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KĖSINOSI 
Williamsburg 1952 m. deklaracija 

1951 m. vasario 11 d., prezidento Abraomo Linkolno gimta
dienio išvakarėse, susirinkę Philadelphijoje, kur buvo paskelbta 
Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybė, dešimties sovie
tų ir komunistų pavergtųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių 
atstovai pasirašė ir paskelbė tų valstybių išlaisvinimo tikslų ir 
principų deklaraciją. Toji deklaracija tuomet plačiai nuaidėjo po 
visą pasaulį, ji pasiekė ir komunistų kryžiuojamą Lietuvą. 

šiais metais, birželio 12 d., VVilliamsburge, Va., buvo iškil
mingai minima Virginijos Teisių Chartos pasirašymo sukaktis. 
Tas aktas, „gerų Virginijos vyrų" pasirašytas 1776 m. birželio 
12 d., sudarė visą epochą žmogaus teisių apsaugos srityje. Jo 
nuostatai buvo įrašyti į JAV konstituciją ir pateko beveik į visų 
civilizuotųjų valstybių konstitucijas. Suvažiavę VVilliamsburge 
birželio 12 d., dešimties sovietų pavergtųjų Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių atstovai pasirašė naują deklaraciją, pavadintą Wil-
liamsburgo 1952 m. Deklaracija, kuri yra dar vienas visų dešim
ties valstybių atstovų suderintas žygis kovoje dėl tų valstybių 
išlaisvinimo. 

Lietuvos vardu tą deklaraciją pasirašė Lietuvos Įgaliotas Mi
nistras VVashingtone Povilas Žadeikis, Patariamosios Lietuvių 
Grupės Pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas ir PLG sekretorius dr. 
A. Trimakas. Be lietuvių deklaraciją dar pasirašė Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos atstovai. 

Mes žinome, kad mūsų tau-

— 

ELKKTKOS STOTIS PUOLIMĄ PRADEDANT 

Deklaracijos tekstas 
Jėga primestos mūsų kraš

tams komunistinės vyriausybės 
ir konstitucijos sutrypė laisves 
ir sužalojo tikrąją prasmę ir 
reikšmę humanistinių principų, 
įkūnytų tokiuose revoliuciniuose 
dokumentuose, kaip Virginijos 
Teisių Charta. Seniai aišku, kad 
socialinės, ekonominės* ir huma
nistinės reformos, kurias komu
nistai skelbia, yra tik propagan
da mūsų žmonėms apgauti, kad 
bedievybės, totalistinio, reakci
nio ir karinio sąmokslo pagalba 
primestų jiems komunistinį re
žimą, kurio praktinės pasekmės 
— grąžinimas mūsų kraštų į 
vergijos laikų sąlygas. Mes, de
šimties senų valstybių, prispaus 
tų komunistinio režimo, kuris 
paneigia mūsų tautų nepriklau
somybę, išplėšia mūsų žmones iš 
savų namų palaimos, atima lais
vę, tautines tradicijas ir demo
kratines institucijas, žemiau pa
sirašę egziliniai atstovai, susi
rinkome Burgesses Rūmuose, ku 
riuose 1776 m. birželio mėn. 12 
d. buvo pasirašyta Virginijos 
Teisių Charta, šios istorinio įvy 
kio sukakties proga paskelbti 
savo prisijungimą prie principų, 
išdėstytų didžiajame žmonišku
mo dokumente. 

Iš tų principų mes ypatingai 
pabrėžiame laisvą ir lygių teisių 
žmogų, jo neatimamą teisę 
džiaugtis gyvenimu, laisve ir 
nuosavybe, ir siekti laimės ir 
saugumo. Mes pakartojame, kad 
valdžia yra kilusi iš tautos ir 
kad vyriausybė yra tautos tar
nas. Vyriausybės uždavinys yra 
didžiausios laimės ir saugumo 
sukūrimas. Jei kuri vyriausybės 
forma pasidaro šiam uždaviniui 
kenksminga, tautos teisė yra ją 
pakeisti ar nušalinti ir įsteigti 
naują vyriausybę. Teismas turi 
būti nepriklausomas vykdomo
sios valdžios. Rinkimai turi būti 
laisvi. Įstatymai neturi būti su
spenduojami ar naujai leidžiami 
be valdomųjų valios. 

Mes skelbiame viešosios teise-
nos teisę. Kaltinamajam turi bū
ti žinoma apkaltinimo priežastis 
ir pobūdis. Turi būti išsilaisvin

tos gali pasiekti saugumą ir lais 
vę tik įvykdžius tuos didžiuo
sius principus. Bet jie neįvyk
domi, kol mūsų tautos neišlais
vintos iš tironijos. Mes pareiš
kiame, kad, kai tik bus išlais
vintos mūsų tautos, dings slap
toji policija, koncentracijos sto
vyklos, priverčiamasis darbas, 
kankinamasis ir įbauginamasis 
tardymas, prievartavimai, areš
tai be teisminio nutarimo, ge
nocidas, ir deportacijos. Bus pa
naikinta klasinė diskriminacija, 
išskyrimas dėl tautinės ar rasi
nės kilmės, dėl religinių ar poli
tinių įsitikinimų, religijos ir 
bažnyčios persekiojimas, kurios 
nors tautos dominavimas savąja 
galybe. 

Stachanovizraas ir baudžiamie 
ji darbo disciplinos įstatymai 
bus veikiai panaikinti. Ūkinin
kai bus išlaisvinti iš priverstinės 
kolektyvizacijos ir kolchozų. 

Mes sutariame, kad tironija, 
sukaustanti žmogaus mintijimą, 
bus panaikinta mūsų kraštuose 
— bet kokios mažumoje esan
čios klikos tironija daugumai, 
lygiai ir daugumos tironija ma
žumai. 

Mes sutariame, kad teroro vai 
dymas bus pakeistas laisvės val
dymu, pagrįstu teise. Čia išdės
tyti laisvės principai taps tautos 
vyriausybes pagrindu: vyraiu-
sybė tarnaus žmonėms ir bus 
kuriama pačių žmonių. Žmogus, 
bet ne valstybė yra tikrasis pa
žangos mastas, ir pati tauta nu
statys politinės, socialinės ir eko 
nominės organizacijos formą, su 
kurtą socialiniu teisingumu pa
grįsta tvarka. 

Mes sutariame, kad bus at-
steigta privatinė žemės nuosa
vybė ir kad žemė ir kita suko-
lektyvinta ūkininkų nuosavybė 
bus grąžinta tiems, kurie žemę 

PREZIDENTĄ 
Karo metines įsitempimo ženkle 
Žudiko revolveris užspringo. — Japonijoje sužeistas 
JAV generolas. — Britų darbiečiai jaudinasi del elektros 
jėgainių subombardavimo. — Karo vadai nori taikos, 

bet nesibaido ir kovos 
TOKIO, birž. 26. — Antrosios Korėjos karo metinės buvo 

atžymėtos pasikėsinimu nužudyti P. Korėjos prezidentą, riaušė
mis Japonijoje, bandymu nuversti Churchilio vyriausybę ir karo 
vadų pareiškimais kovoti iki pergalės. 

Antrųjų karo metinių proga ZZZ^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT 

Didžioji hidroelektrinė stotis ant Yalu upes Š. Korėjoje skęsta dūmuose. Foto nuotrauka padary
ta puolimo pradžioje ir todėl nerodo viso sunaikinimo. Teigiama, kad sunaikinta apie 90 proc. sto
ties pajėgumo. Kairėje matosi upės krantas Mandžiūrijos pusėje. (INS) 

Maskva pripažino 
lėktuvo pašovima 

STOCKHOLMAS, birž. 26. — 
Į švedų pasiteiravimą, ar sovietų 
lėktuvai nešaudė birželio 13 d. 
į švedų lėktuvą Baltijos jūroje, 
sovietų užsienių reikalų minis
tras Višinskis atsakė, kad tą 
dieną du svetimi lėktuvai, kurie 
negalėjo būti identifikuoti dėl 
miglos, pažeidė sovietų teritori
ją ir sovietų lėktuvų buvo nu
vyti j jūrą. Lėktuvai skraidę 
Latvijoje, prie Venspilės miesto. 

Sovietų pranešimas nesako ar 
lėktuvai buvo apšaudyti, bet iš 
žodinio pareiškimo Švedijos am 
basadoriui esą aišku,* kad taip 
buvo. 

Švedijos vyriausybė atsakymą 
laiko prisipažinimu, kad sovietų 
lėktuvai birželio 13 d. švedų lėk 
tuvą tikrai pašovė. Tik Švedijos 
vyriausybė turi įrodymų, kad 
lėktuvas buvo pašautas toli nuo 
Latvijos sienų atviroje jūroje. 

Achesonas ujamas 
LONDONAS, birž. 26. — Ede 

nas su Achesonu vakar nutrau
kė pasitarimus ir dieną pralei
do Oxforde, kurio garsusis uni
versitetas suteikė D. Achesonui 
teisių garbės daktaro laipsnį. 
Komunistai ta proga išmėtė an-
tiamerikietiškus atsišaukimus. 

Komunistai pabūgo darbininkų 
Vilniaus komsomolas sudraustas del rusų protegavimo 

Gegužės 1 d. Vilniaus kom- Į tenkinimas. Darbininkai savo 
somolo sekretoriatas, vadovau-1 protestą bent tuo pareiškė, kad 
jamas rusės Bogatkinos, išleido i visiškai nustojo lankytis į agit-
tam tikrą instrukciją visam Vil
niaus komsomolui, ypač sky-

punkto rengiamas paskaitas. Ži
nios apie tai pasiekė partijos va 

riams, veikiantiems įmonėse iridovybę. Buvo padarytas tardy-

druomenę ir kad jos trokšta už 
imti joms priklausomą vietą di 

administracijos įstaigose. Ins
trukcijoje {sakoma griežtai kon
troliuoti, kaip traktuojami įvai
rių tautybių darbininkai ir ko
voti prieš paskirų tautybių pro
tegavimą. Instrukcijoje nurodo
ma, kad už protegavimą tauti
niu pagrindu gali būti baudžia
ma iki 500 rublių bauda. 

Tiesioginė tokios instrukcijos 
priežastis esanti tokia. Elfos 
(elektros reikmenų) fabriko va
dovybė paskyrė keletą premijų 
ir siuntė eilę darbininkų ekskur 
suoti į kitas respublikas, apmo
kėdama kelionės išlaidas. Pirme 
nybė tais malonumais pasinau
doti buvo aiškiai parodyta ru
sams komjaunuoliams. Be to, ta
me pačiame fabrike tūlas Pono-
mariovas, rusas, stachanovietis, 
fabriko partkomo narys, buvo 
pastatytas atlikto darbo normų 
registruotojų. Buvo pastebėta, 
kad* rusams jis atžymi didesnes 
normas, o kitiems, ypač lietu
viams, jas mažina. Kilo nepasi-

mas ir po to pasirodė minėtoji 
Bogatkinos instrukcija, o taip 
pat ir miesto vykd. komiteto na
rio Karecko bei partijos CK se
kretoriaus Moskovino pareiški
mai, kuriuose pabrėžiamas reika 
las kontroliuoti skirtingų tauty
bių darbininkų traktavimą. 

Visa tai padaryta nutildyti 
kalboms apie įvykius Elfos fab
rike ir apskritai apie rusų privi
legijuotą padėtį. 

Olandija renka 
parlamentą 

HAGA, birž. 26. — Olandijo
je įvyko žemųjų parlamento rū
mų rinkimai ir pagal tradiciją 
pasitraukė vyriausybė. Kol bus 
sudaryta nauja vyriausybė — 
o tai galės įvykti tik rinkimų 
daviniams paaiškėjus — kara
lienė pavedė laikinai pareigas 
eiti senajai vyriausybei. Rinki
mai vyko ramiai, nebuvo nė ais
tringų priešrinkiminių ginčų. 

Pusane įvyko susirinkimas, ku
riam P. Korėjos prezidentas 
Syngman Rhee turėjo pasakyti 
kalbą. Susirinkime be P. Korė
jos vyriausybės ir parlamento 
narių dalyvavo svetimų valsty
bių atstovai ir sąjungininkų ka
rininkai. 
Revolveris užspringo, preziden

tas baigė kalbą 

Prezidentui pradėjus kalbą, jo 
užpakalyje pasirodė vakarietiš
kai apsirengęs vyras ir nukreipė 
revolverį į Syngman Rhee nuga
rą. Revolveris betgi du kartu 
užspringo, o trečią kartą žudi
kas nebesuspėjo paspausti gai
duko, nes amerikietis karininkas 
jau buvo ištrenkęs revolverį iš 
jo rankos. Žudiką sutvarkius, 
Syngman Rhee savo kalbą tęsė 
toliau. 

Ryšium su pasikėsinimu areš
tuoti dar keli parlamento nariai, 
įtarti priklausą tai pačiai slap
tai teroristinei grupei, kuriai 
priklausąs ir atentatininkas. 
Atentatininkas yra vieno parla 

tijos vadų nuo reikalavimo tuo
jau pravesti diskusijas. 

Ataką pradėjo kairiojo spar
no vadas Bevanas, teigdamas, 
kad amerikiečiai nori išprovo
kuoti pasaulinį garą, o Churchi-
lis yra tuo kaltas, kad ameri
kiečių nesuvaldo. Kiek švelnes
niais žodžiais prie Bevano prisi
jungė ir Attlee. Jis teigė, kad 
elektros stoties ant Yalu upės 
subombardavimas buvo psicho
loginė klaida, kurių jau ir taip 
esą Korėjoje daug padaryta. Jo 
nuomone, Mandžiūrijos pasienis 
paliaubų deryboms tebevyks
tant turėtų būti neliečiamas. 

Visa anglų spauda, išskyrus 
darbietišką, pateisina stočių su-
bombardavimą, nes tai yra pir
mos rūšies kariški objektai. Jau 
ir taip buvo perdaug bijoma ko
munistų ir daroma nereikalingų 
nuolaidų. 

Generolai nori taikos, 
bet nebijo karo 

SEOULAS, birž. 26. — 8-sios 
armijos vadas gen. Van Fleet 

j mento nario brolis ir savo uždą- antrųjų karo metinių proga pa-
vinį nužudyti prezidentą yra ga- reiškė, kad sąjungininkai svei-
vęs iš politinių Syngman Rhee fkintų komunistų puolimą, nes 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kubos komunistai išdrįso pradėti riaušes prieš prezidentą 

džiajame laisvųjų tautų sąjūdy-1 Batistą, bet po to visi svarbesnieji vadai buvo areštuoti. 
je dėl geresnių santykių ir tam-^ __ Jugoslavija pasiuntė Vengrijai protestą notą, nes Vengri-
presnės sąjungos. Laisvosios tau, j o s lėktuvai pereitą antradienį 10 kartų įskridę į Jugoslavijos 
tos susiriš tvirtais regioniniais' 
ryšiais ir tuo būdu įsijungs į 
Jungtinių Europos Valstybių or
ganizaciją. 

dirba. Vyriausybė nesikiš į ko- Daugis šių principų jau buvo 
lektyvus ir kitas organizacijas, | r a d ę vietą mūsų valstybių kons-
ūkininkų savanoriškai sukurtas 
ekonominiams uždaviniams. 

Laisvos ir nepriklausomos sa
vanoriškos verslo unijos ir dar-

titucijose, kol jos nebuvo bedi-
dėjančio totalizmo pakeistos. 
Mes susitariame pasiūlyti mūsų 
tautoms visas čia išdėstytas tei-

bo organizacijos bus darbininkų'ses ir principus ateityje inkor-
teisių ir interesų garantija. Dar-1 poruoti į visų mūsų tautų kons-
bininkai bus laisvi pasirinkti sau I tituci jas. 

ta nuo prievartos liudyti prieš darbą ir vietą, kur jie nori gy-' Mes ryžtamės toliau, padedant 
save. Turi būti išsilaisvinta iš 
savivališkų kratų ir areštų. Turi 
viešpatauti spaudos laisvė. Ka
riuomenė turi būti subordinuota 
valdomiesiems ir civilinei val
džiai. Neturi būti pakenčiama 
jokia vyriausybė, nesilaikanti 
etinių principų. Visi žmonės vie
nodai turi būti įgalinti išpažinti 
savo tikėjimą. 

venti ir dirbti. Darbininko tei- ' Dieviškajai Apvaizdai ir tiems 
sės ir jo vertė bus tikrai apsau 
gota, o jo galimybės į socialinę 
ir ekonominę pažangą, neišski
riant nė nuosavybės teisių, ne
bus varžoma. 

Mes žinome, kad Centro ir Ry 
tų Europos tautos yra tikrai ap
sisprendusios po jų išlaisvinimo 
įsijungti į Laisvųjų Tautų Ben-

lojaliesiems piliečiams, kurie 
šiandien velka komunizmo jun
gą, užtikrinti, kad kai tik šios 
teisės ir principai bus įkūnyti 
mūsų tautų naujosiose konstitu
cijose, bus saugoma ir respektuo 
jama bendrajai Europos civili
zacijos gerovei ir kultūriniam 
žmonijos palikimui. 

teritoriją. 
— Prez. Trumanas vetavo pertvarkytą ir sukodifikuotą imi

gracijos įstatymą, nes jo diskriminaciniai nuostatai pažeidžia vi
sas Amerikos tradicijas.. 

— Gen. Eisenhotoeris negalėsiąs pritarti respublikonų rinki
minės programos užsienio politikai, jei ten nebus įrašytas kolek
tyvinio saugumo principas toje dvasioje, kurioje jis jį išdėstė pas
kutinėje savo Denver per radiją pasakytoje kalboje. 

~Ir atstovų rūmai, kaip seniau senatas, vakar rekomendavo 
prezidentui pritaikyti Taft - Hartley įstatymą plieno streikui su
stabdyti. 

— Senato kreditų tvirtinimo komisija panaikino atstovų rū
mų priimtą pataisą prie valstybės departamento biudžeto, drau
džiančią naudoti kreditus ambasadai prie Vatikano įkurti, bet už
draudė paremti tokias tarptautines organizacijas, kurios siūlo or
ganizuoti Vieną pasaulio vyriausybę. 

— Buvęs Hitlerio bankininkas, bet visų teismų nušvarintas, 
H. Schachtas paprašęs leidimo eksporto bankui įsteigti. Pagrin
dinis kapitalas bus 235,000 dol. 

— Atstovų rūmai vakar nutarė panaikinti visas kredito kon
troles ir atlyginimų stabilizavimo komisiją. 

— Plieno streikui baigti vykstą slapti pasitarimai New Yor-
ke. Teigiama, kad baigiama susitarti. Automobilių pramonė dėl 
plieno stotos pradėjo uždarinėti įmones ir atleisti darbininkus. 

priešų. 
Molotovo kokteiliu apdegintas 

JAV generolas 

OSAKA, birž. 26. — Korėjos 
ir Japonijos komunistai savo pro 
testą prieš Korėjos karą ir karo 
bazių Amerikai Japonijoje su
teikimą pareiškė mėginimu už
pulti amerikiečių aviacijos bazę 
Osaka miesto apylinkėse. 

Komunistai naudojo „Moloto
vo kokteilius", pripildytus gazo
linu ir rūgštimis, akmenis, bam
buko jietis ir lazdas. Sužeista 
apie 30 japonų policininkų ir 
JAV generolas Clarke, Osaka ba 
zės viršininkas. Generolas buvo 
užpultas automobilyje, į kurį 
komunistai įmetė rūgštimi pri
pildytą bombą. Generolo veidas 
apdegintas, bet akys nepalies
tos. 

Kita demonstrantų grupė už
puolė amerikiečių šeimų namus 
ir mėgino padegti gazolino bom
bomis. Vienas amerikiečių mari
nų šūvis į orą demonstrantus iš
sklaidė. Namai nepadegti, aukų 
nėra. 

Būta demonstracijų ir Tokio 
priemiesčiuose, bet policija apie 
jas sužinojo iš anksto ir b t var
go išsklaidė. 

Elektros jėgainių puolimas 
buvusi psichologine klaida 

LONDONAS, birž. 26. — Elek 
tros jėgainių Korėjoje subom
bardavimas sukėlė ant kojų bri
tų Darbo partiją, kuri išprovo
kavo parlamento debatus Korė
jos klausimu ir įteikė Churchilio 
vyriausybę peikiančią rezoliuci
ją. 

Triukšmą sukėlė vos iš Mas
kvos grįžusio kairiojo darbiečio 
Silvermano paklausimas, kodėl 
buvo bombarduotos elektros sto 
tys, kurios paliečia Kinijos inte
resus. Churchilio užtikrinimas, 
kad jo vyriausybės politika Ko-

tada turėtų progą baigti karą 
laimėjimu. Gen. Clark Tokio pa
reiškė, kad aliantai pasirengę 
kautis, jei komunistai nenori 
taikos. 

Paliaubų derybų palapinėse 
komunistų gen. Nam II pareiš
kė, kad „provokaciniai veiks
mai" už konferencijos (turėjo 
galvoje elektros jėgainių subom 
bardavimą) neprivers jo delega
ciją pakeisti dabartinį nusista
tymą. 

Sąjungininkų aviacija atšven
tė karo metines sugriaudama 
vieną š. Korėjos plieno fabriką 
sostinės apylinkėse. 

Berlyną smaugs, 
bet karo nemato 

LONDONAS, birž. 26. — Ap
žvelgę padėtį turimų davinių 
šviesoje, Edenas su Achesonu po 
pirmos dienos pasitarimų linkę 
manyti, kad sovietų kariuomenė 
Vokietijoje šią vasarą susilai
kys nuo agresijos veiksmų, ta
čiau esą visai aišku, kad Rusi
ja vykdys lėtą Berlyno pasmau-
gimo politiką. 

Po tokios išvados abu minis
trai pareiškė, kad JAV ir D, Bri 
tanija savo pozicijų Berlyne ne
apleis. 

• Nusižudė generolas. — Pen-
tagon rūmuose rastas persišo
vęs gen. Brink, JAV karinės pa
galbos misijos Indokinijoje pir
mininkas. Jis buvo atvykęs pa
sitarimams. 

Kalendorius 

Birželio 26 d.: šv. šv. Jonas ir 
Povilas, kankiniai. Senovės: Jau 
nius ir Viltautė. 

Birželio 27 d.: šv. Vladislovas, 
karalius. Senovės: Gediminas ir 
Norgaila. 

