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NUVERSTA PARAUDUSI 
Korėjos fronte paliaubų nebus 

Klaidingai išaiškino gautus įsakymus 

GEN. BRADLEY LANKO POPIEŽIŲ • i • • 

SEOULAS? lapkr. 30. — Paliaubos Korėjos fronte buvo labai 
trumpos — neaiškumas šauti ar nešauti buvo greit išaiškintas 
šovimo naudai. 

Korespondentai praneša, kad 
trečiadieni visas frontas gautus T a r i a c i rlal UAroinc 
įsakymus supratęs kaip visokios 1011051 \K\ l U H C j U i 

politikos 
įsakymus supratęs kaip 
karinės veiklos sustabdymą ir 
greit juos taip ir įvykdęs. Kai 
korespondentai paleido žodį, jog 
šaudymas pakeistas tik budėji
mu, 8-sios armijos vadas davęs 

PARYŽIUS, lapkr. 30. — Va
kariečių bloko tarpe vykstą ne
oficialūs pasitarimai ką toliau 

frontui naujus įsakymus ir pa- j daryti Korėjos klausimu, jei 
aiškinęs, kad pirmieji buvę ne
teisingai išsiaiškinti — priešo 
žudymas turi vykti ir toliau. 
Trečiadienio draugiškas nuotai
kas fronte vėl pakeitė artilerijos 
gaudimas. Artilerija vėl pradė
jo apšaudyti priešo karių susi
telkimus, pozicijas ir artilerijos 
lizdus. Karininkai fronte betgi ir 
naujus įsakymus supratę taip, 
kad tuo tarpu turi būti veikli tik 
artilerija, pėstininkų veikla tu
rinti ribotis tik apsigynimu — 
puolimų reikią vengti, jei prie-

jų neprovokuos. 
VVashingtonas ir Tokio griež

čiausiai paneigė tvirtinimus, 
kad buvęs duotas įsakymas ka
ro veiksmus sustabdyti, bet tas 
paneigimas nėra įtikinantis, nes 
negalima prileisti, kad fronto 
karininkai būtų taip klaidingai 
»«*ky»n«* nnpratę Tenka pri
leisti, kad panašus įsakymas yra 
buvęs, bet vėliau buvo pakeis
tas po to, kai paliaubų konferen 
rijoje paaiškėjo, jog komunistai 
nesutiks įsileisti į savo pusę pa-

įvyks paliaubos (tikima, kad jos 
bus) . 

Amerikos delegacija visiems 
davė suprasti, kad kariuomenės 
negalima ištraukti tol, kol tai
kos sutart is nebus pasirašyta. 
Paliaubų metu betgi Amerika 
norėtų dalį savo karių ati traukti 
ir okupacinėms pareigoms eiti 
nori gauti daugiau kitų valsty
bių karių, ypač iš Lotynų Ame
rikos. Tie reikalai dabar priva
čiai ir aptariami. 

Indija pasiūliusi sudaryti spe
cialią komisiją Korėjos politinei 
ateičiai studijuoti, bet P. Korė
jos delegacija tos komisijos ne
norinti, nes tą darbą galinti at
likti dabar Korėjoje esanti J T 
komisija. 

P. Korėjos delegacija ypač ko
voja prieš visus pasiūlymus, ku
rie siekia taikos Korėjoje palie
kant ją nesuvienytą. 

Korėjos aukos 
WASHINGTdNAS, lapkr. 30. 

— Amerikos karo aukų skaičius 
liaubų priežiūros komisijos tik-, Korėjoje pasiekė 100,883 asme-
rinti savo veiksmų. Taigi po vie, nis. Iš to skaičiaus 17,153 yra 
nos dienos pertraukos karas, | žuvę kovose, 71.307 sužeisti, 10,-
nors ir mažesniu mastu, vyksta 1856 dingę be žinios ir 174 pate-
toliau. kę paskutinę savaitę nelaisvėn. 

JAV jungtinio Stabo viršininkas gen. Bradley, nuvykęs į Italiją 
dalyvauti Atlanto pakto tarybos posėdžiuose, buvo priimtas 
popiežiaus privačioje audiencijoje. Cia jis matomas išėjęs iš 

audiencijos su dviem šveicarų gvardijos nariais. (INS) 

Romoje palaidota Europos armija 
Anglams neprisidedant, kiti nedrįsta 

Vėl kalba apie kariuomenės išvedimą 
Nori išvengti paliaubų priežiūros 

MUNSAN, lapkr. 30. — Komunistų delegacija ketvirtadienio 
posėdy vėl grįžo prie kariuomenių išvedimo iš Korėjos klausimo. 

Tas klausimas buvo pastaty-
Sąjungininkų delegacija vėl 

jiems paaiškino, kad maišomi pa 
liaubų ir taikos konferencijos 
klausimai ir pasiūlė svarstyti 
tik paliaubų patikrinimo sąly
gas. Šios dienos posėdy sąjungi
ninkai bandys plačiau išsiaiškin
ti kiek toli eina komunistų pa
siūlymai. 

tas pačioje derybų pradžioje, 
bet po ilgų ginčų buvo sutarta, 
kad jis yra politinis klausimas 
ir jo sprendimas priklauso ne 
paliaubų, bet taikos konferenci
jai. Sąjungininkų delegacija su
tiko tą klausimą pasvarstyti pa
liaubų sąlygas sutarus. Pasku
tinis paliaubų konferencijos die 
notvarkės punktas numato ap
tar t i pasiūlymus, kurie būtų pa 
tiekti suinteresuotoms vyriau
sybėms dėl kariuomenių išvedi
mo, bet tie pasiūlymai negali 
būti rišami su paliaubų sąlygo
mis — jie gali būti tik medžia
ga taikos konferencijai. 

Kadangi komunistai nenori jo 
kios savo veiksmų kontrolės~už 
demarkacijos linijos paliauba 
metu (jų pasiūlymu kontrolė tu 
ri ribotis tik demarkacijos zona) 
ir gerai žino, kad sąjungininkai 
šiuo klausimu nėra linkę nuolai
dų daryti, tai paskutiniame po
sėdy pasiūlė tuojau svarstyti 
laipsnišką svetimų kariuomenių 
ištraukimą iš Korėjos. Jeigu, mi savo taikinius. Toks didelis 
girdi, svetimos kariuomenės bus skaičius priešo lėktuvų dar nie-
išvestos iš Korėjos paliaubų su- kad nebuvo pasirodęs Korėjoje 
tartį pasirašius, tai sąjunginin- vienos dienos bėgy. 
kams nebebus reikalo bijoti, kad j 
karo veiksmai vėl gali atsinau-, • 1952 m. Europa gaus iš 
jinti. Taip galvodami jie ir pa- j Amerikos 40 mil. tonų anglies,; 
siūlė tą klausimą tuojau svars- už kurią bus apmokėta Europai 
tyti . įremti skirtais kreditais. 

320 Mfcy Korėjoje 
SEOULAS, lapkr. 30. — Ko

munistų aviacija vakar š. Korė
jos padangėje buvo labai skait
linga — mažiausiai 320 Migų 
švaistėsi ta rp Yalu upės ir Š. 
Korėjos sostinės. Pirmame su
sitikime dalyvavo 175 Migai ir 
2 ? Amerikos Sabre; kovėsi 30 
min.; 3 Sabre sužaloti, vienas 
Migas numuštas. Vjenas Ameri
kos Mustangas numuštas priešo 
teritorijoje. Lakūnas žuvo. Nors 
priešo lakūnai buvo" agresyvūs, 
bet didesnių kovų vengė. Skrai
dė po Korėją, matyti , saugoda-

ROMA, lapkr. 30. — Aštuntoji Atlanto pakto Tarybos sesija 
baigė darbus Romoje ir vėl nutarė susirinkti 1952 m. vasario 2 d. 
Portugalijos sostinėje. 

š is posėdis jau bus paskutinis 
po sostines keliaujantis — nuo
latine tarybos buveine parink
tas Paryžius id ten ateity vyks 
ir pačios tarytros posėdžiai. 

Britų ir Kanados užsienių rei
kalų ministrai painformavo žur
nalistus, kad šioje sesijoje pa
daryta nedaug nutarimų — visi 
svarbieji nutarimai turi palauk
ti Lisabonos sesijos. 

Ši sesija gal tuo pažymėtina, 
kad, turbūt, palaidojo vadinamą 
Europos armiją, kurią pagal 
prancūzų pasiūlymą turėjo su
daryti po viena tarptautine va
dovybe sujungtos Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luksemburgo kari
nės jėgos. Anglija galutinai pa
reiškė, kad prie jos neprisidės. 
Kiti Atlanto pakto nariai tai idė 
jai irgi parodė daug šaltumo. 
Amerika atsisakė teikti jai pir
menybę aprūpinant ginklais, nes 

savo vyriausybės iškeltam pla
nui dabar jau nebepritars. Jį pa
laikys parlamente tik viena Schu 
mano (krikščionių demokratų) 
partija. Tam planui labai prie
šinga De Gaulle partija, o ko
munistai balsuos prieš jau vien 
todėl, kad jie komunistai. 

— o — 

Anglai su prancūzais 
paprašė dolerių 

VVASHINGTONAS, lapkr. 30. 
— Anglija ir Prancūzija papra
šė kiekviena po 600 mil. dol. 
ekonominės pagalbos iš šių metų 
Amerikos kongreso Europai 
remti skirtų kreditų. Į šią sumą 
neįeina karinė pagalba, kuri 
tiems kraštams irgi teikiama. 

Prancūzija, turbūt, gaus visą 
prašomą sumą, bet visos negaus 

kiti pasipriešino. Visi sutiko skir Anglija, kuri jau visi metai yra 
ti galimai daugiau savo karinių lšė)™n i i Marshallo plano. Ang 
pajėgų gen. Eisenhowerio štabo 
vadovybei, tačiau niekas neno
rėjo nuolatinės tarptautinės ar
mijos. 

Po šios tarybos sesijos esą 
tikra, kad prancūzų parlamentas 
————__—————^^————-̂ _^_—^—— 

Tito nuėmė areši? 
metropolitui 

BELGRADAS, lapkr. 30. — 
Jugoslavijos Serbų ortodoksų 
bažnyčios pareigūnai pranešė, 
kad Tito . nuėmė namų areštą 
Rankovičevo metropolitui Josi
fui, kuris buvo uždarytas prieš 
metus savo namuose neva už są 
mokslininkavimą su karaliaus 
Petro agentais prieš Tito reži
mą. Dabar metropolitas laukiąs 
pranešimo, kad gali valdyti sa
vo diaceziją. 

Laukiama ir Jugoslavijos ka
talikų bažnyčios vado arkv. Ste-
pinač paleidimo iš kalėjimo. 

lai negalėsią tiek gauti todėl, 
kad jie mažiau paramos reika
lingi už prancūzus ir kad ekono
minei pagalbai teikti kreditai 
šiais metais yra labai riboti. 

Derybos su britais prasideda 
Washingtone ateinantį pirma
dienį, prancūzų prašymas jau 
esąs aptartas Paryžiuje su kre
ditų valdytoju Harrimanu ir su 
iždo sekretoriumi Snyder. 

Geri kaimynai 
OSLO, lapkr. 30. — Norvegai 

su olandais sudarė bendrą ato
minės energijos tyrimų centrą, 
kuris vakar paleistas veikti ne
toli Norvegijos sostinės. Centre 
dirbs Norvegijos ir Olandijos 
mokslininkai, kurie kartu ir dar 
bus suplanavo. Norvegija davė 
tam tyrimų centrui sunkųjį van
deni, o Olandija parūpino tris 
tonas uranijaus. Insti tutas tar
naus grynai moksliniams tiks
lams. 

os 
politikos aukos 

PARYŽIUS, lapkr. 30. — JT 
politinė komisija nutarė prašy
ti Graikijos kaimynui atsiųsti 
savo atstovus tart is su specialia 
komisija dėl grąžinimo graikų 
vaikų, kurie civilinio karo metu 
komunistų partizanų vadovybės 
buvo išvežti į Albaniją, Jugosla
viją, Bulgariją, o gal ir į Rusi
ją. Tik viena Jugoslavija iki šiol 
yra dalį tų vaikų grąžinusi. So
vietų blokas prieš tą rezoliuciją 
nebalsavo, manoma, kad patars 
savo satelitams su komisija ben 
dradarbiauti ir daij vaikų grą
žinti. 

Franko nuolaidos 
dėl Gibraltaro 

MADRIDAS, lapkr. 30. — Vi
sa Ispanijos spauda, išskyrus 
ultra nacionalistinę, ryškina tai 
kingą Franco pasiūlymą Angli
jai išspręsti Gibraltaro klausi
mą. 

Franco neseniai ragino Angli
ją grąžinti Gibraltarą Ispanijai 
i r padaryti susitarimą dėl bazės 
tolimesnio naudojimo (jis paža
dėjo ją anglams išnuomoti). Jei 
anglai taip sutiktų Gibraltaro 
klausimą išspręsti, tai nebebūtų 
jokių kliūčių geriems Anglijos -
Ispanijos santykiams atstatyti . 
Paskutinis Franco pasiūlymas 
yra reikšmingas tuo, kad jis pir 
mą kartą užsiminė apie nuolai
das — iki šiol jis vis reikalauda
vo Gibraltaro grąžinimo be jo
kių sąlygų. 

Tuščios kalbos 
MASKVA, lapkr. 30. — Čia 

vyksta „taikos partizanų" kon
gresas, kuriam S. Rusijos vadi
namų darbininkų unijų vadas 
Kuznecovas pranešė, kad Rusija 
su Kinija yra pasirengusios iš
rišti su Vakarais visus nesusi
pratimus ir atnaujinti kultūri
nius santykius. 

Jis pasiskundė, kad Amerikos 
vadai bando kištis į Rusijos vi
daus reikalus skirdami 100 mil. 
dol. antisovietiniams sąjūdžiams 
remti. Taip darydami, Ameri-

j kos vadai turi prisiminti Hitle
rio ir Mussolini likimą. Ką tai 
reiškia, paaiškinimų nereikia. 

Drąsa pražudė 
HAGA, lapkr. 30. — Olandi

jos užsienio reikalu ministerija 
pranešė, kad dingo T>uv. Čekoslo 
vakijos pasiuntinybės prekybos 
skyriaus vedėjas Strnad. Jam 
buvę įsakyta grįžti namo, bet 
nesutikęs ir iš atstovybės pasi
traukęs. Tas pats šaltinis prane
ša, kad Strnad išdavęs olandų 
policijai Čekoslovakijos šnipų 
tinklą. Jei taip tai nėra ko gal
vos sukti kur Strnad yra din
gęs. 

Vengrijos trėmimai 
VIENA, lapkr. 30. — Gauta 

žinių iš Vengrijos, kad iš vienos 
vietos nuo Jugoslavijos pasie-

, nio nežinoma kryptimi išvežta 
2,000 asmenų. 
• Iš Budapešto peeritą vasarą 

deportuota ne 4,000, kaip valdžia 
skelbia, bet 40,000 asmenų į kon 
centracijos stovyklas, iš kurių 
įtakingesnieji asmens jau išvež
ti iš Vengrijos. < 

Neseniai į koncentracijos sto
vyklas buvo išsiųsta ir grupė 
karininkų, įtartų neištikimybę 

Į savo vadams. 

Vakar kariuomenė perėmė valdžią 
Sukilėlis - vakaram palankus karininkas 

DAMASKAS, lapkr. 30. — Syrijos generalinio štabo viršinin
kas areštavo vos tik sudarytą gerokai raudoną vyriausybę ir pats 
laikinai perėmė krašto valdžią. 

Syrija buvo be vyriausybės l — 
tris savaites, kai atsistatydino 
ministeris pirmininkas, norėjęs 
p r i i m t i Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Turkijos pakvie
timą prisidėti prie Vidurinių Ry
tų apsaugos pakto. Jo norams 
nepritarė užsienio reikalų mi
nistras, palaikęs Egipto prašy
mą neprisidėti prie to pakto tol, 
kol britai pasitrauks iš Suezo. 
kanalo zonos ir Sudano. 

Po ilgų užkulisinių kovų bu
vo sudaryta liaudies partijos va 
do dr. Maaruf Dawalibi vado
vaujama vyriausybė, kuri pasi
sakė už neutralumą rytų - vaka
rų šaltajame kare ir už glau
džius prekybinius ir kultūrinius 
ryšius su Rusija 

kišo štabo viršininkas pulk. 
Adeeb Shishakli, kuris vadina
mas Syrijos „stipriąja ranka" ir 
yra naujosios vyriausybės poli
tikos priešininkas. Savo prane
šime apie padarytą perversmą 
praneša, kad nušalinęs vyriausy
bę todėl, jog ji sudarė krizę to
kiu laiku, kada tarptautinė pa
dėtis reikalauja greitų sprendi
mų. 

Pulk. Shishakli yra Amerikos 
ir apskritai vakarų draugas ir 
nori, kad Syrija prisidėtų prie 
antikomunistinio Vid. Rytų ap
saugos pakto. Perversmas įvy
kęs be kraujo praliejimo. Nieko 
nepranešta kas bus daroma at-

Tai vyriausybei tebuvo lem-1 e i t y konstitucinei tvarkai atsta-
ta gyventi tik 24 valandas. Įsi-; tyti . 

Anglai pasitraukia iš 3 zonos miešti; 
Egiptas sulaiko partizaninę veiklą 

IZMAILAS, lapkr. 30. — Britai sutiko pasitraukti iš trijų 
Suezo kanalo zonos miestų Izmailo, Port Saidovir Suezo, o Egipto 
vyriausybė už tai sutiko padėti sustabdyti prieš britus nukreiptus 
išsišokimus. 

Susitarimą padarė britų kari
nių pajėgų vadas gen. Erskine ir 
Egipto vyriausybės atstovas, su 
sitikę ant Izmailo — Port Saido 
kelio. Iš tų miestų bus evakuo
tos visos britų karių ir valdinin
kų šeimos bei įstaigos, atšaukti 
visi britų sargybiniai. Egipto po 
licija baus visus, kurie užkabinės 
britus. 

Kad galėtų tą susitarimą vyk
dyti, Egipto vyriausybė perims 
savo kontrolėn partizaninius 

Kalendorius 
Lapkričio 30 d.: šv. Andriejus, 

apaštalas. Senovės: Butgeidis ir 
Gedrūnė. 

Gruodžio 1 d.: šv. Natalija. 
Senovės: Gluosnis ir Meilė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, bet mink 

štas oras. Temperatūra apie 55 
laipsnius. 

Saulė teka 6:57, leidžiasi 4:21. elektros energijos. 

„laisvės batalionus", kurie savo 
iniciatyva iki šiol organizavo re
zistenciją prieš britų karines 
pajėgas kanalo zonoje. Egipto 
vyriausybė nutarusi kontroliuoti 
tuos „batalionus" todėl, kad ten 
prilindo pavojingų elementų. 

• Egipto partizanams buvo 
pasisekę sugadinti telefono ka
belius tarp Port Saido ir Moas-
car, kur yra britų karinių pajė
gų štabas. Susisiekimas buvo s*u 
trukdytas dvi dienas. 

• Iš Aleksandrijos uosto iš
plaukė tuščias britų laivas, at
vykęs pasikrauti medvilnės, nes 
Egipto dokeriai nesutiko laivo 
pakrauti. 

• Libano parlamentas patvir
tino sutartį, pagal kurią gaus iš 
Amerikos pagalbą didelei už
tvankai pastatyti. Užtvankos pa 
statymas padės drėkinti didelius 
sausus plotus ir duos kraštui 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Karinės pajėgos gavo pakankamai gydytojų ir dantistų 

savanorių, todėl privalomas jų ėmimas kariuomenėn bus tuoj su
laikytas. 

— Bostono uoste naftos tanklaivis sutraiškė žvejų laivą, ku
rio 15 įgulos narių žuvo. Tik 2 asmenis pasisekė išgelbėti. 

— Atominės Energijos komisijos pirmininkas praneša, kad 
Nevados bandymų laukuose daryti atominiai bandymai buvo labai 
sėkmingi ir jų lauktina daugiau. * 

v — Manomą, kad šį šeštadienį Paryžiuje prasidės privatūs 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos atstovų pasikalbėji
mai, kurių tikslas pamėginti suderinti nusiginklavimo planus. 

— Amerikos kongreso atstovų grupė neoficialiai pakvietė 
Jugoslavijos Tito atvykti su vizitu į Ameriką. Dabar dėl darbų 
gausumo jis pakvietimo priimti negalįs, bet ateity ton kelionėn 
galėsiąs leistis. 

