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K&IP 
Ką pasakoja vokietis apie Lietuvą?' ^SJS^JSSS. 

VARO! KOLKOZUS 
LEGIONIERIAI ŠILTAI SUTIKO 

Jaunas vokietis pasakoja: 
„Kai mano tėvai Karaliaučiu

je mirė badu ir giltinė vis daž
niau ėmė žvelgti man j akis, nu
tariau ir aš pasekti kitų vokie
čių pėdomis — eiti Lietuvon iš
sigelbėjimo jieškoti. 

Nors ir tūkstančiai mūsų tau
tiečių buvo užplūdę Lietuvą, o 
milionai rusų ją plėšė ir teriojo, 
nė vienas lietuvis neišleido mūsų 
be duonos kąsnio. 

Po ilgo bastymosi, atsidūriau 
Gegužynės kaime, netoli Kėdai
nių. Cia pas vieną ūkininką ra
dau prieglaudą ir darbą. Nors už 
vokiečio priglaudimą lietuviui 
ūkininkui grėsė kalėjimas, jis 
neišsigando bausmės ir mane lai 
kė kaip tikrą savo sūnų. 

Mano šeimininkas turėjo 8 ha 
žemės, bet netrukus buvo privers 
tas stoti kolchozan. 

Apie tą „savanorišką" stojimą 
buvo pranešta su didele pompa: 
visi ūkininkai milicijos buvo prie 
varta suvaryti aikštėn ir, muzi
kai grojant maršus, kiekvienam 
buvo kišamas lapas pasirašyti. 
Jei kas nepasirašė, komunistų 
buvo pasveikintas „gražiais kom 
plimentais" ir pažadais netrukus 
išvežti ten, kur gyvena meškos, 
atseit, Sibiran. Tačiau atsirado 
tokių, kurie grasinimų nepabūgo 
ir „savanoriško sutikimo" stoti 
kolchozan nepasirašė. 

Pabėgo ežeran 
BISHOP, Cal. — Buvęs prezi

dentas Herbert Hoover pabėgo 
iš gaisro, kai jo namas užsidegė. 
Vasarojimo namas visai sudegė. 

Hooveris, kuris dabar turi 78 
metus amžiaus, pabėgo su savo 
svečiais iš degančio namo į eže
rą, kai juos pažadino kaimynas. 

Stambi klaida 
VVASHINGTON, — Naujos rū

šies sprausminis lėktuvas per 
klaidą nušovė B-17 bombonešį, 
kuriame buvo aštuoni įgulos na
riai. Nelaimė įvyko Meksikos 
įlankoje. 

Tūkstančiai 
BEIRUT, Lebanon. Tūkstan

čiai islamo tikėjimo žmonių ke
liauja į Mecca ir gauna kelionę 
lėktuvais nemokamai. Jungtinės 
Amerikos Valstybės nusiuntė 13 
lėktuvų iš Vokietijos, kad padė
tų pergabenti maldininkus į jų 
šventovę. 

Partizanai, kurių Lietuvoje 
yra labai daug, visokiais būdais 
trukdo rusams įvesti savo „tvar 
ką". Aršesnių komunistų kai
muose iš viso nesutiksi, o jei iš 
kur nors ir atvyksta, tuojau par
tizanų būna sulikviduojamas. 

Partizanų veikla Lietuvoje 

1950 m. vasarą partizanai at
vyko Laužunavos sovehozan ir 
išsivarė iš ten visus gyvulius, pa
ėmė vežimus ir išvežė visus ja
vus, gi rusų sargybinius nugin
klavo ir surišo. 

Lukšės girioje buvo didelis 
partizanų bunkeris ir apie jį 
1951 m. kažkas pranešė rusams. 
NKVDistai, žinodami vieną par
tizaną, pasiėmė jo motiną ir, nu-
sivežę ją į mišką, liepė partiza
nams pasiduoti, grasindami mo
tiną žiauriai nukankinti, jei ne
pasiduos. Bet moteris buvo gud
ri: suprasdama, kad jai vistiek 
reikės mirti, pasivadino NKVD 
viršininką į šalį ir jam pažade-^ 
jo partizanus prikalbinti pasi
duoti, jei tik jis jai leis nueiti į 
bunkerį. Enkavedistas sutiko ir 
moteris nuėjo bunkerin. Po ko
kio pusvalandžio, vietoj pasida
vę, partizanai atidengė į rusus 
smarkią šautuvų ir kulkosvy
džių ugnį. Bet, atvykus daugiau 
rusų, partizanų jėgos išsisėmė ir 
keli likusieji gyvi išsisprogdino 
su visu bunkeriu. Su jais kartu 
didvyriškai žuvo ir partizano mo 
tina. 

Sunkus gyvenimas 

Gyvenimas Lietuvoje yra ne
pakeliamas, ką vaizduoja ir šie 
keli dainelės posmai: „Mūsų tė
velių daug išvežtų, mūsų brole
lių daug iššaudytų. Durys, lan
geliai jau išdaužyti, kiemo var
teliai jau išlaužyti. Greitai su
griaus mūsų sodybas ir suvarys 
mus į kolektyvus..." 

Ne tik lietuviams Lietuvoje 
gyvenimas kartus — ir žydai 
pradeda keikti Staliną. Jų jau 
daug esą išvežta Sibiran ir dar 
daugiau žadama išvežti. Visi, ku 
rie gauna laiškų iš vakarų, kurie 
buvo į getto patekę, bet vokiečių 
nebuvo nužudyti, yra apkaltinti 
bendradarbiavę su gestapo ir su
iminėjami. 

Žmonės blaškosi sielvarte ir 
nežinioje. I r niekas neateina 
jiems pagalbon. Jie meldžiasi 
Dievui ir pradeda nustoti pasi
tikėję Juo. Iš daugelio lūpų gir
dėjau sakant, kad velnias yra 
Dievą nugalėjęs... 

Kėdainiuose viena bažnyčia už 
daryta ir kunigas išvežtas. 

Skaudu man darosi, kai pri
simenu tą mielą kraštą, kur žmo 
nės mane daugiau mylėjo ir at
jautė, kaip savieji čia, Vakaruo
se. Jie teisingai sakydavo: 
„Heinze, o kas mus priglaus, jei 
atbėgsime į Tavo kraštą?" Aš 

bų pasaulio ir Vokietijos tradi
cinė draugystė pablogės, jei Vo
kietija mokės pinigus Izraeliui 
už žydų persekiojimą prieš ka
rą ir karo metu Vokietijoje. To
kiais žodžiais įspėjo Arabų lyga 
Vokietijos vyriausybę. Arabai 
tebėra karo stovyje su žydų vals 
tybe. Ir jie nusiskundžia, kad 
Palestinoje apie milionas arabų 
buvo išmesti iš savo namų. 

Pačiupo $65,000 
VVASHINGTON. — Policija 

pranešė, jog vagiliai pagrobė 
$65,000 iš Brinks ginkluoto au
tomobilio, kai keturi sargai už
kandžiavo. Vagiliai pražiopsojo 
dar $104,000, kurie buvo taip pat 
automobilyje. Ginkluotas auto
mobilis buvo užrakintas, bet ne
apsaugotas. 

Vagys jau sučiupti. 

Sukilimas • • • 

Pavartojo ginklą 
SEOUL, Korėja. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių 8-toji armi
ja pranešė rugpjūčio 26 d., kad 
sargybiniai sužeidė 38 raudonuo 
sius karo belaisvius rugpjūčio 11 
d., kad būtų numalšinta demons 
tracijos, kurias sukėlė žinomi 
nenuoramos komunistai Koje sa
loje. Amerikiečiai sargybiniai tu 
rėjo pavartoti ginklą, kai nieko 
nepagelbėjo ašarinės granatos. 

Gali išaugti 
Didicas vulkanas, esantis 38 

mylios šiaurėje nuo Luzono, vėl 
pradėjo veikti. Jis išaugo per du iš Marshalo plano sumų gavo du 
mėnesius į 100 pėdų. Jis pradėjo milionus DM paskoloms gyvena-
reikštis 1856 m. Tai dar yra kū- mųjų namų tremtiniams staty-
dikis tarp pasaulio vulkanų, bet bai. Iki šiol tam reikalui bankas 

HAVANA. — Emilio Ochoa, 
politinės partijos prezidentas, 
griežtai nusistatęs prieš Cubos 
prezidento Fulgencio Batistą re
žimą, buvo areštuotas ir yra kai 
tinamas, kad per televiziją ragi
nęs kubiečius prie sukilimo. 

• 

200 inžinierių 
VVASHINGTON. — Mutual se-

eurity agentūra pranešė, kad 
bus išleista $200,000, kad atga
bentų daugiau kaip 2000 Euro
pos inžinierių į Chicagą inžinie
rių suvažiaviman, kuris įvyks 
kitą savaitę. 

4 misionieriai 
HONG KONG. — Trys Aus

tralijos lakūnai, kurie buvo pa
leisti iš Canton kalėjimo, pareiš
kė, jog į tą kalėjimą komunistai 
įmetė keturis katalikų misionie
rius. 

Grįžo karalius 
AMMAN, Jordan. — Naujas 

Jordan karalius Hussen, 17 me
tų, grįžo iš Šveicarijos, kur jis 
mokėsi, į Jordaną. Jis užims savo 
tėvo Talal karaliaus sostą. Jo tė
vas nesveikas ir netinka valdyti 
karalystės. Minia jauną karalai
tį tikrai džiaugsmingai ir nuo
širdžiai sutiko. Dabar kraštą vai 
do regentų taryba. Hussen įženg 
siąs į sostą kitais metais, kai su
kaks 18 metų amžiaus. 

Oras, tėvas 
OSLO, Norvegija. — Prezi

dento Trumano duktė Margaret, 
dabar keliaujantis po Europą, 
kalbėjosi su spaudos atstovais 
apie orą, tėvą, spalvotą televizi
ją ir savo palydovus. Vakar ji iš 

Gen. Dwight t>. Eisenhoweris ir jo žmona sveikinami 34-tame 
Amerikos legionierių suvažiavime New York. (INS) 

Neturi Korėjos taikos plano 
SPRINGFIELD, 111. -*- Gub. 

Stevenson, demokratų partijos 
prezidentinis kandidatas, panei
gė per savo tarpininką, kad jis 
laikąs slaptą planą dėl Korėjos 
karo baigimo, kaip kaltino jį 
sen. Nixon, respublikonų parti
jos kandidatas į viceprezidentus. 

Stevenson dar prieš keturias 
savaites nominuojant jį į prezi
dentus, priėmė tylos politiką Ko 
rėjos klausimu. Jis tos tylos nė
ra sulaužęs. 

Stevenson gynė Korėjos karą 
ir kritikavo tuos, kurie Korėjos 
karą vadina Trumano karu. 

Stevenson ir dabar, paklaus
tas korespondentų Korėjos karo 
reikalu, švelniai pro tą klausimą 
praeina. 

VValter Reuther, United Auto
mobile Workers unijos pirminin
kas, gyrė gub. Stevenson kaipo 
vyrą, turintį „socialinį atsako
mybės jausmą", ir jis tiki, jog 
Stevenson laimėjimas yra tikras 

Reuther įsitikinęs, kad Stevn-
son yra daugiausia nepriklauso
mas kandidatas už bet kurį kan
didatavusį į JAV prezidentus. 

Reuther, kuris kritikavo gen 
Eisenhowerio kandidatūrą, atsi
sakė pareikšti, jog jis manąs, 
kad Eisenhoweris turi „socialinį 
atsakomybės jausmą". 

Retfther pareiškęs, jog jo va
dovaujama unija rems Stevenso-
ną, nes demokratų platforma yra 
daugiau patenkinama negu res
publikonų partijos. 

Taft ir gen. Eisenhower 

"Teka kaip sausas upelis" 
Eisenhov/erį palaiką laikraščiai nori daugiau aiškumo 

NEW YORK. — The Scripps-
Howard laikraščiai, kurie palai
ko gen. Eisenhowerį į preziden
tus, pareiškė rugpjūčio 25 d. edi 
toriale, kad „Ike teka kaip sau
sas upelis". 

Pirmojo puslapio editoriale 
New Yorke World - Telegram ir 
Sun paklausė: „Ike, kada mes 
pradėsime?" ir ten parašyta: 
„Mūsų 19 laikraščių, spausdina
mų miestuose nuo rytų pakran-
čio iki vakarų, korespondentai 
susidaro įspūdį, kad „Ike teka 
kaip sausas upelis". Toliau tie 
patys laikraščiai pastebi, kad jie 
pasitiki gen. Eisensowerio gero
mis savybėmis, bet iki šiol jis 
dar nėra parodęs savo stiprybės. 

The Scripps- Howard laikraš
čiai yra įsitikinę, kad gen. Ei-
senhoweris tikrai parodys savo 
galybę, kai prasidės intensyvi 
kampanija į prezidentus, jei jis 
to nepadarys, turės vėl grįžti į 
Columbia universitetą ar į savo 
Pennsylvania ūkį. 

Daug kas buvo nepatenkinti 
gen. Eisenhowerio pasikalbėji
mu su spaudos atstovais Kan-
sas City, Kas., kai jis gynė gen. 
George C. Marshall prieš sen. 
McCarthy (R. Wisc.) puolimus. 

shallo, kaipo specialaus ambasa
doriaus Kinijai, veikla sudaro 
juodą lapą Amerikos diplomati
jos istorijoje". Girdi, dėl jo JAV 
neteko Kinijos kaip sąjunginin
kės ir prasidėjo karas Korėjoje. 

Kai kas nori pakeitimų admi
nistracijoje ir politikoje, todėl 
jie ir reikalauja, kad gen. Eisen-
hovveris aiškiai pasisakytų ko
kie tie pakeitimai būsią. 

št^ m II Vakarų rūbai 
BERLYNAS. — Rytų Vokieti

joje, sovietų zonoje, policija už
vedė įtartinųjų sąrašą. Tarp įtar 
tinųjų asmenų yra ir tokie įtar
tini asmenys: tinginiai, kurie 
dažnai vyksta į Berlyną, kurie 
dėvi „Vakarų rūbus" ir prostitu
tės. 

Kelsis 
PUSAN, Korėja. — Korėjos 

valdžios pareigūnai kitą savaitę 
vėl persikels į apgriautą sostinę 
Seoul. 

Teisman 
NEVV YORK. — Federalinė 

grand jury patraukė atsakomy
bėn 65 asmenis praeitą pirma-

CLEVELAND, Ohio. — The 
Cleveland News rugpjūčio 25 d. 
pareiškė, jog senatorius Taft (R. 
O.) rems gen. Eisenhowerį į pre
zidentus, jei Eisenhoweris tikrai 
palaikys svarbiausius klausimus. 

Laikraščio politinis redakto
rius Jack Kennon pareiškęs, jog 
jis sužinojęs, kad senatorius 
Taft, kuris dabar atostogauja 
Murray Bay, Kanadoje, nerems 
gen. Eisenhowerio, jei šis ne
kreips dėmesio į Tafto politiką. 

Senatorius Taftas norėtų ži
noti: 1) kokios nuomonės yra 

dėl Taft - Hartley darbo įstaty
mo, 2) ar jis yra nuoširdus dėl 
60 bilionų dolerių biudžeto dėl 
federalinės valdžios 1954 m., ir 
3) labiausiai Taft norėtų žinoti 
ar gub. Dewey tinka Eisenhowe-
rio kampanijoje. 

Yra gandų, kad sen. Dirksen 
tarėsi su Eisenhoweriu, kad su
žinotų kokios yra nuomonės di 
deliais klausimais. 

Dedama pastangų, kad sen. 
Taft susitiktų su gen. Eisenhc-
weriu. 

Sov. Rusijos saitas karas 

jis gali išaugti į milžiną. 

žinojau, kad čia kitaip jie būtų'Oslo išvyko į Paryžių. Ji labai 
sutikti, bet jiems to nesakiau... I patenkinta, kad gali aplankyti 
Kam juos graudenti, kai ir taip įžymias vietas, 
kruvinų ašarų Lietuvoje upeliai 

Susidūrė 
HONG KONG. — Du britų la

kūnai žuvo, kai du lėktuvai su
sidūrė ir įkrito į jūrą. Vieno la
kūno lavonas atrastas. 

Naujas viršininkas 
CHICAGO, 111. — Vincent F . 

Werner, 65 metų, pašto viršinin
ko padėjėjas ir Chicagos pašto 
ofise dirbęs 45 metus, rugpjūčio 
25 d. paskirtas Chicagos pašto 
viršininku. Jis pradės eiti parei-

Igas nuo šio sekmadienio. 

teka". 
Taip baigė savo pasakojimą 

jaunas vokietis gražia lietuvių 
.kalba. 

Du milionai 
VOKIETIJA. — „Bank fuer 

Vertriebene und Geschaedigte" 

jokių sumų neskyrė ir gyvena
mųjų namų statybai paskolų duo 
ti negalėjo. 

Ir gen. Eisenhowerį palaikantie- dienį dėl 500 milionų dolerių ver 
ji laikraščiai rašo, jog „gen. Mar tės aukso ir deimanto šmugelio. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Gen Eisenh&iveris susitiks rugsėjo 5 d. su respublikonų 

partijos vadais iš Illinois, Indianos ir Michigan valstybių Chicago-
je. Prieš tai jis pasakys rinkiminę kalbą Philadelphijoje. 

— Rugpjūčio 26 d. Lewis pradėjo tartis su kieto anglio gamy
bos pareigūnais. Prieš kiek laiko tie pasitarimai buvo nutrūkę. 
Šią savaitę 75,000 kieto anglies darbininkų nedirba, išjturių 90 
proc. koncentruojasi Pennsylvania apylinkėje. Mat, Lewis išleido 
proklamaciją, kad būtų pagerbti žuvę darbininkai anglies kasyk
lose. Jie švęs iki Labor pay. 

— Korėjos karo paliaubų derybos šiandien vėl pradedamos, 
pa keturių savaičių atostogų. 

— Gen. Hoyt Vandenberg, oro jėgų štabo viršininkas, po vi
durių operacijos, vėl grįžo prie pareigų. 

— Korėjoje per 794 karo dienas 18,185 amerikiečiai žuvo, 
84,569 buvo sužeisti ir 12,619 dingo; viso 115,373 amerikiečiai yra 
nukentėjusiųjų nuo karc\ sąraše. 

— Vakar Buenos Aires vidurmiestyje įvyko didelis para4zs, 
kuriuo buvo pagerbta Jieva Peronienė, mirusi prieš mėnesį. 

— Du tūkstančiai plieno darbininkų Clevelande vakar grįžo 
į darbą, po vienos savaitės streiko. 

— Šiandien gub. Stevenson išvyko į New York. Mankus jam 
pristatė tris rūbų eilutes. 

— Du transportai šiomis dienomis parvežė iš Korėjos 4,679 
karo veteranus. 

LONDONAS. — Laikraštinin
kas VVilliam McGaffin praneša iš 
Londono, jog Sovietų Rusija ne
siruošia nei taikai, nei karui, bet 
yra nusistačiusi ir toliau tęsti 
šaltąjį karą. 

Kremliaus ponai galvoja ir tu 
ri vilčių, kad šaltu karu jie galės 
sugriauti Vakarų ekonomiją ir 
tuo pačiu privesti Vakarus prie 
depresijos. 

Kai kurie britai per kelias die 
nas studijavo Sovietų Rusijos 
naują 5 metų planą ir jie priėjo 
tų išvadų, kurios buvo pradžioje 
pareikštos. 

Gerai išstudijavę Sovietų Ru
sijos penkerių metų planą, priei
na išvados, kad Rusija dar labai 
toli nuo savo užsibrėžtų tikslų ir 
negali prilygti Vakarams savo 
pajėgingumu. 

Sovietų Rusijos gyvenimo ste
bėtojai nurodo, kad rusai per 
metus pagamins 70 milionų tonų 
aliejaus, 44 mil. tonų plieno, 34 
mil. tonų geležies ir 373 mil. to
nų anglies, — jei jie pasieks už
sibrėžto tikslo. Tai nerodo Sov. 
Rusijos stiprybės. 

Pvz. 1950 m. visame pasaulyje 
buvo pagaminta 185 mil. tonų 
plieno, kurio 86 milionus paga
mino Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Tais metais aliejaus pa
saulyje buvo pagaminta 1,460 
mil: tonų, iš kurių Jungt. Ameri
kos Valstybėms priklausė 500 

j milionų tonų aliejaus. 
Sovietų Rusija nė 1955 m. ne

galės prilygti kapitalistiniam pa 
šauliui. 

Kalendorius 

Rugpjūčio 27 d. Sv. Juozapas 
JKalasanktas; senovės: Visgirdis 
' ir Didirė, rugpjūčio 28 d. šv. 
Augustinas; senovės: Liukas ir 
Kantminė. 

ORAS: dalinai apsiniaukę. 
Saulė teka 6:10 vai. o leidžiasi 

7:35 vai. 

Kai atsisakė 
PERMATANG TINGI, Mala

jai. __ 66 kiniečiai, gyveną šiau
rės Malajų kaime, buvo britų iš
gabenti į stovyklą, kai jie atsi
sakė bet ką pasakyti apie parti
zanus. Visi jų dalykai paliko kai 
me. 

Didelis paradas 
NEW YORK. — Vakar New 

Yorke maršavo apie 100,000 le
gionierių, buvo įvairus ir didin
gas paradas, kuris tęsės 12 va
landų. New Yorkas dar tokio 
parado nėra matęs. 