Oras Chicagoje 
Mažiau drėgmės, kiek vėsiau. 

rėjos karo vedimo reikalu nėra Temperatūra apie 88 laipsnius, 
pasikeitusi, nesulaikė Darbo par Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30. 
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BENDRUOMENES ĮSTATU DVASIA IR RAIDE 
JUOZAS VIEKŠNYS 

Drąsūs ir kūrybingi turėjo bū- gal turėjo būti formuluotas, nu-
ti vyrai, kurių galvose gimė pa- sakant bendruomenės tikslus 
šaulio lietuvių bendruomenės (sk. D ir lėšų toliom;} (sk. IX) , 
idėja. Veiklūs ir a tkaklus yra bet nepasitenkinant t rumpu pri-
tie, kurie ją imasi vykdyti. Juk siminiinu, aptar iant apylinkių 
dar prieš du metus nedaug kas veiklos apimt j . 
tikėjo, kad šiame krašte pavyks Bendruomenės narių 
bendruomene sukurti , o šiandien nė ir medžiaginė globa turi reikš 
nebedaug yra likę, kurie šia ga- tis paėiu plačiausiu bendruome-
limybe abejotų. Laikas ir kaž- 'niniu mastu. Tik tuo keliu bus 
kieno a tkaklumas brandino šią galima apjungti plačiąsias ma-
idėją, sprogdino kliūtis, ir pas- ses. kar tu geriausiai patarnau-
tangas apvainikavo laimėjimu, jant ir kitiems didiesiems ben-
Stai jau ir spaudoje pasirodė lai- druomenės uždaviniams. 
kinieji JAV LB' įstatai , tariu, organizaciniai rėmai 
kad visuomene su jais susipažm 
tų ir pareikštų savo pastabas. Jstatų autoriai rūpestingai ir 

„ . , . kruopščiai yra apsvarstę šio 
Bendruomenės dvasta ; ̂ ^ m m į ų b c n d r u o m c n A S 

bendruomenė tai ne organiza- padėtį, jos dislokaciją ir prama-
eija. Organizacija esti aprėžta te kelius, kuriais ir tolimose nuo 
dalinumu, bendruomenė ištiesta salėse gyveną tautiečiai galės 
visuotinume. Organizacija ap 
jungia tam 
grupę, turi spt 
vvktlo a tskirus uždavinius. Ben- niai rėmai kiek siauroki, 

rybos narių sąstatą, be teisės; kompromituodami t a s grupes,[ M o k y k l o s i r m o k e s č i a i 
būti renkamiems j Prezidiumą! kurioms tariasi atstovaują. Dar Maniloje, Filipinų sostinėje, 
ir Valdybą. Tai geriau atitiktų1, didesnį triukšmą kels (jau ir k e Į t e i s m a s i š s p r e n d ė ) k a d vienuolių 
bendruomenės dvasią, nes Tary-į l ia) tie, kurie manys rinkimus mokyklos y r a atleidžiamos nuo 
bos sąs ta tas nesustingtų t r ims „pralaimėję". Niekins išrinktuo- m o kesč io . Tuo sprendimu pase-
metams ir natūral iau pulsuotų; sius, stengsis nuvertinti pačią karna JAV tvarka, kur religinės 
bendruomenėsJuaujo cirkuliaci- j bendruomenės reikšmę. Bet vis h^okyklo i atleidžiamos nuo val-
ja. Tuo atveju numatytas trijų tai bendruomenės dvasios nesu-| 
Tarybos narių r inkimas 
kiekvienos apygardos (pt 

morali-' g * ^ atpultl. 
Stabtelint ties kontrolės orga tik lietuvių tauta . Bet laikas, t a s Į d a r o v a iH tybei naudingą darbą, 

nais, tektų iškelti neaiškumą,! geriausias gydytojas, ir čia už-
kodėl Kontrolės Kom 
nanti Valdybos veiki 
kasmet iš naujo, o pati Valdyba druomenės ! dviejų vaikų tėvas A. Kerekgy 

stybinių mokesčių, imant dėme-
nuo, prat imas, nes čia jokios grupės I ^ k a d j o s n e g a u n a pašalpos 

. 44) negali nei „laimėti" nei „pralai- i S v a l s t y b ė s , kad jos tur i apsi
meti". Laimėti ir pralaimėti gali r ū p i n t i lėšomis pačios ir kad ios 

ą U j . , t ikri-; gydys pradines žaizdas ir drą- g ., j 3 2 g u fc j 
lą, renkama šiai galime teigti, kad su ben-; K a n a d i e ' U s & „ v a t e ' 

t r ims metams? Sunku Kontro
lės Komisijai bus daryti Valdy
bos veiklos įvertinimą, tedalyva
vus viename trečdalyje veiklos. 

Paskutinė pastaba būtų ta, 
kad apylinkės susirinkimų ir 
apygardos suvažiavimų sekreto
riai būtų renkami, bet ne kvie
čiami, kaip numaty ta įstatų pts. 
12 ir 26. O kas atsi t iks, jei apy-

naują taut inę epochą, kuri nesi-- a r d 0 ) r y t ų apeigų katalikas, nuo 
baigs su Lietuvos Nepriklauso- 1950 m. kovo mėnesio pradėjo 
mybėš a ts ta tymu. 

Korespondento žodis 

atsidėjęs jieškoti kraujo aukoto
jų tiems, kurių gyvybė gali bū
ti pavojuje. Iki šiam laikui jam 
pavyko gauti daug pasišventė
lių, kurie suaukojo net 1,326 j 

r«l.l Ofiso IIK.4-0609, re/.. CL.4-0955 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield BlvcL 

VAL.: 1—4 ir 6 — • 
Še Hadlenials nuo 1 Iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 
- - • i i 

Tcl.: Ofiso VI.7-0583, re*. Ki:. 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Ccrmak Road 
VAL.: 1—- 8 popiet ir 7—8 v. vak 
trečiad ir sekmad. ofisus uždarytas 

Sefttad. tik nuo i—8 vai. popiet. 
Kc/.ld. .1*11 \V. flOTH 1'IiACK 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2760 Weat 71at Kt 
(prie Callfornla A ve.) 

LIGONIUS PRIIMA: kaadlon nvo 1 
iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. fteetad. nuo 
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. Gito. 6-1.121 
1ei neatsiliepia Vfnoennr* 6-3000. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
PrlCmlmo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-0778 

Užsienio korespondentas T. pa^ t i i kraujo vietinėse Toledo, 
B. Morgan, parašęs knygą; Q . ligoninėse. 
"Fai th is a Weapon", pabrėžia, ' 
kad Katalikų Bažnyčia yra vie- Jei nori žvejoti žmones, tur i Įsijungti j organizuotą bendruo- -, arč ios .suvažiavimo prezidiumas 

am tikrą visuomenės menę. Ir tik kai kuriais atvejais nesusitars del asmens, kviestino > n a s ifi p a č i ų stipriausių veiksnių ant meškeres savo širdį užvert i , 
•i specifinius tikslus J susidaro Įspūdis, kad organizaci- sekretoriaut i? Jei suvažiavimas kovoje su komunizmu. tada jie kimba. -G.KeUer 

ir kai l o k i u a t v e J u apsispręs sekreto
rių rinkti , tai' „raidės žmonės" 
turės formalią teisę ginčyti nu
tar imo teisėtumą. 

i 

kada galės slėgti pačią bendruo
menės dvasią. 

Atrodo, kad ne visai teisingai 
nus ta ty ta Tarybos rinkimų tvar Istorinės reikšmės epocha 

•>• +++•*-#<**+ • ••••••• *• ••• • ••••••••••*•••••••••••••••• t 
< » 
• > ; TELK VIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IK TAISYMAS 

ka (sk. V) , [statai numato, jog 
kandidatus j Tarybą gali siūlyti . Milžinišką darbą atliko eentri-

Klruoment. ir netel- 50 narių, o gi apylinkei sudary t . ] j™ L o k * s . . Paruošdamas i iuos j ; ; 
:ijos sąvoką, nes Ją i užtenka 10 narių. Taigi mažo- -įstatus. Kaip ir kiekvienas a n o - J 

1 f\ M J 
4 
ii 
u 

3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 \\ 
(guallfied englneers' servlce) 

druomenė apjungia visus, turi vi 
suotinos reikšmės tikslus bei už
davinius. Todėl i r kalbama apie 
pasaulio žmonijos bendruomenę 
ir, siauresne prasme, apie taut i 
nes ir religines bendruomenes. 
Tačiau jei bend 
pa i organizacijos sąvoką, nes ją I u i t enka 10 narių. Taigi maio-*, *""J t | U , \ " ^ "" c ~ r « » « w • » " - I ! * « + • • « 
žymiai praauga, tai praktiško j šios apylinkės negalės išs tatyt i ?}&** kūrinys, jie nėra be t ru- ; 

d a r b o sėkmingumui ji prisiima nė vieno kandidato, nors ir la-
organizacines veiklos formas ir]bai tinkamą turėtų. Didžiosios 
būdus. Mat kiekviena idėja, kad kolonijos, besistengdamos pra-
ir visuotiniausią, kada objekty- vesti saviškius, vargu parems 
vuojasi, tampa įrėminama, nors ' mažesnių kolonijų kandidatus. 
tie rėmai ir varžytų jos visuoti-1 Ar. nebūtų tiksliau, jei 10-tics 
numą. Tačiau, kiekvienu atveju,; parašų užtektų vienam kandida-
visuotinu charakter iu paženkl'in- tui pastatyt i , o 50 rinkikų gale- s u t a i s l ) a č i a i s . s u n k u ™f; l s fu~ 
tom idėjom tenka pal inkt i pla- tų siūlyti pilną kandidatų sąra- m ė s i ( i r g*umaisl.) ™ k o ' A l t_° 
čiausius rėmus, kad pati idėja šą, kaip kad įstatai ir numato i s> a l k u " 
neuždustų. Šiuo atveju tais rė- (punktas 46). 
mais mes laikome minėtus įsta- Iš įstatų gan miglotas vaizdas ' m > s 

Uis. susidaro apie Tarybos Prezidiu- , t a i< garbėtroškos ir politiniai fa 
• mo ir Valdybos santykį. Ar nėra! n a t i k a i > l ) a m y n e P° k o ^ t l k " 

kiek paralelizmo? O jei funkcijų! u o s i u s bendruomenės tikslus ir 
Tenka pranašaut i , kad orga- pasiskirstymas būtų ir tikslus, 

mzuotoa pasaulio lietuvių ben- ar nereiktų persvarstyt i , kokiu u i ^ i i f l y B i r a , 
druomenės pasisekimą ar nepa- būdu šiuos organus sujungti, nes Į 
sisekimą nulems šie faktoriai : bendruomenės dvasią daug ge- | 

1. Kiek a tsk i ras narys j aus riau išreiškia paprastumas, bet 
a t ramą pačioje bendruomenėje, -ne komplikacijos. Bendruomenės; 

](fiy 

kūmų; bet pats gyvenimas mes 
reikalingų pataisų geriau, negu 
bet koks kri t ikas. Jei svarbu tu
rėti gerus įs tatus, tai bendruo
menės likimui dar lemtingesnis 
faktorius yra žmonės, kurie ateis 
jon dirbti. Bus daug sunkumų; 

nėm ir baisiu r iksmu ,,į viršū-
bandys prasiveržti arivis-

Lemtingieji faktoriai 

LITHUflNMN MEL0DIES 
STOT13 U T A C BANGA 1060 KIL. 

Kiekviena sekmud. 3:00—3:30 
(Detrott laiku) 

2. Kiek bus paisoma jo balso organų s t ruk tūra lengvai tur i 
bendruomenės reikalus spren- 'būti suprantama eiliniam nariui, 
džiant. j Taip gi įs tatai nenumato, kokiu 

3. Kiek a ts i ras idealistų, ku- ;būdu Taryba r inks Valdybą. Jei 
rie. nešdami bendruomenės vėlia j Valdyba renkama iš Tarybos na
vą, ats isakys partinių ir asmeni- rių, tai visai nereikalingas 61 
nių tikslų. punktas, nes jau 34-ju yra nusa-j 

P i rmam ir an t ram p u n k t e n u - j k y t a s Tarybos narių amžius. Pa; 
sakyta prasme norisi panagri- likus šį neaiškumą, „raidės žmo-
nėti į s ta tus ; ta ikant is prie re- nės" ateityje kels ilgų ir nema-
daktorių pageidavimų, tenka lonių ginčų, 
t rumpinant apsiriboti tik kai T a i p g i j s t a t a į nenumato kito 
kurių t rūkumų iškėlimu. ' sva rbaus dalyko, būtent — ar 
Bendruomenės pareigos nariui J žemesnių organų narys gali būti 

renkamas į aukštesnius, ir atbu-
Vienas A. J. Cronino „Citade- , a i č i a ^ : t a t ų p a p j i a y m u i pirš

les" veikėjas diskusijose pareis- t ų a j s e k a n t i sugesti ja: įstatuo-

R E : I K A L A I S K R E I P K I T Ė S 
i&750 Leiiiro Avc. 

I)6tioU 27, Miclligftn 
Tol. H'loiuhva.v «-222l 

Tl 'CK POINTIN<i B1ZNV.IK 
] 0 H N S ( O N R f l D 

Atnaujiname nv^idfvftjusj nanuj., pri
pildoma liolaue i?plautviH plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus it 
apie hiilgus. }'t>f UauK metų sora) 
patyrę* darbe lietuvis. Reikale pri- : 
ejui kreipkitės: J. r O M l A D . 5212, 
S«>. Artoslan Avo. GltOVChlU 0-4171 , 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms,'vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis u* laimingesnis. 
I" r atlok taupyti šiandien t 

MUTUAL J7«£m/SAVINGS 
A M * l O A M A S S O C I A T I O * 
2202 W. Ctrmolt fci • Chko^o t. A 
JOHN i. KAZANAUSKĄ>, f—*. • lęfc VI f^Mo 7*7* 

M 1101O0O W M t L C 

NUO 10% IKI 20% NUOLAIDA 
P K U K A N T 

• Siuvimo, skalbimo mašinas, 
• an^.-liet. rašteias mašinėles, 
• radio, foto, tclev. aparatus, 
J\ uonuiojamc, keioiamo, 

baldus, šaldytuvus, plytas, 
ir kitus nani.j reikmenis. 

> Geriausios sąlygos (10% 
jmokoti). 

taisome: siuvinį) mašinas ir rašomas 
mašinėles. Aiškiname ir didiname nuotraukas. Atvykite, rašykite 
arba tclet'onuokite. 

ARCHER SEWING CENTER 
4170 SOUTH ARCHER AVENUĘ, CHICAGO 32, ILL. 

Tel. BISHOP 7-1045 

kia, kad ieik :a i iūrėt i js ta tymo 
dvasios, r?', ne raidės. Tačiau 
prakt ika lodo, kad dažnai mes 
pasiklystame raidėse, ir daug 
laiko ir energijos sunaudojame, 
kol surandame kelią į į s ta tymo 
dvasią. Ats isakant nuo nemaža 
ginčytinų smulkmenų iškėlimo, 
tenka pasakyti , kad 
trūksta išryškinimo bendruome
nės pareigų atskiram jo.s- nariui. 
Tai pagrindinis įstatų t rūkumas . 
Dar laisvės dienose prof. K. 
Pakš tas buvo mety.i prisiminti
ną šūkj, skelbiant) vieno lietu
vio meilę t r ims milionams lietu
vių ir trijų milionų lietuvių mei
lę vienam lietuviui. Ne tik pir
moji sūkio dalis — nario parei
gos — įstatuose turėjo būti iš
reikšta, bet ir antroj i — ben
druomenės pareigos a tski ram 
jos nariui. Ant šitos meilės pa
remta bendruomenės ateit is . Jei 
kar ta is bendruomenine ta lka pa
remiame vieną kitą žinomesnį 
asmenį, tai kas parems eilinius 
narius, kurie Aisčio žodžiais ta
riant , neretai y ra „pilkieji did
vyr ia i"? Kiekvienas bendruome 
nės narys turi būti t ikras , kad 
kraštutini u atvepi nebus palik
t a s savo paties likimui, bet kad 
už jo vargo pečių stovi visa ben 
druomenė. Žydų bendruomenė 
mums* pavyzdys, nes nei Lietu
voje nei čia žydų e.'g'^ų nebuvo 
ir nėra. ftitas princi ) u efektin-

sc numaty tas Apygardos Valdy
bos narių minimumas — pirmi
ninkas, sekretorius ir iždininkas 
(pt. 30) automatiškai įeitų į Ta-

PRiSNEšIMRS 
įstatuose HaSomoatoa malinilta jYairiai« ra] 

(lynai*, firmos Royal, su vlsala blu 
ro modelio priedais Ir paskutiniai* 
patobulinimais, o suluaftlnta knln; 
išshT,' įainuH UI. pačkj dieO%, InlOr 
macijos veltui. L1ETUVI8KA8 RA1 
D>NAS ae pripuolamai kalviSkal | 
lipdytas, o specialiu užsakymu " l 

biikc pu ri/iftkui j montuotas tyllo 
•siose Quiet US l-u\ niuf.incle.se, ku 
rlos K«|in:iInt>H tik per: 

I 1.. Giedraitis, lASil Broad Str. 
M.Hrtford it, Conn., kurti "Uraugui 
ž'ronias. kaip s&Uninfi&s asmuo. 

MSSI 

PERKRAIISTAU BALDUS 
VIETOJE IR U TOLIMESNIŲ 

\ DISTANCIJŲ 
TURJS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbtook 5-9209 

A p s i ž i ū r ė k 
i — — > « i , 1 1 i 

Taupyk 

Standard Moka 
m* 

Aukštesnį 

Dividendą! 
/ U N D A I Q D fEDEkQAL 

YRA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE 

TURTAS virš $31,000,000 
$ 3,000,000 ATSARGOS FONDAS 

i 

» • • • • • »» 

AND LOAN ASSOCIATION OF C H I C A G O 
4192 Archer Avenue, Kampas Saatamento Avenue 

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telefonas: Vlrginla 7-1141 

Tel.: Ofiso III:. 1-5810, rcz.IIi:.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: tročlad. Ir šefitadL, i..- =»rs»i FU-
sniaiUirirną,; kitomis dienomis nuo 

2 iki 4 popiet. 7—5> vakare 
Ofisu* Ir rezidencija—YArds 7-3526 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikę, nervŲ gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Caltfornia Ave., Slauryt.kamp.) 
Vai.: plrmaa.. kotvlrt&d. Ir penktad 
ii-8; antrad. 2-4 ir 6-8; fieštad. 1-6 

Kasdien 12:80-1:80 tik susitarus, 

Tel.: Ofiso W A 8-3000, rez. CX).4-U87 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VAI.,.: (i.šskyrus šoStad. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
lefetad. priima tik pagal susitarimą 

Ke/id.: 10838 So. tt'aluisli Ave. 

Tel. ofLso VI. 7-0600, rez. VI. 7-7303 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(8pcc. moterų UROS ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornla Ave. 

VAU: 2—4 Ir 6—» p.p., 
išskyrus sekmadienius. 

Icl .: Ofiso YA.7-1166, re«.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

75G West 35th Street 
( kampas Halsted ir S5-tos gatv.) 
VAL. 1 - 4 Ir «:S0—8:X# p.p. kas-
i i en išskyrus trečiadienius, Atidarą 

ftofttadl^nlais 1—4 vai. 

ne*. 8217 h. I : > I I : R A I . D A V E . 

: Of. CiKovehlll 6-4020, r. Hilltop 5-ir>60 
Dr. Alexander J. Javo.s 

(JOVAliAJ) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Wcst Marquette Rd. 
VAI,: 2—4 p. p. ir niio 6-—8 v. vak. 

Treoiad, Ir loitad. pagal sutartj 
Tel.' Dflso 1M1.6-3S38, re/., lt I .7.0U)» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(1.1KTI VIS GYDYTOJAS) 
2500 Wcst 03rd Street 

VAI,.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:3o 
Iki !• vak. Trečlad. Ir ieit. ufedaryta 

(.KoNct.Ul 0.1191 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIG V SPECIALISTE 

I'UITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7 -9 v. v. pagal 

susitarime išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 W c * t M a r q u e t t e Kd. 

Ofiso ir buto tel. OI J. 2-1381 
N. atsiliepus telef. Kl <l/.i<- 8*0000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 10 12. H<>- to, antrad. ir 
ketvlrtad, <>::<" 9 v.v. defftad, i<>—2 
ir 4—G. Hutus 1832 00. 4»th Ct. 

Telefonus: UKlianee 5-1811 

BR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LII3TUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Trečiad. pagal sutartj. 

Ofiso telef.: LAfayeUe 3-3210, Jei 
neatsiliepia šaidiitc k l d/it 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
V \ L . : Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr., ketVlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-55r>7, re/..UK-71066 

DR. FRANK C. KWINN 
( l iVIi:člN.SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 \Vest 47th Street 

LIGONIUS TR1IMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. V, Išskyrus trečiad. ir seštad. vak. 

DR. A. LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Kay Ir i;iektroknr<lionramos 
Tel.: Ofiso LA 1-4816 i e / (Tt 7-8315 

4206 W. 26th SI. 
Antrad. —• Kotvirtad. ir Šeštad. 

Nuo 7 iki 9 vai. vak. 
* Kitu laiku pagal susitarimą 

IVI. O/ISO G l i 6-53»B TTL 6-4738 
DR. A. MACIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 WEST 63rd Street 

(Kampas 6* Ir Ar»«»stnn) 
p. p. ir nuo C- 8 v. vak. 
. 2—4 p. p\ Bekm. uždar. 

Oriho teleffoiias Vlrginla 7-1886 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 Iki 1:00 v 

trečiad. Ir sekmad. tik nusltaruav 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4701 S. Damea Ave. Chicago, 111 

gaukite — YA 7-7881 
Priima: vakaraia 6 iki 9, seštad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso YA 7-Ū554, rez. Ml 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Aveoue 
(antras augfttas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:20 
v.r. Sekmad. suo 11 iki 12 T. dieną. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdS t 
Ofiso Tel. RKUance 5-4410 
Rczid. telef. GUOTetaill 6-0817 

Valandos: 1-3 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave-, Chicage 
V A L : nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seft-

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
I c l : Oriso TA.7-4787, i m P R . 0 - 1 9 3 0 
Jei seatflllieps rlrsmlneti telefonai 

saukite: HLUhray 3-0601 

Tel.: Ofiso IIF:.4-2123, rap.l'li.8-8481 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chiruiginčs l l fos 
6255 South vVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir (5—8 vak, 
Sestad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniai? uždaryta. 

Tel. , ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MG/TERU. .LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
v a k /a i : 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p, 

Tel.: Ofiso P1L6-6446 rc/.Hi;.4-3i;»o 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 2 0 VYest M a r q u e t t e Itd. 
VAL.: nuo 2 tkl 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. Ir Seštad. nairal sutartj 

l e l . Ofiso CA 6-0257, rez. I»R 0-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
ltczid. 6600 S. ArU\ssiaii Ave. 

VAI,: 11 v. r. iki 8 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKI U GYDYTOJAS 

25 merų imt)rimas 

l e l . YArds 7-1820 
1 iiiaiKc Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

Ofisas ir ūkinių dirbtu**" 
756 West S5ta Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p.p. 

