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AMERIKOS KARIAI JAU UZ 38 PARALELES 
1 

Mintys Pasaulio Parlamentą Stebint 
J: KLAJCNAS, 

Mūsų Korespondentas J. Tautose 

RAUDONIEJI BELAISVIAI 

Kelis kartus lankiausi Sau Višinskis Pakeitė Maliką 
gumo Tarybos posėdžiuose, Suvažiavo viso pasaulio 
Malikui pirmininkaujant. Du j T a u t ų n a r i a į v į g o la_ 
kartu teko sedeti salia Korė- ^ 5 g V i š i n s k i s p a k e i t § t ak-
jos delegacijos tada dar ne- j t į k _ M a l i k o s t o r ž i e v i š k ą 
prileistos prie delegatų sta- š i u r k š t u m ą p a k e į t ė išorinis 
lo. Nors posėdžių lankymas š v e l n u m a S f praskiestas šio-
drauge su kelionėmis ir truk- k į a t o k i a p a š a i p a J i s a t s i v e . 
davo penkias - sesias valan- ^ į r a d j u t a n t u s : la isvųjų ir 
das, nebuvo gaila laiko stebe n e p r i k l a u s o m u » valstybių de 
ti tą įdomų politinių strategų l e c a t U 3 r _ l e n k ą , čeką, einan-
žaidimą. tį ukrainiečio pareigas rusą 

Siaurės Korėjos raudonieji belaisviai laikomi Taejon karo*belaisviu stovykloje. 

tiek pažino Sovietus, jų tak
tiką ir metodus, ir nevienam 
atėjo mintis, o gal ir nukratė 
šiurpas: jei čia. Pasaulio Par 

Prisiminiau tris Pabaltijo 
valstybes, ir tą patį šventva-

lamente, bandoma užgniauž- gį Višinskį vyriausio režisie-
ti kitų nuomonė, kas gi de- riaus vaidmeny Rygoje, o jo 
dasi ten, už geležines uždan-; pagelbininkus Dekanozovą ir 
gos... Pozdniakovą — Kaune, Žda-

novą — Taline. Kiekvienas 
Ryžtingas Kinas j U t n e tik durtuvų, bet ir tan 

Tik vienas Kinijos atsto-ik u- bombonešių ir milžiniš-
vas tvirtai ir griežtai atsi- j kU armijų pagalba suvarė jų 
kirsdavo rusui. Jo kalbos bu- [ P a c i u numatytus žmones j 
vo nei per ilgos, nei per trum-! papuoštus teatrus ir įsakė pa 
pos, bet visada turiningos, ] l a i d o t l tų šalių laisvę, 
gerai paremtos faktais, ir pir § tai kodėl mes džiaugia-
mininkui teko išklausyti mės, kad Jungt. Tautų Rū-
daug karčios teisybės, n o r s : m u o s e plevėsuoja Burmos, 
Malikas ir nuduodavo, kad I Indonezijos ir daug kitų, nau 
jis jo kalbų neklauso. (Kini- j a į atgavusių laisvę valsty-
jos atstovui kalbant, Mali-Ibių vėliavos, bet ir liūdime, 
kas demonstratyviai nuim- k a f j dėka Višinskio ir Co. ne 
davo ausinius). matome ten nemažiau vertin-

Vertėjas Maliką Darė i W Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos vėliavų. Betgi sulauksi-

Mandagesniu 
Negalima tylomis praeiti 

NECEDAH, Wis., spalio 
9. —Pereitą šeštadienį čia 
vėl susirinko minios žmonių 
stebėti moteriškės, kuriai 
turėjusi pasirodyti Dievo 
Motina septintą ir paskuti
nį kartą. Po regėjimo, kurį 
tvirtina tikrai turėjusi, Ma
ry Anna Van Hoof pranešė 
susirinkusiai miniai, kad 
Dievo Motina vėl įspėjusi, 
jog pasaulį ištiks didelis su
naikinimas, jeigu žmonės 
karštai nesimels už pasau
lio taiką ir komunistų atsi
vertimą. 

Jos kalbos metu grupė 
moterų suriko, kad saulė 
vėl pradėjo suktis taip, kaip 
yra buvę savo laiku Pati-
moje vieno Dievo Motinos 
pasirodymo metu. 

Vienas kunigas žurnalis
tams pasakęs taip pat tą 
dieną vidurdienį matęs sau
lę pradėjus suktis kaip laik
rodį. Vienu momentu saulė 
taipgi pašokusi. 

Bruckner apylinkėse, Mis-
souri valstybėje, du katali
kų kunigai, trys vienuolės 
ir keli pasauliečiai tą patį 
šeštadienį vidurdienį matę 
irgi ženklus danguje. Saulei 
išlindus iš debesų jie matę 
figūrą lankantį į rytus pa
linkusį k r y ž i ų , r a i d e s 
' M-A-R-Y" ir "V." Pana
šius ženklus matęs ir vienas 
vyras, buvęs 20 mylių nuo 
šios vietos. 

Bažnyčios pasisakymo tuo 
reikalu dar nėra. 

r - • 

Malikas pirmininkavo sa- ir gudą. Jų elgesys, kalbos, 
votiškai ir jau jokiu būdu jo net trumpi "da" ir 'niet" — 
veiksmus negalima buvo pa- j tik pagal Višinskio išdalintas 
vadinti demokratiškais. Pir-i roles. 
mininkas tokiam posėdyj yra | Pats režisierius — Višins-
pirmasis tar lygiųjų. Bet jis j kis — kad ir kaltino JAV, bet 
bandė diktatoriškais meto- ne sovietiškais žodžiais. Tą 
dais primesti savo nuomonę; pirmas už jį atliko čekas. 
kitiems - lyg Stalinas Po- ^ ^ Uįįkm ^ į 
htbiurui. Susidarė išvada, ^ 
kad Malikas vykdė Maskvos Tik vienas lenkas stengėsi 
įsakytą užduotį neprileisti jo I laikyti "fasoną": vienintelis a... • , n . . . * • y . • U ^ J 
kių Saugumo Tarybos nutari-! iš už anapus tvoros kalbėjo WlSC0f1Sin KegejUTiaS INOrejOS V S M e n y S 
mų, smerkiančių Šiaurės ko-, prancūziškai, bet kuomet spa 
rėjiečius, iki visuotino Jung- i lio 3 d. Višinskiui prireikė 
tinių Tautų suvažiavimo. skubiam pareiškimui adju-

... o- t - tan to, matyti lenkui nebebu-
Ko Malikas Meke l a i k o v e r t i m u i i r j i s t a i p i r 

Malikas kalbėjo daug, bet j atliko užduotį, kalbėdamas 
jo ilgos kalbos nebuvo skir- (rusiškai, 
tos nei delegatams, nei nusi- Kalbų čia nekartoju, tą 
manantiems politikoje. Jo randate spaudoje, bet pami-
žvilgsnis, be išraiškos, buvo nesiū dar vieną, mums reikš-
nukreiptas kur tai į erdv*, jo l ^ n g ą faktą. Vienas radio 
sausi ir šiurkštūs žodžiai ir komentatorius pasakė, o vė-
bejausmis turinys kalbėjo i į a u tą patį patvirtino N. Y. 
Sovietų vidaus rinkai, ieško- . Herald Tribūne spalio 3 die-
jo simpatijų tarp politiškai, n ą j ^ Višinskis paaiškino 
nesubrendusios Azijos ir viso žurnalistams, kad negalima 
pasaulio penktosios kolonos. l e i s t i j Tautų karinėms pa-

Malikas savo užduotį atli-1 jėgoms pasilikti Korėjoje, 
ko per visą mėnesį demago-jnes "laisvi rinkimai negali 
giškai barstydamas sovietinę į>ūti vykdomi esant okupaci-
propagandą Jungtinių Tautų I nėms pajėgoms, po kariškų 
pinigais. Bet ir laisvasis pa-j dalinių durtuvais". Sujaudi-
saulis per tą laikotarpį šiek n o mane tie žodžiai... 

Pabaltijo Valstybes 

(Acmc) 

Paslaptis Dengia Aliantu Veiksmus 
Lauktina Naujų Išsikelimų Iš Jūros 

TOKIO, spalio 8. — UN visuotinam susirinkimui šešta
dienį patvirtinu^ Korėjos taikos planą, kuris leidžia Ko
rėjoje kovojančiai V N kariuomenei okupuoti visą Korėją 
taikai atstatyti, ir Amerikos daliniai jau peržengė 38 pa
ralelę. 

U. S. I-sios kavalerijos, _ . . . . . . . . ., ... . . . v , , . , v se mėgins įssike.u iš ju-diviznos žvalgybiniai dali- i • i i . . . - • S • - - oo i-i ,ros *r perkirsti &ią priešui 
niai peržengė 38 paralelę! u i p £ b i a tiekimo evsla 
šeštadienį Keasong apylin- v ą 5 J* 
kėse. Šią vietą nuo komunis-1 Paslaptis Dengia 
tų sostinės Pyo ngyang ski-Į 
ria tik 85 mylių tarpas, bet Aliantų kariuomenes i> 
jas jungia geras kelias. į dėstymą vakarinėje dalyje 

dengia paslaptis. Žinoma 
Priešas Bando Trukdyti tik, ką veikia ir kur yra 
„ . , . . ,. I-sios U. S. divizijos kaiku-
žvalgybmia, dahma, pra- ^ ^ 

dzioje pasipriešinimo nesu- fa p a s l a p t i 8 > k a d „ ^ ^ tiko, bet jau sekmadienį jų 
žygiavimas turėjo sulėtėti, 
nes ir priešas atsirado. 

—Inchon'o ruožo dingro I-ji 
marinų ir, turbūt, 7-j i pės
tininkų divizijos, kurios vy-

Istoriškas Nutarimas 

Tuo pačiu laiku 38 para- k d § i Š 8 i k ė i į m ą Incbon'e ir 
lėlę peržengė dar viena pie- ž m § s o s t i n ę M a B o m a > 
tų korejieaų divizija šiau- k a d g r e i t ikgirsims &pie 
reje nuo .įjongbu, dešinia-; n a u j ą iŠ8 ikėUmą kur nors 

r , 3 . . c i ^ l l7min. .At; ! LAKE SUCCESS, spalio T f i f L ™Zr U sP a r" e" S. Korėjoje gal net is karto 

TOKIO, spalio 9. - Nus- Ukrainos, Čekoslovakijos ir! ^ " ° S p , e t U k o r e J' e e "l * v , - j v a k a r ų k r a a t e . 
tatyta, kad Korėjos vande-1 Lenkijos atstovams balsuo-! Nieko nepranešama ir a-
nys abejose pusėse yra prie- i jant prieš, Egipto, Syrijos,! Korėjiečiai Prie Wonsan pie kitų Amerikos divizijų 
šo labai tirštai užminuoti Į Irako, Libano, Jemeno, In-| Pirmiausiai peržengusi b u v i m o v i e t a * . 

Ksin ^u ibs^tu* 
bių atstovams balsuojant už, 1 į i z i i« i«„ ZL^ZTZZ^7. w ..^.1 " 
buvo MUmtaa aštuonių -als-' J \ i prisiartino visai LONDON, spalio 9. — 
tmvo prumtas aštuonių . a i s - Į p n e Wonsan ir pralaužė ge&tadieni vėl buvo oaskli 
tybių patiektas Korejoa tai-j p i r m ą j ą p a 8 i p r i e š i n i n ; o l i n i . 2 * ^ ^ k«d K ^ i * ^ -
kos planas, pritariąs tarp j j ą Pasakojama kad načia- ^ 8' 4 a d . - m , j ^ . 
kitko ir ^ Kor?iftQ nlmna-i * "^"J1 1"1*' * a u pačia- munistai jau yra jeję j si k l t k o £ „ „ , 3°S 0 k U p a I m e Wonsan mieste gali bū- ^ne Tibeto daU ir užva 
cijai. Sis UN nutarimas yraiti on i0 mnno ir«w*inMiof„ u„ c l l D e u > a a i* i r UZYa 

į su* Ka- ; Kham provinciją. Toks pra-

Pirmiausiai peržengusi 
palaidai plaukiojančiomis dijos ir Jugoslavijos a t s t o - B į e n ą i r žygiuojanti rytu 
minomis. Jos visos SovieUi vams susilaikius, 47 valsty- į p a k r a n t e 3 . j į korėjiečių dî  
gamybos ir neseniai atvež
tos iš sandėlių. Nuo tų mi
nų jau žuvo vienas Amerikos 
minogaudis ir sužaloti du 
laivai naikintojai. 

Minos sudaro didelį pavo
jų laivynui, kurio taip tirš
ta Korėjos vandenyse. To
dėl visi turimi minogaudžiai 
ir helikopteriai yra įkinky
ti į minų žvejojimo darbą. 

Vakar rytų pakrantėje 

ko-
šiau-

tikraį istoriškas. 
Planą vykdys plačius įga

liojimus turinti komisija, 
kurią sudarys Australijos, 
Chile, Olandijos, Pakista
no, Filipinų, Turkijos ir Sia-

prie Kosong helikopteris I m o atstovai. Prašyta į tą 

jama, pirmą didelį mūšį prie 
šo žemėje. 

Kur Ginsis? 

pastebėjo 15 minų grupę, o 
nelaisvėn paimtas komunis
tų jūrininkas suteikė žinių 
apie dar vieną 40 minų gru
pės buvimo vietą. 

komisiją paskirti pačius ge
riausius žmones. 

Tarptautinis Kumštis 

Tikrina Anglijos 
SaliĮ Apsaugą 

LONDON, spalio 9. — 
1,000 britų ir Amerikos lėk
tuvų iš Anglijos bazių pra
dėjo 8 dienų pratimus. Pra-

LAKE SUCCESS, spalio 
9. — Užbaigus tvarkyti Ko
rėjos klausimą, UN politinė 
komisija šiandien pradeda 
svarstyti kitą istoriškos rei-
kšmės klausimą - tarptau- ***** * * * I vakarus per 
tinęs kariuomenės • g j ^ l ^ ' y * , , . , • * * * P * ? * ? " 
mą. 

niT ir tm t« to fcmjpg, H*- \mUmam buvęs nugirstas iš 
Peipingo radijo stoties. 

Bet komunistinės Kinijos 
atstovas Indijoje žinią, pa
neigė. Nieko apie įvykį ne-

Bet didžiausios priešo jė- Į ̂ ^ n g Indijos vyriausy-
gos, atrodo, yra telkiamos ! ̂  n § Tibeto delegacija, ku-
aplink sostinę Pyongyang, ! „ fo^o č ia derėtis su Ki-
nes apie 85 proc. priešo Ue- j n i j 0 s komunisUis dėl Tibeto 
kimo buvo pastebėta ju- gantykių su Kinija, 
dant į tą sritį. Yra net ž y - 1 D , . - « , . 
mių, kad priešas permeta i r UJINIIIG^ ŪMO 
savo j%as i vakarus ir is ^ ^ Y j ^ j , , ! ^ 
Wonsan apylinkių, tačiau 
dar nenustatyta, kad prie
šas yra atsisakęs ginti tą 

VVASHINGTON, spalio 9. 
— Vos grįžęs iš atostogų, 
prezidentas paskyrė dr. 
Alan Valentine Ekonominės 

ma kariuomenė, kuri atvyk- Stabilizacijos įstaigos virsi-

Vedybos Gali Nepadėti 
CHICAGO, spalio 9. — 

Naujokų ėmimo viršininkas 

me! Gal kuris iš drąsesnių 
jos narių, pasiremdamas iš-

pro vertėjus. Jie parinkti iš; mintingu Višinskio posakiu 
viso pasaulio geriausių kan- ( ž o d i s n e žvirblis...) panorės 
didatų o vis dėlto Malikas, p r i m i n t i f k a d n e tik Korėjon,, niinoiB valstybėje, P. Arm-
savo kalbose, atmesdamas ^ i r k i t u r r e i k t ų p a s i ų 8 t i & įspėjo naujokų ėmi 
priimtą formą, sakydavo: J u n g t .Tautų pa j ėgas! 