— Gen. Eisenhotoerio kalbėtojas paneigė Romos koresponden
tų tvirtinimus, kad jis vasario mėn. pasitrauksiąs iš Europos pa
reigų, kad galėtų būti prezidentinis kandidatas. Juo daugiau jis 
neigia, juo stipriau visi tiki, kad žinios teisingos. 

— Britų premjerui Churchiliui šiandien sukanka 77 metai, 
bet jis nemano, kad yra perdaug senas valdyti kad ir apkarpytą 
britų imperiją. Karalienė Viktorija yra turėjusi senesnių minis-
terių pirmininkų. 

— CIO plieno darbininkų unija įteikė savo naujus reikalavi
mus dar šešioms plieno bendrovėms. Su Steel Co. derybos jau 
vyksta trečia diena. Apie darybų eigą susitarta spaudai žinių ne
duotu 
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Tautu švente Milwaukeej 
Jau kelinti metai Milvaukee's 

Interantional Inst i tutas ruošia 
visų tautų, gyvenančių Milwau-
kee'je, šventę. Šios šventės me 
tu kiekviena tauta dalyvauja 
programoje, turi atskirą tai 
tautai charakteringą parodėles 
skyrių, pardavinėja tai tautai j 
charakteringus valgiu? ir kitus 
dalykus. Kai kurios tautos jau 
kelinti metai, kaip 'dalyvauja 
su ta pačia programa, tačiau j 
lietuviai savo programą kiek- j 
vienais metais keičia. 

į 
Lietuviška programa 

i 

Kadangi Milwaukee'je lietu- Į 
vių gyvena tik k sietas šimtų ir j 
iš tų tik maža dalis domisi lie
tuvių tautiniu darbu, teko kreip , 
tis į kaimyninę lietuvių koloni-Į 
ją Racine, kviečiant programo
je dalyvauti. Raciniečiai nešė 
visą programos paruošimo dar- i 
bą ant savo pečių. Choro vedė- j 
jas J. Grimskis, pats dirbda
mas gana sunkiai fabrike, turė
jo daryti trejas repeticijas: vie- j 
ną gyvenantiems Racine, antrą ; 
Milwaukee'je ir trečią bendrą j 
vėl Racine. Tas pats buvo ir | 
su šokių (tautinių) vedėju Vin-j 
dašium. Choro ir šokių dalyvių 
didesnę pusę sudarė raciniečiai. j 
Šiais metais buvo nusistatyta 
parodyti, kaip Lietuvoje švenčia 
ma "derliaus nuėmimo šventė". 
Pati programa turėjo būti pa
rodyta tris kar tus: pirmą kar
tą — lapkričio mėn. 17 d. va
kare ir lapkričio mėn. 18 d. 
(sekmadienį) 2 vai. p. p. ir 8 
vai. vak. Vyrai ir moterys, už
baigę darbus, apsirengę tauti
niais rūbais, dainuodami valiok 
dalgeli, pasirodo auditorijos sce 
noje. Juos pasitinka su lietu
višku midumi šeimininkas ir 
šeimininkė. Ta proga uždeda
ma ant galvos šeimininkei javų 
vainikas, o šeimininkui įteikia
ma atitinkamai papuošta, kaip 
valdžios ženklas, lazda. Vėliau, 
"kertami" rugeliai, skamba stik 
liukėlio daina, šokama kepuri
ne ir dainuojama pajūriais, pa
mariais. Mihvaukee's auditori
joje žavingai nuaidi paskutinie
ji dainos žodžiai: "amžiais bus 
laisva Lietuva". Visus tris kar
tus programą stebėjo po kelio
lika tūkstančių žiūrovų. Užbai
gą palydi plojimas. Žiūrovai 
programa patenkinti. 

Parodėlė 

Parodėlės skyrių lietuviai tu
rėjo antroje vietoje tuojau po 
įėjimo į parodos patalpas. Sky
rius šiemet užėmė dvigubai di
desnį plotą, negu ankstyves
niais metalą. Planingai iškabi
nėti bei sustatyti dailininko V. 
Vaitiekūno (Kenosha) alieji
niais dažais piešiniai, centre 
lietuvė su tautinais rūbais. Ant 
skirto stalo išdėliota "Nemuno" 
odos gaminiai su Lietuvai cha
rakteringais vaizdais. Viduryje 
"Vargo Mokykla". Toliau seka 
lietuviškas kryželis ir kiti me
džio drožiniai. 

Parodėlė visą laiką (net pro-
garmos metu) apgulta žiūrovų. 
Visą parodėlės organizavimo 
darbo naštą nešė dail. Vaitie
kūnas. Tvarkymo darbe daug 
padėjo R. Mickevičienė. Kitoje 
vietoje dail. Valeškos, Jameikie-
nės. Dargio ir kt. buvo suor
ganizuotas naujųjų ateivių var
du kitas lietuvių tautodailės, 
tautinių rūbų ir kt. su lietuviš
komis staklėmis skyrius. Sky
rius meniškai organizuotas. 

Kitoje vietoje dail. Vaitiekū
nas turėjo savo paveikslų par
davimo skyrių, kuris taip pat 
buvo gana gausiai lankomas. 

Lietuviški valgiai 

Lietuviškų valgių skyrius 
p. Mitkienės buvo organizuotas 
gana tvarkingai ir savo origi
nalumu ryškiai išsiskyrė iš kitų 
tautų tarpo: ant stalo gulėjo 
iškeptas visas paršiukas, iš šo
nų asistuojamas dviejų ežių su 
visais kitais miško įvairumo 
priedais (grybai, beržo šakos 
ir t.t.) Prie stalo paupošimo 
daug prisidėjo R. Mickevičienė, 
įrengdama visus miško įvairu
mo priedus, Bulkaitienė, iškep
dama ežius ir beržo šakas, Mic
kevičienė — iškepdama paršiu
ką. Iš maisto produktų buvo 
pardavinėjama be augščiau mi
nėtų dar namuose gamintos lie
tuviškos dešrelės, bulvinės deš
ros, rauginti kopūstai, švilpi
kai, lašininės bandelės ir me-
douliai. Kai kurie produktai 
(beržo šakos) tuojau buvo iš
pirkti. Prie lietuviškų valgių 
skyriaus organizavimo labai 
daug prisidėjo be augšeiau mi
nėtų dar E. Kaufmanienė — Ma 
čiulienė, B. Oberjaitienė, Ga

ilienė, Buškevičienė, Tolmač. ^ " Š a l i n k o m u n i s t a i iŠ 

Jiems pagarba G u a t e m a l o s ! " 
Guatemaloje, Vid. Amerikoje, 

Prie tautų š v e n t a orgamza- ; k o m u n i s t i š k a s n ^ & m namų 
vimo be visų išminėtų dar daug i ^ rektor ius be pagrinde atleido 
prisidėjo M. Kuensleriene, at- 3 g e g e l e g senuoles. Prieglaudos 
stovaudama lietuvius Intcrna- v a į k a i t U Q J M l p ^ ^ s treiką, 
ticnal Institute, A. Oberjai- p r i Q , k u r i ų p^gį-j^ge m o t i nos , 
tis — organizuodamas trans- r e į k alaudamas atleisti komunis 
portą į Racine ir kitur, St. Mi- ^ ^rektorių, vietos arkivysku 
lančius ir St. Burth — vežda- p a g v e l t u i n o r g j 0 įniršusias wo-
mi dalyvius savo mašinomis be ūngM n u r a m i n t i > Policija suki-
jokio atlyginimo į Racine repe- l ė l e s m o , t e r i s blaškė ašarinėmis 
ticijoms, P. Navulis palaikyda- d u j o i m s > atidarė ugnį, kurios 
ma ryšį su Int. Institutu dėl m e t u 3 a s m e n y s užmušti, daug 
maisto skyriaus, Laučiūnaitė— sužeistų. 
ryšį dėl parodėlės, Kažemėkai- Katal. studentų būriai su-
tis režisuodama? patį vaiz- ^ g c didžiules demonstracijas 
delį, E. Šilingis — grieždamas s u š u k i a i s : " g ^ n komunistus! 
akordeonu ir atlikdamas kitus į^es nenorime komunistų, ku-
organizavimo darbus, Lenders- r j e persekioja tikėjimą!"- Po to 
kytė, Monson, Šlinskaitė, Dob- valdžia prieme studentų dele-
rovolskaitės, Urlakytė ir kt. pa į gaciją. ' Netrukus krašto pre-
dėdamos parduoti maisto pro- aidentas buvo priverstas atleis 
dūktus. Tačiau kas tū tų likę ti iš pareigų našlaičių namų ko 
iš šventės, jei nebūtų buvę Ra- ; 
cine ir Mihvaukee's mikliųjų ± 
šokėjų ir choro dalyvių. Juk 
jiems priklauso didžiausia pa
garba, bet dėl vietos stokos čia 
pavrdžių išminėti negalima. 

B. 

munistišką direktorių, o iš dar 
bo prašalintieji kunigai ir sese
lės vienuolės grąžintos. 

-

Tas, kuriam, dabartis tėra 
vienintelis daiktas, kurs yra, 
nieko nežino apie amžių, kuria
me jis gyvena. Kad suprans-
tumei dabartinį šimtmeti, rei
kia suprasti kiekvieną prieš tai 
buvusį šimtmetį, kurs prisidė
jo prie dabartinio šimtmečio 
sukūrimo. —Oscar Miede 
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SPECIALYBE 
VESTUVES 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

Pranešimas 
PRAŠO ATSILIEPTI 

Vladę Daujotą, Marijono ir Eugeni
jos Daujotu sūnų, Marija Valys, 296 
N. Main St. Waterbury, Conn. 

Pagerbė B. ir P. 
Cicėnas 

CHICAGO, 111. — Prano ir 
Benetos Cicėnų 15 metų vedy
binio gyvenimo ir 25 metu vi
suomenines veiklos proga lap
kričio 25 d. buvo suruoštas 
banketas, kuriame dalyvavo 
daug įžymių svečių: kun. V. 
Mikolaitis, kun. J. Prunskis, 
pranciškonas tėvas K. Butkevi
čius. 

Ponia M. Paukštiene pradjo 
vakarą. Ji pirmiausia pasveiki
no jubiliatus ir susirinkusius 
svečius ir pakvietė vakarui va-
vadovauti ponią J. Čepulienę, 
kuri sumaniai vadovavo. 

Cicėnai gavo dauą sveikinimu, 
iš įvairių asmenų ir vienulynų, 
taip pat gavo daug dovanų. Bai 
giant programą rengėja J. Pu-
kelienė sveikino ir susirinkusių 
vardu įteikė jubiliatams stam
bią dovaną. Cicėnai pareiškė 
gilią padėką už dovanas. 

Ta proga tenka pažymėti, jog 
Cicėnai yra geri šv. Kryžiaus 
parap ieč ia i ir į va i r ių o r g a n i z a 
c i jų v e i k ė j a i . 

Dalyvė 

^ ''V 

Chicagos Lietuviu Choras, 
-- vadovaujant — 

K. STEPONAVIČIUI. 

Stato Scenoje 

Trijų Aktų Komišką Operą: 
Ohp, Skeveriutč 

Kornevilio Varpai 
Sekmadienį, gruodžio 

- SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South. Kedzie Avonue 
. 

V 

LOŠĖJAI DAINININKAI: STASYS RIMKOS, ONA SKEVEB - STEPHENS. I0NAS RO
MANAS, ELEANOR JUŠKAITĖ, BRONIUS JENČYS, V. LORENTAS, JONAS DAMB-
ROS. P. MILERIENE. V. ZABELLA, A. KLIMAITE. IRENE PROTAS IR KITI. 

AKOMPANUOS ORKESTRAS "ATŽALA". 

' • - •mm S 

, 

F A I I E Š K O J I M A S 

Paieškoma Valentina Antanavičiūte, 
atvykusi Amerikon 1948 m. a.pie ba
landžio mžn. (1944 m." gyveno Dres-
dene) . Atsiliepti! prašo Elena «Stri-
kienė, 6749 So. Claremont Ave., Chi
cago 36, 111. 

9 5.00 verte* 
dovana 

Jaunavedžiam* 
atsinešu* fi| 

*>\elbim» 

414 WEST 63KD STREET 
Tel. ENg. 4-5888 — ENg. 4-5844 

i 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME 4JNTGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. H O Y N E AVE. 
Tel. VTrginia 7-7097 

Tel.: Ofiso HE.4-6699. rez. CL.4-0955 
DR. A. ALEKNAVIČIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

PERKRAUSTAU BAIDUS 
VIETOJE IR 18 TOLIMESNIU 

I»1STAKCUŲ 
^ F R J S ILGA P A T Y R I M Ą 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell St. 

C^flCAGO 29, ILL 
Tel. WAlbrook 5-9209 

G E I I Ų G B A Ž I C 
PIRKITE 16 GUDAUSKŲ 
6901 S. Wentwcrth Ave. 

Severly Kilis Florai 6a. 
8Tewart S-2464 
HUdson 2-2224 

Tei. Ofiso Glt , -6-53»9 rez.CL.-4-7082 
DR. A. MACIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest 63rd Street 
(kampas 68 ir Arteaian) 

Vai.: Kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
TeL PLUniafi 6-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

STATYBAI IR N, 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKl Ų B U K Ų 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3089 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
A P K A I N AVIMĄ I R P R E K I Ų P R I 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Kastine at idaryta kasdien nuo S vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Ir Šeštadieniais 

iki t vai. vak. 

MILDA BUICK 
SALES 

107 Wesl 35th Street 
LAfayette 3-2022 

VAL.: 1—-4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus k-etvirtad. ir sekmad. 

Tel.: Ofiso VI. 7-6583. rez.KK. 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYL)YTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

šeštad. tik nuo 1°—8 vai. popiet. 
Rezid. 3241 \V. 66TH PLACK 

Tel.: Ofiso HE.4-5849, rez.HE.4-2324 i 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad., pagal su 

susitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

YArds 7-3526 rez. FRontier 6-1874 

DR. G. J. BYLAITIS 
Valkų, vidaus, nervų gydytojas 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Areher Ave. 
(prie Calif ornia Ave.. šiaury t. kamp. ) 

Rezid.: 4437 So. Rockwell S t 
Vai.: pirmad., ketvirtad. ir penktad 
6-9; . antrad. 2-4 ir 6-9; trečiad. 
3:30 — 5 pagal susitarimą; šeštad. 
1-6. 

P ft O G RE S S 
LIETUVOJ BENDROVBS 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, tA^OYTTJVAI, TEL*. 
YI21JOS APARATAI , SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT 
BAOAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKU BALDAI. 

Didžiausias Pasirinkimas 
M A Ž I A U S I O S K A I N O S 

Lengviausi Išmokėjimai 
Baldai padaromi 
Pagal Ui sakymą 

F R 0 G R E S S 
Furniture forapany 

1224 SO. HALSTED 8T 
Tel. Vlctory 2-4226 

M83 ARCHER AVE 
«oi I^Afayette 3-34 T t 

<HICAOO, ILL. 

T«L: Ofiso VVA. 8-3060, rez. GO.4-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDĮYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigaa Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. ) | 

Nuo 1 iki 4. v. p.p.; 7—9 v.v. 
šeštad. priima tik pagal susi tarimą. 

Readd.: 10838 So. Wabash Ave. 

Tel. ofiso VL 7-0600, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
K a m p a s Archer California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
i š skyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso Y A . 7 - H 6 6 , rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

7 5 6 W « e t 3 5 t h S t r e e t 
( kampas H.a.lsted ir 3 6-tos gratv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1 —4 vai. 
g g » 3247 S. JKMKKALD AVK. 

Of. GRovehil l 6-4020, r. Hllltop 5-1560 
Dr. Alexander J. Javols 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marquette Rd. 
VAL.: Nuo 2—4 v .p .p . ' ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso PR.6-3838, rez. Ki 7-9190 
DR. A. JENKINS 

GYDįYTOJAS LR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDY1X^JAS) 

2 5 0 0 VVest 6 3 r d Street 
VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. O L. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th CU Cicero 
VAL.: 10—12 kasdien, 6:30—9 v. v. 

j antrad. ir ketvirtad. 10—Z, 4—6 šeš
tadieniais kitu laiku susitarus. 

Butas 1635 S. 48 th o f 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We»t 71st St. 
(prie California. Ave . ) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč .—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321 
jei neatsi l iepia Vlncennes 6-3900. 

Ofiso te lef fonas Vlncinia 7-1886 
DR. AL RA6KUS 

GYDįYTOJAS LR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRLSTJAS 

4 7 0 1 S. D a m e n A v e . C h i c a g o 9,I1L 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 9 v. vak., šešt 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. išskyrus treč 

šauki te — YArds 7-7881 

Tel.: Ofiso YA.7-0554, rex.ML3-288« 
DR. CHARLES SEGAL 

GYDĮYTOJAS LR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(antras aukštas ) 
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:J0 
v.v. Sekmad. nuo I i iki 12 v. dieną. 

DR. STRIKOL 
GYDĮYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekmad. t ik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso Y A 7 - 4 7 8 7 , rez. PR.6-1930 
Jei neatsi l ieps viršminėti telefonai 

šauki te : MIduay 3-0001 

TeL: Ofiso HE.4-2*23 , r e c P R . 6 - 8 4 8 4 
DR. V. P. TUMAS0NIS 

G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
6 2 5 5 S o u t h VVestcrn AVt5me 

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

sekmadieniais uždaryta. 

Tel.: Ofiso PK.6-6446 rez .HE.4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDĮYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd, 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. .ir šeštad. pagal sutarti 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, rez. PR.6-6651 
DR. P. Z. ZALAT0RIS 

G Y D į Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1821 So. Halsted Street 

Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 
V A U . : 11 v. r. 4 W 3 p. p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LJETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

TeL YArds 7-1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas is akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p.p. 

< . > 

Kgzanunuoja 
AkLs 

Pri ta iko 
Akinius 

DR. J. J. SMHANA. JR, 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL..: pirmad., antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 5 vafl. vak. 
CAnal 6-0523 Plati Bldg. 

Pradedant 1897 metais . Iki šiai die
nai taupytojai Dtetrict Savings b-vSj 
pelne Ir pelno didesni uždarbi ant su
taupą . . . nežiūrint sąskaitos balanso... 

D A B A R . . . nuo Liepos 1 d . . . . mfl-
sų dividendas tapo pakeltas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu bile kada pir
miau . . . Apart pelno, Dkstrict Savings 
teikia juras pilniausiai apdraustą ap
saugą . . . ir draugiškiausią patarnavi
mą. 

Telefonas: REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSJCIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį. 

3236 South Halsted St 

I * I M. Metant Stcnio'r 

* 

• 

Kmerg. Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS4 

GYL>YTOJA LR CHIRURGE 
4146 Archer Ave., Chicago, III. 

TeL LAfayette 3-3210 
VAL.: pirm., antrad., ketv. 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir š e š i 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, UI. 

Tel. Summit 1580 
VAL.: penktad. 3;30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 
TeL: Ofisą YA.7-5557, rez .RE-74966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIE6LNSKAS) 

GYDįYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki/8:30 
v v Tšskyrua trečiad. ir šeštad. vak. 

PljmNKITE "DRAUGĄ" 

Telefonas OLympic 2-4276 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 
penkt. 3—6. 7—9 p p . 

3147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 3—8 p.p. 

/ penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

t. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
PriSmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehi l l 6-6785 

DR. ANTHONY VVILLIAMS 
\ (VaiMAS) 
J DANTISTAS 

6322 South We*tern Avenue 
PriSmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. . 
Telefonas GrovebUi 6-3642 

i / 

j ^ p p i i 
.<-^iu.*.*u 
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D R A U G A S 
THE LITinJANlAN DAILY FBIEND 

93S4 S. Oakley Ave., Chlcngo 8, 111. Tel. Vlrgtnla 7-6640; 7-0*14!; 7-0642 

Entered a.-* S*>oond-Class Matter Mareh 81, 1916 at Chloago. Illinois 
Urider the Act ofMarch 1,1879. 

Memher of the PatholJe Presą Ass'n 
Pi ibl ished daily, exoept Sundays, 

by the 
Lithuanian Oatholic Prens Soeiety. 

P R E N U M E R A T A : 
Chicagoj ir Cicero j 
Ki tur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje 

SUBSCRIPTTON RATES: 
17.00 per year outnide of Ohicago 
$8.00 per year in Chicaffo & Cicero 
17.00 per year in Canada 
Poreign $10.00 per year. 