• . ,„ -V 

1 u n\ minuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, {R. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPF.C1AIJSTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. kotvirtad. 
penktad. !»:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1.H0 iki 6 vai. vak. 
(Ana i 6-0523. Pla(t Bldg. 

Telefonus OLynipie 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4!)th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-1 pp* 

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

penkt. 10—12 ryto 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitaru* 

4003 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st. St. 
PriAmlme laikas pagal auHilarlm% 

relefonas oKov<-hiii e-<!785 

VAI,: 2—4 
Treč. Ir -Všt 

' • • 

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

• • 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel. p r i l m a u 5-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
G322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
IV>l«>ronM<i Ornvehill S *«49 
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by the 
Llthuanlan Patholll Presą Soclety. 
P K K N r:M R R ATA: Metams 
l'hlcagoj ir ClceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje J8.00 
Užsienyje l i i . oo 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$8.00 per year In Chlcago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
V6 metų 3 i r i .*• 11 1 influ. 

$&.ou $ 2 . 7 5 $1 .26 
$ 4 . 6 0 $ 2 . 5 0 $ 1 . 0 0 
$ 6 . 6 0 $ 3 . 0 0 $1 .36 

MIRUSIEJI NUBUNDA 
Naujas Katyno įvykių liudininkų pasakojimas 

Vertimas iš latvių kalbos. "Laiks", 1952 m. balandžio m. 26 d. 
New York 

Brolio atminimą pagerbė auka 
ŠVENČIA JUBILĖJV 

Redakcija straipsnius taiso savo nuollūra. Neeunaudotu straipsnių ne-
eaugo, Juos giužina tik iŠ anksto susitarus. Redakcija Ui skelbimų turinj 
nefttsfiko. Bkelblmų kainos prisiunčiamos gavus praSymą. 

Korėjos dramos užkulisiai 
DVEJI KARO METAI 

Šiemet sueina 25 metai, kaip .ges Sv. Bonaventūro seminari-
Lietuvoje mirė kunigas Alek- ją. šventimai suteikti Šv. Var-

| sandras Šaulinskas. Pagerbda-|do katedroje. Iš pradžių buvo 
JAV Kongreso komisija Katy- ties sukonstruota "rotacine kė-, m a g j o a t m i n i m ą k u n J u o z a . p a s k i r t a f | BrigTiton rarko lie-

no įvykiams tirti nuvyko į Vo- de", kuri esanti labai sėkminga S a u i i n s k a s , R o s e ] a n d o kle-
kietiją ir, tarp kitų, apklausinė- "prisipažinimo priemonė. I ̂ ^ ^ ^ v e l i o n i e s ^ ^ 

BAISIOJI STOVYKLA ;, paaukojo "Draugui" 100 dole
rių. Tai gražus lietuviškos 

riu viauomenės nei vieno laiško 
ar n iemorandumo, kurie būtų 

Korėjos karo drama vėl smarkėjančiu ginklų žvangėjimu 
šyenėia liūdną dviejų metų sukaktj. Su žeme sulyginti mies
tai ir kaimai, didelės žmonių aukos ir begalinis skurdas yra 
tikrieji šios klaikios sukakties liudininkai. Dveji metai žiauraus 
karo. Baigiasi metai kaip vyksta pavyzdžio neturinčios dery
bos karui užbaigti. O rezultate padėtis be išeities. Tiesa, sovie- 'šitokią programą jvesti.". 
tai karinių planų Pietų Korėjoj neįgyvendino, bet ir Jungtinės j Panašių pastabų yra tekę gir 
Tautos savo tikslų nepasiekė. 'dėti ir iš kitų šaltinių — kito-

Neseniai Chicagos "Daily News" rašė, jog Korėjoje nėra k i a į s reikalais. 
galimybės laimėti, pralaimėti ar pasitraukti. Ir lieka tada tik i ^ y r f l _ ^ 
klausti, kokia gi dar yra galimybe, kurią nežinomas rytojus at-

N e b ū k i m e n e b y l i a i sianti ir kapitoną N, kuris pra
eitų metų gale atbėgo į Vokieti

ja R# p , ją. Lenkų tautybės Raudonosios' Mes nuėjome iki belaisvių sto 
i Armijos kapitonas yra gimęs1 vykios, kurią supo tiek tiršta j s p a u d o s įvertinimas 

"Tėviškės Žiburių" korespon T a r y b ų Sąjungoje ir tik 1939. spygliuotų vielų tvora, jog atro- ' 
dentas Almus rašo: "Patys pa- metais kaip jaun. leitenantas at- dė kad pro ją nei paukštis ne-
baltiečai kalti, kad Laisvosios Vyko į savo tėvų gimtinę Lenki- galėtų prasiveržti. Už pirmos 
Europos radijai nekalba jų kai- ją. Po karo jis dalyvavo lenkų tvoros ėjo antra, o tarp jų bėgi-
bomis — pareiškė augštas ame- kariuomenės perorganizavime nėjo piktų vilkų veislės šunų 
rikiečių pareigūnas. Pasak jo, ' pagal Sovietų pavyzd). N, kuris būrys. Stovykla buvo apie 3 km. 
amerikiečiu atitinkamo:; jstai- j Lenkijoje yra pasmerktas mir-j skersmens. Tarp reto miško bu
co;, n&re. gavusios Ifi pabalti©- tin už dezertavimą ir valsty- vo matyti ilgas ir siauras bara 

kas, prie kurio judėjo lenkų uni
formomis aprengtos figūros. 

neš Korėjos karo teatre? 
JEI... PRO RAKTO SKYLUTC 

Ar laisvojo pasaulio didžiosios valstybės, kurios Korėjoje 
kariauja Jungtinių Tautų vardu, tikrai nepajėgia pasiekti per
galės? Ar Amerikos karys, kuris daugumoje ten kraują lieja, 
tikrai negali ginklu sutriuškinti menkutės Šiaurės Korėjos, kai 
jis dar taip neseniai ir taip išdidžiai sutriuškino šimtą kartų ga
lingesnę Japoniją? 

Jei per rakto skylutę slapta pažiūrėsime j Korėjos dramą, 
pamatysime, jog ten vyriausias karo tvarkytojas yra ne unifor
muotas generolas, bet frakuotas diplomatas. Politikai dar yra 
tikrieji Korėjos karo vadai, kurie savo pareigų nenori perleisti 
generolams, bijodami karo išsiplėtimo. 

Generolai moka kariauti, bet nemoka laukti. Politikai mo
ka laukti, bet nenori kariauti. Abi pusės dar nėra baigusios 
apsiginklavimo programos ir nenori perdaug ginklais žvanginti, 
kurių dar pakankamai neturi. 

Jungtinės Tautos Korėjoje siekia taikos derybomis, bet ne 
ginklu. Jos pasitenkintų tuo mažu kąsneliu, jog sovietinei ag
resijai pasipriešino jėga ir sovietams savo tikslų įgyvendinti 
neleido. Bet ir sovietai nenori pasitraukti be laimėjimo. 

Vakariečių požiūriu, Korėjoj kariškai negalima laimėti, jei 
būtų užimta ir visa Korėja, nes už Korėjos pečių stovi Kinija, 
kuri praktiškai ir tempia Korėjos karo naštą. Įsivėlimas j karą 
su Kinija, pareikalautų milžiniškų išteklių. Geriausių jėgų pa
siuntimas i Kinijos skruzdėlyną labai susilpnintų Europos pa
dėtį. VVashingtono strategai ir laikosi nuomonės, jog Kinijos plo
tai karui nėra tinkama vieta, kur tikrasis karo kaltininkas — 
Maskva mažiausiai nukentėtų. Yra ir kitas pavojus: jei Korėjos 
karo nepasiseks nustabdyti taikiomis priemonėmis pačioje Ko
rėjoje, jei jis persimes į Kinijos erdvę, tada bus jau tikrai ne
didelis žingsnis ligi visuotinio karo visame žemės rutulyje. Dėl 
to Korėjoj taip kantriai ir jieškoma nerandamos išeities — 
baigti karą derybomis. 

DERYBŲ PADANGĖ TAMSI 
Baigiasi metai kaip vedamos varginančios ir komunistų 

keiksmais ir melagystėm palydimos derybos. Nepajudinamai 
suklupta ties belaisvių klausimu: komunistai reikalauja visų 
belaisvių priverstinio grąžinimo, vakariečiai leidžia belaisviams 
patiems savo apsisprendimą pareikšti. Komunistinis pasaulis 
žmogui iš viso negali pripažinti apsisprendimo teisės ir laisvės. 
Vakariečiai .pamatę savo klaidas po antrojo pasaulinio karo, 
nesutinka pripažinti priverstinos repatriacijos. 

Argi komunistams taip svarbu tas 100,000 atsisakančių 
grjžti šiaurės korėjiečių ir kiniečių? Ar gi jų galvos Maskvos 
žmogėdroms taip svarbios? Svetimo kraujo Maskva turi pa
kankamai. 

Bet Maskvai reikia propagandinio laimėjimo. Jei Kremlius 
išgautų priverstiną belaisvių grąžinimą, jis visa gerkle didžiuo
tųsi savo galia, šauktų pavergtoms tautoms, jog jis yra tikrasis 
pasaulio šeimininkas ir būsimajame kare pavergtieji žmonės bi
jotų patekti j vakariečių nelaisvę, atsimindami išdavimo galimybę 
ir laukiančią mirtį. Tik dėl to ir amerikiečiai dabar apsisprendė pastarojo vyriausias redakto-
besąlyginiai ginti belaisvių apsisprendimo teisę, kurią kadaise r i u g Lapping pasakė ilgą turi-
buvo pamiršę pritaikyti Vlasovo armijos kariams. Tada va- n i n g ą i r l i e t u v i š k ą k a l b ą 1_ ko_ 

dėl jiems neparašyti ir nepadė
koti už jų prielankumą? 

Savo laiku buvo priminta mū
sų laikraščiuose, kad laisvosios 
Europos Komiteto (National 

JAV senato apropriaeijų komitetas galanda kirvj, kuriuo Committee for a Free Europe) 
užsimojo kapoti Amerikos Balsui (Voice of America) skiriamas 

bės išdavimą, buvo Katyno įvy
kių liudininku; jis perdavė vo-

p r a š ę ' T ' r e i k a l a v ę 'pabalUečiųj kiečių savaitraščiui "Deutsche Apie šimtas kalinių nuošaliai 
1 Illustrierte" šj notanahai pat- kasė didelę duobę, kaip atrodė, 
virtintą pasakojimą: kapą. 

1940 m sausio m. pradžioje "Ar
v.kaf, n o r s n e b a n d ė pabėg-

baigiau Raudonosios Armijos ti »• čia?", paklausiau, 
politrukų mokyklą Smolenske i r ; "Taip. Kartą kalinių būrys 
tuojau gavau įsakymą atvykti į \ padarė beprotišką prasilaužimo 
NKVD poilsio namus netoli K a - į b a n d y m ^ - T u o b u d u t i e niekšai 
tyno, bibliotekininko pareigoms. ; atėmė mums keletą premijų, ku-
Puiki biblioteka buvo - i r i a s mes būtume pelnę, jei juos 
rengta šešiuose persų kilimais būtume likvidavę 'humaniškai' 

sakyti. Atrodo, kad mes mano
me, jog jeigu save laikraščiuo
se kąnors parašome, arba savo 
susirinkimuose pakalbame, tai 
tie mūsų parašymai bei pasaky
mai yra visiems žinomi ir pri
valomi. 

Iš tikrųjų, yra žinoma tas, ko 
mes nenorėtumėm, kad kiti ži
notų, bet nėra žinoma tas, ko 
mes norėtume, kad kiti žinotų. 

Jeigu mes norime, kad kiti 
žinotų, ko mes norime ir ko ne
norime, arba kas yra gera ar 
bloga, tai turime pasakyti 
tiems, kurie yra kąnors gerą 
ar blogą mums padarę ar daro. 

Štai birželio baisiųjų dienų 
proga, JAV Prezidentas Trumą 
nas tarė stiprų ir reikšmingą 
žodj Pabaltijo valstybių ir jų 
kenčiančių žmonių reikalu. Už 
tą pareiškimą organizacijos ir 
pavieniai asmenys turėtų pasiųs 
ti tūkstančius laiškų Preziden
tui, kad jis žinotų, jog lietuviai 
jo žodj ir užtarimą Lietuvai ir 
lietuviams įvertina. 

Ta pačia proga, respublikonų 
partijos šulai, Guv. Thomas De-
wey ir p. John Foster Dulles 
padarė savo pareiškimus. Rei
kėtų ir jiems padėkoti. Laikraš 
čiai rašo, kad Dulles yra paskir
tas respublikonų partijos plat
formai rašyti. Kodėl gi nepri
minti jam padėkos laiškuose, 
kad jis neužmirštų Lietuvos res
publikonų užsienio programoje. 

Kode! neparašyti laiškų — 
laiškelių įvairiems kandida
tams? 

štai tik prieš keletą dienų 
(birželio 23) Chicago Daily 
News atspausdino ilgą ir gražų 
straipsnį apie lietuvių mokyklas 
Vokietijoje. Ryšium su Lietu
vos okupacijos ir deportacijų 
sukaktimis rašė Chicago Tri
būne ir Herald - American 
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tuvių parapiją, vikaru pas prel. 
A. Brišką. Penkerius metus 
ten pasidarbavęs — perkeltas 
į Šv. Jurgio parapiją, kur kle
bonavo a. a. prel. M. Krušas. 
Čia vikaravo nuo 1927 iki 1935 
m., o iš ten buvo paskirtas kle-

I bonu į Šv. Mykolo parapiją 
\ šiaurinėje Chicagos dalyje, kur 
: išbuvo aštuonerius su viršum 
metu3, o jau 1944 m. tapo per-

! keltas į Visų Šventųjų parapi-
! ją Roselande Čia darbuojasi 
\ jau daugiau aip 8 metus. 

Malonu, k a i garbingasai su-
' kaktuvininkas savo brolio mir

ties ir savo šventimų sukakti 
i paminėdamas parodė tokį gra
žų lietuviškos spaudos įvertini-

Kun. Juozapas šaulinskas, 
Visų Šventųjų par., Roseland, 
111., klebonas, šį mėnesį minįs 

30 metų kunigystės sukaktį 

karų pasaulis dar nė nesvajojo apie šuoliais atlekiančio trečiojo 
pasaulinio karo pavojų, kurį ruošė ir ruošia raudonieji Krem-> 
laius žmogėdros. Stasys Daunys 

Kėsinasi siaurinti "Amerikos Balso" darbą 

pinigų sumas. Amerikos Balso vadovybė yra rimtai susirūpi
nusi, šiuo metu ji veikia plačiu mastu. Ateity planavo dar stip
riau veikti. Tasai apropriaeijų komiteto kirvis gali paliesti ir 
lietuvių ir kitų tautų programas. Tai būtų nemažas smūgis. 

Kaip atsimename, ALT, besirūpindama, kad ir lietuvių kal
ba būtų transliuojamos programos už geležinės uždangos, pir
moj eilėj turėjo kreiptis į senato ir kongreso apropriaeijų ko
mitetus, kad pinigų šiam reikalui paskirtų. Prašymas buvo pa
tenkintas. Ir dabar nereiktų snausti. Kas gali, tedaro įtakos 
į kongresą, kad jis nemažintų lėšų Amerikos Balsui išlaikyti. 
Kovoje prieš komunizmą jis labai svarbų vaidmenį vaidina. 

ir brangiomis graikų vazėmis iš
puoštose salėse; ji apėmė apie 
30,000 tomų; joje mokėsi, nuo
bodžiavo arba lėbavo ir ūžė 
žmonės, kurie skaitėsi esą tary
binės aristokratijos nariai. Jų 
tarpe buvo atostogaujantieji 
partijos pareigūnai iš Smolens
ko, Vitebsko ir Gomelio, kurie 
stengėsi reprezentuotis gražio
mis manieromis, o taipgi ir 
NKVD karininkai, kurie jau iš 
pat pradžių sukėlė įtarimo, esą 
čia ne atostogų, bet vykdą kaž
kokius ypatingus uždavinius. 
Po keleto savaičių tai pasitvir
tino. 

Vieną vakarą kažkurioje iš 
bibliotekos salių gėrė šeši 
NKVD karininkai. Po kiekvieno 
degtinės stikliuko jie darėsi at
viresni savo pasisakymuose. 
Supratau, kad jie kalbasi apie 
suimtųjų lenkų karininkų tar
dymą. Pulkininkas Kucharevas, 
nemalonus karininko tipas 
smarkiai užtarė "trumpo pro
ceso" surengimą, paverčiant 
lenkus "negyva mėsa". Likusie
ji karininkai bandė Kucharevą 
nuraminti, tačiau tai nesisekė. 
Visai pasigėręs, jis staiga pašo
ko ir suriko: "kraujo, kraujo", 
kartu ištraukdamas iš kišenės 
pistoletą "Žiūrėkit" — tęsė jis 
skardžiu balsu — "kaip aš da
rau su lenkų ponais" ir iššovė 
visą revolverio magaziną į tuš
čią salės kampą. Subėgo dau
giau karininkų ir Kucharevą iš
vedė. 

BAISUS RŪSYS 

Jausdamas kažką negero, ne
pastebimai pradėjau klausinėti 
majorą Margoliną. "Tie kiaulės 
atlaiko daugiau, negu galima bū
tų manyti" — jis pasakė. "Jie 
dažnai išsėdi po 48 valandas a-
p a k i n a n č i o j e p r o ž e k t o r i a u s š v i e 
s o j e ir t a d a n u v i r s t a n u o k ė d ė s . 
Tūkstantį kartų jiems užduodi 
vis vieną ir tą patį klausimą; 
neatsako, niekšai. Kr s antrą len
ką metame rūsin". 

"Taip, rūsin su vandens ba
seinu. Vanduo siekia iki šlau-
nių; jame knibžda vandens žiur
kės. Atrodo, kad vanduo verda, 
kai atsidaro durys ir įmetama 
koks tuzinas lenkiškų ponų. Nuo 

Velionis l:un. A. šaulinskas 
Gegužės pabaigoje poilsio na-;buvo išėjęs mokslus Šv. Marijos 

muose buvo laukiama atvyka- seminarijoje Scrantone. Į kuni 
tant SSSR Valstybės Saugumo j g u c jį įšventino Scrantono vys-
ministerijos ypatingiems reika- k ' įob 1 9 0 4 m J i s d a r . 
lams kurjerio su naujomis ins
trukcijomis. Belaukiant, visuose 
kampuose buvo valoma ir puo
šiama. Tam tikslui iš kalinių 
stovyklos atvedė daugiau šimto 
suimtųjų. Šeši automatais gin
kluoti sargybiniai apsupo poil 

bavosi lietuvių angliakasių pa
rapijose: VVanamia, VVilkes Bar 
re, Plymouthe. Norėdamas da
lyvauti tėvų auksiniame vedy
bų jubilėjuje, 1919 m. parvy
ko į Lietuvą, kur ir apsigyve-

sio namus ir artimiausią apylin-1 n«- K e l e t a . ™etų. pasidarbavęs 
kę mirtinu lanku. Lenkų kari- I susirgo ir mirė 1927 m. Palai-
ninkai buvo išbalę, flegmatiški, Idotas ant šventoriaus prie Jėz-
negyvais žvilgsniais ir nusilpę. • no ba&žnyčios. 
Jų drabužiai ir kūnai skleidė 
lyg lavonų kvapą. 

ŽMONIŲ SKERDYNĖS 
Panaudojęs palankų momen

tą, užkalbinau vieną iš kalinių, 
pagal tarnybos laipsnį — pulki
ninką. Paklausiau, ar stovykloje 
daug yra augštesniųjų karinin
kų. 

"Buvo daug, bet, kaip Tamsta 
žinai, eina vis mažyn" — jis at
sakė, ironiškai šypsodamas. 

Kaip pasakiau, kad nesu 
NKVD karininkas, sužinojau, 
kad balandžio mėnesį vien sto
vykloje buvo nužudyta 2,500 be
laisvių. Žodį "nužudyta" pulki
ninkas ypatingai pabrėžė, atro
do, idant aš neįsivaizduočiau, 
jog kas nors iš nelaimingųjų 
būtų nupelnęs mirties bausmę. 
Be šio pulkininko Niezabitows-
kio, jo grupėje dirbo dar kapito
nas Oleckis ir leitenantas Pa-
derewskis. 

Tos pačios dienos vakare 
Margolinas man pranešė, kad 
duota eiga mano prašymui per
kelti kiton vieton, kaip to bu
vau pageidavęs. Iš jo sužinojau 
taipgi, kad Maskvos kurjeris at-

Antrasis brolis, dabartinis 
Roselando klebonas, kun. Juo
zapas Šaulinskas, šiemet bir-

A. a. kun. Aleksandras šaulinskas 

mą, skirdamas savo auką. Gar 
bingasai sukaktuvininkas yra 
lietuviškų kultūrinių įstaigų rė

želio mėn. švenčia savo 30 m. jmejas: naujoj Šv. Kazimiero 
kunigystės sukaktį. Jis buvo! seserų akademijoj įtaiso alto-
įšventintas 1922 metais, užbai- | rių už $6,000. 

Patariamoji Lietuvių Grupė leis 
žurnalą Lietuva, ir enciklopedi
nį leidinį Lithuania. Kodėl šiuo 
reikalu neparašyti laiškų savie-
viesiems ir National Committee, jie 'neišduoda nei savo bendra 
for a Free Europe, Inc., 110! kalinių, nei laisvėje esančių". 
West 57th St., New York 19, ' 

įėjo į biblioteką, pašaukė mane 
ir įsakė: 

"Leitenante, sujieškokite pul
kininką Kucharevą. Bet pasku
bėkite"! 