"Anglijos delegatas...", o ve^ 
tėjas, įprastu būdu, išversda
vo "Gerbiamas Suvienytos 

KALENDORIUS 
vakarinių Berlyno zonų pra-| *** T6*** 
dėjo organizuoti antikomu- I S l ° Amerikos plano pnė-

mo komisijas, kad jos gerai 
ištirtų slaptas mintis tų 
naujokų, kurie vedė po lie-! nisUn7°pTopo^andą" Sovietų j m i m a s y r a užtikrintas. Tai 

Karalijos atstovas", tuo pa- , S p a l i ° V i • ^ T ! ^ 8 X d* "" 55 J U V e d y b ° 8 ! ™™& « e . esą prisigaminę i J a u * ^ * kad laisvasis 
darydamas Maliką mandages Senovės: Krytis ir Gedete., nebuvo paskubintos Uk to- savotiškų rakietų iš kuriui pasaulis galop pradėjo rim-
nį, negu jis ištikrųjų yra. Spalio 10 d.: šv. Pranciš

kus Borgia, Senovės: BūtaU-
Taip ir baigėsi Maliko 30 t a g į r Jaunė. 

dienų teroras su vieninteliu ORAS 
pozityviu rezultatu—pakvies ^ . . . . v.f 
ti Korėjos respublikos atrfto- . Dangus giedresnis ir šil-
vą prie stalo tada, kada tam čiau. 
jau nebeliko daug kas pasa-| Saulė teka 5:57, leidžiasi 
kyti... 5:20. 

dėl, kad tuo tarpu netektų 
eiti kariuomenėn. Vedybas 
prieš tą datą laikyti patei
sinamomis ir šaukimą ati
dėti, bet vedusieji po šios 
datos turi įrodyti, kad jie 
neturėjo noro išvengti karo 
tarnybos. 

Pagal Amerikos pasiūlytą! f a . ryt^pakraščio geležiu- ninku, ši įstaiga priklauso 
lan kiekvienas UN narvs I k e l m 1 Wonsan is Mandziu-1 tiesiog prezidentui ir vyk-

timų tikslas — patikrinti IP' * , U N „. ? . rijos. Nereikės stebėtis, kardys ūkines kontroles dabar-
Angijos gynimo sistemą. t ^ % k

P
r ^ k l

k
r

a r i š k a daUnT alijantai VVonsan apylinkė- tihės krizės metu. 
prieš atominį bombarda vi- l t a m tiarą KarisKą aannj. , 
mą. Pratimuose d a l y v a u j a ^ ž i n i o J e esanti kanuome- I - ¥ T n * W T r>¥mT»WT H I I T I M I I f t l T I 

S ? W t e S f i ^ « S y S 5 t r S NAUJAUSIU ZINIU SANTRAUKA 
viacijos daliniai. Pratimų i ^aip buvo padaryta Korejo- _ g i ą s a v a i t ę ^ ^ e i K ^ į ^ _ geležinkeliečiai, plieno 
metu bus pirmą kartą išmė- Je- J<>* tikslas bus sutvarky- p r a m o n ^ į r komunikacijos darbininkai — formaliai įteiks 
gintas naujų slaptų aparatų ** mažus karus, kad jie ne- 8 a v o darbdaviams prašymus pradėti derybas dėl atlvgi-
veikimas. išsiplėstų į pasaulinius. n i m Ų , pakėlimo. % 

Tas pat planas numato, —Mėsos kainos paskutiniu laiku pradėjo kristi, bet bea-
j kad UN visuotinas susirin- ^ras pragyvenimo lygis visgi dar pakilo, nes žymiai pakilo 

kitų maisto produktu kainos. 
—švč. P. Marijos dangun paėmimo dogmą Pijus XII 

paskelbs spalio 31 d. iš šv. Petro bazi'ikos balkano. 
—Trys demokratų partijos kongreso nariai lanko Vidu

rinius ir Tolimuosius Rytus. Iš Persijos jau atskrido i 
Paskistaną. Iš čia atvyks į Indiją. Jie renka medžiagą 
savo orientacijai užsienio politikos kausimais. 

—Yankees išlošė visas keturias rungtynes prieš Phil-
lies ir tuo biiduNlaimėjo pasaulin) beisbolo čempionatą. 

—Indijoje, Assam provincijoje, ir Timor salos regio
ne, Pacifike, drebėjo žemė. Nuo rugp. 15 d. Assam pro
vincijoje jau buvo trečias žemės susipurtymas. Šį kartą 
kiek silpnesnis, negu rugp. 19 d. 

—Senato nusikaltimams tyrinėti komisija Laikinai nu
traukė darbą Ohicagoje ir trečiadieni pradeda Now Yor-
ke. I Chicago grįžta spalio 16 d. Cblcagos kriminalistu) 
vadai ir jų globėjai turi daug rūpesčiu. 

—Čekoslovakijos kariuomenėje nuo lapkričio 4 d. pra
sideda privalomos rvmį kalbos pamokos. 

• Akis Už Akį! i kimas galėtų būti sulauktas 
BERLIN, spalio 9. -Vo-^r 2 4 valandas tuo atveju, 

kietijos Sovietų zonos ko- i &S" Saugumo Taryboje be-
munistinio jaunimo organi svarstant kariuomenes pa-
zaciją pametė jos nariai Ii siuntimą kas-nors panaudo-

geležinkeliui stotyse, kelių i t a i tvarkytis, 
sankryžose ir šiaip didelio _ . ~ 
žmonių judėjimo centruose i . * T « r s ? • * ? " ? • " - 1 fe 
"iššauna" propagandinius' ^ j ą atvyko u s *™w* 
lapelius ir d i n g s t i Iki g ioi' specialus karinmkai parinkt! 
"liaudies'' policijai nepasi
sekė pagauti nė vieno tos 
rūšies drąsuolio. 

iš komunistų paimtų sovietų 
gamybos lėktuvų, kurie bus 
agabenti Amerikon ir "kliniš 
kai ištirti". 

file:///mUmam
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GRĮŽTA IŠ L I G O N I N E S BUSINESS SERVICE 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

OH RADIOK, TELEVIBIONS, 
REFRIGERATORS, VVASHINC. 
MACHINES and F L R N I T l R E 
SKE US HEFORE TOU BUY. 

Wr also have a few used refrigc-
utoi-K wa.sl«Th and vaomim clean-

•TH priced as low — 
as $15.00 

• iHUf m to tbe top house for 
valnr- and »ee for yoiirself. 

MES PAIMSIME SENĄ JŪSŲ 

P R E K E IŠKEITIMUI 

A. C. NOVAK & SONS 
8428 VVEST 63RD STREET 

Tel. REpublic 7-2650 
O V C A G O 23. ILL 

DĖMESIO NUOSAVYBES 
SAVININKAI! 

Šildymo, Plumbing Įrankiai 
Fabriko gaminiai - Pučia ino Šilto ore 
kroinys, 'gravity" plieno krosnys, 
stoker'tai, blowcr'iai. Kam brangiau 
mokčti ? 

MARCHIO COAL CO. 
614 Lindcn Avc, Joliet, III. Tel. 6995 

Ilsėdamiesi ir sveikdaml praleis
kite puikias atostogas 

Indiana's Great Spa 
Mažinami Arthrltis, Netiri t is. 

Sclalica, reumatizmo Ir daugu
ma chronišku skausmų. Aukštas 
etinis lygis. Pasaulinio garso 
dumblo vonios. Labai geras mais
tas. 

M U D L A V I A 
Springs Hotel 

J. G. Rittcr, Vedėjas 
KHAMI.lt. INDIANA 

Telefonas Williaimport 52 

Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didelis. 

PRANEŠIMAS 

I TURIME DIDELI į 
' PASIRINKIMĄ: 

Jeigu norite skubiai parduoti savo 
namą, sklypą bei farmą ar išnuomo
ti butą. kreipkitės į mano kontorą. 

•n ~ #>«,/.. i Reikalui esant, parūpinu paskolą ir 
—UtmOSienuu | p ^ ^ d u sutvarkyti nuoaaybės doku-

| mentus. Čia pat atliekamas gyvy
bės ir sveikatos draudimas. JONAS 
KUTRA, Real Estate, 1757 W. Sint. 
St.. Chicaeo 9, n i . Tel.: PRospect • -
7238 arba FRontier 6-3734 (vak.) . 

Rašytojas (.eorge Bernard Shaw. 94 met'4, palieka Luton-Dun3table ligoninę, Anglijoje, kur jam 
buvo padaryta operacija. Jis nori išgyventi 100 metų. (Acme) 

Ką Nutarė Lieiuviei Kunigai 
KUN. J. ČEPONIS 

Kunigų Vienybes Seimo Sekretorius 

A. L. Kunigų .Vienybes niekur lietuvių vardu pa 
Seime Pittsburghe apie or- minklis nestatomas, kad tai 
ganizacijas pranešė pirm. graži proga tikintiesiems 
kun. K. Vasys, apie finansi- parodai savo prisirišimą šv. 
nę būklę—ižd. kun. M. Dau- Marijai, Kunigų Vienybes 
kantas. 

p Kunigų Seimas gavo 
tituikimmus nuo vysk. Dr. 
V. Grizgio, vysk. Dr. V. Pa-
dolskio, V. L. I. K-o prel. M. 
Krupavičiaus ir nuo dauge
lio kitų asmenų ir organiza
cijų. 

Nuoširdaus Susitarimo 
Keliu 

Kunigų Vienybėm Seimas, 
apsvarstęs tremtinių (naujų 
ateivių) pastoracijos reika
lą, rado, kad jų padėtis yra 
rimta. Kliudo vietomis atsi
randantieji n e sklandumai 
tarp atvykusių tremtinių ir 
vietinių. To priežastis yra 
skirtingi vienų ir antrų dva
siniai bei organizaciniai rei
kalai ir psichologiniai skir
tumai. 

Šį klausimą studijuoti ir 
spręsti L.K.V. kviečia A.L. 
R.K.Federaciją ir Ateitinin
kus. Kunigų Vienybes Sei
mas prašo lietuvių parapijų 
kunigus, kaip įtakingą lietu
vių bendruomenes veiksnį, 
būti taikinamosios akcijos 
iniciajatoriais kolonijose. 
Mindaugo Krikšto Sukaktis 

A.K.V. Seimas, išklausęs 
Liet. Kat, Instituto pirm. 
kun. P. Juro pranešimą apie 
Mindaugo krikštą sukaktį: 
1951 metų pradžioje sukan-j 
ka 700 metų nuo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo krikšto, i 
Pagal paskutinius mūsų is-j 
torijos tyrinėjimus karą-
liūs Mindaugas neatsimete 
nuo tikėjimo, ir su jo nužu-
dumu katal ikybe Lietuvoje 
nežuvo. Todėl Lietuvos ka
raliaus Mindaugo krikštas 
yra laikytinas Lietuvių tau
tos krikšto pradžia. 

A. L. K. Vienybės Seimas 
kviečia Amerikos katalikiš
kąją visuomenę, organizaci
jas ir parapijas iškilmingai 
paminėti tą sukaktį pamal
domis, susirinkimais ir ki
tokiais iškilmingais paren
gimais. 

Iškilimių planus sudarys 
A. L. K. Federacija ir L. 
Kult. Institutas. 

I ""tuvaičių Paminklinė 
Koplyčia 

Išklausęs N. P. Seserų 
Vienuolyno Statybos Komi
teto Urmininko kun. P. M. 
Juro pranešimą apie N. P. 
Seserų Kongregacijos pas
tangas ir Komiteto darbus 
pastatyti savo vienuolynui 

• koplyčią, kaip A m erikos 
Lietuvių Šv. Metų paminklą 
ir imdamas dėmesin, kad 

Seimas: 
1. Sveikina N. P. Seserų 

iniciatyvą, jai pritaria, ją 
užgiria ir žada visokeriopą 
pagalbą, 

2. kviečia ir prašo visų lis 
tuvių parapijų kletonus ir 
visus kunigus prie Mos pa
minklinės koplyčios staty
mo kuo daugiausiai prisi
dėti, 

3. ragina visus lietuvius 
šio paminklo statymą kuo 
gausiausiai paremti savo 
aukomis. 

Seniausias Vokietijos 
Miestas 

S e n i a u s i a s Vokietijos 
miestas Kempten (Bavaria, 
AU^aeu) šiais metais šven
čia savo 2000 metų jubilie
jų. Garsaus graikų geogra
fo Strabo, tuo laiku gyvenu-

I sio Romoje, apie 50 metus 
, prieš Kristų Kempten pava
dintas vieninteliu miestu 
Vokietijoje. Tuo metu jis bu
vo vadinamas keltišku var-

: du Cambodunm, Jam teko 
pergyventi ir garsaus Ceza
rio okupaciją. 

Šiuo metu Kempten turi 
apie 35,000 gyventojų. Ilgą 
laiką jame buvo didelė lie
tuvių tremtinių stovykla. 

VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lavos, matra-
sai, kilimai. Radio, televizijom 

setai, baldai vaikučiams, 
žemos kainos, lengvi išmokėjimą 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Baldai pagal n J r n ' T " ! 

ROOSEVELT 
Furniture Co., Inc. 
2310 W. Roosevelt Rd. 

SEELEY S-4711 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 v. ryto iki 4 v. v. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

FOR SALE BY OWNER 

Food and Liąuor Store 
Excellent South 'Side Location 

$4.500.00 Groas Per Month 
Personai Reasons for Wanting Fast 
Sale. Will sacrlfice, fully Eąuipped. 

FOR $12,500 CASH 

TRiangle 4-5354 

DRY CLEANING SHOP 
Well e8tablished in escellent Weat 
Side location. Ali automatic eąuip-
ment. Livlng ąuarterB possible. Mušt 
be seen to be appreciated. Due to 
illneas ovvner mušt dispose of im-
mediately. Will sell for $7.500. cash 

Tel. COlumbus 1-9187 
SKAITYKITE "DRAUGĄ". 

JOS. F. BIMIK, Inc. 

•lohu A. 
(Kaaakauskas) 

DEIMANTU. 
LAIKRODŽIU 

BRANGBNTBF 
8LDABRINH. 

INDU, 
SIENINIU 

LAIKROLŽIU. į 
RADIO I R į 

TELEVIZIJOS Į 
APARATŲ. \ 

R KT. P R F E J U j 

Laikrodžiai 
pataisomi 

Specialisto. 

Duodama 1 metu | 
Garantija. 

Prityrusi kalbų mokytoja lietuvaite 
duoda anglų ir prancūzų kalbų 

, PAMOKAS. 
Kreiptis po 6 vai. vak. telefonu 

GRovehill 6-2453. 

r«4. Ofiso HE.4-3123. rr*. <X>.4-»3«4 

DR. V. P. TUMASOHIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6256 South VVeeteni Avesne 
Vai: Kasdien 2-4 p. p. ir 4-1 Tak. 
Šeštadieniais 2-4 p. p. Trečiadieniais 

Ir sekmadieniais uždaryta 

JOHN A. KASS j 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Stoeet) 
TeL LAIayett* S-8617 

Seniausia Lietuvių Jevrelry 
Krautuvė Brlgbton Parke 

Isttlgta i«15 metais 
i 

rri.: Ofiso PR.4-4440 Re*. HE.4-S1R* 

DR. F. C. N I I I S K U I I A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marauette Rd. 
V AL.: Nuo 2 iki 4 pop.; 4 iki S rak 
ir Trečlad. pagal sutartt 

TeL Ofiso GR.4-1331 Rea. VL4-33O0 

Dr. Edward B. MIJRASUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedrie A ve. 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 

' iki 4 ir nuo 7 iki 8 v. v. Oaštad. nuo 
t iki 4 r. Treč, — pagal susitarimą 

». Darbininko" Reikalu 
Kunigų Vienybės Seimas, 

sužinojęs, kad L. D. S. Sei
mas rugsėjo 23 d. So. Bos
tone nutarė •* Darbininko" 
leidimą perleisti Tėvams 
Pranciškonams, šj jo žygį 
užgiria ir kartu reiškia tvir
tą viltį, kad Tėvų Pranciš
konų tvirtose rankose sa
vaitraštis " D a rbininkas 
visais atžvilgiais sutvirtės ir 
taps plačiausiai Amerikoje 
skaitomu katalikišku laik
raščiai. 

