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Kodėl daug nelaimių su 
sąjungininkų lėktuvais Korėjoje 

Seką Korėjos žinias dažnai] šiaip kur tarp augštumų. Grei-
yra nustebinti nemažais sąjungi
ninkų aviacijos nuostoliais. Daž
nai pranešimai baigiami priedu, 
kad „nuo įvairiu priežasčių" žu
vo tiek ir tiek lėktuvų, čia ir no
rima kalbėti apie tas „kitas prie 
žastis". 

Šiuo metu jau nebeslepiama, 
kad ne tiek priešo aviacija ir 
priešlėktuvinė gynyba, kiek spe 
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tieji lėktuvai, atlikę uždavinį, ne 
gali praleisti nė sekundės ir šau
ti augštyn vengdami čia pat 
priekyje stovinčios geografinės 
kliūties. Jei lakūno pastabumas 
būna paveiktas taikinio ar pa
žeidžiamas priešlėtuvinės ug
nies, lėktuvas metasi į mirtį — 
čia pat atsimuša į kurį kalna
gūbrį. Toks atvejis priskiriamas 

cialios Korėjos tereno sąlygos! i r £e n- Van Fleet sūnaus žuvi
mui. 

Dar viena priežastis yra jau 
minėtas k u r o pritrūkimas. 
Sprausminiai lėktuvai, grįždami 
į bazę, iš labai toli prašosi vie
tos nusileisti. Tada aerodromas 
paruošia laisvus kelius, bet ir 
taip darant atsitinka, kad lėk
tuvui pritrūksta kuro dar bazės 

paaiškėję, kad dėl i nepasiekus, šiuo atveju nusilei-
priežasčių lėktuvui dimas ne aerodrome dažnai bai

giasi lėktuvo sužalojimu. 
Bet transporto lėktuvai, kurie 

kursuoja iš bazių Japonijoje, yra 
laimingesni už kovos lėktuvus. 
Tai aiškinama tuo, kad tos rū
šies lėktuvai yra lėtesni, jiems 

yra nemaža lėktuvų nuostolių 
priežastimi. Pasirodo, kad P. Ko 
rėja yra tiek kalnuota, jog net 
sunku rasti tinkamus žemės 
sklypus aerodromams įrengti. 
Kaip žinoma, dabartiniai lėktu
vai reikalauja ilgokų pakilimo 
ir nusileidimo takų, kuriuos dėl 
geografinių kliūčių sunku įreng 
ti. Jau yra 
kurių nors 
iškrypus iš aerodromo tako, jau 
beveik nėra vilčių saugiai nusi
leisti. 

Naujieji sprausminiai naikin
tuvai reikalauja ypač daug kuro, 

Išplūdo sovietų 
sportininkui 

todėl jie gali operuoti tik iš ne-!
 ž y m i a i lengviau nusileisti instru 

tolimos užfrontės. Tuo būdu ir mentų pagalba ir jie turi tiek 
kuro, kad reikalui esant gali pa 
laukti nusileidimo eilės ore, o jei 
blogas oras, pasukti kur j kitą 

naujų aerodromų įrengimas ga
limas ne kur patogiau, bet kur 
reikalas verčia. Tokios vietos 
daugumoje yra netinkamos lėk- i aerodromą. 
tuvų veikimui, nes aerodromai | T a d n o r s l a k ūna i geri, ta-
supami kalnų ar aukštumų. Be č i a u n e d ė l j ų k a l t ė s a t s i t i nką 
to, vietos sąlygoms reikalaujant, n e i a i m i n g i įvykia i tęsis ir ateity, 
pakilimo — nusileidimo t a k a i | n e s j i e o p e r U o j a iš neparankių 
eina lygiagrečiai vos poros pėdų v i e t ų i r p u o l a m i e j i taikiniai yra 

.tume vienas nuo kito. Ir ta s a u g o m i n e tik priešo gynybos, 
aplinkybė negali prisidėti prie 
saugaus lėktuvų operavimo. 

Tokia oro bazė yra prie Taegu 
miesto, daugiausiai naudojama 
sprausminių kovos lėktuvų. Nu
sileidimo takai yra visiškai ap
supti augštų kalnų. Įsibėgėjimo 
kelias baigiasi nedidele augštu-
ma, kuri tuoj pradeda kilti iki 
1,000 pėdų viršūnės. Iš tos vie
tos lėktuvai kyla sunkiai pakrau 

bet ir „nedraugiškų" paviršiaus 
sąlygų. 

Atmetė protestą del 
Triesto 

Iš Pacifiko dugno besiveržiąs ugniakalnis iškėlė naują salą prie 
Bayonnaise salyno, apie 150 mylių į pietus nuo Tokio. Prieš 30 
metų panašus išsiveržimas irgi buvo suformavęs salą, kuri 
vėliau dingo. Paskutinis išsiveržimas šioje vietoje yra buvęs 
1945 m. (INS) 

Tito pažadėjo atvykti Anglijon 
Edenas atvežė Chuichilio pakvietimą. — Tito labai šil
tai prieme Edeną, kuris laimėjęs pasitikėjimą 

BELGRADAS, rūgs. 24. — Paviešėjęs Jugoslavijoje 6 dienas, 
Anglijos užsienio reikalų ministras Edenas išvyko į Austriją ga
vęs pažadą, kad Tito greitu laiku aplankys Angliją. 

Edenui išvykstant, paskelb-

Angliją laužant Italijos taikos 
ti bombomis, raketomis, kulko- \ sutartį. Progą atsiųsti notą šu

tas praneširrias, kad pilnai susi
tar ta abu kraštu dominančiais 
klausimais. Edenui vykstant } 
Jugoslaviją buvo skelbiama, kad 
pasitarimų dienotvarkės nėra — 
bus kalbama laisvai apie viską. 

Iš visko buvo matyti, kad 
Edeno traktavimas Jugoslavijo-

WASHINGTONAS, rūgs. 24. j e b u v o i S i m t i n a i draugiškas. Ti-
— Birželio 24 d. atsiųsta nota t o j 0 garbei surengė net dvejas 
Sov. Rusija pakaltino JAV ir l a b a i d r a u g i š k a s i r iškilmingas 

svaidžių ir patrankėlių šoviniais. 
Bazėje ypač didelis judėjimas. 
Šioje bazėje kaip tik dažnai pa
sitaiko nelaimių kylant ir lei
džiantis. Dažnai lėktuvai, pri-
frūkę kelio pasikėlimui, atsimu
ša į priešais esančias kalvas. 
Vengiant galimų sprogimų ar 
gaisrų minėtų atsitikimų atve
ju, ne be reikalo pakilimo tako 
gale matoma didžiulė iškaba: 
„Išjunkite elektrą". Laimė, kad 
tokių nelaimių metu lakūnai daž 
niausiai išlieka gyvi. 

Prie blogų geografinių sąlygų 
prisideda ir nepalankus oras. 
Lėktuvai ir aerodromai yra ap
rūpinti radaro įrengimais sau
giam nusileidimui, bet jei lakū
nas suabejoja aparatu ar dau
giau pasitiki savo patyrimu ir 
todėl iškrypsta bent kiek į šalį, 
jis randa mirtį čia pat kalnuose. 
Kalnuotose vietose įruošti aero
dromai supami sudužusių lėktu
vų skeveldromis. Didžiausioji 
aviacijos bazė prie Pusan iš vie
nos pusės atsiremia į atvirą jū
rą, o iš kitos pusės žvelgia į siau 
rą, pavojingą tarpeklį, kuriame 
visada šėlsta dideli vėjai. Jei 
lėktuvas pražiopso siaurą ir 
trumpą nusileidimo kelią, jis tu
ri skristi bent 15 mylių ratu ap
link, kol vėl gali rasti priėjimą 
prie aerodromo. 

Jei sunku lakūnams savoje te 
ritorijoje, tai ką bekalbėti apie 
veikimą priešo teritorijoje. Prie
šo užfrontėj skraidą lėktuvai tu
ri naikinti komunikacijos siste
mą, daužyti traukinius, medžioti 
sunkvežimių kolonas ir visus ke 
liuose judančius taikinius. To
kie puolimai gali būti atlikti tik 
žemai skrendant, dažniausiai 
skutamuoju skridimu. Gi keliai 
yra išvesti tik tarpekliuose ar 

darė JAV — Anglijos — Italijos 
susitarimas dėl Triesto zonos A 
admnistracijos perdavimo Itali
jai, zonos apsaugą ir toliau pa
liekant JAV kariuomenei. 

Maskva, žinoma, teigė, kad 
Trieste JAV įsirengė bazę ir to
dėl nebenori Triesto paversti ne 
utraliu tarptautiniu miestu, kaip 
tai numatyta Italijos taikos su
tartyje. 

Londonas su Washingtonu 
Maskvai pasakė, kad ji be rei
kalo dėl tų dalykų aimanuoja, 
nes pati kalta, kad ikšiol negali
ma įvykdyti to plano, kuris nu
matytas dėl Triesto taikos su
tartyje. 

Washingtono nota susideda 
tik iš 190 žodžių ir neturi diplo
matinio mandagumo priedų. 

Anksti giriasi 
BERLYNAS, rūgs. 23. —• Iš 

Bonnos sugrįžusi R. Vokietijos 
parlamento delegacija tuojau 
nuvyko pas prezidentą W. Pieck 

vaišes: vienas Belgrade, o an
tras savo vasaros rezidencijoje, 
kur vyko antroji pasitarimų da
lis. Tito su savo politbiuru nuė
jo vaišintis net į Anglijos amba
sadą — ikšiol Tito nėra buvęs nė 
vienoje svetimoje ambasadoje. 

Pats reikšmingiausias, žino
ma, dalykas yra priėmimas Chur 
chilio pakvietimo atvykti į An
gliją. Neskelbiama vizito data, 
bet spėliojama, kad gali įvykti 
— Į — — — — l — Į II — m i i m • — m 

Persai vargiai ką 
mokėsią anglams 
TEHERANAS, rūgs. 24 

spalio mėn. Manoma, kad dėl 
šios priežastie* spalio mėn. nu
matytas Jugoslavijos komparti
jos suvažiavimas nukeltas į lap
kričio mėn. 

Atrodo, kad Edenui pasisekė 
įtikinti Tito ir jo bendradarbius, 
kad Triesto klausimu trys vaka
riniai sąjungininkai nenori Ju
goslavijos nuskriausti Italijos 
naudai, kad dabartinė Italijos 
vyriausybė nori gerų santykių 
su Jugoslavija ir kad dėl tų ge
rų santykių bei visų Vakarų ge 
rovės abi valstybės Triesto klau 
simu turi padaryti nuolaidų ir 
susitarti. Triesto ginčą iš kelio 
pašalinus, atsidengia kelias di
desniems dalykams, kurie bus 
labai naudingi Jugoslavijos sau 
gumui. 

Panaikintas paktas 
JAKARTA, rūgs. 24. — JAV 

ir Indonezija susitarė, kad lai
kys nebuvusį susitarimą, pagal 
kurį Indonezija būtų gavusi ka
rinę ir ekonominę pagalbą su įsi-

Persijos — Anglijos susitarimas pareigojimu prisidėti prie kovos 
dėl naftos bendrovės turto na
cionalizavimo ir koncesijos nu
traukimo greičiausiai esąs nebe
galimas, nes vis labiau aiškėja, 
kad nacionalizacijos iniciatoriai 
iš pat pradžios buvo nusiteikę 
kompensacijos anglams nemokė 
ti. Tokių tarpe gal nebuvo pats 
Mossadegh, tačiau šiandien jis 
jau turės prie jų prisidėti, jei ne 

pranešimo padaryti. Sis vėliau' n o r ė s susiremti su stipria grupe 
pareiškė, kad misijos nuvyki-, k u r f f°™iuojasi aplink fanatikų 

nacionalistų vadą Kashani, pre
tenduojantį į Mossadegh vietą. 
Šioje byloje Kashani gaus ir ko-

>ieck pasigyrimas; munistų paramą. 

mas buvęs svarbus žingsnis Vo 
kietijos vienijimo keliu. 

yra perankstyvas, nes jo dėle 
gacija Bonnoje jokių derybų ne
užmezgė ir pažado negavo, kad 

Prieš kelias dienas* Londonui 
pasiųsta nota turinti tokių rei
kalavimų, kurių Londonas nega-

tokių derybų galima tikėtis, j lės priimti; ten taipgi esą tokios 
medžiagos, kuri duos pagrindo 
pradėti šaukti, kad kompensaci
ja nebemokėtina, nes seni įsipa
reigojimai neištesėti. 

Ryšium su tomis nuotaikomis 
JAV vyriausybė jau svarstanti 
galimybę leisti privačioms naf
tos firmoms pradėti bizniauti su 
persais, kad ko gero jie tikrai 
nesimestų su visa nafta į Rusi
jos glėbį. 

nors ir matėsi su įvairių parti
jų veikėjais. Delegacija tik įtei
kė memorandumą, kuris bus 
perduotas V. Vokietijos parla
mentui. 

• Jordano valstybe pradės 
imti druską iš Negyvosios jū
ros. Antroje pusėje jūros — 
ežero tai jau daro Izraelio vals
tybė. 

prieš komunistų agresiją. Susi
tarimą buvo pasirašęs Indonezi
jos užs. reikalų ministras be vy
riausybės pritarimo, paskui su
kilo partijos ir vyriausybė tu
rėjo pasitraukti. Indonezija bijo 
aiškaus susirišimo su JAV, nes 
jos vadai dažnai semiasi išmin
ties iš Indijos premjero takti
kos. 
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MASKVA, rūgs. 24. — Koni-

somolo laikraštis „Komsomols-
kaja Prav<$a" su nepaprastu įnir 
t imu bara sovietų lengvaatletus 
ir jų mokytojus už blogą pasi
rodymą olimpiniuose žaidimuose 
Suomijoje. Atletai neturėję ko
vingumo dvasios, apsileidę, ne
norėję tinkamai pasirengti, per
daug savimi pasitikėję. Jų tre
neriai nepajėgę savo augšto už
davinio įvertinti ir todėl nesą ge 
resni už savo mokinius. Laikraš
tis mini atskirų atletų ir trene
rių pavardes, kiekvieno trūku
mus ir nusižengimus išminėda
mas. Po to reikia tikėtis didelio 
valymo, nes jie esą nusikaltę tė
vynei ir partijai. 