Pasirodo, Kucharevas kartu 
su 12 karininkų, stipriai išgėręs 
buvo išvykęs iš poilsio namų. 
Tada Margolinas liepė važiuoti 
į belaisvių stovyklą. Prie stovy
klos vartų mane sulaikė 7 sar-

lenkiško maisto, kurį mes žiur- Į g a i . Spindintieji prožektoriai 
kėms pristatome jos dauginasi Į s u p o stovyklą šviesos lanku, 
kaip pasiutusios. Ir visdėlto 

ŠŪVIŲ SALVĖ ' Belaisvių "šešėliai" — NKVD 
Tuo momentu, kai man leido I kareiviai — užėmė poziciją apie 

įvažiuoti stovyklon, maždaug metrą nuo savo aukų. Girdėjau 
per pusę kilometro nuo vartų,, atleidžiant automatinių TT pis-
lyg staigus perkūno trenksmas, toletų saugiklius (Sovietų ma-
pasigirdo darni šūvių salvė, žo kalibro ginklai), kurių vamz-
Rausva šviesa akimirksniui pra- džiai pakilo aukštyn, visai arti 
skleidė nakties tamsą. Važiavau prie aukų pakaušių. Suskambėjo 
toliau, vos begalėdamas valdy- Kucharevo komanda ir tuojau 
ti mašiną. Mane dar kartą su- sekė šūvių salvė, tokia pat, kaip 
laikė prie antrųjų vidujinių kad buvau anksčiau girdėjęs, 
vartų. Paklausius Kucharevo, šimtas šūvių tikrai suskambėjo 
parodė šūvių link. kaip vienas. Daugelis aukų į-

krito duobėn lyg apverstos sta-
Tuojau už vidujinių vartų pa- t u l o s K i t u s > k u r i e l y g g i r t i s v y . 

mačiau NKVD kareivius, gin- r a v o a t g a l > duobėn įgrūdo jų žu-
kluotus šautuvais su durtuvais, cĮįkaį 
prožektoriais apšviestą lenkų ei- P a r a k o dūmai dar kabojo ties 
lę. Truputį toliau iš tamsos iš- m i š k o p a k r a š č į U ( k a i s edau ma-
nėrė miško pakraštys su ilga, š i n o n a r d r auge su Kucharevu 
šviežiai iškasta duobe. Kai išli- p a j u d ė jau atgal poilsio namų 
pau iš mašinos, kad sujieško- l i n k P a k e i i u į tasai pasakojo: 
čiau Kucharevą, prie duobės le-; « M e s v į s u o m e t šauname drauge, 
tai artėjo ilga eilė lenkų kari- g i m t a s šūvių, iššautų kartu iš 
ninku, išdidžiai pakeltomis gal- t o l o s k a m b a k a i p vienas. Tuo 

vyksiąs gegužės m. 30 d.; buvo : vomis. čekistai stengėsi riks- b ū d u m e s nekreipiame apylinkės 
tai NKVD pulkininkas Sergejev. |maisMr smūgiais lenkus pasku- kaimiečių dėmesio į belaisvių 
M a r g o l i n o l y d i m a s j i s v a k a r e bint i . V i s ų b e l a i s v i ų r a n k o s b u " s t o v y k l ą . 

v o s u r i š t o s u ž p a k a l y j e . Kai ku- mm, . 
rie suklupo ir tikrai su didelė- , Kucharevas neslėpė, kad uz-
mis pastangomis vėl atsikėlė. * a s t o s duoh^s Paviršius kitą 
Suskambėjo garsi komanda ir! ^ e s t l

u banguotas. Smėlio 
siaubinga eisena sustojo, šalę s l u o S s ™ s b ^ s suskilęs, o blo-
kiekvieno belaisvio iš tamsos iš-' S a i P a t a i k y ^ . l 4 vaitojimai kar-
dygo NKVD kareivis, kuris muš tais girdimi dar dvi dienas. 
damas pistoletu ir šūkaudamas SVARBŪS LIUDININKAI 
įsakė jam atsigręžti veidu į duo- Pradžioje birželio mėnesio iš-
bę, iš kurios dar girdėjosi vaitCN! vykau iš poilsio namų prie Ka-
jimai. Kitam duobės krašte pa-j tyno, kur vieton malonios dar-
mačiau Kucharevą, kuris kaž bovietės manęs laukė, pasirodo, 
ką rėkė ir mostagavo rankomis.; (Nukelta į 4 pusi.) 

Kaikurios Jungtinių Tautų valstybės, neišskiriant ir Pran
cūziją, norėtų ištraukti savo kariškas jėgas iš Korėjos fronto. 
Prancūzija ypatingai yra užsispyrusi, nes tos jėgos esančios 
reikalingesnės Indokinijoj ir Tunise. Mažesnės valstybes pra
deda neberimti dėl pernelig ilgo taikos derybų užsitęsimo. JAV dviejų dalykų: prie blogo oro ir 
vyriausybe pataria joms tokio žygio nedaryti, nes tai galėtų/'prie žmonių neteisingumo, 
pažeisti preškomunistinio fronto vienybę. | Chamfort 

Vieną popietį Margolinas ma
ne išvežė į Ožkų Kalnų (Kozije 
Gory) mišką, esantį apie 7 km. 
nuo Katyno miestelio. Besi-
vaikščiojant, sužinojau, kad su
imtus lenkus duria įkaitintomis 
adatomis, revolverių tūtomis pa
verčia jų ausis į kraujuotus mė-

Kad gyvenimas būtų paken-'sos gabalus, kad išgavus "rau-
čiamas, reikia priprasti prie doną limonadą" — kaip jis pats 

pasakė, — muša ir kankina įvai-

N. Y. 
Nebūkime nebyliai — kalbė

kime! Tik kalbėkime žmoniškai 
ir valstybiškai — jieškokime 
draugų, nesidarykime priešų! 

riomis kitokiomis priemonėmis. 
Jis pats labai didžiavosi jo pa-

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

<> 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 
arkiiy jėgos motoru 

• 

: 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ UŽ ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudai. 

Ital%<*kas Motor S;a&Vs. Ine. 
4030 ARCHER AVE., CHICAGO 32, ILL. 

• » • • » • • » » » • • « » • + • • • • • • 
Telef. Vlrglnia 7-1515 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Athol, Mass. , Brooklyn, N. Y. 

Kai. Darbininku klubo veikla 

Birželio 21 d. "Darbininko" 
redakcijos patalpose įvyko Lie
tuvių Katalikų Darbininkų Klu 
bo narių mėnesinis susirinki
mas, kurj vedė pirmininkas G. 
Žerolis. 

Iš New Yotko Liet. Kat. Fe
deracijoj apskrities veikimo 
pranešimą padare S K. Lukas. 

Buvusio Ne-v \ o r k o lietuvių 
draugijų atstovų bendruomenės 
reikalu susirinkimo gegužes 24 
d. Angelų Karalienes parapijos 

Ragina tvirtinti Genocido 
konvenciją 

Birželio 15 d. lietuviai mel
dėsi už tėvynę Lietuvą ir jos 
išblaškytus bei kankinamus vai 
kus — geležines uždangos at
skir tus mūsų brolius bei seses 
lietuvius. 

Minėdami liūdnas okupacijos 
bei pirmųjų trėmimų metines, 
atholiečiai, susirinkę parapijos 
salėje, išklausė klebeno kun. P. 
Juraičio žodj ir svečio iš VVor-
cesterio Pr. Pauliukonio vaizdų 
pasakojimą apie tuos baisius, 
niekad nepamirštamus įvykius*. ' salėje p la tų tpr mesimą davė K 

K. A. TAFT MED4I0JA BALSUS 

J. Mickūnas, sr., nepagailėjęs 
energijos šiam minėjimui or
ganizuoti, kvietė susirinkusius 
raginti valdžios įstaigas ratifi-

J. Krušinskas ir kvietė klubo 
dalyvius Liiželio 22 d. susirink
ti Apreiškimo parapijos salėn, 
Brooklyne, tuoj po sumos, kur 

Prezidentinis kandidatas senatorius R. A. Taftas sveikinasi su 
Pennsylvanijos gubernatoriumi J. Fine savo lankymosi metu. 

Washington, D. C. 
kuoti Genocido Konvenciją. Su j bus organizuojama VVilliams-
visų dalyvių parašais toks pra-Spurgo lietuvių bendruomenės 
šymas ir buvo pasiųstas JAV apylinkė. Savo kalboje tarp kit j 
senatui. Progai pri taikytus ei- ko jis pažymėjo, kad lietuvis j PABALTIECIAI MINĖJO 
lėraščius deklamavo K. Simą-! katalikas, kuris bijo kataliko 
nauskas ir J. Mickūnas, jr., Ado'' vardo, nėra t ikras katalikas, 
mavičiai Jadvyga (solistė) ir bet tik apsimetėlis. 
Vladas (jos akompaniatorius) | Kalbėdamas lietuvių bendruo 
atliko nuotaikingas dainas: A r L ^ r c i k a l u V . Vaitiekūnas | l e s n i u m a 8 t u , n ė t i 1 9 4 1 m 

žinai tą sal), Šur prapuolė tas • p a ž y m S j o , kad yra reikalas su- j b i r ž e l i o m ė n < 1 4 d> g c d u l ą > T a m 

kelelis ir Tėviškėle, tu manoji.. ; d a r y l i i r a n g i į škjai kalbančių tikslui išr inktas komitetas iš J. 

išvietintų asmenų komisionie-
r ius E. M. O'Connor ir respu
blikonų komiteto a ts iųs tas kal-

J. Augaitytė, vietos estų cho
ras, vedamas prof. A. Nielander 
ir latvių smuikininkė Norma 
Auzin. 

Viso minėjimo ir koncerto 
programų ceremonijų vedėja bu
vo J. Liesytė, kuri savo uždavi
nį atliko t ikrai nuostabiu su
manumu ir taktu . O energingo
ji J. Kuprėnienė turėjo garbės 
priiminėti aukštuosius svečius 
ir vesti visą salės tvarką. 

Vietos žymesni laikraščiai 
atsiuntė savo korespondentus, 
kurie gana plačiai informavo 
savo skaitytojus apie Baltijos 
tautų tragediją ir apie pačią 
šventę. Washingtono arkivysk. 
O'Boile per arkidiecezijos laik
raštį ragino savo tikinčiuosius 
jungt is maldoje su lietuviais, 
latviais ir estais už greitesnį 
jų tautų išlaisvinimą. 

Sekančia dieną (sekmadienį) 
pabalticčiai katalikai ir protes
tanta i turėjo a tsk i ras pamal
das. Tai buvo antroji minėjimo 
dalis. Katal ikams pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė Imma-
culate Conception bažnyčios 

tf 
Krautuve atdara plrmad. ir ketvirtad. iki 9:30 v. v. 

^ 

BIRŽELIO TRAGEDIJĄ bėtojas Claiborne Pell. Iš sena 
; tor iaus Butler ir kitų senatorių klebonas kun. J. Gedra. Gausiai 

Lietuvių tremtinių iniciatyva, t o s telegramos. Telegrama1 susirinkusių būryje matėsi ir 
vietos Draugijos susirinkime. g v e i k i n o u k r a i n i e č i a i > S a l ė j e > minist. P. Žadeikis. 
buvo nu ta r t a pirmą kartą pla 

Toliau sekė J. Benešiūno para- ; i i e tuvių bendruomenės apylin 
sytas dviejų veiksmų vaidinimas [ j . 0 

"Šlubis", autoriui režisuojant.! ' L į e t u v i ų dienos, kuri bus lic-
Be jo, vaidinime dar dalyvavo: p o s 4 d Klaščiaus parke, rei-
Stcmbokienė, J. Mickūnas, jr . , ; k a j u kalbėjo o . Žerolis, ragin- kviestieji mielai sutiko, ir buvo 
ir Jaunimas: Z. ir L. Tamašaus-I d a m a s v i s u s t e n dalyvauti ir | sudarytas visų trijų tautybių 

Kuprėnienės, J. Liesytės ir V. 
Rūtelionio užmezgė ryšius su 
latviais ir estais, kviesdami juos 
kar tu ruošti šį minėjimą. Pa-

Bfev * f ^ B * s 

PRANEŠIMAS 

kaitės, B. Simanauskaitė ir K. 
Simanauskas. Scenoje buvo pa-

tuo prisidėti prie sava katalikiš bendras komitetas, kuriame 
kos spaudos palaikymo New d a r b a s ė J ° nuoširdžiai ir sklan-

rodytas dabartinio Lietuvos gy- Yorke. Lietuvių dienoje klu- džiai. 
venimo tikrovės gabaliukas. 

Minėjimo proga buvo suauko 
bas tur'ės savo sialą. Jam tvar Birželio 14 d. pakviesti sve-
kyti išrinkta komisija iš P. J čiai ir visų trijų Baltijos vals-

t,i Lietuvos vadavimo reikalams Montvilos, O Brazinskicnės ir tybių senieji emigrantai bei 
tremtiniai gausiai susirinko j 
Picrre Hali. Minėjimą at idarė 
šventės komiteto pirmininkas 
Rev. A. Klaupiks, supažindinda
mas svečius ir dalyvius su mū
sų tautų išt ikta t ragedija prieš 
11 metų. Sugiedojus Amerikos 
himną, Rev. R. Troost sukalbę 

B 

$46.00, kurie y ra pasiųsti ALT. N. Johnsonienės. 
Garbė seniesiems šio miesto Jie-1 Brooklyno pranciškonų vie-
tuviams, niekad nepraleidžiant nuelyno viršininkas tėvas V. 
tiems progos ateiti j šitokį a r j Gidžiūnas savo kalboje pažymč-
kitokį minėjimą bei parengi- jo, kad seniau Lietuvoje ir iš-
mą ir suteikti savo auką jos ei vijoje lietuvius organizuotis 
reikalingiesiems. Pamatę mi- ir burt is j bendraminčių drau-
nėjime tik dalį vietos tremti- gijas vertė verktinafl reikalas £ j ^ ^ ^ j ^ S ^ 
nių, jie visai pamatuotai gale- ; veikti Dievo ir TCvynSs labui ; v a l 8 t y b i l i diplomatiniai repre-
jo paklausti, a r tremtiniams pa-Į ir kad išlikus katalikais ir lie- ' z e n t a n t a i : Esti jos general. kon- ; 

vergtoji Lietuva ii jai aukos ' tuviais, ypač caro laikais, ka- įsulaa Johannes Kaiv, Latvijos i 
5-uteikimas turi mažiau rūpėti, da rusų valdininkai vertė lie- iminiaterla Julės Feldmans i r ' 
kaip jiems, išgyvenusiems Ame- tuvius atsižadėti savo tikėjimo Lietuvos Jgal. ministeris Povilas1 

rikoje keliasdešimt metų? Ne- ir tautybės. Vėliau tos visos žadeikis. Po kiekvieno atstovo I 
dalyvavę, vėliau paklausti , iš- bendraminčių lietuvių katalikų kalbos buvo giedamas Jo t au tos 
sikalbinėjo: "...prašau laikyti draugijos buvo centralizuotos; |himnas. Minist. P. Žadeikis per
inus išteisintais...", lygiai taip, Amerikoje Į Katalikų Federaci- Į skaitė Prezidento II. S. Truma-
kaip buvo me girdėję tos pat ją, Lietuvoje į Katalikų Veiki- į no telegramą, kuri buvo pasiųs-

mo Centrą. Taip pat jis pašte- t a N c w Yol"k<> Baltijos valstybių 
bėjo, kad Amerikos lietuvių vi- l a i s v ė s Dienos minėjimo komi 
suomeno susideda iš senųjų 
ateivių, čia augusių kartų ir iš 
t r rmt ies atvykusiųjų, ir kad 

matėsi ir rumunų atstovų. B. A. Rutkauskas 
Pasiųstos rezoliucijos Prezi- , 

dentui Trumanui ir k i t iems, 
aukštiems valdžios pareigu-; 
nams. 

Po per t raukos buvo a t l ik tas Amerikos Lietuvių Inžinierių 
bendromis jėgomis sudary tas Į i r Architektų Sąjungos Chica-
koncertas. Dalyvavo operos sol., g o s s k y r i a u s Mechanikų Sekci

ja ruošia šiuos vakarinius kur
sus : 
I Metalo apdirbimo įmonėse dir 

bantiems pasitobulinimo kur
sai (3 mėn.) . Dėstoma brėži
nių skai tymas (niueprint 
reading), braižybos pagrin
dai ir pagrindinės žinios apie 
metalus, įrankius bei maši
nas. 

II Mechaninės braižybos kur
sai (3 mėn.) su šiais posky
riais : 

a) mašinų braižyba, 
b) įrankių braižyba 
c) skardos darbų braižyba 
d) vamzdžių instaliacijų 

(piping) braižyba. 
III Augštesnieji braižybos kur

sai. 

dienos Evangelijoje. 
Koreap. 

Mirusieji nubunda 
( A t k e l t a i š 3 pus i . ) reikalinga surast i būdus tuo.; 

vienas iš baisiausių pergyveni
mų visame m a r e amžiuje. 

visus tr is lietuvių visuomenės 
sluogsnius įjungti į bendrą lic-

Penkiems n i t a m s praslinkus t u v i * k * v c ' i k 1 ^ k a d ^ v i s i b e n " 
jm Katyno masinių žudynių toi dirbtų ir k a d angliškai kai-
Raudonoji Armija antrą kartą bantl Amerikos lietuvių visuo-
jžengė Lenkijon. A l buvau Liu- mene nebūtų palikta nuošaliai, 
blino politinės dalies vedėjas. Baigdamas: savo kalbą, jis dai 
Labai dažnai gaudavau Varšu- pakvietė visus klubo dalyvius i 
vos Saugumo Ministerijos ins- rengiamą liepos 4 d. "Darbinin-
trukci jas Katyno žudikams re- ko" naudai lietuvių dieną, 
habilituoti. Šiuos raš tus , pažy- p j Montvila, kalbėdamas 
metus "labai s laptai" reikėdavo i ; a t a ] įkų lietuvių veiklos riūka-
tuojau sunaikinti . Vienam iš jų ] u pagedavo , kad naujai at-
Kremiius nurodė, kad reikalin- k lietuviai katalikai prisira-

Knergingo šventės komiteto 
pastangomis, gerai informuoti 
apie ištiktą Baltijos valstybių, 
tragediją, teikdami daug vilčių, 
pasakė turiningas kalbas: 
kongresmanas O. K. Armstrong, 

LIETUVIU. BENDROVES 

P R O G R E S S 
KRAUTUVES 

I'llClAI, ŠALDYTUVAI, TlOIiB 
VlAlJOH APARATAI, SKALBIA
MOS MAtINOS, BA1JJAI, MAT-
K A C A I , K I L I M A I , IX) VOS I R 

VAI K V BALDAI 
OM/inuslu-s Pasirinkimą*) 

M A Ž I A U S I O S K A I N O S 
Lengvinusi IsNlinokoJInirtl 

Baltini pmlmoiul k 
Pagal Užsakymą 

P R O G R E S S 
Fumiture Coupany 

8224 SO. IIALSTED S i . 
Tol. Vlctory 2-4226 

4183 ARGHER A VE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

f 'HlOAOO, ILL. 

y$//ta-

VISUOMET MĖGIAMAS 
kai 

YKA SVARBU TINKAMAS 
STILIUS 

*?T>rJ EAOLE kostiumai yra 
yVv specialiai sukirpti jūs*} 

'r^SSi patogumui, bet visai ne
pakenkiant stiliaus gerai 
išvaizdai. 

EAGLE KOSTIUMAI 
yra be trūkumų pasiūti 

M iš rinktinių vietos ir im-
portuotų vilnonių medžią 
gų ir kainos yra teisin-
gf,S. 

$7C.OO 75 $711.50 79 
Kiti pajpuraGJc kostiumai nuo 111.51 

Pamatykite Juoi Mandion, 

VAN ZANT & WILLMAN 
VYKŲ KCBV KRAUTUVE 

6222 So. Haistcd Str. 
^ 4* 

Keliones; lėktuvais, geležir.keiiais, autobusais, tovais 
SKtiHKTTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Aveniu*, 

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

" . !• 

^ 

ga gauti Vokietijon per karą iš 
vežtų ir ten mirusių lenkų var
dai ir gimimo datos, kurios vė
liau įnešamos j Katyne nužudy
tųjų sąrašus. 

Sumedžioti Vokietijoje miru
sių lenkų vardus nebuvo sunku. 

f.ytų yu savo šeimomis prie 
LRKSA it tuo sustiprintų šios 
organizacijos veikimą. 

S. K. la ikas 

VAN ZANT c WILLMAN 
Ypač akt ingas šioje sri tyje bu- j\ūhų k r a u t u v e v y r a m s 
vo Varšuvos Raudonojo Kry Ši rūbų krautuve vyrams, 
žiaus šefas Munchene Pikardas c 2 2 2 S o . Halstecl S t r , aprūpi-
ir jo pavaduotojas Radomskis 
— abu lenkų Cekos karininkai. 
Pavardžių rinkėjai ta r iau persi
s tengė ir padarė didelių klaidų. 
Keletas desėtkų "mirusiųjų", 
kurie jau buvo įnešti į Katyno 
aukų sąrašus vėliau pasirodė 
gyvi, tuo pačiu pasidarydami 
liudininkais prieš sovietų melus 

na savo pirkėjus ne tik , ,Eaglc" 
išdirbimo eilutėmis, bet ir ki
tais reikalingais roikmeniiiiia 
vyrų apsirengimui. Dabar, už
ėjusiems karščiams sumažinti, 
šioje krautuvėje rasite specia
liai gammtų marškinių, ku
riuos dėvėdami nejausite to di-

Visa Lenkija, dėka partizanų, <*elio karsftio. Maudymosi sezo-
greit žinojo, kad Katyno žudy- ™:' atėjus, rasite t inkamų mau 
nės y ra Stalino darbas... "Mirų- dymosi rūbų ir vėsių („tropi-
sieji nubunda; jie netyli ." — cal") kelnių įvairių spalvų, ku-
baigė N savo pasakojimą. rias galfisitc pritaikinti prie tu-

Vertė VI, Jokubėnasi rimų eilučių. 

PIKNIKAS —GEGUŽINI 
šv. Kazimiero Parap. Sudegusiai Bažnyčiai Atstatyti 

RflVENHIL flCflDEMY. 3480 Schoolhouse Lano, 
Philadelphia 44, Pa. (Germantown). 

Sekmadienį , birželio 29 d., 1952 m. 
VI vai. Pamaldos — Iv. Mišios Vienuolyno koplyčioje 

AUTOMOBILIO LAIMĖJIMAS! 
Užkandžiai, visokį gorimai. I>aug laimėjimu. 

SPORTAS,. ŠOKIAI, GROJANT ORKESTRUI 

DAUG VIETOS VAIKAMS ŽAISTI 

BUS GALIMA GAUTI PIETOS 

KlfiUiODIS: Aul mibiliu East River Drive iki' Wis ahekon 
Dhve, a \t le:i tU'->j po dešine Ravenhill A^adcmy. Arba 
iš miflto Ug Schoolhouse Lane ir lig Akademijos. 

TRAMVAJAIS lfloj gatvėj ir Areli paimti Bus A, kurs 
nu ve ta netoli Pikniko vieton. Arba Nr. 9 važiuoti lig 
galo, f) is t<ui sėsti j 61 lig Miklvale, o tuomet j. Nr. 52, 
\\ t toti i lig VVarden Drive ir čia pat piknikas. Arba va
žiuoti 33 lii> galo iš ten Bus 2 iki Warden Drive. Arba 
Nr. 60 iki galo, iš čia Nr. 61 lig Miklvale Ave., ir vel 
02 lig VVarden Drive. 