Areštavo tėvą 
MIAMI, Fl. — Buvęs krautu

vininkas John Maskal, 57 metų, 
mirtinai subadė savo 18 metų 
raišą dukrą. Policija jį areštavo. 
Jis policijai pareiškęs, kad jis 
ją nužudęs, kad negalėjęs pa
kęsti jos skausmų. 

Tarėsi 
NEVV YORK. — Gen. Eisen-

howeris turėjo svarbius strate
ginius pasitarimus su dviem žy
miais respublikonų partijos va
dais. Jis taip pat tarėsi ir su 
John Foster Dulles, respubliko
nų užsienio politikos ekspertu ir 
generolo patarėju tarptautiniais 
klausimais. 

x. Vel aliejus 
TEHERAN, Iranas. — Alton 

Jonės, Cities Service Co. prezi
dentas, iš New Yorko, nuvyko į 
Iraną, kur ji pakvietė premje
ras Mohammed Mossadegh. Jie 
tariasi aliejaus klausimais. Jo
nės nuvykimas į Iraną, britus 
gali paskatinti padaryti kaikurių 
nuolaidų aliejaus ginče. 

http://LlthtuutU.11
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Skyrių veda psktn. ALI^AS VALATKAITIS, 
Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

m - -i— 1 — •— '" Į 1 Į nu •• i • n - — n • 

RINKIMAI IAU PASIBAIGĖ 
Šią vasarą vyko koresponden SKAUTYBfi BERNIUKAMS 

ciniai vyriausiųjų PLSS orga- Skautybes įkūrėjo lordo Ba-
nų rinkimai. Buvo renkami ke- den-Powell'io pagrindinę kny-
turi Pirmijos nariai (vieton gą "Skautybe Berniukams" lie-
baigusių savo kadencijas), Gar tuvių kalba yra nutarusi išlei-
bes teismas ir Revizijos Komi- sti Brotijos Vadija. Leidimu rū-
sija. Suskaičiavus balsus paaiš- ' pinsis Brolijos Spaudos ir In 
kejo, kad j Pirmiją išrinkti formacijos Skyrius, 
sktn. sktn. Končius 120 balsų, ] 
dr. Budrienė 87 b., VaičiūnienS^ 
72 b. ir Korzonas 62 valsais. J 
Garbės Teismą — sktn. sktn. j B r o l i j o s V ad i j a y ra numačiu 
Plateris 131 b., Aglinskas 130 K 1 9 5 3 m v a s a r ą ( b i r ž e l i o g a . 
b. ir Lukoševičius 87 b. Į Re
vizijos Komisiją — sktn. sktn. 
Kizlaitis 139 b., Žilinskas 114 
b. ir Petuchauskas 110 balsų. 

Nuoširdžiai sveikiname nau
jai išrinktuosius pareigūnus, 
broliškai linkėdami geriausios 
sėkmes priešakinėse tarnybos 
Dievui, Tėvynei h art imui fron
to linijose. 

GIMNAZIJOS ŠELPIMO 
REIKALAI 

Turėtasis pasitikėjimas visuo 
mene ir jaunimu neliko apvil
tas. Dar nespėjus platesniu ma
stu suorganizuoti nuolatinę rin 
kliavą mūsų gimnazijai Diephcl 
ze paremti, JAV Rajono Vadui 
sktn. M. J u r k š a i ^ v a i r ū s asme
nys jau pasiskubino prisiųsti 
aukų pinigais, už kurias auko
tojams reiškiama nuoširdi pa
dėka. Gautieji pinigai sunaudo
ti paketams, kuriuos sktn. M. 
Ju rkšas jau išsiuntė j Diephol-
zą. 

Visais gimnazijos šelpimo rei 
kalais kreiptis šiuo adresu: Mr. 
Mar tynas Jurksa , 1441 So. 49 
Ave., Cicero 50. Illinois. Tele
fonas: OLimpic 2-3157. 

ŠELPSIME DAR V I E N 4 
MOKSLEIVI 

Chicagos lietuvių skautų 
"LituanicDs" Tunto Vadija sa
vo š. m. rugpjūčio m. 24 d. su
eigoje nutarė išlaikyti vieną 
Vasario 16-sios gimnazijos mok 
sleivį ir čia pat sudėjo pinigus, 
kurių nuolatiniu iš tunte vadi-
jos narių surinkimu ir išsiun
timu gimnazijai apsiėmė rūpin
tis sktn. Tallat-Kelpša. Sueigo
je taip pat nu ta r t a aktyviai da
lyvauti organizuojamoje nuola
tinėje rinkliavoje gimnazijos 
naudai. 

PAGALBA ARTIMUI 

Chicagos ir Cicero skautai-
tės ir šiais metais imasi inicia
tyvos suorganizuoti tradicinį 
paketėlių siuntimą j Vokieti
ją lietuviams ligoniams Šv. Ka 
ledų proga. Tam tikslui skau-
tai-ės eis r inkti aukas su au
kų lapais. Tikimasi, kad ir šiais 
metais geraširdžiai tautiečiai 
neatsisakys paremti šį kilnų 
skautišką darbą artimui sušelp 
ti gausia auka. 

Brolis Uodas 

s ta tė sekančius metinius mokės 
čiua: 

1) Nario mokestis: skautinin 
kams $3.00; sk. vyčiams $2.50; 
sk. vyčiams moksleiviam $2.00; 
sk. vyčiams kandidatams $2.00; 
jūrų ir oro skautams $2.50; jū
rų ir oro sk. moksl. $2.00; 

SKAUČIŲ DIENOS 
"KIRBYNfiJE" 

Rugpjūčio 16 d. Bostono, 
VVoręesterio ir Norwoodo skau 
tės grįžo iš 2 savaičių t ruku
sios stovyklos — Camp Kirby, 
West Townsend, Mass. Skau
tės šią stovyklą praminė "Kir- j ^ a u t a m $1.50; "skautam moks-
uyne". Stovykla labai gerai pa- | l e i v i a m a ^LQQ. vilkiukams 
sisekė. Už "Kirbynės" stovyk- , $ ( ) 5 Q 

los puikų pravedimą tiek skau 

ŠVENTĖME 35 METŲ 
SUKAKTĮ 

le ir liepos pradžioje) suruošti 
bendrą JAV ir Kanados Rajo
nų stovyklų netoli Niagaros 
krioklio Kanados teritorijoje. 
Stovyklautų sk. vyčiai, skautai 

)ir vilkiukai. Stovykla atžymėtų 
mūsų Sąjungos 35 m. sukaktj . 

R E G I S T R I O K I M f . S P A S 
AMERIKIEČIUS 

Brolijos Vadija ragina visus 
Brolijos vienetus registruotis 
vietinėse skautų organizacijose. 
Tikimasi, kad, tur int didesnį 
skaičių pripažintų vienetų, su-

I stiprės galimybės iš Tarptaut i -
!nio Skautų Biuro išsikovoti vi-
isos Brolijos pripažinimą. 

SKAUTŲ VYČIO SĄSKRY
DŽIO LEIDINYS 

Atspausdintas "Mūsų Vyčio" 
išleistas (medžiagą surinko p3. 
A. Augustinaitis) specialus są-

1 skrydžio dalyviams skir tas lei
dinys jau visiems išsiuntinėtas. 
Dalis šio leidinio sugrįžo, nera
dus adresato. Tą leidinį nega
vusieji, o taip pa t sk. vyčiai . 
(suprantama, tik davę sk. vy
čio įžodį), kurie ir nebuvo už
siregistravę sąskrydžio rengi
mo proga, bet norėtų tą leidinį 
įsigyti, prašomi kreiptis šiuo 
adresu Mr. Albertas Augusti
naitis, 3727 So. Lowe St., Chi
cago 9, Illinois. 

N E W YORKO SKAUTAI 
VYČIAI 

New Yorko sKautų vyčių 
draugovė nors ir gerokai apkar 
pyta dėl ėmimų į kariuomenę, 
pajėgė surengti rugpjūčio 15— 
17 d.d. savaitgalio stovyklą La
pienės vasarvietėje, Long Is -
land, N. Y. Stovykla praėjo su 
pasisekimu, apvainikuotu įdo 

miu užbaigiamuoju laužu. Tu
rėjome netoli 100 svečių, kurių 
tarpe buvo ir mūsų pirmūnas 
vyr. sktn. Pe t ras Jurgėla. 

Vyks tan t namo iš stovyklos 
įvyko nelaimė; viena svečių ma 
šina paslydusi atsimušė į tele

fono stulpą. Dvi mergaitės sun 
kiai sužeistos, kiti lengviau ar
ba visai nenukentėjo. 

Skautai vyčiai dėkoja sve-
•čiams už atsilankymą į jų sto 
vykią, o sužeistosioms sesėms 
linki greičiau pasveikti ir su
rengti savo stovyklą. R. Kezys 

tės, tiek jų tėvai y ra nuošir
džiai dėkingi pasišventusiems 
skaučių vadovėms—psktn. Ele
nai Gimbutienei ir skltn. Vidai 
Karosaitei. Joms talkininkavo 
kitos, savaitgaliais "Kirbynėn" 
iš miesto ištrūkusios vadovės. 

Skautės tar ia širdingą ačiū 
visiems bičiuliams — automobi
lių savininkams, nuvežusiems 
jas į stovyklavietę ir parvežu
siems namo. 

NAUJU METINIAI MOKES
ČIAI 

2) Jambores mukestia visiem 
Brolijos nariams, išskyrus skau 
tus moksl. ir vilkiukus, $0.50. 

Šie pinigai bus nau-
domaji paremti- reprezenta
cinį vienetą, atstovaujantį Bro 
l ją, kas 4 m. vykstančiose ta rp 
tautinėse jamborėjose. 

3) Savišalpos mokestis vi
siems Brolijos nariams, išsky
rus skautus moksl. ir vilkiukus, 
$0.50. Pinigai skiriami pirmoje 
eilėje Vokietijoje esančių viene
tų rėmimui. 

4) "KrivulSs" mokestis va-

N Nario mokestis skirs tomas: 
skilčiai — būreliui 10%; Rajo
no V a d e i v a i — 1 5 % ; Ra
jono Vadui — 5 % ; Brolijos 
Vadi jai, PLSS Pirmi jai ir skau 
tiškai spaudai 60%. 

Augsčiau nustatyt i mokes
čiai taikomi JAV, Kanados ir 
Australijos rajonams. Vokieti
jos. Rajonas nuo jų atleidžia
mas Kitų rajonų vadeivoms 
paliekama teisė nustatyt i mo
kestį, atsižvelgiant į tų kraštų 
sąiygas. Skautininkai ir skau
tai, nepriklausą vienetams, mo
ka mokesčius tiesioginiai vadei
vai. 

Brolijos Ūkio Skyriaus Vedė
jas artimoje ateityje išsiunti
nės vienetams per vadeivas pa-

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 

stoviu dienraštis, o skelbime 
Kaina yra prieinama visiems. 

Tel. oflHo III-:. 4-H6H0, rez. P U . 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL.: 1—4 Ir 6—§ 
icštadloniats nuo 1 Iki 4 vai. p.p 

Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

TeL: Ofiso VI.7-flr.S3, rez.ittt.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Itoad 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad ir sekmad. ofisas uždaryta* 

SeStad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
RezlO. 8241 U . 60TII VI..M I 

Dr. Edward B. MURASKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHTRURGAi* 

2 7 0 0 We*t 7 U t S t 
(yr i s Californla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 T.v. šeštad nu-
2 lkl 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. Gilo. 6-1321 
Jei neatsiliepia Vlnoennes 0-3000 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-8778 

Vyriausias Skautininkas r.u- Idovams $1.00. 

ruoštų žinių lapus, kuriais bus . T e i . : of i™ HK.4-5849, re*.HE.4-2324 
vykdoma narių registracija, I QRt PETER T. BRAZIS 
mokesčiu ir spaudos rėmimo j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
kontrole ir vienetų invento-1 6757 So. Western Ave. 
riaus surašymas. Mokesčių įmo!V A T j- ' *™čiad tr *csta<i., pasai eu-

i ,i<.ii,i.-i dienomis nuo -kejimo terminas 
džio m. 1 d. 

s. m. gruo-

rf 

SKAUTIŠKOS SPAUDOS 
FRONTE 

"Lituanicos" Tunto Vadija 
nutarė pra ly t i individualiai vi
sus "Skautų Aido" neužsip;e-
numeravusių fckautų tėvus tą 
laikrašti tuojau užprenumeruo
ti. Kiekvienoje šeimoje, kur 
y ra vienas ar daugiau skautų, 
būtinai turi būti prenumeruoja
mas bent vienas egz. "Sk. Ai
do". Be to, apsvars tyt i ir kiti 
galimi skautiškos spaudos fi
nansavimo būdai. 

• • • • - • 

IRIOJO BROLIS I KARUŽĘ... 

Aktyvus New Yorko ūkautų 
veikėjas Vacys Mikalauskas, 
vienintelis New Yorko sk. vy
čių a ts tovas Chicagoje įvyku
siame sąskrydyje, taip pa t uo
lus Brooklyno "Operetės" cho
ro narys , š. m. rugpjūčio 25 d. 
išvyko atlikti karinę prievolę. 
Linkime mūsų darbščiajam bro 
liui sėkmės kario uniformoje, 
o ją palikus, vėl užsidėti skau
to uniformą. , 

, .New Yorko Skautų Vyčių 
Draugove t 

fci 

Pas Budriką yra Jauta visii žymiausių išdirbysčiiį pečiai: 
aliejiniai, gariniai, angliniai. JjjĮy seną pečių priimsim mainais. 

Enjoy a houseful of heat with so little fuel -
Furnace volume heat for the price of a heater 

MONEY BACK GU A RANTE E" 

•^#PATENTED#AUTOMATIC 

'IODV W*NTS;iT-0$f|$ SIEGtfSl HAS IT-
©ITS TafMi ̂ n o M i f THI eito Fi^lMNMHflfi 

Only Siegler's exclusive patented 
TYVO-IN-ONE HEATMAKER does i t -
Compare before you buy ony heater! 
*Every cent ofyour MONEY BACK ifyour new 
Siegler heater doesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any other comparable size 
heater regardless of make or price! 
t l l YOUR NIARIST OIAIIR OR WRITI SIEGLER, CENTRAHA, 111. 

For p roo f -make the Siegler MATCH-TEST' at your dealer-
See the BIG 4 patented INVENTIONS and plūs fęatures! 
l-TROPICAL FLOOR HEAT 3-CARBON-FREJE BURNERS 5-PORCELAlN ENAMEL FINISH 

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

JOS. F. BUDRIK, inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

T©1. CAlumet 5-7237 
— 

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

\ 

7—t vakare 

(>... .< it rc-i.iUeuciJu—V'AnL* 7-3526 

DR. G. J. BYLAITIS 
V U J U ^ \;»iLv, nervŲ gydytoJM 

L , mm VALAITIS 
U V M V f O J A S I R C H I R U R G A S 

4;;^.'' S o . A r c h e r A v e . 
n•• •>•»'„!. wi i,ij. Avfn ftiauryt.kamp.) 
V'n! .-n'ir;.!. 2-4, 6-8; SoAtad. 1-5; 
p i i : n ; \ ir k= tvlrt. 6-8; trečiad, ir 

i-tnid. L2:8Q-6 tik .siisiiiu IIH. 

Oftoo teleffonaa Vlrglnla 7 - I H S « 

DR. AL. RAČKUS 
GYD|T»eiffAS IR CHIRURGAB 

4204 Archer Aveoae 
VAL.: kaadien nuo 2:00 Iki 1:00 * 

trečlad. ir Mkmad. tik siurttaru* 

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

keičia stiklus ir rūmus. 
1701 S. Damen Ave. Chicago, 111 

ftaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, leštad. 
10 ryto Iki 4; trcčlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras augštas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso TeL BEUance 5-4410 
Kezid. telef. GRoveblU S-0617 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M. 
Treč iad . ir š e š t a d . p a g a l s u t a r t i 

' »« • 'u*o 'VA •J . iao , res. rv>.4-n87 
Urt. Z. DANILEVIČIUS 

GYL>YTOJAS I R C H I R U R G A S 
1 0 7 4 8 S o . ftiichigan A v e . 

VAL.: (išskyrus SoAtad. J r sekmad.) 

l iezld.: t08a8 «o. Wahiu»b *"* | VAL.: nuo 2—4 ir 4—8- trečiad. 4ei 
' —'• i t&d. ir Hokmad. tiV' pngral sutart) 

TeL ofiso VI. 7.OSO0. pe*. VI. 7-730S Tel.: Ofiso VA.7-4787, ivt.IMt.niUM. 
I Jei neatsiliepti virSminSti tel«*fnn* 

DR. STRIK0L 
GYL>YTOJA« IH CIHRURGAS 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tHpec moterg IIKON ir ikiift«rJJ») 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archor Californla Ave 
VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p 

lšskyrun sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA.7-ll( i», rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 U'est 351h Street 
( kampas Halstfeč ir 8f)-to« pratv.) 
VAL. 1—4 ir 6:b0—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadieinius Atidarą 

fientadinnlais 1—4 vai. fį\ 

Re/ . :i^i7 s I . M L : K A L D A V K . 

Of. (iKovehili (1-1020. r. HIIUop 5-I560 

Dr. Alexander J. Javois 
( jOVAI«AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VYrsi Marquette Kd. 

VAL- 2- 4 p. p ir nuo 6—8 v. vak 
TroOiad. ir gt'Stad. pa«al autartj 

• • . i i • i i i , 

l'H »'fUlp IMt.0-3838, re/. IU;.7l»H»» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTUVtS 0 7l>^ TO.l \S> 
2500 VWst 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir <:30 
iki 9 vak. T n i i a d . ir joti, uždaryti 

(tllovel.il! ni.Mi 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINll'H 
Valandos: 9-—12 ir 7—9 v. v. pa«ai 

susitarimą iBSkyrns trečiadienius 
2422 We»t Marquette I ui 

šaukite: MTdway « OOOI 

<.il>o ir buto tol. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KF'.'zlo 3-9(ioo 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491h Ct.v Cicero 
K.Ksdlon 10— \% lic to, antiad. ir 
ketvirtai. 6;30—9 v. v. geltad. io—2 
Ir 4—«. Hutas 1832 So. 41Mh Ct. 

Telefonas: RElianoe 5-1811 

IR. WALTER J. K1RSTUK 
PHYSIC1AN and SURGEON 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVVst 59th Street 

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

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia šaukite KlOdzle 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V \L.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., antr , kotvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, roz.KK-f4SS6 

DR. FRANK C. KWINN 
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 \Vest 471 ii Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:SO 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Šeetad. vak. 

II . ' • N I • 

TeL Ofiso OR 6-6390 l»R. S-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVFST fi.Srd Street 
(kampas 68 ir Arteslan) 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trec. ir Sešt. 2—4 p. p. Sekm. uSdar. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Tel.: Ofiso IiK.4-2123, rez.PIL6-8484 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAb 

Spcc. chirui-gtu&s ligos 
6255 South VVestern Avenne 

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

sekmadieniais uždaryta. 
r i • 

Tel. ofiso: DAnube JUMtl 
Buto — WAlbrook 6-669J 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ 'tllGŲ GYDYTOJA5 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 lkl 4* v. p. p. ir 6—8 v ve» 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p 

Tel.: Oftso PIL8-ft|40 re/,HH4-,Hir>»» 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Ild. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vaV 
Trečiad. ir fteatad pagai nutarti 

Tel. Ofiso CA 6-0257, rex, PIt 6-6660 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 

1821 So. Halsted Street 
Itcy.M. M600 >. Artessiiin Ave. 

VAL : H v r. iki 3 p p ; 6—9 v.\ 

DR. G. SERNER 
LJFTIfVIS AKIV GYDYTOJAS 

•eiŲ i»*tvrimas 
l<-i. YArdS 7-I82U 
Pritaiko Akiniuc 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

OftsSa ir akintu ilirhtuv* 
756 VVest 35th Street 

VAI, • nuo 10 iki 2. nuo 6 iki H, irt 
čiad. nuo 1 o — t 2;' fteStad 1«—X p.p 

m '^'•?•-• k 

l'^/umiiiuoia 
Akis 

IVitaiku 
4k*nlu> 

DR. J. J. SMETANA, IR, 
OPTOMETRISTAS 

AUIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenne 

VAL.: ptrmad. antrad. ketvirtad 
pcnktAd. 9-30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1: H0 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0523. Platt Bldg. 

Telefonas OLympiC 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 
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Aiškesnis ir drąsesnis ž 

Žmonių likimas So
vietų Rojuje 

"Luxemburger Wort" rugpjū 
čio 8 d. laidoje deda platų 
straipsni šia antrašte, jį pradė
damas taip: 

"Beveik visiems žinoma, kad 
Sovietų Sąjungoje žmogaus 
gyvybė yra pigi. Tik justicijos 
nužudytų skaičiai nėra aiškūs, 
nes sovietų valdovai daro vis
ką, kad nuslėptų vakarų tau
tų ausims ir akims tiek kon
centracijos stovyklas, tiek jų 

Užsienių politikos klausimu gen. Eisenhoweris savo toal 
boj, pasakytoj Amerikos legionierių suvažiavime, nuėjo to 
liau, negu respublikonų partijos konvencijos programoj nu 
matyta. Ir tuo tenka džiaugtis. Jau seniai yra pribrendęs lai 
kas kalbėti aiškiau ir drąsiau. 