Skautų Organizacija 
Skautų organizacija yra 

gera priemone auklėti jau
nimą ir ugdyti jame Dievo, 
Tėvynes bei Artimo meilę. 
Juos nutarta remti ir orga
nizuoti prie mūsų parapijų, 
mokyklų . 

Kadangi kalba yra viena 
geriausių tautybes palaiky
tojų, tai šiose skautų drau
govėse turi būti vartojama 
tik lietuvių kalba ir lietuvių 
skautų jokiu būdu nereikia 

NUO UZSISENEJUSliT 
Skaudančių Žaizdų 

IK A T V I R Ų O D O S L I G Ų 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

į V1KŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
i negali ramiai aedeti ir naktimis 

miegotu nes Ju užaisenėjusios žaisdos 
niežti ir akaudu. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGilJJ uintment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvins Jūsų skaudeji-

! mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
, tį. Vartokite jas taipgi nuo skau-
; džiu nudegimų. Jos taipgi pasalina 

niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
rflS Taipgi paftalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplysimą 
tarpirftčių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstanČios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
visu i8vir%inių odos 
ligų. LEGULO Oint-

I ment suteiks jums 
I pagalbą nuo nuvar

gusių, peratamų Ir 
nlelincių kojų. Legu-
lo Olntment yra par-

! duodamas po 75c . 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse ChioagoJJ 
Ir apylinkėse arba 

I atsiųskite money or 
į deri } — 

LEGULO. Department D 
1847 W, 14th St, Ocero 50, 111. 

maišyti į bendras draugoves 
su nemokančiais šios kalbos. 

Angelo Sargo Draugija 
Kun. Vieny b §s Seimr 3 už

giria "Angelo Sargo" vai
kučių organizavimą parapi
jose ir jam pravesti paveda 
" Ateitininkams' \ 

Kaip jau aukščiau buvo 
minėta, Kunigų Vienybės 

į Seimas palankiai atsilieps 
apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenes kūrimą, paves
damas tą klausimą svarstyti 
specialiai sudarytai komisi
jai. 

Taipgi buvo s v arstytas 
lietuviškųjų mokyklų reika
las ir tuo klausimu bus iš-
sintinėtos specialios įnstruk 
cijos lietuviškų mokyklų va^ 
dovybems. 

PROGRESS 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, 6Aia>YTUVAI, TULB 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MA&INOK, BALDAI, MAT
RACAI, RIIJJMAI, LOVOS D3 

VAIKU BALDAI. 
Didžiausias Pasirinkimą* 
M V 2 I A I S I O S K A I N O S 
Lengviausi Limokėjimai 

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
TeL VIetory 2-4226 

4183 ABCHEB AVE. 
Tel. LAfayetto 3-3171 

CHICAOO. D^L* 

Leidžiame lietuviškas radio pro
gramas antradieniais 7:S0 valandą 

vakare iš stoties WGES. 
5000 watta — 1 3 8 0 ktl. 

Baikite Savo Kančias 

AI thrttis, reumatismo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
Šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos 1 kartą. Sudėtis 
grynu iolių, duagells Ju yra re
tos Ir brangios. 

Z-G ftOUŲ ARBATA No. 2— 
(fl.2&) — lėkmiugal vartojama 
nuo reumativmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų i m o -

Z-Q SOLIU AltBATA No, 17— 
($1.00) T - GARSIOJI Skilvio Ar
bata reikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai ltuo-
suoja vidurius. Juos sunormuoja. 

8TANIS Analgesls SALVE— 
($1.00) — duoda STEBCTINTJ8 
rezultatus. 
Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresnloae ap-
Mekose Ir Wteboldt krautuvėse 

L G. STANIS COMPANY 
Z82Z ABCHEB AVE. 

CHICAGO 8. ULL 
Dept. D. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS m CHmURGAfl 

11750 So. ParneU 
TeL: PUl lman 5-8271 

VALANDOS: pagal susitarimą 

Rakandų, Televizijų ir Jewelry 
sandelis. Namams reikalingų 
reikmenų: šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, pečių gasnių, anglinių, 

I aliejinių ir elektrinių. Geriausias 
pasirinkimas Chicagoje. Parduo
dama lengvais, dalinais išmokė
jimais. Atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. 

•U*fpWE? , , 

•CLEAfc* 
STEADf 
RCTURESr 

TeL: Ofiso OL.2-3652, sea. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI m CHmURGAl 

5946 W. Ccrmak Rd., Cicero, OL 
VAL. 2—6 Ir «--8, Seštad. 2—4 p.p. 

TeL: Ofiso WA.8-S000, Rez.OO.4-1181 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAfl 

10748 So. Michigaa Avo. 
VAJU: (išskyrus Seštad, ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—2 v. v. Seš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Ite-zul.: 10838 So. Wabasb A ve. 
TeL: Ofiso Y A. 7-5557 Rea.RE.7-4$4$ 

DR. FRANK C. KWIMM 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIL'S PRIIMA: Kasdien nuo 2 
•ai . ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 1:20 
v. v. Išskyrus trečlad. ir seštad. vak. 
TeL: Ofiso YA.7-0554 Re*. l fLS-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO,VAI*: Nuo 10 iki 12 • . ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. dieną 

Ofiso telefonas Virgiui* 7-1884 
DR. AL RAtKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL.: Kasdien nuo 2:00 iki 8:44 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarus. 

TeL: ofiso GRoTetaill 4-4020 
rezkL HJJltop 5-1500 

Dr. A!exander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

• A L : Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—8 vak. 
Trečlad. ir Ssitad. pagal sutartL 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland A ve., Chicago 

VAL. Nuo 2—4 ir 4—8; trečiad., seš
tad. ir Sekmad. tik pagal sutartL 

TeL: Ofiso YA.7-4787, rea. PRO-ltSO 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: MIdway 3-0001 

Tel.: Ofiso CA.4-0257, 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL $600 S. Arteslau A ve. 

VAL.: 11 v. ryto iki 2 p.p.; 4—8 T. rak, 

£mevg . TeL KEdsle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 Archer Avc, Chicago, OL 
^ ^ _ - ^ Tel. LAfayette 3-3210 
3 2 4 1 S O . H a k t e d S > t . ' V A I - : P*™- antrad., ketv.. 12—2:24 

Tel. CAlumet 5-7237 
Lietuviška dainų ir muzikos ra
dio programa leidžiama iš WCFL, 
1,000 kil. stoties kas SEKMA
DIENĮ 5:30 po pietų Ohicagos 
laiku. 

Jr 
PERKRAUSTOME BALDUS 

PARDUODAME ANGLIS ir PEČIAMS ALIEJŲ 
PATARNAUJAME GERAI IR PIGIAI 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 SO. HOYNE AVE.. TEL. VIRGINIA 7-7U97 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
^ • ^ 

, — — — I I I • • 

SAUGI IR V™* A £ " ^ 
Taupymo Sąskaitas 

PELNINGA 
VIETA 

Ir 6—8 vak., penkt. ir š e s t 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

TeL Sammlt 1380 
' A L . : pirm. antr Ir katr. I—I v. v. 

Ir iaitadL 8—8 T. T 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAOTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: Antrad. Ketrlrtad. Ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—4, 7—9 vak. 

3147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: Plrmad. Trec Ir fiešt. 2 - 8 p.p. \ ^ S ^ S J S T S S S k r ^ S S T l 

mokyklos vaikus. 

TeL: Oflao VL7-3&33, 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAJL.: 1—S popiet, ir 1—8 T. vak 
Trečlad. tr Sekmad. ofisas uždaryta* 

Seštad. tik nuo 1—2 vai. popiet 
ReatdcBcija 3341 W. MTH PLAGB 

DR. B. C. BRUŽAS 
DAiNTISTAS 

VALANDOS: 14 iki I 
Trečiadieniais tik susftania 

4008 Araher Aveaoe 
Truputi I rytus nuo Califorma 

TeL YArds 7-7771 

DR. VAITUSH, Opi. 

(TAUTU VIS) 
30 

yra Jums garantija 
Palengvina aklų Jtempima, kuria eati 
priežastimi galvos skaud€jlmo. svai
gimo, skaudama aklų karštį, atitai
so trumparegyste ir tollregyste. Prl-
nangla teisingai akinius. Tisuose at
sitikimuose egaaminavimaa daromas 
su elektra parodančia 

Kiekviena taupymo sąskaita 
yra U. S. Valdžios agentūros 
apdrausta iki $10,000.00. 
Taupyti galite kiek tik nori
te ir kada norite. 

PELNINGAS DIVIDENDAS 
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
| darbą ir nesą jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mėnesiai. 

TeL: Ofiso PR. 4-3888, rea. VL 7-2431 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

U E T U V I S GYDYTOJAS) 
2500 VVest 6Srd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. Ir T:S0 
iki 9 vak. Seštad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Telefonas: RElianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHISIC1AN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
S 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

VAJL.: 2—4 popiet, 4:20—8:84 vaka
rais. Trečiad. pagal sutart}. 
TeL: Ofiso YA.7-1166, rea. DA.4-1134 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest. S5th Street 
(kampas Halsted ir 15-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 4:80—8:30 p.p. kas
dien 
virtad. ir priešpiet, 

Rea. S247 S. EMERALD AVE. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU J NAMUS 

Daugely atsitikimu aky* atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

VAL.: nuo 10:1© ryto Iki 7:10 vak. 
Seštad. iki « • . • . Sekmad. pa««J su
sitarime^ Trečlad. ofisas uždaryta*. 

Egzaminuoja 
Akte Pritaiko 

DR. J. j . SMETANA, IR. 
O P T O M E T R I S T A S 

AKIŲ SPBC1AUSTA8 
1801 So. AoMajid Avesne 

VAL.: Plrmad.. Antrad. Kevirtad.. 
Penktad. 8:20—12; 1:20—8 v. v. 
Trečlad. uldaryta, seatad 1:84 Iki 

12; 1:20 Iki 6 vai. vak, 
OAnal €-0523. 

DR. G. SERNER 
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3& metų patarimas 
Tel.: Ofiso HK.4-5848, rea. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: Trečiad. ir seštad. pagal su

sitarimą/, kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—s vakare. 

TeL YArds 7-1831 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir Akinių Dirbtuv* 
8 4 0 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 

Kampas 24th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 4 lkl S. Tre
čiad. nuo 14—12. iestad. 14—4 p P 

Jei. M. Moztr i i , Stcrtfery 

3236 So. Halsted Street 
Phone: CAlumet 5-4118 
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Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Tnstal prašalina i i organiamo rugatu Ir mtrrUrartn 
gą l lapuma. Jei Jie netvarkoje, auodlnga materija 
lieka kOne Ir Jūsų kraujuje. Jei turite šnekume 
nusišlapinu, Jei nakčit dainei turit keltis, tai galva 
•valgotą* nugarą skauda, Jaučiate anovargt Jei IBsisj 
•naciai patine, vartoklt 

MEDIKALIŠKU tOLIŲ ARBATA SANTTAS NO. \%% 
Kaina 21.10 su persiuntimu. 4d ūsų medlkalitkų tol i v 
arbata yra ekspertu sudaryta remiantis ilgy mate pa 

tyrimu, Rašykite Ir pinigus prlslusktte. 
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Komunistu Smukimas Vakaru Europoj 
PRIEŽASTYS . ' ' 

Associated Press spaudos agentūra yra pravedusi Eu
ropos politinio gyvenimo tyrinėjimą ir suradusi, kad 
t^n, pažymėtinai vakaruose, komunistai visu frontu 
smunka. J vairiu valstybių parlamentuose Vakarų Eu
ropoj komunistinių partijų atstovų skaičius yra pabrėž
tinai sumažėjęs. Taip esą dėl to, kad komunistų bal
suotojų jeja susilpnėjusi. Iš tos priežasties kai kuriuo
se kraštuose komunistų partijos viršūnes pakeitusios 
savo veikimo metodus ir taktiką. Ten jau ne be tiek 
veržiamasi į parlamentus, kiek koncentruojamasi pro
pagandos darbui, sabotažavimui ir visokiam kitokiam 
valstybių darbo trukdymui. 

Oficialieji obzervatoriai kairiųjų susilpnėjimo Vaka
rų Europoj priežastimis laiko: įkaitimą 'šaltojo karo" 
(Korėjos krizė), dėl ko vis dėlto yra kaltinama Sovietų 
Rusija ir ekonominio gyvenimo sustiprėjimą gen. Mar-
shallo plano dėka. 

Tito atskilimas nuo Kominformo ir Kremliaus taip 
pat neigiamai paveikė į komunistinį frontą^ 

KOMUNISTAI DIDESNĖSE VALSTYBĖSE 

Vėliausiuose Didžiosios Britanijos parlamento rinki
muose iš apie 30,000,000 balsuotojų komunistų partijos 
kandidatai tesužvejojo 91,746 balsus, t. y. maždaug tik 
du kartus tiek, kiek partija sakosi turinti narių, bū
tent 40,161. 

Prancūzijos parlamente iš 613 vietų komunistai turi 
167 vietas. Šiuo metu komunistai sakosi dar turį savo 
partijoj 768,855 narius. Bet nereikia užmiršti, kad prieš 
du metus joj buvo 907,795 nariai. Kiti gi tvirtina, kad, 
jei šiemet būtų pravesta tikslesnė statistika, komunis
tų Prancūzijoj nebeatsirastų nė tiek, kiek partija sa-
vinasi. 

Pažymėtinas ir Italijos komunistų partijos smuki
mas. Prieš porą metų jie ten pusėtinai buvo įsigalėję. 
Rinkimuose į parlamentą jie tikėjosi daugumą balsų 
surinkti. Bet, ir kairiųjų socialistų pagalbą turėdami, 
Jos daugumos nesudarė. Iš 914 vietų telaimėjo tik 200 
vietų. • ! • ! ? ^ 1 

Dar 1949 m. komunistai Vakarų Vokietijoj turėję 
185.000 narių savo partijoj. Dabar tik apie 30,000 be
likę. Parlamente iš 402 atstovų tik keturiolika komu
nistų atstovų tėra. Pranešama, kad paskutiniuoju lai
ku iš Rytų Vokietijos (bolševikų zonos) siunčiami pro
pagandistai ir išmokslinti organizatoriai, kad sustip
rintų komunistinį gaivalą Vakarų Vokietijos respub
likoje. 

KITUR 

Olandijos parlamento rinkimuose komunistų sąrašas 
telaimėjo truputį virš 7 procentų visų krašto balsų. 
Komunistų centras sakosi turįs 55,000 narių, kuomet 
kiti mano, kad jų tėra apie keturiasdešimt tūkstančių. 

Belgijoj komunistų belikę 25,000 ir tik 175,000 sim-
patizatorių. Senate ir atstovų bute iš viso teturi de
šimt atstovų. 