Po olimpiados vakarų stebė
tojai teigė, kad Rusijos sporti
ninkai, kaip pirmą kartą olim
piadoje dalyvaują, pasirodė vi
sai gerai. 

Lewis kovos dar 
nebaigtos 

WASHINGTONAS, rūgs. 24. 
— Šį kartą J. Lewis gavo iš ka
syklų savininkų viską be jokio 
triukšmo. Pirmiausia pasidavė 
antracitas, paskui šiaurinė mink 
stoji anglis. Laikosi dar pietie
čiai kasyklų savininkai, bet jų 
byla jau iš anksto pralošta, nes 
šį kartą kasyklų savininkai išėjo 
į derybas su Lewis susiskaldę. 

Atsimenant, kad yra atlygini
mų kontrolė, J. Lewis dar turės 
susiremti su atlyginimų stabili
zavimo įstaiga, nes angliakasių 
atlyginimą teisėtai galima pakel 
ti tik apie 6 proc, o nauji susi
tarimai uakėlė atlyginimą 10.4 
proc. 

.^aip Lewis savo reikalavimą 
pateisins, paaiškės tik jam pra
bilus, bet jau iš anksto galima 
pasakyti, kad jis nenusileis. Tai 
reiškia, kad turės kilti anglies 
kaina. Šiai pakilus, kils kainos 
ir tų dalykų, su kuriais anglis 
yra surišta: elektra, plienas, 
nuomos namų, kurie šildomi an-
limis ir t.t. Bet paprastai laimi 
Lewis, o visuomenė moka sąskai 
tas. 

Egiptas paprašė 
anglų ginklų 

LONDONAS, rūgs. 24. — Pa
tikimai pranešama, kad Egipto 
vyriausybė paprašė nuimti gin
klų pardavimo uždraudimą ir 
parduoti jai net sprausminių lėk 
tuvų ir Centurion tankų. Ginklų 
pardavimas Egiptui buvo sulai
kytas ginčui dėl britų pasitrau
kimo iš Suezo zonos kilus1. 

Egipto prašymas esąs svars
tomas, bet nepranešama kokio
mis sąlygomis jis bus patenkin
tas. Spėjama, kad pradžioje bū
sią patenkinti tik nedideli seni 
užsakymai, padaryti prieš kon
flikto iškilimą. 

Priešrinkimines įvairenybes — 

Nixon - l-ji Ike šluotos auka? 
Atsirado i/r kažkoks Stevensono fondas. — Nixon pasi
trauksiąs iš varžybų. AFL konvencija vienbalsiai pa

taria savo nariams balsuoti už Stevensoną 
WASHINGTONAS, rūgs. 24. — Sen. Nixono likimą išsprę-

siąs pats Eisenhaweris po Nixono pasiaiškinimo per radiją ir tele
viziją dėl slapto politinio fondo panaudojimo. 

Eisenhoweris norįs pasakyti — • , -•—-^—-
paskutinį žodį todėl, kad savo 
politinę kampaniją yra parėmęs 
vyriausybės aparato apvalymu 
nuo nesąžiningumų. Nebe laikas 

AFL metinis suvažiavimas va
kar vienbalsiai pritarė rezoliuci
jai, patariančiai visiems savo 
nariams balsuoti už demokratų 

jau keisti propagandos obalsius, i kandidatą Stevenson. AFL pri-
todėl Eisenhoweris turi iki galo kl uso viršum 8 milionų narių ir 
laikyti rankoje ,.sąžiningumo 
šluotą", kurios pirmoji auka ga
li būti jam parinktas bendrake
leivis. 

Vakar būta gandų (paleisti iš 
Nixon štabo), kad Nixon pasi
trauks savaitės bėgyje ir Eisen-
howeris jį už tai pagirs. Kad Ni-
xono politinė karjera nebūtų vi
sai sulaužyta ir kad jam būtų 
atsidėkota už demokratų ėdimą, 
partijos centro komitetas sutiko 
apmokėti 75,000 dol. už pasitei
sinimo kalbos transliaciją. 

Teigiama, kad Eisenhoweris 
niekada nebūtų davęs sutikimo 
parinkti sen. Nixoną viceprezi-
dentiniu kandidatu, jei būtų ži
nojęs apie jo slaptą politinį 18,-
000 fondą, kurį suftukojo tokių 
politinių nusiteikimų respubliko 
nai, kurie daugumoje nepritaria 
paties Ike numonėms. 

Eisenhoweris betgi nori žino
ti, ką jaučia tuo reikalu respu
blikonų vadų dauguma visame 
krašte. Nuotaikas patikrinti jis 
pavedė partijos vykdomojo ko
miteto pirmininkui Summerfiel-
dui, kuris apleido Eisenhowerio 
propagandinį traukinį ir atsira
dęs Washingtone pradėjo apklau 
sinėjimą telefonu ir telegramo
mis. Gauti atsakymai padės Ei-
senhoweriui apsispręsti, jeigu 
ikšiol dar galutinai neapsispręs-
ta. 

Atidengta, kad Mississippi res 
publikonai esą susitarę su „vals 
tybės teisių" demokratais pasta
tyti bendrą elektorių sąrašą, bal
suojantį už Eisenhowerį. Ste
vensono demokratai turi savo 
atskirą elektorių sąrašą. 

Neramūs kaliniai 
CHESTER, rūgs. 24. — Illi

nois valstybės Menard kalėjime 
triukšmavo 800 kalinių (psichia 
trinio skyriaus), prašydami ge
resnio maisto. Davus papildomo 
maisto, veik visi geruoju iš val
gomojo grįžo į celes. Be kelių 
langų išdaužymo daugiau nuos
tolių nepadaryta. Kalėjimo va
dovybė spaudos buvo skaudžiai 
kritikuota ir todėl kalėjimą lan
kys speciali valstybės komisija. 

pirmą kartą savo istorijoje visos 
konvencijos balsavimu paremia 
prezidentinį kandidatą. 

Populiarus kompozitorius Ri-
chard Rodgers atsisakė nuo Ei-
senhowerio ir perėjo į Steven
sono stovyklą. Charakteringas 
jo pareiškimas: „Jei tokio inte
gralumo vyras kaip gen. Eisen-
hovveris gali būti sugundytas re
akciją ir izoliacionizmą parem
ti, tai į tokios aukos rankas pa
vojinga atiduoti krašto ateitį". 

Vakar betgi bėdų su neaiš
kiais fondais turėjo ne vien tik 
sen. Nixon — ir gub. Stevenso
no pašonėje atsirado kažkoks 
fondas, kurio kilmei ir tikslui iš
aiškinti prireiks kelių dienų. 

Kiloję vietoje 
SEOULAS, rūgs. 24. — Ko

munistų spaudimas Korėjos fron 
to rytų sparne vis didėja, bet tik 
patrulių veikla centre ir vaka
ruose, kur per dvi savaites f ron 
to įlaužti ir strateginių kalvų 
užėmus išlaikyti nepasisekė. 

Rytuose priešas meta irgi ba-
taljono stiprumo jėgas, bet arti
lerijos ugnis daug silpnesnė už 
vakaruos naudotą. Atkaklumas 
komunistiškas, rezultatai labai 
kruvini. 

Muša Romelį 
VIENA, rūgs. 24. — Austri

jos komunistai sunkiai susiran
da progų demonstracijoms, to
dėl nepraleidžia nė vienos, nors 
ir mažiausios. Jie nutarė, kad 
galima patriukšmauti ryšium su 
Vienoje šiuo metu rodoma filmą 
apie vokiečių maršalą Romelį. 
Įvyko muštynių su policija, bet 
filmą rodoma ir toliau publikai 
dar gausiau lankant. Ne visai 
aišku, kas komunistam nepatin
ka: ar Romelis, ar amerikiečių 
gaminta filmą. 

Kalendorius 
Rugsėjo 24 d.: Švč. Dievo Mo

tina Belaisvių Globėja. Senovės: 
Juodis. 

Rugsėjo 25 d.: šv. Kleofas. 
Senovės: Vientautis ir Želvė. 

OTŪ» Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šilčiau. 

Temperatūra apie 74 laipsnius. 

,-i,r;^::xw 
Sovietu ambasadorius Zarubin 
jau lankėsi valstybes departa
mente, kad susitartų dėl savo 
paskyrimo raštų įteikimo pre 

Išrinktas Libano 
> » 

prezidentas 
BEIRUTAS, rūgs. 24. — Li

bano prezidentu išrinktas opozi
cijos vadas Camille Chammoun, 
kuris vadovavo kovai, privedu
siai prie prezidento pasitrauki
mo. 

Opozicijai pasisekė sukelti 
streikus, kurie buvo suvaldyti 
tik kariuomenės vadui valdžią 
perėmus. Šis pažadėjo tik tol po
litines vadžias valdyti, kol iš
rinktasis prezidentas sudarys 
vyriausybę. 

• Domininkonų respublika pa 
sirašė su JAV susitarimą dėl ka 
rinės pagalbos gavimo. 

• W. Green išrinktas 29-tą 
kartą Amerikos Darbo Federa-

zidentui Trumanui. (INS) l bcijos (AFL) pirmininku. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— / Vokietiją su oficialiu vizitu atvyko Italijos premjeras 

De Gasperi. Atsimindamas Hitlerio - Mussolini draugystę, De 
Gasperi išvykdamas pareiškė, kad vyksta ne ašies kalti, bet tilto 
statyti. 

— JAV, Anglijos ir Prancūzijos atstmmi vakar įteikė Višins-
kiui atsakymus dėl Vokietijos taikos sutarties sudarymo. Tai yra 
atsakymas į paskutinę Maskvos notą, siūliusią tuojau kviesti Ą-rių 
konferenciją nelaukiant rinkimų ir vienos vyriausybės sudarymo. 

— JAV jungtinio štabo viršininkas gen. Bradley pasisakė už 
žinių apie atominius ginklus suteikimą Nato vyriausiems vadams 
gen. Ridgway Štabe, nes be tų žinių yra negalimas Europos gyni
mo planavimas. 

— Sovietų atstovas prie Jungt. Tautų Malikas jau ketvirtą 
kartą atidėjo kelionę namo ir šį kartą nebeangažavo vėlesnės da
tos, nors jo pavaduotojas Zorinas jau yra atvykęs. Manoma, kad 
jis paliktas laikinai New Yorke dalyvauti JT sesijoje. Delegacijos 
vadovu, turbūt, bus Višinskis, nes gali kilti Korėjos reikalas. 

— Lenkijos karo teismas 5 asmenis nuteisė mirti neva uz ra
dijo komentatoriaus Stepono Hartyka - Martyka nužudymą. Šis 
pastarasis nėra lenkas. 
—1953 ,m. pirmam ketvirčiui civiline pramone gaus mažiau plie
no, nes atsilieps buvęs plieno pramones streikas. Vario ir aliu-
minijaus kvotos liksiančios tos pačios. 

— Eisenhoweris vakar vienoje rinkiminėje kalboje telge, kad 
diplomatinis nesugebėjimas JvftlS JAV \ Korėjos karą. 

-
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inmitr 
Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAITĖS, 

Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

P A M I R Š T A S B R O L I S 

ti pinigų jų spaude^ išlaidoms 
apmokfitl. 

Didelis Hknutv kalendorius 

Sktn. J. Mašiotas pranešė 
apie ruošiamą tpaudai didelį, 
labai turiningą skautų kalendo
rių, apie 300 puslapių apimties. 
Surinktais už tą kalendorių pi
nigais norima finansuoti visų 
faip laukiamos knygos" "Ska»-
tybe berniukams" išleidimą. 

Skautininkai globos mokinį 

l f Lietuve* Motinos dukros, gy- naziją, įstojo dabar į Ndrt t t ^ \Jotf is* *jo pareikalaus daug dar 
ventume viena pint imi Budė
kime gimtosios žemes ir $mo-
nijofi laisvei. 

PLSS Skaučių Seserijos 
i i • i Vadij* į i, , 

Adresas: 735 p . 90, Cleyeland, 
Ohio, USA. 

"UTUANICOS" TUNTO 
VADUOK SUEIGA 

Rugsėjo 27 d. 7 vai. vakare 
tėvų jėzuitų namuose, 5541 So. 
Paulina Ave., |vyks "Lituanica" 

bo, tačiau Jjis ir. toliau liena 
vadovauti skautams. 

Eastern universitete., Jis studi
juoja Llberal Art grupėje — pa 
ruošiamąją teisę (Pre Legal). 
Kartu lanko ROTC • (atsargos Tel. ofiso ifG. 4-669», rez. PU, o-7s: 
karininkų) | kursus. Nors> studi-, DR. ANTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDYTOJAS IR CHrBITKaAb 

1957 W. Garfleld Blrd. 
VAL. i 1—4 Ir 6—t 

lofttadiealaia nuo 1 Iki 4 vai. p.p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

Šią vasarą mūsų skautiškos i Tačiau man gėda pasakyti, kiek ( 
stovyklos juose visą žemės ru-1 mūsų brolių ir sesių iš dviejų laikyti vieną Vasario 16 gim-
tulį. Visur vakarais liepsnojo ] tūkstančių jį užsisakė. j nazijos mokinį Diepholze. Pir-
laužai skambėjo lietuviška skau' Dabar "Skautų Aidas", nore-' ™ieji pinigai tam reikalui čia 
tiška 'daina, o laužų žarijoms'' damas mus visus lankyti per iš-, Pat buvo surinkti ir tuojau bus 
gęstant, iš jaunų skautiškų krū- tisus 1953 metus, skelbia pre- persiųsti į Diepholzą. 
tinių veržėsi į dangų malda. Inumeratos konkursą ir jo išties į t e ig t a s Vasario 16 gimnazijai 

Sktn. Serapino iniciatyva, tunto vadi jos sueiga, kurioje 
skautininkų ramovė nutarė iš- rinksime naują tuntininką. Vi3i 

vadijos nariai maloniai kvįečia-

Vienas tačiau mūsų brolis, toje j mus broliškoje rankoje 
kuris visą savo gyvenimą budi matome net dovanų. Varžybo-

gclbeti komitetai 
Skautininkų ramovė, supras-

po mūsų žalia Vėliava, daugelio, se dalyvaus draugovės, skiltys 
ak, daugelio liko pamirštas.; ir paskiri skautai ir skautės. fc«™J^ifSEsSS 
Budriai eidamas sargybą Die-1 Surinktos prenumeratos bus ver 
vui, Tėvynei ir Artimui, nesu-

gimnaziją Diepholze, vienbalsiai 
išrinko į organizacinį komitetą 
v. s. Martyną Jurkšą, v. s. Oną 
Zailskienę ir ps. Alfonsą Valat-

tinamos taškais. Skautų-čių 
laukė jis iš mūsų to, kas jam draugoves, surinkusios daugiau-
teisėtai priklauso. O juk lais- sia taškų gaus tam tikrus me- k a d 

niškus skydus. Daugiausia tas-1 .* " _ * J. ' .. .• 
ku surinkusi skUtis gaus s k i l . ! "az.ją gelbėti yra v.sos hetuvių 
ties palapine. Nebus pamiršti d o m e n e , rakalas. ramove ,ga 

varne pasaulyje mūsų yra dau
giau dviejų tūkstančių brolių ir 
sesių! Ir mes, būdami tokia 
didelė šeima, patys būdami so
tūs, leidome jam badauti... Jis 
daug kartų tiesė į mus rankas, 
prašydamas broliškos -pagalbos 
ir daugel} kartų mes jam tos 
pagalbos nesuteikėme. Dažnas 
ir dažna nesiteikėme jį pakvies
ti pas save į namus. 