Metams 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

% met. 
$4.60 
$4.00 
$6.50 

S mCn 
$2.60 
$2.26 
$2.90 

1 men 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakcija s traipsnius taiso savo nuožiūra. Neeunandotu straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iŠ anksto susitarus. Redakcija už ske lb imų turi-
n> neatsako . Skelbimų kainos pris iunčiamos gavus praSymą. 

Korėjos taikos problema 
KARO JftGŲ PALYGINIMAS 

Jau daug mėnesių praėjo, kai sąjungininkai derisi su ko
munistais del mūšių sustabdymo Korėjos karo fronte. Prie 
susitarimo vis dar neprieinama. Karas tęsiasi toliau. Dabar 
dar labiau paaiški, kad komunistų pasiūlytoji taika, tai buvo 
eilinis propagandos dalykas. Jei jie būtų norėję taikos, mū
šiai jau būt buvę sustabdyti. Bet dabar vyksta kaip tik prie
šingai. 

i » 

Jaučiama, kad karo fronte komunistų oro jėgos (aviacija) 
žymiai sustiprinta. Ji beveik prilygsta sąjungininkų jėgai. I r 
jų armija toli gražu dar nėra nugalėta. Ji yra gausingesnė 
negu Jungtinių Tautų armija. Nors per šešiolika mėnesių ko
munistų nuostoliai buvo milžiniški (sužeistų; užmuštų ir \ ne» 
laisvę paimtų, kaip apskaičiuojama, buvo vienas milionas ir keli 
šimtai tūkstančių), tačiau fronte jie dar turi per aštuonis šim
tus tūkstančių vyrų. Sąjungininkai fronte teturi 600,000 karių 
(350,000 Jungtinių Tautų ir 250,000 Pietų Korėjos vyrų). 

REIKALAS KEISTI STRATEGIJA 

Jei, iš tikro, nebus susitarta sustabdyti mūšius, Jungtinės 
Tautos turės pakeisti savo strategiką. Jos turės padidinti sa
vo jėgas ir daryti didesni spaudimą. Reikalas yra svarbus. Ko
munistai žudo ne tik karo fronte, žudo ir civilius žmones, bet, 
kaip žinoma, išskerdė tūkstančius amerikiečių karo belaisvių. 
Šito žiauraus ir baisaus elgesio taip sau lengvai nebus galima 
praleisti. Žmogžudžiai turės susilaukti bausmės. 

Vis daugiau balsų kįla reikalaujant panaudoti atominius 
karo pabūklus. Bet ekspertai tvirtina, kad būtų bereikalingas 
atominių bombų eikvojimas, nes komunistai nė vienoje Korėjos 
vietoje turi sukoncentravę savo kariuomenę ir amuniciją. 

Gen Vandenbergas yra aiškiai pareiškęs, kad karas Ko
rėjoj nebus galima baigti, jei Jungtinės Tautos neapsispręs bom
barduoti Maudžiūriją, kur komunistai yra sutraukę savo rezer
vus ir sukrovę visus karo reikmenis. Veik tokios pat nuomo
nės yra ir gen. Douglas MacArthur, buvęs JT ginkluotųjų jė
gų vyriausias vadas Tolimuose Rytuose. Karo aviacijos bazių 
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Mandžiūrijoj sunaikinimas esąs būtinas. Kitaip vargu būtų ga
lima pasiekti visišką pergalę. J t as rimtas sugestijas karo va
dovybė turėtų atsižvelgti. 

KAS T R I K D O ? 

Grįžtant prie taikos klausimo, reikia turėti galvoje keletą 
dalykų, kurie trukdo susitarimą. 

JT turi turėti garantiją, kad sustabdytieji mūšiai nebepa
sikartos. JAV reikalauja, kad neutralūs vienetai periodiškai da
rytų militarinių sąjūdžių inspekciją Šiaurės Korėjoj. Tai vie-
ninttelė garantijos priemonė. Bet komunistai šitai priemonei 
griežtai priešinasi. 

JAV yra nusistačiusios neištraukti savo kariuomenės iš 
Pietų Korėjos bent tol, kol bus gerai paruošta vietos kariuomene 
savo krašto saugumui patikrinti. Bet komnuistai reikalauja, 
kad Amerikos ir kitų kraštų armijos tuojau būtų ištrauktos 
;š Korėjos. 

Be to, reikia susitarti ir dėl belaisvių pasikeitimo. Komu-

Spaudoj ir gyvenime 

DR. J. DAUGAIIJS 

Martiriclogiju reikalu 

Gražią pradžią padarė skau
tai nusistatę surinkti medžiagą 
apie savo iškankintus irukan-
kintus brolius Lietuvoje. Dau
gelis bolševikų teroro gyvų liu
dininkų dabar gali patiekti gau
siai medžiagos. Reikėtų šį dar
bą išplėsti. Galėtų panašias 
martiriologijas sudaryti ateiti
ninkai, pavasarininkai, teisinin
kai, gydytojai, mokytojai, ku
nigai ir t t . Kiekviena grupė 
lengviau , rastų galimybės su
rinktą medžiagą išleisti ir taip 
ateities kartoms išsaugoti at-
minimą> tų^Iųetuvos kankinių, 
kurie kentėjo ir žuvo Kremliaus 
tirono bei nacių parsekiojami. 

Darbo sąjūdžio būstinėje 

Ištaikęs valandėlę laiko bu-

MINDAUGO KRIKŠTAS A. Valeška 

Gruodžio 2 d. 2 "vai. po pietų Amalgamated salėje, Chicagoj, 
bus graži Mindaugo krikšto minėjimo programa. 

pratimų ir sunkumų, kas sene
li dar labiau prislėgdavo. Pa
galiau, matydamas, kad tokio
je būklėje sunku eiti atsakin
gas marijonų generolo parei
gas, jau kovo mėn. įteikė Vie
nuolių Kongregacijai savo atsi-
stadynimą motyvuodamas, 
jog dėl senatvės ir kurtumo ne 

į jo sveikatą. Savo gyvenime 
(•niekad rimtai nesirgęs, o pa
prastus negalavimus pakėlęs su 
nepaprasta kantrybe (turėjo 
trūkį, bet niekad nesiskųsda
vo), savo sveikatos netauso
jęs, niekad nesidavė gydytojui 
patikrinti sveikatos stovio. Su 
didžiausiu valios įtempimu dir-

galįs tinkamai eiti savo parei- j bo kaip jaunas, betgi organiz-
gų, be to, jaučiąs, kad nebetu- mas dilo, jėgos menkėjo, pa-
rįs jėgų pravesti kai kuriuos ' laikomos tik nepaprastos ener-
savo planus. Pavesdamas ma-! gijos, darbštumo ir pasiryžimo 
rijcnų vienuoliją į Dievo Ap- nepasiduoti senatvei. Pasitrau-
vaizdos rankas, išreiškė viltį, kus iš pareigų, atleidus valios 
kad ji suras tinkamą jo įpe-1 įtampą, turėjo ateiti ir fizinė 
dinį. 

Atsisakęs iš pareigų ir be 
laukdamas sau įpėdinio pasky-j 

krize. Ir iš tiesų, 1951 m. rug
sėjo mėn. 19 d. ryte vyskupas 
pasijuto blogai. Prasidėjo smar 

rimo, pasidarė viskam apatiš- kus vėmimas. Jis aiškinosi už
kas. Vienu ar kitu reikalu pa- i valgęs ko netinkamo iir manė, 
klaustas, atsakydavo, kad tai kad po kelių! dienų poilsio vėl 

700 metu jubilejus padarys jau jo įpėdinis. Užsi
daręs savo kambarėlyje, tvar-

atgaus jėgas. Tačiau gydyto
jas konstatavo, kad dėl stiprios 

Lietuvių Kultūros Institutas visur pravedamas dviem dali- j k § s a v o asmeniškus raštus, ren | sklerozės, prasidedąs kraujo 
pirmas įskele mint} plačiai pa- | mi — religinė dalis atliekama 
minėti Mindaugo krikšto ir Lie- (bažnyčiose ir tautinė kultū-
tuvos valstybės sujungimo 700 - rinė salėse. 
metų sukaktį. I Chicagoje jubilėjaus minėji-

ALRK Federacija tą mintį 
vau užbėgęs į vieną iš darbo j stipriai parėmė, sudarydama 
sąjūdžių centrų — The Catho- į Chicagoje Centrini Komitetą 
lic Labor Aliance — įsikūrusį | jubilėjui pravesti. 
21 W. Superior Ave. Čia daug I 
jaunų veidų, nemažas) judėji- Minima? komitetas, gavęs rei 
mas. 

Jie leidžia mėnesinį darbo 
laikraštį — "Work", jie yra 
sudarę darbininkijos vadų for
mavimo mokyklą, kurioje išei
nama tam tikra socialinė prog
rama, įpratinama prie darbo 
susirinkimuose, užgrūdinama 
dvasia uždarose rekolekcijose. 
Tą parengimą j darbininkijos 
vadus šiuo metu išeina apie 
250 asmenų. 

Įvairiose Chicagos vietose, be 
to, steigiamos darbo mokyk
los. Jos veikia parapijų salėse, 
ligoninių patalpose ir kitur. 
Kurias trunka porą mėnesių 
vakarais. 

kiamos medžiagos iš mūsų žy
miųjų istorikų, plačiu atsišau
kimu kreipėsi į visas lietuvių 
kolonijas, ragindamas jubilė
jaus proga steigti vietos komi
tetus ir suorganizuoti iškilmin
gus minėjimus. 

Tą religiniai, kultūriniai, tau
tiniai ir valstybiniai taip reikš
mingą jubilėįų lietuvių visuo
menė nuoširdžiai u* gausiai mi
ni visur, kur til yra bent kiek 
lietuvių. 

mas netilpo vienos dienos pro
gramoje. .Religinė dalis įvyko 
spalio 28 d. didinga Šventąja 
Valanda katedroje, atkreipusi 
net didžiosios spaudos dėmesį. 
Antroji jubilėjaus dalis, akade
mija — koncertas, įvyks sekma 
dienį, gruodžio 2 d. 2 vai. p. p. 
erdvioje Amalgamated salėje, 
333 So. Ashland Blvd. 

Programa, kaip skelbiama, 
bus rimta ir įvairi. Be to, šiuo 
iškilmingu aktu bus oficialiai 
užabigtas jubilejus. Reikia ti
kėti, kad visų Chicagos koloni
jų lietuviai minėjime gausiai 
dalyvaus. 

-gėsi pradėti paprasto vienuolio s išsiliejimas smegenyse. Ligonis 
gyvenimą. j vis dar nenorėjo pasiduoti. Kai 

Vienuolių Kongregacija, k u - ' ' ™ ^ 0 2 5 d- a t š J ° Vienuolių 
riai priklauso nuspręsti, kokiu Kongregacijos dekretas, vys-
būdu turi būti sudaryta nauja i k u P a s ' n o r s i r l a b a i s i lP n a s» 

Nors vargo žmonės ir geidžia 
x.t **- - laimės — turto, moterų, spin-

Ne vien tik šiame žemyne, i , . . , . , • -
. • _»— ••_._» _x„i. _,. ! desio ir prabangos, bet laime 

nepavejama, kaip vakaro ho-
bet ir po visą žemės rutulį pa 
sklidę lietuviai, Jtyriasi į iškil
mingus minejimtn^apie kuriuos 
veik kasdien skaitome spaudo-

Tai vis pastangos įgyvendinti J e -

vienuolijos vadovybė (negalint 
sušaukti visuotinės kapitulos), 
nusprendė padaryti balsavimus 
korespondenciniu būdu ir, ga
vus davinius, paskelbti naujos 
vadovybės sudėtį. 

Senelis vyskupas nekantriai 
laukė, nerimavo, darė planus, 
kur apsigyventi savo gyvenimo 
pabaigai. Jam visą laiką rūpė
jo stipresnis marijonų įsikūri
mas Argentinoje, žinodamas, 
kad tenai darbininkai yra labai 
reikalingi, rengėsi vykti į Ar
gentiną patalkinti ten dirban
tiesiems. Dėl to planavo atsi
sakyti nuo vyskupo teisių ir 
stoti į darbą, kaip paprastas 
eilinis vienuolis. 

Rugsėjo mėn. 18 d. nuvyko į 
Vienuolių Kangregaciją ir su
žinojo, kad naujos vadovybės 
paskelbimo dekretas jau yra 

krikščioniškąją socialinę mintį. 
Mes, lietuviai, neturėtume pasi
likti nuo to sąjūdžio nuošaliai. 
Galėtų susidaryti lietuviškoji 
sekcija prie to socialinio — dar-
bininkiško sąjūdžio, ir tai būtų 
teigiamas veikimas kovoje prieš 
raudonųjų barbarų užmačias 
savo imperialistiniams tikslams 
panaudoti darbo žmogų. 

Socialinių studijų mokykya 

Chicagoje veikia labai priei
nama socialinių-studijų mokyk
la, vadinama "Sheil School of 
Sočiai Studies". Si mokykla 
yra skirta ne diplomatams dau 
ginti, o išplėsti savo išsilavini
mą ir į ją įstojant nereikia-
laujama jokių egzaminų nei iš
eito mokslo pažymėjimų. Su
mokėjus 3 dolerius įstojamojo 

Kaip pats jubilejus yra dvily- : paslaptis 
pis, taip ir jo minėjimas veik | 

rizontan benirstanti saulė. Kiek 
gundo ji iš tolo, tiek subliūkš
ta tikrovėje. Tai skaudi kiek- P a r e n g t a s ir netrukus bus pa
viene mūsų, laimės donžuanų, s k e I b t a s - Grįžo susimąstęs. Ta | 

mintis, kad jis jau savo darbą 
yra baigęs, turėjo atsiliepti ir f. Girnius 

PASKUTINĖS VYSK. P. BOČIO DIENOS 
J. VAIŠNORA, M. I. C. Italija 

gulėdamas lovoje, sušaukė ma
rijonų vyresnuosius, pats jį pa 
skaitė ir priėmė priesaiką iš 
naujų vadovybės narių. Rytais 
dar bandė keltis laikyti šv. Mi
šių, bet rugsėjo mėn. 28 d. 
koplyčioje apalpo ir buvo iš
neštas be sąmones. Tą patį ry
tą buvo suteikti jam Šv. Sak
ramentai. Sukviestas gydytojų 
konsiliumas konstatavo tą pa
tį, patardamas ligonio neišleisti 
iš akių, nes katastrofa gali 
įvykti kiekvienu momentu. Šv. 
Tėvas, sužinojęs apie sunkią 
vysk. Bučio ligą, telegrama at
siuntė specialų savo palaimini
mą. Ligonis dėl to labai apsi
džiaugė, jaudinosi ir rūpinosi, 
kaip čia tinkamai padėkoti. 

Vaistai, priežiūra, ramybe 
padarė tai, kad po poros savai
čių, kiek atsigavo. Pranyko tas 
ligos metu buvęs'minčių sutri
kimas, vėl ėmė orientuotis lai
ke. Gydytojas leido laikyti šv. 

N u k e l t a į 7 pusL 

nistams šis klausimas yra gana opus. Mat, jie daug belaisvių mokesčio galima visą semestrą 
išžudė, o kitus tiek prikankino, kad tikrai daug dalykų galėtų 
pasakyti vakarų pasauliui apie neapsakomus komunistų žiau
rumus. 

Tie visi klausimai kaip tik ir stovi ant kelio susitarti. 
Norėdami taikos sąjungininkai turi pasirinkti gen. Vanden-

bergo ir gen MacArthuro kelią, kuris yra greitesnis ir sėkmin
gesnis: bombarduojant Mandžiūriją, sunaikinti komunistų mi-
litarinius lizdus. Šitą atlikus, Korėjos komunistai besąlyginiai 
pasiduotų. Pasitarimais ir net susitarimais komunistų agre
sijos nesulaikysi. 

Respublikonų susirūpinimas 
Vidaus politikos dalykų žinovai ne taip jau šviesiomis spal

vomis piešia respublikonų partijos laimėjimų viltis 1952 metų 
rinkimuose. Jos kova būsianti sunkesnė negu 1948 m. rinki
muose, kurių metu ji turėjo savo kontrolėje daugiau atskirų 
valstybių, negu turės 1952 metais. Todėl partijos vadai ir jieš-
ko populiaraus kandidato į prezidentus. Dauguma jų nori pri
kalbinti gen. Eisenhoverį kandidatuoti respublikonų partijos są
rašu. Jie nemano, kad sen. Taftas turi progos būti išrinktas. 

lankyti paskaitas nemokamai. 
Šioje mokykloje galima moky
tis kalbų (pvz. ispanų, pran-- x , , . - . . . . . , ,no Įstaigoms ir šiaip jau pazjs-
euzų), kalbėjimo technikos (su- ' . . _ v. r , 

. . \ . \ . J V1 . , . tamiems pranešimą, jog pasi-

"Kaip man gaila to balto 
senelio, 

Kurs užstojęs ant amžino kelio, 
Jau nekelsis ant vargo balsų..." 

O buvo įa ip įprasta: vos ryt 
metinfts varpelis suskambėda
vo, žadindamas vienuolius kil
ti iš miego, tyliai prasiverdavo 
durys ir senelis vyskupas lėtu 
žingsniu eidavo jau į koplyčią 
pagarbinti Viešpaties. O ir die
nos metu dažnai jį rasdavai be
klūpantį ir bekalbantį brevio-
rių, nors savo rytų apeigose 
tai jam buvo neprivaloma. 

Dar Vokietijoje bebūnant te
ko girdėti, kad 1948 m. lapkri
čio mėn. vysk. Būčys, dėl su
silpnėjusios klausos i r senat
vės, buvo išsiuntinėjęs Vatika-

Dalyvaudami Mindaugo krikšto 700 metų minėjimo iškil
mėse, būsinčiose gruodžio 2 d. Aamalgamated salėje, Chicagoj, 
ir savo svarbią tautinę pareigą atliksime, ir pasigėrėsime tik
rai gražia, rūpestingai suruošta programa. 

sirinkimuose), apie darbininki 
jos sąjūdžius, darbo įstatymus, 
muziką, literatūrą, diskutuoti 
tėvų ir vaikų problemas, išeiti 
pradinį žurnalizmo kursą bei 
studijuoti vaidybos meną; atei
na literatūros profesoriai iš 
universitetų analizuoti naujų 
knygų, bei politinių mokslų pro
fesoriai — svarstyti naujų so
cialinių reiškinių. 

Artimiausios paskaitos: lap
kričio 30 d. 8 vai. v. J. Chakia-
mury paskaita apie šių dienų 
socialinies sąlygas Indijoje, šeš 
tadienio rytais 9:30 vai. prof. 
M. E. Carroll dėsto apie nau
juosius autorius, o 10:30 vai. 
ryto prof. E. Cardinal dėsto 
apie socialines, ekonomines ir 
politines dabartinės Europos 
problemas. 

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti : Sheil School of So-

traųkįąg iš viešojo gyvenimo ir 

Kai 1948 m. vasarą leidosi pri
kalbamas išvykti su visais Ro
mos marijonais į Šiaurės Itali
ją, netoli Bolzano, tenai, matyt, 
kalnų oras seneliui netiko, jis 
tuoj susirgo ir reikėjo su var-
£u gabenti į Romą. čia tuoj 
sustiprėjo, pasveiko ir daugiau 
iš Romos kojos nekėlė. Pakal
bintas bent trumpam laikui iš
važiuoti pailsėti, atsakydavo 
kad vis turis skubių, neatidė
liotinų reikalų. 

Tarsi nujausdamas savo gy
venimo pahaigą. su dideliu in
tensyvumu tvarkė savo rank
raščius, davė broliams perraši
nėti, raštus sudėliojo į atskiras 
bylas. Kelis mėnesius pašventė 
bediktuodama? prof. Z. Ivins
kiui savo atsiminimus, kurių 
susidarė 262 mašinėle rašyti 

'\mnm^ 
_ i jissimoĮį 

TAUPYKIT REGULIARIAI, 
KAD TURĖTUMĖT PELNO.. 