Šveicarijoj komunistų partijoj tesą 15,000 narių, 
Norvegijoj — 34,000, Suomijoj — 30,000, Švedijoj — 
30,000. 

Danijoj šiais metais įvykusiais parlamento rinkimais 
komunistai tesurinkę 94,000 balsų. 

Visur, kur žmonėms duodama teisė laisvai savo va
lią reikšti, kur yra rūpinamasi žmonių ir dvasine ir 
medžiagine gerove, komunistai negali laimėti ir nelai
mes. Jie tik fizišką jėgą panaudodami tegali prasimušti 
j valdžios viršūnes, šiandien nėra nė vieno krašto, kurį 
komunistai kontroliuoja, kur jie būtų pastatyti į val
džią žmonių noru ir valia. Ne teisėtų ir demokratinių 
rinkimų dėka, bet durtuvų pagalba komunistai "laimė
jo" ir tokia pat durtuvų pagalba jie laikosi valdžiose. 

Kur Dingo Ona? 
Daug kas šiandien klausia, kur dingo garsioji Ru

munijos komunistė Ana Pauker? Nuo liepos mėnesio 
apie ją nė žodžio nebegirdima. Kodėl? Juk ji buvo vie
na iš komunistų garsenybių Europoj, ar tik nedaugiau-
siai prisidėjusi komunistų diktatūrą Rumunijoj įvesti 
ir kraštą Stalino kontrolei pavesti. Ji pati komunistų 
režime svarbų postą užėmė. Ona buvo užsienių reikalų 
komisarė. 

Atrodo, kad *'vargšė Ona" bus patekusi Stalino ir 
politbiuro nemalonėn. Gal ir bus pabandžiusi eiti Ju
goslavijos Tito keliais? O tie keliai pavojingi, Stalino 
šnipais apstatyti. 

Svarbūs Kongreso Pareiškimai 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas, įvykę s rug

sėjo men. 30 ir spalio mėn. 1 d.d., Pittsburgbe, priėmė 
visą eilę rezoliucijų, kurios yra vertos «rimto dėmesio. 
Yra pažymėtinas kongreso pareiškimas Prezidentui Tru-
manui. Pirmoj eilėj pareilkime Prezidentas yra svei
kinamas už energingus žygius sulaikyti sovietų agre
siją Korėjoj. Trumpai priminus Jaltoj ir Potsdame pa
darytas sovietams nuolaidas, sveikinamas dabartinis 
Jungtinių Valstybių užsienių politikos posūkis griež
tai stovėti už visų tautų teises į laisvę ir nepriklauso
mybę. Ryškiai nusakomi bolševikų agresijos žygiai į 
Pabaltijos valstybes ir dabartines pabaltiečių kančias. 
Prezidentas ir valstybės sakretorius yra prašomi iškelti 
Lietuvos išlaisvinimo bylą Jungtinių Tautų tarptauti
niame forume ir aktyviai remti tautos pastangas išsi
laisvinti. 

Kituose anglų kalba priimtuose pareiškimuose yra 
skatinama vyriausybė paskubinti transliuoti lietuvių 
programas Lietuvon per "Voice of America"; senato
riai prašomi greičiau ratifikuoti Genocido Konvenciją; 
tariamas žodis dėl "Jungtinių Tautų Dienos", dėl Na
tional Committee for Free Europe, dėl "Pax Romaną", 
pasaulio katalikų studentų organizacijos. Taip yra -ape
liuojama į Amerikos spaudą ir katalikų spaudą, pra
šant padėti žudomai tautai. Užgiriama Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Bendro Amerikos Lietuvių Fondo veik
la. 

Manome, kad netrukus gaišsime paskelbti (ištisai) 
lietuvių kalba kongreso priimtąsias rezoliucijas. 

Kongresas, kaip mūsų korespondentai pranešė, buvo 
sėkmingas. Jis pravedė visą eilę nutarimų, kuriuos vyk
dant į gyvenimą bus daug naudos visai mūsų visuo
menei. 

Veteranas Vargonininkas 
Bent keliais žodžiais norime pareikšti pagarbą atsi

statydinusiam Šv. Kryžiaus parap. vargonininkui Vla
dui Daukšai, net 47 metus ištarnavusiam toj parapijoj. 
Nedaug tėra muzikų, kurie tiek daug metelių išdirbtų 
vienoj vietoj, vienoj parapijoj. Tam reikia stipraus ka-
rakterio, pastovumo, prisirišimo prie pareigų ir, be to, 
gero prie jų pasiruošimo. VI. Daukšai netrūko nei vie
no, nei kito dalyko. Ir kaip vargonininkas, ir kaip dai
nininkas, ir kaip choro dirigentas jis stovėjo pirmose 
geresniųjų vargonininkų eilėse. Be to, jis nesigailėjo 
savo talentų ir mūsų platesnės visuomenės darbams 
paremti, pagyvinti. Per daug metų jisai pirmininkavo 
Vargonininkų Sąjungos provincijai Chicagoje. 

Muz. VI. Daukša, tiek daug metų išbuvęs vargoninin
ku vienoje didelėje parapijoj, daug nusipelnė ir bend
rai mūsų kultūrinio gyvenimo dirvoje plačią vagą iš
varė. Linkime jam dar daug metelių pagyventi, savo 
nuveiktais darbais pasidžiaugti ir dar visai nepasitrauk
ti iš jam taip mėgiamos muzikos gyvenimo. 

Ukraing Kongreso Dešimtmetis 
Spalio 1 d. Jungtinių Valstybių Ukrainai minėjo savo 

Kongreso (Amerikos Ukrainų Kongreso) dešimtmetį. 
New Yorke ši sukaktis minėta iškilmingai. Amerikos 
Lietuvių Tarybą iškilmėse atstovavo adv. K. Jurgėla, 
LAIC direktorius. Mat, ši ukrainų organizacija dirba 
Ukrainai išlaisvinti lygiai taip, kaip mūsų ALT Lietu
vai. Ukrainų kongreso pirmininkas yra prof. Lev E. 
Dobriansky, su kuriuo ALT egz. komitetui teko bendra
darbiauti Genocido Konvencijos U. S. Senate ratifika
vimo pastangose. 

Ukrainų iškilmėse New Yorke dalyvavo sen. Lehman 
ir sen. įves. 

Tenka pastebėti, kad senatorius Lehman aiškiai pa
sisakė už Ukrainos nepriklausomybę, už Genocido su
tarties ratifikavimą, už komunistų pavergtų tautų iš
laisvinimą. Senatorius įves ragino "palaikyti vilties ži
burį" ir "sulaikyti (contain) sovietinę ekspansiją." 

Nepasitikima 
Kai Vakarų Vokietijos delegacija iš aštuoniolikos 

vyrų iš britų zonos vyko į prancūzų zoną — StrasbouiN 
gą dalyvauti Europos Tarybos sesijoj, ji turėjo atsa
kyti į 288 klausimus ir pristatyti 252 fotografijas. Iš 
to puikiai galima numanyti, kaip nedaug pasitikėjimo 
tėra įgiję Vakarų Vokietijos politikai. 

Tik Po Rinkimu 
Nelaukiama, kad prieš rinkimus iškiltų Formozos 

klausimas Jungtinėse Tautose. Britai ir kitų demokra
tijų diplomatai tikisi, kad bent po rinkimų Jungtinių 
Valstybiųi vyriausybe pozityviai nusistatyš Formozos 
ateities reikalu. • 

Argentinos vyriausybe gerą gestą padarė. Ji pasi
siūlė pasiųsti karo .suvargintiems Korėjos gyventojams 
didelį mėsos kiekį. 

Žodis Organizacijoms 
BEN BARKAUSKAS 

Gyvi Numirėliai 
Linksmai nusiteikę senie

ji mūsų ateiviai išaiškina 
daugybės organizacijų, ypač 
regijoninių Lietuvos vieto
vių klubų, kilmę buvusių tą
syk gyvu reikalu vieniems 
su kitais rungtyniauti muš
tynėse, šiuo metu tos muš
tynės jau visiškai išnyko, 
kadangi senųjų jėgos išseko, 
o jaunoji karta nebereiškia 
pretenzijų į tą tautinį spor-, 
tą. Ar juoksimės, ar rimtai 
kalbėsime, bet faktas lieka 
faktu, jog organizacijų, tu
rėjusių ir dar dažnai tebe
turinčių šimtus narių, susi
rinkimuose šiandien bedaly-
vauja keletas užsispyrusių 
veikėjų. Tik didieji metiniai 
jų parengimai — išvyka ar 
koks "kalakutų balius", už 
kuriuos dažnai iškolektuoja 
mokesčius vistiek, jei narys; 
ir neatsilanko, — parodo, 
jog toje organizacijoje tebė-, 
ra gyvų net keletas šimtų 
narių. O ar daro tos organi-1 
zacijos ką savo gyvybei ar, 
lietuvybei išlaikyti ? 

i 
Duokim Turinio — 

— Susirinks 
Iš tikrųjų reikia donki-' 

chotiško veikėjo idealisto ei
ti per keliasdešimt metų kas 
m&nuo į susirinkimą, kurio 
pradžią ir pabaigą sudaro 
tas mokesčių rinkimas. Už
tektų paskaitos ar diskusijų 
kuriuo nors tautiniu klausi
mu — ir beregint susirinku
siųjų dvasia atgytų. Para
pijoje, priskaitančioje tūks-^ 
tantį ar daugiau galvų, bū
tinai turėtų įvykti per me
tus ne mažiau kaip 5 didžiu
lės sueigos, kur kiekvieną 
kartą dalyvautų bent pusė ! 

gyvų. lietuvių. Tokie visuo- j 
tiniaį susirinkimai turėtų į- j 
vykti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės, Motinos die
nos, Tautos šventės proga 
ir įvairių sukakčių minėji
mų atvejais. Viena, tai būtų 
savotJlka tautinė mokykla 
suaugusiems, o antra, su
renkant prie įėjimo bent po 
pusę dolerio, tai būtų žymus 
įnašas gyvybiniams tautos 
reikalams. 

Paskaitininkų surasti šian 
dien tikrai nebesunku, kada 
privažiavo tūkstančiai pro-
fesijbnatų kalbėtojų, kaip 
tai: mokytojų., advokatų, pro 
fesorių ir pan. Net meninę 
dalį lengva sudaryti, kadan
gi ir artistų, dainininkų, mu
zikų, rašytojų turime bent 
pusę to, kiek jų turėjome vi
soje Lietuvoje. 

Organizuotos Išgertuvės 
Kalbant apie gegužines, 

vadinamuosius piknikus, ne
betenka skųstis jų nelanky-
mu, bet kad dėl tuščios pro
gramos tos išvykos išsigi
mė vien į išgertuves, tai vi
siems ir be akinių matyti. 
Nenorėčiau čia šauktis gar
bingojo blaivybės apaštalo 
vyskupo Valančiaus, kuris, 
pamatęs tokį "lietuvybės" 
pasireiškimą, net danguj ne- j 
beturėtų ramybės. Kiekvie-! 
nam aišku, kad versti žmo
nes kelias valandas nuobo-1 
džiauti, neduodant nieko ki-
to, kaip tik išgerti, užkąsti 
ir vėl nugerti, yra žymiai: 
didesnė negu betkurį iš 7 Į 
didžiųjų nuodėmių. Kultu-1 
ringą meninė dalis, sumani | 
tautinė propaganda patrauk 
tų ir sujungtų tas tūkstan
tines mases lietuviškai min-

VIDUNAKČIO JUNGTUVĖS 
VYTAUTAS ALANTAS 

Kai Chotiejus tą naktį pasisakė norįs vesti Ievutę, Čingys per 
daug nenustebo. Nors mergaite po žiaunų išgyvenimų ir labai bu
vo sunykusi, nors ji tyčia rengdavosi skudurais, tačiau vis dėlto ji 
dar pakankamai buvo patraukli, kad ją pastebėtų tas mongolas. 
Iš pradžios ta žinia Čingį lyg ir nudžiugino — tai bus kerštas už 
jo pažeminimą, jis pagalvojo, bet čia pat jam pagailo mergaitės, 
tiesą sakant, gal netiek pačios mergaitės, kiek to dalyko, kad ji 
atiteko ne jam, o klius tam azijatui. Tačiau tie dalykai Čingiui da
bar atrodė antraeiliai: svarbiausia jam kvaršino galvą klausimas, 
ar ir Chotiejų špitolė sutiks taip pat, kaip jį sutiko aną naktį?.. 

— Kur dingo senasis klebonas? — staiga paklausė Chotiejus. 
— Argi nežinai? Jis buvo rastas negyvas savo lovoje... 
— Aš girdėjau, bet... ar jis pats mirė? 
— Nežinau... Sako, buvusi rasta žaizda jo pakaušyje, — ne

noriai atsakinėjo Čingys, įsiklausydamas į rudens vėjo kaukimą 
senos klebonijos kamine. Vėjo šuorai kažin kaip nejaukiai šliau
žiojo uždarytomis langinėmis... 

Chotiejus atsikėlė nuo stalo ir perėjo per kambarį. 
— Tu žinai, kad tas prakeiktas namas apsėstas dvasių, — 

pasakė jis ramiai. Čingys atsidėjęs pažiūrėjo į mongolo veidą ir 
nepastebėjo ant jo lūpų jokios ironijos. Argi jis rimtai? — pagal
vojo nustebęs Čingys. Nors jis visą vakarą jautėsi nejaukiai tame 
sename klebonijos valgomajame, nors, išgirdus Chotiejaus žo
džius, jam per nugarą pagaugais nuėjo šiurpuliai, bet jis tuojau 
susigriebė galįs atkeršyti mongolui ir ėmė dirbtinai kvatotis: 

— Tarybines Rusijos komunistų partijos narys, senas komu
nistas ir revoliucionierius, be atodairos siuntęs į aną pasaulį savo 
priešus, bedievių organizacijos pionierius pradės bijoti supelėjusių 
buržuazinių prietarų, dvasių, cha, cha, cha! 

— Kas tau sako, kad aš bijau, tu prakeiktas kvaily? — at
sakė Chotiejus ramiai. — Aš nebijau nei Dievo, nei velnio, nei ben
drai nieko, bet aš tau sakau, kad tuose namuose jūsų kunigai pri-
perėjo dvasių, supranti? Kartais atsigulęs aiškiai girdžiu kažin ką 
šlepsint kitame kambaryje, kažin ką šliaužiojant ant aukšto, kažin 
ką čiupinėjant duris ir sienas. Kartais kažin kas tartum verkia, 
vaitoja ir dūsauja. Praeitą naktį išgirdau mano miegamojo duris 
atsidarant ir kažin ką šlepsint tiesiai prie mano lovos. Aš iššokau 
iš lovos ir pagriebęs iš po pagalvio mauzerį, surikau: Kas ten? 
Stok! Bet kai įbraukiau degtuką, pasirodo, nieko. Patikrinau du
ris : kaip užrakintos, taip ir pasiliko. Kuriems velniams man reikė
jo kraustytis į tą jūsų prakeiktą kleboniją? Neturiu ramybes. Da
bar pats supranti, kodėl man būtinai reikia žmonos. Iva man dva
sias išbaidys. Dviem bus smagiau, kaip tu galvoji? O gal tas se
nasis klebonas nenori apleisti savo šiltos vietelės, cha. cha, cha! 
— kvatojosi kažin kaip iš prievartos Azijos išpera tartum idijotas, 
stovėdamas prie aukšto mūro ir nesusivokdamas kaip jį apeiti. 
Čingys aiškiai matė, kad Chotiejus nėra nei toks tikras savimi, nei 
toks šaltas, kaip kad stengėsi atrodyti. (Bus daugiau) 

Pasiruošęs Jums patarnauti — JOSEPH C. SAPORITO, INC. 
Cicero's įgaliotas MERCURY Agentas 

Husu. mokyklinio amžiaus vaikų ^augumui ir apsaugojimui. 
Paveskite mums kartą pagrindiniai patikrinti jūsų automobilį. Nort-
dami išgelbėti mūsų vaikų gyvybę, ausi rūpinkite saugumu dabar. Mū
sų fabriko prityrę mechanikai yra pasiruošę patarnauti jums. 