Kad ir Jungtinėms Valstybėms ir visam laisvajam pa- aukas. Tik kartais, visdėlto, 
šauliui yra daug pavojų iš Sovietų Rusijos pusės, tai visiems prasiskverbia žinios, kurios su
yra žinoma. Dėlto ir gen. Eisenhoweris, kalbėdamas tuo klau- k e J i a tokį pasibiaurėjimą, kad 
simu, nieko naujo nepasakė. Tai žino ir dabartinė vyriausybė, j teisingai galima pasakyti: Dar 
šiam tikilui ji stiprina JAV gynybą ir padeda savo draugams niekuomet, per visą žmonijos 
užsienyje. 

Ir, aišku — labai yra svarbu šiandien būti pasiruošusiems 
ir stipriems. Kai JAV bus stiprios, bolševikai nedrįs pulti 
nei jų, nei jų draugų. Bet kaip ilgai toks didelis įsitempimas 
gali tverti? Kaip ilgai žmonės pajėgs nešti taip didelę mo
kesčių naštą? Palaikyti tokią 'padėtį, kokią dabar yra, reiš
kia vis daugiau ir daugiau ginkluotis, reiškia nuolat didėjan
čius valstybinius mokesčius, reiškia gyventi nuolatinėje naujo, 
visuotinio karo baimėje. 

Bet pats skaudžiausias ir didžiausias reikalas yra tas, 
kad tos įtampos metu vis daugiau ir daugiau kenčia bolševi
kų okupuotieji kraštai ir kenčia daugybė) milionų bolševikų 
kankinamų žmonių. Juo labiau laisvasis pasaulis ginkluojasi, j <įyta apie 40 milionų žmonių, 
juo pikčiau ir žiauriau yra persekiojamos į bolševikų nasrus i j r tai tik pačioje Rusijoje, ne
patekusios tautos. Genocidas vykdomas plačiu mastu. Dėlto j skaitant satelitinių kraštų au-
daug kam ateina į galvą liūdnas klausimas, kas beliks iš tų | j ^ * 
tautų, jei ir toliau bus leidžiama bolševikams jas skersti? j T o l i a u laikraštis paduoda ži-

Respublikonų partijos konvencijos priimtoj politinėj pro- j nomus apytikrius sovietų tero-
gramoj šis tas buvo pažadėta, kad tą padėtį taisytų. Tačiau 
priemonės nebuvo nurodytos. Tos partijos nominuotasis kan
didatas gen. Eisenhoweris žymiai aiškiau kalba. Pirmiausia 
jisai griežtai pasisako už tai, kad JAV niekuomet neprivalo 
pripažinti sovietų kontrolės pagrobtuose kraštuose už geleži
nės uždangos Rytų Europoje ir Azijoje. Toliau jisai pabrėžė 
reikalą JAV nepaliaujamai veikti, kad padėtų pavergtoms tau
toms atsikovoti savo nepriklausomybę. Jis ir Lietuvos vardo 
neaplenkė. Vadinas, jis stovi už visų tautų teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. 

KELIONES PO ISTORINES VIETAS 
1N2. ST. MAZILIAUSKAS, Boston, Mass. 
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gyvenimą, nebuvo nei tokio kra 
što, nei tokio valstybės valdy
mo, kur būtų buvę tokios jus
ticijos žudymų masės. 

"Dabartinis rusų gyventojų 
skaičius yra apie 180 milionų. 
Jų galėtų būti 220 milionų, jei 
nebūtų tiek daug išžudymų. 
Nuo sovietų valdymo pradžios 
iki šiandien mirė koncentraci
jos stovyklose arba buvo nužu-

Donald R. Wilson, amerikiečių legiono komanderis, yra svei
kinamas La Guardia aerodrome, New Yorke, savo pavaduotojo 
Henry H. Dudley (kairėje), kai šis atvyko į 34 konferenciją. 

Reikia manyti, kad respublikonų kandidato į preizdentus 
žodžiai nėra vien tik tušti pažadai. Jis tikrai žino, ką kalba I pacija. Apie 150,000 žmonių 

ro aukų skaičius Latvijoje, Es 
tijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, [ 
Bulgarijoje, Vengrijoje,ir Čeko 
Slovakijoje, o apie Lietuvą ra
šo taip: 

"Lietuva: Nuo 1939 iki 1940 
m. Lietuva buvo sovietų oku
puota. Tūkstančiai žmonių bu
vo išžudyti ir apie 40,000 iš
tremti į Sibirą. 1941—1944 m.( 
Lietuvoje buvo vokiečių oku-

ir, jei būtų išrinktas, darytų žygius ir pavergtiesiems išlais
vinti. 

Lauksime, kad ir demokratų kandidatas gub. Adlai Ste-
vensonas drąsiau prabiltų pavergtųjų tautų išlaisvinimo rei
kalu. 

Stipriausia prieškomunistinė jėga 
Tie, kurių pareiga yra jiems žinomais keliais surinkti ži

nias iš už geležinės uždangos, vis labiau įsitikina, kad Katali
kų Bažnyčia ten pasilieka vienintelė stipri rezistencinė jėga. 
Viso3 kitos jėgos mažiau bepasireiškiančios. Veik visos jau 
sutriuškintos. 

Katalikų pasipriešinimas komunistiniams režimams tebė
ra gana stiprus Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Vengrijoj ir kituose 
komunistų kontroliuojamuose kraštuose. Katalikų pasiprieši
nimas esąs kiečiausias riešutas, kurio okupantai negalį per
kąsti. 

Su Jungtinių Valstybių vyriausybės žinia pravestų tyrinė
jimų pasekmė3 buvusios tokios (kaip paskelbta rugpjūčio 17 
d.), kad Katalikų Bažnyčiai duota daugiausia kredito dėl pa
sipriešinimo ateistinio komunizmo režimams. "Hierarchijų ir 
jų kunigų heroizmas laikantis prieš komunistinį spaudimą 
yra labai didis" — pažymima pranešime. Gaila, kad praneši
me neminimos Jugoslavija ir Albanija, kur tikinčiųjų kova 
taip pat yra pažymėtina. 

Lenkijoj, kurios gyventojų mažiausiai 90 procentų yra 
katalikai, komunistams pasipriešinimas yra pats didžiausias. 
Ten, kaip ir visur kitur, buvo vykdomas krašto sovietizacijos 
planas, tačiau jis vis dar nėra įgyvendinamas, nes gyventojai 
bolševikų pastangos sulaiko. 

Čekoslovakijoj ir Vengrijoj ypač stipriai yra persekioja
mi katalikai. Komunistai viską daro, kad hierarchijos nutrauk
tų visus ryšius su Vakarais ir su Vatikanu. 

Visuose kraštuose už geležinės uždangos, inimant ir Lie
tuvą, katalikai ryžtingiausiai kovoja su okupantais. Tas ži
nias, mat, jau patvirtina ir atitinkami JAV vyriausybės šal
tiniai. 

/ Teisingas patvarkymas 
Australijos federalinis biudžetas, kaip praneša NC ko

respondentas iš Canberra, daro žymių palengvinimų katali
kams tėvams, kurie leidžia savo vaikus į privatines katalikiš
kas mokyklas. Iš valdžiai mokamų mokesčių nuo uždarbių bus 
atskaityta po 50 svarų nuo kiekvieno vaiko (iki 21 m. am
žiaus), lankančio privatinę mokyklą. 

Mūsų manymu, tai yra labai teisingas patvarkymas. Jau 
būtų laikas ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms panašų žygį 
padaryti. Juk ir čia katalikai ir kiti privačias mokyklas išlai
kantieji moka valstybės švietimo reikalams dvigubus mokes
čius. 

prievarta buvo išgabenta į Vo
kietiją darbams. Nuo 1944 m. 
Lietuva vėl sovietų okupaci
joje. Kiekviename -Lietuvos vai 
sčiuje (309) buvo nužudyta1 

apie 50—60 žmonių, tai būtų iš ' 
viso 309 padauginta iš 60 = i 
18,540 arba 309 iš 50 - 15,450 j 
žmonių. Apie 100,000 pabėgo į 
vakarus ir apie 40,000 ištrem
ta į Sibirą. Taip pat į Rusiją 
buvo išvežtos moterys ir vai
kai (tikslūs skaičiai nežinomi) 
kolchozų darbams". 

Kvailas aplinkraštis 
Vengrijos kompartijos cent

ro komitetas išleido tokį ap
linkraštį: 

"Paaiškėjo, kad ne visuose 
ligoninių kambariuose, salėse 
ir laukiamuose kabo Stalino 
paveikslas. Ligoninėse yra ypa
čiai svarbu dvasinis kontaktas. 
Visų pirma operacinėse salėse 
turi kabėti Stalino paveikslas, 
kad pacientas tiesiai iš opera
cijos stalo galėtų žiūrėti į tau-

Itų vado akis. Pacientas turi ži 
jnoti, kad Stalinas budi ir sau
go mūsų sveikatą". 

Vengrijos komunistams va
dovauja Rakoši; jis yra žydas 
ir bijo, kad jo neištiktų Anos 
Pauker, Georgescu ir Slanskio 
likimas, tad reikia manyti, kad 
jis tokiu kvailu pataikavimu 
nori Stalinui įsiteikti ir tam 
tikslui įsakė savo partijai iš
leisti tokį kvailą aplinkraštį, 
kuris teoretiškai negali būti pa 
teisintas marksizmu. Tai yra 
"praktiškos išminties" reika
las, bet Rakoši žino, kad "prak 
tiškoji išmintis" yra svarbiau, 
negu pasaulėžiūra ir teorija, ir 
galimas daiktas, jog Rakoši 
bus laimingesnis už Aną Pau
ker ir Slanskį. Vengrijos ligoni 
nių pacientai neįsimylės Stali-

MOKYKLOS SUOLAS, EGZAMINAI IR... 
NEAPDRAUSTOS SANTAUPOS 

ANTANAS VALIUS, Chicago, 111. 

Kas neprisimena mokyklos jos beliko, kurie stebėjomės ir 
suolo ir raudonojo pieštuko piktinomės, kaipgi galima tau-
(Meldžiamieji, nesupainiokit jo kų puodą išmesti, nepajėgiame 
su tuo raudonuoju, apie kurį dolerio per mėnesį paaukoti, 
gimnazistės svajoja, o neretai kad jaunuosius brolius, seses 
ir pavartoja lūpytėm "papuoš- iš materialinių rūpesčių išva-
ti"), kurio pasukinėjimas že-' duotume. 
miau trejukės audras sukelia Nuskambėjo spaudos pusla-
ir saulę, pro mokyklos langą iš . piuose žinia, kad koresponden 
dukiškai pesišypsančią, užsto- tai lanko Vasario 16 Lietuvių 
ja? O ir tie "pasikalbėjimai" 
su mokytoju apie dalykus, ku
rie tik knygose surašyti, bet 
atmintin dėl "laiko neturėji-
mo"nepateko! Gal todėl, kai 
mokyklos duris paskutinį kar
tą išeidamas uždarai, eini link
smas ir niūniuodamas: "Sudiev 
dvejetai-, jūs dienynų sakalai, 
daugiau nebevarginsit mūs..." 

Vakarykščias linksmumas ap 
karto, o poetui Aisčiui primi
nus: "...kai susitiksim vėl, mie
li draugai, tai mušu gretos jau 
bus praretę ir pasikeitę mūs 
veidaai...", pajunti, kad, mo
kyklos duris uždarydamas, me
tų metais trintame suole pali
kai dalį savęs... 

Kaip keleivis, pasiekęs kelio
nės galą, atsigręžiu atgal tar
si užsitikrinti, kad grįždamas 
nepaklysčiau ir pakeliui minti
mis sustoju Diepholze. Ten 
prie aerodromo kareivinėse li
ko mano mielasis draugas — 
mokyklos suolas. 

Formulės sąsiuvinyje, min
tyse... duona 

Prisimena dienos tvarkingai 
sudėtų kalendoriaus lapų tvar
ka, prisimena daugelis dalykų, 

Gimnaziją ir ja žavisi; pasiro
dė straipsniai svetimųjų spau
doje ir džiaugsmas užlieja krū
tinę, b?t... ar ilgai džiaugsi
mės? Gimnazijos vadovybė, ku 
ri geriausiai žino savo ištek
lius, mus maldaujančiai įspė
ja, kad jei lietuviškoji visuo
menė nepaskubės skaitlingiau 
įsijungti į rėmėjų eiles, gimna
zijos laukia dar didesni sun
kumai, kurie gali baigtis mo
kinių skaičiaus sumažinimu. 
Iki šiol dar tik mažesnė pusė 
mokinių teturi globėjus. Mes 
esame tie trūkstamieji, mums 
ir atsakomybės našta krenta. 

Dalis tautiečių jau išskaitė 
atkreiptuose į mus mokinių 
veideliuose išvargusį žvilgsnį, 
atsiliepė į jų tylų pagalbos 
šauksmą ir nauja viltimi užde
gi jaunųjų krūtines. Argi mes 
leisime jai užgesti? Argi grį
žusių iš anapus "geležinės už
dangos" vokiečių pasakojimai 
apie vergiją nešančią mūsų tau 
tą, kuri duonos kąsniu su jais 

| dalinosi, nepaskatina mus arti
mą labiau pamilti? 

Siely pirkliai mokykloje 
Lietuvis net savoje žemėje 

(Tęsinys) 

SIGMARINGENO KUNIGAIKŠTIJA 
Kada atvykome į Sigmaringeną, tuojau buvo aišku, iš kur ši

tas vardas yra kilęs. Cia Dunojus daro S raidės kilpą, graikiškai 
— sigma. Sigmaringen yra maža kunigaikštija, su to paties vardo 
sostinės miestu, po kurį vaikštinėjant pasijunti lyg į Panevėžį ar 
į Ukmergę patekęs. 

Ši kunigaikštija nuo seniausių laikų yra išlikusi to paties di
dumo, ir šiuo metu čia galima justi tas pačias tradicijas ir nuotai
kas. Ji yra charakteringas pavyzdys feodalinių laikų tvarkos: 
labiau panaši į labai didelį dvarą, negu į valstybę. Ji kartu su kita 
liliputine kunigaikštija, Lichtenšteinu, (prie Šveicarijos) turėdavo 
tik imperatoriui karo atveju atsiųsti vieną batalioną kariuomenės, 
o daugiau — valia valužė... 

Per daugelį metų palaipsniui kunigaikščio rūmai miesto vi
duryje, ant pakilios kalvos, ant stataus Dunojaus upės kranto, 
išaugo į labai puošnius rūmus, kurie, atrodo, yra ,ne pagal jo nosį". 
Ir jis visur seka savo didžiuosius „kolegas": prie rūmų yra meno 
muzėjus, truputį toliau mieste yra „kronprincui" rūmai, o kitoje 
viettoje, už miesto, — vasaros rezidencijos rūmai. 

Įvairaus stiliaus puošnūs rūmų salionai pritaikinti svečių 
pramogoms ir prabangiam šeimininkų gyvenimui. Nei savaran
kiškų karų nei savos politikos jiems nereikėjo turėti — tik žemai 
lenkis suverenui ir šiokią tokią piniginę duoklę atiduok. 

Jų šaunus svetingumas yra nešęs ir praktiškos naudos —• 
įsigijo daugiau garso ir gerų pažinčių (visuotinai išbandytas ke
lias visų, kurie siekia sudaryti puikią karjerą) taip, kad iš jų šei
mos Rumunija „pasiskolino" sau karalių, vienas jų vedybomis liko 
Portugalijos karaliumi, artima giminystė su Badeno herzogu pa
darė giminėmis su Napoleonu ir vėliau su Rusijos caru. Pasi
kviestojo Rumunijos karaliaus sūnaitis, paskutinysis Rumunijos 
karalius, kuriam prieš kelerius metus teko laimė būti mandagiai 
bolševikų išvarytam, šiuo metu gyvena Šveicarijoje ir vadinasi 
Sigmaringen kunigaikščiu. 

APIE PRINCUS IR PRANCŪZES 
Vokiečių princai žvalgydavosi visuomet kur nors iškilti ki

tuose kraštuose, jei tik kur atsirasdavo nepajėgiančių save tvar
kytis ir demokratiškai valdytis. Jie, paprastai, sutikdavo su viso
mis sąlygomis, kad tik pasidarytų jų ponais. Iškildami į Rumuni
jos karalius, priėmė provoslavų religiją ir pasidarė rumuniškesniu 
už pačius rumunus. Paskutinysis jų, būdarr.rs net išvytas, atsisa
kė tuoktis su katalike Katalikų Bažnyčioje ir nusivežė ją į Grai
kiją pravoslaviškai santuokai (graikų karaliai yra taip pat iš vo
kiškų kunigaikščių). 

Šiuos rūmus teko nuotykingu keliu pamatyti jau prieš kele
rius metus. Kada pravažiuojant per Sigmaringen šviežiame poka
rio chaose teko 6 valandas laukti kito traukinio, bandžiau ta pro
ga pamatyti šiuos rūmus. Tačiau rūmų sargai pareiškė, kad oku
pacinė valdžia leidžia juos apžiūrėti tik aliantų tautų žmonėms, ir 
mano įrodinėjimai, kad aš esu beveik iš tų, nuėjo niekais. Cia pat 
išeinantis pietums uniformuotas rūmų gidas man draugiškai pa
šnabždėjo, kad ateičiau po pietų: bus tada kiti čia žmonės, ir aš 
kad apsimesčiau prancūzų, o jis ten viduje man viską parodysiąs. 
Taip ir padariau. Tuo pačiu laiku atvyko ir būrelis pravažiuojan
čių prancūzių. Jis joms daugiausiai aiškino, kur ir kaip čia gy
veno Lavalis ir kiti prancūzų valdžios vyrai šio karo metu. 

Kai amerikiečių armijos užėmė Prancūziją, jos vyriausybė, 
kuri bendradarbiavo su okupacine vokiečių valdžia, buvo perkel
ta į Sigmaringen pilį ir laukė, kol jų tėvynę vokiečiai vėl „atva
duos". Prancūzės impulsyviai viskuo labai žavėjosi ir vėlokai su
sigriebė, kad turi jau skubėti į traukinį. Kada, vėliau išėjęs, ra
miai ėjau per parką į geležinkelio stotį, sutikau jas visas sugrįž
tančias. Jos manydamos, kad ir aš turėjau važiuoti tuo pačiu 
traukiniu, jau iš tolo man šaukė: „Le train est part" (traukinys 
yra išėjęs). \ 

KAPINĖS 

bet ne apie juos aš norėjau kai įnamiu tapo, nes jo numylėtą-
bėti. Antraštė ir mano ten pra ją Tėviškės žemelę sinkios ir 
leistoms dienoms tinka, gal to 
dėl aš taip dažnai ir prisime
nu ten paliktąjį mokyklos suo-

purvinos svetimųjų kojos min
do. (XX-ojo amžiaus Atilos 
žirgai palaidi!). Dygsta nauji 

lą ir jaučiu, kad ten sėdi jau- i kapai, širdin aimanos netelpa 
tremiamo lietuvio, piktžolėmis 
želia dirvonai, griūva kryžiai 
ir smūtkeliai. Sielų pirkliai net 
mokyklas nori krematoriumais 
paversti, iš kurių jaunimas iš
eitų be meilės Dievui, Tėvynei 
ir artimui. 

O ateis diena, kada Rytų žVė 
ris staugs savojo kraujo klane. 
Taupykime jėgas tai dienai, o 
ypač saugokim jaunąją kartą, 
nes daug, oi daug, rankų reikės 
Tėviškes dirvonams pi^enti. 

nesnis mano brolis ir... maišo 
formules su duona. Visi mes 
žinome, kad tame gimnazija 
pavadintame pastate verda dar 
bas. žinome, kad mokinių skai
čius pasiekS triženklę skaitlinę 
ir kad visiems jiems reikia at
siminti formules, kad uždavi
niui teisingą sprendimą sura
stų. O kaip tada su duona? Šį 
uždavinį mes turime išspręsti! 
Deja, mes dar net neįpusSjom. 

O egzaminai jau čia pat 
Ir ne jiems, bet... mums. 

Mes, kurie jar. primiršome tuos 
laikus, kada nupjovus duonos 
riekę reikėdavo pasižiūrėti kiek 

no paveikslo, bet Rakošiui jis 
gali padėti išsilaikvti diktato
riaus poste ir nežūti nuo Stali
no budelių šūvio į pakaušį. 

Ar mes nuoširdžia: Um ruo
šiamės, parodys r Lietuvių 
Gimnazijos, Diepholze, ateitis. 
Jei nebeatsiras šiapus Atlanto 
2300 lietuvių, kurie po vieną 
dolerį per mėnesį paaukotų, bū 
kim tikri, kad ir mūsų pačių 
prieauglis yra didesniame pa
vojuje negu galvojame. 

Keliaujant laikausi prof. Pakšto patarimo, kad vietos geres
niam pažinimui visuomet yra verta aplankyti kapus. Ant vieno 
profesoriaus šeimos kapo stcvi paminklas jų sūnui, gydytojui, žu
vusiam Lietuvoje 1920 metais. Pasidarė mįslė, kaip ir kodėl jis 
galėjo žūti tuo laiku Lietuvoje, nebent yra buvęs bermontininkų 
daliniuose, kuriuos teko lietuviams su ginklu „išprašyti" lauk. 