Kaip mes sumenkęjome! Sau 
nieko nesigailime ir jei koks 
svečias pas mus apsilanko, mū
sų stalai lūžta nuo valgių ir gė
rimų. Tačiau mūsų tokio mielo, 
tokio brangaus brolio iš Toron
to nepakviečiame ir tiek. Ir dar 
mes drįstame laikyti save jo 
giminėmis, broliais ir se?ėmis, 
vadiname save skautais ir skau
tėmis... O juk jį pakviesti tik 
3 doleriai metams tekainuoja. 

Laukė "Skautų Aidas" pre
numeratos visus šiuos metus. 

ir kiti varžovai, kurie gaus do
vanas pavidale stovyklinio in
ventoriaus, sporto įrankių ir 
pn. Pavieniams platintojams 
taip pat numatytos įvairios do
vanos. Smulkios šio vajaus tai
syklės bus paskelbtos š. m. spa
lio mėn. "Skautų Aide". 

Broliai, sesės! Ar ir dabar 
nusisuksime nuo "Skautų Aido" 
ištiestos mums rankos? Ar lei-
sime jam nukristi drauge su pa
geltusiais rudens lapais ir virs
ti trąša... "comics'ams" ? 

Nieko nelaukdami, jau dabar, " i j ^ ' u S r v t o į į S ' v i enete at-
jau šiandien subruskime į pre- | g k i r a i ^ t ą p a č i ą d i e n ą i r s u 
numeratos varžybų darbą. Su-

liojo šį komitetą pakviesti į nu
matomos rinkliavos parengiamą 
jį darbą ir kitas lietuvių organi
zacijų vadovybes ir atskirus vi
suomenės veikėjus. 

VISUOTINĖ PLSS SKAUČIŲ 
SESERIJOS SUEIGA 

Skaučių Seserijos Vadija ren 
gia savo pirmąją visuotinę Lie 
tuvių Skaučių sueigą, kuri įvyks | 
š. m. lapkričio 2 d. 

Neturint galimybių susirink 
ti vienoje vietoje, ši sueiga 

mi būtinai dalyvauti. 
Tuntininkas 

• i 

BROLIŠKAS PRAŠYMAS 

Vyr. skautininkas Martynas 
Jurkšas, gyv. 1441 So. 4Q Ave., 
Cicero 50, 111., broliškai prašo v-
sų, kurie siunčia jam aukoja
mus gimnazijai Diepholze dra
bužius ir baltinius, siųsti juos 
švarius ir gerame stovyje. Su
driskę ir nešvarūs skudurai mū 
sų broliams į Diepholzą nebus 
siunčiami. 

SIEKIA AUGSTOJO MOKSLO 
Jaunas ir energingas Bosto

no v-jos kestutėnų drauginin
kas vyr skiltn. Algis Banevi
čius, pavasarį baigęs vietos gim 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PEHKRAIJSTYMIIS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užalanj 
pakletBllus {vairaus maisto. 

Kreipti*: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tol. DAniibe 6-3245 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

• ' , , 

A. Valeišaitėn ir 
(•rigaliūnaiteN-Lazauskienės 

3130 S. Halstcd S t 
Tel. CAlumet 5-9339 

i • | 

Priimami' mokiniai? pirhiad.. antrad., 
trcčlad. ir penktad. nuo 6 v. Iki 8 v.v. 

TeL: Ofiso t I.7-S5K:*., res.flK.1-7S68 

DR. BIEZIS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Ceirmak Romi 
VAL.; 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak, 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

softtad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Rezld. 8241 W. 66TH PLAGE 

VESTUVINES NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos' 
• • 

MCSV SPECIALYBĖ 

Precin Photo Studio, Ine, 
KDVAHDAS J^ ULI8. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

rinktus pinigus siųskime šiuo 
adresu: 

Mr. J. Pažėra, Box 1003, Sta-
tion C, Toronto, Ont , Canada. 

Psktn. A. Valatkaitis 

SKAUTININKŲ RAMOVĖS SUEIGA 
N 

Rugsėjo 21 d. tėvų jėzuitų. Budriene priešakyje sutiko pa-
namuose, Chicagoje, įvyko iš- silikti savo pareigose ir sekan-
kilmingoji vietos skautininkų 
ramoves sueiga, tikslu atšvęsti 
3-jų metų veiklos sukaktį. Dar-

tiems metams. 
Del vietos stokos nėra gali

mybes visą sueigą aprašyti, ta-
bą pradėjome išklausydami t . '^ į a u svarbesnius momentus pa* 
J. Vaišnio, SJ. atnašautas šv. 
mišias, kurių metu visą laika bu 
vo giedamos religines giesmes. 
Mišių metu t. J. Vaišnys pa
sakė gražų pamokslą. 

Sueigą atidarė ramoves se
niūnijos pirmininke dr. M. Bud
riene, į garbes prezidiumą pa-
kviesdama skautininkus: vyriau 

tiekiame žemiau. 

Skautybe* ugdyti fondas 

Sktn. Z. Juškevičiene ramo
vės sueigoje pranešė, kad skau-
tybei ugdyti fondui lėšoms su
kelti paruošti ir jau spausdina-

ta pačia iškilmingos programos 
dalimi. 

Me3 norime šia sueiga labiau 
apjungti visas seses, kad mes 
giliau pajustume priklausančios 
Lietuvos skaučių įeimai, kuri 
šiandien yra išblaškyta po visą 
pasaulį, pagal išgales t ę s ^ . N e 
priklausomoje Lietuvoje pradė
tąjį darbą. 

Šitos sueigos tikslas mus vi
sas suburti, suartinti, o tamp
resni tarpusavio ryšiai išugdys 
daugiau pasitikėjimo savimi ir 
didesnį ryžtingumą. Tada mes 
tvirčiau žengsime plačiuoju vieš 
keliu, gilindamos jame lietuviš
ką vagą. 

Mielos sesės .atsiliepkite vi 
sos: ar tai vienetuose susibūru 
šios, ar pavienės, kad laiku ga 
lėtume jums atsiųsti sueigos 
programą. 

Tegul šios visuotinės iškilmin 

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

Kiekvienas žmogus turtte§ atliekamu* nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiky mokslui, Įsigijimai uamo, auto 
mobflio, atostogoms, vestuvėms, krikStynoms Ir kitiems reikalam*. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas iaučlssi MaugeftiUft ir laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandien! 

MUTUAL 5U, -« /$AVINGS 
A N D Į O A N A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cormak Rd. • Chtcago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pre*. * Tol. VI rginla 7-7747 
S a v i n a s In iured t o $ 1 0 , 0 0 0 b y F . S . L I . C 

# % 

mi meniškai paruošti laiškams 
popieriaus komplektai, kurie ! gos sueigos metu mes, visos 

siąjį sąjungos dvasios vadovą b u s Platinami. PrašS paskolin- Lietuvos 8kaučių šeimos narės 
kun. Vaišnorą, MIC, brolijos 
dvasios vadovą kun. J. Vaišnį, 
SJ, O. Zailskienę, K. Palčiauską, 
P l a t e r į ir Korzoną . 

Sekusiame po to v. s. K. Pal-
čiausko turiningame pašnekesy 
apie skautininkus ir jų užduo
tis, prelegentas pasveikino suei
gą Pirmi jos vardu. 

Skautininkai, įvertindami v. 
s. K. Palčiausko didžius nuopel
nus ir ilgametį pirmininkavimą 
S-gos Pirmijai, įteikė jam Lie
tuvių Poezijos Antologiją, su 
įrašytu joje adresu, kuriame 
tarp kitko sakoma: "...Savęs iš
sižadėjimas ,eilės metų pasiau
kojimas mūsų skautijai, dideli 
nuopelnai valstybei, tautai ir 
jaunimui, verti visų mūsų di
džios pagarbos ir nuoširdaus 
dėkingumo... Linkime Tamstai 
ir Tamstos skautiška jai šeimni 
Dievo palaimos, sveikatos ir 
ilgiausių metų". Po šiuo adre
su pasiraSe visi ramovės nariai, 
kurie šioje sueigoje dalyvavo 
visi iki vieno - 40 skautininkų 
ir skautininkių. 

Labai nuoširdžiai ir vieningai 
visiems draugovės nariams pra
šant, senoji seniūnija su dr. M. 

JEI JOS ESATE 

RAGAVĘ DABARTINE 

SCHENLEY 
. . . TAD JŪS ŽINOTE, 
KAD TAI YRA 
SKANIAUSIA DEGTINE 
PER DAUGELĮ 
M E T Ų 1 

BLENDED WHISKEY 8b rQ00T. tb% GRAIN NEUTRAL SPIRITS. 
SCHENLEY DISTRIBUTORS, INC.. NEW YORK, NEW YORK 

PROGRESS FIRN1ME CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-įų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
8U VIENOS KRAUTUVftS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. g 

^ _ 

4181-88 

Archer Ave. 
Lengvi iSslmokSjunal pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

J? 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . • 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue ehlcago 82 , III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
n a $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKA&, Sekretorių 

Tel.: Ofiso HE +-5849 rcz. HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVcst 71st Street 
Vai.: Pirm., Ketvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Treč. ir šeit. pagal sutarties 

Ofima Ir rc-zUIenctJa—YArdj- 7-S5SM 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidutin, vaton aervŲ gydytoja* 

0R, }Gli*$ VALAITIS 
«tfi^ TC1A.S D CHIRURGAS 

.03* So Archer Ave. 
«•• -Mf•• • .*• Avv ;ta nvt.Kamp.) 

Va; antvi \ j - t , C-8: M U d . 1-6; 
pl i; . I. i. Litvirt. 6-8; trcčlad. Ir 

, , ponl(t, 12:30-6 tik sUBltarus. 

»•* . <M. * \ H.^oiiO, m . 00 .4 -1181 

OA. L DANILEVIČIUS 
įlYOYtOiĄfl l?w CHIRURGAS 

l^4« fę. Michigan Ave. 
» M. ItAhkjntMi fteAtsvd. Ir aekmad.) 

Nue 1 Iki 1 v. p.p.; 7 - 9 v.v. 
^efttafi. priima tik pagal susitarimą 

Ilexid.: 10H38 Ho Uabanli Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. res. VI. 7-7303 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDsYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bpec moterų HSCOH Ir akušerijai 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Californta Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: of iso VA.7-liiiii , rez. l)A.A-liae 

DR. I, GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVVst 35th Street 
i kampas Hulsted Ir 86-tos ts&tv.) 
VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Ree. 3247 S. KMKRAIJ) AVE. 

Of. GRovehlll 0-4020. r. H tiltui t 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAlRAS) 

G\DYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S VVest Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trcčlad. Ir šeštad. pagal sutartj 

Tel.- Ofiso PR.H-3«38, re*. RK.7-9IU9 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir '1:80 
iki f vak. Trečiad. Ir šeSt. uždaryta 

GRoveblU *-15ft5 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 8—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 We*t Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. o i , . 2-1381 
Neatsil iepus tel. KlOdzIc 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1S36 So. 49lh VU, Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. Ir 
kotvirtad. 6:30—9 v. v. šoštad. 10—2 
ir 4—6. lllltAS 1832 Su. HM h Ct. 

Telefonas: HEllanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S925 VVest 59th Street 

VAL..: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Tre^tad. pagal su ta r t). 

of iso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepiu saukite Kl-klzle 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A I R C H I R U R G 8 

4 1 4 6 S . A r c h e r A v e . 
VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Tročiadloni tik susitarus. 
m l i i i i i i . • 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, re/ III 1-7 iu<ut 

DR. FRAHK C. KWIHH 
• (U VII r i N S K A K ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

LIGONlirs PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v v Išskyrus trečiad. Ir fieštad. vak 

• • • • . . . . 

Tel. Ofiso GK e-K8»0 PR. «-473a 

OR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2A3& VVEST 6Srd Stroet 
(kampas 68 Ir Arteslan) 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir Seftt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS %R CHIRURGAS 

2216 VV. 24th 8 t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArdS 7-9T7S 

Ofiso telef fonas Vlrginia 7.1K8S 

DR. AL RA6KUS 
GYDY,W»AS IR CHIRURGAa 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 8:00 iki 1:00 • 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklus ir rimai. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, Ui. 

kaukite — YA 7-7S81 
Priima: vakarais 8 iki 9, iettad.: 
10 ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susltarua 

TeL: Ofiso Y A 7-0564, re*. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Aahlaad Avenue 
(antras augstas) 

'OFISO V A U : Nuo 10 iki 13 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 iki t : tu 
v. v. ""* 

DR. V. L SIEDUNSKI 
Praneša, kad jau sugrįžo iš ka
riuomenės ir atidarė privatų 
dantisto kabinetą. 