TAUPYKIT PAS 

todėl Ctelsie jam nepaskaitoma I puslapiai. 
už b loW\ je i kada nepadarys | Didžiausias šventos atminties 
reikiamų" Vizitų, ar nedalyvaus, vyskupui vargas buvo su klau-
kur jam reikėtų dalyvauti ir sos žymiu susilpnėjimu. Negir-
neatliks kitų mandagumo pa- dėdamas, ka* aplinkui kalba-
reigų. Tačiau 1949 m. rudenį |ma, o ir pokalbiuose sunkiai iš-
atvykęs į Romą, nors radau 
vysk. Bučį labai pražilusį (bu-
bau nematęs nuo 1939 m.), sun 

girsdamas. kas jam sakoma, 
pamažu išsijungė iš kasdieni
nio gyvenimo. Tada dar labiau 

& LOAN A8SOCUTION 
1800 So. Halsted St Chicago 8, Illinois 

Telefonas: HAymarket 1-2028. 
Palandot: Pirmadieniai!, antradieniaii ir penktadieniais nuo t ryto 
I 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 0 ryto ik 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo » vaL ryto iki 12 vidudienio. 

/ 

kiai girdintį, bet vis dar švie- j susikaupė savyje ir pasiliko tik 
saus proto, stiprios atminties ir i su savo mintijimais, vienišais 
paskendusį savo darbuose. Svei j mąstymais. Buvo* pastebima, 
kata niekad nesiskundė, būda
mas įsitikinęs, kad Romos oras 
jo sveikatai geriausiai tinkąs. 
Dėl to paskutiniais metais nie
kad nesusigundė išvykti kur 
nors atostogų. Net ir vasaros 
karščius praleisdavo Romoje. 

cial Studies, 31 East Congress 
Str., Chicago 5, UI; tel WA-
bash 2-1159. 

kad vis labiau kreipia savo 
žvSgsnį į praeitį ir iš ten ima
si savo išvedžiojimams bei 
sprendimams argumentus. Ši
tokioje būklėje sunku buvo se
neliui eiti su realiu šiandieniniu 
gyvenimu. O čia ant pečių gu
lėjo visos marijonų vienuolijos 
vadovavimo našta. Nekartą dėl 
•nenugirsto, arba klaidingai nu
girsto dalyko, kildavo nesusi-

Įsigijimui geresnių baldų ir namų reikmenų, lankykite savo | 
kaimyninę krautuvę. Jūs visuomet galite pasitikėti, kad bosite tei
singai aptarnauti ir už žemesnes kainas. Pas mus yra garsių fir
mų kaip Universal Gas plytos, Englander, Seal y ir Columbia lovų 
spiruoklės ir matrasai ir daugybė kitų žymių firmų gaminių, kurie 
yra perdaug skaitlingi, kad juos galėtume Čia išvardyti. 

50UTHWEST FURNITURE CO. 
South Western Avenue 

Atidarą pirmadienių ir ketvirtadienių vakarais iki 9:30 ir 
sekmadienį n,uo 11 vai. dieną iki 5 vai. vak. 
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Groja jungtinis 
AKEUO ir PAKŠTO 

O r k e s t r a s 

lietuviu Auditorijos Didžiojoje Salėje Rožiij Vakaras! 
įvyks šežtad , gruod. ld., 1951 3133 So. Halsted* St. 

* 

Pirmosios viešnios bus apdovanotos rožėmis. 

SALĖJE STALIUKAI SO GREITO IR MANDAGIU 
PATARNAVIMU. 

Pradža — 7-tą valandą vakaro. 
Kviečiame visus atsilankyti. . • RENGĖJAI 

žvilgsnis į 700 metų Į J ^ " S "* " 
> 

praeitį 
CLEVELAND, Ohio. — Tuo. 

jau po iškilmingų pamaldų di
dingoje šv# Jono katedroje, kur 
rimtai skambėjo Čiurlionio vy
rų choras ir kur didžiausią šven 
tovis tikinčiųjų dalj sudarė lie
tuviai, erdvioje ir moderniško
je šv. Jono kolegijos salėje (vy
ko 700 metų sukakties nuo ka
raliaus Mindaugo krikšto minė
jimas. » 

Sudarius vrezidiumą iš visų 
didžiųjų liet. organizacijų atsto 
vų, minėjimo svečias dr. A. 

tis savo išsamioje paskaitoje 
stabtelėjęs ties svarbiausiais 
Lietuvos kariuomenės kovos 
ir gyvenimo etapais, padarė šią 
išvadą: 1. Be kariuomenės ne
būtume turėję nepriklausomy
bės; 2. taikos metu kariuomenė 
buv- atskira tautog mokykla, 
kuri pilietį švietė, mokslino epe 
cialybių, lavino fiziniai ir įdiegė 
krašto meilės:" 3. įvairūs pasi
priešinimai, partizaniniai veiks
mai su bet kuriais priešais — 
komunistais ar vokiečiais — 
įvyko tik karių dėka. Jų drąsa 
ir nenugalima dvasia prijungė 
ir civilių gyventojų, kurie bend-

lą — naikinti komunizmą ir, į Luksemburgas ir "Linksmoji Čiurlionio ansamblis ir t.t. 
nežiūrint aukos didumo, at- našle". j šiam entuziastingam ir ta-
pirkti'Tėvynės laisvę. : M i n S j i m o d a l y V i a i > p i r m ą kar lentingam akt. P. Maželiui lin-

Susirinkusi pilnutėlė lietuvių j gįr(įedami ir matydami Cle- ketina su nepalaužiama nener-
salė su pasigėrėjimu išklausė j v e l a n d e o p e r e č i ų i š t r a u k a s l i e . gija ir karšta meile ir toliau 
sol. V. Bakūną, deklamuotoją tnyių k a l b o j e p u i k į ą v a i d y D ą , puoselėti lietuvišką sceninį žo-
J. Stempuži ir rašytoją B. Ali- s k o n i n g u g s c e n o v a i z d ž i u s įr dį. 

skambius solistų balsus, nepa- S 
geilėjo katučių ir tikisi, kad ir ! 
ateity clevelandiečių mylimi ar- j 

JARABAK DRUGS 
139th & Main Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

ISPILDOME VISUS RECEPTUS 
LAIKOME DEGTINĘ IR VYN4 

KALBAME LENKIŠKAI 

giną. 
Juliaus Kazėno vedamas vy 

rų oktetas savo karių dainų tu Trumpai 
rėjo išpildyti du kartu daugiau ' S 3 f 4 a S T 2 S ^ ^ ^ B a t f o 5 5 ^y^aus s u r e n g t M ^ U i i l i į i i 
negu buvo programoje numa- p l a t e g n e i r ^ S - a n e programa. s i s vakaras lietuvių salėje davė 

! gryno pelno $200,58, kurie bus 
Sukaktuvininką pagerbti sce- | p e r s i u s t i į B a l f o centrą* 

noje pasirodė jau keletą mene- . L i e t Susivienijimo 136 kuopa 
sių negirdėtas Ciurlionies an- ' g r u o d ž i o 1 d> r e n g i a šokių va-
samhlis (kurio solistas ir re- k a r ą g u p r o g r a m a lietuvių sa-

"Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu ziniu. 

tyta 
Penktadienio vakare Lietu

vių radioj valanda patiekė B. 
Augino montažą "Prie Nežino
mojo Lietuvos kareivio kapo". 

PETRAS MAŽELIS — 
SUKAKTUVININKAI? 

Aktorius, dainininkas, šoke 
ias. režisierius Petras Maželis, I "Anksti rytą atsikėlus", 
•I I 

jninit jo 10 metų scenos darbo J aš maža? buvau", solo partijas 

žisierius yra P. Maželis) su kie* 
pasikeitusiais choristų veidais. 
Iš jaunų naujų krūtinių pasilie
jo liaudies harmonizuotos dai
nos: "Karvelėli, mėlynasis". 

"Kai 

lėje. Pradžia 7 vai. 
Spaudos kioske gauta naujų 

žurnalų, knygų, kalėdinių at
virukų. Atdaras sekmadieniais 
po liet. sumos šv. Jurgio para
pijos salėje. S. G. 

naudotojus; 4. karys budi vi 
suose pasaulio kontinentuose įr 

4r 

Kučas, Scrantono universiteto i 
• romis jėgomis muse ir mus įs-

profeeorius, giliomis istoriko / . . . . . . 
akimis perbėgo ano meto Euro
pą, ilgiau stabtelėdamas ties 
Lietuvos karalystės pirmuoju 
valdovu Mindaugu, jo krikštu 
ir to įvykio reikšme tolimes
niam Lietuvos valstybės ir lie
tuvių tautos socialiniams, poli
tiniam ir kultūriniam gyveni
mui. Prelegentas populiariu 
stiliumi, neperkrautu datomis 
ir vardais, tikrai privertė klau
sytoją tikėti mūsų Tautos him-
no žodžių prasme: "Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę semia*. 

Savo sveikinimo žody latvių j 
atstovas rašytojas Ewu Skuje-
nieks pažymėjo, kad latvių' ra- ' 
šytojai ir poetai yra sukūrę 
nemaža, kūrinių, kuriuose pa-
vaizduota Mindaugo epocha; 
latviai į Mindaugą žiūrį kaip į 
gabų aisčių giminių vienytoją. 

susirinkusieji minėjimo daly^ 
via» nutarė priimti sveikinimo 
rezoliucijas popie&ui Pijui XII, 
praz. Trumanui, Clevelando ar
kivyskupui ir Ohjp valstybės 
gubernatoriui Lausche. 

Koncertinėje dalyje solistai 
J. Kazėnas ir J. Krištolaitytė, 
dsklamuotojai J. Gatautis ir J. 
Stempužis išpildė gražią tai su
kakčiai programą. Akademija 
baigta "Lietuva, Tėvyne mū
sų". 

sukaktį, pereitą sekmadienį bu
vo pagerbtas gausių Clevelando 
lietuvių, 

Lietuvių salėje pats sukaktu
vininkas minėjimo metu sudai
navo dvi liaudies dainas, po vie
ną ariją iš "Martcs" ir "Aidos" 

dainuojant sukaktuvininkui. 
Kiek P. Maželis svarbus ir 

vargiai pakeičiamas asmuo Cle
velando lietuvių sceniniame ir 
bendrai kultūriniame darbe, ga
lima spręsti ir iš jį ta proga 
sveikinusių skaičiaus: Balfo vi-

ir kartu IBU Kaune D. T. opere- I si trys skyriai, Kult. Fondas, 
tes soliste S. Kudokiene išpildė i Ateities klubas, Tremtinių drau 

kur jis bebūtų, turi vieną tiks- ištraukas iš operečių "Grovas ! gija, skautai, teatro sambūris, 

ALBINAS BtNiULIS 
ATLIEKA PERRRAUST¥MUS 
Ir įvairių daiktų pervežimus. 
Taip pat persiunčiame į užsienį 

pakietėlius įvairaus maisto. 
Krieptif: 

8RS4 SO. H ALSTED STB. 
Tel. DAnube 6-3245 

^ 

fcio reikšmingo įvykio minėji
mas bendrai nepraėjo tokia 
nuotaika, kokios tikėjosi Cle
velando lietuviai. Katedroje tik 
prieš pamokslą buvo užsiminta, 
kad šv. mišios užprašytos lie
tuvių minint 700 metų sukaktį 
nuo krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje, bet pamoksle šis įvy
kis visai neminėtas. Nors ir 
stiprus Ciurlionies vyrų choras, 
bet be vargonų gotikinės kated
ros skliautuose nebuvo įspūdin
gas. 

Iškilmingo akto metu pasiges 
ta scenos papuošimo tautiniais 
f enklais ir pan. Buvo jaučiama 
organizacijos trūkumas. 

\ 

• 

SEVVING MACHINE SHOVV! 
—— 

t 
Šeetie 

ten&lfoną/ 
fėwfof martine itot 

csn't c/og orjam! 

w a Mes Lietuvos kareivėliai 
Tradicinės Lietuvos kariuo

menės šventė Clevelande buvo 
atšvęsta Padėkos dieną. Sugie
dojus ' Marija, Marija", £on. 
K. TaJlat Kelpša savo atidaro
majame žodyje užakcentavo, 
kad "Vasario 16 aktas būtų 
likęs tik popieriuje, jei tauta 
nebūtų pasiryžusi ginti kraštą 
ginklu. Pagerbtas minėjime da 
lyvavęs karys — veteranas gen. 
VI. Nacius-

I >.• . i - - neb#ra daugiau užsikimšimo ant JŪSŲ siuvamos 
mašinos, dol tiuly su#iraizgymo ar susipainiojimo. Nebe
reikia aikvoti nei laiko nei pinigų, Saukiant pataisymams. 
Šis patentuota* Nevr-Loek-apsaugoja Free-Westinghouse 
siuvamą mašiną nuo užsikimšimu, koki kad būna ant 
paprastų siuvamų mašinų. Atvykite šiandien! Pamatykite 
Šį naujausią elektrinės siuvamos mašinos stebuklą! Taip 
pat pamatykite ir kitus įrengimus, kurie siuvimą padaro 
tokiu maloniu, apie kurį jūs tik galėjote svajoti. 

Portable. Co«*oJ* ir S>lalo modeliai su Nevr-Lock 
nuo $129.95 ir aukščiau * 

PAMATYKITE ŠIUOS NAUJUOSIUS ĮRENGIMUS, 
KURIU JOS VISUOMET PAGEIDAVOTE 

• Greičiausias namų-tipo siuvimo 
įrengimas 

• Akimirkos kontroliavimas dėl 
siuvimo, pirmyn ir atgal 

• Rieda virš sagučių, siūlių ir sto
rų sulenkimų 

• Įmontuota mašinoje lempa 

Raytheonfy 

—m • 

I 

Patented Nevr-Lock -
createst advance since 
mvention of eleetrte 

sewing machines 1 

20-YEAR 
W*tTTEN 

GUARANTĮE 

I 

M*odelių Knygos Prenumerata su 
Kiekviena Siuvama Mašina! 

Su kiekviena FREE-VVESTINGHOUSE siuva
ma malina, kurią jus perkate pas mus, jūs pa
sirenkate vienų metų prenumeratą iš Simplicity 
ar McCall's modelių knygos. 

-

PATOGŪS 
* i 

MĖNESINIAI 
MOKĖJIMAI 

D AB AE! Jūs galite turėti nuosavą FREE-VVESTING-
HOŪ3E tik už 20c į dieną! Ir mes jums atskaitysime 
už jūsų seną mašiną iki $60.00. 

Atvykite šiandien — arba pašaukite mus dėl 
nemokamo namie ji demonstravimo! 

E 

PRECISION-BUILT IN AMERICA BY AMERICAN CRAFTSMEN 

"FOLLOW THE TBAFIC TO ..." 

\ 

TE BROS. 
2301-09 W. TAYL0R ST. TAylor 9 

UPĖN MOMIA l. 1HIKM)AY ĄN» *A£lfft|>At' EVENIMG* TO 9 P. M. 
9100 

<s* 
Rectangular 16 inch. Table .• $ 1 9 9 - 9 5 
Rectangular 17 inich. Table $ 2 2 9 - 9 5 
Rectangular 20 inch. Table $ 2 7 9 - 9 5 
Bectangular 17 inch. Console $ 2 9 9 - 9 5 
Teievision,Radio-Phonograph combination $ 3 9 9 - 9 5 

Nepadarysite klaidos pirkdami Televizijos A-
paratą iš Budriko. Patelefonuokite CAlumet 5-
7237, o jums Budrikas pristatys Televiziją į na
mus išbandymui DYKAI. Lengvi išmokėjimai, tik 
25c į dieną, įmokant 15 nuošimtį rankpinigių. Krau 
tuve atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vako 

JOS. F. BUDRIK 
Ę I N C 0 R P 0 R A T E D ~ 
^ 3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7237 E 

<ą Budiįko tadijo programa traiuiliuojama ka* sekmaT "*~ 
30 P. M. vakare (Chica«os laiku) iš 50 tūkstamiu u^ttl "~ 
CTL BtotieB, 1,000 kllocyclau. tūKstancų Watta ^ 

= 3 ^ l ^ f f 1 f f f f ?? ! I f 1 t {11 f f f t f t f t ? ! f f ! t ? f f f f f f j t f t f | f t j | t t T : 

—• lijetuvįįka Budijko radijo 
•"•* dienj 5:S 

i • 
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"Dainavos" religinis koncertas 
Oratorija "Stabat Mater" Šv Kryžiaus bažnyčioje 

ANTANAS NAKAS - NARVYDAS, Chicago, 111. 

Šių metų lapkričio men. 25 torius susirgo, ir paskutines 4 
d. Chicagoje, šv. Kryžiaus baž- veikalo dalis parašė Todalini, 
nyčioje |vyko religinis koncer- r cik keletui metų praėjus, Ros 
tas, kuri suruošė "Dainavos" :,.r i pats užbaigė visą veikalą, 
meno ansamblis. Buvo išpildy- dėdamas ir 4 likusias vei-
tos 5 bažnytinės giesmės ir vi- ! io dalis. Pirmą kartą orato-
sų muzikes mėgėjų seniai lauk- ja buvo išpildyta Paryžiuje 

42 m. Šis veikalas populia-
s dėl savo nepaprastai gražių 
elodijų ir gracioziškos bravū-
s taip charakteringos Rossi-

r o kompozicijoms. Kas liečia 
^liginę veikalo formą, tai ji 
)li nuo pripažinto bažnytinės 
luzikos stiliaus, kaip pvz. Be-

.iliozo arba Verdi "Reąuiem". 
^pie šios oratorijos muzikinj 
•tilių buvo pareikšta labai daug 

KUNIGAS IR MENAS 

toji Rossinio oratorija "Stabat 
Mater". 

Oratorija yra muzikinė kom
pozicija, susidedanti iš solo par 
t i jų, choro, lydima orkestro ar
ba vargonų, be akcijos, kostiu
mų ir scenos. Rossini oratorija 
yra tiek populiari ir visų mė
giama, kad ją atlieka visi pa
jėgesni meno vienetai visuose 
pasaulio karštuose. 

"Dainavos" ansamblis pasi- vairių nuomonių, tačiau geriau 
rinkdamas šią kompoziciją mū- s i*s apibūdinimas yra paties 
sų neapvylė ir atsilankiusiems kompozitoriaus, kuris savo 
i kencertą suteikė valandėlę me draugui Hilleriui pastebėjo, kad 
nino pasigėrėjimo. j ° "Stabat Mater" parašyta 

Rossini mums daugiau žino- "mezzo šerio" (vidutiniško rim-
mas kaipo vertingas žaisminio tumo) stiliuje. 
kolorito pasaulinės muzikos kū- Pirmoje koncerto dalyje miš-
rėjas. Mažiau žinomos jo reli- rus choras atliko Sasnausko 
ginio turinio kompozicijos kaip "Apsaugok Augščiausias", S. 
pav. "Likimai, Viltis ir Gailės- Navicko "Tremtinio maldą" ir 
tingumas", "Mažosios Mišios", J. Siniaus "Skausmo Kryžke-
Tantum Ergo", "Quoniam" ir iėj", o vyrų choras L. J. Šimu-

"Salutaris". BūdamasSnoderni- čio "Maldą už Tėvynę" ir T. 
nes italų muzikos mokyklos stei Brazio "Resposorium". Labiau-
gėjas ir operų kompozitorius, šiai chorui pavyko Sasnausko 
savo religinės muzikos veika- kompozicija. Čia dirigentui pa
luose n ^ a l ė j o išvengti pasaulie- sisekė išgauti subtilus -pianis-
tiškos muzikos įtakos. Tatai simo su crescendo iki šviesaus 
labai žymu i~ jo oratorijos kai- fortissimo. Balsų išlyginimas 
kuriose vietose. šioje giesmėje ypač buvo geras. 