Grįždami namo diskutavome, kodėl feodalizmas taip ilgai lai
kėsi, kodėl žmonės nekovojo dėl teisingesnės gyvenimo tvarkos. 
Jie savo kunigaikštį čia galėjo tikrai tituluoti žodžiu „brangus", 
kaip yra daręs kitąsyk Kauno miesto tarybos narys, Chodosas, 
kreipdamasis į miesto burmistrą žodžiais: „brangus burmistre". 
Kiti pradėjo teirautis, kodėl jis taip maloniai burmistrą vadina. 
— Ne, ne dėl meilaus mandagumo, bet dėl to, kad jo išlaikymas 
mums labai brangiai kaštuoja. — Tačiau kartais po protingu feo
dalu žmonėms yra geriau gyventi, negu palaidame kapitalizme. 

Žmogus, savo charakteriu ir gyvenimo būdu, yra konservaty
vus, ir nedaugelis atsiranda, kurie aiškiau supranta, kad esama 
padėtis nėra gera ir kad reikia siekti geresnės. Pati visuomenė 
yra kalta dėl savo konservatyvumo ir inertiškumo, kad visuome
nines - socialines reformas laikas praveda kartais pavėluotai — 
dėl to su triukšmu, su sukrėtimais ar net kruvinomis revoliuci
jomis. 

KARALIENĖS PATRANKKLĖ 

Šiuo metu feodalų laikų pilyse senųjų šeimininkų nebėra, ta
čiau jos, lyg tie išmirusių gyvių fosiliškai išsilaikę gražūs kiautai 
(pavyzdžiui, tercijaro laikų didžiosios sraigės) akivaizdžiai prime
na istorinius laikus. Kada kitą dieną vaikščiojome po VVuertem-
bergo karaliaus didžiulius rūmus Liudwigsburge, rūmų gidas pa
sakojo charakteringus momentus iš šių valdovų gyvenimo, kurie 
atrodė labiau liūdni, negu įdomūs. Ir tas viskas, atrodė, buvo taip 
neseniai. Ir karalienės lova taip paklota, kad, rodos, ji dar ir šią 
naktį čia yra miegojusi. 

Lange pastatyta maža patrankėlė su optiniu stiklu. Kai atei
davo vidurdienis ir saulės spinduliai pradėdavo kristi ant optinio 
stiklo, per jį susikoncentravę padegdavo patrankėlės užtaisą — 
įvykdavo šūvis, kuris buvo ženklas karalienei eiti pietų. Tos pa-

(Nukelta j 4 pusi.) 
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KANADOJE ŽIAURI KATASTROFA 

T0R0NT1ECIAI JAU TIRI SAVUS NAMUS 
PRANYS A I Ž E N A S 

Toronto lietuviškųjų organi- pirm. J. Strazdas. Į darbo 
zacijų atstovų posėdyje kilo prezidiumą išrinkti : inž. Dra 
mintis įsigyti Lietuvių Namus, jgašiua — pirmininku ir Jurke-
kuriuose gaištų vykti organi- vičienė — sekretoriumi. Pirmi-
zacijų susirinkimai, pasilinks- ninkaujančiam perskaičius dar-
minimai, valdybų posėdžiai i r^botvarkę ir susirinkusiems ją 
kitoki parengimai, net 1950 m. 
pavasarį. 

Tačiau, kol buvo prieita prie 
namų užpirkimo, laikas užsi
tęsė ligi šių dienų. O dabar — 
galima lietuviškąją visuomenę 
spaudoje painformuoti, jog to
rontiečiai lietuviai savo namus 
jau turi. Namai labai geroje 
vietoje — 1129 Dundas Street 
W. (kampas Dundas ir Ossing-
ton gatvių) . Namų link labai 

priėmus, valdyvos pirm. Straz
das padare ilgesnį pranešimą 
apie namų užpirkimo eigą. Pa
sak pirmininko, savoji gūžta— 
patalpos lietuviškajai visuome
nei seniai buvo reikalingos, ta
čiau jų įsigyjimu konkrečiai 
buvo pradėta rūpintis tik 1950 
m. pavasarį, sušaukus lietuvių 
organizacijų atstovų posėdį ir 
išrinkus Lietuvių Namų Fondo 
Valdybą. I valdybą įėjo šių or-

geras susisiekimas iš visų mie- ganizacijų a ts tovai : Lietuvių 
sto kampelių, nes tai y ra pa- j Sąjungos — Karka, Skautų — 
grindinių tramvajų kryžkele, o j inž. Abromonis, Inž. S-gos — 
be to, toji vieta ir taip tirščiau inž. Šalkauskis, KLT — Kiršo-
siai lietuvių apgyventa. 

Tiesa, namai nėra reikiamo 
dydžio pagal Toronto lietuvių 

cagos, Clevelando rajone, bet ir 
vakarų europiečius. Kiek ma
ty t iš „La Opinion" karščiausią 
dieną Los Angelėse buvo 93 
laipsn. F, taigi karščiai ne visa
da ati t inka geografinę kraš to 
vietą. Kai Nuernberge buvo 102 
laipsn. F , tai Los Angelėse tik 
86 laipsn. F . 

r̂ 

Mes nieko negalime padaryt i 
prieš likimo tironiją, bet mes 
galime visiškai sukontroliuoti 
jautulingumo sirenas. — Engei 

SOPHIE BARČUS 
l s YVGF8 stotie* - - 1 langą 1390 I 

PIRMAD. Iki PUNKTAD. [ 
8:45 Iki >'::x vai. ryte 

SF.fiTAD. 8:&0 iki 0:30 vai. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

Iš tos pat sint Irs PIRMADIENIO 
vakaro nuo V iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

ChlcaKo 29, m. HEmlock 4-2413 

^Oii^opldlasuraiicc^ciĄ 
" ^ 

VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH MIM.ll 
KURI PATARNAUJA VISOKIU Kf.sH. APDRAtJDOSEI 

Mua atstovaujame atsakonilnyas aiHlraudo* komi>anijaa, t<xlel kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, jei kam Įvyksta kokia nclaim5. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTKRN A VE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

S I U V A M U M A Š I N Ų KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

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

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

nis, LAS Jurkšai t is , Verslo 
— Dalinda, SLA — Strazdas, 
Ateitininkų —Bumbulis ir Spor 

koloniją, tačiau mažesniems! tininkų - Lukošius, 
lietuvių reikalavimams jie bus Pirmiausia buvę užsibrėžta 
visiškai tinkami. Didelio masto įsigyti salę 1,000 žmonių tal-
parengimai, kaip: reprezentaci- pos. Tam reikalui buvo suda-
niai koncertai, svarbiųjų šven- ry ta sąmata, iš kurios matėsi, 
čių minėjimai ir kiti dideli su-• jog reikės nemažiau 150,000 
sibūrimai — turės ir toliau Į dolerių. Buvo įsteigta Akc 
vykti samdytose didelėse mies- B-vė ir pradėta verbuoti akci-
to salėse. Reikia tikėtis, joglninkai . Akcijos (Šero) k a t a * - . r f p a t į k ė t i n i a i s patvirti 
ateityje torontiečiai lietuviai ,25 doleriai. Norėta suverbuoti ^ 
pajėgs įsigyti ir didelę salę. Gi j 100,000 dolerių pinigais ir pra 
dabar, kadangi lygiagrečiai ėjo dėti realizuoti užsibrėžtąjį tiks-

Traukinio motoristas žuvo ir 65 asmenys buvo sužeisti, kai 
penkios mašinos ir traukinys susidūrė netoli Racine miesto, 
VVisconsin valstybėje. (INS) 

. . . . . . i . , , . 

pinigų verbavimas naujajai lie
tuvių bažnyčiai s ta tyt i ir lietu 

lą. Deja. tais metais nuo pava
sario iki gegužės mėn. Torcn-

Lietuvių Namų Fondo Val
dyba visų dokumentų pasirašy
mui iš save ta rpo išrinko tris 
patikėtinius: K. Dalinda, J. 
Strazdą ir A. Kiršoną. Šerinin-
kų susirinkimas šių asmenų iš-

no. 

vių namams pi rka , be abejo-, to lietuviškoji visuomenė pasi
nės, torontiečiai nepajėgė su- ' rodė tam reikalui labai abuoji 
nnk t i f e k pinigų, kad už juos ir tebuvo s u m i k i * tik apie 

Be to, susirinkime dar buvo 
išrinkti penki asmenys į namų 
administravimo bei ūkio tvar
kymo komisiją. Slaptu balsavi
mu į šią komisiją išrinkti : Yo-
kubynas, Margis, Indrelienė, J a 

b M • | V V * • 

Europo] karščiai 
Nauja karščių banga aplanke 

Europą: Nuernberge (Vokieti-, 
j a ) karščiai pasiekė 102 laips. , 
P. Vienoj (Austri ja) karš t is i 
buvo pasiekęs 97 laips. P ir tai | 
buvo karščiausia diena nuo I 
1857 metų. Vadinas, šiemet ex-
t r a karščiai pakankino ne vien 
amerikiečius New Yorko, Chi-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ta* garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: t v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 1110 go, Francisco. 

Telef. Y A 7-1099 

\ 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
HradSk taupyti šiandien! 

M. RIMKUS, 41 l t So. Francisco. / * J* « Jį 

_ - = ^ = _ - MUTUAL 3X«/$AVINGS 

NUO UŽ-SISEN fcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 

40 METŲ P R E K Y B O J E 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

bf<t\» galima bažnyčią pastatyt i 1,000 dolerių. Matant tokią pa- g'ėla ir Banelis. Jie turės dirbti I R ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 
ii- didelius namus nupirkti. Ta- dėtį, buvę nu ta r t a užsibrėžto bendrame kontakte su Namų Tie. kuri© kenetą nuo SENŲ AT 
čiau, kaip lietuviškas priežodis plano įvykdymo dydj redukuoti : Fondo Valdybos nariais. J g g ^ f f i S g r B J & S m ' m f i 
sakr>, "Geriau žvirbli, rankoj , ir pajieškoti .pirkimui mažesnio , p a b r ė ž t i n a ( jog f g j !?&» T JtXS3P10^SSn 
negu briedis miške"... , objekto I gįau J & * ° * ^ šiol dar negauta , valdžios leidi- į j į ^ ^ J į S ^ ^ " S 5 « & 

r , f l r . . . l i o f n v l n i i in iPkA V 0 a P i l s t ( ) t a P n e S S 1 U n a m , * ^ m M č a r t e r i s Siu n a m u h l J ' l I T O Ointmnnt. Jo g y d o m o s , 
K 0 i ™ * . ^ a K « . ^ . Q , , 5 ™ r k t i T n n - m & S f"™ S 1 U UdmU. * . ' y pat>rca pal-n^rvin* jftag s k a u d a i - i 

gyjimui. Tačiau reikiamos į s t a i ' m» u- gaiesue ramiai mūsoti nak 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicogo 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pras. «Tel. VI rginia 7-7747 
Sa vingi Insured to $10,000 b y F.S.L.I.C 

nors tok'o dydžio namus, ko
kius j au dabar turi. Gi lietu
viams patalpų Toronte - nie
kad nebus perdaug, ne 

kurie dabar y ra užpirkti. Tuo 
met dar kartą buvo apeliuota į 
lietuviškosios visuomenes at
stovi] širdis ir, pasak Strazdo, 

7 ? * lietuviai į antrąjį kreipimąsi 
kolonijoj prĮskaitoma 5 6,000 n u o i | r d S l a l r e a g a v o . Ligi šiol 
lietuviu, k u r e m s nuclat reika 

gos valdybą yra patikinusios 
ir per advokatą tai pranešu
sios, jog čarteris r re i tu laiku 
bus išduotas. 

linges d'deles ar mažesnes sa
lės: organizacijų susirinki
mam^, jų parengimam? ir ki-
tokia:'^ :mr> reikalams. Kitų 
tautybr- ateiviai Toronte turi 
net po keletą ir labai didelių 
saliu, nors jų ir kolonijos di-

L a b u greitu laiku torontie-

J-Tiido Valdybos kason grynais j Laikinąja', n^aaų Fondo Val-
pinigai3 ir pasižadėjimais yra dyba už Ugi šiol atliktą didelį 
įplaukę per 13,000 dolerių. j ir gražų darbą susirinkusieji iš 

Šiuo metu Akc. B-ve.? stovis; reiškė padėką, 
yra ši toks: šsrinink-j ecama 
311. Iš jų ap :e 180 yra pil
nai atsieksite ir išpirko savo 
ppaižadSjimus, 30 — dalinai ir 
81 — dar visai neatsiskaitęs. 
Grynais pinigais ligi susirinki
mo dienos į kasą įnešta 8,611 r a i pr;t les s ta tyt i naują baž-

nvL-ią, n e ; bažnyčios planai jau j dolerių 
nunoSti tvirtinti į City Hali ir, | m n a m u s s u i y g U 45 :(KK) do
kai tik jie bus gauti atgal, pra-1 l e r i ų Sulygtos sumos sąskai-
s idč ; s ta tybos darbai. Po nau- ; t o n j a u i n e M a uUm ^ o 
ja ia bažnyčia sale bus gana Į 5 000 ( ] 0 i e r iu dar reikės įmokč-
r»-dvi, talpinanti 890 žmonių. t i l i g i k i t u m e t „ balandžio mėn. 
Taigi, tuomet Toronto lietuvių K i t i p j n į g a į morgičiais. J 
patalpų badas bus gerokai ap- m e t u s reikės mokėti po 2,000 

dolerių. |mokan t pirmąją iir di 
džiausią mokėjimo ratą (10,000 
dol.>, 1950 dol. t rūko. Juos pa-

Rugpjūčio mėn. 16 d. 7 vai., skoline valdybos narys Dalin
da. 

Vėliau, pagal programą, dar 
padarė oficialius pranešimus 

atsilankė gana gausus skai- j valdybes iždininkas Dalinda, 
č'us dalyvių, viso apie 200 as- į a tskaitomybės skyr. vedėjas-
menų. >. Kiršonas i: informacijos bej 

Atidaromąjį žodį tarė laiki- Į propagandos te ikaj" tvarkyte 
nouios Namų Fondo Valdybos! j a s Karka. 

Malšintas. 

sėriniitku stisiriiiliMiu 

jau savuose namuose, įvyko 
Namu Fondo Valdybos šėrinin-
kų susirinkimas. | susirinkimą 

ALBINAS BENIULIS 
A T I J K K A P E R K R A I I S T Y M U H 

ir įvairiu da ik tu pervežimu?' 

Taip pat p'-rsiunčiaiiif ) Ulstonj 
pal.ifteiluM h'alraun imtinio 

K i » i p i i H ' 

2554 SO. UAtSHĮEDBD STREKT 
Tel. DAnube 6-3345 

ij \flrrokitP J) talpR* nuo nkaudžtn ! 
nudOR.nių. Jis taipgi padalinti niežfi 
nr^ji H«c»k vHdinumop US1ORIA8I8 ; 
"•afpgi pa?allna peršCjim^ ligoH vadi 
a.non ATHLKTH'8 FC>OT. au8talxio 

džiovinimą odos ir p«•įplyšimu tarp 
pirščivj. .»'.» yra •inkamas vartoti nuo 
džlflJrtanclos t r su.sk il\i«ioa odos JiP 
yra g<u'a gyduolfi nuo vtsu iSvirftlnių 
odos liprn T. KOI H,O 
Ointment .s«it«ik» JUd 
pagalba nuo nu at 
g-.adų. perfttamu 
m<.žjn^ių Uo'u. T.t*§u-
n OtntnuuU yra pai 
dnodPinas p o 7 f» c 
$1 2b u. IX M' Ui'^i 
»* MIK* nflS<» « t l H i i g O 
tr apylu kflur. I, M" 

>. n . a * b a a t • 
dijHktt* nion^v i.r'l* 

f . * : i ; i f fX) , |ii-|iarliiic.iif O 

56IX W. Rdd | St., Chicago 34, UI. 
Mlllhnrry 5-.H«!>1 

i? -

(Jer:ausi namams baldai, televi-
zijos aparatai, elok riniai šaldytu
vai, skalbime mašinrs, siuvamos 
masino?, peniai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
C h l c a g o 8, I l l inois 

Atidarą pirmadienio ll! kotvirta-
dienio vakarais Iki 9:80 vai. 

i»n,i..;i () id, ' / 'nina radijo valančia 
ift VVHI'H' 1 4 r> o k ii. radio stotioa ket
virtadienio vakarais mm (> iki 7 vai. 
vak. su orkestru ir dainininkais. 

\ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomu gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Hrk i te dabar ir su
taupykite 

P i r m * J ir K K v i r t a d . a t d a r a iki 9:30 vai v a k a r o 

Southvvest Furnitūra Company 
6200 South VVestern Ąve., priorais Sear's krautuvę 

Lengvos iftinoUojimo wąXyiįtm tiesioKir.iai be Jokio* kredito iMaî OH 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugi" ! 

w • • L * * 

<f 
BILL K'S 

MP. mlAr*. U ui. KiiieiMil 
Savininkui 

»S4.$'«J*?*'*i 

L1QU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
ihdHi.s pasirinkimuM 

i m i i o i l i i o l i i 

V 

^ : 

Jei mea 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mea negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

*»«?>» 
^ • * 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOJE: ' 

1. Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
2. Dabar ji moka didesn) dividendą. 
3. Ii yra grynai lietuviška įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, Gov. įlomis ir G. I. paskolų turi 

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

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

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 
i 

8. Per 43 metus ji visados visiems išmo-
kčjo pagal pareikalavimą. 

!). Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F. 8. & L. L Corp. 
audrausta iki $10,000.00. 

^ 

Raudonųjų ir rudžių "nuopelnai" lietuviškajai kultūrai 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

cios saulės spinduliai kr i to ir tą dieną ant optinio stiklo, tačiau 
jau seniai nebėra tų, kuriuos reikėdavo šaukti pietų... 

Karal iaus rūmų tea t ras , didumo kaip Kauno miesto tea t ras , 
kuriame kar tą Mocartas Wucrtembergo kandių, jo svečią Napo
leoną ir ki tus to laiko galiūnus žavėjo ir būrė savo nuostabia mu
zika, — šiuo metu atrodė paslaptingai tylus, lyg pagavęs paskuti
niuosius tyliuosius jo muzikos akordus, ir iš tų puošnių kėdžių, 
atrodo, svečiai y ra pakilę tik mažai koncerto per t raukai . Mocarto 
jau seniai ir kapo niekas nebežino, tačiau jo muzika, jo nuostabu
sis Aleliuja, žavi ir kelia visais laikais žmonių sielas. Apie kitus, 
is didelių portretų žvelgiančius, e inant per rūmų sales (jų ta rpe ir 
Rusijos garsioji Katar ina) girdime tik bloga, o kiti y ra bepras
miškai prasl inkę šešėliu per gyvenimą... 

t P a b a i d a 

• — • I I — — • • • i . , i . . ^ . . . , . • » • _ . 

PRADEK TAUPYTI PAS . . . . 

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

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

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUCilJHT &ULDUBĄS, Heki«toriiiB 

T U R T A S — 
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

J 
i 

• , , . , II , I .1 — M , I » . ! • • • . • .1 - f - • • • • mmmtuęmimt i n IIICI «i m • ' 

Standard Federal Savings 
AN!) LOAN ASSOCIATION OF MIICAIMI 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JfJSTIN MACKIEUICH, pre^dentas . 'IVIoUnas: Vlrgtnia 7-1141 
M *+,*.*-. „ • • - . . . . ^ - — — — i . < ^ i i • * * • « " " • — * • - — — • 1 1 < " . I — • • • » • • • - ^ - - , . v - ~ • — * - • » » - • I l l > . I I • . ! , . -

l»tal«o« Artlmidon: Kasdien nuo 5Moa ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniai* nuo 9-toa vai. ryto lkl 8 
vakaro, Tre&adlentala viaa] neatidaroma. 

• -
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y« jfti 

Gražiai pavykusi Lietuviu 
diena 

Šią vasarą Roehesterio lie
tuviai turėjo du svarbesnius 
parengimus: Joninių laužą, ku
rį suruošė A. L. Bendruomenes 
V-ba ir tradicinę Lietuvių die
ną, kurią rengė Alto skyriaus 
valdyba. 

Tradicinis Lietuvių dienos pa 
rengimas įvyko liepos 27 d. 

'dai te John, Šlapelis Feliksas 
(iš kar to sumokėjo 11 dol.), 
Sinkevičius Alb., Polinauskaite 
M., Masiuliai VI. iir Genš, Barz 
devičiūte Nancy, Zaburyte Ve
ra, Žiedas VI., Užemeckas Br., 
Januškevičiene Br., Adomaitis 
J., Baliutavičius Pr., Vitkus 
Vikt., Vilimas L., Kalvaitiene 
Anele, Reginai V. ir J., Pupi-
ninkas J., Cijunskas J., Povilai
tis J., Baltušis Kl., Vidmantie-
ne, Zemolis H., Nakas Vyt., 
Liepa Ant., Veša Juozas, Bur-

NftRA GYVENIMO 

Programoje dalyvavo ir kalbą! kūnas Ant., Morkūnas Jonas, 
pasakė kongresmenas Keating; j u r kulnev ič ius J., žmuidzinas 
ir miesto mero pavad. Kong-
resmenas Keating savo kalboje 
pažymėjo, kad jam visados yra 
miela su lietuviais bendradar
biauti, jis gerai žinąs dabart i
nes senosios lietuvių Tėvynes 
kančias ir todėl, kiek leisian
čios jo sąlygos, visomis jėgo
mis remias lietuvių ir 
ir kitų pavergtų kraštų išlais
vinimo darbą. St. Ilgūno vado-

V y t , Sabaliauskas A., Sala-
džius Pr., ir J ankus Jurgis . 