4143 Archer Avenue 
(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «3rd St 
Ofise Tel. REliance 5-4410 
RezidL telef. GRovehitl 6-OS17 

Valandos: 1-8 P. M. --- 6-8 P. M. 
Trečiad. tr fieštad. pagal sutarti 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashlard Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2— 4 tr t.—į; trečiad.. Peš 

tad. ir sekmad t\¥ pa?al strtartl 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, res. PU.O-l'930 
Jei neatsilieps vtrSmlnfiti tel«»fon*M 

saukite: MTdway S-OOOI 

Tel.: Ofiso H»:.4-2128, rez.PK.A-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi-

Spoc. chirui-^inAs ligo* 
6255 South VVestein Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—& vak 
seStad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniai* uftdaryta. 
Tel. ofiso: DAnube « - U t 6 

Botb U-tiWAlhrook 5-6691 

DR. A. VALIS-UBORAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ualsted Street 
tfal: 1 iki 4 v. p. p. Ir *—4 v. vak 

Šeštadienists 1 — 4 v. p r« 

Tel.: Ofiso PR.6-644tt rc/~HF..4-*l50 

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

2 4 2 0 VVest M a r ą u e t t e R d . 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. Ir Aefttad. pa*al sutartj 

Tel, Ofiso CA (1-0257, res. P R A-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYL>Y1X)JAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ualsted Street 
Kezkl. 6U00 S. Artcssian Ave, 

VAL,: U v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

'S n iety patyrimas 

l e i . Y Arus 7-1829 
Pritaiko \k in ius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir akiniu dlrbtuvS 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki t, tre
čiad. nuo 10—I2j AeAtad. 10—8 o. p 

lluzamtnuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 S o . A a h i a n d A v e n u e 

VAL.: plrmad. autrad. ketvirtad 
penktiVd. S-S0—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12; 1:50 iki 6 vai. vak. 
OAnal e-0523. p u t i Bldg. 

• — — i i . i ,« i > « i , į » i l i l n l n • " i . m l > « i į » ' 

. ' • ' * ' 

9r. €dward B. MURASKAS 
^^r>YTOJA» IR CHIRURGAJI 

* t7HO WM»t 11 •» « t 

(.IflONjTTS PHITMA! kasdien nuo 1 
•ki 4 «r nuo 7 iki * v v Heatad. nu< 
? iki 4 v treč.—pagal susltarlms 

Susitarimui skamh Gito. 6-1821 
jei neatsiliepia VInoennes 6-3800. 

• • . 

Telefonas OLympic »-4»7« 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr.. ketv. 10 -12 ,2 -6 ,7 -9 0^ 

penkt. 8—4, 7—9 p.p. 
8 1 4 1 S. U a l s t e d S t , C h i c a g o 
VAL.: pirm. treč., sėst. 8—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. £ G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prifimimo valandos pagal susitarimą.. 
4008 Archer Avenue 

Truputi j rytus nuo C*allfornta 
Tel. YArds 7-177J 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2128 VVest 71st S t 
Priėmimo laikan pagal susitarimą 

PeJefonas Gliovehll l 6-6185 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V T U M A S ) 

D A N T I S T A S 
68X2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
Prl*mlmo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Tv>lert»nas Gmvebil! 6-1649 

• 

„ 

• 
Mim. 
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del sovietai numušė amerikiečių lėktuvą netoli 
Latvijos. — Raudonasis laivynas 
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Catholi l Prese 

P R E N U M E R A T A : 
ChloaROj Ir 
Ki tu r JAV 
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Sundnya, 

Soclety. 
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$9.00 
$8.00 
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J. KUZMIONIS 

Kai jūs skaitysite šiuos žo- mas, ne kartą klausia vienas ki-
džius, aštuoni siaurės At'anto tas vakarietis. 
Sutarties Organizacijos nariai Sovietai stiprinasi Pabaltijyje 
— D. Britanija, JAV, Belgija, 
Kanada, Danija, Prancūzija, 

"Daily Herald" karinis kores
pondentas A. J. McVVhinnie 

neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymo.. 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- O l a n d i j a i r N o r v e g i j a — a t l i k l - į f t j pg j s u s i d o m ė j o tUO r e i š k i n i u . 
sauRo, juos Rrožina tik is anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinj nės savo didžiuosius manevrus ». oDiankė kai kurias vakaru 

'netoli Baltijos jūros , s0*tines (tarp kitko Švedijos ir 
Trylikos dienų laikotarpyje D a n i j o s ) , susipažino su "saugu-

daugiau kaip 160 karinių l a i v ų ' , , o r g a n ų i n f o r m a c i j o m i S t 
šimtai įvairiausių lėktuvų bei k a l M J o t l m a u k š t a i R k a r in ia i s 
kitokių ginklų rūšių daliniai, p a r e i g u n a i s i r sulaikytų žvejų 
jimant amerikiečių jurininkus, | l a i v e l i ų į g l l l o m i s i r s a v 0 i S v a d a s 

Maskva drumsčia vandeni 
operuos nuo Norvegijos šiaurės feą m p a g k e l b ė mm(ito l a i k r a j ,_ 

čio skiltyse eilėje įdomių straip
snių. 

Sov. Rusija rengia stiprią ka 
rinę sieną tūkstančio mylių erd 

mis operacijomis". Tačiau Sjau-- | R y t ų Vokietijos sienos. Pagal 

Rytų Vokietijos parlamentarines delegacijos pasirodymas 
Bonnoje ir pažadas po trijų savaičių vėl sugrįžti derybų vesti, J ^ ^ j į ' I ^ ^ V S T t l j o r j u ^ 
rodo, jog Maskva rimtai siekia Vakarų Vokietijoje vandenį * į o r n h o l m o

 J
g a l a 

drumsti, kuriame geriau būtų paslėpta Kremliaus meškerė. Nors * mfajL r a d i i a s i r laikraščiai 
Rytų Vokietijos delegaciją sudarė vieni vokiečiai, šį kartą ne- » m a n e v r u s

J
 v a d i n a « t a i k o s 

palydėti Maskvos politrukų, tačiau tikrasis plano ruošėjas ir r w , , nmvninm,«n^io """r * --»-—• 
delegacijos siuntėjas yra Maskva. Be Maskvos palaiminimo jo- ™ Į J 0 ^ " * ^ " ^ M i - f u ™ ! v ė j e n u o S u o m i J o s * l a n k o s i k i 

kia delegacija iš anapus geležinės uždangos vakaruose nepasi
rodo. Ar po trijų savaičių delegacija vėl pasirodys, ar nepasi
rodys, tai jau kitas klausimas, tačiau Maskva jau turės vaiz
dą, kaip sekasi Vakarų Vokietijoje vandenį drumsti. Nors de
legacija Vakarų Vokietijos vyriausybės buv onepriimta ir minia 
ją sutiko labai nedraugiškai, prileiskim, ji atvyks derybų vesti, 
jei tolimesnis vandens drumstimas bus reikalingas Kremliaus 
valdovams. 

DERYBOS AR SUTARČIŲ TVIRTINIMAS 

Pavasarį Vakarų Vokietijos vyriausybė pasirašė taikos su
tartį su Vakarų galybėmis. Kartu buvo pasirašyta ir antroji 
sutartis dėl Vakarų, Vokietijos karinių pajėgų organizavimo ir 
įjungimo į Europos gynimo pajėgas. Amerikai ir Anglijai tas 
sutartis patvirtinus, ateina eilė ir-Bonnos parlamentui tart i žo
dį : patvirtinti ar atmesti. Rudens sesijai susirenkąs Bonnos par
lamentas turi vienokį ar kitokį sprendimą padaryti. Maskva pa
skubėjo atsiųsti Rytų Vokietijos delegaciją minėtųjų sutarčių 
patvirtinimui sutrukdyti. Niekas neabejoja, jog vyriausybės su
sitarimus Bonnos parlamentui patvirtinus, Maskva panašių de
legacijų nesiuntinės. 

Vakarų Vokietijos parlamentas stovi prieš uždavinį: tvir
tinti sutartis su Vakarų galybėmis, ar derėtis su Rytų Vokietija 
dėl visos Vokietijos sujungimo. Pačioj Vakarų Vokietijoje nėra 
labai tvirto nusistatymo. Dauguma linksta palaikyti vyriausy
bės nusistatymą ir eiti išvien su Vakarais, nes tik Vakarų Vokie
tijai atgavus reikiamą svorį ir jėgą ir derybos gali būti sėkmin-

KRIKŠČIONIŠKOJI SĄŽINĖ 
asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime 

Šv. Tėvo Pijaus XII kalba, pasakyta viso pasaulio katalikams per 
radiją š. m. kovo 23 d. Iš autentiško itališko teksto vertimą 

padarė vysk. V. Brizgys 

rės Atlanto Organizacija galvo 
ja kitaip. Jos požiūriu, šie ma
nevrai jokiu būdu nėra provo
kuojantieji. Jų tikslas aiškus: 
jeigu kiltų invazija (iš Sov. Ru
sijos), kokiu būdu būtų galima 
efektingiausiai apginti Skandi
naviją. 

Manevrai palies ir Baltijos 
jūrą. Taigi, visiems aišku, jog 
sovietai dėl to pyksta, kad va
kariečiai drįsta artintis su kari
niais daliniais ligi jų taip sau
gomos jūros. 

Kai kurie incidentai 

Sov. Rusija, okupavusi ^Lietu
vą, Latviją ir Estiją, o taipgi 
prisijungusi sau Rytprūsius, 
prislinko prie Baltijos jūros. 
Šiuo metu ji kartu su Suomi
ja, Švedija naudoja tos pačios 
Baltijos jūros erdves ir, matyt, 
kažin ką ten planuoja. 

Visi dar atsimena tuos inci
dentus Baltijos jūros erdvėje, 
kurie vakariečiams kainavo ne 

žvalgybos pranešimus į tą gy
nybos sistemą įeina: 

raketų ir vairuojamų šaudme
nų stotys, kurios strategiškai 
išdėstytos nuo Dago ir Osel'io 
salų prie Estijos krantų iki Pe-
enemundes, Vokietijoje; 

radaro tinklas viso» Baltijos 
jūros pakraščiu; vakariečiai 
ekspertai mano, kad šis tinklas, 
padarytas britų radaro pavyz
džiu, yra pakankamas stebėti 
pakrantes; 

povandeninių laivų uostai at
skirose pajūrio vietose; 

jūros laivyno bazės, moder-
ninamos nuo Porkkala ir Krons-
tadto iki Rostocko, netoli Dani
jos; 

nauji karo laivai; 
nauji aerodromai, kuriuose 

budės 1,000 karinių lėktuvų. 
Vakarų kariniai sluogsniai 

nuolat studijuoja žvalgybos 
pranešimus apie nuolat sovietų 
stiprinamą karinę jėgą Pabalti* 

(Tęsinys) 

Bažnyčia yra sąžinės auklėjimo 
normų šaltinis 

Bet kur auklėtojas ir auklėja
masis ras, konkrečiai ir lengvai 
bei su tikrumu, moralį krikščio
nišką įstatymą? Jis jį ras Tvė
rėjo įstatyme, įdėtame į kiekvie
no širdį (Plg. Rdm. 2, 14—16), 
ir apreiškime t. y. visumoje tie
sų ir įstatymų, skelbtų dieviško
jo Mokytojo. Abu, tiek įstaty
mus įrašytus širdyje, tiek natū
raliuosius įstatymus, tiek virš-
gamtinio apreiškimo tiesas ir 
įsakymus, Atpirkėjas Jėzus pa
vedė, kaip žmonijos moralinį 
turtą, į Bažnyčios rankas, kad ji 

kroatų "poglavniką" Antę P a - , j u o s skelbtų visam sutvėrimui, 
veličą, rado jo kambaryje krep įjuos išaiškintų ir perduotų, nė
šį, pilną žmonių akių. Tai buvo I paliestus ir apgintus nuo viso-
"ištikimų ustašių" dovana sa-,kio sutepimo ir klaidos, iš vie-
vo "vadui". nos l:crtos į kitą. 

Jei Paveličo armija tikrai Kėsinimasis pakeisti moralės 
yra nusikaltusi tokiomis masi- normas 
nėmis serbų žudynėmis, tai Prieš šį mokslą, neginčytą per 

T. Lamar Caudle, buvęs pro-
kuioras mokesčių suktybių by 
lose, dabar prez. Trumano at
statytas, aiškinasi ir teisinasi 

kongreso komisijoj 
i 

sprendimų absoliučia teisėja, to
li gražu ne pirmyn nenueitų, bet 
ją iškreiptų iš pagrindinio ke
lio, kuriuo yra Kristus. 

Krikščioniškos dorovės saugoto
jas yra ne pavienis, bet 

bendruomenė 
Dieviškasis Atpirkėjas savo 

Apreiškimą, kurio esminę dalį 
sudaro moralinės pareigos, pati
kėjo ne paskiriems žmonėms, o 
savo Bažnyčiai, kuriai suteikė 
misiją, vesti žmones tą šventą 
palikimą ištikimai priimti. 

Lygiai ir dieviškoji pagalba, 
skirta apsaugoti Apreiškimą nuo 
klaidų ir iškreipimų, buvo paža
dėta Bažnyčiai, o ne individams. 
Ir tai išmintingai pramatyta, ka 
dangi Bažnyčia, gyvas organiz
mas, tokiu būdu gali, ir saugiai 
bei apdairiai, ir moralės tiesas 
apšviesti, pagilinti ir, išlaikyda
ma nepaliestą esmę, pritaikyti 
kintančioms laikų ir vietų aplin
kybėms. Pagalvokime, pavyz
džiui, apie Bažnyčios socialinį 
mokslą, kurs siekdamas pnsitai maršalas Tito turės rimtą pa- *igus amžius, dabar įskyla sun- M .. „ l o „ : w o w c , tta 

* * , . , .VjL , : , i kvti naujiems reikalavimams, es kūmų ir priekrutų, kuriuos rei
kia paaiškinti. 