^ 

i 
Atvykai — laimėsi. Esant lietui — Piknikas įvyksta sekantį 

sekmadienį. | 

l Dėstoma: 
I 1) Pritaikomoji matemati

ka 
2) Medžiagų a t sparumas 
3) Mechanikos pagrindai 
4) Mašinų „Layout" dary

mas, 
taikomi braižytojų darbą dir
bantiems arba turintiems brai
žytojo detalisto pasiruošimą. 

Kvalifikuotų amatininkų pa
ruošimui : 

1 Tekinimo, frezavimo ir kiti 
metalo apdirbimo kursai. 
Vykdomi prakt ikos darbai 
prie mašinų ir dėstoma ata
t inkamos specialybes teorija. 

2 Elektrinio virinimo kursai 
(vvelding). Vykdomi praktį-
kos darbai prie virinimo a-
paratų ir dėstomos teoretines 
paskaitos. 

Registruotis raš tu iki š. m. 
liepos men. 10 d., nurodant var 
dą, pavardę, gyvenamą vietą ir 
pageidaujamą specialybę pas 
mechanikų sekcijos vadovą inž. 
J. Linkevičių, 1616 So. Chris-
tiana Ave., Chicago 23, 111. 

Mechanikų Sekcijos Vadovas 

PAJIEŠKOJIMAI 
JošUo: RozalIJa imbrąsuejua, gyv. 

TSA h&\ VVainui st. Newark f», N. .I. 
l išUau '.sOtiau.s V i n r m t o Ua imunao 

I Ambrazie jaus , gimusio I 0 J7 in. go-
I gužfH infin. 1 d., MarljnmpolCJr. Iiif>-
! luvojft, Paskutlnfimis dienomis buvo; 
Lootsen (.rih) fjlegerhorsl Kdtv, ;< 
AiKshildimTskonip l,g. K. Do. I. l\ 
LoetBen JU dal inys IBvyko HMf> m 
Haaslo 2(> d. Kytprusiuo.so Haston-
buigo kryptlrul, o mapo sClnua PH-
.siiiko Loetfceno apylinkefe, Nuo to 
laiko jokiu UnllJ apit> jj iitMiiriu. 

Žlanantioji ka nors ap ie Ji p rašau 
m a n prane&ti ftiuo ad iosu : 

331 VValnut St. 

\ e > \ a r k a, X. J., I .S.A. 

Y 

N E U Ž I L G O 
MŪ8U n a u j i e j i r u m - i j a u b a i g i a m i s t a 
t y t i . . . i r m e s n e u ž i l g o g a l ė s i m e p e r s i -
krauityt i . , , Iškilmingas įkurtuves ma
nome laikyti apie Itugp ŪČio mfinesį. .. 
Bet iki persikraustymo mes jus pil
niausiai aptarnausime senosiose patal-
}r. se. .. 
Naujuose rfmuose ar s n j »j raštinėj— 

Geresnes vieton taupymui nėra! 

Our 
Futur* 
Hom* 

District Savings 
3236 South Halsted St. 

U>%, M. M«Mrll. itfivr 

!ii«.iiihUiikirj'n-.iPiini!u:iin:s.:i 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

TKIEWICZ na. 
Hiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i iMiii i i i t i i t iui i i t i inti i iui iHiit 

SŠ* \ 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIKMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kutios ellfirafčlus kartosite atmiatinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A ! 
Vla/lo Vijeikio Iliustracijos 

Pirmoji tokia pobudfcio knyga knyiJ'i nnkoj< 
Imigranto Isgyvenimt] išpasintis 

KAINA 50 et. 
riniK'in RiŲHkit' i,Hr»n su iiteiikyinu r>.v<i.\tr k-ivgt)*, 

IMKiunčlant^i p.»M u, 
I fc^nk > tmn .siusk \\v. 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avcuue Chieauo A llHnoU* 

\ v - f? 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
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Lietuviu Auditorija, šeštadienį — birželio mėnesio 28-14 dieni) 11 $į sekmadienį, birželio 2!l-la dieną, įvyksta lieliivin Auditorijos 

Š O K I A I 
Gros Balio Pakšto orkestras dalyvaujant dainininkams Elenai Kriš-

tonaitei ir Algiui Dumbriui. Sale vėsinama stipriais ventiliatoriais. 

ATOMINIS PIKNIKAS - GEGUŽINE 
Jūsų laukia: vėžiai, prie laužo kepti žiobriai ir avinai ir lietuviškas alus. 
Atominį bombardavimą pradės Petrai ir Povilai. Dainuos Elena Krištonaite ir! 
Algis Dumbrys. Piknikas įvyks Liberty C rovė (Dambrausko sode) Willow. 
Springs, 111. Pradžia 11 v. ryto. Gros Balio Pakšto orkestras. Autobusas nuok 
Auditorijos paims keleivius 1-mą vai. po pietų. Pikniko vietoj kursuos tarp r 
Archer Ave. ir Willow Springs. — Esant blogm orui piknikas su visais skanu-j 
mynais perkeliamas į Liet. Auditoriją, 3133 So. Halsled St. 

y i 
li.4>II& 

Nebūkime nuolaidūs 
BIK2EUO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS DKTKOITE 

kiant grįžtančių savo vaikų. 

Visur ir kiekviena proga, pavie auga supratimas, jog negalima ties kvarteto vadovo Br. Bud-' half of those peoples by failing, Minėjimą, kartu su latviais 
niui ir organizuotai reikškime I toleruoti dabartines pasaulio riūno sukomponuotos "Šauks- i to ratify the genocide conven-1 ir estais, surengė Detroito Lie-
griežtą protestą prieš sovietų • pusiau laisvo, pusiau vergijoje mas" ir "Tėvynei", buvo išpil-• tion". Arba vėl. "American į tuvių Organizacijų Centras, 
vykdomą terorą ir reikalauki- padėties. Ne vienai tautai, ko-' dyti su tikru šiam minėjimui i trucks secured by Russia under 

kia ji maža bebūtų, neprivalo skirtu nusiteikimu. Klausyto- lend-lease were used by the 
būti atimta jos nepriklausomy j jams labai patiko šios dainos,! Soviet secret police to trans-
be. Ši problema tai nėra vien : tad kvartetas turėjo sudainuoti j port the Baltic people from 
tik vienos Europos problema,,'dar vieną dainą bisui. j their homes to prison camps. 

me, kad ištikusi neteisybe bū
tų, pagaliau, atitaisyta. Tvir
tai tikėkime Lietuvos prisikėli
mu ir ruoškimės tam. Kraujuo 
janti Lietuva šaukiasi miisu pa-

VESTUVfiS 

Mes, gyvenantieji la isvajame \ p X t M % 0 m e s gyvieji, to bai 

Birželio trėmimų 
š. m. birželio mčn. 

minėjimas 
15 d. su-

pasaulyje turime turėti vieniu 
telį mūsų gyvenimo tikslą — 
Nepriklausomos Lietuvos atkū
rimą ir mūsų brolių — sesių iš 
žiaurios vergijos išvadavimą. 

raukė į Interantional Institutą \ E s t i J a ' L a t v i J a i r L i e t u v a ' t a i 

apie 500 žmonių. Minėjimą ati- j k a i P t o s t r y s našlaitės seserys, 
darė latvių atstovas A. J acobs , ! t u r i S l a u s t i * viena prie kitos 
kviesdamas dalyvius atsistoji 
tmi pagerbti įnešamas vėliavas 

saus siaubo liudininkai, negali
me nė minutei svyruoti. Mūsų 
gyva, kūrybinga tauta turi bū
ti ir bus laisva" — baigė savo 
žodį Kodatienė. Po kalbos bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas. 

Kongreso atstovo žodis 
Per t raukos metu dalyviai ap

žiūrėjo lietuvių ,latvių ir estų 

ir kovoti dėl vieno ii to paties 
tikslo". Prelegente ragino ne-

Už prezidiumo stalo, papuošto' užsidaryti savo viduje, bet • M l ™ ^ k o m u n i z m ą i š l e i s . 
visų trijų Baltijos valstybių ve-! į plačiąją visuomenę, sKelbiant t knygų parodėlę, 
liavelemis, buvo lietuvių, lat- tos didžiąją skriaudą. 
vių ir e-tų atstovai. Visų trijų tos didžąją skriaudą. 

bet taip pat ir Jungtinių Ame
rikos valstybių". 

P. Skutecki, Michigan vals
tybės tautybių tarybos kovai 
prieš komunizmą pirmininkas, 
pabrėžė, kad jau pats laikas ko 
von susijungti visoms paverg
toms tautoms, nuo Baltijos iki 
Viduržemio jūros. 

Citavo Padalskio kalbą They were used in an effort to 
i convince the people that the 

Charakteringa, kad minėji- j Americans are not opposed to 
mo aprašyme "Detroit News'* the extermination of the kartie 
korespondentei J. J. Najduch i nations". 
pamin'eio kaip tik tas vietas iš! ,-,_. . 
nrof Pr Padalskio kalbos ku- B u t U g r a Z U ' k a ° m U S U t a U t l G 

. . . . *, • C l a i padeKotų J. I\ajduch, kuris nos ypatingai ryškiai nurodo 
amerikiečių politikos klaidas So 
vietų Rusijos . ir jos užimtų 

Muzikalintj daly be estų | kraštų atžvilgiu. Štai jos: "Dr. 
smuikininko I. Gleske, solistės' Pranas Padalskis said: "While 
V. Niinemann ir latvių 40 žmo-'the Unitod States Government 
nių choro, vedamo P. Banders, j permitted the saerifice of 100,-

"Nebū- Iš atvykusių svečių kalbėjo gražiai pasirodė komp. Br. Bud 000,000 persons to the Soviet 
"Nebū- kongreso atst. Machrovich, ku- ''• riųno kvartetas. J. Dambraus-1 Union without a protest, it has 

ne ^ik atsilankė į šį minėjimą 
(tą pat dieną ir gen. Eisenho-
weris buvo Detroite), bet ir 
drįso parašyti gryną tiesą pla
tiems amerikiečių sluogsniam3. 

Mato ir Onos Šimoniu dukra, 
populiari Detroito lietuvaitė, Sil 
vija Šimonytė š. m. birželio 28 
d. išteka už Edvardo S. Vance 
Jungtuvės įvyks 10 vai. ryto 
šv. Antano bažnyčioje. Tėve
liai ir sesuo Luisą stropiai ruo
šiasi vestuvių puotai, kuri įvyks 
šv. Klemenso svetainėje. Ža
da būti labai daug svečių. 

In/.. Juozas Sirgedas ir Onu
tė Polikaityte, Detroito nauja
kuriai, susituoks liepos 26 d. 

ILA.T.INKITE "DRAU04"! 

tautybių vardu angliškai kai- k į m e n u o l a i d ū s s a v o r e ikaluose. ' ris pareiškė, kad "VVashingtone ko "Vežė mane iš namų" ir pa 
bėjo pi of. Pr. Padalskiss. Pro
fesorius priminė, kad šiandien 

refused even a gesture in be-

yra minima dviguba liūdna su 
kaktis: 12 metų nuo to laiko/ 
kai Sovietų Rusija okupavo mū 
sų kraštus ir 11 metų, kai ji 
pradėjo šiuose kraštuose ne
kaltų žmonių masines deporta
cijas, šis šimtmetis įeis ] isto
riją, kaip koncentracijos sto
vyklų amžius. Trečdalis pairu 
lio žmonijos gyvena šiandien 
siaube ir pragare, kurį "įrengė 
ant šios žemės sovietai. Šio dvi 
dešimtojo amžiaus naujausias 
išradimas — koncentracijos ir 
priverčiamojo darbo stovyklos. 
Mūsų tikslas, kaip gyvųjų liudi
ninkų, pasakyti Vakarams tie-
a apie Rytų likimą sovietų vai 

tižioje, apie krjmunistų meto-
dus ir jų tikslus. Mos privalo-

pralaužti geležinę uždangą, 
supančią aziatinį komunistų 
totalitarizmą ir atskleisti tiesą, 
kad visai pasaulĮs ją matytų. 
Mes neturimo pagrindo įpulti 

despi raciją. Vakarai, tiesa, 
dar toli nuo pilnutinio at-

;;mo, bet jis ateis taip tik-
i, kaip ' •.... po nakties. Va-

I arai ruošiasi s utiktl šj pavo-
i j it sunaikinti jį, kur tik jis 
1 .; sutiki Si., atbudimas, 

i tas, bet jis yra gsriau* 
:>;<!, viltis mūsų kryžiuojamiems 
kraštam'?. Tik vienas Dievaa 

- ką i -- ma atneš keleri atel 
nantys m« tai. Bet yra tikra, 
kad iš šios maišaties, iš šio cha 
o.o ir š:.. išoriniai atrodančio 
p- i: ngo blogio triumfo iš
kils naujas pasaulis nauja 

garbinga Estija, Latvija ir 
Lietuva, kalbėj , baigdamas 
; - ,{'. Padalskis. Po kalbos s~--
kė Amerikoj himnas Ir atskirų 
tautybių atstovi] žodis jų gim
tąja kalba. 

Estų vardu kaitėjo prof. A. 
Kasemets, latvių S. Rudsltia. 

Lietuvių vardu Žodį tarė K. 
Kodriticnl. Kalbėtoja nupiešk 
nykų, geležine uždanga atsklr-
!'.• kenčiančios Lietuvos vaiz-
:•' ''Ten lietuviškoje gryčioj:: 
nebesigirdi linksmų vaikų krikš 
t avimų, lietuviški sesių darže
liui pradeda apaugti piktžolė
mis Išretėjo ir narsios brolių 
pa tizanų gretos. 2mcn3a tuš
čiai aimanuoja, niekas negirrii, 
neklauso... Ten jau soniai iš
džiūvo motinų ašaros bslau-

1n canSy in hottks 

r< 
YKITE S^SKAIT^ 
DABAR!* ^ * ' 

DIVDDKVDAL Garantuotas S m f i i — 
fiiniiajf Hsiolrsmoi Parsiludavm 
URTJTIiSA ffTAlGA '&$P 

UNIVERSAL SAVINGS 
. ^ ^ A N D L O A N ASSOOATION 

1800 Sa. Halsted S t W p » Chicago 8, Dlinoli 
f$®b&*X Telefonas: HAymarket 1-2U2S Valandai: IHrmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo t ryt* 

iki 4 ••landai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai vakaro. 
• vai ryto iki S vai. » » 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
A l C i l i S T S U . I M K \ S , SekrrtorlUB 

f/ 

I M L S K N B H K W I N ( J C O M P A N V 
• • 

. . . . -v. . . . . --. .vv.vxw.vv wXviC^w.*.vv*A.' 

CHICAGO,J LL#OIS 
iSlhftfK-^ A ' - y , - - - - - -^^* -^ - - - - -^ »*• 

Apžiūrėk ir Pirk Patikimoje Kaimyninėje 
BALDŲ KRAUTUVĖJE 

milžiniškas kiekis aukš tos rūšies baldų, kilimų, Univer-
sal gaso krosnių — visa ko, kas re ikal inga pilnai aprū

pinti jūsų namus . Didelis 
pasir inkimą? Mohavvk Kilimų 
kambar io dydžio i r iškloti iū-
sų namus nuo sienos iki sie
nos. STAN T R A N A S , žino
mas čikagiečiams, kviečia a t 
s i lankyt i ir pas i r inkt i , k a s 
jums reikal inga. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos. 

SOUTHVVEST FURNITURE COMPANY 
6200 South VVestern Ave., priešai? Sear's krautuvę 

PiTmad. ir Ketv i r tad . a tda ra iki 9:30 vai. vaka ro 

*u 

' i r 1 " * . y/ 



\ 
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TVINTŲ ATTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLTNOIS Ketvirtadienis, biri 26, 1952 

S p a u s t u v e s R. V o k i a t i j a j e d a r o s l 9 t a i § ^ g l o b a « mediciniška 
pagalba ir parama nukentėju-

Apie 90'( Rytų Vokietijos 
spaustuvių yra komunistų kon
trolėje. Apie tiek pat procentų 
visų Rytų Vokietijoje skelbiamų 

šiems nuo karo. 

Susisiekimas 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS < 

žinių taipgi yra iš komunistinių Nuo 1951 m. liepos mėnesio 
ir sovietinių agentūrų. Vokieti- Lietuvoje autobusų susisieki-
jos knygynuose baigia išnykti mas vykdomas griežtoje sovie-
klasikai. Jų vieton vis daugiau tu kontrolėje. Keliaujantieji iš 
ats i randa Maskvoje spausdintos v į e n o g v j e t o s j kitą privalo tu-
li teratūros. Reikšminga, kad net r ^ t j NKVD leidimus. 
Leipcige, didžiojoje leidykloje, 
spausdinamose knygose įdeda- A r j a u t u r | t < ! j H | j r | | ? . .S f K l u V o M» 
mas įrašas „Spausdinta Maskvo- I § I e | s t j J xMemH ž i n o t i n ą > ^ 
je" . Sovietai svetimu darbu nori atvykusiems lietuviams 
pasigarsinti . 

INFORMACIJĄ APIE JUNGT, 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

REIKALINGAS BUTAS 

Reikalingi savininkai — šeima 8 as
menų skubiai turi gauti 4-5 kamb,, 
neapstatytų hutų, apšlld. arba n<\ 
šiaurėj arba vakaruose arti katali
kiškos mokyklos. Geriausioj rekp-
mendaeljos. Qall tuojaus užimti. Pra 
So saukti: WKlUngton 5-a82H šio
kioms dienoms arba \ \ r.lllmęton 
.» ;;ii!Mt vakarais ir sekmadieniais. 

Ispanijos amnestija 
Ispanija paskelbė amnestiją 

visiems užsieny gyvenantiems 
pilietinio karo dalyviams. S u g r j j ^ d a r neturi te, tai pasKubekit! 
zusiems j Ispaniją jokios teisės* 
nebus siaurinamos, nebent ture- Leidinys labai patogus, kiše-
tų a tsakyt i už žmogžudystės nu- ninio formato. 

Vyriausybė sut inka ' š i a m e I n f i r m a c i a n i a m e 
apmokėti repatriacijos išlaidas. 
Ispanijoje jie galės naudotis lab-

G K A N D O P E N I N G 
5 tube table model radio 

;Stewart \Varner) 
Free with every purch&tc of Tcleviiion 

or Refrigerator 
Also 

90 day Service Gontraot 
Frer Free Free 

V I D E O C H I C A G O CO. 
(Sclecl Service) 

1518 W. Fullerton 
VVElIIngton 5-5747 

Owner THOMAS KRUSS 

GEROS NAUJrENOS APIE 

A S T H M A 
Ar ASTHMA geros naujienos? 

Ne, bet yra pranešta, kad vaistai 
vadinami PENNYL duoda skubų 
ir puikų palengvinimą ASTHMOS 
kentėtojams. Raportai sako, kad 
atakai karkavimo, kosėjimo, smau 
gimo, ir sunkaus kvėpavimo, yra 
prašalinami šių nepaprastų vais
tu. Daugelis vartotojų, kurie pir
miau pasilikdavo silpni ir trūkda
vo jiems kvapo nuo šių atakų, 
dabar džiaugsmingai praneša tik
rą palengvinimą imant tik keles 
dožas. Jei jūs taip pat kenčiate 
nuo ASTHMOS ir ASTHMASTIš-
KO KOSULIO ir UŽSITVENKI-
MO. tuojaus gaukite PENNYL. 
Jūs galėsite gauti už specialią kai
ną siųsdami šią iškarpą pas ORE-
OON PRUG PRODUCTS, Dept. 
86, Peekskill, New York. Jie at
siųs jums du $3.00 buteliukus ver
tės tik už $5.00, nuolaidą $1.00 
nuo reguliarios kainos. Nereika
linga siųsti pinigų, tiktai sumokė
kite paštininkui kaip atneš. Bet 
skubėkite, nes prekės yra ribo
tos, už tą specialią kainą. 
Vardas 

lei
dinyje be kalendariumo jdėtas 
plati informacija apie Jungt i 
niu Amerikos Valstybių fede-
rajinį socialini aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, fvairūs 
.(liesai pasiuntinybių, konsu

latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina- 40 centu. 

Užsakymus su pinigais siųs

kite: "DRAUGAS", 2334 So. 

Oakley A ve., Chicago 8, UI. 

Puiki vidutinio amž. "executive" 
pora. Dirba vienoj bendrovėj 3") 
m. Jieško 4 kamb. butą, 2 mieg, 
l pietus nuo 63rd St. ir į vak. 
nuo \Vestern. Pageidauja 1-mo 
aukšte, nedaugiau $100 j mėn. 
Liepos 1-ą. Geros rekv.mend. To). 
VVAIbrook 5-2121. 

NAdLfi - Lietuvaite Amerikoje gimusi, 
su mažu sūneliu būtinai nori Kauti nc-
apstatyta 3-4 kamb. butą. Nurodžiusiam 
duos dovana. Saukite telefonu 

RAvenswood 8-342G 

Patikima pora ir 1 valkas skubiai 
turi gauti 4-5 kamb. neapstatytų, ap
šilti, butą vakaruose arba pietvaka
riuose, 1-mam arba 2-tram augfito, 
Gali mokfitl prieinamą nuomą ir būti 
santaikaujantl nuomininkai. Geriau
sios rekomendacijos. Prašo šaukti: 

NEvada 2-io«2 kuo skubiausia! 

" D R A U G A S " N A G E N C V 

55 E. Washington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 So. Oakley Av«. 
Tel. Vlrglula i am—7-(1641 

iimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiimiiii 

HELP WANTEI> — VYRAI 

Apšildymo inžinierius (htuting engi-
neer) įtaisys allejlnj arba gazln] 
„burner" (djeglntuvą) už 4-f> kamb. 
butą su baldais ar be baldu, bet ku
rioje pageidaujamoje įmesto daly. G 
ros rekomend. Skambinkite Mr. 
(iarnaas, 

GRovchlll 0-1884 

Savininkai, prašome gelbėti. Atsa
kinga tvarkinga pora SU mažu val
ku turi perskelti II drėgno rūsio. 
Keikia 4 kamb. mapstatyto buto, 
SU apšlld. ar be. Pageidauja pietva
karinėj miesto daly. bet imtu ir 
ftiaurvak. Prieinama nuoma, geros 
rekom. Skambinkite YArds 7-574JJ 

Savininkai! Atsakomlnga pora su ge
ra 4 metų dukrele skubiai nori 4-5 

I kamb. neapstatytų butą. Turi savo 
• • • > • • • • t • • i. a• • • » • • • •. • • i • . p e ^l u Ir Šaldytuvą, Norėtų vakaHnSJ 
HHfMiOft ~—~ OPPORTIjiSrTIES ' l n i i s , ° t , a , v - Geriausi paliudijimai. 

mm^mmmmmimmmmmmmmm^mmmm_ Tuojau pat 
bet kada! 