šv . Jurgio Bažnyčios praneši
mai 

Parapiečių patogumui, Ro
ehesterio liet. šv. Jurgio para
pijos klb. J. Bakšys, pradėjo 
spausdinti taip vadinamus šv. 
Jurgio Bažnyčios pranešimus 
(rotatoriumi, vieno lapo didu-

vaujama taut . šokių grupė pa- mo) . Juose skelbiama kasdieni-
šoko kelis liet. t a u t n i u s šokius. J n e užprašytų mišių tvarka, 
Akordeonu grojo P . Armėnas , t rumpi religiniai pamokymai, 
Lietuvių dienos švente buvo ; tautinių švenčių proga patrioti-
pradeta Amerikos ir Lietuvos n į a i straipsniai, nevengiama 
himnais. Labai gražiai šventes: taut ines vienybes reikalu drą-
programą anglų kalba prave- s į a i pasisakyti ir kt. Be to, tuo 
de Jonas Morkūnas ir P . Nor- ' s e lapeliuose skelbiami organi-
kj l i ū n a s . 

Sekančią dieną vietos ameri
kiečių laikraščiai, gražiai atsi
liepdami apie Lietuvių dienos 
minėjimą, įsidėjo kelias nuo
t raukas ir pažymėjo, jog šven
toje dalyvavo per 5,000 daly
vių, beveik, iš visos Amerikos. 

Jacąues Mornard, Leono Troo-
kio užmušėjas, bus paleidžia
mas iš kalėjimo Mexico City. 
Tačiau jei jis bus paleistas, 
tai jį gali nužudyti arba so
vietų agentai, arba Trockio 

ša l in inkai . 

zacijų susirinkimai, įvairūs pa- 'Cronicle (Roehesterio miesto 
įrengimai ir naudingi patarimai ' rytinis dienraštis) pranešė, jog 
skaityti ir platinti lietuvišką I-jai armijai ir aviacijai yra 
spaudą ir lietuviškas knygas, reikalinga 300 rusų kalbą mo-

!Lietuvių kalba taisyklinga, be kančių (žodžiu ir r a š tu ) . Tai 
taikoma šaukiamiems naujo
kams. Mokantiems rusų kalbą, 
būsią užskaityta karine prievo-

Brockton, Mass. 
Rudens švente 

Rugsėjo 1 d., Darbo dienos 
šventėje įvyks Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių vienuolyno so
dyboje didžiulis tradicinis išva
žiavimas, kurį organizuoja kon 
gregacijo3 rėmėjai. Remejų sky 
riai smarkiai ruošiasi gražiai 
pasirodyti. Dalyvaus su savo 
stalais So. Bostono, Cambrige, 
Lawrence, Brocktono, Worces-
ter, Nonvood, Haverhill ir Bri-
ghton skyriai. Iš Providence šv. 
Kazimiero parapijos atvyks vai 
kūčių choras, vadovaujamas 
muz. Beinoriaus, kurs giedos 
per Šv. Mišias, o vėliau bus to 
choro lietuviškų dainų koncer
tas, kurs labai sužavėjo kiaušy 
tojus per seselių rčm'ejų Seimą. 
Ypatingą staigmeną paruošė 
Lawrence skyrius, kurs turės 
dar ir stalą su lietuviškų tauti
nių dirbinių paroda. Taip pat 
Nekalto Prasidėjimo Seserys 
atvyks iš Putnamo su savo 
spausdiniais. Bus gražių rank
darbių, paruoštų ir pačių sese
lių šeimininkių, ir jų prieglau
dų senelių. 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos POšifts Fotografijos 
• — — • — • • I I •! • • —> ^ — — — ^ — — — — — ^ • • 1. 

MCSU SPECIALYBĖ 

Precin Photoftudio, Inc. 
EDVARDAS J. U LIS. Sav. 

4068 Archer Avenue I 
Telefonas VIrgin'a 7-2181 

10 vai. vyte bus šv. Mišios 
h* pamokslas. 12 vai. seselių 
paruošti lietuviškų valgių pie
tūs. Paskui vyks vaikų žaidi
mai su dovanomis, o protar
piais bus dūdų orkestro koncer 
tas . Šokiams gros Al. Stevena 
orkestras. Išvyką pagerbs sa
vo atsilankymu ir pasakys pra
kalbą Brocktono majoras C. 
Gerald Lucey. Išvažiavimo pel
nas skiriamas vienuolyno kopy-
lyčios statybai. 

Visi Jietuviai ir jų draugai 
kviečiami atvykti j šią lietuvių 
rudens šventę, savo atsilanky
mu paremti seselių darbą ir 
jaukioje lietuviškoje nuotaiko
je atgaivinti savo kūno ir dva
sios jėgas. Rėmėjas 

PARDAVIMUI 

Wesfern Auto fcxchange 
Autorizuotas dyleria, kuri kiek

vienas, kuris žada pirkti automo 
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėja* 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiaueią patarnavimą. 

Atsarga gedo* nedaro. 
Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

REpnblic 7-foOO 

Tiesa 
— Ramiai sėdėk, Jonuk. Tė

velis pyksta, kad tu nuolatos 
klausinėji. 

— J i s pyks t i , kad jis negali 
nei vieno mano klausimo atsa
kyti. 

I rma Arlauskaite už gra-

jokių barbarizmų. 

Laimėjo metinę prenumeratą 
, . . . - . t l J le ir jie būsią panaudoti spe 

Pavasarį baigiant li tuamsti- J J ^ u ^ ; ^ ^ , 
žiausius tautinius rūbus, K. Sa nius kursus už geriausiai para-
biUUiuskas ir Br. Stukas už g ra šytus rašinius Arv. Grigoiaitin 
žiai papuoštus automobilius, ir Smilius Jankus laimėjo dvi 
laimėjo dovanas. žymiausias dovanas: Liet. Kny 

Automobilių paradui vadovą- gos Klubo metines prenumera
vo J . žflnis, Gudino posto legio leas. Abu pasirinko po Liet. 
nierlus. Poezijos Antalogiją ir kt. Do-

„ . . . . . vanaa paskyrė ALB Rocheste-
l)r. Jurgis Baieuinaj* ir ur . ^ 

aA i •*• i- ^ i K no sk. v-ba. Jena* Stankai t is liepos m. 15 
d. išlaikė gydytojų egzaminus. Arv. (irigolaitis ir Algis Dru 
Abu yra veiklūs vietos lietuvis- se?kis yra praėję Amerikos ar-
kų organizacijų dalyviai ir a te i imi jos sveikatos patikrinimą ir 
ti,rinkų gydytojų korporacijos laukia pašaukimo. A t u buvo lie 

cialiai vertėjų ir apklausiil&tojų 
tarnybai . I-sios armijos naujo
kams šaukti būstinė y ra R o -
chesterio mieste. 

I PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS A L I E J Ų 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

' " -

GAJA filisteriai. 

Globoja keturis Vasario 16 d. 
gimnazijoms niekinius 

Jau nuo balandžio "l d. Ro
ehesterio ateitiiiinkai yra pasi
ėmę išlaikyti Diepholzo lietuvių 
Vasario 16 d. gimnazijos vieną 
mokinį. 

Gi nuo liepos 1 d. susidarė 
t rys būreliai, kurie p a s i d ė j o 
išlaikyti tris mokinius. Tie jau
trieji l e iuvUi yra v'c: 

Jankus Virg., Jankienė K., 
Junkus Saulius, Babušia Juo-

Obalia VI.. Velrainakaa Br., 
Balnya Vyt., Sa!ad".h«s Vyt,, 
Šlapelis Pov., Norkeliūnas 1', 
Ulinskaitė M., Pofikus Atfg., 
Dirda II., Mackevičių;; F., Dzia 
konaa Alf.. Stašait is K., Poakua 
St., Bliudnikas P . Naujokas 
Andr., Arlauskaitė Ir., Podory-
lo Dalia, Skorogpbotas Rom., 
Jančys A)., Batisa Juo/.., W'• 
mys Ant., kl) . J. Bakšy-.. Sa
baliauskienė K., T V 'iai 'sk :"no 
\'l. , J u r k š t a - P., Slcvaa K., Vi-
linnicne Nel ;. NaujokienS Em., 
(Jlovackaite Anelė, f.ire :ka 
Kurkulyt'e. Savage Leo., Shere-
lis Robertas, Juška Ona, C.u-

tuvių tautinių šokių grupes ak
tyvūs dalyviai. J u tėvai t rem
tiniai (Arv. Grigolaičio tėvai 
dar teb į ra Vokietijoj). 

Reikalinga 3<M> mokančių rusų 
kalbą 

Prieš savaite Democrat and • 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ V R l S U I 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-12*2 
APKAINAVIM*. U i PREKIŲ v l i l 

STATYMĄ TKIKIAMK 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDAlfYTA kasdien nuc 
8 vai. l y to Iki 6 vai. vakaro lt 
fteAtadtcntals Iki 3 vai. vakaro 

_— 

*» T/IUPyMUI/ 
TAU* SAKO suvirs 10,0W 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Yms kiekviena sąskai ta y ra 
ajTclrau**ht iki $10,000.00.. ir 

taupos neša aukš ta 
"« «l*»nda... 

DistrictSavings 
' and Loan AssociaUou -

t 

3236 5. Kalsted $t., Clucogo B 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7 7097 

Vaikams reikia pavyzdžio, ne 
kritike?. — Joubert 

TADO BALCIfJNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 28rd St . ; YA. 7-0841 
Laikrodžiai olektroniškal patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockv/ell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. VVAIbrook 5-9209 

• TELEVIZIJA • RADIO • 8AL-
| DYTUVAI • SKALBIAMOS MA

SINOS • LYGINTUVAI • (IRON-
KKS • rLOKiTBLft f (RECORD8) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
IMIiNAS TELFTVI7JJOS IR RADIO 

AI»T 1RNAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
TeL YArds 7-8666, Chicago 52, III 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

wm 

Klodorni.škai (ron^ta 
vletn j\ji i i lom nuo-
ti aukom. Specialybe 
— vcstuvčs. tlunnave* 
d'/.iiinr-i (IIHMIįima įmi
ki ir brangi dovuiia 
Sų/iiiinga.s ir gražiai 
atliktas <larbas. 

414 VV. 63rd St. 
iv-i, r:xg. *-r»s8:i ar 

KNg. 4-5840. 

miiiiiiiiiiui«ii"iii».»imiiimiiHiii»ii«iiiir:Miiiiiiiiiiiii«miuM.- <it»MNiini(Mhiii 

uiuiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiuiiiimi>nMiiiMH>oi"«tMi>..u.*.. ,».»»"«iMo>n.i.«» 

OIM N*w Hnnie 

Kelionės: likinvait, gatež tiksliais, auiohutais, laivais 
»FXiHETTI TRAVEL BUKEAU, 2451 So. Oak ey Avenue, 

ChtfiiH© 8, IHmoM. Tctefoims YArd» 1-^f* ir 7-3279 
l'anipiname 'Mlietu*, viešbučiun ir sutvarkomi 
surištus 

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
R E K O R D A I : 

Su pakavimas ir Prisiimt imas $1.50 USA. 
Kanadoje $2.50 

1 — Malda ir Subink Prie Kryžiaus. 
Mezzosoprano Solo Jakubauskaite-
Jacikcvičicnė $1.50 

2 — Šauksmas ir Alutis. Įdainavo 
Budriūno Vyrų Kvartetas . . $1.75 

3 — Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. J-
dainavo Budriūno Vyrų Kvarte

tas $1.75 
402 — Daug Daug Dainelių ir Gyvenk, 

Juokis ir Mylėk. Radio Kvartetas 
"Rūta" 89c 

404 — Valio piovejėliai ir Rytoj Šven
ta, Išmiegosim. Vyrų Oktetas 
"Aidai" 89c 

405 - - Turtuolių Polka ir Meilios Akys 
Polka. Akordeonų Orkestras . . 89c 

503 — Gegutes Polka ir Vestuvių Polka. 
Jc/.avito Orkestras 89c 

505 — Armonikos Polka ir Radio Polka. 
Jczavito Orkestras 89c 

506 — Pas Darželi Trys Mergeles ir 
Lietuviška Polka Jczavito Orkes
tras . 89c 

.507 — Muzikantų Polka ir Brooklyno 
Polka. Jczavito Orkestras . . . . 89c 

1049 — Mikita ir Šustas, tautiniai Šo
kiai. International Orkestras . . 89c 

1050 -— Kubilas, Suktinis ir Noriu Mie
go. International Orkestras . . 89c 

1051 — Kalvelis ir Vėdaras. Interna
tional Orkestras 89c • i 

1052 — Malūnas ir Žiogelis, Griež-Grei- . 
čius. International Orkestras 89c j 

16227 — Jurgio Polka ir Ūkininkų Pol-1 
ka. Pensylvanijos Anglekasiai 

16254 — Aukšti Kalneliai ir Ak, 1 
čiau. [dainavo Sukis 

16304 — Kanapių Polka ir Onos Polka. | 
Dain. Vasiliauskas 89c 

16317 — Sužadėtinių Valsas ir Rozaliutes 
Polka. Pupų Dėdiene 89c 

16322 — Kur Bakūže Samanota ir Mano 
rožė. Anna Kaskas 89c 

6328 — Senos Mergos Polka ir Gerk, 
Girtuoklėli. Dain. Stankūnas . . 89c 

16334 — Kanklininku Polka ir Ar tu 
Zinai Mano Broli. Dineika ir Pet
rauskas 89c 

6334 — Lietuviškas Popuri 1 ir 2 dalis. 
Metropolio Orkestras . . ^. . . . , 89c 

16338 — Saulele Raudona ir Ant Marių 
Krantelės. Kipras Petrauskas 89c 

101 - - Vainikas 1 ir 2 dalis — Lietu
viškos dainelės. Liet. Orkestras . . . . 89c 
1910 — Spaudos Valsas ir Tykiai Nemu

nėlis Teka. Choras "Pirmyn" 89c 

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

Chicago 8, Illinois 

Ar 

Nenorit 

BUiCfLu i 
I O I - , 

8 ^ . 

•m 

n 
MILDA BUICK 

SALES 
J07 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 
I 
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TKLftAIZM J J IMSI R A M U PARDAVIMAS IR TAISYMAS • 

dfUykiM. Turime lietuviu įkyriu Pi ldomo 
su kelione 
i f idev i tup . 

_ . . . . _ ^ . « . • «•»•;. 

VISKO MTtKTIHAl - TUOKUS PRISTATOMI 
rvturttt*. MHIOVUVUN. po-clus «»iwHMamH*. ui i^mv- t«»«a* m»tra«?iw 

k i l i m e w<l»o, tetevly1»u<. «.en»* vaikneiKnis baldus . 
'••mov uniun*. tonjrvt Umol.^JIMIMI l u r i i m thl«l | paslrinli l inų 

Mli% f*H.u»miuanie Bivlf1u« ir 
P a c u i Ifmu l ' / s « k > n » ą 

K*"** v«!LT RJRfHTURE 
fiCMPfNY, INC* 

t. lot n* ht Ū rnlItl»^ A 

ROOSttVfOKT R O . r ' I SK 3-4711 
M»*mn U u'otvntn.jifni.. vnkaratn Iki 9:80 

Uždaryta Bf>kmadteniat8 

L U G U 
LEVIS n PHD 

uallfied engineers* servlce) 
3120 S. ffatsted Street A4««t# 6-6S87 

N — jf 

, •*-.'•. v̂ -. > . , V - ^ ,VJ) ' . • •» « f - i r i 

IMI WUftiHJAMUY CO.« lAWt |NCUUIO« INO* • 16 MOOf • 70* GRAIN NIUTgAl SPHII4 

Gaukit du gtruM įrfdarbiiM ktsirtrt 
IMtUluinkU tmupymmk a y n t t m , " * 

» TurėkU pinigų kai r e ik ia^ -

P r a d a m • • $1 • r r M a t t Uek nor i t e 

UNIVERSM MYINGS 
m AND L0AN ASSOCIATION m 
mmtSL HALsm mnuan CHICAGO % BJJNOB 

* tN * f«U* 
Ir 9m*1mt\r***U rmo • ryt* 

• rntrn 9 rrU m • vaL vakam. 
M e l 4 q r l i M l n L a a 
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MUZIKALI ŠEIMA CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
Amerikos scenoje spėjusi g ra San Francisco simfoninio orkes- • • •*•*- . ^ f , V1I 

žiai užsirekomenduoti, šimpatin t ro dirigentas, sugalvojo išban- ———— — - - • • • • ' ***** 
goji itale, Anna Maria Alber- dyti jaunąjį muziką. J is susita- SAVININKAS parduoda namą, 
gh , t t i , 15 m. a m ž i u s , šiuo me- , ė su vienu orkestro nariu, kad J S S L ^ ^ f a f " ^ ™ " ^ 
tu Hollywoode baigia naujo fil- tas padarytų vieną klaidą ir ftus> Aliejinis apšildymas, 2 auto. 
mo „The Stars Are Singing" | tuo būdu galima būtų išbandyti garažas. Puikioje vietoje. Telefo-
sukimo darbus. Pažymėtina, vaiko klausą, bei muzikinį pa- n u o k i t e savininkui 
kad tai pirmasis jos filmas, ku- stabumą. ' KKYSTONK 0-0180 vakarais. 

riame jai patikėtas svarbiausias Repeticijos metu, Paolo tuč MAYWOOD 
REIKIA VIETOS? 

vaidmuo. Iki šiol Anna Maria tuojau metė dirigento batutą, 
tedalyvavo viename filme tik kai tik pastebėjo klaidą. „Aš 
porą minučių, padainuodama esu per jaunas pasakyti , kad Jvrrtinatr namą geram stovyje, tai pa 
vieną ariją. I esate kvailas — kreipėsi jis į Įgykite,I| 4 miegtm. kamb. namą. Ti 

1 , r * ką pataisytas, tai bus tas namas kuri Vietine spauda skiria nema-, klaidą padariusį muziką, — bet j,-,,, norite Gyvenamas kamb. 

Tik 
rio 

ir 2 mir-
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" D R A U G A S " A O R N O T 
55 E. Washiiigton S t 
Tel. DEarbom 2-2434 

2S84 N«». Oukley Ave 
TV*. Vlrginta VIKMO—7-8841 
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HELF VVAJNTEl) VYRAI 

VYRAI 

žą dėmesio jaunajai meninin-. jūs visa ketvirtine įstojote per 8am- kamb- w kilimais. Moderniška vir
tuve; i$tisas rūsys. Gazu apšildoma. U2-

ir iškelia keletą būdingesnių greit Nėra jokios abejones, t v e r t a s s k l y p a s ; 6 0 ^ pri(.kyje. 3 su-
ir I tom. garažas. Galite pėsčias nueiti prie 

geležinkelio susisiekimo arba autobuso su
sisiekimo. 

stiliaus auklėjimą, čia daug nu- ta ateitis. 

nuotrupų iš jos gyvenimo. I kad šiuos muzikalius brolj 
Alberghetti, gavusi europinio seserį laukia tikrai dėmesio ver 

sistebejimo sukelia, kai į savo 
studijos vyresniuosius kreipia
si su reikiama pagarba ir man
dagumu, š tai , savo filmo pro-
ducentą Irving Asher, ji visa-

_____^___ 

Ar jus esate susidomėję su nuolatiniu 
darbu? Mes turime virty del "semi-skil-
led" dirbtuvžs darbininkų. 

MAITENANCE MACHINIST 

GENERAL MAINTENANCE 

PRANEŠIMAS 
Labdarių susirinkimas 
Šiandien rugpjūčio mėn. 27 

da šaukia „Mr. Asher","bet so- d - š v - Kryžiaus parapijos sa-
listės septynių metų broliukas l g je įvyksta Lab. Sąjungos mė-
kurkas greičiau persiima * vieti- n e s i n i s susirinkimas. Visos kuo 

pos prašomos atsiųsti ats tovus. 

Norinti išmokti taip pat priimami. Dar
bininkų priedu programa. Ateikite asme-

Savininkas nupirko toliau nuo miesto i nijkaį ; jstaigą: 
nuosavybę ir sako "parduokite 
$21,000". 

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED MOTERYS 

KetkaHnga moteris prie 6 mPn. kfl-
diklO lietuvių šeimoje Roselande. Ga
lės ateidinėti, arba gyventi vietoje. 

Kreiptis telefonu 
COmmodoro 4-K 138 

Turime nuolatinę vieta karjera do
minančiai jaunai motorlal 

ITENOORAFE1 
Jdomlos pareigos moderniškoje ,,alr-
condltioned" rastinėje. Proga nau
doti savo iniciatyvą. 5 dienu. 37 xk 
vai. savaite. Mokysime sąžininga nau
jai pradedančią dirbti. 

M r. Arnison 
HArrisori 7-9415 

u2 

Taylor Real Estate 
117 South York Street 

Elmhurst 6240 
Elmhurst, Illinois 

n5mis manieromis ir sesers „bo
są" nesidrovi sveikinti „Hi'ya 
pal". Po to, mažasis išdykėlis v a * 
visoje Paramount studijoje i r , - ™ 
yra vadinamas ,.pal", kuo yra — ^ 
nepatenkinta sesuo. Emerald A ve. arti 3 4-tos st. par. 