Kaip dogmatinės doktrinos, 

mėje visada yra tik pritaikymas 
amžinosios krikščioniškos mora-

siteisinimą, — jis gali atsaky 
ti, kad masių žudytojus jis įsa
ke masėmis žudyti, kai tuo tar I iė s dabar inėms ekonominėms ir 

o*, u u i^i • taip ir kataliku morales mokslo, . . . . ,. , u _ v«:~ 
pu Stalinas negali tuo apkal- : *\ ". * JUT; • i socialinėms aplinkybėms. Kaip 
f. .. . . , . . . . . I kai kas norėtų pradėti tarsi ra- . * , . .. n„„ni„ 
tint. lenkų karininkų, kūnuos d i k a , i ą r e v i z i j

U J k a ( J d u o t l J t i e m s g| tad galima sudei>, apva. 
jis liepė išžudyti tik už tai, 
kad jie priklausė "buržuazijos 

dalykams naują vertę. 
Pirmasis žingsnis, o geriau 

gesnės Bet nestinga balau kurie pataria neskubėti ir išbandyti ^ ^ £ £ l ė k t u v ų k&._ je 

klasei". Tito atsakys, kad jis pasakius, pirmasis smūgis krikš 
negalėjo nebausti tos organi- čioniškos dorovės normų pasta-
zacijos, kuri yra išžudžiusi per j tui, turėtų būti pastangos atpa-
milioną beginklių serbų vien laiduoti — kaip jie sako — nuo 
už tai, kad jie serbai, ir ame- ; slegiančio ir siauro Bažnyčios 
rikiečiai pripažintų, kad jis tu-1 *££££ ^ ! ? ? ! . 1 ^ R " ? * 
rėjo raciją, tad atrodo, kad kro 
atų Tautinio Komiteto prašy
mas J.A.V. kongresui gali bū
ti patenkintas, bet vargu kroa-

išlaisvinta nuo kazuistinio me 
todo sofistinių smulkmenų, mo
ralė būtų atstatyta į savo pir
minę formą ir būtų tiesiog pa
likta individualinės sąžinės iš-

visus derybų galimumus. Tokioje padėtyje ir Maskvai drumsti 
vandenį nėra persunkiausia. 

i 

MASKVA KALBA VOKIEČIŲ LCPOMIS 

Maskvos palaiminta Rytų Vokietijos parlamentarų delega
cija atvežė į Bonną mintį, jog visos Vokietijos sujungimas ir 
laisvų rinkimų pravedimas yra galimas. Vokiečio širdžiai tai 
labai mielas pasiūlymas. Bet visa nelaimė, kad Rytų Vokietijos 
delegacija prie to klausimo prieiti siūlo iš antro galo, kuriame 
ir iš viso jokio galo nematyti. Rytiečiai sįūlo, kad pirma Vo
kietijos klausimo apsvarstyti susirinktų ketjjri didieji: Amerika, 
Anglija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga. Nesunku pramatyti, 
kad tai sena Maskvos giesmelė. Višinskis jau šiais metais va
kariečiams du kartu siūlė susitikiti Vokietijos klausimą ap
tarti. Tretį kartą siūlo per pačius vokiečius. Vakariečiai iš es
mės tam nepriešingi, bet reikalauja visiško aiškumo, kas ir ko
kia tvarka bus svarstoma, kad derybos neužsikrėstų nepagydo
ma Korėjos derybų liga. Tada Maskva tyli. 

Rytų Vokietijos delegacija toliau siūlo, jog iš Vokietijos 
turėtų būti ištrauktos visos svetimos karinės pajėgos ir tik ta
da galės įvykti slapti ir demokratiški rinkimai. Iš šio pasiūlymo 
matyti, jog ligi laisvų demokratinių rinkimų ir visos Vokietijos 
sujungimo kelias labai ilgas. Sovietai yra derybų delsimo meis
teriai. Jie ilgus mėnesius gali delsti derybas keturių didžiųjų 
pasitarimuose. Ne pusmečio darbas ir svetimų kariuomenių iš 
Vokietijos ištraukimas. O kur dar derybos dėl pačių rinkimų? 
Derybos Korėjoje ir dėl Austrijos rodo, ką reiškia derėtis su 
sovietais. Žinant sovietinę santvarką, matosi jų kėslai: vie
naip jie daro, bet kitaip kalba. Iš Vokietijos prieš rinkimus jie 
siūlo ištraukti svetimas kariuomenes, bet jų užimtuose kraš
tuose jie praveda "rinkimus" labai stiprioje MVD kontrolėje. 

Greičiausiai ir patys sovietai derybų pasisekimu netiki. Pa
siūlymų, kuriais jie patys netiki ir žino niekada nesilaikys, jie 
nebrangina, ypač jei dar jie vandenį padrumsčia. 

Tegul derybos ir neįvyks, tegul dėl jų tik bus tariamasi, te
gul tik Bonnos parlamentas dels ratifikuoti minėtus susitarimus 
su Vakarais ir tuo pačiu Vakarų Vokietija dar ilgesniam laikui 
liks kariškai nepajėgi, sovietai dėl to nebus pralaimėję. 

St. Daunys 

ną. Vienas amerikiečių lėktu
vas buvo sovietų numuštas ne
toli Lietuvos sienos. Kiek vėliau 
kaip žemėje pradingo neapgin
kluotas Švedijos lėktuvas. Kai 
švedų karinis lėktuvas pakilo 
jieškoti pradingusio lėktuvo, ir 
jis buvo sovietų numuštas. 

Kai Suomijoje vyko Olimpi-
jadą, britų jachtos sumanė nu
plaukti į Helsinkį. Deja, sovie
tai jas sulaikė ir neleido plauk
ti. 

Nekartą švedų žvejų laivai 
Baltijos jūroje yra sulaikomi, 
nuplukdinami sovietų patrulių, 
o žvejai iki dešimties dienų ka
mantinė jami, nors jie gaudė žu
vis palyginti toli nuo sovietų o-
kupuotų Pabaltijo valstybių 
krantų. 

Kodėl toks sovietų budru-

Raudonasis laivynas 
Vakariečių žiniomis, raudo

noji armija šiuo metu Pabaltyje 
turi šio pajėgumo karinį laivy 
ną: 

šešis sunkiuosius karo laivus, 
dešimts lengvų; dešimts sun
kiųjų laivų dar statoma; 

36 naikintojus (švedų nuo
mone, 25); 

130 povandeninių laivų, dau
giausia aprūpintu "Snort" apa
ratais; tas skaičius sudaro treč
dalį viso povandeninio sovietų 
laivyno; 

virš 100 torpedinių laivų ir 
400 minogaudžių. 

Yra statoma naujų minuojan
čiųjų laivų, tačiau dauguma so
vietų laivų yra parengti minų 
išdėstymui. Be to, S. Rusija 
nuolat stiprina savo jūrines pa
jėgas. 

Kas liko - tai Miko 
Prieš keletą savaičių šioje vietoje reiškėme nepasitenkinimą 

Cook County demokratų partijos vadovybe, kad ji, turėdama 
kelias tuščias vietas savo kandidatų sąraše, neatsižvelgė į lie
tuvių teisingus reikalavimus. Ji buvo prašoma Al. Kumskį ar 
kurį kitą kvalifikuotą lietuvį statyti kandidatu į Sanitary Dis-
triet Trustee vietą. Bet... toji vieta teko kam kitam. 

Užvakar mums pranešta, kad Chicagos demokratai vis tik 
susigriebė ir pastatė lietuvį teisininką Alfonsą Wells kandida
tu į miesto teisėjus dviejų metų terminui. Vadinas, kas jau nuo 
kitų atliko, tai lietuviams davė — Kas liko — tai Miko. Nors 
ir tai yra šioks toks lietuvių pripažinimas, bet toli gražu jis 
nėra patenkinantis. Ir dėl to, ką mes rašėme prieš keletą sa
vaičių dėl neatsižvelgimo į lietuvių reikalavimus, to nusistatymo 
neatšaukiame. 

ši tas mūsų nusistatymas, tačiau, neliečia kandidato į tei
sėjus adv. Alfonso Wells*o. Mes jį, kaip gerą lietuvį ir gabų 

K A T Y N A S IR D R A V A 
J. < JOUis, Cleveland, Ohio 

Kroatų Tautinis Komitetas sušaudęs tą nuginkluotą armi
ją "tvarkingai" — kuopomis 
iš eilės. (Iš vokiečių laikr. "8 
Uhr Blatt" Nr. 156). 

Rusų "Posev" (Nr. 47, 1951 
m.) paskelbė, kad 1941 metų 
vasarą Belgrade nebuvo gali
ma maudytis, nes Dunojus ir 
Savos upės buvo J ".krėstos dau 
gybe iš Kroatijos atplaukian
čių lavonų, nes kroatų naciona-

tai būtų patenkinti J.A.V. ko- minčiai ir sprendimui, 
misijos tyrimo rezultatais. Ne- ' Kiekvienas mato, į kokias 
kaltų žmonių kraujas šaukiasi I pragaištingas pasėkai nuvestų 
keršto, bet apie nusikaltusius i tQks pačių auklėjimo pagrindų 
geriau tylėti, nors aišku, kad iškreipimas. 

dingą Išganytojo sutvarkymą, 
kurs Bažnyčiai pavedė saugoti 
krikščioniškos moralės paliki
mą, su kokia nors rūšimi sąžinės 
individualinės autonomijos? 

Jinai perkelta kitur iš savo 
natūralaus klimato gali duoti 
tik nuodingų vaisių, kuriuos bus 
galima tuoj pažinti, palyginus 
su kaikuriais būdingais bruo
žais krikščioniško tradicinio el
gesio ir tobulumo, kurių kilnu
mas yra įrodytas neprilygsta
mais šventųjų darbais. 

(Bus daugiau) 

ne visi tos armijos nariai bu
vo susitepę nekaltų žmonių 

Palikus smulkiau nenagrinė 
jant panašias nuomones palai 
kančių aiškų nepatyrimą ir ne-

krauju ir kad Tito "teismas" s u b r e n d i m ą sprendimuose, bus 
nebuvo teisingas. Ta armija I p r a v a r t u aiškioje šviesoje pasta 

tyti šios ,,naujos moralės" pačią 
vyriausią ydą. Jinai, palikdama 

l»A.lir.SKO.HjMAS 

Pajleškau žmonių, kurio esate turCJc 
reikalą kokiame biznyje arba plni-
ffllka susirišima su Mlohael >*. *if-
kus. Atsišaukite tuojau! Svarbu! 

M M s<>. Union Av«\ 
Tol. Vlrjclnia 7-8407 

W. WBIN8CHRBIDBR 

Vokietijoj kreipėsi į J.A.V. kon 
greso komisiją Katyno žudy
nėms tirti su prašymu išaiškin 
t i ,kur dingo 140,000 kroatų ar 
mija, kovojusi Vokietijos pusė
je, nes turima tikrų davinių, 
kad ji yra Tito partizanų alei 
vieno išžudyta ir palaidota ma 
sinėse kapinėse prie Dravos 
upės. Kroatų armija 1945 m. 
buvo britų nuginkluota Klagen listai masėmis skandino serbus 
furte ir atiduota Tito partiza- be atodairos į amžių ir lytį, 

nesusilaukė pasigailėjimo dėl 
to, kad ji buvo antikomunisti
nė ir kad Tito nenorėjo išskir
ti nekaltųjų iš žmogžudžių. Ar 
toje armijoje buvo daugiau 
žmogžudžių ar nekaltų karei
vių, — šiandien niekas negali 
išaiškinti, bet per milioną ser
bų galėjo išžudyti tik didelė 
karinė organizacija ir Tito, ma 
tyt, visą Paveličo armiją pa
laikė "nusikaltėlių ir išdavikų" 
organizacija ir nejieškojo joje 
tikrųjų žmogžudžių ir norma
lių kareivių. Aplamai, masinės 
Katyno ir masinės Dravos ka
pinės nėra tos pačios rūšies, 
nes antrose guli daug žmogžu
džių, nors jei jų ten ir nebūtų, 
tos armijos likimas vargu be
būtų kitoks buvęs. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
visus etikos kriteriumus indi vi-j nes ji* yra plačiausia.' akaltomaa 
dualinei sąžinei, pavyzdžiui užsi- **** dienrašti*, o akelblmu 

. . . , . Kalnn vra prieinama visiem*. 
dariusi savyje ir tapusi savo L - - „ . . -

r ^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir ęj 121 ii) Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30 vai. popiet. 

^ 

nams. Nuo to laiko žuVo tos kad kroatai per milioną serbų 
armijos pėdsakai. Keli pabėgę esą žvėriškai išžudę Hitlerio 
tos armijos kareiviai sako, kad Į okupacijos priedangoje, 
egzekuciją įvykdęs Tito gene- Italų žurnalistas Curzio Mal 
rolas Koca Popovič ir kad jis Aparte, 1941 metais aplankęs 

teisininką, turintį ir advokatų sąjungos užtvirtinimą, remsime. 
Tos lietuvių ir visų balsuotojų paramos jis yra vertas. Ligšiol 
jis buvo veiklus lietuvių organizacijose, inimant lietuvių de
mokratų lygą, Dariaus — Girėno postą. Jis yra baigęs lietuvių 
parapijos mokyklą ir išėjęs teisininko mokslus augštais pažy
mėjimais. 

• 

Rinkimų dieną — lapkričio ketvirtą linkime jam geriausių 
sėkmių laimėti ir atsisėsti teisėjo kėdėn. 

Dar vienas kandidatas 
Prezidentinių kandidatų prieš

rinkiminė agitacija jau eina pil
nu tempu, šiomis dienomis prie 
jos prisidėjo dar viena asmeny
bė, tai Henry Krajewski, kiau
lių ūkio savininkas, kuris sako
si atstovaująs, taip vadinamą 
"Poor Man's Party". Savo rin
kiminės programos kalboje New 
Yorko Broadvvay, stovėdamas 
ant tuščios alaus statinės, nau
jasis politikas reikalavo socia
linio aprūpinimo globos jau 
nuo 55 m. amžiaus, jokių mo
kesčių 1953 m. ir nemokamą 
pieno dalinimą mokyklų vai
kams. Kad ir geri pažadai, bet 
klausytojų tesusidarė vos 70, 
daugiausia vaikai ir pagyvenu
sios moterys. 

Metinis vidurvakaii^ vals
tybių katalikų žurnalistų suva
žiavimas įvyks spalio 23-24 d. 
Fort Wayne, lnd. 