Coektail l.ounge — Restoranas; vi
si grafttis, moderniški {reng'mal su 
murintu namu (prest brlok); 5 
kamb. butas 2-tram augite, .'I mieg. 
Viskas autom, gasu ap.šild. 108x128 
sklypas. C.ra'ios apylinkės, apsodin
tos vietos. Autobusas sustoja ten 
pat. Gerai įsteigtas biznis Kaitri 
$65,000; išeina j pensija. I5:t7 \V. «5 

Oitk iJtun, Oaklavvn 1107 

gali užimti. 8kamblnklt< 
PAlUWuk> 5-10370 

Reikia Seimininką! Atsakinga vidų 
tinio amž. pora su dviem valkata 
skubiai jieško X ar daugiau kamb. 
buto, SU bahlals, bet kurioje 
dalyje prie gero SŪSlstOklmO, 
vuos. (5era rekomendaeija. 

miesto 
|).ko-

Parduodama Hamburger shop. 15 
sedynlg. VIHOS plieno. Metalo pritai-
s.vmai. Gerai einas biznis Teisinga 
nuoma, ("era su'artis Ideali Vieta po 
rai. Greitai Jkainuota. Parduodama 
dei kitą prtelasotų. 

Adresaa 214 »/j B, 47th St. 
Skambinkite: VIctory 2-8901 

Skambinkite — 

NOrmal 7-1544 

PROGOS — OPPORTUNITLES 

Adresas 
Miestas Valstybe 

VF.STUI|XCfi M ' O T K A l h O S -

Aukštos Rūšies Fotografijos 
M I S I : KPIuGlALYBi 

Precin PhotoStudio, Inc. 
F!uvardas J. Ulis. aav. 

•IOHS Archer A ve. 

Tel. Vlrglnb' '-2481 

Grosernė — mėsine ir šaldytų produktu 
krautuve su gražiu 4 kamb. butu vir
šuje; gerai einąs biznis; geras įsteigimas; 
moderniški įrengimai; puiki proga po
rai; prieinama nuoma; įkainuota sku
biam pardavimui. 

6855 S. STATE STREET 
STewart 3-9107 

Super Market — produktai. mSsos, 
daržovg.s, (pakuotas likeris — bend
ros tplaukOS $200.000 per metus; 
moderniški Įrengimai; geroj biznio 
apylinkėj: parduoda pigiai skubiam 
pardavimui! priežastis - liga; su 
arba be naujo namo. Siūkite savi
ninką — Itr.gent 5-IOKH arba 

ItKgciit 5-4058. 4058 W. «3rd St. 

Gaaallno stotis — gerai įsteigtas pa
taisymo biznis; 2 ..bays". 4 pumpos, 
„tOW Truek" ant kampo; didele pre
kybos vieta; prieinama nuoma: Ilga 
sutartis: pulki proga mekanikui; j-
kainuota pardavimui savininko. 

3501 W. 95th St, 
Kvergrecn Purk »243 

GrosernS — mėsine ir 1 augSto na
mas 4 kamb. butas užpakalyje; -
autom, garažas: gerai einas biznis: 
gerai jsteigta apylinkes klijentūra: 
jkainuota skubiam pardavimui dSl 
ligos. Pamatykite. Įvertinsite. 

5710 So. BUhOp 
PRospect fl-uoo 

GrosernS — turi pigiai parduoti: 
viskas moderniška; pačiam pasltar-
navlmas; jplaukų $5,000 j mRn.; ge
ra proga misininkui; biznio apylin
kė arti kinų Ir ligoninių; nuoma $Xf>; 
gyvenamas butas Ir vonia užpakaly
je. Gerai apšildoma taip pat 4 kamb. 
butas užpakalyje, kuris gali būti 
naudojamas pirkCjo. Ilga sutartis. 
KreipkitCs pas savininką: 

2130 \V. Dlvlslon St. 
HUmboldt 0-11)50 

Pietų vakaruose parduoda 2 krau
tuves, kurios gali būti vartojamos 
del (stalgų; --4 kamb. butai Ir 4 

į kamb. užpakalyje vienos krautuvas. 
Geriausias pasiūlymas, šaukite sek
madieniais: 

PRospect 6-8889 

NUO t. 2S1SEN&IUSIŲ 

Skaudančių 2aizdų 
IR ATVIRŲ ODOr LIl*Ų 

^le, kurie k"i,č!a nuo SKNŲ AT
VIRI' Ir SKAITLIŲ ŽAIZD'I, jie 
negali tan.'.ai-sfdėti ir naktimis mle-
coti, n''b ly užbi»»en8J«8loa žalzdoa 
niežti Ir skauaa. Kad pašalinti tą 
niežfijimą ir skaudėjimą senų at
virų Ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
LKOITLO Ointm<mt. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak-
•j Vartokite Jj taipgi nuo skaudžiu 
nudegimu. Jis taipgi pašalina niežė
jimą ligos vadinamos PStOKlASIS. 
Ta«pgl pašalina peršSjImą Ilgos vadi
na nos ATHLKTK'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšimą tarp-
plrščtu. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiustančlos ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole1 nuo visų ISvlršlnlų 
odos ligą. LEGULO 
Ointmont sutelKs Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų l r 
nležlnčlu koją. I.egu-
lo Olntment yra par
duodamas p o 7 5 c, 
$1.25 Ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Cbieago 
ir apvlii kfise Ir Mil-
waukee. a r b a a t -
shjsklte money orde 
r| J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Kddy S t , Ch!cago 34, UI. 

MUlberry 5-3694 

Smulkmenų krautuve Ir plenlnC: pil
na 8u daugybe žurnalų; juoku kny
gų (comic books), žaislų Ir mokyk
los medllagų. Arti prie viešos mo
kyklos su :U/, butu užpakalyje ir 
vonia: galite tuojaus už'mti; žema 
nuoma; įkainuota skubiam parda
vimui. 

1400 \V. 48th St. lll.slMip 7-0410 

GrosernS Ir delikatesų krautuve. Da
bar savaitines pajamos $800 lkl 
$1000. Mėsininkas gaietą pajamas pa 
didinti, pilnai jrengta mėsinei. Nuo
ma $86, Ilgalaike sutartis. Jei pa
geidauja gyvenamos patalpos viršuj. 
Daug prekių. Parduoda už $3,500, 
nori skubiai parduoti d61 kitų inte
resų. 0244 I'nlverslty 

IU tteifleld 8-4082 

GrosernB ir m6slne: daro dldelj kiek) 
biznio; gerai jsteigta apylinkės kll-
Jentflra. Gražus gyvenamas butas už
pakalyje. Žema nuoma; apšlld.; idea
liška vieta porai. Visi nauji moder
niški Jrenglmal. Pamatykite, Įvertin
site. Jkainuota skubiam pardavimui. 

2350 S. Lcavitt St. 
Fllontter 0-3070 

Maisto krautuve. Gerai einąs biznis, 
Jslgyvenusi apylinkes klijentūra. Du 
dideli kamb. Ir vonia užpakaly. Nuo
ma $70, gera sutartis, apšlld. Pulki 
proga mėsininkui. Parduoda d61 li
gos. 

1703 Pulaski 
CApitol 7-9305 

TAVEKN su 3 butų mūriniu namu. 
Visi butai po 4 kamb., aliejum šil
domas, 2 auto. gar. Labai geros pa
jamos, puiki proga porai. Pamatę 
įvertinsite. D61 blogos sveikatos turi 
apleisti miestą, nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. 

AVemie 3-9408 
4523 N. Klston Ave. 

Maisto krautuve. Pirmos rūšies. 26x 
100, Patiem pasitarnauti. 2 ..eheck-
outs". Pajamų $226,000 metams. La
bai moderniška. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Paaukoja už $10,000, 
plius inventorius. Apylinkėj (Jrand-
Harlem. Parduoda del ligos. Sau
kite savininke Mrs. Baron po 7 v.v. 

GLadstone 8-4361 

Prie kelio restoranas $15,000 namas 
ir įrengimai; gerai einąs biznis; gy
venama vieta; lengvas valgis; ledai; 
greita apyvarta mažam miestelyj Mi-
Ohtgan. $10.500 skubiam pardavimui. 
Turi parduoti j 20 dienų. Saukite Mr. 
Wm. Jarehow del luformaeijų. 

SPauldliig 2-1280 

GrosernB Ir delikatesų krautuve — 
gerai einąs biznis; gerai Jsteigta apy
linkės klijentūra; 2 gražus kamb. už
pakalyje; nuoma $60; apšildoma; ge
ra sutartis; pulki proga mėsininkui; 
įkainuota skubiam pardavimui. . 

3840 S. Albany 
Blibop 7-1730 

GrosernS ir mCsinC ant kampo; 4 
kamb. butas užpakalyje; parduoda 
namą {skaitant B kamb. butą viršu
je; gerai jsteigta apylinkes klijen
tūra; gera llauria vakari) apylinke1; 
pamatykite, {vertinsite; savininkas 
turi skubiai parduoti dCl ligos. 

KKystono 0-2133 

TAVEKN-UKSOHT. Prie Pox Uiver, 
visų metų, biznis; gyv. patalpos už
pakaly; 3 ..cablns", 10* laivelių: ge
ra apylinke žvejybai bei med'iokl 'i. 
License transferable. Biznis Ir nuo
savybe. $21,500. Cullens Pridge Ta-
vern, Cary, UI. Tel. Cary 414H. 

Skaitykite "Draugą". 
— • — . — • n-

SEARS jieško darbininkų nak
tiniam darbui. 

Vai. 4:45 vai. po pietų iki 1:15 
vai. ryto. 

5 dienas — 40 vai. j savaitę 
Geros darbo sąlygos; nuolaida 
ant pirkinių. 

Ateikite į 
Administration Bldg. Rm. 19 

Employmcnt Office 
Atdara 8 v. ryto iki 4:30 v. p.p. 

Seštacl. 8 vai. ry to iki pietų 

SIOARS ROEBUCK & CO. 
925 So. Homan Avenue 

• TOOL MAKERS 
• DIE MAKERS 
We have a vvonderful foreman 
to vvork vvith you. 

Clean shop. 
Good pay. 

5 day, 45 hr. vveek 
Paid insurance 

Employment office open 
Saturday. 

0.D.MNINGS 
4309 W. Lake St. 

Reikalingas vyras užkandinėj 
ir prie ,,steam table"; amž. nuo 
25 iki 45. Darbas dienomis. 
Nuolatinis; geros darbo sąly
gos; geras atlyginimas. Sek
madieniai laisvi. Ateikite as
meniškai pasikalbėjimui: Ho
me r. 

7432 Madison St. 

FOREST PARK 

Norima mūrininką. Nuolatinis dar
bas. Ateikite pasitarti SU ved5Ju. 

4600 St. Charles Road 
Bellvvood, Illinois arba 

4248 W. 10th St. Chicago 
RUDENBERG & COHKH 

BUSINESS SERVICES 

Dirbančios motinos atveskite savo 
vaikučius j 

RODERTS DAY OARE M'RSKRY 
40.19 So. State 

Maistingus valgis; prieinama kaina; 
paėmimo patarnavimas. I >?l infor-
maeijų Saukite; 

LIvingston 8-1964 

Pamatykite mūsų pasirinkimą naujų ir 
vartotų "outboard" motorų, pigiai. Dė
mesio žvejai! VValleyed Pike sezonas tuo
jaus prasidės VVolf'o upėje. Atgabenkite 
tą "outboard" pataisyti arba apžiūrėti. 
Visų išdirbysčių, taip pat Dumphya ir 
laivelių vilkėjai. Dave's Evinrude Sales 
and Service 114 S. Pralrie Ave. (2 blo
kai į vakarus nuo St. Theresc Hospital) 
VVaukegan, 111. Ontario 615J 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA rERKRAUSTY&f"S 

ir įvairių daiktų perveiimur 

Taip pat persiunčiame j užsic-i 
pakietėlius p'a iraus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

• TELEVIZIJA • RAOTO • SAL-
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI (IRON-

ERS) • PLOKŠTELES (RE-
CORDS) • NAMŲ REIKMENYS 

WKISS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
Tel. YArds 7-8666, Chicago 32, IU. 

HELP WANTED MOTERYS REAL KSTATK 
• • > ^ « S » ^ ^ » « — <m ~ • » * : » » &4 * 

LEMONT, ILL. 
Gydytojo namuose reikalinga šeiminin-

Savinlnkas parduoda 2 ntigstų mdrl-
n| [•$ kamb. Ir 3-4 kamb. namą. 
Palipi ir ištisas rūsys; krosnim ap-

, slld.; ffsros pajamos; namas geram 
ke, 35-40 metų amžiaus, bendram namų :8 t o v y J p» ^ u h t ū skubiam pardavi-
ruošos darbui bei virimui. Visi modernūs 
elektriniai įrankiai. Gyvensite gražiuose 
namuose. Nuolatinis darbas. $35.00 į sav. 
Rašykite: 

R. J. FRELK 
1309 S. Cicero Ave. Cicero 50, 111. 

Stewart Wamer 
YRA REIKALINGOS. 

MERGAITES DEL 

"ASSEMBLY" DARBO 

Dieną ir nakt j ; nereikia paty
rimo; pradžiai geras atlygini
mas ; malonios darbo sąlygos; 
daug darbininkams priedų. 

Stewart Wamer Corp. 
2807 N. WOLCOTT 

(At Diversey) 

REIKALINGI 

K E P Ė J O S 
Valandos 11:80 ryto iki 7: :H> vakaro 
ir vakare iki 1 ryto. <i dienos savaitčj 
Nuolatinis, geros dirbimo BQ.lyg0B. 
i:\aM.stone. Patogus privažiavimas. 
Imkite autobuso numerj 1 iki Cent
ral, l'ridt'•tinai - valandos pietų iki 
f> vai. vakaro. 

MARTIN'S OPEN KITCHEN 
2614 Greenboy Rd. 

Prie Central gatvfis 

EVANSTON, 111. 
Telefonas GUeenleaf 5-6277 

Savininkai — prašau padftl Seimai 
- Inžinierius, Foote Bros. Oear. Pa

tikimai suaugusių ielmal būtinai rei
kia .r> kambarių buto be baldu, ap
šildomų arba ne, pietų vakarinėj 
dalyj, galinti tuojau pat užimti, Ke
liausiąs paliudijimas. Skambinkite: 

HEmlOOk 4-9891 

YOUNG WOMAN 

Day or Nlght for Fountain Work 
Sandvvieh and Dairy Counter 

Some experienrc necesstiry 
Permanent; Good Workin.fi; (̂ .onditions 

SVVISS MISS DAIRY 
549 Madisan Avenue 

Oak Park 

Mes turime Šluos atidarymus gabioms 
mergattSms: 

• VAUI-TYPIST 
• IliM-PSCVf OPERATORP3FS 

Turinčios patyrimą D. S. J. arba 
Standard arba priimsimo sak ingas 
norinčias išmokti. Malonios darbo są
lygos. 87H vai. sav. Geras atlygi
nimas, Ateikite arba Saukite šiandien 
d61 pasimatymo. 

008 So. Dearborn. Room 
WAbash 2-9010 

875 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo su užtikrinta atei t im? 

• MAŠININKE 

Patyrusi , bet priimsime sąžinin
gą, gabią pradedančią darbą. 
Malonios darbo sąlygos. Įvai
rios pareigos. 37|/2 vai. j sav. 
Proga progresuoti. Šaukite: Mr. 
Turner del asmeniško pasikal
bėjimo. 

CEntra l 6-6511 

VYRAI IR MOTERYS 

Reikalingi patarnautoja i arba 
patarnautojos pilnam arba da
linanti laikui. 

Taip pa t 
• „FOOD CHECKER" 

ir 
• KASININKE 

MANGANIS CHATEAU 
7850 Ogden Ave. 

LYONS 
Ateikite asmeniškai 

Reikalingi pa tyrę indų plovėjai 
arba plovėjos. 

MANGANIS CHATEAU 
7850 Ogden Ave. 

LYONS 
Ateikite asmeniškai 

PRANEŠIMAS 

GELUJ GRA2IŲ 
PIRKIT:; U OUŽAUSKŲ 
6901 S. Wentworth Ave. 

Beverly Hills Florai Co. 
MVvvart 3-2154 111 dson 2-2224 

mul; arti katalikišku Ir vlo.šu mo
kyklų; prie puikaus prekybos ra
jono Ir susisiekimo. Arti 3S-tos ir 
South VVolcott. 

I Kontier «-."»i M; 

Queen of Ali Saints parapijoj Sau-
ganash'e savininkas parduoda G 
kamb. mūrini narna; ii miegam.; 
spaustu oru gasu apftild.; 1 % vonia; 
ant kampo sklypas prie rnifiko. „Ilr(«e 
z«\vay" prijungtas gaiažas: patogu 
prie mokyklų, bažnyčių, susisiekimo. 
Ideališka vieta dč) vaikų. įkainuota 
skubiam pardavimui. Pamatykite, 
Įvertinsite. PEnaaoola 6-88M. 

Tiktai §15,600 U* fti grattj naujq 4 
kamb. narnų (gal !my bi padidinti). 
Daug priedu. 
\|>/iui.-Uiti- .sekm. nuo 2 iki 5 v. p.p. 

5121 8. U... i m:- Ave. 
Tel. POftimioaUl 7-0025 

arba LAfayette B-tlSt 

REAL ESTATE 

2 mūriniai namai ir sklypas pardavimui. 
Cicros pajamos. Automatiškai stokeriu ap
šildomas. Geras pirkinys. Pamatykite sa
vininką sekančiai: 

2315 West 24th Place 
arba šaukite bet kada: 

Tel. FRontier 6-0094 
Ht. Mary's Star of Sea Parish — 

jkainuota skubiam pardavimui savi
ninko 'i mieg. kamb., mūrinis na
mas; didele vlrtUVl; nauji kabinetai 
ir indu plovimo mašina; Maytag au
tomatiška skalbimo mašina; aliejinis 
karštu vandeniu pašild.; užuolaidos; 
t verandos: ištisas rūsvs; žieminiai 
langai, sieteliai. $12.C(»0. 

5950 S. Kolmnr. l'Ortsmouth 7-0300 

I'AIUIAVIMIJI 

Savininkas parduoda 
7725 HOYNE AVE. 

Tuojati galima tjžimtl D kamb. gel
tonų plytij Cleorglan namų, 6 m. se
numo. Automatiškai aliejum šildo
mas, auto. vand. šildytuvas, spintos 
virtuvėj, ištisai koklinfi vonia. Vari
niais sieteliais uždarytas porėius. 
Langams šietrelfis. Ištisi langams s e-
tellal ir žieminiai langai. 1 % auto. 
g.ir „Chaln>link" tvora. Gražiai ap
sodintas. Susitarimui skambinkite — 

S'IVuart »-0400 

Sarred Heart parapijoj savininkas par
duodat aukštų rnedinj ant mūrinio pa
mato namą. 4-4 kamb. butai kiekvienas 
su skalbykla ir kamb. del vonios arba 
dušo. 1 kamb. rūsyje su skalbykla. Kros
nim apšild. Nauja kanalizacija. įkainuo
ta pigiai skubiam pardavimui. 1612 So. 
Carpenter Street .Saukite: MOnroe 
G-3G17 

Savininkas parduoda: C kamb. Geor-
gian, gralių plytų (fae.- brlck) 
4 m. senumo; karštu vandeniu ap
šlld. krosnim; kokliu vonia Ir du
šas; kabinetų vlrtUVg; ..Inlaid" lino
leumo grindys; žieminiai langai ir 
sietellal; veneciškos užuolaidos; gar-
dynal; galini plyta; arti katalikiškų 
Ir viešų mokyklų; gero susisiekimo 
ir prekybos. Arti Ki 61 h ir So. Banga-
mon. įkainuota skubiam pardavimui 
114,910. 

Savininkas parduoda: Elmhurst apy-
llnkPJ 5 kamb. ,,<!ape God" namą. 
su prijungtu garažu. Ištisas rūsys; 
gazlnė krosnis, l'iieft mokyklą. Ge
ra prekyba Ir susisiekimas. Tiktai 
$1 s.fioo su $3,000 Imoktjimu. Tik
ras bargenas. 

I Imburst 528.1-.I 

Parduodamas prieinama kaina 8 
..cubie" pėdų Phlleo šaldytuvas. 

Kreiptis: 

3252 So. Morgan St. 
U-čias a U gitas Iš užpakalio 

ChtnChllal — geriausios veislės: Iš
auginti prlvatlško savininko; sakoma 
augldlaustos rūšies. Ateikite arba 
rašykite; 

ROS8 FOUrOMAN, 
8029 S. Cretfter Ave. 

lllCgent 4-S813 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kurj kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 Įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gėdos neclaro. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MK. A. SLUTAS t 

VVestern Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

REnublic 7-6400 

KODfiL MOKYTI NUOM£? 
Jūa galite turėti ftj 8 butų. mūrinį 
namą ant G0 pėdų sklypo; geriau
sioj apylinkėj; 1 blokas nuo parko, 
tiktai truput] nuo bulvardo. Namas 
geram stovyje; galima dėl 1 arba 2 
šeimų; 4-4 ir 4-5. Vienas butas tuš
čias; pajamos $3GG.00 mėn. ir mes 
prašome nuomai $250.00 ) mėn.; £!a 
yra grynos pajamos; 2 Iš šių butų 
yra pilnai apstatyti. Jmokėtl $8,000: 
ateikite pamatyti, mes esame tt!<ri, 
kad jūs sutiksite, kad Sis yra ge
riausias pirkinys Chieagos mieste. 
Savininkas apleidžia miestą; prie
žastis - - bloga sveikata. 

Saukite dėl pasikalbėjimo: 
\VAIbrook 5-8020 

Parduoda 2 augštų mūrinį na
mą su krautuve priekyje. La
bai prieinamai. 

K r e i p t i s : 
3257 So. Leavitt 

10901 So. Troy St. 
Savininkas parduoda 2 mieg. kamb. 
rnedinj ..inselbrlc" apmuštais šonais, 
švlt-sų, malonų namą su didele grin
dimis palėpe, lengvai gali būti pa
keista j butą; naujas automatiškas 
aliejinis apšild.: naujas pamatas su 
ištisu rūsiu. Ant 50 pėdų kampinio 
sklypo: vaisių medžiai; visi patogu
mai, bet priemiestinė atmosfera. 