. II JI 'duodamu 6 kumb. nuosavybe; een-
Bet , m a ž a s i s ,,pal' gal i dl- tralinis apftild.; galite tuojaus užimti 

Susirinkimo pradžia 8:00 vai. ! P a r d u o d a m ū r i n i 6 b u t l * n a m { * ' 
Sekretorius Geram stovyje; randasi an t 35-

tos Place, ar t i Halsted St. Kai-

VAN CLEEF BROS. 
7800 Wcodlawn Avenue 

RRAL ESTATE na $18,000 
8220 So. Vincennes Ave. 

VIncenncs 6-1143 

I džiuotis, kad pagal savo am- ; r n i o n A v o a r t l 4 8 . t 0 8 s t p a n i u o . 7 kamb. n f , m a $9,500 
Žių, j i s turi didelį muzikini iŠSl- damas 5 kamb. medinis namas; kars- — . v - f • f r r v n o ; c r^iUin rvi 

. J XT 1 • 'to vandens aliejln's apftld.; 5 mleg. l u r i D u " g r y n a i s — reiKia pd-
lavinimą. Neveltui, ir pa ts Al- kumb. rūsyje išnuomojami .ui $88.00 baigti pasidalijimo reikalus 

3526 Fores t Ave. 
BROOKFIELD, ILLINOIS 

Tel. Brookfield 9207-W. 

berghetti tėvas, y ra pri tyręs SU V. 

muzikos mokytojas ir tik jo de l t o m i s arti 31-mos St. parduoda
mu saldainiu Ir delikatesų krautuve 

ka, vaikai da r nuo mažų dienų su s butai*. Kuinu ui blm] ir nam? 
gavo vert ingas muzikos pirmi-

VVallae St. art' 35-*os St. par-nes pamokas. 
Ar daug pasaulyje rasime 

septyniamečių vaikų, kurie su-
gebStų diriguoti simfoninį or
kes t rą? Paolo Alberghetti gali. 

Pasakojamas t ikras atsitiki
mas, kai kartą, Pierre Monteu^, 

duoduma krautuve Ir 2 butai. Parduodamai 3 aukfit.u. namas; 1-nuu 
aukštas mūrini* - - 5 kurni).; 2 butai 

Mes turime kitokiu nuosuvvbig P° K kamb.; uždaryta veranda; kros-
kalp po namų. butu Ir bizniu par- "'•» apšildomus; prieinama kuinu. 
davimui Ir midui ims juos Jums 
parodysime. j 

GORDON RKALTY CO. 
808 W 35th St. 

YArds 7-1829 

Šaukite: 
YArds 7-9623 

T H * J \ E W Y O R K 
TRIP WILL COST 
Y O U LESS 

' i? 
•iii:;::! 

AT THE 

KEJSMORE 
700 Room Hott-I [J/įjjjj 

145 EAST 23rd STREET 
RATES FROM $".25 DAILY-SINGLE 

FROM $4.J0 DAILY-DOUBLE 

Your opportunity to enjoy « glori-
oui N*w York vAcation at a tav* 
inq! Many ftaturts Jo pUast you 
at thls rafined, dignified hottl . 
FREE »wimminq pool, 900d food 
served at budget coit tn both 
cofTaa shop and rattaurant . . . 
excallent bar and lounge. Just a 
faw minutes away Irom United 
Nations, Times Square, R a d i o 
City, E m p i r e S t a t a Building. 
Transportation right at tha door. 

N O PARKING PROBLEMS WEEK ENDS. 

Money-saving rates. 

Special rates for groups. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Parduodama mokyklos meditagij 
krautuve, kuri įskaito: mokyklos me-
džlaKas, dOVanSlM, žninulus II b>-

: dus (loe creum). Gera proffa. todd 
I pasinaudokite. Oeroj apylinkėj art l 
trijų mokyklų ir ligoninis. Prieinama 

I kalnu. Kreipkitės: 
«900 So. įtot-kufii st . urbu laukite; 

<.Uov.li.ll 0.9812 

STRUCTURAL S T E E L 
LAYOUT MAN • 

DAY WORK 
PERMANENT 

Good vvorking conditions. 
Employee benefits. 

KNOEBET, 1RON 
WORKS 

1420 W. 76th St. 

Cla yru nuolutinis darbas d51 Tool, 
TMe Ir Model Muker, taip pat Punch 
Preaa Operutor. (leros darbo salygei. 
Svari dlrbtuvfl. Viršvalandžiai, jei 
pageidaujama. Oaūtfii priedai jskui-
tunt Blue CrOM Ir užmokumos ato
stogos. Raukite; GLadstone G-3332. 

YORK CITY, 

Parduodamu taverna ir restoranas -
Kerui JsteiKta gerai einųs biznis; 
puikioj apylinkėj; pilni j rengimai HU 
„olrole bar"; „cooler keK" sistemų; 
virtuve; 3 kumb. „oottage" užpakaly
je. 60 sėdynių: prieinamai )kulnuota 
skubiam pardavimui. Išvykstu J Flo-
itdfĮ. Neapleiskite «iu PIOKU. Turite 
pamatyti. Įvertinti, šuu ;lte: T()wn-
biili :*-»;t72 arba TOunlmll 8-8405 
nuo 10 vai. ryto iki \t vai. vakaro. 

tose \v. 20U1 st., Oloero 

Galite tuoj aus gauti darbą. Atvykusieji 
Lietuviai mielai priimami. Mes iilmokina-
me s.i/iniiiv.us darbininkus. 

DIRBTUVĖS DARBAS 

Geros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. Pil
na darbininkams priedų programa, įskai
tant Blue Cross, užmokamas atostogas. 
Saukite: 

Mr. Zube 
Uvingston 8-8300 

Karjera susldomSiusiat moteriai tu
rime nuolatinę tarnybą 

BOOKKEEPER 
BUHALTEREI 

Pageidautume patyrusios bet imsime 
pramokusią, mokyklą baigusią. Ma
lonios durtft sąlygos. ]valrlos parel-
Kos, kartu ir ..sbortband". Sužinin-
ga, jcabi darbininke tur6s proKU pro
gresuoti. Kreiptis asmeniškai ar te
lefonu •—> Mr. VValter Oruchot, 

DOWNTOWN MOTOR SALES 
2545 S. Michigan Ave. 

CAlumet 5-7340 

Gabiai jaunai moteriai turime 
nuolatinę vietą — 

CLERK - TYPIST 
Imsime sąžiningą naujai pradedan
čią dirbti. Geros darbo sąlygos, Įvai
rios pareigos. Proga progresuoti. 

Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
1502 W. 21st St. 

('Anai 6-6200 

Ar domitės nuolatine tarnyba su už
tikrinta ateitim? Turime keletą vie
tų tuojau pat 
• M \ \\ M V K f.Ml - TYPISTS 
• (JKNKRAb CliF.RICAIi 

\VORKrJlS 
B dienų, 37% vai. savaite. Malonios 
darbo sąlygos. Jvalrios pareigos. Im
simo budrias naujai pradedančias 
dirbti, šaukite Mr. Arnison. 

REIKALINGAS BDTA8 

Savininkai — skubu: patikima selma 
turi gauti 6-6-7 kamb. neapstatytą 
butą apftlld. arba ne. NorCtij gauti 
pietvakariuos*. Aloj vietoj Išgyveno 
14 m. Naujas savininkas p«rlma. tu
ri išeiti. Dekoruos. Prafto saukti: 

YArds 7-»035 

IIArHsnii 7-9415 

Reikalinga moteris bendrai na
mų ruošai. Turi mėgti vaikus. 
Atskiras kambarys, su radiju. 

WAlbrook 5-6767 

RTKNOT.RA PHFJt 
Kxperlenoed 

Permanent. Will work for adv<̂ r-
iis:iiK exeeutlve. f> day — 40 hr. 
weok. Kmployee benefits. Qoo 1 sa-
!ary. Cull Mr. Berllner 

TURNER MFC CO. ' 
2.109 S. Keeler Ave. 

Cruu-fortl 7-8800 

DSmesio narni) savininkai! Atsakin
ga geimą ta 4 miaugiifllij asmenų JieA-
ko B-6 kamb. (2 ar 3 mieg.) ne-
apstatyto. apftildomo buto. Pietinėj 
ar plotvak. miesto daly arti geros 
transportacljos. 6 m. gyv. dabarti
nėj vietoj. Oall tuojau užimti. Geros 
rekomend. Skambinti BKverly 8-5770 

B I L L E R 

Nuolatine ta rnyba kar jera susi
domėjusiai jaunai moteriai 

Sales Mgr. 
I 

SEKRETOREI 

Pardavimui 
< J K O S I m r IR MfiiSOS 

KRAUTUVU 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuvės. Ilga
laike nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

HELP tVANTED — VYRAI 

Parduodama grosernC ir krautuve 
— gerai Jstelgta. Daro gerą biznj. 
Puikioj apylinkėj. Nfira konkuren
cijos. Pilna prekių. 5 kamb. butas, 
kainuota skubiam pardavimui. Ne
praleiskite Slą progą. 

šaukite: 

ROdney 3-9500 

REIKALINGI 
D I R B T U V E S 

DARBININKAI 
Nuo 18 iki 45 m. amž. 

• " • 

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

Kreipkitės: 

5405 So. Maplevvood Ave. 
GRovehill 6-9310 

• Die Set ters 

• Punch Press Operators 

• Shear Help 

• Matcriul Handlers 

3 Shifts 

6 Day Week 

P E R M A N E N T 

Good vvorking conditions 

Algonquin Tool and Die 
Company 

4908 W . Floumoy St. 

SOLDERING & LIGHT 
flSSEMBLY 

Svarus darbas; $1.25 | vai. pradžiai; 
20 Iki 40 m. amž.; nuolatinis dar
bas; viršvalandžiai; pageidaujama, 
kad bfltu baigę 2 m. gimnazijos arba 
panašaus. Ateikite pasirengę darbui, 
Jei priimsime. 

SERV0TR0L C0. 
114 W. Illinois St . 

Pradžiai alga $1.41 į vai.; 1 Vi virš 40 vai. 
Nuolatinis darbas. Sveikatos ir gyvybes 

apdraudimas 

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

Parduodama maisto krautuve — ge--^ 
ras lstelgimi*H; gerai einąs biznis; 
puikioj apyllnkSJ; pilna prekių; ga
rinis stalas; ideališka proga padi
dint biznj; ilga sutartis; prieinamai 
Įkainuota skubiam pardavimui. Sa
vininkas negali apsidirbti; pamatyki
te, Įvertinsite, ftauklte: KPi-ing 7-2000 

Parduodama taverna ir namas — ge 
ras {steigimas; darantis gorų. biznj 
puikioj apylinkėj; n6ra konkurenci
jos; pilnai Jrengta gyvenama vieta; 
C miegam, kamb.; dldolC sal«\ kuri 
gali bati vaartojama kaip po valgo-
musis kamb.; ištisas riisys; alyva ap
ftlld.: pulki proga porai. Įkainuota 
prieinamai skubiam pardavimui. Sau
kite: Ilensenvillo 20. 

Cia yra gerai atlyginamas darbas del energingų vyrų. Mes išmo
kysime - aptarnauti savus žmones, kaip po instruktorius dėl ap
tarnavimo programos vaikams. Alga $75. sav. Nuolatinis darbas, 
proga daryti pažangą. Ateikite ryte — Mr. Paul Wel1«. 

CHILD TRAINING ASSOCIATION 
1018 So. WabasJi Ave. 

Parduodama groaernė, mOslne ir na
mas. Geras Įsteigimas; daro gera 
biznj; puikioj apylinkėj; nėra kon
kurencijos pilna prekių. B; kamb. bu
tas užpakalyje; pulki proga mėsinin
kui, fkainuota skubiam pardavimui; 
pamatykite, Įvertinsite. Rašykite: 

PROGOS OPPORTUNITIES 

ROrincy 3-0560 

Parduodama taverna; goral jstelgta; 
gerai einas biznis; puik'oj apylinkėj 
ant kampo; pilnai Jnngta : moder
niški {rengimai; ideališka proga po
rai. Pamatykite, Įvertinsite. Šaukite: 

Vlrginiu 7-9015 
po l vai. po pietų. 
401A So. Californui 

Pardavimui dantisto įs taiga; 
gera proga lietuviškai kalban
čiam dantistui. 

4055 Archer Ave. 
2-tras augš tas 

Savininkus parduoda užkandinę ir 
mokyklos medžiagų krautuvę; geras 
Įsteigimas; gerai einųs biznis; pui
kioje apylinkėje arti mokyklos; 3 
kamb. butas; R.O.T.C. prekes;' pri
einama kaina skubiam pardavimui; 
pulki proga porai; pamatykite, Įver
tinsite. Dlvertsey 8-4272 nuo 8:30 iki 
10:30 ryto ir po 3:30 po pietų. 

• — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ . ~ w > 

Parduodama grožio salionas; gerai 
Jstolgta; gerai cinas biznis; puikioj 
apylinkėj — šiaurės vakaruose; 4 
kamb. butas užpakalyje... Ideališka 
proga porai; prieinama kaina sku
biam pardavimui. Pamatykite, .ver
tinsite, šaukite: 

iii'iniHiifif 0-SB44 
1016 N. Noble 

Platinkite "Itauifo" 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos. Pulkus atlyginimas. Daug 
priedų. Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
C 'Anai 6-6200 

1502 W. 21st St. 

Jei jūs esate gabi, sąžininga, 
pradedanti darbą arba patyrusi, 
mes turime darbą del jūsų. 

•File Clerks • Mašininkes 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos; gausūs priedai. Geras 
pradžiai atlyginimas. Proga daryti 
pažangą, šaukite arba ateikite. 

GENERAL ACCIDENT 
ASSURANCE CORP. 

1920 Board of Trade Bldg. 
VVAbash 2-5463 

SOLDERING & LIGHT 
' flSSEMBLY 

Svarus darbas; prudž'ai $1,10 vai.; 
20 Iki 36 m. amž.; nuolatinis darbus; 
vlr.švalandžlal; pageidaujama, kad bu 
tų. balKe 2 m. gimnazijos arba pa
našaus; ateikite paslrenKV darbui, 
Jei priimsime. 

SERV0TR0L C0. 
114 W. Illinois St . 

. . . — . . . . . — . . . . . , . — , . — i . • . , — • 

PACK. OANDY 
In Alr-Condltloned comfort. 

Kxperlence preferred, but we will 
train. Good lay. Uniforms furnlshed. 

„Froe Coffee" 

STEVKN CANDY KITCHENS 
611 N. Sacramėnto Blvd. 

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

Pleasant vvorking conditions. 

Storklinc Furniturc 
Corp. 

4420 W. 26th Stieet 

nurrough Machlne No. 7200. Exp. 
Perm. Posltlon. Congenial surround-
Ings. B day — 40 hour we,ek. Km-
ployeo Tienef ts. Good salary. 

Call for Mr. Iterllner 

TURNBR MFG. CO. 
2309 S. Keeler Ave. 

Cravvford 7-8800 

Čia yra geri nuomininkai: vyres
nio amž. pora skubiai turi Kauti 4 
kamb. apšildomą, butą vakaruoso ar
ba siauras vakaruose: gali tuojaus 
užimti. Prieinama nuoma; geriausios 
rekomondaeljos. Prafto ftaukti: HAy-
market 1-8019 dienomis. IRvtng 8-
3697 vakarais. 

M . . • • I • • • I — — • • » • I - I I — - I — 

Savininkai, fttal geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmenų ftel-
ma, 3 dirbantieji. Jieftko 5 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto, apftlld. ar neap-
ftlld. Pageidautų Cleeroje bet eitų | 
bet kurią, pletvak. miesto dal). Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

Atsakinga pora ir vienas trejų metų 
vaikas skubiai Jleftko 4 ar 6 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. Paleidžia
mas ift karluomenfis, norėtų buto iki 

i rugp. 26 d. Bet kurioje gerojo vie
toje Talumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'e. Skambinti 

KiiKsrtl 7818 

WAITRESSI^^ 
Kuli or part tlme. Days and even-
Ings. Good sa'ary. Plūs tlps. Meals 
and uniforms furnlshed. 

APPLY: 

ROBIN HOOD'S BARN 
420 Touhy 

PARK RIDGE, ILL. 

Reikalinga siuvamų masinti 

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

] WELMAID PROD. 

1529 \V. Armitage 

Dėmesio, namų savininkai! Atsakln-
Ka ftelma ift 3 suaugusių iftvaroma ift 
buto dCl Highway statybos. Jleftko 
4-5 kamb. neapstatyto. apftlld. buto. 
Aiaurvak. vak. ar siaurinėj miesto 
daly. Prieinama nuoma. Puikios re
komend. Skambinti: 

NEvadA 8-89.%9 

Ar JOs Jiečkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turime dar
bus dfl gabių mergaičių Slose sri
tyse: 

MAŠININKEI 
BEND11AM JSTAIGOS 
TARNAUTOJAI 

Mulonios darbo sąlygos: Jvalrios pa
reigos; priimsime ir pradedančią dar
bą; gauafls * priedui; ateikite arba 
Sunkite ir aptarkite savo ateitj su... 

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

Kamb. 221 

~ V Y R A I ~ n t MOTERYS 

D A R B A S 
Vyrams ir moterims 

Chicago Carton Co., 4200 So. 
Crawford Ave, turi vietų tuojau 
pat pirmoje ir antroje pamainoje. 
Prašome kreiptis asmeniškai. 

DĖMESIO, savininkai — labai pa
tikima pora ir 2 vaikučiai skubiai 
turi gauti su 2 mieg. kamb. neap
statytą namą arba butą. Kis j bet 
kokią gražią apylinkę Oook County. 
I>»koruos: mokčs Iki $75 i mfn. 
6ioJ vietoj iftgyveno 5 m. Gali tuojau 
užimti. Prafto ftaukti: RAyport 1-
68'49. 

Patikima fteima 3 suaugusių as
menų, stalius, žmona, Invalide duk
tė skubiai turi gauti 2 mleg. kamb. 
neapstatytą, apftild. butą: norčtų 
gauti ant pirmo aukšto "EngllsY' 
rūsy arba namą: Lake Central arba 
Austln apylinkčj. Mano pirkti namą. 
Geriausios rekomendacijos, ftauklte: 
COlumbus 1-5648. 

Vidutinio amž. pora skubiai turi 
gauti 4 kamb. neapstatytą butą va
karuose arba pietvakaruose. Neturi 
naminių gyvulių. Gaus savo ga«o 
apftlld. S'oJ vietoj iftgyveno 7 m. Sa
vininkas užima del savęs. Geriausios 
rekomendacijos. Prafto ftaukti: TAy-
lor 9-0528. 

11KIK ALINGA 

BENDRAM ĮSTAIGOS 
DARBUI TARNAUTOJA 

Priimsime ir pradedančią išmokytą 
darbą. Reikalingas bendram dirbtu
ves darbui vyrai ir moterys; geros 
darbo sąlygos; Svari dirbtuve: gau
sūs priedai; gerus atlyginimas. 

Dėmesio savininkai — suaugusių 4 
asmenų katalikiška fteima (3 dir
banti) skubiai turi gauti 2 arba S 
miegam, kamb. neapstatytą. apftlld. 
butą vakaruose arba pietvakariuose. 
Š!oJ vietoj iftgyveno 12 m. Turi ift-
eitl d61 Congress St. High\vay. De
koruos. Prafto ftaukti: 

NEvada 8-20&5 

Dėmesio savininkai — patikima Sel
ma skubiai turi gauti 6-7 kamb. ne
apstatytą, apftl'd. butą arba namą. 
Bent kurioj gražioj pietų apylinkėj. 
Mokės iki |100 men. d6l apftlld. Pra
šo ftaukti: ENglowood 4-9221 dei 
nuomininkų, kurie Jums patiks. 

Savininkai Jūsų pagalba pageidauja
ma: jauna patikima pora su 2 ma
žais vaikučiais turi apleisti kuo 
greičiau — dr6gna rūsy. Nori gauti 
4 arba 6 kamb. neapstatytą butą su 
kiemu, bent kurioj gražioj apylinkėj 
pietų rytuose arba pietvakariuose, 
prie gero susisiekimo. Prafto .ftaukti: 

DOrchestCT 3-3880 arba 
DAyport 1-6809 

4 Ateikite: 

DEARB0RN GLASS C0. 
2414 W. 21 S t 
VIrginia 7-7200 

HELP"WANTED — VYRAI 

Dėmesio savininką! — patikima po
ra, Commomvealth Edison tarnauto
jas su 2 mažais vaikučiais skubiai 

i turi gauti 4 arba 5 kamb. neapsta-
1 tytą, apftild. arba ne butą pietva
kariuose. Gali tuojaus užimti. Geriau 
šios rekomendacijos. Prafto ftaukti: 

IlOekvvell 2-7803 

Skelbkites "Drauge" 

DCmesio savininkai — patikima ftei
ma 4 asmenų — berniukas 9 m., 
mergaitė 16, skubiai turi gauti 6 
kamb. neapstatytą, apftlld. arba ne 
butą bent kuriam vakarų priemies

tyje. SloJ vietoj iftgyveno 18 m. Mo-
k6s iki 80 mCn. už apftlld. Geriau
sios rekomendacijos. Prafto saukti: 

Rlsbop 7-0120 

Savininkai, čia yra geri nuomininkai: 
3 patikimi suaugę asmens, visi dirba, 
skubiai turi gauti 2 arba 3 miegam, 
neapstatytą butą ant 2-tro arba 3-člo 
augftto South 8hore apylinkėj arti 
I. C. šioj vietoj Iftgyveno 21 m.; na
mas parduotas. 32 m. Iftdirbo toj pa
čioj vietoj. Pra*o saukti: STufc' 2-
0828 šiokioms dienos: KEnvvmv.l 8-
8781 Scfttad., sekmad. ir vakarais. 
• . _ 

Dėmesio, namų savininkai. 3 suaugę, 
2 dirbantieji, skubiai Jleftko 5-6 
kamb. neapstaty'o buto, pageidautų, 
neapšildomo, pietvak. miesto daly i 
vakarus nuo Ashland Ave. Jei gali
ma pirmame augftte. 14 m. gyv. da
bartinėj vietoj. Savininkas sau uži
ma. Geros rekomend. Prieinama nuo
ma, gaukite GRovehill 6-2132 prieš 
2 vai. popiet. 