Gaukit du gerus uždarbius kasmfct 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

fradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
,kada norit* 

UNIVERSAL SAYINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N, 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
-Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

. 
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KOLONIJOSE 
. orkestrui. Oi po eiles metų stu
dijų, didelių gabumų dėka, ta
po žymus instrumentalistas ir 
buvo įjungtas į Suomijos valsty 
binį orkestrą, kuriam tuo metu 

So. Boston, Mass. 
Lietuviu u latviu veikla 

Šiomis dienomis (rugsėjo 13) 
vietos Lietuvių - Latvių Vieny j vadovavo genialusis Sibclius. Jo 
bes veikėjai lietuviai viešėjo pas j p j r m a s solo rečitalis įvyko Ta-
tos draugijos narius latvius B o s , i m e j o i g m . p G t 0 s e k ė jo kon-
tono Latvių Bendruomenės n e - j c e r t a i Suomijoje, Švedijoje, La t 
seniai pirktuose namuose. Nuo- ( vijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Vo-
taikingų vaišių metu lietuvius kietijoje, Prancūzijoje ir Angli-
sveikino ir dėl artimesnio ben-1 j 0 j e 1934 m . lankėsi Š. Ame-
dradarbiavimo pasisakė šie kai- rįkoje ir kaip solistas dalyvavo 
bėtojai iš .latvių pusės: L L V | 3 o s t o n o simfoninio orkestro su 
vicepirmininkas, žurnalistas ir į r u o š t a m c koncerte, š. Ameri-
redaktorius O. Liepinš. istori-, k 0 j e įr Kanadoje turėjo daugiau 
kas K. Skaparas, ALTS valdy
bos narys V. Eglitis, ALTS at
stovas A. Pinkuls, Latvių Spau 

400 koncertų. 1939 m. grįžo 
Europon ir koncertavo Estijo
je, Suomijoje ir Švedijoje. Lan 

- — — — 1 1 " - u i • — « • » 

dos Draugijos vicepirmininkas . kydamasis Suomijoje privačiai 
J. Poritis, ALTS pirmininkasį k ) I K e r t a v o Sibeliui. Kiti jo žy-
Dr. Grinups, žurnalistas O. Ak- m f l 8 koncertai: pasirodymas j n g s t a d i r š i a m e koncerte j is 
mentins, LLV veikėjas A. A u - ; N c w y o r k 0 pasaulinėje parodo- Leabejot inal turės pelnyta pasi-
gus tans ir pik. Galindoms. Kai-1 j e p r i e § 30.OOO publiką ir daly- i s e k i m ą . 

Šis koncertas yra pirrui.fi di-

KANDIDATAI ALRKF CENTRO VALDYBON 
ALRKF apskritys ir skyriai nominavo šiuos kandidatus, iš kurių 

l<Yderacij08 32-rasis kongresas, [vykstąs 1952 m. rugsėjo 2 6 - 2 8 d. 
Detroit, Mich., išrinks ALRKF centrinę valdybą: 

Kun. Ignas Albavičius, Cicero, 111. 
Prol. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
Kun. Jonas Baltuscvičius, Scranton, Pa. 
Kun. Viktoras DabuSis, Brooklyn, N. Y. 
Mngdalcna Galdikienė, Brooklyn, N. Y. 
Prol. Pranciškus Juras, Lavvrence, Mass. 
Kun. Dr. Antanas Juška, Chicago, 111. 
Domą Kaminskiene, Chicago, 111. 
Kazimieras Krušinskas, \Y00dhaven, N. Y. 
Vincas Kvetkus, Wilkes Barre, Pa. 
Jurgis Mikailn, Detroit, Mich. 
Petras J. Montvila, Brooklyn, N. Y. 
Petras Naujokaitis, Brooklyn, N. Y. 
Kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyn, N. Y. 
Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. 
EltbJetft Paurazicnė, Detroit, Mich. 
Edvardą* Pavis, Chicago, 111. 
Stasys Piož\, Chicago, 111. 
Kun. Vytautas Pikturna, Brooklyn, N. Y. 
Stasys Rauckinas, Chicago, 111. 
Elzbieta Samienė, Chicago, 111. 
Leonardas Simutis, Chicago, III. 
Pranas Vainauskas, Jnmaica, N. Y. 
Vvtautas Vaitekūnas, Flushing, N. Y. 
Prof. Balys Vitkus, Chicago, III. 

. 1 

• - -

bose buvo pareikšta vilti*, kad j v avįma<3 koncerte New Yorko 
vietos lietuviai aktyviai parems filharmonijos orkestro 100 me-
pabaltieėių koncertą, kuris ; t u jU D i lėjaus proga. Po to sekė 
įvyks rugsėjo 27 d. J o r d a n V ^ v i s a ^ 5 koncertų vakari-
salėje. Koncertą šiais metais 
organizuoja vietos latvių bend-

nėje hemisferoje. Juh t ' a s y ra 

dėsnio masto visų trijų v.etos 
pabaltiečių menininkų bendras 
išėjimas į plačią viešumą. Pri-

I R J t J ' imant dėmesin, kad koncertas 
vlfe«».»«v.VJ« -r kartu ir kompozitorius. be i 
ruomenė. Iš lietuvių pusės ttto BMtono simfoninio orkestro ji- i Bupaandms plątesmus amenkie-

, - 1 i^in v i a n n m o n f J s l u o k s n i u s SI pačiais klausimais pasisakė: ; s a i d a r d i r b a įr Bostono univei 
LLV pirmininkas poetas Kirša. j s i t e t o m u z n c o 3 koledže, 
konsulas adv. Šalna, Dr. Gali-; 
nis, teis. Lembertaė, muzikas; 
Kačinskas ir Dr. Mickevičius 

Svečias 

Bostone savo gimines bei pa 
žįstamus aplankė bu v. Lietuvos 

Iš latvių pusės dalyvaus pa
sižymėjusios seserys duopiania-
tSs Ingrida ir Karinu Gutber-
gaitSs. Jos 1948 m. baigė gar
siąją Salzburgo muzikos akade
miją "Mozarteum". Ypatingai 

.pamėgo dviejų pianų koncertus. 
operos dainininkas Vladas Pus- J ų k o n c e r t a i y r a buvę Skandi-
korius, kuris dabar vargoninin 
'Muja Pit tsburghe. B. M. 

DIDELfi PABALT1KCIŲ 
MENINIŲ J^OV 

DEMONSTRACIJA 

Rugsėjo mėn. 27 d. 8 vai. vi
kare, puikioje Naujosios Angli- 'Anglijoje. 

navijos kraštuose, Vokietijoje, 
Austrijoje ir Londono, Koelno 
bei kitose rūdijo stotyse. Po 
pavykusio koncerto Jordan sa
lėje Bostone, apie kurį vietos 
amerikiečių didieji laikraščiai 
labai šiltai atsiliepė, jos kon-
csrtavo Nevv Yorke ir Naujoje 

Netrukus pradės 
j03 Konservatorijos Jordan 'o 
salėje, kuri talpina daugiau 1,-
200 dalyvių, jvyks bendras visų 
trijų Pabaltijo tautų meninių pa 
jėgų koncertas, kurio sunkiau
sią organizacine naštą neša vie
tos latvių bendruomenė, talki
ninkaujant estams ir lietu
viams. 

Estų menines pajėgas ats to
vaus Ludvig Juht ' as , baso vir
tuozas, garsaus Bostono simfo
ninio orkestro narys ; isai savo 
muzikaline karjerą prad'ojo su 

transkonlineat; line koncertų se 
riją. 

Latvius dar ats tovaus smui
kininkas Andrejs Lindbergs, bu 
ves Rygo.j operos orkestro da
lyvis. Tremtyje priklausė Ham
burgo radiofono orkestrui. Da
vė vi~ą eilę sėkmingų koncertų 
o. Amerikoje ir Kanadoje. 

Lietuvius a ts tovaus solistas 
dainininką- Stasys Liepas, pasi
rodydamas su naujomis K. V. 
Banaičio ir VI. Jakubėno kom
pozicijomis ir operų arijomis, 

laukęs vos 8 mt., jau tuo metu Solistas dar nė vieno kar to nė 

čių visuomenė-} sluogsnius su 
Pabaltijo muzikaliniais ir voka
liniais laimėjimais, šio parengi
mo svarba yra neabejotina. Svei 
kintina visų trijų vietos pabal-

1 tiečių grupių iniciatyva kiekvie
nais metais suruošti bendrą kon 

Į certą. Sekančiais metais ren-
I gėjų rolė tek3 lietuviams. Tikė
tina, kad vietos lietuviai šį kon-

j certą parems gausiu dalyvavi-
'mu. Prie koncerto organizavi
mo daug ir nuoširdžiai padeda 
Vietos Tarptaut inis Inst i tutas . 

B. M. 

Brookiyn, N. Y. 
Laikinai paliko 

S. m. rugsVjo 20 d. Brooklyne 
Balfo patalpose įvyko LOKo pii 
n a ties posėdis, kuriame dalyva
vo pirm. prcl. Balkūnas, dr. Col 
ney, dr. Vileišis, dr. Nemickas, 
Trečiokai. Bielinis, Vainauskas, 
Saulaitis, Blazas ir Valaitis (Wa 
terbury) ir Valaitis (N. York) . 
Posėdyje prel. Balkūnas pareiš
kė motyvuotą atsistatydinimą 
iš LOKo pirmininke pareigų. Vi 
šiems LOKo n a n a m s prašant, 
jis sutiko toliau ani ikt i pirmi
ninku iki bus susi tar ta dėl kan
didato į pirmininkus. LOKar. 

(apsvarstė" visą eilę i.cndruome 
priklausydamas Tar tu miesto ra apvylęs lietuviškoj visuome- )nės organizacinių kiaušinių. 

Daugiausiai parduodama Kentucky degtine, nes ji yra 

•««, t* •« * * * 

KENTUCKY 
BlENDED 
V1HI5K6V 

KENTUCKY 
STRAIGHT 
BOURBON 
WHISKEY 

OLO SUNNY BR00K BRAN0 KENTUCKY BLENDED WHlSKEY CONTAINS 6 5 * C • •»M 
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Brockton, Mass. 
i 

Piknikas po stogu 
Tokį pikniką rengia Lietuvių 

Radijo korporacija rugsėjo 28 
d. Pikniko vieta — Brockton 
Fai r Grounds. 

Kalbės garbingas svečias se
natorius Henry Cabot Lodge, 
kurj publikai pr is ta tys adv. An
tanas Shalna. Jų kalbos bus 
transliuojamos per WBMS 4 
vai. po pietų. Dainuos vyrų cho 
ras iš 25 dainininkų, kuriems va
dovaus J. Gaidelis. Gros Fal-
cons radijo orkestras šokių kon-
testams. Kontesto laimėtojams 
bus suteiktos dovanos; bus pui
kios įžangos dovanos; jaunosios 
ir jos pamergių paroda, kurią 
ruošia I. J. Fox, Inc., vadovau
jan t Bernardui Koričiui. 

St. ir V. Minkai 

Easton, Pa* 
Gegužine gerai pavyko 

šv. Mykolo parapijos gegu
žinė jvyko rugsėjo 14 d. Kati-
nio ūkyje. Tai buvo šių metų 
paskutine gegužine, č ia šuva 
žiavo daug vietos lietuvių ir iš 
apylinkių, kaip Allentown, Bet-
lehem ir kitų artimesnių vietų. 
Visi buvo patenkinti ir gardžia
vosi skaniais valgiais ir gaivi
nančiais gėrimais. 

Tremtiniai ir vietinis jauni
mas, vadovaujant Jonui Kuli
kauskui, sudainavo kelias skam 
bias daineles, kurios visus pui
kiai nuteikė. Pažymėtina, kad 
lietuvišką dainą čia visi, tiek se
ni, tiek jauni labai mėgsta, t ik 
dėl tam tikrų priežasčių kaiku-
rių y ra t rukdoma ta i brangiai 
dainai suskambėti. 

Be to, gegužinėje buvo dau& 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų broSūrelę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, paruošė tą brošūrėlę ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošūrų, 
kad suįdominus parapijonus su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite siųsti užsakymus 
šiuo adresu: 

I) l t A 1 < i A S 

£33i So. Oakley A\** 
CHICAGO 8, IU. 
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laimingų, kurie laimėjo įvairių 
gėrybių — dovanų. Vienas 
džiaugėsi, kad kokius metus ga
lėsiąs saldžiai gyventi, nes jam 
tiek daug cukraus tekę. Antras 
džiaugėsi, kad ir kitus privaiši
nęs iš "plokščios" ir t t . 

Gegužinę organizavo ir pa t s 
sušilęs darbavosi šv. Mykolo pa
rapijos klebonas kun. J. Gau-
dinskas. Be. 

Kentėjimai — kaip audros de
besys: tolumoje jie atrodo juo
di, o virš mūsų — vos pilkšvi. 

— Jean Paul 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VI KOKI V A (': AI V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Pre*. 
5039 So. HALSTED ST. 

T«l. VIctorjr S-1t7t 
APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PRl 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOICAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto tkl 6 vai. vakaro ir 
AeAtadtentalB iki 3 vai. vakaro 

40 M KTŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS Ar 
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L I E T U V I Š K A J 8 T * I G A 

SAFETY OI YOUR 
SAVINOS 

j uiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiilitiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiHiiku 

Geriausi namams baidai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos, siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta 
dienio vakarais lkl 9:80 vai. 

Hudrlko leidžiama radijo valanda 
tt WHPC 1450 kil. radio stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki ? vai 
ak. NU orkestru \r dainininkais. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
fttiinlngas Ir garantuotas darban 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi t namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v—10 v.v 
ftestadienlats: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franclsco 

Telef. Y A 7-1099 

Nenorit 

:~fiL* i/K*Si~. —.».<. v- • . •> .»u» .vMJ«»' . mkmM »A 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų .gamybų mat racus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais . Pirkite dabar ir su
taupykite. 

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

Southwest Furniture Company 
6200 South Vtfestern Ave.T priešais Sear's krautuvę 
i.en^vofi išmokėjimo fl^lygoa tlp«toKlnlai b« Jokios kredito Įstaigos 

• T K L I C V I / I . A • KAIMO • ftAL 
' DYTLfVAl • SKAUMAMOS MA

SINOS • LYOlN'rrVAl » (IRON 

j fcJRS • I ' I J O K & T K M : ? (HIOCOUDS) 
j # NAMC HIOIKMENYS IR T T . 

WE1SS AFPLIANCE 
P1LNA8 TKliFVIZIJOS UI lt\l»H» 

AVJ MINAVIMAS 

4057 South Archer Avenrr 
Trl YArd» 7-H66Ū. Chicago S2, III. 

BUiC&'u 

• 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
*07 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

• TELEVIZIJOJ IIEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS . 

U - ii I V. A.- _ . 

f\ r 1IVBD1 MPflOy I 
al l f led engineers' servIce) • 

3120 S. Hal<f*<t Street n**,.hs. ^ ĄHUI į 

%: . . . • i ii • II-III m 
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'Mes Radome 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurio pasirinko 
District Saviugs bendrovę... 
Kur kiekviena sąskai ta y ra 
apdraus ta iki $10,000.00.. ir 

\ kur sutaupos neša aukštą 
^ -uvifli»n<1ą... 

#«Ž? 