"VVilliam Tell" buvo paskuti- Vyrų chorui gerai pavyko Bra-
nis jo veikalas, sukomopnuotas zio ir Šimučio giesmės. Sultin-
scenaL Po ilgesnės pertraukos gieji besai ir neblogi tenorai I oratorija. Ji turi 10 atskirų 
1832 m. kompozitoriaus drau- parodė, kad vyrų choras pajė-i dalių ir duoda galimybę pasi-
gas Agnado patarė jam para- gus atlikti ir sudėtingesnius I reikšti ne tik chorui, bet ir so-
šyti "Stabat Mater". Šis veika- veikalus. Dirigentas turėtų šį listams: dviems sopranams, te-
las buvo dedikuotas ispanų mi- ansamblio vienetą daugiau kul- norui ir bosui. 
nisteriui Don Valerą ir nebuvo tivuoti ir dažniau su juo pasi- j Pirma oratorijos dalis "Sta-.1 koncerte išpildytos giesmės. Ji 
skirtas viešai atlikti. Bekom- rodyti koncertuose. Siniaus kom bat Mater dolorosa" pasižymi P i l n a gyvybės ir ekspresijos, 
ponuodamas veikalą, kofcpozi- pozicijoje solo partijas su cho- 1 dramatine nuotaika, kurią cho- Labai gaila, kad fuga, užgesus ji 

bažnyčioje Šviesai, negalėjo bū- i i 
ti atlikta iki galo. Tik po il
gesnės pertraukos choras pa
giedojo jos užbaigą. Choras šią 
fugą turėtų turėti nuolatinia-

dijavimas, įsigilinimas į veikalo 
charakterį bei turinį, yra pir
maeilis choristo uždavinys. Ge- I 
riausias choro dirigentas nieko 
negalės padaryti, jei nebus pri 

DAR TURI VILČIŲ 

Britanijos valdžios pareigūnai dar turi vilčių sau palankia 
kryptimi išspręsti santykių su Egiptu reikalą, pasitikiėdami, 
kad netrukus sugrius dabartinė Nahas Pasha vyriausybė. Bet 

silaikoma šių paprasčiausių rei- i gali būti ir taip,: "kol saulė patekės, rasa ir akis išės"... 
kalavimų. Klausytojų širdyse 
už choristų pasišventimą ir dar ^y ^ 
bą jie visada suras nuoširdžiau- II — ^ 
sią padėką. Didelis nuopelnas 
už suruoštus koncertus tenka 
visai "Dainavos" ansamblio vai 
dybai, o ypač jos pirmininkui 
A. Dzirvonui. 

Dailininko A. Valeškos "mo-
zartiškom spalvom" išpuošta 
Šv. Kryžiaus bažnyčia buvo tin 
kamiausia vieta šiam religiniam 
koncertui. Dabar ji yra viena 
gražiausiųjų bažnyčių Chicago
je. Tai kun. . . . Linkaus nuo
pelnas. Palinkėtma jam, kad 
jis šią bažnyčią dar papuoštų 
naujais vargonais. 

Sherman 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

KUN. A. LINKUS, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, daug rūpi
nasi parapijos ir visuomeniniais reikalais. Ypač daug širdies 
įdeda į Labdarių S-gos reikalus. Pastaruoju laiku jo rūpesčiu, 
padedant para piečiams, naujai išdokoruota bažny.čja, įdėtos 

naujos g.rindy», kurios žavi savo mąnįšiąumu. 
("Herald American" kliše) 

ranas D. Stankaitytė ir bosas 
J. Raudonis. 

ru gerai pasiruošę atliko sop-1 ras vykusiai perdavė. Iš kitų 
oratorijos vietų su choru ypač 
pažymėtina "Eia Mater" ir pas-

Antroje dalyje buvo atlikta jkutinioji dalis "Sempiterna sae 
cula, Amen" — fuga. Pastaroji 
yra viena iš gražaiusių oratori
jos dalių, reikalaujanti iš cho
ro daugiau prityrimo, negu ki
tos veikalo vietos, arba šiame 

Kiekvieną sekundę 
Amerika gėrisi 
trim išgėrimais 

f I1REE FEATHERS 
šiandienines Three Fca-
ther* |K>puliartuna*» įro
do, jog švelniausi gėri
mai greičiausi laimi drau-
gųl Tiksliai pagaminta 
būti A įnori ko- puikiau
sia '•Wended*' degtino, 
nenuostabu, kad Jos pui
kaus skonio pareikala
vimai anga ir aiųca! Va
lys išbandyk U poputtarę 
Three I<VatIiers — šian-
lien! 

BLENDED WHISKEY. 86.8 PR00F. 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS. THREE FEATHERS DISTILLING C0.( fjkĖ^Ū^iti 

. 

me savo repertuare ir ją kuo 
dažniausiai atlikti, šią oratori
jos dalį galima klausytis daug, 
daug kartų, tada tik pajunta
ma visa jos verybe ir grožis. 

• 

Oratorijos dalis 'Cuius ani-
mam" tenorui solo, duetas 2-
ms sopranams "Quis est homo" 
ir kvartetas "Sancta Mater" 
parašytas daugiau operiniame, 
negu bažnytiniame stiliuje, rei
kalaujantis iš soljstų didelio 
balso lankstumo, ypač užbai
giamoje kadencijoje. Tenoro 
solo partiją atliko W. Conroy, 
sopranų — Ona Pieža ir S. A-
domaitiene. Solistai buvo labai 
gerai pasiruošę ir susirepeta-
vę ir jų balsinė medžiaga visiš
kai atitiko šio veikalo reikala
vimus. Boso partiją vykusiai 
interpretavo J. Vaznelis. Var
gonais labai gerai pritarė B. 
Conroy. Stp. Sodeikos asmeny
je ansamblis turi vertingą me
no pajėgą. Iš girdėtų koncertų 
jis pasirodė ne tik kaipo geras 
choro dirigentas, bet ir kaip 
geras pedagogas. Palaipsniui 
imami ir sudėtingesni muzikos 
veikalai. Atkreipus tinkamą dė
mėsi į dikciją, balsų išlyginimą 
ir intonaciją, ateity choras gali 
pasidaryti labai vertingu meno 
vienetu. Tačiau choro pajėgu
mas priklauso ne vien nuo di
rigento, bet taip pat ir nuo pa- ; 

čių choristų. Lankymas repeti
cijų, kantrus ir kruopštus, pa
dedant dirigentui, partijų išstu-

TELEVIZIfOS OI RADIJO 
TMSYMAS - PARDAVIMĄ* 

1 Li D Anui* 6-KRR7 

DAINA TEIEVISION C0. 
3120 So. Halsted Street 

LAIKAS BĖGA 
Kalėdų Šventes 

jau čia pat 
Ateikite Ir pasirinkite Kalė

doms dovanas pas Budrika. 
Astrologiškai kalbant, žmones 

m i nojau t i dabar gimtadieni, pa
eina po ženklu Saggitarius. .lie 
myli keliauti, pa/i>ta įstatymus, 
finansus, jn.liiiku ir myli gimta
dienio dovanas. 

Kalėdines atvirutės su lietu
viškais sveikinimais, rekordai 
(plokšteles), rašomosios mašinė
les, laikrodėliai amerikoniški ir 
šveicariški, auksiniai žiedai, dei
mantiniai žiedai, auksinės rašo
mos plunksnos, perliniai karoliai, 
gražios spilkutės, kryželiai, len
ciūgėliai, elektriniai laikrodėliai, 
sidabriniai stalo setai — peiliai, 
šakutes, šaukštai; elektrinės brit-
vo8, toasteriai.j lempos, televizi
jos aparatai , radijos, siuvamos 
mašinos, skalbiamos marinos, pro 
sijimo mašinos: elektriniai ir ge-
siniai pečiai, elektriniai šaldytu
vai, dulkių valytuvai, namams 
baldai, minkštos kėdės, hotelio 
lovos, miegamojo kambario se
tai, karpetai (kilimai). Viskas 
kas reikalinga namams rasite čio
nai pas Budrik*. Ypatingai kada 
dabatį §inj»rantro8 krautuvės už
sidarymo Išpardavimas, parduo
dama su didele nuolaida ir leng
vais išmokėjimais. 

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

CAlumet 6-7287 
Jirautuve atidarą pirmadienio 

ir ketvirtadienio vakarais. 

Budriko lietuviška radijo pro
grama leidžiama kas sekmadienį 
6:30 P. M. vakare Chicagos lai
ku iš WCFL radio stoties,' 1,000 
kilocycles. 

Vyraujanti rūbų krautuvė 
vyrams pietinėje miesto da
lyje, 

T u r i 
didelį pasirinkimą 

P 8 ALTŲ 
RUDENINIŲ IR ŽIEMINIŲ 
1OIK# vilnoniai. Iš geriausių 
medžiagų. 

Normaliai $85.00 
parduodami 
už 

vertes, 
$59.00 

K O S T I U M A I 
su 2 poroms kelnių 

Elegantiški ir Pirmos rūšies. 
Kitur moktHumėt už juos 

$15.00 iki $20.00 
daugiau, čionai nuo 

$49.50 iki $95.00 
ŽIEMINIAI ŠVARKAI 

k e l i a m e $ 1 4 9 5 
pasirinkime ™ * * M 

ir augščiau. 

SKR.Y B E L Ė S C A X T O N 

Nuo $7.50 iki $20.00 
Didelis pasirinkimas marškinių ir kitų 
dalykų, kurie yra reikalingi vyrams 
elegantiškam apsirengimui. 

UŽ G R Y N U S P I N I G U S 
. A R B A K R E D I T A N 

Atidarą Pirmad. ir Ketvirtad. 
vakarais iki 10 vai. 

ir Sekmadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų 

f 
J 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracu*. 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą. 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL, UŽSAKYMĄ 
J . 

> 

; 

• 

ROOSEVELT FURNITURE C0.f Inc. 
LIETUVIŲ KKRAUTUVfi 

2310 VVEST ROOSEVELT KD. SEeley 3-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30 

Sekmadieniai* nuo U vai. rvto • iki 4:30 po pietų 

* • — # 

<f • = ^ 

y i3&f& • • • Taupyk i t e saugia i i r už t ik r ins i t e savo a te i t i 

STANDARD DABAR MOKA 
DIDESNĮ DIVIDENDĄ 

TURTAS $31,000,000 
ATSARGOS* FONDAS $2,900,000 

Federal Savinas & Loan Insurance Corporation bei Federal Home Loan Bank System narj> 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N ASSOCIATION O F CHICAGO 

4192 Archer Avenue, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

. J U S T I N MACKIEWICH, prez iden tas 

Įstaigos Valandos: 
Kasdien nu 9-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet. 
Ketvirtadieniais nuo '.Mos vai. ryto iki 8-tos vai. vak. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 

^ 

TAUPYKITE ateičiai. Pasidėkite taupomus pinigus \ CHICAGO SAViNGS A N D LCA 
ASSOCIATION, kur kiekviena santaupa pilnai apdrausta iki $10,030/ 
— by an Agency of the United States Government. 

JR visada buvo ir yra išmokamas aukštas dividen- KUR tamsta gali atlikti visus savo ir savo šei'r 
das. ' finansinius reikalus. 

<UR pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareika- ' KUR 27 rnety patyrimas užtikrina visiems saug^ 
žavima. teisingą patarnavimą. 

C 
T>c I paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumim. Mūsų turtas 

virš septynių milijonu doleriu — $7,000,000.00. ___ 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCLATION^ 
i2M South Western Avenue GRovehfll' 6-757." 

J. PAKEL — Prezidentas 

••» • 
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Penktadienis, lapVr. ?0'd.. 1951 

Soclenktyniavimo 
rezultatai KKAL E8TATE HELP WANTED — MOTERYS 

pieno paruošų planas. Ga
minamas sūris — dar že
mos kokybės. Itin blogai pir 
mame š. m. pusmetyje dir-

Kaip žincine, sovietų Są- bo Klaipėdos srities svie 
jungoje yra įvestas soclenk- to pramones trestas (valdy 
tyniavimas, kurio tikslas — tojas drg. Chochlov, vyr. in-
"savancriškoj" formoj pri- žinierius drg. Mikitas)", ir 
versti darbininkus galimai viso to priežastimi nurod 
daugiau pagaminti. tą, kad "pieno priemim 

Kadangi soclenktyniavi- punktų darbuotojai taip pa 
mc pagrinde glūdi ne darbo turi dirbti politk.j - aiš-" IZ*'TZLJZT*!^ ,*««: ŽZJ^L ^M*- *?*"? • P 'HT 
kokybė, bet kiekybė, tai dau Įeinamąjį darbą ir plačiai f n ™ w y 

gumoje vieton naudos gau- ..auaotu visomis va zd.nė- ^ ^ ^ ^ r a ž i a n s p u o ^ a m * N»*>nai s»cWy , o r Cripp.ed 
namą triguba žala. mis agitacijos priemonėmis 4 kamb. name. Visas frontas gra- ' Children and Adults 

Soclenktyniavimo pavyzdį — rodiklių lentomis, sienine žių plytų, su jruošiama pastoge ir 11 S. La Šalie st. Room 1010. 

CLASSIFIED AND HELf WANTED ADVERTISEMENTS 

.«,taii \u-\a. mažam fabrikui, raštine i Excelh?nt opportunity for alert 
ir sandėliui. I62C-I628 So. BIUA accurate 
s'a:i«i Avo. :? mūriniai namai (V.HJ ^_ 

2-jų angštu). Puikiame stovyje, kars IYPIST 
tu vand. šildomi: pageidavus gali* i Starting salary $185 to $190. 
ma užimti dar 25oo kvad, pėdu pio-1 We will train you for positions as 
tas; 6 kamb. butas. Kaina $36,500. I . FnTPMTYMTT HPTTP ATT»PQ 
įmokėti $8.000 arba priims maži ^ ^ I P H U N i i , OPERATORS 
nuosavybę mainais, balansą mokėsi- £<xcellent working conditions. Per-
te kaip nuoma. Agentu bendravimas manent 5 day week. Paid vaca-

PEOGOS — OPPORTUN1TIES PROGOS — OPPORTLMTIES 

SVARBI S PRANEAIMA8 

patiekia "Tiesa", nr. 191, spauda ir pan.". 
kurioje rašoma: 

"Antai, į Adomo Mickevi- ~~ 
čiaus vardo kolūkį atvyko ~ 
sudėtinga MTS kuliamoji 
d a r rUCT>iŪČio 4 d i e n ą . K o l - Atsikurianti J. Karvelio prekybos Į-

o r J ^ monė rtuoagoje. praAo visus meni- j 
ŪklO l a u k i n i n k y s t e s b r i g a d a n inkus, raSytojns. knygų leidėjus ir I 

*A • - * i _x oe- _ _ _ : . . _ kitus suinteresuotus asmenis prisiųsti ; 

tučtuojau išskyrė 35 narius savo kūrln,M pažymus, 
kuliamaiai aptarnauti. Ta- Gr*itu la iku numatoma atidaryti • 

•* r meniniu išdirbinių skyrius, kaip kad 

rūsiu. Apšildymas karštu oru. Di
deli, šviesūs ir saulėti kambariai 
ir daug kitų specialių įtaisymų. 
Tuojaus pat galima užimti. 

FRanklin 2-0390. 

IMMKDIATK OPENING 
Experienced eapable mature woman 
tu act as stenographer (Not over 45 

2020 So. 13th Ave. BroadvieW, 111. v e a™ of age). Excellent work-
"'« <«uniitions. Diversified duties. 1 blokas nuo Roosevelt Rd. 

FRANK *KOSTKA 
3159 W. 26th Str. 
LAwndale 2-1100 

Del blogos sveikatos turi apleisti CiaU nUO p a t darbO pradŽiOS t.uvo Lietuvoje "Marginiai 
. , , . „ „ ^ „ o t o o r ^ H S i r , '^bar šiuo aliku jau galima pauti "»"**. Savininkas parduoda .i kam-
k ū l i m o a g r e g a t a s pradejO , r k t , m A o m a s mašinėles su lietu- k*rlU su vonia namų. Pilnas rūsys. 
$ w t i T r a k . n r i n i n k a « l TonaS vlsku raidynu ir Šveicariškus laik- Centralinta apAHd. 10123 Peorla Arti 
g e s u . 1 Id.KiUlllilHK.aS j u i m a i % / w | # i i i u katalikiškų Ir valdiškų mokyklų. 

| Puiki transportaeija. Veneciškos u-
, žuolaidos: skalbimo mašina: kros

nis ir šaldytuvas. Kaina $8.000 gry
nais. Tuščias. Kreiptis 6916 S. Lowe 
Avo.. AB»'ideon 4-8281. 

Tuzikas, kuriam pavesta 
dirbti su ratiniu traktoriumi 
prie kuliamosios, dirba be 
mažiausios atsakomybes, ne 
rūpestingai prižiūri dirbantį 
traktorių. Del to tą pačią 
pirmą darbo dieną ištirpo 
traktoriaus guoliai". 

rodžius. 
.1. KARVKIJS 

4434 So. Fairfieltl Ave. 
Chicago 112, III. Tol. FKontter «-:W8I 

Pieno produktų kokybė 
Pieno produktų kokybes 

valstybinės inspekcijos res
publikinei \hldybas v H i -
ninkas J. Sckolov savo 
straipsnyje "Pakelti pieno 
pramones gaminių kokybę'* 
("Tiesa", m. 206) rašo: 

"Kuo gi paaiškinti, kad 
respublikos pieno pramonės 
vistik dirba dar nepatenki
namai? Juk 1951 m. pirmo
jo pusmečio bendrosios pro
dukcijos planas nebuvo įvyk 
dytas. Neįvykdytas taip pat 
sviesto, sūrio, pilno pieno 
produktų ir valgomųjų ledų 
asortimentinis planas, pilro 

Saulė šviečia 
ARIZONOJE 

Jei jūs planuojate apsilankyti ar 

NAT'JI 4-r> & KAMBARIŲ mūriniai 
namai idealiuose vietose pietų ir 
pietvakarių miesto dalyse. Kokline.s 
vonios, karstu oru auto. aliejinis Šil
dymas, beržines spinteles virtuvėje 
su "formiea" viršais, elektros ap-

persikelti j mūsų n u o s t a b ^ * ^ ^švietimo įtaisymai, dekoruoti. daug 
kitų patogumų. 

Kainos nuo $14.800 Iki $17.800. 
Valstybę maloniai Ir nuoširdžiai kvi? 
ėiame jus atvykti. 

DUGGAN P.ROTHERS, BUIL.DERS 
7627 S. Western. 
WAlbrook 5-7222. 

jums 

THE STAGGS - BILT 
S-fs miegamaisiais kambarlAis namas 
su eentraliniu (Central duot) apšil
dymu Ir vėsinimu, mūrinčs konstruk 
eiios •earports" (pastoms automo
biliams pastatyti), ir daug: kitu ne
paprastu įrengimų. Tki 1.700 kvadr 
p?du po stogu. Kainos prasideda 

nuo $S.325 iki $9.795. 
JmokPjimal nuo 

$1.275 iki $1.495. 
Del pilnesnių informacini raSykite 

arba »kamV>inkite 

Staggs Constructoin Co. 
2312 N. 32nd St. 

Phoenix, Arizona 
Tel. 6-5860, 5-6841, 

5-5058. 

HFI.P WANTED — FEMALE 

Jr 

\ 

Young Ladies, Become a Registered Nurse 
Accredited School oi Nursing 

Mušt be between the ages of 17 and S0 years and have com-
pleted 4 yearn of hinh school. Book, tuition. nniforms and 
rnaintenanoe farnisJied by the hospital. Modern classroom, die-
tary and chemistry laboratories, and up to date library in the 
nevv nurses home are available for the use of all students. 
Write or phone: 

DRAUGAS AGENCY 
HArrison 7-7042 2334 S. Oakley Ave. 

Next class begins January 30, 1952. 

FOR SALE BY OWNER 

Opportunity for advaneement. t'all 
Mr. ArrUro for fripndly interview. 
Koom 7130, MKRCHANDISK MART 
DElaware 7-1144. 

CLERK — TYPIST 
Permanent position for 

EXPERIENCED TYPPIST 
Grood salary 
37y2 hour 
5 day week 

STANDARD BRANDS, Inc. 
2133 West Pershing Rd. 

Lafayette 3-2700 
MR. BOYCE 

NEEDED AT ONCE 
Registered Nurses for Floor 
duty (All Shifts). Also have 
opening for registered 
Nurse for operating supervi-

.Maisto krautuvė ir užkandine. Ge
rai einą** biznis. B kamb. užpakaly. 
"Namą ifcnuomos arba parduos džlei 
ligos už prieinamą kainą. Visi mo
derniški jrcngimai. Reikia pamatyti, 
kad jvertintumGt. 

4644 VVest 63 Str. 
Telef. POrstmouth 7-9626 

RESTORANAS 
Su gražįom gyvenamom patalpom. 

Puiki vieta, route 66-A, Jolliet, 111. 
Pilnai jrengtas, • pelninga vieta po
rai. Būtinai turiu parduoti, vyras 
KorSjoje. $3,000 arba už geriausią 
pasifllymą. žema nuoma, gera su
tartis. Skambinkite savininkui. 

BErkshlre 7-6931 

CARTAGE BUSINESS 
(ISvežiojimo biznis) 

Seniai įsteigtas, labai didele apyvar
ta. Nepaprasta proga tinkamam as
meniui, žema nuoma, gera sutartis. 
Turi tuojau parduoti dėl kitų inte
resų. Apylinkėje 21st & Peoria St. 
Skambinkite savininkui 

HArrison 7-2522 

SAVININKAS PARDUODA 
Grosernę-mėsinę su gražiu 6 kamb. 
butu virftuj; 2 auto. garažas. Priei
nama nuoma, 5 m. sutartis. Seniai 
jsteigtas įsigyvenęs biznis. Visi mo
dernūs įrengimai. Daug prekių. Pa
matę įvertinsite. Parduoda d€l kitą 
interesą užmiestyje. 4024 S. Albany, 
YArds 7-4474. 