Atsakinga pora Ir du vaikai skubiai 
Jleftko 4 ar 5 kamb.. neapstatyto bu
to pietinėj, pietrytinėj a r pietvak. 
miesto daly, arti gero susisiekimo Ir 
parapijines mokyklos. Geros rekom. 
Gali tuojau užimti. Skambinti HYde 
Paik 3-8002. 

Jleftko gero namo savininko! Pati
kima pora Ir 2 gražiai auklėjami 
valkai skubiai reikalingi 4-5-6 kamb. 
neapstatyto, apftild. buto bet kuria
me vak. priemiestyje. Geros reko
mend. Prieinama nuoma. Skambinti 
tuojau POrest 0-6403. 

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

CHILD TRAINING ASSOCIATION 
1018 So. Wabash Ave. 

VIDUTINIO amž. pora turi gauti 
su 2 mleg. kamb. neapstatytą butą 
South Shore apylinkėje, artl Illinois 
Central. (Turi būti 1-mas arba 2-ras 
aukfttaa). Mokės iki 190 m6n. Ge
riausios rekomendacijos, Prafto Sauk
ti: SAglnaw 1-3087 arba REgent 4-
6129. 

Dirbanti pora skubiai turi gauti 8-4 
kamb. apstatytą butą vakaru prie
miestyje. Mokės nuo SI00 iki 126 \ 
men.; nori tuojaus užimti;; p raš i 
šaukti: 

REliance 8-2300 
prieš 6 vai. po pietų Šiokiomis 

dienomis. 

http://Uov.li.ll
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K<? Trečiadienis, rugp. 27 d., 195^ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS , 

NUOMONES IR PASTABOS 
-

i Kol teks laikraštis lietuvių kal
ba nepasirodo, bent „Draugas" tu-

I retų šią spragą išpildyti, duodama* 

"Pakėlė ranką ir saulė pradėjo aištoau šviesti" | 2r j ^ S t a m t 
x r * I kiri verslininkai, nebepakęsdami to 

Prancūzų laikraščiai rašo, kad agentėlių kalboms, išklausyti visų liau tokios padėties, ėmė pU*-
iu karą iui-; aulei Liudvikui XIV "zodžiablūdiių", tad neatrodo, kad nuoti tokį verslo laikraštį išleisti. komunistams pasisektų liaudį nu-

pratinti. — J. Gobls «t. Maziliauskas 
— — —— 

Verslo aktualijom , Baltas Ii Norvegijos 

Šiuo laišku Jonas Sava kreipiasi 
į visus savo draugus ir pažįsta
mus, gyvenančius Amerikoje. Daž
nai mes kartojame lietuvišką pa
tarlę: "Tik nelaimėje pažinsi 
draugą". Kartojame ją tik tada, 
kada patys atsiduriame į nelai
mę ir taikome ją kitiems, o sau 
pasiliekame irgi lietuvišką patar
lę: "Sotus alkano neatjaučia". 

Seligenstadtiečiai ir pažįstan-
tieji Joną Savą, ar atjaučiantieji, 
nenuskriausdami savęs, prisimin
kime akląjį ir paaukokime pagal 
išgalę! Jeigu jis galds nusipirkti 
švaresnį apderą ir radijo priim 
tuvą, tai jausis laimingas ir gir
dės Amerikos Balsą, transliuoja-

buvo rašomas pataikūniškos odės 
ir sakomi komplimentai, toli gra
žu neatitinką realybės, bet nei 
Liudvikas XIV, nei jo rūmų fa
voritai nesileido i tokias blevyz
gas, kokios kasdien Sovietų spau
doje sutinkamos Stalino adresu. 

Gegužės mėn. visa Sovietų 
spauda pažymėjo, kad "vos Sta
linas pakėlė ranką — ir saulė 
pradėjo aiškiau šviesti". 

Prancūzų nekomunistų publi
cistai sako, kad Stalino dievinimu 
bolševikai daro didžiausią nusi
kaltimą, nes tuo veda žmones į 
kolektyvų masių proto atbukini-
mą; mat, iš atbukusio preto kyla 
fanatizmas, kuriuo Stalinas su sa- į į r ad§8 i r 8avistovų verslą, kuris invalidas "tremtinys, IRO vadovy- jįį' ir" A . Girkšas, 1115 S. Albany 
vo štabu nori pasinaudoti kovai | n e į d a u g i a u naudos. .bes buvo įkurdintas aklųjų prie- A,,!. ™ „ Q ™ -I O 

V a Taip pat šimtais tenka skaityti glaudoj Honnerudkolles pr. Dram-
atvykusius ekonomistus ir baigų- men, Nonvay. # 
sius augštąjį Prekybos Institutą! 

ckonom ir morališkai | Klaipėdoje. Prie jų telkiasi ir visi 
nuskurdinto Sovietų žmogaus. j baigusieji aukštesniąją prekybos kambarys, o 

Idėjos sukelia abejojimus ir mokyklą vKaune ir šiaip buvusieji ^ e % . , 3 l J S i" £r»ai " S a S ' - n 
verčia žmogų galvoti, derinti idė-

Kalbėdamas apie ūkiškus lie-1 Seligenstadt /b . VVurzburg sto-
tuvių uždavinius ir jų perspėk- vykioje gyvenę lietuviai labai ge-
tyvas, A. Rudis savo paskutiniame rai pažino taurų žmogų ir dideli 
vertingame s.raipsnyje yra, atro- tėvynės mylėtoją Joną Savą, bu
do, beveik pamiršęs ir visiškai ne- vusį Lietuvos kariuomenės kari- m ą nelaimingiesiems į užjūrius 
jkalkuliavęs naujųjų ateivių. Iš jų ninką ir mėgėją literatą, kuris j a m b u 8 dvasinis maistas, kuris 
— vienų tik inžinierių yra keli savo gražiais eilėraščiais ir dėklą-1 papildys prieglaudos trūkumus, 
šimtai, kurie beveik visi dirba jau macijomis paįvairindavo literatu- Aukas siųskite, ar asmeniškai 
savo profesijose, o dalis jų jau rinius vakarus ir minėjimus. Visi įteikite šiuo adresu: kun. St. Šan-
yra įkopę į gana atsakomingų pa- pažinusieji prisimena nelaimę, ku- taras, 717 W. 18th St., Chicago 
reigų postus, žinoma, jie visi pro- rioa auka buvo ir Jonas Sava — IQ m. . Juozas Truškūnas, 7029 
gresuos, o dalis jų, laikui bėgant, neteko regėjimo. Jis, kaip aklas— g 0 Fairfield Ave., Chicago 29, 

Nei Markse, nei Lenino, nei pa
galiau paties Stalino idėjos nebe- Jonas Sava rašo draugui viena

me laiške: "Gyvenu mažame kam 

yra tik niauri ir tamsi palėpė su 
/ . n u m e s s u u e i u Į M I V U I H U . I *__ - __ . — Tu . i „ i x ~ „ * „ , ii veržiasi i verslus ir laikui m a ž u P a 8 t 0 & ė s langeliu ir špuvu->i veržiasi i vtisius ir, lamui _i.„{<, wr:n/iimia \t„a maitina iu-siomis grindimis. Mus maitina žu

vimi, bulvėmis ir norvegų sriuba, 

verslo žmonės su geru patyrimu. 
jas su kasdienybės faktais, todėl. I>e v»8i x 

komunizmas kaipo ideologija, kai- 'begant. įlr. ten tvirtai stovės. At-
po pasaulėžiūra nustumtas į apa- rodo kad šia linkme suka ir vis. I . ' k b a t o 8 d u o d a d u o 
čią, o į viršų iškeltas Stalino as- , atvykusieji teisininkai, kūnų taip ^ margarino. Mėsą retai te
mena, jo išminties ir galybės kul- J * * ~ * g * J J į g J J » £ ™ £ į m a t o m e . M * 8 t a s b e r i e b a l ų i r v i . 
tas. retą profesiją sugroti yra įaoai t a m i n ų a r d o p a 8 k u t inę sveikatą. 

Stalino kultas nekontroliuojamas s u " k u - . l Organizmas silpsta, dantys ir ner-
jokiais logikos dėsniais ir todėl Po kelis šimtus yra gydytojų ir y a i . t j kankina liguistas nuo-
suredukuotas iki absurdo. Toks kitų svarbių profesijonalų. kurie, v a . į r n e m i > n a k t p i n i i s 
vado kultas neturi pateisinimo nei Palyginti, nesunkiai čia savo sri-1 g a i m a m e p e n W s kronus per sa-

Sta.lT ?ŠJ£XA ^ '"v-""- — -•—-!'•* *<**"* #*•**. 
nei marksistinis, nei leninistinis; 
jis nekilo iš pasaulėžiūrinės gal
vosenos 

Ave., Chicago 12, 111. 
Vėliau aukotojus «painformuosi

me per spaudą apie sušelpimą Jo
no Savos! 

St. šaut n rus 

- ' • • • 

Jei motinos širdis y ra Dievui 

altorius, t a i t ie namai J a m y ra 

bažnyčia. — Sailer 

A. -j- A. 
KLEMENTAS KAIRIS 

Gyveno 1429 S. 49th Ct., Cicero 
MirS rugp. 26. 1952, 7:16 vii. 

ryto, sulaukęs puses amžiau*. 
OimS Lietuvoj. Ktlo lft Vely

kių apskr., Panevėžio parap., 
JMaželnių. kaimo. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
l'allkio dideliame nuliūdime 

žmona Kotrina, po tė\*ais Slo-
guitls; minus Pranciškus, marti 
Dorothy; duktė Dolores; posū
ni* Alexander, marti Mary; dvi 
podukros: Ann Bhlmkus Ir Jos 
vyras Jonas; Bernice Skili ir 
Jos vyras Simon. Posūnis'"Vin
cas ir 10 anOktj. Brolis Jurgis, 
žmona Stella Ir Jo šeima. Du 
broliai Lietuvoj: Bolislovas Ir 
Jonas; sesuo Stefanija Dominas 
ir vyras Jonas, New Foundland. 
Broliene Maita Kalris Ir Jos 
seimą. Ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų. 

Priklausė prie Lietuvių Ka-
roivių draugystes; Chicago's 
Lietuvių draugystes; Local 241 
Streetcar Men'* Union. 

Kūnas pašarvotas A. Vasal-
tis-Vancc, 144G So. BOth Ave., 
Cicero. 

l^aldotuvCg Jvyks šeštadieni, 
;ugp. 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, MIIIIIS. duk
tė, posūnis, podukros, broliai. 
Ir kiti gimines. 

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

Jr 

J k S ^ ^ ^ I ^ ^ A " ^ Prasčiausio tabako 2 - 3 ninkai yra jau kai Kur sporadis- d i e n o m s r ūkyti . Tačiau skutimosi 

& t TSJTi^"^ 8 !S^ ir dantų pri*žiūros reikmenų ne-
jasi. tačiau laikas butų sukurti g a u n a m e r e i k i a p i r k t i i š t ų p e n . 

Stalino kulto tikslas sufanati- stiprią lietuvių verslo orgamzaei- *. k r o n ' A | ^ k neturiu ir 
oti mases jo asmens "antžmo- ją visam krafitui. Turėtų jau neati- t ^ * H t o k s S ? " ! ! * PL8 1 r°ty t l i i f e ^ K dienis, kokiu niekada būti nesiti-vėre o laikraštis, kuris informuotų J J J J * A S n i e k o l i u g t i 

ne tik verslininkus, bet ir šiaip J* * 2 !L ««*„.!„ E„„ n u i , ; . , , 

zuoti mases jo 
giškumu", jo išminties dievišku
mu, nors tas žodis (dieviškumas") 
ir nevartojamas teigiama prasme 

su'irns 

vai su nekenčiamo režimo prie
šais, j tai atsakys istorija, o tuo 
tarpu aišku, kad Sovietų rašyto
jų, poit'.i, žurnalistų liaupsinimas 
Stalinui yra rusų emigrantų tei
singai vadinamas "slovobludije" karna 
(žodžiablūdis). kuriuo norima ap
temdyti liaudžiai protą, padaryti 
ją fanatišką, pasiryžusią už Sta
liną šokti i ugni ir į yandjenj. 

Naujieji pabėgėliai iš Sovietų 
Sąjungos sako, kad kasdieniniame 
gyvenime nesijaučia, kad liaudis 
Stalinui melstųsi ar kad jį mylė
tų. Kasdieniniai vargai ir trūku
mai verčia liaudį galvoti apie pa
prastus reikalus, o ne apie Stali
no "genijų". 

Apie Stalino genijų, išmintį ir 
"gerumą" eilinis žmogus išgirsta 
tik mitinguose, kuriucs jis iš bai
mės turi lankyti ir ploti Staliną 

• • i • • i i • • 

re. • i 

Laisvos minties vieton pakišamas lietuvius apie visokius verslo ga-
Stalino paveikslas ir jo asmens ūmumus, duotų artimos ateities 
reklama, beprotiškai rėkianti rek- "kiškas 'prognozes ir būtų patarė- "i"m" 
lama. Stalino kultas — tai nupo- jas vartotojo pirkimo pagelbai u-
puliarejusio komunizmo pakaita- \ siain ūkiškuose, prakstikuose klau 
las. Ar pasaulėžiūra pakeičiama Į simuose. Toks laikraštis butų pla-
asmens kultu, ar tas vado kultas ! čiai lietuvių skaitomas ir jis kon-
įstengs vergus sufanatizuoti ko- centruotai, aiškiai ir pritaikytai 

lietuviškam atvejui perduotų tai, 
kas šiuo metu daugelyie aukščiau 
minėtiems tikslams leidžiamų žur-
nali; aiu'lų kliba yru išblaškytai 
paduodama ir reto lietuvio yra se

nes už gera neturiu kuo atsilygln 
ti. Kas mane supras, už iaus ir J 
man padės, tam būsiu giliai dė-

as. Kas iš manęs pasijuoks, 
ir tam Kūrėjas atleis, nes Jam , 
aukoju ?ią kartaus gyvenimo tau» 

r * » m - i &Mi 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— •aviniuko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West lllth Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IHdžlaiiMla* Paminklam* 
IMaiiŲ PttAirtnkinuui 10e«t« 

Telef . C E d a r c r e s t 3 - 6 3 3 S 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

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

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3111 

= r ^ 

John V. Eutleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitage Rvenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

T e l e f o n a s B I s h o p 7-9719 
AM1JULANCE D1EN* IR NAKT! 

Šiandien - sužinokite kodėl ii vra 
^ M • ^ n " 

J a u pasirodė 

TKYS SVARBIOS KNYGKLftS 

kinius kU'U\inuts piivalo |HM*skHit.vti, 
nes j<»-f niH daiiK gyvmimui ii-iku-
lin^i.i pamoksimi. 

M.%/\sis TOBULYBCM KALIAS 

si< ,i«> knygutija Karšioji šv. TorenClR 
Kūdikėlio JP/auH nuro'lo tiki-jj} k<>-
li.'j j ani/.ui.jja lalmf. KiO p. 11.00. 

KAIP I H V K M . T I SKAISTVKI-OK 
pilna naiuiliiK" patarinuj, kuii« pii-
mona sielaa »kal»tykloJe kenčiančiai 
ii .sužadina mumyse nuilv JOIIIH. 

Kaina 4<> rontij 

SKAITYK — RAM l/SLftPI.> 
TI m A 

lai rakiau atverianti! muinti Ukryjų 
turtų Hkrynia. Kaina Su centų. 

Užsakymus su pinigais biųskite 

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

Chicago 8, III. 

•• • 

A. 
Konstancija Gudaitis 

(l»o pirmu vyru !<ABANAt s-
KAS, po tlVftUi AU&At SKAITfc) 

Gyveno 1420 So. 49th Ave, 
Clcoro, III. 

Mirfi i«.»5 2 m. rugp. l'o d. 
5:30 v.v., sulaukus pusCs auv>.. 

(}liu6 Lietuvoje. Krio is Vi! 
kavlftklo apskr.. Vištyčio par., 
bobllnlų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 41 nv 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Jonas; trys dukterys: H'-
len Kubera, žentas James; (L)na 
H art. M ntas liernard; Kmily 
l<ųda,c^;»'sūnua Aifouwuw Laba
nauskas, marti Lorraine; po
sūnis Jonas Oudatti*. jo žmona 
Kloonore; podukra Julia Oer-
CHM Ir Jns vyras Povilas: po
dukra Holen Uu-i :nan ir .»«»: 
vyras Kuf«no: >t anūkių. la«-
tUVOj liko 2 broliai: Kilvostias 
ir Vincentas; Argentinoj • l>ro 
lis Jonas Ališauskas su feeima. 
brolio sūnus Juozus Ališauskas: 
su ėf-infa: pusbrolis Viktorus 
Ališauskas su Mina ir kiti gi
mines, draugai Ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Alfredas 
Vasaltla-Vsnce koplyčioje, i44ii 
Ho. 60tll Avi',. Cicero, III. 

Laidotuves (vyks ptnktsdlcn) 
i iigpjūėio mėn. 29 d., 18 koply-
čion X:;{n vai. ryto bus atlydy
ta j sv. Antano parapijos ba/.-
n.vi-ia. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už veltončs stelų. I'o 
pantaldų bus nulydėta ) Kv. Ka 
zimieio kapineir. 

Nuoini'džjai kvirėiame visus: 
gimines, draugus W pažjatamus 
dalyvHiitl fllose laidotuves*. 

Nuliūdę: vyrus, dukterys, 
žentai, sūnus, marti, posūnis, 
|MMluk•-<>«, broliai, pusbrolis n 
k i l i J H i i l l i r K . 

Laidotuvių direktorius Alfre
das Vawi)tiH-Vaiu-e. OL i-lOost 

ANTHOHY B. PEIKUS 
L A I D O T U V I Ų D T R E K T O R J U S 

, • . 0812 SO. WESTKRN *AVE. 
CHICAGO, HLU 

t ' u i o a. 50«̂ > A V E . 
CICERO t i J L 

GRo^ehUI C-0142 

HEmlock 4-2644 

TO\vnhall S-2109 

2JįS 
LIODĖSIO VALANDOJ 

šaukite 

M A 2 E I K A * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kurio gy»cna kitoso miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

6RAND 

"Maloni, kaip ir jos Vardas" ' 

T H 6 O L O S U N N Y B R O O K C O M P A N Y , t O U I S V I L L E , K E NT U C K Y 

• • 

Sios vasaros 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaroa knygą 
Neiniko Nagio poezijos rinkini, 
dailininko Telesforo Valiaus 

iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus BU užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. ; 

Chicago 8r Illinois 
Mes taiHOine vlsij firmų sluvsmas 
niasiiiHH. Kiekvienas darban garą n-
luotaH. Išnuomojamos marinos. Mes 
pertaisysime J elektrinę jUsy kojl- | 
n* masiną. Prašykite mttsi; nemo
kamai ium» apakalčluoti. DldžiauBtas ] 

pasirinkimas vartotų Singer masinu 

SINUUR SEVVING 
MACUINE CO. 

SJSSSI — — -

/ 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Assoi iation, kuri yra prpporcionaliai viena >s 

smarkiausiai augančiu taupymo (staigų visoj Chicago j . Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agcncy of the United States Covernment. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisinga, ir mandagų patarnavimą,. Ji iš anksto jiepriiads, bet 
\issda išmoka aukšti} dividende. 

MOŠŲ TUMAS SIEKIA DtSIMTlfcS MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave» , Chicago 

JOHN PAKEL, President 
Phone GRovehill 6-7575 

ULTIVISKA IŠTAIGA Valandos: Pinnadienįais nuo lli iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penkiadieniais nuo 9 iki i 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta vjsį dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• 

• 

^. MSM*W«MSJSSISSBnSSBNS^MSSCr3 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amrmlansų patarnavl- ^ f c ^ f c . M t S t , , r , , , l c fcol!l><',IU, 

JįįE %£k v i s o s e Chicagos t» 
IIIUM y r a UiUianuis įįįV X R 

įjm įUMdando dalyse i t 
dienų ir n a k 11. 1U i- ^ ^ J/B 

^MMB7 tuo j U ILS pa t ar-
kale saukite -!1 [ ^ 
mus. ^ i ^ s W T ^ ą ^ j u M . J a m . . 