Leiskite patikrinti juso automobili šiandien! 
4840 CERMAK RD., CICERO, IL.L,., TOWNHALL S-6200 

—SAVAITES SPECIALIOS KAINOS!— 
: ^ 

Stabdžiai atremontuojami ir sureguliojami 
iu i kurios Firmos automobilio, tiktai . 

SS 

stalKlžiai ir ra
tai suderinami 
dirbtuvėj ištrei-
• n iu. >t II mecha
niku. 

$16 
rlydraulie (vandens) Sistema Parplaunama garam 
važiavimui. Priekiniai ratili ištepami speeijli^tu. 

ClTATEWAY SERVICT^ » 1*1(4 vakarini* kampas 119-u>s 

ir State g a n ė s 
Telefonai CO. 4-9303 

Ui 
Atdara kasdien — Sekmadieniais T iki 11 vai. vak. 

Sr 

JOKIŲ TRUKUMŲ NĖRA 
TOWN OF LAKE FURNITURE 
8c APPLIANCE KRAUTUVĖJ 

TUOJAU PRISTATOME 
ŠALDYTUVAI: 

GENERAL ELECTRIC 
WESTINGHOUSE 

PHILCO 
INTERNATIONAL 

NORGE 
SKALB. MAŠINOS 

PLYTOS (RANGĖS) 

SERVEL 
Yla* 
l l -r 

* « 

HM 
ojo 

^^H 

jf* ^̂ S" l l 

«!• •' '̂ K^^K 

Klash, savin i 
Karo Vetera 

TELEVIZIJOS 
APARATAI: 

•flm 
nas 

R. C. A. 
ZENITO 

ADMIRAL 
ir 

daug kitų 
GRYNAIS ARBA 
IASIMOKEJIMUI 

i 

•V 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
1800-02 West 47th ir VVood St., Kampas 

Telefonas: — LAfayette S-7771-2 
/£ 

rjr-
PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 

GERUS DIVIDENDUS! 
• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesi taupo nors truputi 

— taupo planingai. 
• Taupyti reikia {prasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savtng-

moka gerus dividendus du kartu Į metus. 
^ - = - 5 ^ • Kiekvieno taupytojo sąskaita -yra apdrausta iki 

' S ^ y ^ Ž N , * 10,000 per Federal savings and I/oan Insurance 
Oorp. nuo 1935 m. 

/cS* / WUt SAVIMSS 

INSURED 

¥ • • 

ciai. 
(Nukelta į 5 psl.) 

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 

MUTUAL FEDERAL SAV1NGS 
and Loan Association 

Chartered and Supervlsed by the U.S. Government 

2202 West Cermak Road Chicago 89 Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS Pim TEL,—Vlrginia 7-7747 
VALANDOS: Pirm.. Antr., Penkt.—9 vai. ryto iki 5 rak. Trec. — • 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadieni — 9 vai. ryto Iki t v. 

vakaro. Šeštadieni — 9 vai. ryto iki l valandos po pietų. 

ė\ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEONOIS 
= 

Pirmadienis, spalio 9, 1050 

• CLASSIFIED, HE LP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
HELP WANTED — MALĖ 

T V SERVICEMAN 
We Have What You Wantl\ 

No Car Reąuired 
Employee Benefits 

Paid Vacations 
South Side Plant 

BUT WE DO WANT 

Experienced Men 
Phone: Carter Rehof f 

Llvingston 8-7700 

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTE© — VYRAI 

REIKALINGA 
SQUEEZE PUSHERS 

arba 
ŠILK SCREEN 
PRINTERIAI 

Prityrę, nuolatiniam darbui, 
pakankamai viršlaikio 

W. L. STENSGAARD & 
ASSOCIATES, INC. 
346 North Justine 

MACHINE 
OPERATORS 

FOR 

Dirbkite Arti Namų 
REIKALINGI 

RINKĖJAI 
(ASSEMBLERS) 

IR 
CINUOTOJAI 

(SOLDERERS) 

• Turi būti patyrę 
• l « n g v a s darbas—dienomis 
• Geras atl> ginimas 
• Apmokamos į \ ento*. ir atostogos 
• (i rupini* draudimas 
• Pensijos planas 
• Petrank«ie> poilsiui 

KREIPKITĖS i E" DeparUneata 

The ExhiWt Suppiy Co. 
4222 W . Lake St. 
VVAREHOUSE MEN 

PACKERS 
ORDER PICKKRS 

SH1PPENO 
RECE1VING \VORKERS 

DOCK 
Muse be betwe«m the ages of 

30-45 
.Mušt s|teak aini understaml Engiish 

Pertodtc Salary inereasses. 
l'rce Hospitalizntion and Insuramv. 

Cal or visit 

MR. SMITH 
FRontier 4-6868 

4801 So. Lawndale 
A t Archer 

MILLING MACHINE 
TURRET LATHE 

Production Experience; 
mušt have own tools; 
40 to 48 hour week; 

NIGHT WORK 
Group Life, Hospital and 

Medical Insurance, 
Paid Vacation, Plant Cafeteria. 

ACME STEEL CO. 
2840 Archer Ave. 

REIKALINGI 
PRITYRĘ 

• MECHANIKAI. 
NUOLATINNIS DARBAS 
GERAS ATLYGINIMAS 

GALIMYBĖ PROGRESUOTI 

Daug Dovanų tarnautojams. 
Maloni I»arbo aplinka naujoje 

modernioje dirbtuvėje. 

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO. 

8108 S. Chieago Ave. 
REIKALINGAS 

VILNOS PROSYTOJAS 
( .aus dirbti įvairius darbus ir 

tvari būti patyręs. 
PASTOVIS DARBAS 

Kreipkitės: 
7«0 Bl 'RNHAM, 

C A L U M E T C I T Y 
TOr. 2-6740 

" EXPER1E>CEJD 
SALESMAN VVANTED 

for Y A R D GOODS and 
DOMEST1C DEPT. 

Full Time — Attractivc Poaition 
for Uight Party 

TROY DEPT. STORE 
H401 \V. CKRMAK. RD. 

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

STEADY 
40-48 HOUR WEEKLY 

KX P KRIENO E D 
F. A B. MFG. CO. 

4248 \\. CHICAGO AVE 

SPRAYERS - POLISHERS 
METAL GUILDERS 

Apply at o m t —- Steady work 

NEVVCOMB — MACKUNG 
COMPANY 

400 N. State Street 

HKLP VVANTED — MOTERYS 

WOMEN and GIRLS 
LIGHT ASSEMBLY WORK 
Excellcnt Working Conditions 

HOSPITAUZATION and 
PAID VACATIONS 

AUTO LAMP MFG. CO. 
2909 S. Indiana Avenue 

%t DRAUGAS" AGENCY 
23 E. Jackson Blvd. 

TeL — WEb*ter 9-3196 

HELP VVANTED — MOTEKYS 

REAL ESTATE 

i? 

striMiKi-aplier—General Office 
11 -25 Years 

MEN NEEDED 
LIGHT ASSEMBLY WORK 
Excelleat Working Ckftditions 

HOSPITALIZATION and 
PAID VACATIONS 

AUTO LAMP MFG, CO. 
2909 S. Indiana Avenue 

i Typing, Dlctatlon. Bcginner Con-
Hldered. Ideal working conditions. 
$40.00 per week to start. Oppor-
tunity to advance. Across from 
North Weatern station. Small sale* 
office. 

Phone: 
STATE 2-5923 

VIC. 8. HALSTKD ST. 
BUSINESS PROPERTY 

Located ln well eatablished businesa 
dlatrict. 1 story Brk. Bldg. can be 
utilized for a good going businesa. 
Mušt sacriflce to eloae estate. Very 
rcasonably priced by ojvner. 

Phone: 
SEelcy 8-0832 

i 

VYRAI—VYRAI—VYRAI! 
Atsirado geriausiai atlyginamų viety. 
Tuojau reikalingi statybinei įmonei 

darbininkai. Pastovus dalrbas. 

ANCHOR MFG. CO. 
Kreipkitės tuojau 

Z9ZZ W. 26th S t 

REIKALINGA 
PRITYRUSI KNYGRIŠE 

(bindefry giri) , 
Pilnas darbo laikas Geras atlygini
mas. Pastogus darbas. 

CHRISTY TRADE SCHOOL 
4432 k KEDZIE 
OOrn*ltn 7-4212 

B I L L I N G CLERK 
No Exnerte Kece«*»ry 

QOOD STARTING SALARY 
PERIODtC INCREASES 

REIKIA 
MEDŽIO DIRBĖJŲ 
Bendrai prityrusių Mašinistų 

ir Kabinetų Dirbėjų 
Pakankamai viršlaikio 

Nuolatinis darbas 

W . L. Stensgaard &. 
Associates, Inc . 

346 NORTH JUSTINE 

5 Day 

ELMHURST LOTS 
50x174 FT., $995. 

55x132 FT., $1050 
Lot* in Villa Park A Ixmibnrd, 

Improvements in & paid. 
AU priced low for immediate sale; 
we wlll build for you semi or fully 
completed home on your lot or we 
will furnish your lot. You may do 
some of the Interior or exterlor 
work, painting, E t c , as part pay-
ment. We are open Sunday, Holi-
days & K ves. til 7:30 P. M. Speclal 
terms arranged for veterans. 

283 E. LAKE ST. 
ELMHURST 2289 

REIKALINGOS 
JAUNOS MOTERYS 

FABRIKO DARBAMS 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės asmeniškai 

American Spring & Wire Specialty fo. 
816 N. SPAUUMNG 

" " ^ 

^ : 
^ 

t? = 

STENOGRAPHERS 
TYPISTS CLERKS 

We will consider and train beginners for most of 
these positions. Experienced young women will find 
these „positions steady and well paying. Good start-

įng salary. Hospitalization Plan. Free Insurance. 
Many employee benefita. 5 day Week. 

American Medical Association 
535 N. DEARBORN ST. 

^ 

HELP WANTED — VYRAI 

Pleumnt Work|/hg Conditions 
Chancc for Advancement 

\Pl>l> ui Person 

ROYAL BLUE STORES, 
2542 W. Oaden Ave. 

Fenske Brothers 
A VVONDERFULL PLACE 

TO WORK 
Nred IMMEDIATELY 

• APPRENTICES 
(Will teach a n«w trade) 

Experi» nced or inexperienced 
• SPRINGERS 
• UPHOLSTERERS 

h D» , s—Good P*y—Steady Work 
Paid Holidays and Vacations 

Free Hospitalisations. 

Fenske Brothers 
1666 N. THROOP ST. 

Phone: BR. 8-3400 
Ask for Ered Fenske . 

or juMt apply in person. 

1 u. tuojau reikalingi spaustu*ei 
padėjėjai >|»au.Htiivinittkams 

(PRESSMEN) ir 
"FEEDERS" 

Rutinas patyrimas prie "stock fold-
ing boxes". 5 darbo dienos savaitė
je. Pastovus darbas. Apmokėtos ato
stogos. Nemokamas gydymas. 
PACKAGING CORPORATION 

OF AMERICA 
4341 Cottage Grove Ave 

Kreipkitės | M r. Hoellcn. 

E A P E R I E N C E D 
Fender and Body Man 

Good Op|K>rtunity for Kight Man 
En-ellent Working Conditions 

EMPLOYEE HENKK1TS 

E. T. DANIELSON 
42 \V. 1WTH PL. 

Phone: Vlctory 2-281» 

MAN WANTED 
perator for filling and labeling line. 

Machanical inelined. 
Steady work. Good pay. 

Mr. Munter 

Phone HU. 6-0650 

PORTERIŲ REIKIA 
Energingų vyrų dirbti porte
rio ir ofisų valymo darbą. Tu-

| ri kalbėti angliškai. Matykite 
Mr. Sills. 

Ruby Chevrolet Co. , 
Inc. 

1158 West Adams St. 

REIKALINGAS 
A I T O MECHANIKAS 

Turįs patyrimo prie Hydra-Matic 
<.. tbo. Geros darbo sąlygos. Senai 
is steigęs dyleris. Kreipkitės j Mr. 
H- nson. 

NORTH SHOUK 1HJKTIAC 
1572 Msplf, Evan*t<Ml 

AMbass, 2-1080 — GReen. 5-7700 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

AND 
ENGINE/OPERATORS 

EXPERIENCED 
STEADY PAY 
GOOD PAY 

Industrial Gear Mfg. 
COMPANY 

4539 VAN BUREN ST. 

PUNCH PRESS 
SET-UP MEN 

PACKER 
LATHE OPERATOR 

FOR PRODUCTION WORK 
RELAY ODJUSTER 

MACHINIST 
S T H \ D V WORJi. APPLY 

OHMITE MFG. CO. 
4851 W. Flournoy St. 

1 bloik South of Harrison, t i coro 

R l IKALINtiAK VIDUTI.VK) 
A.MJŠIA1S VYltAS P R I E 

Odos (Leather) Darbų. 
PASTOVUS DARBAS 

TEIRAUKITĖS 
105 S. JFFERSON ST. 

(Antram aukšte) 

Reikalingi Vyrai 
GRINDŲ LIEJIKAI 

(MOIJ>ERS) 
SUOLŲ UEJDCAI 

MAŠINŲ LIEJIKAI 
Pastovus darbas 

Geras atlyginimas 

Triangle Iron Fouiulry 
4537 W. PATTERSON 

HELP HANTED — VYRAI 

^ 

Hr 

REIKALINGI DARBININKAI 
BENDRIEMS FABRIKO DARBAMS 

K O H L I N D U S T R I E S 
4220 W. SCHUBERT AVE. 

ALbany 2-4200 

V 

• MAINTA1NANCE ELECTRICIAN 
• ENGLNE LATHE 
• RADIAL DRILL PRESS 
• VERTICAL TURRET LATHE 
• BULLARD OPERATOR 
• TOOL GRINDER 

ATHEY PRODUCTS CORPORATION 
5631 W. 65TH ST. POrtsmouth 7-5488 

Kl l k \ I . I M . I P A T Y R Ę I R 
B E PATYRIMO 

DIE CASTERIAI 
PUNCH PRESO OPERATORIAI 
DRILL PRESO OPERATORIAI 

INSPEKTORIAI 

H. A. KLIEFGEN 
t'inko ir altuminijaus mišiniu, lieji
mui Gero atlyKininm^. .Vera akor-
iliniu ilai'ls> (no pieccwork) . Cie-
riauslos privilegijos. Nauja dirlitave. 

ADMIRAL DIE 
CASTING CORP. 

200 WEST 83RD ST. 
STEVVARF 3-1030 

REIKALINGI 

nevyresni 35 m, amž. 
MUS PACJKIDAUTUMK VYRŲ, 

Kl'RIK GALĖTA SlT PRASTI IR 
K Al.RETI ANGLIŠKAI IR MIELAI 

r i l l IMTl 'MK NKSKNIAI ATVY-
K I S U O S I U S AMKRIKON 

Krcipkitčs į M R. GUERTIN 

Pcnnsylvania Kai!roa<l 
323 W. POLK ST. 

MEN 
Me« \%x Factory 

Work on l s t & 2nd Shift 
^ : lst shift-6 AJ l̂. to 2:30 P.M 

2nd shift-2:30P.M. to 11P.M. 