Our Niw Homt 

s and.Loan Ass 55 latioii 

P r i e š - A d v e n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKSMIS 

• 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

M I D W £ S T B A L L R O O M 
MIDWEST H0TEL 

(Mamlin Boulevard ir Madlson Street) 

Lapkričio 29 d., M l m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukes... meniški kostiumai... ver

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkest ro murika... žy
mūs seiminihkai viešpataus... skanios vaišes... žymūs sve
čiai.,, tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 dM 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradas sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vas mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

f I 
1 

i 
N 

Į 
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Trečiadienis, rugsėjo 24, 1952 N 

Gydytojai bendradarbiauja -
Dažnai tenka skaityti spauoo- statytus Illinois valstybėje me-

je apie įvairius skirtumus, iš- dicinos egzaminus, pradėjo sa-
kylančius tarp neseniai į šią! vo praktiką, susitaręs su Ameri 
šalį atvykusių tremtinių ir se-' koje gimusiu lietuviu dr. W. V. 
nųjų ateivių bei cia gimusių' Norak, gerai kalbančiu lietuviš

kai, turinčiu jau 16 metų prak
tiką. Dr. K. Jablonskis pradėjo 
priiminėti ligonius jo ofise, 101 
N. Broad\vay, Melrose Park., 
111., tel. Fllmore 3-0660, nuo 6:-
30 iki 9 vai. vakare, išskyrus 
sekmadienius. (Dr. K. J. priva. 
tus adr. 5670 W. Congress, Chl-
cago. Tel. COlumbus 1-6190). 

Taigi, malonu, kad bendradar 
biavimas tarp senųjų ir naujųjų 
Amerikos lietuvių didėja. Ti
kimės, kad tokių pavyzdžių pa-

BUDRIK PREKYBOS 
40 METŲ SUKAKTIES 

PROGA 
laikrodėlių išpardat linas sutaupo pu 
se ir ketvirtadalį kainos pigiau, kaip 
\Vholcsale. 

UMTA8 T f K S T A N f i l v DOUHII1I 
VKKTfiK I Al KUODELI V 

iiniN>rttu>ta fįMkįm H KveioniijiM, Vo
kietijos. IMniu-mijos, Belgijos, Itali
jos, Amerikos. 

Atsilankykite Ir patys įsitikinkite, 
kad BUDR1KA8 parduoda urmo kai
nomis b« Joklg taksų. Štai darbinis 
kišeninis laikrodėlis, |3 .50 vertes, 
dabar už $l .«5 
|8 .50 Iki $12.50 vertes rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
už $ l .»5 

$29.00 vertas rankinis «pld fll-
led 7 akmenėlių larkrodelis 
u i $ ia .»6 

$3 2.00 vertCs Kražius išvaizdos 
rankinis 17 akmenėlių. gold 
filled laikrodėlis, už $l« .95 

$99.50 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akmenėlių, tik u i a s i . 9 5 

$65.50 vertes rankinis Photo 
VYatoh, 17 akm. gold filled la
bai puošnios Išvaizdos, tik 
u i $33.75 

$71.50 vertes Photo \Vatch, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm. 
parduodamas speelallai . . . $35.75 

$33.75 vertes rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.76 vertės, 15 akmenėlių, par
duodamas už $21.50 

$71.50 vertes YVlttnauer, geltono 
aukso, 17 akmenėlių. III . . $44.$5 

$135.00 vertes, papuoštas trimis 
deimantais, už $59.50 j kada senasis Amerikos lietuvis 

$175.000 vertės rankinis Ilulova, 21 akmenėliais, geltono 14 suranda bendrą kalbą su nau-
karatų aukso, papuoštas 7 del- I . . Q t A : v : „ T i k i m p a Vnd n a -
mantais, parduodamas už $95.00 JUOJU ate iVlU. l l K i m e s , K a a p a 

$195.00 vertės laikrodėlis H ka- | mažu ims daugėti. 
ratų aukso, 17 akmen. su tri- ° 
mis deimantais, UŽ $99.00' štai, dr. Konstantinas Jab-

$195.00 vertos geltono 14 karatų . . . , . - . • ___*_k*. 
aukso rankinis laikrodėlis su lonskis, baigęs augstai pastaty-
4 stambiais deimantais. M O ' tus medicinos mokslus Duesel-
tik už *uw.uu i 

$225.00 vertės, rankinis 14 ka- dorfe, Vokietijoje, atvykęs į sį 
ratų geltono aukso, 21 akme- . , . _ 
nėiis su trimis puošniais dei- ; kraštą, atliko įnternshipą Ka-

t iSSSf tmSi M M V4KaratVi ,-a5 '^n8Wood ligoninėje, po to dir-
aukso. 21 akmenėlių Bulovą, D o Westlake ligoninėje, Melro-
papuoitaa 3 akį verianėiais I »,, , . . . . , 
deimantais, kainuoja dabar s e P a r k e , 111., k u r JSlglJO d a u g 
tik . $99.95 

$225.00 vertės balto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm. su 4 dideliais Ir 8 ma- ! 
žesnlais deimantais, už . . $150.50 

$295.00 vertės rankinis, geltono 
14 kar. aukso. 17 akmenėlių, 
apsodintas turtingais 3 pail
gais ir S apvaliais deiman- { 

$aS!oo ^ J ^ L o i t a * ' ' U?" i M o t S - S ° s 2 1-J į k u oP a> J a u savo gerais darbais net Vatika-
14 karatų aukso, 17 akmenė
liu rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantų, tik už $195.00 

nienei visų susirinkusiųjų dova- kelionės į Europą, kurios metu 
ną su raudonu rožių puokšte, o ji galėtų net ir laisvąją Lietuvą 

I>r. W. V. Norak 
lietuvių. Tas trynimasis tarp 

j šių abiejų lietuvių grupių nėra 
'didelis ir jis bendros lietuvių 
vienybes j pavojų nepastato. Ta 
čiau kaip yra malonu išgirsti, 

K. Sriubienė Bveikino Labdarių 
vardu ir dėkojo už paramą. Pi-
variūnų sūnus, tėvas Povilas 
(domininkonas), sveikina tele
grama. Sv. Kazimiero seserų 
vardu sveikino motina Teofilė 
raštu. Paskui sveikino Sofija 
Barčus, o po jos — buv. „Mo
terų Dirvos" redaktorė S. Sa-
kalienė, pažymėdama, kad Mot. 
S-gai yra garbė turėti Pivoriū
nienę savo narių tarpe. 

Po to p. Kaunas gražiai pa
deklamuoja Maironio baladę 
„Roma" iš tremties atvykusi 
M. Sirutytė sveikino tremtinių 
vardu, o Bacevičius nupasako
ja, kaip Pivariūnai sunkiais se
nelių prieglaudai laikais šelpė 
senelius maistu. 

aplankyti. 

Drūtai prabilo Sakalas 

Trumpai, bet drūtai, pasvei
kino „Draugo" redaktorius p. 
Sakalas, pabrėždamas, kad Pi-
variūnų šeima esąs retas pavyz
dys ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių tarpe. Jie gražiai sugy
vena ir viens kitam netrukdo 
veikti. O kai šeima gražiai su
gyvena, tai ir sekasi, nes Die
vas dvigubai padeda. P. Snars-
kienė pasveikino seselių pran-
ciškiečių vardu, pažymėdama, 
kad Pivariūnienė yra jų garbės 
narys. 

Ilgiausią ir gražiausią sveiki
nimo kalbą pasako didž. gerb. 
prel. Briška. Pirmiausiai jis pa

juose dalyvauti. Bet J Pivariū-, TADO BALCICNO 
nienės priėmimą jis nutaręs b ū " PRECIZIŠKAS LAIKRC'n 

tinai atvykti, nes Pivariūnienė] ' T A i c v MAS 
esanti labai nusipelniusi ne tik 
katalikiškoms organizacijoms 
Amerikoje, b e t savo dosnią ran
ką yra ištiesusi ir šv. Kazimiero 
Kolegijai Romoje, Kolegijai, ku 
riai rūmus jis prieš penkeris me 

(Nukelta į 7 pusi.) 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TCRJS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockv/ell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TcL YVAlbrook 5-9209 

2156 W. fcSrd St.; YA. 7-0811 

Laikrodžiai clektronlfikai patikrina
mi tr atnaujinami. Atotovybėa visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

SOPHlfc BARČUS 
1S WGE8 Stoties - - l icnga 1S*0 

PIRMAI). Iki PUNKTAD. 
8:45 Iki »:30 Tai. ryte 

si ŠIAI). 8:S0 iki 0:80 vai. ryte 
1.11 TI \ IŠKOS VAKAK1 fiKOK 

Iš tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo * lkl 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
71*1 *<». K(MftWP,LL ST. 

Chlcafto 2», 111. HKinlock 4-8418 

r ^ 3 = 

„Sandaros" redaktorius Vai- žymi, kad jis gaunąs daugelį 
dyla sveikino Pivariūnienę su 
linkėjimais sulaukti dar trečios 

kvietimų atvykti į įvairius pri
ėmimus, tačiau nevisada galįs 

Dr. K. Jablonskis 

mažu atsiras vis daugiau, kas 
atneš į lietuvių visuomenę di
desnę vienybę ir labiau padės 

praktikos. Dabar, išlaikęs nu-1 išlaikyti tautinį charakterį. 

B. PIVARIŪNIENĖ KELIAVO PER PASAULĮ 

MOTIRISKI LAIKRODfiMAl: 

$49.5»> vertes rankinis geltono 
aukso. 21 akmenėlių už . . $39.95 

$57.50 geltonas, puošnus, pa
puoštas aštuoniais deimančiu
kais. 17 akmenų, tik už . . $45.95 

$I15.<MI verteli moteriškas ranki
nis laikrodėlis, 19 akmenėlių. 
geltono aukso, papuoštas 4 

jsodintais dei 

ketvirtį šimtmečio Jadvygos Ce ne yra žinoma. Ir ne tik su šv. 
pulienės energingai vadovauja- Tėvu ji pasimatė, bet dar Jam 
ma, šiais metais turėjo du di- įteikė ir 'maldų vainiką, įrištą 
delius sujudimus: pirmasis bu- į baltos odos viršelius, kuriuos 
vo šių metų pavasarį, kuomet seserys kazimierietės papuošė 
buvo švenčiamas Jadvygos Če- Aušros Vartų Marijos paveikslu 
pulienės 25 m. pirmininkavimo ir tautinėmis juostelėmis. Tas 
21-mai kuopai ir 35 m. visuo- maldų vainikas eis į Vatikano 
meninio veikimo jubilėjus, o antį archyvus ir visuomet liudys a-

baltam aukse jsodintais dei- * • , . 
mantais, UŽ $75.ou rasis Įvyko rugsėjo 14 d., kai; pie Lietuvą ir lietuvius. Be to, 

$150.00 vert5s rankinis Chalet 
raudono aukso 14 karatų laik
rodėlis. 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rūpi
nais ir 4 deimantais.-t ik už $85.00 

$174.95 vertis, raudono 14 ka
ratų balto aukso, su 1G dei
mantų Šonuose ir 4 dideliais 
Ir mažais deimantais galuose, 
l ) ž $119.05 

$280.00 Moline ftveicarlftkas ran
kiniu laikrodėlis. 14 karatų 
Koitono aukso, papuoštas 8 ru
binais ir 4 deimantais, u i $125.00 

$325.00 rankinis 14 karatų gel
tono aukso. 17 akmenėlių, iš
puošta* « grupėmis rubinų po 
tris ir po du deimantu, viso 
12 deimantų, puošnus ir ne 
tik naudingas . bet ir Žavin
tais, .lal.iti tik už . . . . . . . . $lfttt.»5 
Visi la ikrodėl ia i nureKUliuott su 

Timing-Klectronlc masina. patyru* 
šio ir sąžiningo laikrodininko prie-

vėliausiu madų 

J A U A T I D A R Y T A 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

53-CIŲJŲ METŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuvių Prekybos Namų Valdyba ir vedėjas JUSTAS LIEPOMS 
kviečia visus lietuvius aplankyti Šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N Ė A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai, ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. Vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FURNITIM CENTER, INC 
3224 So, Halsted St. VI 2-4226 

• . . . . — 

^ 

'J., 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

i » 

JI 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $80,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000*000.00 

JUSTIN MACKIEYVICH, Prezidentą* 

t 
įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vr.l. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
trečiadieniai* visai neatidarome 

moterys buvo susirinkusios pa- jinai įteikė šv. Tėvui savo as-
gerbti Bronę Pivariūnienę, tikį meninę brangią dovaną. Taigi 
ką grįžusią iš dviejų mėnesių Pivariūnienė, leisdamasi kėlio-
kelionės po Senąjį Pasaulį ir nėn, nejieškojo vien sau malo-
Amžinąjį Miestą — Romą. numų, bet ir didelį darbą atli-

nomas, bet Chicagoje žino ją 
kiekvienas ir žino ne vien dėl 
to, kad ji su šeima turi neblogą 
biznį, kad pasiturinčiai gyve
na ar kad mėgsta pavažinėti, 

žiūroj. Pasirinkimas vėliausiu maaų o t 
uuiovn, i iK»n, Henrus. i-onjcin. H- pakeliauti, bet ir todėl, kad, iš-
VYitinaiier laikrotlfllij. :«</*• miolnl-, r . . . . . , , . 
, |os ant dHnmntlni.i 1 1 karat.. auk- t i k u s TClkalUl, ]1 niCKUOmet n e -
^, žle<»u taip pat ant ŽUMU, s,«ilvot,| i g a k o i g t į ^ p a g a l b o s r a n -
aUiiM-iM-Ilu akutėmis. • • 

s, MA*IMX>S KAINOS: ! k » t i c m s - k u r i e t o s pagalbos y-
»̂ rr... v*** r& reikalingi. Taip josios širdies 

l'arker, \Vatoiinan. SliM«'ffi'r. K\or- » *• J 

»haii> ir kitij niukinu gerumo yra patyrę ne tik pa-
Taip pat sumažintos kainos sidab- vieniai asmenys ar šeimos, ne 

ro ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirkta prek? 
nepatinka, gražiname pinigus per 7 
<i lenas. 