STEPONAS 0. IACHAWICZ 
2814 West » d PLACE Tel. V l r j N » 7 ^ 7 » 
10756 S. MICIIIGAN AVE. PUltoaan 5>117» 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET _ J T e l . SE^Iey ^ m 
____ A l F M 0 M VASAITIS-VAHCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILK • Tel. OLynupIc M W 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. l»th STREET 

Tolephon© YArds 7-1911 ^ 

~' LEOHARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHI«\N AVK. Tel. COmmodort *rZZU 

ftMTAHAS M. PHILLIPS 
8807 8. UTUANICA AVE. Tel. Y A r * 1-**»l 

JURGIS F. RUDMIN 
8810 S. LITUANICA AVK. Tel. YArt į Į » U l > » l i S I 

" JULIUS LIULEVICIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVB. Tel. I.Al»J«*te M W * 

LEOHARDAS A. E2ERSKIS 
16«6 WE8T 4«tb 8TSKBT Tel. YArde 7-OTM 

http://Sta.lT
file:///issda


DflCNTflASTO DRAUGAS, CHICAGO, 1 1 U N 0 1 S 

X Viktoras ir Sofija Mickų- LITHUANIAN CTfAMBER OF COMMERCE OF ILLINOIS GOLFO 
» m <•» 

Trečiadienis, rugp. 27 d., 1952 

X Petronėle Dubinskicne y-
ra šeimininkių pirmininkė, ku
rios gamins gardžiausius val
gius „Draugo" šventes dienoje, 
Vytauto Darže, š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Jos štabą sudaro: L. 
Kilikevičienė, U. Rauskinienė, 
S. Žukauskienė, B. Lazdauskie-
nė, E. Jakaitienė, M. Samuolie-
nė, K. Vaitkienė, L. Geraltaus-
kienė, S. šiaučiuvienė, V. Druk 
tenienė, S. Ruplienė, K. Žeb
rauskienė, B. Kazimieraitienė, 
A. Musteikienė, K. Zebraitie-
nė, M. Štrikaitiene, C. Stasiū
nienė, K. Zela, *A. Pukelienė, E . 
Eglinskienė, E. Dubakienė, A. 
Gustaitienė, O. Barauskiene, D. 
Kaminskiene ir T. Norbutienė. 
Pirmininkė prašo visų pasiža
dėjusių dalyvauti katalikiškos 
spaudos rėmimo darbe ir nc-
sivėluoti prie darbo. Mažina 
bus prie Marąuette Parko pa

nai, plačiai žinomi Town of 
Lake veikėjai, grįžo iš sūnaus 
Viktoro vestuvių. Džiaugiasi 
nauja marčia Virginija. Jų 
jungtuvės buvo Sacred Heart 
bažnyčioje, West Des Moines, 
Iowa. Vestuvių puotoje dalyva
vo apie porą šimtų žmonių, jų 
tarpe daug prekybininkų ir ke
letą parapijos kunigų. Jauna
vedžiai gavo daug brangių do
vanų, taip pat ir nuo Chicago
je esančių giminių bei draugų. 
Linkime jauniesiems Mickū* 
nams Dievo palaimos ir saulė
to gyvenimo. 

X Brighton Parko parapijos 
choras jau pradėjo repeticijas, 
kad tinkamai pasiruoštų 40 vai. 
atlaidams, kurie bus rugsėjo 
mėn. 6-7-8 d. Norintieji įstoti 
į parapijos chorą, prašomi a-
teiti į mokyklos muzikos kam
barį šį penktadienį 8 vai. vak. 

PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAMS DOVANŲ ĮTEIKIMAS CHICAGOJE 

Iš kaitės į dešinę: Cook County Trea«urer John B. Br m% Sa
nitarinio Distrikto viceprezidentas Michael J. Rudnik, kingres-
manas Timothey P. Sheenan, Lietuvių Prekybos Rūmų pirm nin-
kas Anthony J. Rudis, moterų grupės 1 vietos laimėtoja Mrs. 
H. M. Dahlins, vyrų grupės 1 vietos laimėtojas Stanley Tianas, 
John J. Kazanauskas, Sanitarinio Distrikto prezid2ntas Anthony 
A. Olie, demokratų kandidatas į State Attorney vietą teisėjas 
Gutknecht, golfo dienos pirmininkas Peter C. Massie ir teisėjas 

John T. Zuris. 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Skraidančios lėkštes" Į Atpigo vaistai nuo arthritis 
Praeitos savaitės gale keliose 

Chicagos apylinkės vietose erd-

A. J. VALSTYBĖSE 
- Trečią mokinį Vasario 16 
gimnazijoje Vokietijoje iš 

' Z Z Z L Z T m . k h Z te Pakviesta dirbti Good Samari- *> nariai yra tremtiniai. Tuo 
s i u v a m o s penk.nes ir l ^ ] i g o n i n . j e M t V e r n o n m J būdu nedidelė kolonija jau išlai-

ko tris gimnazijos mokinius. 

bosais bus maloniai priimami. 

X Sesuo M. Alma, pranciš-
kietė, rugpjūčio mėn. 13 d. da
vusi profesijos įžadus Pittsbur-

rapijos bažnyčios rugsėjo pir- j ghe, lankė savo tėvelius Puke-
mos dienos rytą 6:30 vai. ir li»* Chicagoje, kurie yra pla-
norinčias nuveš į Vytauto Dar- ' čiai žinomi savo visuomenine 
žą ir iš ten parveš atgal. j veikla lietuvių gyvenime. Sesuo 

X Matosi, kad „Draugas" t u , M - A l m a J™ b a i S u s i gailestin-
ri daug prietelių šiam išvažiavi- ' s o s i o s s e s e r s m o k s l u s i r d a b a r 

mui, nes 
kitos didesnės aukos spaudos 
išlaikymui. Kun. A. Steponaitis, x Stella Jociene, Brighton 
Rock Island, 111., M r. Mrs. P. j Park lietuvių veikėja, turėjo 
Peter, Dearborn, Mieh., Alf. Ki- brangią viešnią — savo duk-
kilas, Kenosha, Wisc., adv. 
Charles Kai, Chicago, 111., ir 
Mrs. M. Gaižauskas, Chicago, 
111., pasiuntė po $5.00 su mie
teliais. Kaip visi žino, dienraš
čio „Draugo" išvažiavimas įvyk 
sta pirmadienį, rugsėjo 1 d., 
Vytauto parke, prie 115-tos ir 
Crawford gatvės, Chicagoje. Ta 
proga „Draugo" leidėjai pasky
rė $1,050.00 vertės dovanų lai
mingiesiems skaitytojams. Kiek 
galite greičiau grąžinkite biletų 
šakneles, nes svarbu, kad tie 
biletėliai fc>ūtų administracijos 
rankose prieš didįjį išvažiavi
mą. 

X Studentų stovykla, orga
nizuojama LSS Chicagos sky-

Ypač yra reikalingi sopranai J Brockton, Mass., apsiėmė glo-
ir altai. Taip pat ir tenorai su b o t i i r išlaikyti: J. Plaušinaitis, 

J. Sisas, S. Eitavičius, J. Aš-

VOKIETIJOJ 
— Posėdžiauja. Tremtinių Or 

ganizacijos Valdybo3 Prezidiu
mas -

vėje pasirodė šviesūs ir apvali 
daiktai. Juos ištirti buvo tuoj 
pasiųsti sprausminiai lėktuvai 
iš O'Hare aerodromo. Bet kai 
tie lėktuvai priartėjo prie tų 
„lėkščių" tai jos tuoj pranyko. 
Po kurio laiko ta „lėkštė" vėl 
pasirodė apie 10 mylių už Elgin. 
Taip pat ji buvo pastebėta kelių 
stebėjimo punktų. Pasiųstieji la 
kūnai sako, kad kai jie artėjo 
prie „lėkštės", ji pradėjo judėti 
ir pranyko. 

Trys chuliganai teatre 
Chicagos United Artists tea

tre trys jaunuoliai balkone pa
leido atsarginę priemonę prieš 
gaisrą (fire extinguisher) ir su 
suko „Gaisras". Teatre tuo me 

mutis, J. Šuopys, P. Radzevi-! čio 15 d. sekretoriato būstinėje 

pirmininkas gen. Sonni , i t u buvo apie 1.700 žmonių. Pa 
gen. sekretorius Blenski ir iždi-. nikoje jie gal būtų ne vienas 
ninkas Pr. Zunde š. m. rugpjū-i sunkiai susižeidęs, bet teatro di 

čius, P. Urba, A. Urbienė, J. 
Baškauskas, J. Kazlauskas, F. 
Šmitas, A. Aukštuolis, A. Ker-
šulis, V. Senuta, J. Jurgutis, S. 
Pustelninkas, M. Tubis, J. Ka
marauskas, A. Gedutis, S. Rau
dys, šis rėmėjų būrelis šalpą 

Koelne susirinko eiliniam posė
džiui) kuriame dalyvavo ir Aug-
štojo Jungtinių Tautų Komisa
ro pavaduotojas, Mr. Pearman-
Wilson. 

Posėdyje nustatyti ateities 
darbo metmenys, nors materia 

Armour & Co. laboratorijos 
praneša, kad jos iš hormonų 
daromą vaistą prieš arthritis — 
ACTH — pradeda gaminti pa
gerintą ir žymiai pigesnį. Ligo
ninei tų vaistų 40 vienetų kai
nuos $2.40, o pirma kainavo $8. 
Dabar jo ir vardas naujas: HP 
Acthar Gel. 

Atsisakė iš pareigų 
Chicagos centrinio pašto vir

šininkas Haderlein padavė pa
reiškimą, kad jį atleistų iš pa
reigų. Manoma, kad kai kurie 
pašto tarnautojai gavo paaukš
tinimus tarnyboje už kyšius. Ki 
ti net mokėję po $1,500 už pa
kėlimą tarnyboje. 

Liko penki našlaičiai 
Dr. L. C. Larkin, važiuoda

mas automobiliu su žmona, at
sitrenkė į medį ir abudu žuvo. 

rektorius, policijos padedamas, Liko penki našlaičiai, kuriais 
rūpinasi artimieji. Dr. Larkin 
dirbo lietuvių Loretto ligoninė
je. 

pradėjo nuo rugpjūčio 1 d. Visi H n g o r g a n i z a c į j o s p a d ė t i s dar 

terį seserį M. Pasckael, kuri y-
ra pranciškietė. Pabuvusi pas 
mamytę, aplankė gimines ir vėl 
grįžo į Pittsburghą. 

X l>ona Pupnik (Pupinin-
kaitė) gavo darbą laive „Presi-
dent Cleveland". Bus pardavėja 
suvenyrų krautuvėje. Jos laivas 
vyksta į Philipinus, Japoniją, 
Havajų salas ir Hong Kongą. 

X Kostas Žeromskis, kuris 
prieš kelias dienas sugrįžo iš 
atostogų VVisconsin valstybėje, 
ruošiasi vykti į Lietuvos Vy
čių Seimą, kaipo vyčių garbės 
narys. 

X Ivanauskų krautuvėje, 
726 VV. 18 St. ir Jurgio l>pins-

riaus, prasideda ateinantį šešta-1 ko kirpykloje, 1903 So. Halsted 

Garbė visai kolonijai, kuri turi 
tokių jautrių ir sąmoningų na
rių. 

— Brockton, Mass., lietuviai 
ne tik išpildė, bet dargi pervir
šijo Alto paskirtą šiai koloni
jai surinkti sumą Lietuvos lais
vinimo reikalams. Vietoje pa
skirtos $1,500 normos, surink
ta $1,531.30. Iš šios sumos $1,-
250 surinko ir pasiuntė Taryba, 
o $281.30 surinkb federacijos 
skyrius su parapija. 

nepaaiškėjusį, nes prof. Pirkme 
jeris, buvęs jo sudarytos trem
tinių atstovybės galva, vėl reiš
kia kai kurių pretenzijų į A u s 
tojo Komisaro tremtinių orga
nizacijai skirtą 12,000 DM su
mą. Kadangi Augštojo Komisa
ro nusistatymas tuo reikalu nė
ra pasikeitęs, tikimasi greitu 
laiku tą klausimą teigiamai iš
spręsti. 

dienj „Jūratės" viloje, Beverly 
Shores. Ji tęsis 3 dienas. Sto
vyklavimo mokestis $9 asme
niui, įskaitant ir maistą. Sto
vyklauti kviečiama visa studen
tija (ir ne draugijos nariai). 
Stovykloje numatyta linksma 
programa su laužais ir bendrais 
pobūviais. Studentai prašomi re 
gistruotis pas M. Gulbinskaitę; 
PR 6-6476. Išvažiavimui renka
si 10 vai. šeštadienį prie Holly-
wood salės. 

X Zita L. Baubkus, kuri ne
seniai baigė kolegiją ir išlaikė 
valstybinius egzaminus, šiuo mt 
tu gavo leidimą verstis vaisti 
ninkės praktika. Dabar ji eina 
vaistininkės pareigas Liste/ 
Pharmacy Oak Parke. Tevelia* 
džiaugiasi, kad jų dukrelė už 
baigė mokslą, o Zita yra pa 
tenkinta gavusi puikią dovanu 
— naują Dodge Coronet. Jos 
tėvai gyvena Cicero lietuvių ko 
lonijoje, 1300 So. 49 C U 
skyrių. | H|j| 

St., dar galima gauti mūsų iš
važiavimo biletėlių, kurie jums 
gali atnešti laimę. 

X Juozas Bauža, gyv. Mar
ąuette Parko kolonijoje, iš pro
fesijos yra siuvėjas ir dirba 
Kuppenhcimerio siuvykloje. 

X Povilas ir Elzbieta šimkai 
visą mėnesį atostogavo Palm 
Beach, Floridoje, pas dukrelę 
Joaną, kuri yra vedusi ir ten 
apsigyvenusi. 

X Sophijai Simonaitis yra 
svarbus laiškas Marąuette Par
ko lietuvių parapijos klebonijo
je. 

X Petras Daužvardis, Lietu
vos konsulas, savo parapijos rei 
kalams (Marąuette Parke) pa
aukojo $12.00. 

X Veronika Vaičkiene su 
dukrele Stella sugrįžo iš atos
togų, kurias praleido Wiscon-
sine. Vaičkienė yra uoli auko 
toja geriems darbams. . 

— Uiustratorius. Cpl. Vytau
tas Kulpavičius, tarnaująs JAV 
kariuomenėje kaip braižytojas 
— Uiustratorius, buvo atvykęs 
atostogų pas savo tėvus į Brook 
lyną. Tuo pačiu metu lankėsi 
ir pas savo brolį daktarą inži
nierių Toronte. 

— Išrinktas vadu. Aleksas 
Vasiliauskas, dainininkas, karo 
veteranas, išrinktas Amerikos 
Legiono Posto vadu Brooklyne 
iki 1953 m. Šiuo metu jis ką 
tik grįžęs iš Detroito, kur pra
leido savo atostogas. 

KANADOJ 
— Antra dukrelė. Toronto 

visuomenininkus S. B. Saka
lauskus aplankė šeimyninis 
džiaugsmas. Susilaukė antros 
dukrelės. Garbingoji mama bu
vo viena iš pirmųjų lietuviškos 
šeštadienio mokyklos organiza
torių ir mokytoja. Taip pat uo< 
Ii organizatorė pakeičiant pa
rapijos klebonus iš anglo į lie
tuvį ir didelė talkininkė vyro 
visuomeniniuose bei kultūriniuo 
se darbuose. % 

Platinkite "Draugą" 

— Stambi auka pabėgėliams. 
Augštojo Komisaro pavaduoto
jas referavo apie 2,9 milionų 
dolerių sumos Fordo auką pabė 
geliams. Numatyta, kad ji bus 
dalinama per didžiąsias šalpos 
organizacijas: NCVVC, WCC, 
LWF, American Joint Distribu-
tion Committees ir, gal būt, 
YMCA. Šiuo metu Ženevoje 
svarstomas šios aukos paskirs
tymo klausimas. Tremtinių or
ganizacijos prezidiumasv pareiš
kė pageidavimą tais reikalais 
irgi būti išklausytais, beito, nu
rodo į kai kurias neigiamas to
kio dalinimo per šalpos organi
zacijas puses. Tos organizacijos 
joms patikėtas sumas išleidžia 
ne visai racionalia proporcija, 
būdamos gal perdaug išlaidžios 
savo administracijos reikalams. 
Taip pat prezidiumas pageidau
ja, kad išdalintų sumų apyskai
ta būtų prieinama ir tremtinių 
organizacijai. 

— Ukrainiečių motyvas. 
Tremtinių or-jos valdybos svar
stytas ukrainiečių pasisakymas 
dėl neįstojimo į šią organizaci
ją. Jų neįstojimo motyvavimas 
tuo, kad organizacijos būstinė 
turėtų būti Muenchene, laiko
mas nepagrįstu, nes tokiu pat 
motyvu ir kitos tautybės galė
tų reikalauti būstinę kelti ten, 
kur jų tautybei patogiausia, 
pav., lietuviams — Hannoveris. 
Nutarta dar kartą kreiptis į uk
rainiečius ir prašyti nurodyti 
neįstojimo argumentus 

greit svečius įtikino, kad pa
vojaus nėra. Tie trys jauni chu 
liganai pabėgo pirma, negu po
licija juos spėjo sučiupti. 

Daug gemblerių 
Atitinkamos federalinės įstai

gos pranešė, kad Chicagos gem 
bleriai yra nesumokėję pajamų 
mokesčio. Jiems priklauso tie, 
kurie laiko pinigų lošimo maši
nas. Mr. Smith turi sumokėti 
už 32 milionus dolerių. Jis gy
vena 13728 Claire Blvd. 

Mirė apdegę 
Du vaikai, Lois Robinson 7 

m. ir jo sesuo Lucretia 5 m., 
žaidė nuvykę į taksi vairuotojo 
namus, 2456 W. Harrison. Tuo 
metu sprogo alyva kūrenama 
krosnis, nuo ko užsidegė dau
giau alyvos, esančios induose 
paliai krosnį. Ugnis pasiekė ir 
vaikų drabužėlius, ir mažieji 
taip apdegė, kad netrukus ligo
ninėje mirė. 

Amerikiečio diena 
Antrame rugsėjo sekmadienį 

(14 d.) Chicagoje bus „Aš esu 
amerikietis" dienos iškilmės. Tą 
parengimą nutarė remti ir Šv. 
Vardo draugija, kuri Chicagoje 
turi apie 200,000 narių. 

Fotografų suvažiavimas 
Fotografų sąjunga JAV su

sirinko į savo metinę konferen
ciją. Šis suvažiavimas vyksta 
jau 61 metai Amerikoje. Ji tęsis 
iki penktadienio Conrad Hilton 
viešbutyje. 

Laiptai nulėmė mirtį 
VValter Rūta, 1945 VVilmot 

St., paslydo beeidama laiptais, 
krito žemėn ir tuoj numirė. 

Kelione į laisvę 
Amerikos Lietuvių Taryba 

pradėjo platinti masiniu būdu 
išleistą knygelę „Voyage to 
Freedom". Cia su nepaprastai 
gausiomis iliustracijomis, ko 
kias turi tik Amerikoje leidžia 
mi vadinamieji „komikai", nu 
pasakota istorija tų trijų Lie 
tuvos žvejų: L. Kublicko, J 
Grišmanausko ir E. Paulausko, 
kurie laivu iš Klaipėdos pabėgo 
į Švediją. 

Čia nupasakojama, kaip L. 
Kublickas buvo kankinamas so
vietų policijos, kuri reikalavo 
išduoti, kur yra jo dėdė, kaip 
jam pavyko Klaipėdoje įstoti 
į jūrininkų mokyklą ir kaip jis 
pradėjo dirbti laive. Nupasako
jamos ir sunkios Grišmanaus
ko bei Paulausko dienos, jų pra 
siveržimas į Klaipėdą, jų pavo
jingas pabėgimas laivu į Šve
diją. Kiekvienam sakiniui — 
iliustracija. Veikalėlis patrauk
lus, kaip nuotykių apysaka ir 
drauge iškelia lietuvių patrio
tizmą, kovą dėl laisvės. Gražiai 
išpopuliarins lietuvių ir Lietu
vos vardą tarp priaugančios a-
merikiečių kartos. 
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Šešių pėdų ilgumo, rūkyta 

(hiTrv Brand Kilbasa 
bus duodama kaip dovana prie 

tikėtų 

DRAUGO 
METINIAM IŠVAŽIAVIME 

Rugsėjo 1 d., 1952 m. 
(Labor Day) 

VYTAUTO PARKE 

BLENDED VVHISKEY 86 P 0 0 0 T . 6 5 % GRAI N NEUTRAL S P I R I T S . 
SCHENLEY DISTRIBUT0RS, INC.. NEW YORK, NEW YORK 

For Group Convenience PLŪS • • • 

CHARTER 

Bfitfa 
ratesiofy. 0 r g a m -

PlMMNG HELP 
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Go and come in comfort! 
Entire group travels together! 
No driving or parking worries! 
Your own roomy bus travels exact 
route you want. Picks you up—waits 
for you—takes you 
back. More time for 
fun—all the way. 
Courteous and safe-
ty-trained drivers 

togo 
your 

and 
group to do. 

CTA CHARTER SERVICE 
P. O. Box 3555, Chicago 54, III. • MOhawk 4-7200 

" Metinis Išvažiavimas 
w< B̂MADIENl. K M O l m&3£fcm* • 

VYTAUTO DARŽE -M5- tos Ir CRAWF0RD A V M U I ^ 

Išvažiavimo proga bus duodamos $1,050.00 vertes dovanų. 
Laimingieji galės tikėtis: $400.00 pinigais; . 

Philco televizijos aparatą $350.00 vertes; ir 
Zenith televizijos aparatą $300.00 vertes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šia
me dideliame "Draugo" išvažiavime. RENGĖJAI. 
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