CLERK - /TYPIST 
VVill consider good T»eginner. Mušt be 
aceurate typist. Opportunity to advance. 
$42.50 per week. 5 Day Week. 

Gonvenient Loop]Location 

s. CRAJ4E 
FInanciaj/6-2431 

REIKALINGA MOTERIS 
Reikalinga ateinanti Ymoteris namų ruo-
šoi darbui. Paprastas Virimas. Asmeninių 
baltiniu skalbimas. Galį^būti tremtine. 

Pietvakarinėj miesto daly (S. W.) 
Telefoną*: PO. 7-2616 

• 

SALES GIRLS 
Able To Sell 

VVomen's & Childrens' Wear 
Full or Part Time 

Positions Open 
FACTOR'S 

1848 Blue Island Ave. 

VIC. KILDAKE, TRIPP, K.EELER 
A N D 55TH STRS. -

8 lots; — $1.000 each if sold se-
parately. $900. each if sold together. 

Price ia rig-ht by owner. 
Call in the A.M. 

WANDA ROZLOWSRI 
l9ir> S. Cuyler 

BERWYN. ILL. 

GERAS PIRKINYS! 
Naujai pastatytas (be vidaus įren
g imų) 4-ių kambarių namas arti 
ežero, mokyklų Ir susisiekimo. Pil
na kaina $2475.00. Lengvas issimo-
kejimas. 
S. B . N E L S O N R E A L T Y 

ANTIOCH, ILL. 
. . Skambinkite: Antioch 117 M 

Reautiful ultra e i d n s i v e 
Tiraber Trails E^tates CHOICE CORNER WOODED 

2 lots 1<»iiring. 100x287 each. 
$3,000 £, $4,500. 

Price reasonable: mušt sell; 
by owner. 

Phone E t l f l m V f 5054 
l i r i . l l > 6-0040 

tir ^ 

PERMANENT JOBS 
MEN 

TOP WAGBS J 

> 
To train for 

BAG & ENVELOPE 
MAQHINE ADJUSTERS 

Also Men over 18 for 
STOCK HANDLERS 

Excellent working c*ndition» — Top Wages 
5 Day Week Many Company Beaefit» 

AMERICAN PAPER GOODS CO. 
4 7 1 1 W E S T P O S T E R A V E N l J E 

Ask for Dept. L*, when you apply. 
^ 

SALESLADIES 
Full and Part Time 

Mušt Have Experience in Selling 
Ready - to - Wear, Lingeric and 

Sportswear. Ideal Vv'orking 
Conditions and Hours. Apply: 

SMARTVVEAR — SITLLIVAN'S 
3047 W. l l l t h St. 

BARRINGTON HOME 

VVoman for General Housevvork. 
Light Cooking 5 in family; 

Pcrmanent; Pleasant Surroundings; 
good home; good vvages. 

Stay; Own rm. & bath. 

Phone MAnsfield 6-4122 

STENOGRAPHER 
CJF.NKRAIi OFFICK WORK 

CAPABLE PERSON 18-30. SINGLE 
35-HU. WEEK. 
5 DAY W E E K 
Phone Misa B. 

HAymarket 1-8320 

HOl SKVVIVF.S — <;IRLS 
W«rk Ciose to Home 

CANDY PACKERS 
Kzpertenoed or In«Mt|>erienoed 

"GOOD PAY — STEADY WORK 
5 DAY W E E K 

BOVLKVARD CANDY CO. 
9Ėk S. Wes*Jrn Ave. 

5 APT. BRK. 
( F U R N I S H E D ) 

Ineome over $4,000 i>cr y car. 
Oil Ht. Xear l l l t h & South Park. 

Price $21,000 
SCHUBERT i CO. 

7953 S. Ashland 

CABINET MAKERS — BEUT SANDERS 
ROUTER HANDS — MACHINE HANDS 

TENNERTON OPERATORS 
i r 

54 hour vveek. Time and one-half after 40 hours. 

LENC-SMITH MFG. CO. 
4616 WEST 19TH ST. CICERO, ILJU 

^ 

Division West of California Ave. 

Brk. Bldg. 5 flau 
2—-6'sS/ 3—4's, 1 store; 

ht. wtr. ht. stoker, 
Ineome $3,800 Price $17,500 

Phone ARmitage 6-8833 

2610 W. DIVISION ST. 

^ 

APPLY IN PERSON 

;(MCAW CARTON ( E 
j 4200 S. Crawford Ave. 
I CHICAGO, UM. 

Women—Work Near Home 
MODERN NEW FACTORY 

Wc NNeed Women for 
Light Factory Work . 

Good Opportunity for Ovcrtimc 
LENC-SMITH MVG. CO. 

4 a l « U . 19th St. 
Cicero, III. 

COOK 
MIDDLE-AGE; E X P E R I E N C E D 

B day weck; no Sat. or Sun. 
Good workingr conditions. 

Moala & uniforms furnished 

CHICAGO R*:AL K6TATK 
BOAJtr) 

Uli floor 105 W. MiMlison St. 

SECRETARY 
5 Day Week, Convenient 

to Transportation 
Phone Mr. Holden 

AMERICAN BULB CO. 
1335 West Randolph 
HAymarket 1-6774 

REIKIA SEIMININKES 
Bendri namų ruošos darbai ir paprastas 
virimas. Gali gyventi vietoj arba ne. Du 
suaugę žmonės, paaugės kudikb. Nepa
prasta proga geruose namuose tinkamam 
asmeniui. Privatus kambarys. $35.00 į sa
vaitę. Rekomendacijos. 

TeL KEdzie 3-2020 

FLOSSMORE RD. 
į vakarus nuo Kedzie 

parduodami 40 sklypų 
(LOTS) 

Skambinkite: 
STate 2-4114 

8959 S. RIDGELAND AVE. 
(1732 East) 

De Luxe 5 Rm. Homes 
$6,000 reąuired as 

down payment 
STate 2-5820 

ELMHURST AND 
NEARBY SUBURBS 

HOMES and LOTS for SALE 
IN ,EVERY PRICE RANGE 

PAUL RIEGER 
505 So. York Street 

Kuaamsn 3209 

VYRAI IR MOTERJVS 

Aplankykite MUM šiandien! 

VYRAI — MOTERYS 
FABRIKO DARBAMS 

NUOLATINIAI DARBAI 
ALK6TAS ATLYGINIMAS 

DVORAK'S 1-3IPLOYMKNT 
AGENCY 

719 West «3rd Street 
ENglewood 4-8201 

HELP WANTKD — MOTERYS 

T Y P I S T 
STEADY POSITION 

B E G I N N E R ACCEPTED 
40 HOUR — 5 DAY VVEEK 

VACATION WITH PAY 
APPLY 

FIRTH STERUNG CORP. 
710 WEST LAKE STREET 

MEN-MEN 
GENERAL LABORERS 

Top vvages to good men 
STEADY WORK 
Ali year roiind work 

Life Insurance and Hospitalization Plan 

ARMOUR&CO. 
APPLY EMPLOYMENT OFFTCE 

47TH & LAWNDALE AVE. 
McCook, IKinots 

Ask for Dept. L. 

4> 

t? 

GENERAL OFFICE 
CLERK 

AND 
GENERAL TYPIST 

STEADY POSITION 
GOOD STARTING 8ALARY 

CHANCE TO ADVANCE 
Know Ali Phascs of Office "U'ork 

Will Consider a Good Beginner 

LOUIS ZAHN COMPANY 
800 S. Kedzie 

MEN NEEDED 
OPERATORS — PAJCKERS 

SHIPPING ROOM HELP 
These are steady jobs in Food Production 
Department in our Food Processing Plant 

GOOD VVORKLNG CONDITIONS 
PROGRESSIVE RATE INCRttASES. 

T H E WARFIELD C O M P A N Y 
536 W. 22ND STREET 

v t = ^ 

tir 3 = 

^ 

MEN 
Needed at once for the Following positions... 

SHEET METAL IffiCHANfiCS 
AND HELPERS 

VVELDERS — SQUARE SHEAR OPERATORS 
FLEXIBLE SHAFT GBINDERS 

ASSEMBLERS 
Hospital Plan — Many Employee Benefits 

411 N. TRUMBULL AVE. 
dP 

Perskaitę lkm$\ dnokite į kitiem 

• 

file:///VORKERS
http://liri.ll


Piroadier:?, snalio 9, 1950 

isnumim 
(Atkelta B 3 pusi.) 

Bent Penkoent] Tautos 
Kultūrai! 

Visa Šeima --
Į Vienuolyną 

Tekstiles darbininko Do-
mingos Ferreira da Silva, 
gyvenančio Lisabonoje (Por 
tugalija), dešimt vaikų jau 

Kiekviena organizacija pa b u v o į s t o j e į % vienuolyne: 
ti turėtų 5 procentus kiek- š e š i s ū n ū s jėzuitai (is jų 
vieno vakaro ar gegužinės t r y s užsienio misijose), o ke-
pelno paskirti ar tai lietu-; turios dukterys — karmeli-
viškosios kultūros ugdymui, I t ė s Dabar ir paskutinioji 
pvz. knygoms leisti, teatrui duktė rengiasi stoti į vie-
paremti, ar bendriesiems nuolyną. Taigi —- visi vie-
tautos reikalams per Ame
rikos Lietuvių darybą. Tai 
bus ne tik vienintelis realus 
pateisinimas to lietuviškojo 
vieneto veiklos, bet ir vie
nintelis realus kelias tauti
nei kultūrai išlaikyti. Am
žina dėmė liktų turtingiau
siai kelių šimtų tūkstančių 
lietuvių bendruomenei, jeigu 
ji nesudarytų sąlygų emi
gracijoje taip netikėtai at
siradusiam lietuvių kultūri
ninkų antplūdžiui pasireikš
ti, tuo pačiu mūsų išeivijos 
tautinei gyvybei sustiprinti. 

Išvarykite nedorą spaudą iš 
savo namų, nors ji lankosi ne 
atvirai, bet kaip čigonė, apsi
siautusi nešališkumo skraiste. 

— Vysk. K. Pal tarokas 

nuolika šeimos vaikų pasi
rinko sau vienuolinį gyveni
mą. 

* IŠNUOMOJAMA 

BUTAI 
L'žimkite vieną iš butų, kurie bus 
įrengti prie Jackson ir Laramie; 
'_> bloko nuo katalikų Prisikėli
mo bažnyčios. Geras susisieki
mas; arti Congress plento. Dau
gelis kitų pirmenybių. Ideali vie
ta vaikams. 

Pasiklauskite, kodėl investavu
sieji pinigus pagal "Holsman 
Trust Ownership Plan" moka 
daug mažiau, negu paprasta nuo
ma. Skambinkite: 

AUSTIN 7-0634 

SUSIRINKIMAI 
MARQUETTE PARK. — Sv. 

Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 sky
riaus susirinkimas įvyks pirma
dienį spalio 9 d. parapijos salė
je, tuoj po pamaldų. Malonėkite 
atsilankyti, nes reikės pasitarti 
apie skyriaus rengiamą "Bunco 
Party" lapkr. 5 d. 

—E. A. 

P A M O K O S 
Anglų Kalbos 

Lietuviu Kalboa 
Stenografijos 

Manlnelc lU»ni<» 
Aritmetikos 

Pilietybė* 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro 

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
8 1 6 W . 33rd PI., G h i c a g o 8, 111. 

Išnuomojama gazolino stotis su vi
sais įrengimais automobilių plovi
mui, tepimui, taisymui Ir t.t. Sutar
tis 5-lems metams. Nuoma $200 mė
nesiui. Reikia užmokSti tik už esa
mas prekes $2.500. Pardavimo prie
žastis — nesveikata. * Sinclair Gazo
lino Stotis, 6466 SO. Cicero Ave., 
Tclef. POrtemouth 7-9874. 

JM'Kfc 

DĖMESIO PREKYBININKAI! 
A S IŠT 

WINDOW CLEANING CO. 
Pašaukite mus dėl Namų - Krautuvių 

Raštinių — Dirbtuvių 
Pilnai Apdrausta. 

Nemokami Apkainavimai 
Patenkinimas Garantuotas 

EAstgate 7-0996 LAkeview 5-0335 
! — — — — — — < 

REIKALINGA 

A. A. 

ADOMAS POCIUS 
Gvveno 4712 So. Marshfield Avenue. 
Mirė spalių 7 d , 1950 m^ 3:30 vai. popiet, sulaukęs pu

ses amžiaus. . 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Ručių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą žmoną Adelę (So-

winska), tris dukteris: Joanna Connell, žentą George, Va-
leria V. Devine, žentą Neal, Eulalia Kasper ir žentą Charles, 
sūnų Adam Jr., 6 anūkus, tris seseris: Alice Arbut, jos vy
rą John (Altegan, Jrtįeh.), Katherine Valantis ir jos vyrą 
Michael (Cicero, l l f ) , valeria Augustui ir jos vyrą John, jų 
šeimas ir daug kitų giminių bei pažįstamų. Lietuvoje paliko 
du broliai ir sesuo. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4705 S. jHer-
mitage Ave. Laidotuves įvyks trečiadienį, spalio 11 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Sūnus, Žentai ir Seserys. 
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741. 

REIKALINGA VEDUSIŲ 
PORA AR 2 MOTERYS 

BENDRAM NAMU DAKBUI 
Maloniuose GLENCOE NAMUOSE 

GEROS DARBO SĄLYGOS IR 
PRIVATUS BUTAS 

Skambinkite vakarais. 
ARdmore 1-7835 

H E I ^ W A N T E D — VYRAI 

KEIKA1JLNGI VYRAI 

POLIRUOTOJAI 
(POLISHERS) 

ŠVEITĖJAI 
( B L F F E R S ) 

PREKIŲ KROVĖJAI 
(.STOCK H E L P E R S ) 

IŠVEŽIUOTOJAI 
(TRUCKERS) 

E I L i M A l F A B R I K O DARBININKAI 
CRANE CO. 

(EMPLOYMENT DEPT.) 
4200 S. KKDZIE 

^REEKAIJSOAS BUTAS 

5 or 6 room apt. needed by good 
» catholic family of 4 (2 children) 

unfurnishcd and heated. Excellent 
rcfcrcnces. 

A l s t i n 7-0195 

Vyresnio amž. brolis ir sesuo, abu 
dirbanti ieško 4-5 kamb. neapstaty-
to apšildyto buto. šiaurvakariuose 
apie Belmont-Foster-Western-Cicera 
Puikūs nuomininkai. Atsakingi; ge
ros rekomendacijos. Nuoma $60. men 
Skambinkite \VAbash 2-4515 dieno
mis iki 4:30; KVerglade 4-7163 va
karais. * 

ATLIKTI REMONTO ir PATAISYMŲ DARBUS JCSŲ NAMŲ 

PATOGIU VASAROS LAIKU: 
Pataria ST. UTWLNAS 

Stogam* reikmenys — Inaultuotų plytą Išvaizdos apkalimai 
medžiaga (Sidings) — Langams — Durims — Tvoroms me

džiaga. Dažai — Yarulaas — Eoemalls, Geležiniai Namams 
Reikmenys (Hait iware) , Ir visi kiti dalykai selkaJingi sta
tybai ir pataisymams. 

APKAINAVOL*. Ir PRISTATYMĄ P R E 3 U V 
TEIKIAME NEMOKAMAI 

CARR MCX)DY LUMBER CO. 
STASfYS UTWINAS, Pro*. 

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 2-1272 
Atidarą nuo S vai. ryto iki C vai. vak. Ir Sefttad. Iki I vai. p. p . 