$11,500. BKverly 8-0383 

PIRKITE tiesiai nuo savininko. 
Parduoda pigiai d«l ligos. $400.00 už 
aker}, tiktai 65 mylios nuo Chieagos. 
McHenry — 141 akerls, puiki Oklul 
žemė su gerais moderniškais pasta
tais; 7 kamb. namas; 80 pldų kluo
nas. 20x50 vištoms namas; 3 auto
mobilių garažas; 4 loviai kukurū
zams, įrankiams namelis, eementl-
niai silosai: maloni gamta. VVilliam 
Glosson, McHenry 54CW2. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VJSOKIv/RfJfilU 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIetory 2-1272 
APKA1NAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto lkl 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro 

Oak Parke parduodamas namas 6 
kamb. 2 autom, garažas. 2 uždary
tos verandos. Naujas gazo Šildymas. 
InsuliuotOS 1 Vi ponios. Daug ekstra 
mažų butų rūsy. Arti mokyklos, pri
važiavimo ir pasipirkimo — tik 
$17,100. 

1184 s. Wsoonah 
KiK'lld 0-0095 arlui Rodney 3-7053 

Gerų pajamų mūrinis namas. Mt. 
Greemvood apylinkėj su 5 kamb. že-
mal Ir 3 kamb. viršuje. Automatiš
kas aliejum šildymas. 2 autom 
ražas, M pėdų sklypas. Arti pri. 
ko. Parduoda dėl 1 gos. Kaina 
$ 1 3 . 7 ( M . . 

KLRFN BROS. CO. 
3250 \Vest l l l t l i St, 

Hllltop 5-3511 

ea-
v s 
tik 

AUŠROS VARTŲ 
D I E V O M O T I N O S 

P A V E I K S L A I 
Tai meniškai keliomis spal* 
vomis atspaust i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J is gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Var tus . 
Paveikslo kaina labai Sems — 

t i k 1 d o l e r i s 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymais 
s iųski te: 

„DRAUGĄ S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, IU. 

i 

RlbGELAND PARK 
87th St. Normandy C700 vakaruose 
Dideli žemes sklypai, lengviem išsi-
mokejimams. Pardavėjai ant įvedimo 

WIEGEL & KILGALLEN 
REAI/rORS 

3615 W. 95th St. 
Hllltop 5-1717 

4QjČftJ*2 

<MvtH«* 
*° 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimo, 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" ! 

file:///Varner
file:///Vestern
file://i:/aM.stone
http://Workin.fi
file:///VAIbrook
file:///Vest
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Ketvirtadienis, birž. 26, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

C H I C A G O J E 
1*1 K PETRINES | MARIJOS KALNELIUS! 

Gildos piknikas birželio 29 dieną 
Šj sekmadienį, birželio 29 d. 

visi gražiai prašomi atvykti į 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Re 
mejų rengiamą pikniką-išvažia-
vimą J'r\ u Marijonų seminari
jos ūkyje, Marijos kalneliuose. 

Be plačių laukų, gero oro ir 
včsaus pavėsio bus valgių ir ge 
rimų ir visokių pramogų: ant 
laimes ra to bus galima pako-
pinėti medaus, pagauti paršiu
ką ir kitokių gerybių. Vaikams 
bus gražių ir įdomių žaislų. 

Paremkime mūsų jauniausią 

iki La Grange Rd., iš jo sukti 
į 72nd Str., paskui į Joliet Rd. 
ir važiuoti iki 83 highvvay. De
šinėn pasukus bus 63rd Str . 

Iš Brighton P a r k : 47th Str. 
iki Archer, paskui Lavvndale 
iki Joliet Rd., pasukti į 55th St. 
ir važiuoti iki 83 highvvay. 

Iš Cicero: Cicero Ave. iki 
22nd Str. ir ta gatve vykti iki 
83 highvvay. 

Iš VVest Side: Ccrmak Rd. 
iki Ogden Ave., pasukti į Har-
lem Ave., iš jos j Joliet Rd., 

spalvos kokiam suvenyrų albu 
mėliui, sveikinimui jaunave
džiams, bet ne rinkai. Nereik
tų abejoti, kad šio lietuviško 
alaus bonkute susitikusi kokio 
nors saliūno lentynoje su ame
rikoniškomis kolegėmis bus už
rėkta, bežade. 

Neaplenkiant meniško skonio, 
kontrastinis iškalbingumas čia 
buvo būtinas. 

Trečia - tai mūsų tautiečių 
gamybos ir gamintojų reprezen-
tavimosi reikalas. Konkurso 
rengėjų reikalavimas įvesti mū
sų tautinių ornamentų motyvą 
etiketen — sveikintinas. Gi eti
ketėje Gedimino stulpų jpyni-
mas į miežių ir apynių eilutę — 
skurdus, galbūt, ir netinkamas j 
elementas alaus bonkai., O kur- Į 

NAMŲ SAVININKAMS 
Marąuette parko namų savinin

kų organizacijos susirinkimas į-
vyks* birželio 26 ^/ketvir tadienio 
vakare, 7:30 vaf. Friendly užeigos 
svetainėje, 2548 W. 69 St. 

Prašomi visi naiiai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių. 

Pratik Bakutis, nut. rast. 

Atvyko nauji 
lietuviai 

6th Augustat, Hilda, 1412 W. 
! St., Racine, VVisc. 

Kantovvski, Kristine, 160 Gab-
rini Blvd., New York, N. Y. 

Pliess, Otto A., 7300 S. Talman 
Ave., Chicago, 111. 

^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turhne didelj pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

Pagal JUKŲ Užsakymą. 
Į«j ISJ lil 

seserų vienuolyną, kuris g ra - , vykti iki 55th Str. ir t a gatve I S1 m ū s 1 liaudies^ ornamentai — ^ 
žiai dirba su mūsų jaunimu. ! važiuoti iki 83 highvvay. 

Kas norės anksčiau iš miesto Autobusai nuo Marąuette 
išvažiuoti, šv. mišių galės iš- Park lietuvių bažnyčios išva 
klausyti seminarijos koplyčioje 

i sustilizuoti, puikus — tik imk 
Nėra abejones, kad "VVhite 

Bear" etikete alui — neatlaikiu 

L 

R00SEVELT FURHITURE 
COMPAMY, INC. 
Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:80 

Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:80 po pietų 

4> 

10 vai. 
žiuoja sekmadienį 12 vai., nuo s i yP»* ^ v i e J Ų Pirmųjų reikala-
Cicero šv. Antano bažnyčios 1 Į v i m u s u t i k s n e m a z ą k l m t j 

Seminarijos ūkis yra 83 high- vai., nuo Brighton Park bažny- | P a k e l i u i > platesnę, ypač ame 
vvay ir 63rd Str. susikirtime. 

Iš Manjuette Pa rk važiuoti 
čios 12 vai. 

Rėmėju valdyba 

LAIŠKAI. PASTABOS, NUOMONES 

rikonišką vartotojų masę. 
Alus puikus, alus mūsiškis ir 

jis taip norėtų pasiekti ne vien 
išeivių stalus. R. Viesulas 

, i — i — . - . — — • ' " — ' " - • • • 

•09 
.Keletas žodžių 

"Baltajai Meškai 
Jau kelios savaites, kai Chi 

cagos lietuviai džiaugiasi lietu 

t iektas su visišku piešinio mėgė
jiškumu, ir apie betkokį stili
zavimą čia sunku bekalbėti. 

Budriko radijo piograma 
Šj ketvirtadieni 6 vai. vakare, iš 

stoties \VHFC, 1450 kil. girdėsite 
gražių lietuviškų dainų ir muzi
kos. Programoje dalyvauja žino
ma Lietuvos operos soliste, mez-Taip pat reikia pažymėti, kad 

beveik visos etiketės raidės a t - ' zo - sopranas Ale Kalvaityte kuri 
viškos gamybos putojančiu alu-1 l i k t o s n e p a i s a n t n e i j ų į^des-' sudainuos sekančias dainas: „Su-
mi. Paliekant spręsti apie alaus ivrnn n p i nQA i n rniH5i„ hiitirm l A c m o n a k t y s " Jokubeno, „An-
kokvbe io raeau to iams noriu * ' P U U t e l e " Jokubeno, „Nemunėlis" 
kokybę jo ragautojams, noriu | f a c h m a n i š k o atlikimo. Tai n e - L - Kelpšos, „Serenada" — 6. Kal« 
sustoti ties jo "vizitine korte- | a t l e i d ž i a m a s t rūkumas taikomo- vaičio ir „Aš bijau pasakyt" 
le" — etikete, klijuojama ant 
bonkos, nes tai irgi lietuvio, tik 
ne aludario, bet dailininko dar
bas, par inktas konkurso keliu. 
Kadangi konkurse dalyvavo vi
sa eile lietuvių dailininkų — 
įdomu būtų aptar t i jo išdavas. 

Norint panagrinėti alaus eti
ketę, kurios ženkle alus išeina 
į rinką, tektų priminti kelis pa
grindinius ir būtinus reikalavi
mus tokiai etiketei. 

1. Pirmiausiai — tai skonin
gas ir rūpestingas atlikimas tai 
komosios dailės prasme. • 

2. Komereinė puse — čia ne
mažiau svarbi, nes betkurios 
prekės etiketės, įpakavimas, fir
mos ženklai, šalia meniškai tin
kamos formos, tur i nešti ir rek
lamos t inkamumo atsakomybę. 

joj dailėj. 
Iš komercinio taško reik-

Vanagaičio. Taipgi išgirsite advo-
Ikato poeto Kleolo Jurgelioniu kal
ybą. Šias programa* leidžia Juozo 

tų pažymėti, kad galimybė pa- 'Budriko Prekybos Namai Chiea-
naudoti spalvas meniškam ir E * ' ?*4 1 S" H a l s t o d S t £ * £ jpalv 
prekybiniam patrauklumui visiš 
kai neišnaudota. Paimtas mini-
malinis spalvinis kont ras tas — 
žalia, balta, auksinė. Puikios 

klausykite. —S. S. 
_ — m CCVv . *~^S^^^ 

CONRAD'AS — Fotografas 

i l l l i r . l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l ! ! ! l l > l l l l l l l l l . . . i l l l l l 

3. Šiuo atveju prisideda dar 

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuves 

Pas mus galito nusipirkti jvatrių ro
siu baldus, namu. reikmenis: saldy-

ir treč ia svarbi ir ne i švengia- į Siu baldus, namų reikmenis: sallono 

ma aplinkybė — tai mūsų lietu- j J ™ * miegamųjų actus ir kitus b»i-
viškosios išeivijos reprezentavi- , 

(Lietuvis) 
M<wU i nlškttl |reitgta 

vieta (vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuvCs. Jaunave
džiams duodama pul
ki Ir brangi dovana. 
HiĮiinliiKaM Ir gražiai 
atliktas darbas. 
I M W. «3rd STltKCT 
Tel. KNg, 4-5888 ar 

lONg. 4-S840. 

^E '̂-v -^Pr,:' •riTi!!?ltf". 

masis — prekės gamyba ir jos 
patiekimo forma. 

Išeinant iš minėtų reikalavi
mų, grįžkime prie "Baltosios 

A R C H E R A V E N Ų E 
F U R N 1 T U R E CO. 

Sav. JUOZAS KAZIKAlT'8 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351 r 

žsisakytl tiesiai is IIIQMU dirbtu?6a. | 
Jei pageidaujate, galėsim* duoti ir 
kreditan. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 

M e š k o s " ("VVhite Bear") Cti- | p r l e S įsigydami baldus patikrinkite 
Uj.^g i pas mus. gal jums bu8 ekonomiškiau 

Pirmiausiai, pažvelgus iš dai
lės taško, negalime pasidžiaug
ti šios etiketės nei stilingumu, 
nei forma. Paimti elementai — 
miežių ir apynių sustilizavimas 

stebinančiai nedrąsus ir silp
nas. Dar liūdniau pieštas firmos 
ženklas meška su alaus sta
tine. Šis etiketės elementas pa-

PERKRAUSTOME BALDUS 
VIETOJE IR IŠ TOLIAU 

Taip pat parduodame 
ANGLIS m 

PEČIAMS A L I E J Ų 
STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7007 

S O P H 1 E B A R Č U S 
U WGES uv iw — Banga 1390 

PIRMAD iki PENKTAD. 
8:46 iki 9:30 vai. ryte 

SKSTAJ). 8:30 iki 9:3C vai. rvte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
ii m pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 

KAIMO P R O G R A M A 
7121 SO. ROGKVVELL ST. 

Chicapn 29, Iii. Tel. BtCmlOCk 4-2113 

TADO BALC1CNO 
PRECIZIŠKA* LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 VV. 23rd St. ; VA. /-0841 

JULIUS PAULIKAS 
Qyveno T J i W. iTtli SI. 

Mirė Ijiržolio 83, \'.>:>':. 0 vai 
vakaro, tmlaukea pusėn uuiž, 

(imu- Lti tUVOjo, Kllp 11 Tuu-
ra«("s apskričio, Laukuvos pa
rapijos, 

Amerikoje Išgyveno :ss m, 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona riani'iška. duk'tfi Ana 
|)avison, vyiaa llail; aniika* 
Olon; i aetiuo Ir 4 broliai HU 
b«.iniuinls pasilikę Llotuvojo ir 
n,m- kitų gitiilnilj, iliaiiKU >>' 
pažjstainu. 

Kūna» pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, (Jf»*» \V. I s St. 

I .ai<loluv(\s jvyks p»uikta<k, 
birželio 27, ift koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydčtaa j Dlovo 
Apvaizdos parapijos bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos u/, vellonlos siela, i'o 
pamaldų i»us nulydStaa j .̂ v. 
Kazimiero kapines, 

\nosii\l/iai kvierlamo visus: 
gimines, draugus Ir pažjstumui 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: /.inona, Duktė, 'Arn-
tas. Anūkas Ir kiti gimJllfs. 

laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel, SK 3-6711. 

laikrodžiai elektrone Kai patikrina 
mi ir atnaujinami. Atstovybčs visose 
Čikagos lietuvių kolonijose Darbo 
V a L : f ' 8 HM vai v a k a r ą " ^ 8 " ^ I D U O K I T E JĮ K I T I E M S . 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

A. A. 
JANINA BUMELIS 
po tėvais IVINSKYTE 

viio 836 w. Pofbnao A 
Tel. HUmboldt IT-13 7 s 

Mirč birželio 24. 1952, 9:25 
vai. vakare, sulaukusi :<li m. 

(Jime Llotuvoje. Kilo is Tei
sių apskričio, Plungčs parapi
jos, Gausėnų kaimo. 

Amerikoje lžgyvono 3 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Ignas, sūnus Algimantai 
Julius, motina Aurelija Ivins
kiene, brolis Jonas, broliene 
Blona, dvi pussosoršs Albina 
Trilikauskas, Petrončlfi Kasre-
Kis. pusbrolis Juozas Rudis ir 
jų neiinos; svogerka Stanislava 
J-UCiUS ir šeima, brolis Vladas 
Ivinskis ir šeima Australijoj, 
brolis Zenonas Italijoj. Lietu
voj liko sesuo Dronlslava ir 
brolis Povilas. 

Kūnas pašarvotas .Mažeika ir 
Evuns koplyčioje, 6845 So. 
Western Ave. 

Laidotuves jvyks Šeštadieni, 
birželio 28 d., iš koplyčios 9:<Ji> 
vai. ryto bus atlydčta j šv. My
kolo 1600 W. VVnbaneia Ave. 
parapijos bažnyčią, kurioje j-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela- Po pamaldų bus 
nulydėta j .šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse/ 

Nuliūdę: Vyras. Sūnus, Mo
tina. Broliai, Broliene, l»ii.s*e-
serės, Pusbrolis, švogcrkoH li
kit 1 gimines. 

laidotuvių direktorius ^la-
toika ir Ėvana, Tel. KK 7-b6oo l 

A. A. 

URŠULE MAŽENIS 
Po pirmu vyru GEGUŽIS 

Po tėvais Šemctulskaite 
Gyveno 2ir>« W. 21 i»i. 

Mirč birželio 25 d.. 1952 m., 
7:1S vai. ryto sulaukusi puses 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje Kilo iš Tau
ragės apskričio, Pašiles parapi
jos, ICidintlskiu kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, duktė" l'išulč Gir
džius, 3 sūnūs: Kazimieras ir 
jo šeima, Jonas Ir jo šeima, 
Kazimieras Maženis su šeima, 
brolis Povilas ir jo šeima, bro-
lienč Ona šeKietulskienč ir 
daug kitų giminių Ir pažįstamų 

Priklausė '-klc ChlcugOS Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnas pašarvotas N\ J. 
Goettert koplyčioje, 2046 W. 
23rd St. 

Laidotuves įvyks birželio 2S. 
šeštadienį, Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydCta į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią., 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po pa 
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieėiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti 5lv$e laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nūs, Broli*, Broliene ir giniinčs 

Laidotuvių direktorius N. J. 
Goettert. Tel. Vlrginia 7-7099. 

LUDVIKAS ŠIMULIS . . . 
Gyveno IHM3 So. RocltVVell St. Tel. PKospeet G-1599 

„\iire birželio 24, 1952, 3:00 vai., sulaukės puses amžiaus. 
(.Line Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, l'žveneių parapijos. 
Amerikoje ligyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo žmona Sofija po tėvais Druk-

leui.s. dvi dukterys: lrene. Calvin ir žentan Krank, Lillian Lyons 
Ir žentas John, :i sūnūs: Louis ir marti Robertą, Irvin ir marti 
i:\el\ii, Lavvrenee Ir marti Deloies, 4 anūkai ir 4 anūkės, 2 
pusbroliai: Stanislovas šimulis ir Juo/.apas Každailis; švogerki 
Marijona Balnis Ir jos šeima, švogeris Jonas Kantauskis ir jo 
šeima ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas Jobu I'\ |3Ūdelkio koplyčioj, 4880 S;). Ca-
lil'ornia Ave. 

Laiflotuvčs įvyks šeštadienį, birželio 2K d., iŠ koplyčios 8:80 
vai. r\to bus atlydėtas į Gimimo Panelės švė. parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pamahios už velioniis sielų, i'o pamal
di,! bus uul>deia:3 ) s\. Ka/.lmiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona. Dukterys, Žentai, Anūkai, •Pusbroliai, švo-
gerka, švogeris ir kiti giniines. 

Laidotuvių direktorius John 1<\ i^udeikis. Tel. YArds 7-1711. 

SENUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West U l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DMiliMiBiaa Paminklann 
Planu Pasirinkimas Mlssts 

Telei. CEdarcrest 3-6335 
HBB9HI 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
Chlcago's Hos t Beautifui Showrooni 

6819 S. Western Ave., CR. 6-8745 
Cblcugos 
Lietuvis 
Jolm W. 

Vieuiuusns 
Savininkas 
raclianki* 

(Patch) 

/HIOIK'H SU Geru Skonio 
Užsako Paminklus l'as 

PACHANKl 
Open Sundays 

9:00 to 6:00 P. M. 
Kvenings Hy Appointment 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

i m'tkif-**f^\r:' 

m 
Automobile transportation to 
and from our showroom always 

ava t labi e. 
IMtisų radio programai pirmadieni 8:00 vai. v. iš WGB8 1*90 Kil. 

Joliii ¥. Kutleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

THVS MODEKNI08 kOPLYCIOS 

4605-07 South Hermitage flvenue 
TeL YArd» 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Califomia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMUIILANCE DIEN^ IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. \VESTKKN AVE. 1410 S. 50th AVE. 

CHICAGO, 1LL. CICEKO, l*,L. 

GKovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
S*wkttt 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Wentern Ave. Air Conditioned koplyfla 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią, arčiau jūsų namu. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulunsų patnrnavi- ^ f c ^ ^ ' > , < s M***me fcoply.'las 
v i s o s e Chie«g<)s ir 

Ko-^lando dalyse i r 

tuojau* patar

naujant. 

m a s 

palai na\i-

y i* a teikiamas 

dieną ir n a k t j. Itei-

kale saukite 

mus. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2.S14 VVest 28rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICIUUAN AVE. PUUraan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-100$ 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. IIALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephoue YArds 7-1911 

L̂EONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICIUUAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUAN1CA AVE. Tel. YArtLs 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LITCANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1130 

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

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

-J 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJ® 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga* ir garantuo<ns daxba.s 
Aparatai nemokamai paimami ir 

priHtatoml J namas. 
I^ARliO VALA'JI>OH: 6 v.v—10 v.v. 
šrAtadio.nuiis: 8 v. ryto—Ifl v. vak. 
M. ItiMKIS. 4119 K«>. FraocsMeo. 

Telef. Y A 7-10M 

1 .'.s^i .^ifirFji 

; - v t \ i j 

• / . v : , . u T - l ' '; 
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DIENRAŠTIS DRAtJOAS, CHTCAGO, ILLTNOIS Ketvirtadienis, b i r i 26. 1952 

X TeresS I a tonai'.*" ir Vla
das KibartaH a. m. birželio mėn. 

i 21 d. prieme moterystes sakra-
| mentą fivč. Panelės Marijos 
j Nek. Pras. bažnyčioje, Brigh-
į ton Parke. Jungtuvės įvyko. 11 
vai. ryto su šv. mišiomis. Jau-

I nasis priklauso vyrų chorui, o 
jaunoji yra aktyvi lietuviškų 
organizacijų dalyve. Vakare į-
vyko šauni vestuvių vakariene 
Vengeliausko svetainėje. 

X Albertas ir Alena Statkai 
skridęs j New Yorką. Ten ap- j iš Peoria, 111. buvo atvažiavę 
lankė daug įvairiausių įstaigų, aplankyti savo tėvelius .Juozą 
ir daugybę pažįstamų ir priete- j ir Marijoną Vaičiūnus, palikda-
lių. Kaip tik pataikė į dr. An-' mi atostogoms savo sūnų Jero-
tanui Trimakui 50 metų am- j nimą ir dukrelę Albertą. Tuo la 
žiaus sukaktuvių proga suruoš-1 bai džiaugiasi jų senutė Vai
tą pagerbimą, kuriame dalyva- čiūnas. 