BEAUTY SHOP 

Oompletely equlpped for three ope-
rators busy East 47th. St. Location. 
Well established rents $66.00. Steam 
heat good lease. Mušt be seen to 
appreeiate. Illness forees immediate 
saerifice. 

Call Owner for Appointment. 
DRexel 3-0358 

VALHIŲ KRAUTUVE, gražu* gyv. 
kamb. Orai einą» bizni*, gerai intrigta, 
mod**rnu» irengimai, geroj apylinkėj, pa
togi sutartu, prieinama nuoma. Puiki pro
ga medininkui. Vrrtingao pirkiny*. Sku
biai parduodamas dėl ligot. Reikia ma

tyti įvertinimui. 1038 W. 57th St 
WEntworth 6-1187. 

BEAUTY SHOP 
Good for 3 operators. All nrw modern 
eąuipment. Established for lašt 20 years. 
Reasonable rent; heated. Mušt be seen to 
appreeiate. Real saerifire for immrdiate 
salr dur to illness. 

3558 VV. 5th Ave. NE vada 8-1176. 

KEPYKLA 
Trims kepėjams kepykla. Pilnai jrengta. 
Jsteigta priei 25 m. Pasekmingas biznie
rius — savininkas išeina į pensiją, siūlo 
gerą pirkinj. Ilgalaike nuomos sutartis. 
Pageidavus galima nupirkti namą. Chi-
cago Heights, 25 mylios j pietus nuo Chi-
cago. Telef. Chicago Heights Skyline 
4-0153 arba rašykit — R. A. Schulze & • 
Co., Chicago Heights. Illinois. 

"DRAUGAS* AGENCY 
28 E. iaekMW Blvd. 

Tel.: — WKb«ter 9-8196 
2834 S. Oakley Ava 

Tel. Vlruinia 7-fi«40—7-«ft41 

' • ^ i ^ M ' * 

RKIKAUNOAS BUTAS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ • • ^ • . ^ • ^ 

ATSAKJNGA 3 dirbančių, suaugu
sių asmeny Aeimai labai reikia 2 
miegamųjų neapstatytas ap.šildomas 
butas tolimuose vakaruose ar vaka
rų priemiesčiuose netoli Burlington 
gelžkelio, jei galima. Iki $75. Patys 
isremontuos. Skamb. VVAlbrook 6-
»609 collect 

ATSAKINGA 3-jų suaugusių šeima sku
biai nori gauti 5—6 kamb. neapstatytą 
apšildomą butą. Pageidauja prie South 
Shore arba arti prie I. C. arba Rock 
Island geležinkelkvlinijos. 21 metai gy
vena dabartinėje vietoje. Parduotas na
mas. Geriausios rekomendacijos. Prašo
me pašaukti MIdway 3-2825. 

DRABUŽIU VALYMO krautuve:. 
Geras suknelių, siuvimo ir pataisy
mo biznis, moderni. Jsteigta 25 me
tai. Puiki vieta netoli kryžkelių. Ge
ra sutartis. Nuoma $55. Apšildomas. 
Reikia matyti įvertinimui. Prieina
ma kaina. ,1621 W. Montrose Ave. 
EAstgate 7-0515 — WKllington 5-
7454. 

i Savininkai! 10 metg gyv. dabartinSJ 
vietoj. Atsakingai porai reikia 5 ar 

Į 6 kamb. neapstatyto buto. su ap-
Sildymu. Vakarų daly arba Cicero-
je arti katalikiškos mokyklos. Na
mą pardavė: verčia išsikelti. Ge
riausios rekom. COlumbus 1-1871 

BEAUTY SHOP 
busy loop location, established clien-
tele reasonable rent, good lease, 

sor. Excellent working c o n - j S ^ J S . r ^ r ' 0 . £ S 2 S * J ? d 2 
ditions in small expanding to niness 

2 stores — S apartmonts *<r eottage hospital. Write or call col-
in North Roseland. Apartinents and 
stores have automatie heat. No ja-
nitor needed. Very lo\v upkeep. In-
eome $8,500. Kxeellent buy at $50.-
000. Newly deeorated apt. vaennt. 
Phone rOmmodore 4-2<iS6. 

728 7 SO. ALBANY 

lect 2-8589. 
Elm Street Hospital 

Battle Creek, Michigan. 

PAYROLL CLERK 

Exper4eneed prefereed. 
Will aeeept trainee. good at figures. Naujas 3-mis miegalmaisiais kam 

bariais vieno augalo namas. Aliejų J Work varled and interestlng 
Šildomas, autom. kMSto vandens ftil- | * * r e e Insurance plan. 
dytuvas. Didele virtuve ir kokline 
vonia. Tuojau galima užtimti. 

Atdaras sekmad. 
GRovehill 6-5400. 

TURNER MFX>. CO. 

2309 Keeler Ava.. 

TUOJAU REIKALINGA GABI 
MOTERIS 8EKRETORR 
Tarp 25—35 ra. amžiaus. 

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS 
su 3 ^ kamb. butu pastogėje ir 2% 
kamb. butu rūsy. Naujas vandens j f u ^ i O H jlarbo sąlygas, jvairios pa-
šildvtuvas. Mūrinis garažas. $12.500. 
Savininkas — 2252 W. 25th Street. 
FRontier 8-0476, Šeštadieniais ir 
sekmadeiniai8. 

2S East Jaekson Blvd. 
Room 309 

VVEbster 9-9454 or VVHitehaU 4-3363 

RESTORANAI su gražiu 4 kamb. 
butu užpakaly. Gerai einąs biznis. 
Pilnai jrengtas. Nuoma $55, ilga
laike sutartis. Puiki proga porai: 
pamate jvertinsite. Teisingai įkai
nuotas, nori skubiai parduoti dei 
Ilgos. 

1137 S. Western Ave. 
SEeley 3-9567. 

HELP WANTED VYRAI 

TV SALESMAN 

^ 

HELP WANTED — VKHAI 

SAVININKAS PARDUODA. 2 butų 
mūr. oktagano priešakiu, 5 kamb. ir 
mieg. gonkas (porch) apačioj; su bal
dais butas viršuj. Automatiškai šildo
mas karštas vanduo, aluminumo audri-
niai langai, čerpių virtuvė. Kilimai, pir
mam aukšte nauji "venetian blinds", 2 

t mašinų garažas. Tuojau galima už-
I imti 591S W. 64th St. 

POrtsmouth 7-8028 

5 kamb. mūrinis namas su %% kam 
bario butu pastogėje Ir 2 ^ kamb. 
butu rūsyje. Naujas automatiškas 
vandens Šildytuvas. Mūrinis garažas. 

Kaina $12.000. 

Kreiptis pas savininkų 
2252 W. 25th St. 
FKontier 6-047H 

MACHINIST — JOURNEYMEN 
KOR PRECISION MACHINE WORK • 

Mušt be Quali\ied Men 
O vertini e Schednle 

Preraium Pay for Nigitt Shift 
\Vorking clothes furnished and laundered. Free group hospitali-
zation and vvelfare plan; modern plant with best eąuepment. 

APPLY — WRITE — WIRE OR PHONE TO DEPT. L. 

John Ramming Machine Co. 
4591 McRee St. Louis, Mo" 

|| V Y R A I - nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
Public Service Company of Northern Illinois 

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS 
Geras pradinis atlyginimas. Periodinei pakėlimai, 
progos paaukštinimams ir daug darbininkams pato-
grmų, įskaitant apmokamas atostogas. 

I MATYKITE MR. ONDERDONK 

TJNiversity 4-3900 arba Tfllcott 3-1121 
šiokiadieniais iki 5 vai., Šeštadieniais iki pietų. 

SAVININKAS PARDUODA 
7 kamb. mūrinį namą. Naujai de
koruotas, geriausiame stovyje. 4 
mieg. kamb. Centralinisi apšild., 
stokeris. SERVEL. šaldytuvas, 
UNIVERSAL gazo krosnis. Daug 
kitų įrengimų, kilimai koridoriuo
se. Vieno auto garažas. 71st St. 
arti State. įkainuotas skubiam 
pardavimui, $13,000. 

Tel. ABerdeen 4-2072. 

Augštas atlyginimas 

^i1 ftA-1 BR0WN & SHftRPE 

FOR NATIONAL ORGANI-
ZATION, KNOWLEDGER 
OF LITHUANIAN COMMU 
NITY DESIRABLE. EX-

oigos. Progai naudoti savo Iniciaty
va. 
Skambinkite Mr. Robertson drau
giškam pasikalbėjimui. 

t^TL±^h ! CELLENT EARNINGS. 
IMMEDIATE OPENING 

Experlenced eapable stenographer 
for our Buying: office or. will con-
sider alert beginncr. ejccellent work-
ing conditions diversified duties. Op
portunity for advaneement call Mr. 
Raker today. for friendly interview. 

Associated Merchandising" Corp. 
Room 1530. . Mercbandise Mart. 

DElaware 7-2390. 

Dictaphone Typist 
Ebccellent opportunity with 
small well Established Ma-
nufacturing Co. Perm. Good 
working conditions varied 

work, 5 day week - 40 hours. 
Above average salary. 

Williamson Adhesive, Inc. 
2327 West 18th. Street. 

CAnal 6-4200 

Automatic screw machine 

OPERATORS 
$2.30 an hbur. 

(Mušt havo cit least 4 years job shpp 
^ experience) 

Trigon Specialties Corp. 
343 UNCOLN WAY WEST 

South Bend, Ind. 
WRITE, WIRE OR PHONE TO 

"DEPT. L" 
Housing available!! 

WARM WEATHER AND 

UNMARRIED MALĘS 
Hosp'tal expansion calls for — Instrument nurses for operating 

room (1229 hegin): general staff nurses $206 begin): head nurses 
$*2f> bejrin^: supervisors (S252 begrin): registered malė nurses to su 
n^rv'se orflerlies. Also medical and surgical technicians from the arme' 
fn'(",» and pra^tica' nurses and nurses aidės. Before exnansion a 22? 
!•*••' hos*>ital witb school of nursing. A. C. of 8. approvpH. nmniclpally 
o'-r.€»rt. Opportunitiea for attending the University of Texas. Promo-
t̂ ona* opportiinUies. « * hour w*»«»k. straight S hour shift. Three weeks' 
vft«*nt!on. two we<»**« •''"k i^ave. free hosnitalization. retirement plan — 
v o v det>osit8 p'us interrvst returned if you leave. No maintenance 
furnished. exr>ellent living conditions available in city. Wr|te Director 
of Nursing. Oept. U Brackenridge Hospital. Austin, Texas. 

Mašininkė 
(TYPIST) 

Patyrusi mergaitė arba 
naujai pradedanti! 

$50 pradžiai 
5 dienų savaitė 

Atsilankykite arba paskambinkite 
susitarimui 

HAymarket 1-7137 
1401 W. Washington Blvd. 
AAA SAW & TOOL CO. 

Kreiptis į Dept. L. 

GOOD WORKING CONDI
TIONS PLEASANT ASSO
CIATES, 

APLLY TO "DEPT L", 
MUNTZ T-V 

1705 Washington 
Waukegan, III. 

Electric Motor 
REPAIRMAN 

Mušt be experienced l /6 th 
horse povver and up. 

Steady work. Good pay. 
COMPLETE ELECTRIC 
MOTOR REPAIR CO. 

1804 West Irviną Park 
WEllington 5-0700 

-
BUSINESS SERVICES 

pUR « W 

* t 

Reikalingos 

PARDAVĖJOS 
Pilna ar dalina laiką, 

šeimįninkes! Geras pradinis atlygi
nimas. Nuolaida už pirkinius. Dar
bo valandos jūsų patogumui. 

Kreiptis 

NEISNER BROTHERS 
3268 W. Madison St. 

Klauskite Dept. L. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui plati lova ir komodi su 
veidrodžiu. Parduodame pigiai sykiu 
arba atskirai. Dienos metu skam
binkite iki 2 vai. po pietų arba va
karais nuo 6 vai. GRovehill 6-2855. 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 2Srd S t Tel. YAr. 7-084J 
1 .aikrodžiai elektroniškai patikrina 
mi ir atnaujinami. Prieinamos kai 
uos. 1 metų garantija. Darbo vai.. 
S—8 v. v. Setad. 10—8 v.v. 

VV -ii POTVITVG RTZNY.TE 

fONAS COfTOAP 
atnaujiname nus<<1fiv€1usj narna, ori 
ni!dorr>f> lietaus <«p1autus nlytu tar 
pus. Taip pat pataisome kaminus H 
ioi*» langus P«»r daug metu gera' 
•styrės daVbe lietuvis Reikalui or\-
Sius kreipkitės: J. CONTIAD. R242 
«r» *i-»*»«Han AVP rjRovehlll U-4177 

PRECIzijOS TELEVIZIJOS IR 
RADIO 

APARATŲ TAISYSIĄS 
sąžiningas ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi i namus. 
Darbo valandos: 6 v.v—10 w 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1^ v •. 

i 

M. RIMKUS, 4119 So. Francisoo, 
Tel. YA.-7-10»9 

PET SHOP 
With lovely quartors and bath in 

rear. Good steady trade. no com-
petition. Reasonable rent, heated, 
good lease. Mušt be seen to ap
preeiate. Will saerifice due to ill
ness. 3640 West Montrose. Irving 
8-6483. 

\ 

KRAUTUVE NUOTAKOMS. Labai 
geras biznis, įsteigta prieš 12 metų. 
Pilnai jrengta, modernūs fikčerlai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Iš-
nuomuos arba parduos kartu su 
namu. Apylinkėj Ashland & Chicago 
Ave. DS1 Jcitų interesų nori skubiai 
parduoti, teisingai Jkainuota. Skam
binkite savininkui CAnal 6-3474 ar
ba ARmitage 6-2491. 

RESTORANAS 
Didele apyvarta. Puikioje apyllnko-
je. Visi modernūs jrengimai. Priei
nama nuoma, ilga sutartis. Pamatę 
ivertinsite. Dfl ligos nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. 517 W. Madi
son, DEarborn 2-9897. 

Savininkas skubiai parduoda 
nebrangiai — 

GR02K) SALJONĄ 
Pilnai i rengtas, geroj apylinkėj, biz
nis įsteigtas prieš 20 metų. Puiki 
kliejntūra. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Pamatę įvertinsite. 5828 W. 
16th 8treet. TOwnhall 3-8997 arba 
3-4714. 

SAVININKAS PARDUODA 
taverną ir namą su 11 mieg. kam

bariais, 12 automobilių garažas. Ge
ros pajamos, geras biznis. Puiki apy
linke, gera klijentūra. Dei ligos ver
čiamas parduoti, nepaprasta proga 
tinkamam asmeniui. Pamatę įvertin
site. Skambinkite prieš 8 v.v.' ENgle-
wood 4-9661 arba YArds 7-1969. 
Groserne-Mėsos parduotuve kartu su 
namu. šaldytas maistas. Gražus 4 
kamb. butas užpakaly ir mažas bu
tas su "shovver" rūsyje. Geros pa
jamos jokios konkurencijos. 2 auto. 
earažas. Atskiras sklypas. Reikia 
$8.000 grynais. Dej kitų interesų no
ri skubiai parduoti. 

ROdnev 3;-0450. 

DELIKATESAS IR GROSERNR. Ge 
ras biznis. Kampas, įrengta mėsi
ninkui. Prieinama nuoma, garo ap
šildymas. Reikia matyti įvertinimui, 
įkainuota greitam pardavimui dei 
kitų interesų. 

1858 N. Kedzie. 
CApital 7-9550 arba 7-8452 

GROSERNft - DELIKATESU 
KRAUTUVE 

Šaldytas maistas, mokyklos reikme
nys. 3 gražūs kamb. ir uždaras por-
čius užpakaly. Geras biznis, geroj 
apylinkSj. Prieinama nuoma, gera 
sutartis, su apšildymu. Ideali vieta 
porai. Pamatę įvertinsite. Teisingai 
įkainuota. Skambinkite savininkui. 

NAtional 2-3742. , 

Pardavimui rūbų valymo krautu
ve. Geras biznis. Skambinkite 

DAnube 6-3859. 

LIETUVIU pora, dabar gyvena drėgna
me rūsy, skubiai jieško 3—A kamb. ne-
aptatyto, apšild. buto pietvakariuose. Ge
riausios rekomendacijos. Skambinkite 
REliance 5-1801 nuo 8 iki 4:30 šiokia
dieniais arba POrtsmouth 7-3614. 

SAVININKAI, štai jūsfc nuomininkai. 
Atsakinga tarnaujanti moteris jieško 2— 
3̂ —4 kamb. neapstatyto buto pietų daly 
arti Rock Island. Iki $75 men. Be vai
kų. HArrison, 7-7942, dienomis; RAd-
cliffc 3-0425 vakarais ir savaitgaly. 

ATSAKINGA pora, abu dirbantieji, jie*-
ko 4 ar 5 kamb. neapstatyto buto piet
vakariuose ar Cicero ar Benvyn. Geros 
rekomend. Skambinkite CLiffside 4-0514 
po 6 v. v. Šiokiadieniais arba visa dieną 
sekmad. 

ATSAKOMINGAI šeimynai tuoj reika
lingas 5 ar 6 kamb. be baldy butas1 gra
žioj pietinėj apylinkėj. Mokės iki $90.00 
men. Varomi lauk, savininkas ima bu
tą sau. Geriausios rekomendacijos. Mel

džiam skambinti Mrs. Freeman 
Tel. WEntworth 6-2830 

Air Line Dispatcher su žmona sku
biai reikalingi 3-4 ar 5 kamb. ne
apstatyto apšild. buto pietvakariuo
se airport (aerodromo) apylinkėj 
Geros rekomendacijos. Negeria. Jo
kių naminiu gyvulėlių. Patys deko
ruos. Skambinkite RA 3-6675 arba 
South Shore 8-2374. 

PORA su 2 m. sūneliu jieko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto, apšild. ar neapšildomo buto 
pietvakariuose ar Cicero. Iki $60. Geros 
rekomend. Gali tuojau užimti ar kiek pa
laukti. Skambinkite Richard Mau, tel.: 
REliance 5-2255 po 5 v. v. nuo pirmad. 
iki penktad. 

* — < 
ATSAKINGA 3 suaugusiu asmenų 

šeima (2 dirbą) ieško 5 kamb. ne
apstatyto buto geroj pietrytinėj ar 
pietvakarinėj apylinkėj. Iki $100. 
Garažas, jei galima. Geriausi liudi
jimai, šaukite Fairfax 4-5100, apt. 
705. 

Profesionalas neseniai atkeltas, šei
ma tebegyvena užmiestyje, jieško 
4 ar 5 kamb. neapstatyto buto ar 
namo Cicero ar vakarų priemiestyje. 
Namus tvarkingai prižiūrės. Finan
siškai atsakingi. Puikiausios namų 
ir asmenį; rekomendacijos. Skam
binkite James Rice. TOwnhall 3-
6406. ext. 4 2 between 9 & 5 P. M. 

Savininkai, dėmesio! Namų savinin
kai, dabar tik pardavė namą, 2 su
augę, motina ir sūnus, reikalingi 4-5 
kamb. neapstatyto buto su apšildy
mu, pietinėj daly. Pageidauja pietva 
kariuose. Gali tuojau užimti. Geros 
rekomend. Skambinkite TR 4-3043. 

NAMŲ SAVININKAI — malo
nėkite padėti šiai šeimai kartu 
gyventi — 3 suaugę, visi dirba, 
dabar gyvena atskirose vietose, 
jieško 4-5 kamb. neapstatyto su 
ar be šilumos buto. bet kurioj ge
roj pietinėj apylinkėj. 

Skambinkite VIncennes 6-7603 
arba STewart 3-9743 

4 dirbantieji asmenys skubiai jieško 
4 ar 5 kamb. neapstatyto buto piet
vakarių daly į pietus nuo 55th St. 
Iki $75. 11 m. gyv. dabartinėj vie
toj. Savininkas užima butą savo šei
mai. Skambinkite šiokiadieniais po 
6 v.v.. HEmlock 4-6780; visą dieną 
šeštad. ir sekmad. 

