mens, kaipo DP; kortelė bu
vo rasta gatvėj, yra latvis, 
gyv. 4335 Maypole. 

Kortelė buvo piniginėj, ku 
rią kišenvagis ištraukė iš 

Lėktuvo katastrofa 
Pakilęs iš Chicago-Ham-

mond aerodromo netoli Cre-
te, 111., nukrito lėktuvas. Vai 
ruotojas dr. P. H. Wosika 
žuvo, o jo keleivė slaugė Z. 
Harpster sunkiai sužeista 
paimta į Chicago Heights 
ligoninę. 

MOŠŲ SEIMĄ 
Vincas ir Ona Jurgelaičiai 

Brocktonem Mass., rugpjūčio 
26 d. atšventė 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Sukaktuvininkų dvi duktė- (L 
rys yra vienuolės Nukryžiuo ^ 
tojo Jėzaus vienuolyne (ses. 
Baptistą ir ses. Paulina), o 
sūnus — kunigas taip pat 
vienuolis domininkonas. 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
fcemos kainos, lengvi išmokėjimai Turime dideli pasirinkimą. 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

= ^ 1 

ROOSEVELT FURNITURE C0.. Inc. 
L I E T U V I Ų K R A U T U V E 

2310 VVEST ROOSEVELT RD. SEeley S-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30 

r? 

f 

Jonas Miglinas ir Gene 
Narbutaite susituokė Toron
to lietuvių bažnyčioje. 

įvairenybes 
Statys sūnų prieglaudą 
HoustoT?o miestas. Texas 

valstybėj, paskelbė planus 
šunų prieglaudos, kuri kai
nuosianti šimtą tūkstančių 
dolerių. 

Prieglaudoj galės tilpti 
iki 40,000 šunų. 

Pavogė bažnyčios varpą 
Maniloje, Filipinų Salose, 

vieną sekmadienį katalikai 
nustebo, kad bažnyčios var
pas nešaukia jų mišioms. 
Pasirodė, iš vakaro bažny
čios varpą buvo pavogęs vie 

TAUPYTOJŲ SKAIČIUS DIDĖJA! 
Atsilankiusieji džiaugiasi gražiai {rengta mūsų raštine 

Ir skubia patarnavimu. 
Taupytojams mokame gerus dividendus. 

Prieinamomis sąlygomis skoliname pinigus už namus. 
Parduodame ir keičiame Jungtinių .Amerikos Valstybių 

Taupymo Bonus. 

INSURIDB 
Visų santaupos yra 

apdraustos iki 
810,000.00 

kišenes Lake St. tramvajuje. (nas geležies laužo rinkėjas. i 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St. Chicago 89 Illinois 
Telefonas: H Ą Y M A R K E T 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais n t o • ryto iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais nuo 9 v. ryta iki 12 vidudienio. 