X Leitenantas Jonas ftimu-

X Juozas Dėdinas, Ateitinin
kų „Kęstučio" Korp! pirminin
kas, dabar vieno vokiško žur
nalo Chicagoje administrato
rius, biznio reikalais buvo nu-

PFADEDA KONFERENCIJA ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 

vo daugybė žymių lietuvių vei-
kejų-kultūrininkų, kaip antai: 
Vaclovas Sidzikauskas, Karolis 

tis, karo aviacijos lakūnas, yra 
pašauktas aktyvion karo tar-

žalkauskas, Šlepečiai ir A. Šie- n y b o n i r l i c p o s 6 d j a u t u r i 
petytč, kons. Dimša su šeima, b ū U T y n d a l l A F B ( a v i a . 
dr. Antanas Starkus, dr. Pr.; d j o s j č g ų s t o v y k l o j ) t Floridoj. 
Bagdanavičius su ponia, B a ) f o | J į s a i y r a ) D r a u g o " r e d. sūnus. 
direkt. Petras Minkūnas, P r a - A u g i n a 2y m e t ų s u n e l į i r 3 
nas Vainauskas su ponia, An
tanas Vaičiulaitis su ponia, Juo 
zas Brazaitis su ponia, Jurgėla 

Britų užsienių reikalų ministras A. Eden pasitinka JAV valsty
bės sekretorių D. Acheson, atvykusį svarbiems pasitarimams 
bėgamaisiais klausimais. (INS) 

mėnesių dukrelę. 
X Kazimieras ir Konstancija 

(„Darius-Girėnas" knygos au- Obatai , praeitame Bekmadie-
torius) ir kiti. ' nyje atšventė savo bendro" gy-

. . ' vcnimo auksini jubiliejų. Jų in-
v Lietuviai gvvenę tremty-,' , . , ~. , , . SJ / , J , tencna, padėka Dievui uz lai-įe, Augsburgo stovyklose, ne-1 . . . _ . r . , l minga ir ilgą gyvenimą mote-pamiršta jų ten p a s t a t y t o j o j b u v ( ) Mj_ 

gražaus lietuviškojo kryžiaus.' v. v T . -
r , . . v. 1 šios sv. Jurgio parapijos baž-
Neseniai gautas pranešimas, .. . 
1 A x- v * *i u 1 J nycioje. 
kad sj lietuviškąjį monumentą 
globoti yra sutikęs kunigaikštis 
Fuggeris. Jo remontui ir prie
žiūrai yra atsiuntę šie asme
nys: po $1 K. A. Petraitis, K. 
B. Būdvytis, J. Mulokas, Jab-

X Jonas J. Kazanauskjis, Mu 
tual Federal Savings and Loan 
Association prezidentas, pra
neša, kad paskutiniame direk
torių posėdyje yra nutarta mo-

lonskis, Guobužienė; po $3 Mei-jkėti nuo š. m. liepos mėn. 1 d. 
liūnas ir po $5 Rutkauskas ir j 3'f dividendų visuose taupymo 

skyriuose. 

X Mr. ir Mrs. Kazekevičiai, 
Liubinskas 

Tikima sulaukti ir iš kitų ten 
gyvenusių mūsų tautiečių šiam 1 tapę seneliais, kurie gyvena 
reikalui piniginės aukos. Į 2218 No. Mobile Ave., Chica-

Surinkti pinigai bus skubiai • goję, džiaugiasi, kad Estella ir 
pasiųsti krvžiaus globėjui. Au-! Hutton Hutchinson Šv. Onos 
kas siųsti prašoma J. Mulokui, j ligoninėje susilaukė pirmgimės 
3334 W. 66 PI., Chicago, 111. dukrelės. 
arba kan. V. Zakarauskui, 6812 
So. Washtenaw Ave., Chicago 
29, BĮ. 

X Jonas Sakevičius, Alto 
Chicagos skyriaus narys, šį 
penktadienį birželio 27 d. 8 vai. 
vakaro, kalbės Rosclande, Visų 
šventųjų parap. salėje, 10806 
So. \Vabash Ave. Tema: 1941 
m. birželio 23 d. Lietuvos Ak
tyvistų Fronto sukilimas, Lie
tuvos vyriausybės sudarymas, 
jos likvidavimas ir persiorgani
zavimas į Vliką, kuris ir šian
dien garbingai tebeneša Lietu
vos laisvės vėliavą. 

X Kun. Juozapas saulinskas 
šiais metais švenčia 30 m. ku
nigystės jubilėjų. Jis turėjo ir 
brolį kunigą, kuris yra miręs 
Lietuvoje. Prisimindamas bro
lio mirtį ir giliai suprasdamas 
katalikiškosios spaudos reikš
mę, atsiuntė „Draugui" $100.00. 
auką. Sveikiname jubiliatą ir 
dėkojame už paramą. 

X Koma Olšauskaite ir Juo
zas Ivanauskas, abudu atvykę 
iš tremties, sukurs šeimos židinį 
birželio 28 d. .šliūbas bus šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 2 
vai. p.p., vestuvių puota įvyks 
Evergreen svetainėje. Europoje 
yra ir jaunosios brolis, kunigas, 
tik nėra tikras dalykas ar jis 
galės atvykti į savo sesers ves
tuves. 

X Herald American vakar 
įsidėjo gražią karikatūrą, ku
rioje sakoma, kad viskas pa
ruošta į puodą, ant kurio už
rašyta: III pasaulinis karas, 
Stalinas neša į tą puodą paukš
tį su taikos šakele snape džiaug 
damasis paskutiniuoju Baltijos 
incidentu jūroje. 

X Konstancija Kazekevičie-
ne, gyv. Chicagoje, ką tik su
grįžo iš Michigan, kur buvo nu
važiavus pas savo giminaitę At 
kočiūnienę. 

X Narcizą Ofelija Conradai-
tė, baigusi mokytojos mokslus 
Illinois universitete ir gavusi 
diplomą, išvyksta Long Beach, 
Californijoje, kur pradės moky
tojauti nuo sekančio rudens. 

X Muzikas Bronius Jonušas, 
vyrų choro dirigentas, sulaukė 
savo šeimos iš V/estfield, Mass. 
Ta proga persikėlė į naują bu
tą. Dabartinis muziko Jonušo 
adresas: 6018 So. Albany Ave., 
Chicagoje. 

X Moterų Sąjungos 48-ta 
kuopa Ciceroje, 111., praeitame 
susirinkime vienbalsiai nutarė 
turėti savo metinį išvažiavimą 
Sand Dunes, toje pačioje vie
toje taip kasmet. Išvažiavi
mas įvyks rugpjūčio mėn. 12 d. 

X Smuikininkas Paukštys, ko
loratūrinis sopranas V. Cinkai-
tė ir baritonas B. Jančys daly
vauja Beverly Shores, Ind., 
naujoje „Jūratės" viloje, ku
rioje įvyksta įų koncertas š. m. 
birželio mėn. 29 d. 4:30 vai. p.p. 

X Mutual Federal Savings 
and Loan Association bendrovė 
praneša, kad per jos 47 metų 
gyvavimo laiką, visada laiku iš
mokėjo visiems taupytojams pi 
nigus, pagal jų pareikalavimus 
ir su augštais dividendais. 

A. 1. VALSTYBĖSE 
— Pittsburgho veikla. Nese

niai Pittsburghe buvo pravestas 
Balfo vajus. Dvi radijo progra
mos visą mėnesį skelbė rinklia
vą, o paskutinę dieną ir ameri
kiečių. Niekas neatsisakė aukot. 
Chicagos lietuviai negauna lei
dimo viešoms rinkliavoms, tuo 
tarpu Pittsburghas laiminges
nis, tik reikia daugiau rinkėjų. 
Pittsburghe gautas leidimas 
rinkti aukas po namus ištisus 
metus, Balfo veikėjai, kurie dir
bo rinkliavai, parodė labai gra
žų pavyzdį, kaip keliolika žmo
nių gali atlikti didelį darbą. 
Pav., jaunuosius rinkėjus į mies 
tą nuvežė ir parvežė nenuilsta
ma Balfo veikėja V. Količienė, 
juos pavaišino ir globojo. 

— Kazio Vidikausko ir jo 
žmonos Marijos paveikslą iš
spausdino ukrainiečių dienraš
tis ,,Amerika", leidžiamas Phi-
ladelphijoje, paminėdamas jo 
50 metų sukaktį kaip atvyko į 
JAV ir pažymėdamas, kad se
kančiais metais jis švęs 40 sa
vo vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Pažymėtina, kad K. Vidikaus-
kas palaiko glaudžius ryšius ne 
tik su lietuviškąja, bet taip pat 
ir su ukrainiečių bei lenkų spau 
da, daug jiems įvairiomis pro
gomis rašydamas apie Lietuvą 
ir lietuvius. Jų spaudoje yra til 
pę nemažai K. Vidikauskio eilė
raščių. Vienas paskutiniųjų, iš
spausdintas lenkų laikrašty 
„Jednosc" — skirtas dr. J. Ja
nuškevičiaus 90 m. sukakčiai 
pažymėti. 

IŠ ARTI IR TOLI 
I DID. BRiT AKIJO) 

— Birželio 14 minėjimas. 
Liūdnųjų trėmimo sukaktuvių 
atminimas buvo surengtas dau
gelyje lietuvių kolonijų Angli
joje. Bra^forde tą dieną buvo Moterys LietuVOS labllkuOS 

Uždarbiai 
Šveicariją pasiekusiomis ži

niomis Lietuvos pramonėje dir
bantieji atlyginimo atžvilgiu pa 
skirstyti į 9 grupes. Jų atlygi
nimai svyruoja tarp 80 ir 300 
rublių. Muilo fabriko darbinin
kas uždirba 280 rublių mėne
siui, saldainių fabrike atlygini
mas 250 rublių mėnesiui, uos
to darbininkas gauna 18 rublių 
už iškrovimą tonos prekių. 

Kainos 
Kaikurie produktai Lietuvoje 

parduodami su kortelėmis. Kai
nos augštos: juodos duonos ki
logramas (2'/> svarų) — 1.50 
—2.00 rublių, sviesto kilogra
mas 25-30 rublių, o žiemą — 
iki 50 rublių. Cukrus teparduo-
damas tik geltonas, ir jo kilo
gramas kaštuoja 15 rublių. Mo
teriškas apsiaustas 400-600 rub
lių, vyriškas kostiumas 2,500 
rublių, vyriški batai 115 rublių, 
moteriški 82 rubliai. 

— Partija, vyriausybė, drau
gas Stalinas kasdien rūpinasi, 
kad darbo žmonių gyvenimas 
diena iš dienos gerėtų. Aš su 
džiaugsmu pasirašau naująją 
paskolą. 

Arba darL'ainkas P. Buro
kas kalbėjo. Vad 

— Mums, jaunimui, atverti 
visi keliai į darbą, į poilsį, į 
mokslą. Tai įmanoma tik mūsų 
šalyje. Aš nuoširdžiai skolinu 
savo santaupas. 

— Vilniaus Valstybinio uni
versiteto profesoriai, dėstyto
jai, studentai su dideliu pasi
tenkinimu sutiko Tarybinės vy
riausybės nutarimą dėl valsty
binės paskolos. — Aš iš visos 
širdies sveikinu naujosios pa
skolos išleidimą, — pasakė E-
konomijos fakulteto kolektyvo 
mitinge ketvirto kurso studen 

rinktos lėšos eis Rusijos elek
tros jėgainėms statyti. 

— „Drobes" fabrike darbi
ninkų ir tarnautojų mitinge, 
verpėja stachanovietė Grieb-
liauskaitė, pasirašydama pasko 
lą, savo darbo draugams pareis 
kė: ,,Mūsų darbu įgyti rubliai, 
kuriuos mes skoliname Tėvynei, 
bus naujas smūgis karo kursty 
tojams. Pasirašydama paskolą 
aš įsipareigoju kasdien įvykdy
ti išdirbio normą 160-170 pro
centų". 

Per kelias valandas „Drobės" 
fabrike daugiau kaip 70 procen 
tų visų darbininkų ir tarnauto
jų jau buvo pasirašę paskolą. 
Taigi, matome, kaip komunistai 
išnaudoja žmones ir stengiasi 
net paskutinį skatiką atimti 
„plačiosios tėvynės statybai". 

Inžinieriai į Rusiją 
Kauno politechnikos institutą 

baigia šiemet 307 žmonės. Jau 

atlaikytos pamaldos su pntai 
kintu pamokslu, o vakare, lie
tuviai su latviais ir estais rin
kosi St. Mary's salėje, kur, ang 
lų prieškomunistinio sąjūdžio 
remiami, turėjo vykusį minėji
mą. Šalia bendros paskaitos at
skiros tautybės pasirodė su sa
vo menine programa. Lietuviai 
suvaidino V. Švalkaus „Didžią
ją Auką", kuri žiūrovams pa
darė gilaus įspūdžio. 

— S. Lauciaus paminėjimas. 
„B. Lietuvio" 23 nr. Kultūrinio 
Gyvenimo skyriuje gražiai pa
minėtas rašytojas Stasys Lau
cius. Išspausdinti autoriaus 
trys eilėraščiai (Ilgesys, Rung
tynės, Septintame aukšte) ir į-
domus straipsnis „Rašytojo rū
pesčiai". J. Kuzmickis davė ra
šytojo asmens ir kūrybos ap
žvalgą: „Su S. Laucium susi-

1951 metais 55r/r> visų Lietu
vos pramonės darbininkų buvo 
moterys. Kaikuriuose Kauno 
fabrikuose moterų dirba net 
95%. Be kitų priežasčių, taip 
tvarkomasi dar ir dėl to, kad 
sovietai nori atitraukti moti
nas nuo šeimų, priversdami jas 
atiduoti vaikus į lopšelius ir vai 
kų darželius, kur jie jau nuo 

tas komjaunuolis A. Medelius-' ^ k o i r ^unų^ i n ž i n i e r i ^ Pa* 
k l skirstymas į darbą. Dalis jų pa 

, * * . . . , . . . ' reiškė norą vykti į didžiąsias 
Karšta, pritardami vyr.ausy- k o m u n i z m o s U t y b a s . D r g . P a . 

bes nutarimui, ragindami vie
ningai pasirašyti paskolą, taip 
pat kalbėjo vyresnieji dėstyto
jai P. Mačiulis, M. Ragevičius. 
Vienas pirmųjų- įrašė lape savo 
pavardę ekonomijos mokslų 
kandidatas J. Dagys. Per va
landą visas Ekonomikos fakul-

pinigis, baigęs elektrotechnikos 
fakultetą, vyksta į statomą 
Tachia-Tašo miestą, drg. Va
laitis į Stalingrado, o inžinie
riai — hidrotechnikai: Sodeika 
ir Želionis — į Kuibyševo hi
droelektrinių statybas. Atrodo, 

, kad daugelis lietuvių baigę moteto kolektyvas pasirašė pasko- , , , ° . . . . . . J t- f \ kyklas, turi nori nenori vaziuo-
lą. 

— Teises fakultete vienas 
.pirmųjų pasirašė paskolą profe 

pat kūdikystės gauna komums- , s o r i u s p P a k a r k H g P a t 3 

tiška auklėjimą. , g k o l o s p a v a d i n i m a s r o d o > k u r 

VlSOJe Lietuvoje vykdomos J e i s gautosios lėšos, — pasakė 
paskolos 

Šiuo metu Lietuvoje plačiai 
vykdomos paskolos valstybei. 
Jos paprastai vykdomos taip: 
darbininkai suvaromi į savo į-
monės klubą, ten jiems pasako
mos kalbos ir po to, vienam iš 
komunistų rodant pavyzdį, pa
sirašoma valstybės paskolos lak 

jis, pasirašydamas lape". 
Yra žinoma, kad visos tos su 

ti į Rusijos gilumą ir ten dirbti 
svetimiesiems. 

Studentai 
Lietuvos studentų daugelis 

išsiųsta į Leningrado, Maskvos, 
Gorkio universitetus, kad ten 
gautų marksistinį išauklėjimą. 

tikus". Viską apjungia aktua- gtas. Tą lakštą turi pasirašyti 
lus pasikalbėjimas — „S. Lau- ' v i s i darbininkai savanoriškai. 
cius apie savo kūrybą". 

\ 

X Kaze Kuraity te, „Aušros 
Vartų" Tunto skautė, Dubysos 
Draugovės draugininke, gavus 
atostogas išvažiavo į Kanadą 
aplankyti pažįstamus. 

X Petras Gensbigelis, gyve
nąs 3325 So. Lituanica Ave., 
Chicagoje, atsiuntė „Draugui" 
$1.00 auką, įvertindamas lietu
viškos spaudos reikšmę. 

X Mokytoja Sofija Jonynie-
ne vadovauja vaikų vasaros 
aikštelei. Praėjusį ketvirtadie
nį ji dalyvavo vaikams skirtoj 
programoj per Margučio radijo. 

— J. Gaidelis veda vyrų cho
rą. Bostono liet. vyrų choras, 
intensyviai rengiasi savo pir
mam koncertui, kuris įvyks š. 
m. lapkričio mėn. 16 d. So. Bos
tone. 

šiuo metu chore yra 36 vy
rai. Tikimasi, kad greitu laiku 
jo sąstatas padidės, iki 40 žmo
nių. Nuo pat pradžios chorui 
vadovauja komp. Julius Gaide
lis. 

— Gavo sidabro medalį. Gie
drė Ruseckaitė šiomis dienomis 
baigė Hartforde augšt. mokyk
lą — gimnaziją, gaudama si
dabro medalį ir už meną pagy
rimo pažymėjimą. Ji jau yra iš
laikius egzaminus į universite
tą, kuris jai paskyrė stipendiją. 

— Philadelphijos „Ateities" 
klubo tradicinė šių metų išvy
ka bus liepos mėn. 20 d. Ra-
venhill Akademijos parke, Ger-
mantovvn. Laukiama apsčiai 
svečių iš Baltimorės ir New 
Yorko. Dalyvauti kviečiami vi
si lietuviai, 

— Al. Astašaitls pasinaudo
damas atostogomis iš Detroito 
išvyko apžiūrėti tolimesnių apy 
linkių; pasiekė net Ontario pro
vinciją, Kanadoje. 

— Min. Br. Balučio paveiks
lą įsidėjo laikraštis „Gwiazda", 
šiltais žodžiais atsiliepdamas a-
pie neseniai J. Bachūno išleis
tą Balučio biografiją. 

— Lietuvių mokykla. Man-
chesterio lietuvių sekmadieni
nės mokyklos mokytojas Au
gustas Zubrickas su šeima ne
perseniai išvyko į Kanadą. Šiuo 
metu mokykloje sutiko dirbti 
mokyt. Dainauskas, gyvenąs 
Rochdale'je. Jis jau ir anks
čiau dirbo šioje mokykloje ir 
parodė daug meilės ir rūpes
tingumo. Tačiau apylinkėje y-
ra ir daugiau profesionalų mo
kytojų, kurie ligi šiol dar ne
įsitraukė į tremties pedagogi
nį darbą. 

— Skautų stovykla. Jau ga
lutinai nusistatyta skautų ir 
lietuviško jaunimo stovyklą su
organizuoti liepos 26 d. iki rug
pjūčio 4 d., Pietų Anglijoje, 
Brockenhurst, Oldbridge Hill, 
Gosling Farm. Liepos 26 d. vi
si stovyklautojai suvažiuoja į 
Londoną ir apsistoja Lietuvių 
Namuose. Londone išbūna iki 
liepos 28 d., apžiūrėdami įdo
mesnius muzėjus ir zoologijos 
sodus. Liepos 27 d. Lietuvių 
Namuose bus surengtas skau
tiškas laužas. Iš Londono į sto
vyklavimo vietą visi išvyks lie
pos 28 d. 

— Nauja knyga. Lietuvių Na 
mų B-vės leidykla baigia spaus
dinti naują Br. Daubaro knygą 
„Neramu buvo Laisvės Alėjo
je". Knygą spausdina Nidos 
spaustuvė. Iliustravo dail. K 
Dargis. Minima leidykla projek 
tuoja išleisti ir daugiau knygų. 

Štai keletas pavyzdžių: Vil
niaus Eidukevičiaus vardo odos 
ir avalynės darbininkai, gau
siai susirinkę įmonės klube, 
vadovaujant komiteto pirm. 
drg. Kuprimui, nutarė suteikti 
paskolą. Tos gamyklos stacha
novietė komjaunuolė J. Bačiu-
lytė pareiškė: 

H. SEIGAN 
• r 

KRAUTUVE VYRAMS 
4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 

Vidury bloko tarp 47th Ir 46th St. 
MES APRENGSIME JUS 

NUO PAT GALVOS 
IKI KOJŲ! 

V. V. 

ITALIJOJ 

— Trumano žodžia? italų 
spaudoj. Birželio 16 a. italų 
dienraščiai tarp kitų politinių 
žinių pirmuose puslapiuose 
spausdina JAV prezidento Tru
mano žodį, skirtą Pabaltijo Vai 
stybių Išlaisvinimo Kongresui, 
kurį suorganizavo to paties var 
do Komitetas. Prezidentas Tru-
manas tarp kitko tvirtina: 
„Jungtinių Valstybių Vyriausy 
be ir tauta jaučia instiktyvią ir 
gilią simpatiją vergijon pate
kusioms estų, latvių ir lietuvių 
tautoms. Simpatiją, griežtai pa 
smerkiančią okupantų prievar
tą, kurios įvykdytą Pabaltijo 
Valstybių įjungimą mes niekuo
met nesame pripažinę. Mes nie
kuomet neužmiršime mūsų drau 
gų pabaltiečių ir per jus siun
čiame jiems viltį stiprinantį pa
drąsinimą, kad jiems pakaktų 
jėgų ir kantrybės ištverti už
dėtą žiaurią tironiją ir kad vėl 
galėtų naudotis nepriklausomy
be ir laisvę laisvųjų tautų ben
druomenėje". 

— Lankosi svarbiais reika-
Naujagimiai. Nottingha-' iais. Lietuvių šv. Kazimiero Ko 

me birželio 15 d. buvo pakriks-, legijos rektorius, prel. Tulaba, 
tyti du lietuviukai: Skvereckai išvyko į Austriją, kur susitiks 

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

Apsirūpinkite vasaros sezo
nui naujais vasariniais rū
bais, kurių turime didelį 
pasirinkimą. 

Mm 
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čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

Dėl jūsų patogumo krautuve 
yra adara ir sekmadieniais nuo 
9:30 Iki 2 vai. p. p. 

• 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKfiJIMAMS 

Neimante jokio nuošimčio 
už išsimokejinnis 

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

<{r 

ir Kiburai džiaugiasi sulaukę po 
antrą kūdikį. Sveikatos ir gra-
žios ateities! 

— Nedarbas. Tekstilės cent« 
ruose su darbais kol kas sun
kiau. Tačiau atrodo darbo pa
kanka kitose darbo šakose.. 

su visais tremtyje esančiais lie
tuvių vyskupais ir aptars pa
šaukimų ugdymo bei Kolegijos 
išlaikymo problemas. Iš ten 
vyks į Vokietiją, kur numato 
aplankyti lietuvių Sielovados 
įstaigą ir Vliką. 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
AID OVKRSF.AS, Inc., S183 S. Hnlstcd St., Chicago 8, tol. DA 6-38.19 
HendrovS siunčia muisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, Ift-
•kyrui SSRS. Pristatymai trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
iš Europos sandelių. Pilnus draudimas. Krikai, pilno slunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 3 — $0.20 
|4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

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

šokolado 
cukraus 

1 sv. 
1 sv. 

Siuntinys N r. 10 — $0.05 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 s v. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 0-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. gryn. kiaul. taukų $5.25 

\ 
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