Atsakingas biznierius su žmona ir 
TAVERNA 

Gerai einąs biznis įsteigtas prieš 18 , 
m. apylinkėje Fullerton & Central ! 4 a r 5 k a m b _ n e a pstatvto apšild. 
Park. Prieinama nuoma. 5 sutar
tis. Pamatę jvertinsite. Viskas taip 

pstatyto apši 
buto pietvakariuose arti katalikiškos 
mokyklos. Geros rekomend. Užims 

^ t e J l ^ J ^ S ? $ 4 , 0°°- P a r d a v Į m o tuojau. Skambinkite I,Awndale 2-
I 9889, klauskite Paul, arba LAwn-
dale 1-9538. 

priežastis, mirtis. 

SPaulding 2-8805 arba 
ALbany 2-7082. 

Confectionary - School supplies. 
Saldainių — mokyklos reikmenų 

I parduotuvė. Įvairūs vaistai, žaislai, 
j etc. su gražiom gyv. patalpom už-
| pakaly. Gerai eina biznis. Nuoma 

$45, gera sutartis. Ideali vieta porai. 
Pamatę jvertinsite. Nori skubiai par 
duoti dėl ligos. 3353 W. 38th St. 

• FRontier 6-0950. 

GROŽIO SALIONAS 
Parkland Hotel'yje 

Įsigyvenusi klijentūra. Pilnai jreng
ta. Žema nuoma, gera sutartis, ap
šildoma. Pamatę įvertinsite. Aplei
džia miestą, nori skubiai parduoti, 
nebrangiai, $850. 

Skambinkite savininkei. 
PLaza 2-6249. 

IŠNUOMUOJAMA 

Platinkite "Draugą M 

Išnuomuojimui 1626-28 S. Blue 
Islan Ave. 3 mūr. namai visi 2-jų 

rgštų. Ideali vieta mažam bizniui, 
mylios nuo miesto centro. Gali 

būti perdirbti į "roomings house", 
2500 ketv. pSdų''vieta; dienos švie
sa. 6 kamb. modernus bintas 2-me 
augšte. Krautuvė 25x60. Karštu van 
deniu apšild. Arti judrois persėdimo 
vietos. Nuoma $325 mėn. Susi ta • 
rimui skambinkite Al. C. Ropa. 
SEeley 3-6346. 

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
su galimybe naudotis virtuve. 

7143 S. Washtenaw Ave. 
(K-as augštas) 

1 

Išnuomojamas atskiras kambarys ir 
virtuvė su visais patogumais; cent-
ralinis apšildymas. Pietvakarinėj 
miesto daly. Kreiptis telef: 

HEmlock 4-5094 

1 

v 
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Paskutinės vysk. Bučio dienos 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Mišias (lotyniškai), tačiau | VAIKŲ TEATRAS 
draudė vargintis išeiti iš kam- CHICAGO, 111. — Į Vaikų Tea-
bario. Tuo tarpu iš Vokietijos t r o spektaklį, kuris bus gruodžio 
atvažiavo pusbrolis kun. A. Po- i ™ £ | ^ ^ " D * * C 
vilaitis. Senelis apsidžiaugė, 
kad dabar bus ne taip nuobo
du, kad turės su kuo pasikal
bėti. Tačiau pasikalbėti buvo 
nelengva, nes liga dar labiau 
susilpnino klausą. Vėl pradėjo 
tvarkyti savo rankraščius, per 
davinėti naujam generolui raš
tus. Mane pasikvietęs parodė 
kur sudėtos knygos ir raštai 
skirti Lietuvos marijonų pro
vincijai. Sunku buvo atspėti, ar 
tai pasirengimas mirčiai, ar iš
važiavimas iš Romos. Greičiau 
šis paskutinis, nes lankančio 
gydytojo vis teiravosi, ar galė
siąs vykti Argentinon. 

Rytų apeigų šv. Mišios yra 
visuomet giedotos ir gana il
gos. Kiek sustiprėjęs, vyskupas 
manė, kad jau negalįs naudo-' 
tis ligonio padėtimi ir laikyti 
jas lotyniškai. Dėl to sumanė 
kreiptis į Rytų Bažnyčios Kon
gregaciją su prašymu leisti 
jam ant senatvės grįžti j loty
nų apeigas. Tuo reikalu suma
nė pats asmeniškai nueiti į mi
nėtą Kongregaciją. Nepasisekė 
ji nuo to atkalbėti, nes jis jau
tėsi visai sveikas. 

Spalio mėn. 24 d. su naujuo
ju marijonų generolu nuvyko 
automobilium į minėtą Kongre 
gaciją. Kalbėjosi su prefektu 
kard. Tisserant, gavo prašomą 
leidimą ir grižęs savo džiaugs
mą pareiškė kitiems. Su sve
čiu tą vakarą dar juokavo, kur 
reikės dėti barzdą... Gi sekan
čios dienos rytą apie 6 vai. be
sikeliant vėl pasikartojo stip
rus kraujo išsiliejimas smege
nyse, ligonis* tuoj neteko sąm<> 
nes, buvo ęuparaližuotas ir taip 

^{©cas ide jo agonija. Gydytoja* 
•ga lė jo tik konstatuoti, kad jau 

yra paskutinės valandos. Po
piežius dar kartą atsiuntė mir
štančiam savo palaiminimą, bet 
ligonis to jau nesuprato, ir 14 
vai. 45 min. nurimo sunkiai be-
ateuojap f i krūtinė, prie lovos 
8usirinxus visiems Romos ma
rijonams, bekalbantiems mal
das prie mirštančiojo. 

Taip baigė savo ilgą veik 80 
metų ir vaisingą gyvenimą vie-
nas senosios dar aušrininkų kar 
tos šulas, ėjęs įvairias parei
gas, ištikimai tarnavęs Dievui 
ir Tėvynei, dirbęs įvairiose gy
venimo srityse, išbuvęs mari
jonų generolu 18 metų. Arkiv. 
J. Matulevičiaus draugas ir ben 
dradarbis jis buvo paskutinis 
naujųjų marijonų ryšys su se
naisiais. Su jo mirtimi ir ma
rijonų vienuolijoje užsivertė 
vienas praeities lapas ir perio
das. 

Teilsis ramybėje! 

kų į rytus nuo State st.) dar 
yra šiek tiek kyietimų, kurie gau 
narni "Draugo", "Naujienų", 
"Margučio" ir "Sandaros" admi
nistracijose, "Nemuno" knygyne 
ir pas lietuviškų mokyklų moky
tojus. Prašome besidominčius vai 
kų teatru tėvus anksčiau apsirū
pinti kvietimais, kad prie įėjimo 
jų nepritrūktų, kaip kad praėju
siais metais atsitiko. 

—V. T. Vadovas 

CONNECTICUT VALSTYBES 
PARAP. CHORŲ 2IMAI 

Sekmadieni, gruodžio 9 d. į-
vyks Connectieut valstybes šešių 
lietuvių parapijų Lietuvos kara
liaus Mindaugo 700 metų sukak
ties minėjimas. Meninę progra
mos dalį atliks minėtų parapijų 
chorai ir jų bendra repeticija į-

4 METŲ STUDENTAS 

MARIJA KURŠIENĖ 
Gyveno 2715 W. 36th St. 

Chicą^o 32, 111. Tel. Y Arda 
7-8283. 

,Mir§ lapkr. 28 d., 1951, 5:30 
vai. vak., su laukus 55 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš š a 
kių apskričio, Lukšių valsčiuje, 
Matijošišk§s kaimo. 

Amerikoje išgyveno 5 metus . 
Pal iko didel iame nuliūdime 

duktė Milda, žentas Dr. Sta
sys Budrys, anūkž Gražina, 
Sofija Budriene,' kiti g iminės 
ir pažįstami. 

Pr ik lausė šakieč ių Klubui. 
Kūnas pašarvotas Jul iaus 

Liulevičiaus koplyčioje, 4348 
S. Callfornia Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus at lydėta j švenč . 
Pane lės Nekalto Prasidėj imo 
parapijos bažnyčią, kurioje J-
vyks gedul ingos pamaldos už 
vel iones sielą.. Po p a m a l d ų b u s 
n u l y d ė t a j šv. K a z i m i e r o k a p . 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nul iūdę: Duktė , žentas , A-
nūke ir kit i g iminės . 

Laidotuvių direktorius Ju
lius Liulevičius. Telefonas LA-
tayette .3-35.72. 

Daniel Hooper, 4 metų am
žiaus, yra San Antonio ko
legijos, San Antonio Tex., stu
dentas. Jis ten mokosi mu

zikos. (INS) 

vyks tą pačią dieną 2 vai. p.p. 
Šv. Juozapo katedroje prie var
gonų, Hartford, Conn. 

t NUO JŽSISENMUMŲ ± 

Skaudančių Žaizdų 
LB ATVUKŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENV. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
negali ramiai sSdftti tr naktimis 
miegoti , nea jų užstsenf jusioe taia-
dos niežti ir akaud . xwad pasalinti 
tą niežėjimą ir skauaėj imą senų at
virų ir skau-'žlų žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą l igos vadinamos PSORIA-
318. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'g FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarppirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo di ioatančios ir suskilusios 
odos Jos yra geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odoe 
• ' l i g ų . LEGULO Oint-

\ 1 ment sute iks Jums 
' pagalbą nuo nuvar

gusiu, perštamų ir 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76c . 
$1.25 ir $8.50. Pirki
te vaist inėse Chicago; 

ir apyl inkėse ir Mtl-
waukee, a r b a at» 
aiųakiu* money or-
i er j J — 

LEGULO* Department D 
4847 W. 14tb SU Cicere 50. OI. 

A. A. 
ALBINA IRENE 

IVANAUSKIS (EVANS) 
pagal tėvus PETRIKAITE 

Gyveno 3142 S. Lituanica Ave. 
Tel. YArds 7-8236. 

.Mirg lapkričio 27 d., 1951, 
6:50 vai. vak., sulaukusi 42 
m. amžiaus. 

GimS Chicago. 111. 
Pal iko didel iame nuliūdi

me: vyras Jonas, duktė Vir-
ginia Krivickas, sūnus Jonas, 
motina Barbora ir patšvis Juo 
zapas Paleliūnai, sesuo Sophie 
Ellison, švogeris George ir kiti 
giminės, draugai ir paž]stami. 

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phil l ips koplyč io je 3 307 S©. 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės /vyks šeštadienį, 
gruodžio 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus at lydėta i Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedul ingos pamal
dos už vel ionės sielą. P o pa
maldų, bus nulydėtas į šv. Ka-
zimiąro kapines. 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Duktė , Su
nūs, Motina, Sesoo, Patė\ i> ir 
kiti g imines . 

Laidotuvių, direktorius An
tanas M. I'hillips. Telefonas 
YArds 7-3401. 

los. F. Budnk, Inc. 

1 Lasfing Grff-
y 

HiVl 

S S * 
ort* 

flpyjc 

The easiest wriHng 
portable ever builtll 

DIDŽIAI GERB. KOLEGEI 
DR. MILDAI BUDRIENEI, 

giliai liūdinčiai, mirus jos brangiai motulei 

MARIJAI KURŠIENEI 
gil ią užuojautą reiškia 

Dr. B. Tumasonis su šeima 

— • » . • • 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

B.R.PIETKIEWICZ ME1 

ROYAL Companion F. $69.50 
ROYAL Arrow C. G. $82.50 
ROYAL, DeLuxe A. G. $92.50 
Smith-Corona $64.50 
Smith-Curona, Clipper $84.50 
Smith-Corona, Silent $94.50 
Importuota maža $49.50 
Smith-Corona Adddng Ma
ciūne $107.50 
Rastinės rašomos mašinos 
po $149.50 
Lengvi išmokėjimai. Lietuviškus 
ženklus įdedame nemokamai. 
kais pas veiki iiimais galite užsisa-

Kalėdines atvirutes su Uetuviš-
kyti per paštą. Prisiųskite vieną 
doleri laiške ir Budrikas atsiųs 
jums 12 gražių lietuviškų Kalėdų 
atviručių. Taipgi 12 blizgančių 
angliškų Christmas atviručių už 
$1.00, persiuntimą apmokame, 

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

CMumet 5-7237 

Visi chorų vadai bei choristai 
malonėkite laikui atsilankyti, nes 
tos dienos iškilmių programa pra 
sides 3:30 vai. p.p. 

—A. J. Aleksis 

SKELBKBTES ' D R A U G E 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES 

JONAS BALNIS 
Gyveno 2910 West 40th Str. 
Jau sukako penkeri metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo myl imą vy
rą ir tevel] Joną Balnį. 

Netekome savo myl imo gruo
džio t d., 1946 metais. 

Nors laikas tęsiasi, bet m e s 
jo niekados negalgsime už
miršti. Lai gai lest ingas Die
vas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedul ingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) gruo
džio 1 d., Šv. Agnietės (St. Ag
nės ) parapijos bažnyčioje, 3Sth 
& Rockwell Str., 8 vai. ryto. 

Kvieč iame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su m u m i s pasimelsti 
už a. a. Jono sielą. 

Nuliūdę: ž m o n a Mary, Duk
t ė Kleanor Manerij*. žentns 
Ted, sūnus Jonan ir kiti gi
mines. 

Aš manau, kad vedę žmones 
yra laimingesni, kada ne vienas 
iš jų nėra šeimos galva. 

—Eleanor Roosevelt 

-*=r-
Mes taisome visų firmų s iuvamas 
mašinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas. I šnuomojamos mašinos. Mos 
pertaisysime į elektrinę jūsų koji
nę mašiną. Prašykite mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Slnger mašinų. 

SINGER SEWING 
MACH1NE CO. 

4222 H ARCHER AVE. 

NE TIK ŠĮMET . . 
BET PER 

8 K A M O ' 

H0LLAN0 HERRING 
Tvirtos • Minkštos 
Pienines ir Maišytos 
Vieninteles si lkes pasaulyje sudary
tos ir sūdytos jūroje. Norėdami ge
resnių—daugiau vitaminų ir mine
ralų, pirkite t ikrąsias holandiškas 
silkes. 
V E L T U I ' G a u k i t e naują 1952 m. 
"•**•****• pamokymų knygelę sa

vo vietinėje groserneje ar skanėstų 
krautuvėje, arba rašynite: Holland 
Herring Fisheries Assn., 328 Bond 
Ave., N.W., Grand Rapids, Mich. 11 

m e t u s 
Lietuviai Pelningai Taupo 

MUTUAL 3 ^ / S A V I N G S 
A M » I O A H A S S O C I A T I O f l 
2202 W. C O T M * ftd. • CMC090 «, §L 
JOHN S.%JOA*iA)JStLAS,r+~.'l*LV\m+šm7J749 

t* $10400 by r . t L L t 

tMN^NiagttKrOgBogvooftcattc >»*; 
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Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuvės 

Pas mus galUe nusipirkti jvairių rū-

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, EUL. 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE.. CICERO, ĮUL. 

ifr 

Telefonas TOWNHALL S-2109 
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALASE 

m 

Birthdav, Party & Wedding Cakes Sių baldus. įamų reikmenis: Saldy-
' šių baldus, namų reikmenis: saliono 
Į setus, miegamųjų setus ir kitus bal 

dus. 
GARLAND 

ends your quest 

for the pešt 

Always something new and 
tantalizing. Try us once. 

GARLAND'S CflKE SH0PPE 
3952 W. 55th St. PRospec t 6-4496 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111IUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Z-G HERBS, MED, 

ARCHER AVENUE 
FURNITURE CO. 

Sav. JUOZAS KAZIKA1T1S 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayette 3-3516 

Prieš įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai iš mūsų dirbtuvgs. 
Jei pageidaujate, galės ime duoti ir 
kreditan. 

S E M A L S I O S IR MODERNIAUSIOS I i lEETUVIU ĮSTTAIQ08 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE 

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

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDE1K1S 
RADIO PROGRAMOS 

iš stoties W G E 8 (1SM k.) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 vaL ryto. 

VISUR ŽINOMI VAISTAI, rū
pestingai rankom sutaisyti pagal 
originaliu* receptus iš Europos. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17. 
tonikas viduriam* reguliuoti. Pa
gyviną sustingusią sistemą. Grei
tas, bet švelnus saugus ir gelbsti. 
Kaina $1.12 * 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2 — , 
palengvina arthritį ir reumatą. I 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Kaina $1.37. -

Arbata Nr. *39 — ramina ner
vus. Miegosi be p ilsų. Kaina $1.37 

Arbata Nr. 78 — gelbsti aukš 
tą kraują, i š imdama nereikalingą 
skystj ift kraujo ir raumenų. Kai
na JI.37. 

STANIS ANALGESIC SALVE— 
Greita š i iuma palengvina skaus
mus r umenysc. Kaina $1.26. 

Z-G STflOTS C0MPANY 
2822 A R C H E R AVE. 

t'ldeatro 8. 111. Dept. D. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš YVGKS stoties — Banga 1S90 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8 -15 Iki 9:30 vai. ryte 
6ESTA1). 8:8ft iki 9:30 vai. *yt« 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠR >̂S 
iš tos pat stoties PJM.iDII-.MO 

vakare nuo 7 iki 8 vai-
OK f CAGO 29, I H A 

Te l H E m l o c k 4 -241S 
7121 SO. ROCKWEI b ST. 

S'EPIT 

&m z-M mš, 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko — 

St. Casimir Monumeut 
Company 

3914 West l l l i h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

numinu:;.iiiiiiiiuiiiiiH»!iiiiii!:.<iiiin 

DĖMESIO, SAVININKAI! 
Namų pataisymas ir perdarymas 

V E R A N D O S 
I ,astatomos, apkal iamos, pataisomos 

Maži mėnesiniai mokesdiai 
BONAFIDE IMPROV. CO. 

1854 N. Halsted MOhawk 4-3545 

TURiME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

i 

DEIMANTU 
LAIKRODŽIU 
%nran<renyblu 
8IDABRINITJ 

INDŲ 
SIENTNTŲ 

LAIKRODŽIU 
TELEVIZIJOP 

APARATU 
tr ktt. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 
Specialisto 

Duodama t metu 
Garantija. 

John A. Kass 
(Kazakauskaa) 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
T e l L A f a y e t t e 8 - 8 6 1 7 

Seniausia Lietuviu Jewelry 
KrsutuvS Brighton Parke 

įsteigta 1916 metais 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

' J J-'J 
U O o l f i O VALANDOJ 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIC OftfKTOtlAI 

6845 So. Western Ave. *** Oonditiooea koplyčia 
E E p a b U o 7 - 8 6 0 0 — 7 - 8 6 0 1 AutomobUtami vieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gaus ime 

koplyčią arčiau jflau namų. 

***«9v«a«sai 

i] 
> 
« 

i 

« 

S i 

Gautas nedidelis kiekis 
FAUSTO KIRŠOS 

. " T O L U M O S " 
Knyga gausiai ir gražiai iliustruota originaliais dail. Viktoro 

f* PETRAVIČIAUS lino raižiniais. 
Tai tikras poezijos ir grafikos meniškas derinys. Kaina $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III. 
! 

r̂ »-

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarnavi
mas y r a te ikiamas 
dieną i r naktį. Re i -
k ai e, šaukite 
mus. 

Mes tur ime koplyčiai 
visose Chioagos i i 
Roselando dalyse ir 
tuojau p a t a r-
naujam. 

LACHAVVICZ IR ŠONUS 
2 3 1 4 W . 2 3 r d P L A C E TeL V I r g i n i a 7 - 6 6 7 2 
1 0 7 5 6 S. B f l C f f l G A N A V E . P U l l m a n 5-127D 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET TeL SEeiey 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 So. 50th AVE., CICERO, DLL. TeL OLympic 2-100S 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telepuone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. M1CH1GAN AVE. TaL PUUman 54661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 74401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1130 

JULIUS LIULEVIcIUS 
4348 a CALIFOBNIA AVE TeL LAfayette 34472 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
l&tti VV. 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

J 

• 

H m į l , duokite į kitiems. 
Jm 

. • . 

i 

http://PJM.iDII-.MO


"f "T~ 
**^*'*5^3 1 — J — « i • • • • • i • • • ^ ~ - » - i 

P I Į I I I I 
. . ' • T i V . . - • » • * • » * o •»•»-•» »• •*-****-•»».•«• » • » « ? « • « • » • * 

•» • * - • • ^ • " ^ 

-

j . 