Atsakingai vedusių porai (jau 7 me« 
tai turinčiai biznį), reikalingas ne-
apstatytas, apši ldomas 3'/i-4-5 kam
barių (su dviem miegamaisiais) bu
tas; turi savo virimui plytą ir šal
dytuvą. Pageidaujama pietvakarių 
apylinkgje; tarp 22-63 j pietus ir 
tarp Halsted ir Cicero \ vakarus. 
Geros rekomendacijos. CAlumet 5-
6877 — DAnube 8-1724 nuo 7:30 
iki 7 vai, vakaro. 

% or 4 Room apartment unfurnishsd 
needed by employed busineas couple 
S. \Vest section Profer Beverly Hilla 
Mušt be desirable loeatlon. Highest 
Hetera. Will pay $70-100 montnly. 

PAirfax 4-0070 after 1 P.M. 

J? 

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000. 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

8TANDARD F E D E R A L BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVIHGS 
1192 Archer Ave., Brighton Park, Ghicago 32, Illinois 

JI STIN MAC KIEVVICH, PREZIDENT IR MGB. 

h 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

NARYS FEDERAL. SAVINOS and LOAN INS. CORP. 

Būsimai jaunavedžiu porai skubiai 
reikalingas 3 H-5 kamb. neapstaty-
tas butas au apšildymu ar be. Pa
geidaujama šiaurės vakarų (N.W.) 
dalyje tarp Fullerton — Irvinjc PI., 
ir į vakarus iki California ar Kedzie 
Ave. Mokės $35-45 į mėnesį. Geros 
rekomendacijos. 

Bl lunswtck 8-5724 

DVIEMS tarnaujančioms moterims rei
kalingas 3—4 kamb. neapstatytas butas 
dideliame name (Apt. Bldg.). Pageidau
tina Austin ar Oak Pk. iki Ghicago Ave. 
N. apylinkes, arti susisiekimo priemonių 
bei krautuvių. Geros* rekomendacijos 
MAnsfield 6-2300 — Kamb. 204 — va-
-karais ir savaitgaliais; KEdzie 3-2500 — 

Ext. 3-260 — dienomis. 

PARDAVIMUI 

» 

DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS 

£«$*>$ 
JONAS JAUKSTIS 

Gyveno 2137 W. 23rd St. Tel. YArds T-3121 
Mirė spalio 7, 1950, 3 vai. ryto, sulaukęs 89 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio pa

rapijos. Bučių kaimo. Amerikoje • išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ann Dcrolek, žentas 

Jonas ir jų šeima; 2 sūnūs — Walter ir marti Mary su šei
ma ir Elmer su šeima; 8 anūkai ir 2 proanūkai bei daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė Lietuvo* Ūkininkų D-jai, Lietuvių Piliečių, Dar
bininkų Pašalpos Klubui ir Chicagos Lietuvių D-jai. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 10. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kur io je į v y k s g e d u l i n g o s p a m a l d o s .už ve l i on ie s s ie lą . P o pa
m a l d ų b u s n u l y d ė t a s į š v . K a z i m i e r o kap ines . 

Nuoširdžiai kviečiame, visus gimines ,draugus ir pažįsta-
musdalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Žentas, Marčios, Anūkai ir Pro
anūkai. 

Laidotuvių direkt. Lachawicz ir Sūnus/Tel. VIrginia 7-6672 

ŠEPUTIS 

• • I * ,TK •** 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Pianu Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarciest 3-6335 

A. A. 

tHARLES SMICKUS 3 . 
Gyveno 4104 So. Montgomery Ave. Tel. Lafayette 3-6964 

Mirė spalio 6, 1950, 10 vai. vak., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Ljetuvoje. Kilo iš Šeduvos miesto ir parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ieva (Linkis), 2 duk

terys — Adelle ir Irene; pusbrolis Petras Mičionis ir jo šei
ma, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas 4330 So. California Ave. koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 12 d. Iš koplyčios 

8 vai ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Syč.. 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame tisus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Pusbrolis ir kiti Gimines. 
Dėl smulkesnių informacijų teirautis telefonu PRo. 6-0099 

KAPŲ PAMINKLAI 
T IESIAI 

IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant 
savo mylimo asmens kapo — tie
siai iš š i o s vienintelės lietuvių 

paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapines—arti ar toli. Nuo akmens 
šlifavimo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdėjimo — BrTTIN'S 
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė veikia 
nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gražius pavyzdžius. Atidarą 
yra visomis dienomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND, KAMENSKY'S MONUMENT W0RKS 
3938 W. l l l t h STREET TELEF. BEVERLY 8-0005 

Pirmoji paminklų dirbtuvė, nuo Sv. Kazimiero Tartų. 

Turi būti parduotas! Savininkas sku
biai parduoda 120 baas 'Italian" 
AKORDIJONĄ. Kaip naujas. Kaina 
tiktai $185. Apžiūrėti 8539 O t Urna 
arba skambinkite TU. 9-7769. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
Perskaitė "Draugą", duokite ji kitiems. 

IK UUODIMO VALANDOM KBDPKZEtt 
ANTHONY B. 

PETKUS 
* BAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS1 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCUM 
JŪSŲ PATOGUMUI* į 

1410 So. 50th Ave. Cicero, TU 
M e f m m TO WNHAIX M1M 

6812 So. Western Ave*, Chicago, HL 
Telefoną* GROTOMH 6-014* | 

Mūsą patarnavimą* yra greitas, mandagiai kr 
jūsų finansiškam stovini prieinamas. 

UGDĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. 
PRospect 6-0099 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

Air Oonditioned koplyčia 
Automobiliams Vfeta. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS \ 
Laidotuvių Įstaigos 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IB NAKTĮ 

Tel. YArds 7-1741-7-1742 
4605 07 South Hermitage Avenue 

4330-34 South California Avenue 
Tel. LAfayette 3-0727 

TRYS MODERNIŠKOS AIB-CONDITIONED 
KOPLYCIOi 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles) 

Leidžiama kas šeštadieni ano 9:15 lk« 9:30 f iL ryte 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulajosa patarna
vimai yra SSKSSSSi 
dieną ir naktį. Rei
kale* i&ukite mos. 

Mm tarime koplyėia* 
rišame Chicagos ir 
Boselando dalyse Ir 
tuojau patarnaigam. 

LACHAV/1CZ IR SŪNŪS 

J 

T A U P Y K I T E PAS MUS D E L A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS l CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOC1ATION 

KUR — kiekvieno taupomi indeliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupytojų! buvo ir 
iki $10,000 by an agency of the United States yTa išmokama ant pareikalavimo. 
Government. 

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas KUR — patarnavimas visuose finansiniuose re|-
dlvidendas visiems mušu taupytojams. kaluose yra teisingas Ir mandagus. 

TURTAS VIRS $5,000,000. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Ttt. — GRovebill 8-7575 J. PAKEL, Prasidėsi. 

2314 W. 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN 

Phone: Vlrgini* 7-6672 
PUllmssi 6-1279 

PETRAS P. GURSKIS , 
« 5 » W E S T 1 8 t h S T K E E T P h o n e S E e l e y #-5711 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 LITLANICA AVE., YArds 71138,-1139 

ALFREDAS VASAITIS 
144« So 60th Ave., Cicero. ML TeL OLympic 2-1003 

POVILAS J. BffiOCA8 
SS64 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STUEET 

Telephone: YARrds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUilman 6-9661 

SO WKSTHRN A\TR. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone YArds 7-4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. CaUfornia Ave. Phone LAIayette 3-357* 

LEONARDAS A. EZERSKIS f 
1646 West 46th Street YArds 7-0781 

1 ' • • ••—• H • — I*' 
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DTENRAšflS DRAUGAS, CH1CAGO, ILONOIS 
' '' M "' f M -i' r ' , ' • 

Pirmadienis, spalio 9, 1950 
• 

i mus 
1$ ART! IR TOU 

A. J. VALSTYBĖSE 

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 

— Prel. K. Urbonavičius 
* * - ^ | jau grįžo namo iš ligoninės 

ir gydosi klebonijoj So. Bos 
X P. Bujanauskas, Wau- j tone. Dar ims kiek laiko iki 

kegano lietuvių? veikėjas ir galės laisvai vaikščioti. 
Mergaites sodalietes ALRK Vargonininkų Sąjun

gos sekretorius-iždininkąs, 
ir P. Aikus, Waukegano Vy- Bayonne N. J. sutiko n»o-
rų Drau-ijos išrinkti atsto- i ^ l v a i k u s k*Jekimo sek-
vais j ALRK Federacijos madiem»M po 9 vai. šv. mi-
Chicagos apskrities konfe- su*' 
renciją spalio 22 d., Gimimo — Dail. J. THčys, atvykęs 
Šv. P. Marijos parapijog sa- iš tremties įsikūrė So. Bos-
lėj Marąuette Parke. Pavyz- toi;e ir atliekamu nuo darbo 
dis visoms Chicagos ir a- fabrike laiku tęsia savo stu-
pylinkių miestelių lietuvių dijas. 
katalikų draugijoms. 

X Viršutiniu geležinkelių 
— Sodalicijos trijų apskri 

čių suvažiavimas įvyko Haz-

• 

stotyse ir kitose vietose ant letono, Pa. Išrinkta naujoji 
'* billboards" šiomis dieno- j valdyba, kurią prisaikdino 
mis pasirodys skelbimai ! kun. J. J. Bagdonas iš Gi-
$20,000 vertės ' 'ranch type" rardvilės, Pa. 
namo, kuris vienam žmogui 

ALRKF 31-mojc Kongreio^ įvykusio š. m. lugsejo 30 ii spalio 1 d., Hotel William Penn, Pittsburgh, 
Pa., atstovai. 

teks per bazarą šeštadienį, 
lapkričio 28 d., Ashland 
Blvd. auditorijoj. Visi lietu
viai raginami nepraleisti 
prajos savo laimei išbandy
ti. Bazarą rengia Tėvų Ma
rijonų Statybos Fondas. 

X "The Austinite'* ir 

— Baliene iš Mancheste-
rio, N. H., su vyru atvykusi 
iš tremties pradėjo reikštis 
vietos menininkų tarpe su 
savo paveikslais, šiomis d;e 
nomis Baliai susilaukė sū
naus. 

— Kun. B. Murkaitis iš
vyko į Ameriką — Chlcagą. 

DID. "MANIJOJ 
— Tautos Fondui aukos 

gausiai plaukia. D. Britani
joj lietuviai nors gal paly
ginus ir kukliau gyvena 
kaip kituose kraštuose, bst 
Tautos Fondui aukos be per 
traukos plaukia, štai DBLS 

2INI0S15 PAVERGTOS LIETUVOS Žinios Iš Tremties 
VulMirįįas Ir Karalius 

"Ant Kolūkio 
Didžio Dvaro... 

Maskoliškas Kratinys 
Rugpiūčio 7-8 d.d. LTSR 

liaudies dainų ir šokių ansam 
blio kolektyvas pastate sceno 

Žigimantas 

'The Austin New \ Austinoi Kartu su juo išvyko ir kun. 
apylinkės laikraščiai, pla- j Šaulys, kuris Londonan bu
čiai išgarsino Ievos Lukas v o atvykęs prieš 8 mėn. ir 
paskaitą apie Lietuvos paš- Į dirbo mokslinį darbą, 
to ženklus Austino Filate- . „ . . 
listų Klubui. Į paskaitą taip - ^ f*™skų ^kių grupe 

Lietuvos TSR dešimtmečio 
proga bolševikinė spauda iš I je literatinį montažą "Kur te-

Centnnis skyrius Londone i \ k a i U o n § r ė g i norėdama "pa- į ka Nemunas", skirtą LTSR 
Tautos Fondą įnešė vėl virš į šiovinti" Stalino vardą. Dai- dešimtmečio garbei. Režisa-
40 svarų (apie $130). "Bri- «—•-!—: -•- u~; ^;^x »»«_k,r» v ruuwi{. ^Qjiir.ir.ba„ 

pat buvo atsilankę daug sve Philadelphijoj dalyvavo vie-
čių B kitų klubų ir keletas < » * televizijos u Programoj, 
žymių prekybininkų pašto i ™ t a i / a i l a - • * £ • P a ° l i n e 

ženklais. Per paskaitą Lie- *.a' k a d t a i ph«ladelphijos 
tuvos žemėlapis ir pašto " e t u v l l» J a " n i m « -

— Aleksui Kupstui pamin 
klas pastatytas šv. Juozapo 
parapijos Machanoy City, 
Pa., kapinėse. Velionis buvo 

ženklai buvo rodomi ekrane. 
X Crane Savings & Loan 

Assn., kurios sekretorium y-
ra lietuvis Barney R. Piet-
kieuicz, praėjusį penktadie
nį buvo apiplėšta. Per už-' 7 ^ / ° &~ 
J , ,. %K£ „ - • TV „ ^944 metais, 
puolimą plėšikas sove j Piet-
kiewiczių. Vėliau pasirodė, — Kultūros Fondas Cleve 

tanijos Lietuvis" rugsėjo 29 
d. skelbia visą eilę Lietuvių 
S-gos skyrių ir .atskirų as
menų, kurie šiomis dienomis 
įnešė stambias aukas į Tau
tos Fondo sąskaita banke. 

— Balys Brazdžionis, ži
nomas mūsų plunksnos dar
buotojas ir daugelio laikraš
čių bendradarbis, atsikėlęs 
gyventi į Bradfordą, dėl ne
senai mirusios jo mylimos 

lininkai jo garbei piešė pa- j vo V. Gruodis, dailininkas 

Senoje pilyje, esančioje 
Neuburgo mieste pria Duno
jaus, iki šio laiko tebėra lai- j 
komas Lietuvos karaliaus Ži 

(HICAGOJE 
Moterys Prieš Vyrus 

Chicagos moterys metė 
pirštinę vyrams. Moterų Bal 
suotojų Lyga randa, kad per 
bet kokius rinkimus Chica-
goj balsuoja daugiau mote
rų, kaip vyrų. Jei taip, tai 
dėlko( sako, negalėtų būti 
moteris ir miesto meras? 

Moterų balsuotojų sąjun
gų bendrame suvažiavime 
LaSalle viešbutyje, viešnia 
dr. Louise M. Young, buvusi 

• pirmininkė Pennsylvania Mo 
terų Balsuotojų Sąjungos, 
sekančiai pareiškė Chicagos 
moterims: 

"Meskime laiko eikvojimą 
bridge, canasta lošimui ir vi 
šokiems plepalams. Imkimės 
politikos! Mūsų kandidatės 
gali būti išrinktos į įvairius 
miesto ir apskrities postus. 
Jos tuomet padarytų galą vi 
šokioms piktadarystėms ir 
kriminalistų po^Tindžiui!" 

Jei moterys tikrai taip pa 
darytų, verta būtų ir vy
rams už jas balsuoti. 

veikslus, lipdė stabus, rašy 
tojai rašė noveles, poetai kū-

Kastiliov, šokių grupės ve 
dejas J. Lingis, muzikinės da 

rė eiles. Reikėjo įrodyti net-1 lies vedėjas — P. Stepulis, di 
gi, kad Lietuvos liaudis Sta- rigentas — E. Pilipaitis. 
liną mylinti labiau už viską. I Tačiau šiame montaže ma 

Tai Bent Mechanikai 
Du čikagiečiai, vieno inži-

gimanto raštas rašytas viet j nierių instituto instrukto-
os kunigaikštytei rodos 1537 "ai, sumanė į seną 1940 me-
metais. IRO pastangomis čia 
įkurdinta DP invalidų mokyk 
la, kurios tikslas paruošti; 

tų Lincoln-Zephyr automobi 
j- įdėti diesel tipo keturių ci-
Underių motorą ir teigia. 