M 

s } i * bTSNRASTIS MUtTG AS, CffiCAGO, iLBINOB Penktadienis, lapl'r. 30 d., 1951 

i mus 
IS ARTI IR TOLI 

A. J. Valstybėse 
Šv. Kazimiero Akade

mijos Remej^ Dr-jos sky
rius Shenandoah, Pa., šau-

X Tėvų Marijonu Bendra- n i u v a k a r u paminėjo pen-
dai+ių Chicagos apskrities k i ų m € t ų v e į k į m o sukaktį 

VIENAS Iš KORĖJOS KARO VAIZDE 

metiLJi3 suvažiavimas (sei- Salėj buvo paruošta dvyli -
mas) įvyks 1952 metais k o - | k a s t a l ų _ dvylikai mėne-
vo 16 d. (sekmadienį), A u š - s i ų Kiekvienas stalas buvo 
ros Vartų parapijos salėj. | simboliniai papuoštas. Pav. 
Suvažiavimas prasidės mi- j a n t s a u s i o s t a l o b u v 0 v a i z . 
šiomis 10 vai. šis suvažiavi- d a s m a ž o k ū d i k i o ( N . M e t ų ) 
mas bus iš eilės 25-tas, tai- i r 1 1 ž m o n i u buvo pilna sa-
gi jubilėjinis. Pažymėtina, ^ 
kad pirmojo seimo prezidiu
me pirmininkavo "Draugo"1 ~ d v - P e t r o i r P a « « a " s 

red. L. šimutis. • parapijos S. Bostone para-
piečiai bažnyčios remonto 

X Lietuvos kariuomenės ^ ^ ^ ^ p r o g a b a n k e t u pa 
minėjimas Roselande bus gerhė k u n A Abračinską, 
lapkričio 30 ir gruodžio 2 k u r i a m k l e D . kun. P. Vir-
dienomis. Lapkr. 30 d. 8 vai. m a u S k i s buvo pavedęs re-
vakar e parapijos salėj kai- m o r t o p r i e ž įu r ą > 0 pats dir
bės Lietuvos kariuomenės ^ m o k y k l i n į d a r b ą . B a n k e -
savanons-kurejas pulk. J. t e g a u t a d a u g s v e įk inimų ir 
Bobelis ir kun. A. Stankevi- įteiktos dovanos. Bažnyčios 
cius. Meninę programą išpil- r e m o n t o ' darbams išleista 
dys lituanistikos mokiniai. d a u g i a u k a i p $75,000. 
Gruod. 2 d. 10 vai. bažny- y 

čioj suma bus laikoma už ~ "Lietuvos kario mir-
žuvusius savanorius-kūrėjus ^ s " , montažas, J. J. Stuko 
ir partizanus. Pamokslą sa- , "Lietuvos Atsiminimų" ra-
kys kun. J. Vaišnys, SJ. Per I d i J° valandėlėj iš New Yor-
mišias giedos parapijos cho- Į k o s t o t i e s VVEVD lapkr. 24 

d. Montažą atliko dramos 
akt. K. Vasiliauskas, akt. 
Tosca Daubaraitė-Skobeikie-

Korėjos gyventojai bėga nuo komunistų žiaurumų. 

C H I C A G O J E 
Garsioji Keller Chicagoj Rezignavo iš mokesčių 

departamento 
Helei: Keller, akloji, kur

čioji ir nebylė rašytoja, šiuo1 Joseph A. Struett, Chica-
metu vieši Chicagoj. šešta- gos regiono pajamų mokes-
dienį ji: bus garbės viešnia' čiųj departamento bausmių 

1)11). BRITANIJOJ 

ras ir solistai. 

X 40 valandų atlaidai šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj i nė, dr. V. Dambrava ir "Ait-
prasides ateinantį sekmadie varų" kvartetas, vadovauja 
ni per sumą 10 vai. ir baig- mas A. Kačanausko. ši pro-
sis antradienio gruodžio 4 gramą buvo Lietuvos kariuo 
a. vakare. Kas vakarą bus 
iškilmingi mišparai, pamoks 
las, kuriuos sakys vysk. V. 

— Kaikuriems lietuviams 
ir kitataučiams per skrynin
gą į pasus įspausti štampai 
atpalaiduojanti juos nuo dar 
bo ministerijos prikalusomy 

tiems — ne. Sąryšyj su tuo 
kyla įvairių spėliojimų. 

— St. Kuzminskas Man 
chesteryje skaitė antrą pa 

tos tema buvo "Dipl. šefo ir 
Vliko susitarimas". Dalyvių 
buvo apie 50, kurie, veikiant 
bufetui, dar ir pašoko. 

— Moterų Draugija Bell-

menės šventės proga. 
Tremtinių Pagalbos va 

Brizgys, ir palaiminimas šv * " * N e w Y o r k e ' l i e t u v i U P* 
Sakramentu. 

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
Liūdnos naujienos iš Auįjustdorfo 

Augusdorfe dabar gyvas rio išvažiuoti negali. Trūks-
judėjimas: beveik kiekvieną ta maisto ir drabužių. Rea-

fcČj, ir vieniems duodanti i s a vai te išvyksta transportai lios paramos beveik nėra. 
teisę pasirinkti darbą, gi ki- | s u sveikais, o jų vieton at-; šalpa beveik sustojusi. Jau-

veža ligonius. Augusdorfas čiamasv nusivyylimas Lietu-
dabar yra ligonių stovykla, vių Tremtinių Bendruomene. 
Vokiečiai šiais metais tęsia' 26,000 naujų Amerikos lie-
"planingą" tremtinių kilno-| tuvių negali sušelpti kelioli-

ska i t ą / š į kartą jo paskai-Į i1**1** k u i 1 P r ieš šešis metus kos Augustdorfo ligonių. 
pradėjo UNRRA, o vėliau Kur dingo tie visuomenės 
IRO. Iš pradžių tremtinių veikėjai, kurie prieš kelis 
stovyklas "planingai" kilno- metus sėdėjo Detmolde, rin-
jo UNRRA, vėliau tą darbą ko pinigus ir Lietuvą "va-
tęsė IRO, kurios palikimą davo"? Daug šeimų yra su-
perėme vokiečiai ir dabar skaldytų, štai, pav., August 

shillyje praneša, kad šiemet ( vykdo n a u j ą « p l a n ą „ Į ^ . d o r f e g y v e n a N a r but ienė su 
mirė 10 narių. Už savo mirų 
šias nares draugija dažnai 
užprašo mišias. 

suruoštam "open house" Chi 
cago Lighthouse for the 
Blind patalpose, 3233 W. Cer 
mak Rd., o sekmadienį Con-
rad Hilton viešbutyje ruo
šiamas jai pagerbti banke
tas. 

Į skandalą įveliami ir 
mokesčių rinkėjai 

Ryšium su cigarečių mo
kesčių skandalu Chicagoj, 
ne tik cigarečių urmininkai 
ir dideDių krautuvių savi-

skyriaug patarėjas, rezigna 
vo iš savo pareigų protes
tui į Iždo Departamento pa 
tiektus klausimus apie jo pa 
jamas ir turtą. 

Po Iždo Departamento pa 
darytų įvairiuose miestuose 
revizijų pajamų mokesčių 
biuruose iki šiol daugiau 
kaip 50 mokesčių rinkėjų 
suspenduoti arba įsakyta pa 
tiems rezignuoti. , 

Pagerbs kapelioną ninkai areštuojami ir tar
domi, bet valstybės gynėjas Chicagos universiteto ka-
įsakė taip pat ir visiems mo tai ik ai studentai ateinantį 
kesčių rinkėjams (Chicagoj sekmadienį rengia banketą 
jų viso yra 21) patiekti jam j kun. J. C. Connerton pagerb 
savo bankuose taupomąsias j ti jo dešimties metų kape-
sąskaitas, pajamų mokes
čių blankus ir sąrašą verty-

| bių laikomų bankų saugumo 
dėžutėse. 

Pasirodo, buvo pavogtos 
net keturios originalės štam 
pų mašinos žyminiam mo
kesčiui ant cigarečių dėžu
čių žymėti. 

kia pasakyti, kad visi šitie dviem mažametėmis mergy-
globėjai tremtinius pavertė ; temis. Vyras ją pametė ir, 
menkos rūšies prekėmis. Da | remdamasis tuo, kad jungtu 
bar su tremtinių kilnojimu — Glasgowo lietuviai pa 

rapijose suorganizuoti pos-į r e m i a Šv. Kolumbos vietos! vyksta tikri kurjozai. 
tai aukų susirinko sekan- katalikų parapijos ruošia- Į I Augusdorfą žmones at-

X Kun. J. MaČiulionis, čiai: Apreiškimo parap. pos j mgu^ pramoeas už tai turi veža kaip ligonius. August-
MIC buvęs Aušros Vartų pa tas $781.46, Angelų Karą- Z Z ^arda^aa'kFeb k u n ~ ¥ 
rapijos klebonas ir dienias- lienės parap. - $413.13, V. M U r U v 
čio "Draugo" administrato- J. Atsimainymo parap. —' 
rius, o paskutiniais metais $266.49, šv. Jurgio parap.— 
Amerikos TT. Marijonų pro $200.00 ir Aušros Vartų pa-
vincijoe atstovas Romoje, į rap. — $107.07. 
parvyko į Chicagą. 

s* — Worcesterio Moterų 
X -Dainavos- ansamblis J<»«*>ui priklauso daug ir lie-! ^ a r r a g a m b T a ^ t r a l ^ ^ 

su specialia programa daly-1 tuvių moterų. Klubo meti- l i n § s 0
6

r g a n j 2 a c i j o s s u r u o š t a 
vaus Lietuvos karaliaus Min i niam bankete programos v e , m e l a b d a r y b e S koncerte. Tau 

AUSTRALIJOJ 
— Sydnejaus iietvi'ų tauti

nių šokių grupe dalyvavo 

daugo 700 metų krikšto mi- d § J a b u v o lietuve Vaišienė, o 
nėjime šį sekmadienį Amai- meninę programą taip pat iš 
gamated salėj. Tai bus visų Pį ldė choras, vedamas Meš-
Chicagos lietuvių manifes- ki e nės. 
tacija, kadangi šitoks jubi- _ y . Sirvydas, JAV imi-
lėjus yra tikrai reta šventė, gracijos inspektorius, viešė

damas Detroite, Mich., pas 
savo švogerius Molius, De-
nels ir brolį Gediminą, ta 
proga aplankė senuosius lie-

X "Kornevilio varpai" o-
peretė, statoma K. Stepona
vičiaus vedamo choro "Pir
myn" su solistais, bus pa-1 tuvių kolonijų veikėjus^ 
lydėta "Atžalos" orkestro, 
kuriam vadovauja muz. *P. 
Sarpalius ir St. Kalvaitis. 
Operetę išgirsime gruodžio 
2 d. Sokolų svetainėje, 2345 
Sc. Kedzie Ave. 

X Visų prašoma įsidėmė
ti, kad metinis, didysis 

E. Petkevičiene ir Jos 
duktė Rita iš Lopez, Pa., už-
Vnuštos^ automobilio ./tiajai-
mėj, kuri įvyko jų automo
biliui utsitrenkus į kitą sto
vintį automobilį. 

tinio šokio menac dar kartą 
susilaukė iš australų daug 
pagyrimų. "Malūnas buvo 
labiausiai įsakmios ir patrau 
kiančios akcijos šokis, kokio 
mes dar neregėjome. Ste-J 

dorfo administracija kiek 
s veikesnius veirčia registruo
tis Darbo Įstaigoje (Arbeit-
samte). O jeigu registruojie
si Darbo Įstaigoje, tai esi 
sveikas. Ir tokį žmogų po sa 
vaitės vėl išveža. Tokių at
sitikimų yra daug. Šeši me
tai žmonės neturi ramybės. 
Vienus veža į Reine, kitus 
atveža iš Reinės ir paskui 
veža kur nors į Dortmundą. 
Nepaklusniems panaudoja 
policijos jėgą. 

Augustdorfo lietuvių sto
vyklą dabar sudaro sveiki, 
ligoniai, našlės ir maži vai 

vės buvo sudarytos tik Ka
talikų Bažnyčioje, o ne Stan 
desamte (Civilinė Metrika
cijos Įstaiga), nenori jos pri 
sipažinti už žmoną. Moteriš
kė baisiai skursta. Pana-
šiai yra su Steponaitiene ir 
Česnauskiene, kurių vyrai 
taip pat išemigravo, o žmo
nos su vaikais skursta Au
gus tdorf e. 

Tarp ligonių daugiausia 
yra jaunų vyrų, kurie tar
navo vokiečių kariuomenėje, 
paskui pakliuvę sąjunginin
kų nelaisvėn neteko svei
katos, šitie vyrai mėgino 
kur .nors išemigruotų, bet 
emigraciniai balaganai . jų 
niekur neišleido ir sugrąži
no į Augustdorfą. 

Tik viena šeima dar ren
giasi emigruoti. Viso Au
gus tdorf e yra 92 lietuviai. 

—Z. Ž. 

Paminės darnaus darbo 
sukakti 

S. Buchsbaum and Co. fir 
mos darbininkai, priklausą 
Chemical VVorkers (AFL) 
unijai, ruošia banketą dar
naus santykio tarpe darbi
ninkų ir firmos savininkų 
paminėjimui. 

Per 11 metų tarpe darbi
ninkų ir administracijos ne
buvo jokio disputo darbo 
bei atlyginimo klausimuose. 

licn avima universitete pro
ga. Banketo svarbiausiu kal-
bėtujum bus kard. Stritch. 

MOSU SEIMĄ 
Irena Bacevičiūtė ir Sta

sys Vikas susituokė Šv. Jur 
gio bažnyčioje Mahanoy Ci
ty, Pa. 

Edv. Stupelis iš S. Bosto
no susituokė su Konstancija 
Lukiene, kuri yra teta ži
nomos solistės P. Stoskos. 

Brangus pabučiavimas 
Manilos, Filipinų salose, 

teismas vieną vyrą už pa
vogtą nuo moters bučkį nu
baudė $10, o už pasipriešini
mą policininko areštui — 
$30. 

< * • 

R. Ruffus (Rutkaus-
Draugo" koncertas 1952" me k o ) n a j n uose Mahanoy City, 

tais įvyks vasario 3 d. Ash- Pa-> k i l ° g a i s r a s , kuris pa- \ bais, prie kurių dar tebedir-
land Blvd. auditorijoj. Pro- į ^ ^ ^ medžiaginių nuostolių, ba ir keliolika lietuvių. Prie 
gramą chicagiečiams bus tik u z 2,000. 
ra naujiena. _ V . Zalinkevičius New 

Yorke atidarė radijo taisy-
X "Draugo skaitytojų ma m o d i r D tuvę . 

loniai prašome pareikšti laiš 
kais savo pageidavimus, nu
rodymus dėl mūsų dienraš- j Rašo apie Lietuvos kančias 
čio turinio ar kitų dalykų. g ^ T studijuojąs 
Kiek sąlygos leis, stengs,- H a r v a r d o „ ^ r a i t ė t e , ra-
mes naudingus sumanymus 

bint šokio judėjimą ir zmgs- k ^ , k u r i e m s reikia paramos, 
mus, dažnas galėjo pnes U e t u v i š e į s k u r d a s b e . 
akis_ atkurti seną,_ malonų U n i n e a b e v e i k k i e k y i e . 
malūną Malonu butų šoke- n a š e i m a t u r į u ^ m ku_ 
jus dar kartą pamatyti atvi
rame ore, kur jų nevaržytų 
ankštoji salė" — pageidavo 
žiūrovas — australų kores-
oondentas Po koncerto šo-1 
kėjai su kitais dalyviais bu, ^ t e s v\ytų famyM Md aprūpinamos 
Ve australų nuoširdžiai pa-1 r ^ ^ o y a \ r r r 
vaišinti ir galėjo susipažin
ti šu ten pat statomos milži
niškos užtvankos pylimo dar 

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
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STANKŪNAS 
F O T O G R A F A S 
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ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

1 

'̂ v. 

įgyvendinti. 
X S. Markevich, Benneth 

šo studiją apie komunistų 
vedamą kovą prieš religiją 
kraštuose už Geležinės Už-

Bros. >auksinių ir kitokių Į dangos. Jis ypač domisi f ak-
brangių daiktų firmos pa-1 tais iš Lietuvos ir tuo rei-
siuntinys, buvo apiplėštas! kalu kreipėsi j autorių kny-
prie pašte rūmų vidurmies-1 gutės "Fifteen Liąuidated 
tyje. Plėšikas atėmė $10,000 
vertės įvairių daiktų. 

Priests in Lithuania". 
Turintieji kokios medžia-

X Tadui Aleliunui, Bridge gos maloniai prašomi susi-
porto veikėjui (O. Aleliūnie- siekti su juo adresu: Robert 
nes vyrui) Šv. Antano ligo- Tracy, Lamont Library, Har 
ninėj padaryta komplikuoto *vard Collefe, Cambridge 38, 
apendicito operacija. i Mass. 

kalbamo koncerto parengi
mo buvo pakviestas pagel
bėti ir vietos ateivių stovyk 
los Stiuartas Dr. J. Briedis. 

— Adelaidė išrinko į Kraš 
to Tarybą, dalyvauti visuo
tiniame Krašto Tarybos at
stovų suvažiavime Melbour-
ne, gruodžio mėn. pabaigoje, 
sekančius atstovus: kun. Dr. 
P. Jaiulį, J. Glušauską, J. 
Pyragių, V. Janulį dail. A. 
Rūkštelę, P. Lukošiūną, B. 
Strauką, J. Lapšį, J. Moc-
kūną, J. Žemaitį, K. Tapa-
raųskas, V. Čepliauską ir J. 
Mažel|. 

— Marcinkus, buvęs Lie
tuvos prekybos laivyno ka
pitonas, ir dabar plaukioja 
Australijos vandenų pakraš 
čiais ir dažnai užsuka į Tas-
maniją. 

mokyklos kuru "Tiesa" nr. 189 rašo, kad 
vienoj sav. plytinėje dar e-
sama organizacinių trūku-! "Akmenės rajono mokyk 
mų. Silpnai organizuojama los blogai aprūpinamos ku-
tarpoperacinė hontrolė. Tech ru. Pavyzdžiui, Viekšnių vi-
rikinės kontrolės skyrius dūrinei mokyklai kuro rei-
65ar nepakankamai tikrina kalinga 350 kubinių metrų, 
iš karperio gaunamo molio o parvežta tik 52 kubiniai 
formuojamų pusfabrikačių metrai. Akmenės vidurinei 
kokybę. Nemaža pusfabrika mokyklai iš 120 parvežta 57 
čių sugenda ir dėl to, kad j kubiniai metrai. Karpėnų 
iki šiol nesudaromos tinka-, septynmetei iš 80 kub. met-
mos sąlygos žalioms ply
toms pakrauti į vagonetes, 
ntigabenan/t jaf J degimo 
krosnį. Vien dėl blogo dar-1 

rų mokyklai dar neparvežta 
nė vieno metro. Visiškai ne
aprūpintos kuru taip pat Me 
demrodės, Šiaudinės septyn-

H.SEIGAN 
KRAUTUVĖ VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th ir 46th St. 

MES APRENGSIME JUS 
NUO PAT GALVOS j 

IKI KOJŲ! 

m\ 

?®m 

y i& 

bo organizavimo Kelias sa-1 metės mokyklos, Alsių ir ki-
vaites nebuvo išnaudojamas tos pradinės mokyklos. Iš ke 
naujai gautas elslavatorius. 
Mūsų darbą dažnai apsunki
na ir visai nereikšmingi, at 
rodytų, dalykai, nuo mūsų 
nepriklausantileji. Štai vy
riausioji tiekimo-realizavi-
mo valdyba neaprūpina kros 
nių darbininkų pirštinėmis, 
kurios yra būtinai reikalin-

turių tūkstančių kubinių me 
trų mokykloms reikalingo 
kuro rajono liaudies švieti
mo skyrius išpirko tik 1,200 
kubinių metrų. Dar blogesnė 
padėtis yra aprūpinant mo
kytojus kuru. Iki šiol ne vie 
nas mokytojas dar visiškai 

E? m 

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

Gauta didelis pasirinkimas ru
deninių švarkų ir kelnių, už 
taip pat žemas kainas, kaip ir 
anksčiau. 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

Del jūsų patogumo krautuve 
yra adara ir sekmadieniais nuo 
9:30 iki 2 vai. p. p. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKĖJIMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išsimokėjimus 

v 

gos ir kurių darbininkai se-| negavo kuro". ( 'Tiesa" nr. 
niai laukia. 200). 

. . . . 

H. S E I G A N 
14622 S. Ashland Ave. YArds 7-1272. 
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