ža kas tebuvo lietuviška, o 
daugiausia, kaip rašo "Tie
sa" 1950.VIII.12 d., rusų, bal-

tremtinius invalidus gyveni-j kad kelionė iš Chicagos į 
mui. Ilgesnį laiką čia išbuvę Milwaukee (apie 93 mylios) 
tremtiniai išmoksta kurio \ jiems nekainuos daugiau 
nors amato ir tokiu būdu kaip 50 centų. Vieno galiono 
liks visam gyvenimui dėkin- gazolino užteksią 35 my-

tarusių, gruzinų, latvių ir ki- gi šiai organizacijai. Be kitų lioms, o aliejaus — už apie 

žmonos gyvendamas dide'es 
vienas žinomų a n g l ^ T ^ l i ū d e į ? valandas, tačiau ne-
unijos organizatorių. Mirė! £ » * * • plunksnos ir akty- ^ t . k o l

J
u Į n o K i V t f 0 ' 

viai dalyvauja visuomeninė
je veikloje. 

— Kun. Vičkauskas, Ame 

Žodžiu, turėjo būti sukurtas 
Stalino kultas. "Tiesa" šia 
proga paskelbė vieną eilėraš
tį, kurį Stalino garbei sukū
rusi "Lietuvos liaudis", gi pa tų "broliškų respublikų" dai-! tautybių, čia yra ir apie 20, 12 centų, 
dainavusi Aldona Čekavičie- \ nos, šokiai ir žaidimai. Mums lietuvių, daugiausia paskuti- gį8 j ų sukonstruktuotas 
nė Alytaus apskrityje. Štai | tai nėra labai nuostabu, nes j nio karo vyrų,̂  kurie per karo a u t o m o b i l i s s a k 0 gaH per 
jis: 
Susirinko kolūkiečiai 

J 

kad šovinys buvo tuščias landė, O., deda pastangų įs-
(blank). Plėšikas pabėgo su įteigti čia tcs organizacijos r , k™ "etuvis, kuris studijuo 

ja Romoje buvo atvykęs į 
Londoną praleisti atostogų. 

$1,120.00 
X L. Vyčiu seniorų kuo

pos padėką Tingu F. Tsiang, 
pirmininkui Kinijos delega
cijos Jungtinių Tautų orga
nizacijoj, kuris savo kalbo
je Saugumo Taryboj užsto
jo už Sov. Rusijos okupuotą 
Lietuvą, ir kitas Pabaltijo 
valstybes, nutarta įdėti į 
organą "Vytį" ir nuorašą 
pasiusti organizacijos Lietu
vos Reikalų Komisijai. 

y Vytauto parke per Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma 
rijos parapijos pikniką rug
sėjo 17 d. pamestas moteriš
kas rankinukas, kuriame tar 
pe kitų daiktų buvo pluoš
tas svarbių popierų ir namų 

apygardos centrą ir tuo rei
kalu veda susirašinėjimus. 
Fondo tikslas remti lietuvių 
kultūrines įstaigas, kaip mo 
kyklos, teatrai, chorai ir k. 

— Marcele Onaitiene, ilgą 
laiką dirbusi "Lietuvių Ži
nių" administracijoj, vėl pa
kviesta toms pačioms parei
goms. "L. Ž." eina iš Pitts-
burgho, Pa., ir dabar jas ve! 
redaguoja St. Gabaliauskas. 

— Lietuvos Vyčių kuopos 
Philadelphijoj, Pa., išrinkta 
komisija lietuvybei ginti šio 
mis dienomis padarė prane
šimą, kad per praeitą metą 
parašė'500 laiškų lietuvybės 
reikalu amerikoniškoje spau 
doje. 

VENECUELOJ 

Mąsto, dūmą didžiulę — 
Kaip duot broliam sužinot. 
Mąsto dūmą didžiulę, 
Kaip duot broliam sužinot, — 
Kaip duot broliam sužinot — 
Staliną viešnagėn šaukia. 
Atvažiuok, draugas Stalinai, 
Atvažiuok, tėvuli mūs. 
Atvažiuok, pažiūrėkit 
Mūsų javų ir duonelės 

toje žemėje, kur teka Nemu-1 veiksmus neteko kai kurių valandą nuvažiuoti iki 80 
nas, dabar gyvena maskoliš-! kūno dalių. Daugiausia dėme j ^yiįų j ^ geriausiai važiuo-
kos tautos. j sio patraukia 70 metų sene-1 • 5 o ' m y l i u per valandą. 

' lis Černiauskas, savo laiku! 
— Direktorius Gersas, kentėjęs vokiečių kacete. 

Moisiejaus sūnus, dirba Klai j N o r s ***** nebemažas Cer 
1 mauskas mokosi odos išdirbi pėdoje, komunistų partijos 

lektorius. 
— Aškezanytė Chaja, 

Maušo duktė, dirba LTSR 
minis trų taryboje , va ldybos ! 

nių amato. 

f 
180 Dirbančiųjų 

Lietuvių 
— Lisauskų šeima gyve

na Tocuyo miestelyje, Laros 
valstybėje, kur šių metų rug j k a g i š Lietuvos vergų, lačiau 
piūčio mėnesį įvyko smar-1 m u g y r a pasiekusi neabejoti-

bendradarbė. 
1, v. „ v. j 41 — Dubačianskis Izrailas, Schweinfurtas. Vietos DP 
Mums nežinoma, ar sią aai Į _ •»_»_• . 1 *̂  11 v u . , 

nelę parašė bolševikų įsaky- B o r l s ° s»nu*> dirba Lietu-! stovy klos direktorius, anglų 
mu kuris bolševikų rašeiva ar | vos komunistų (bolševikų) | tautybes, yra labai palankus 

kus žemės drebėjimas. Be 
daugybes /namų miestelyje 
sugriuvo ir penkios bažny
čios. Lisauskų šeinfa, kuri 

nai 4ikra Lietuvos žmonių — 
liaudies kūryba, kurioje nelai 
mingieji žudomi ir kankina
mi šaukia dangaus keršto 

partijos centro komitete. 

raktai. Radėjas prašomas __ Amerikos Lietuvių Bal 
tuos popierius ir raktus grą- M ^^^ Detroite, Mich., 
žinti asmeniai arba per p a š - l k i e k v i e n ą šeštadienį infor
tą adresu: - . California m u o j a klausytojus apie vie-
Ave. 

namo stogui sugriuvus lai- j "Tėvui ir mokytojui". Tačiau 
mingai išliko fiziniai nenu- ir šiuo "rinktiniu" eilėraštu-
kentejusi Tiktai šeimoje dir I ku bolševikai, rodos, neturi 
banti V. Moglickaitė pirmą'kuo perdaug džiaugtis, juk 
kartą savo gyvenime pergy- dvaras, ar jis bus poniškas 
venusį tokį įvykį, taip buvo ar bolševikinis,. lietuviams 
sukrėsta kad per dvi dienas I tik liūdną atmintį teikia. O 
po žemės drebėjimo visa dre k * Jau bekalbėti apie dvarą, 

lietuviams, nes čia jau nuo 
seno gražiai užsirekomenda-

— Kravičius Icikas, Jose- Vo. {vertindamas mūsų tau-
lio sūnus, dirba Telšių aps- tiečių gerą elgesį ir sumanu-
krities komunistų partijos mą. Direktorius savo kabine-
komitete, instruktorius. ! te pasikabino lietuvišką Vy-

mr •*- 1 LU ,̂ . ^ i tį. Jo dėka stovykloje apie 
- Kulbokaite Feiga, Do- l g 0 l i e t u v i ų i r š i a n d i e n d^r. 

vydo duktė, vadovauja Kau* ba> aptarnaudami emigruo-
no miesto "Jėgos" trikota- jančius. Stovyklos komendan 
žo fabrikui, jo direktorė. ! tas lietuvis Rauchas. 

Gai Bus Išvengta Streiko 
Šiandien turėjo išeiti į 

streiką VVilson and Co. gy
vulių skerdyklų Chicagoj ir 
kituose miestuose darbnin-
kai. Pasitarimams tarpe uni 
jos vadų ir kompanijos at
stovų praėjusį, savaitgalį 
pradėjus eiti į gerąją pusę. 
streikas atidėtas. Kompani
ja pradeda nusileisti. 

Visose VVilsono gyvulių 
skerdyklose dirba apie 10,-
000 darbininkų. 

• a 

šąją lietuvių rinkliavą spa-
X E. Samienė, ALRK Fe- lio 30 d. Rinkėjais jau susi-

deracijos Chicagos apskri- j rašė virš 200 senųjų Ame-
ties sekretorė ir CLT narė, j rikos lietuvių ir atvykusių 
po katalikų kongresų Pitts- *§ tremties, 
burghe, Pa., buvo nuvykus 
dar į New Yorko valstybę 
aplankyti iš tremties atvy
kusią artimą giminę. Namo 
grįžo praėjusį šeštadienį. 

KANADOJ 
— Apie 30 lietuvių gyve

na Mėlynųjų kalnų aukštu-
X šimtametis lietuvis Chi m o s Lithgow miestelyje. Pa 

cagoj. Bonifacas Šimkus, i žymėtinas jų buvo susikau-
gyv. 3304 West 11 St.( šio- i P^as Tautos šventės rytą. 
mis dienomis atšventė 102-! Eidami į darbą pakel»ui su-
jį gimtadienį. Jis yra gimęs! sirinko į bažnyčią šv. mišių 
Kaune, į Ameriką atvykęs ir šv. komunijos už tėvynę 
1904 metais ir daugelį metų 
dirb s IH'nois angliakaayk-
lose. 

X Richardas Dapseris ku 
rį ne taip seniai pašaukė i 
kariuomenę, jau kaujasi Ko
rėjos fronte. Jo tėvai ir žmo
na, kurią neseniai buvo ve
dęs, gyvena šv. Jurgio pa
rapijoj. 

ir artimuosius. Ypatingai 
gražiai pasirodė vyrai iš 
Littleton hostelio. 

• 

— Bathurst stovykloje gy 
vena ir tebedirba apie 40-50 
lietuvių. Tautos Šventės iš-
vakarėj daugelis jų, ypatin
gai jaunimo, išklausė šv. mi
šių ir priėmė šv. komuniją 
už kenčiančią Lietuvą. 

bėjo. Lisauskienė darbuoja
si Tocuyo ligoninėj. 

Arti Tocuyo gyvena ir dir 
ba dr. Gutauskas su šeima. 
Jie žemės drebėjimą irgi lai 
mingai pergyveno. 

Daugelis lietuvių iš arti-

kuriame labai maža javų ir 
duonelės — apie geresnius 
dalykusV Lietuvos liaudis nė 
savo dainose nedainuoja... 

Kiauras Stogas 

KOVOJANČIOJE LIETUVOJE 
Suėmimai, Nužudymai, Išvežimai 

Pradedant 1945 M. Vasarą. 

"Šv. Metai Europoje' 
Tokia tema praėjusį sek

madienį Morrison viešbuty 
prasidėjo serija paskaitų, 
kurias duoda kun. Dr. Ja
mes A. Magner, Katalikų U-
niversiteto VVashingtone pro 
kuratorius ir Charles Carrol 
Forumo direktorius. Paskai
tos iliustruojamos Liurdo, 
Fatimos ir kitų šventovrų 
nuotraukomis. 

Kupiškio rajono korespcn 
jos ant rytojaus nuvažiavo 
pažiūrėti šiurpaus vaizdo ir 
pasimatyti su nelaime per
gyvenusiais savo tautiečiais. 

— Inž. Deveikis Bron'us, 
praleidęs atostogas Caraca-
se, su savo šeima vėl sugrįžo 
į Chivacoa, kur, be kitų jau 
turimų biznių atidarė ir ki
no teatrą. 

ARGENTINOJ 
— V. Valiukevičiūte, 12 

metų amžiaus lietuvaitis, gy
venanti Australijoje, nori su 
sirašinėti su atatinkamo am 
žiaus tautiete, gyvenančia 
kitur. Prašo jai rašyti šiuo 

180 Nr. rašo, kad Subačiaus 
ir Kupiškio grūdų sandėliuo
se esą daug grūdų, tačiau san 
dėliai nesą ištuštinti (grūdai 
neiš vežami į Rusiją). Nevyks 
tąs ir sandėlių remontas. To
liau A. Dagelis pastebi: 

"Subačiaus grūdų paruošų 
sandėlyje ypač blogos grin
dys ir blogas stogas, tačiau 
čia raminamasi tuo, kad dar 
pakankamai laiko. Praėju
siais metais panašus darbų 
atidėliojimas privedė prie to, 
kad Subačiaus grūdų paruo- i č i u l y n a s i š Praniūnų kaimo. 

Sąrašas Bolševikų Suimtyjų 
Alytaus Apskrityje 

V. Griškevičius, J. Varpu 
kevicius, A. Motiejūnas, P. 
Valūnas, S. Morkelis, J. Va
liukevičius, J. Malinauskas, 
J. Taresevičius, S. Buklieris, 
ir I. Balkevičius iš Kriaunų 
kaimo. 

J. Baginskas iš Navickų 
kaimo. 

J. Žvaliauskas ir A. Lie
tuvninkas iš Dubių kaimo. 

P. Kielius, M. Struckas ir 
V. Gavelis iš Žaunieriškių 
kaimo. 

V. Baranauskas ir A. Mar 

. liauskas, S. Kavaliauskas, J. 
I Mažeika. J. Nasulevičius ir 
J. Žvaliauskas iš Dubių km. 

J. Panką iš Raudonikių 
kaimo. 

J. Zenkus, ir P. Krutulis 
iš Genių kaimo. 

M. Pavilonis iš Graižiškių 
kaimo. § 

P. Dranginis, M. Drangi-
nytė, J. Statkevičius ir J. 

šų sandėlio stogo nebuvo ąu 
spėta atremontuoti ir vanduo 
per stogą bėgo an grindų, o 
per kiauras grindis išbyrėjo 
keli šimtai kilogramų javų ir 

S. Lėlius iš Rumbonių km. 
Leonavičius iš Putinų km. 
J. Čepulis iš Miklusėnų k. 
V. Steponas, J. Jodauga, 

S. Baranauskas ir J. Venč-sugedo. Silpnai vyksta sande 
adresu: C.I.C. Rushworth, i lių paruošimas Šimonyse ir į kauskas iš Jasiunskų kaimo. 
Victoria, Australija. Skapiškyje". J; Ašukevieius, J. Kava-

Ligoninė Mini Auksinį 
Jubiliejų 

šv. Pranciškaus ligoninė 
Evanstone mini 50 metų ju
biliejų nuo jsisteigimo. Mi
nėjimui paskirta ištisa atei
nanti savaitė. 

Ligoninės direktorium yra 
sesuo M. VVilberta, O.S.F. 

Vajus Epileptikų Naudai 
Illinois Epilepsy League 

Ražanskas iš Taukotiškiųį vadai Chicagoj turėjo suva-
kaimo. žiavimą ir nutarė pravesti 

I. Vaitulevičius, A. Vaitu- a u kU vaJų sukėlimui $100,-
levičius, A. Mališauskas, S. I MO* fondo gydymui epilepti-
Džervus, A. Lubauskas ir P. kU, tai yra sergančių nuo-
Visockas iš Javaišonių km. 

A. Tamulionis iš Miklusė
nų kaimo. 

P. Visockas, I. Bautruke-
vičius ir J. Daukšys iš Jo-
vaišonių kaimo. 

V. Ražanskas iš Margara-
vos kaimo. 

J. Šidlauskas iš Arminų k. 
(Bd.) 

mario liga. 

Spalio Grand Jury 
Sąstatas Cook apskrities 

prisaikintųjų teisėjų (grand 
jury) jau sudarytas ir pri
saikdintas. Darbo vedėju iš
rinktas Thomas F. Dunn, 
jr.f 116 S. Grove, Oak Park, 
UI. 