1 ko visai lietuviu tautai 
Kitoms lietuviškoms Koloni

joms Jungtinėse Amerikos Vai Pilnutėlė salė 
stybėse Bronės "Pivariūnienė' T o d 6 1 n e n u o s t a b u > k a d r u g . 
asmuo gal ir nėra taip gerai h-, ̂  u d , j o a i o s p r i ž m i m ą p r i . 

sirinko pilnutėlė salė josios ide 

: 

S I U V A M O M A Š I N A K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, €HICAGO 82. IFJ.. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda* taiso M keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir RAŠOMĄSIAS MAšINftLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci 
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi 
mokėjimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7*1045 &rba atsilankykite asmeniškai. 

«a«» 

JOS l BUDRIK, Ine. 
3241 South Halsted St. 

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Krautuve atdara pirmadienio it 
ketvirtadienio vakaralM iUi 9:80 l*. M 
Sekmadieninis uždaryta. 

Budrlko Radlo Valanda ifc vvn i ' ' 
I4f,d kil n d i o Ht(»tl«H ketvirtadienio 
vakarais nuo 6 iki 7 vai. vakare 
Su orkeHtru ir dainininkais. 

rARDUOD\MK ANCUS IK Į 
PECI/-MS ALIEJŲ 

PERKRAUSfGME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

tik senieji amerikiečiai ir trem
tiniai, bot ir įvairios organi
zacijos, vienuolijos ir kitokios 
institucijos. Žodžiu, Pivariūnie
nė — teigiamas turtingo žmo
gaus tipas, kurs sunkiu darbu 
ir kova uždirbtoji pinigą moka 
tinkamai s.inaudcti, ir sunau
doti taip, kad ir to ir kitiems 
būtų naudos. 

B. Pivar.ūnien} apianki Ro
mą ir popiežius Pijua ją pri-
jme su visa jos šeima ir nusi-
otografuoti teikėsi. Sis faktas 

rodo, kad B-ono Pivariūnienė 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE, 

Tel. Vlrtfnia 7-7097 

jos draugų, bičiulių ir gerbė
jų. Esu t ikras, kad jų būtų pri
sirinkę dar daugiau, jeigu sale 
būtų buvusi didesne Ypatingai 
ją savo atsilankymu pagerbė di 
džiai gerb. prel. Briška, du 
„Draugo" redaktoriai (kun. K 
Barauskas ir p. Sakalas su 
žmona), liet. radijo programos 
Chicagoje vedėja Sofija Barčus, 
3v. Šeimos vilos kapelionas kun. 
S. Adominas, kun. Gedvilą, 
prof. Vitkus, „Sandaros" redak 
torius Vaidyla ir kiti. 

Programą pradeda p. Čepu
lienė ir visą laiką ją veda. Po 
įžanginio i užio ji paprašo su
sirinkusiuosius vaišėms, kurios 
nradedamos malda, o po vaisių 
— sveikinimai. 

Pirmiausiai sveikina p. Čepu
liene savo ir 21-mos kuopos var 
du. Kun. K. Barauskas pasvei
kino „Draugo" kolektyvo var* 
du. B. Cicėnicnė įteikė Pivarįū-

i i* i«i 

SEGHETTI TKAVEL K1TIIKAU 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-32*78 ir 79 

K E L I O N Ė S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
t'aru pinati ir MlMUs, viešint (M Vis ir Mtti varkoitie \ i sa s su Uoltone surlitus 
dalykus. T r U I M t t LIUTI'VH' SKYIl lV. la idome uflilCvltus. Kelionėn 
planuokite is anksto kitieniM tnciatti*. m i l . s i t i i U'/Hisi: ykite hiletus kaii> 
lektuvaiH taip Ii litlvain, tai busite dūri, kad tikrai « a u 4 t e vietas. FhVi-
iltiml hiletiM :\-u mus nem<»kr>site b r a n d a i Ir IvengHltO laiko sutruk-
(įymo, nes liei<ik<\s lankytis tioi i is'lc InUolio stutj nv aoio;lro»n«i, nt* 
visa tai atliksite vienoje t irtoje * - VAK W"% 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iŠ 
dirbtuvių kas spalvingiausi ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

•„:'•-&$• * > < * * -

Abiejų kainos po $OJM0 
Nereikia įmokėti w O 

—mm. 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD J*'#£&•'£. . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 t. iki 6 
M M M M M l M H M m M M l M • •MM _ 

ffr— 
\ 
i 

i 

1 - "'"* iLmiiip«m« » < * < . ' Zmt-i -T. -". , 

PLATINKITE "DRAUOĄ" 

ųsuraącĉ  mk 

\ 

t ii M M - I - . I . I ; Ml-rriJVIftKA IŠTAIGA KOHTH si u i .M. . 
KUHI P A T A I K A U J A VIKORIV KC«iV APOHAIJIM)SKl 

Mes ntntovMUJaiite ai aUoiiiiu^a.s u Į ui ra ūdos konipu uitas, t^nlei kiekvie
nas tinisij kllJenUis visados apsauicutas, j t i kam įvyksta kokia nelaime 

VIRK—AUTOMOBILE—LIABIL1T1ES—VREVKNTtON 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH WESTERN AVA trf«f. PRoupcct 6-6161 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priefcttroje 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

« 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas pusŽ mėty! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namy pirkimui; žema kaina — skubus pataniavimas — 

JJgi išsimokejiman 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 

j f ^ 2 — j 

file:///Vholcsale
file:///Vatch
file:///Vatoiinan
file:///isas
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS Trečiadienis, rugpo^ 24. 1GK2 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS HELP YVANTED — VYRAI 
? i ^ 

tCKIKAMNOAS BUTAS PROGOS — QlTOIITOffTIl» 

, , , , - . . . Beautv shOD ncar north side. Wlthin 
Savininkai, ar jūs jlt-ftkote geru nuo- "JTOT a ^ ^ t o l j O O P i w o U equip-
mininku? iolma su rtnuml •kubtol a w 5 M B n 8 į £ $ 3 i and exeel-
jt.*ko a nite*, neapstatyta, apS ldo- *«*«• S J J 5 J - ? t l * d o f r o m , a n r e Hotol 
mą butą. Pietvakariuose, jei galima J g L f f ' g S S i £ * N lSoSS to * n t 
arti Kordplant. 13 metu gyvena toj Vno ODem?or I'rlco comploto inelu-
partoj vietoj p o r a . paliudijimą*. Pra g j į g ^ J į , ^ 8 l K On $800. in-
ftau skambinti: ' »p"ft»on lnvited. 

HELP YVANTKD VYRAI 
t « • • • — — . - » — • 

Vlncvnnes 6-0508 Pitone owner: MOhawk 4-4476 

NORIMA VYRŲ 
25—35 metų 

San d Alio darbai 
Patyrimai nereikalingas 

10 va), ryto Iki 7 vai. vakaro 
Atolklte ) Shipping kam bar] 

OLI) GOLT) HlSTKlP.irTOItS 
2241 So. l'ulnskl Road 

!>emeslo nuosavybių savininkams, I SKALBYKLA, patiems patarnauti, 
absakomlnga* biznierius atsikSles 1 17 vienetų, 2 s.iusintuvai. 2 "•*• 
ft) miest.-j Jleftko 4 mieg. neapstatyta tractors", A. O. Smlth Šaldytuvai. Į 
butą (Yovvn Polnt arba Highland srl- pietvakariuose. Jsteigta 2 Yi metų., 
t v ic Atsiskyręs nuo ftelmoH kol jus j»nf,tovlal einas per metus biznis, 
padesito. Teiof. KAst Cliicago 7124 — . „ a r d u „ d a n i a n ir pastatas. I 
.šiokiadieniais. Tol. KAst Chldago 252 T a l * \ 1

P M a u m u i Savininko 
- vakarais Ir sekmadieniais. KviMiame apžiūrėjimui. SavininKo 

j tellfonas: BKverley 8-4410 į 
IlKSTAl'UANT Savininkai, patikima ftelma suside

danti l* 3 suaugusių, gtdcžlnk* lio 
inžinierius, žmona ir mergaite iku«' ksandwieh and short order well lo
biai JieSko 5-6 kamb. neapstatyta rat<,(i on B, 63rd St.. Strady tran-
apsildoma butą. pageidaujama pletg e j o n t and neigrborhood trade. Good 
daly. Namas parduotas, naujas *a- i o a s o fteaitsonable rent. Seats 30. 
\ įninkąs užima. Prašau skambinti: 
NOrmal 7-«32» arba Sl\eley 8-2J00 

Skubu!! Seimą «u 3 gerais vaikais jicSko 
4-5 kamb. neapstatyta butą bet kokioj 
apylinkėj pietuose arba pietvakariuose 
jei galima. Geras paliudijimas. Gali už
imti tuojau. Prašau skambinti: 

VInccnnes 6-1675 

Stainl.-ss St«>H I0<iuipment. Owner 
leaVIni for Florida. Phone owner 

Mlneum 4-9112 \veekdnys 

DĖMESIO nuosavybių savininkams, dir
banti Seimą be vaikų jieJko 4-5 kamb. 
neapstatyta butą. Bi-t kokioj geroj apy
linkėj, arti susiekimo. 5 metus išgyve-

HAMBURGER GRILL 
VVell located in busy Factory District. 
Ideal for eouple. Šame location 12 years. 
$1,000 Down and Terms. VVell rquipped. 
Inspection invited. 

Phone owner 

NE 8-9414 

GENERAL PLANT HELP 
for general duties 

Including shipping. Steady 
vvork. Some overtime. 

APPLY 

A. C. Wcbcr & to. 
216 N. Canal 

"DRAUUA8" AGENCY 
. 55 E. Wafihington Si 

TeL DEarborn 34434 

Tol. Vlrgtnla 7-6640—7-8641 

HELP WANTED VYRA* 

CHEMICAL OPERATORS 
Ago 20—40 

Muat be abi e to speak English 
No experience necessary 

Full pay while we train you 
Steady employment with 

automatie inereasea 

j H1CIJP \VANTED — MOTERYS 

ASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY WORK 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Plcasant vvorking conditions 
Good starting wage. 

• Paid Holidays 
• Paid Vacation 
• Free Insurance 

FEE & STEMWEDEL 
2210 Wabansia 

D A R B A S V Y R A M S ! 
WATCHMEN - JANITORS 

Patyrimas nereikalingas. Bul priimami ir sąžiningi tremtiniai — 
mokų fiiek tiek angllfikai. Geros darbo sąlygos — ftvarl patalpa. 
Visi darbininko priedai Įskaitant pidno pasidalinimą. Nemokamas 
susisiekimas laneoin &Pete.rson — Peterson & Klmball — Peterson 
& Pulaskl — Peterson & Cleero — CaldwHl & Central. Atvažiuo
kite- arba skambinkit* šiandien. 

CRANE PACKING C0. 
6400 Oakton St. (arti Lehigh Ave.) 

MORTON GROVE K Eystone 9-4534 

Rotating shift3 
Attendance bonus 

• 

Parduodamas viešbutis, restora 
no toj pačioj vietoj. Gali užimti tuojau n a s j r taverna; gražūs gyvena 
pat. Prašau skambinti 

ATlantic 5-0149 
Savininkai padėkite! Patikima šeima, 2 i 
suaugę ir 3 vaikai skubiai jirSko 4-51 

mi kamb.; ant „highvvay" 66 ar 
ti Chicago's. Šaukite: 

LYons 3-4848 
kamb. neapstatyta, šildomą arba ir ne i 
! - - - » - t! I." L . I !__ I J _ « l J _ t . .?_ I 

ne i - — 

jfKoiuos. J meius išgyveno vienoj vie- rus pn« w t-ai ooiu gm»r» u " " " ^ 
oj dabar yra priversta išeiti del naujo r*** apylinkėj). Duodąs $»000.00 per 
aviniuko. Gali mokėti iki $50. Skam- Mmf»"'"J- P ^ J f t . J ^ T S ^ S S J S " . . . . . . . ^ «^^« I toj ant susisiekimo kampas. Prtema-

butą šiaurėj arba šiaurvakarinėj dalyje, j parduodama d«gtln6s krautuve ir ba-
Dekoruos. 5 metus išgyveno vienoj vie-' ras prie West G3rd gaty?s (juodoa 
toj 
5 3 " ' " """• toj ant susisiekimo kampas 

ma nuoma. Pastovi apylinkės is kitur 
— — — ^ — — — — — i )<ijj0ntrt ra Gera sutartis. Atskiri ap-

V'idutinio amžiaus pora jieško 4 ar dau- j tverti staliukai. Pardavim 
giau kamb. neapstatyta, šildomą namai t is — Ilga. Tik $12.000 pli 
arba būtą. Gali būti Cicero arba Bervvyn Gerai Jungtus Savininko telefonas. I 
apylmkėse. Pagedaujama butas kad bu- I _____ _ _ 
tyv. rš krautuvės, turj naujus baldus Be | n g b u t a H u , p a k a . 
va!kv, nėra naminiy gyvuliu; ne pijokai. , y j e Q e r a , , r e n s t a 8 . Q o r a sutartis. 
Geras paliudijimas, prieinama nuoma, i prieinama nuoma. 18 metų nuolati-

Prašau skambinti: PRospect 6-0202 nė apylinkės klljentOra. J kalnuota 
—— • t«ta|nffal savininko pardavimui, kvie-

suaugę as- Clame atsilankyti, žmona gali ap-

MEN WANTED 
• PUNCH PRESS 
OPERATORS 

• LATHE OPERATORS 
• TURRET LATHE 
OPERATORS 

STEADY 
APPLY IN PERSON 

RENNER & CO. 
Golf near River Road 

DES PLAINES 
Phone VA 4-8111 or NE 1-7272 

ius PprokS! ' D a r b a s a r t i namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

Dėmesio savininkai: 4 _w . 
m. ns. 2 gerai išauklėti vaikuėlal. sk>» •įdirbti, vyras gali dirbti kitur l>iai turi frauti R arba G kamb. ne
apstatyta butą pietuose arba pietva
kariuose. Gerai prižiūrės nuosavybę: 
prieinama nuoma; gertaustoa r eito-
mendaeljoa Prašo souktl: 

\VF.ntworth 0-7414 

Dėmesio savininkai. Seimą 3 suau
gusią asmenį; Ir vieno valko. Jlesko 
4-5 kamb. (su 2 mieg.) neapstatyta. 
dildomą butą. Piety vakaru pusėj pa
geidaujama. Geras paliudijimas. De
koruos. Prašau skambinti. 

\Vt:nt\vorth 0-4973 po 5:30 

4257 No. Ihmliiig 
Tel. .UnliKi 8-7748 

ISNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas 5 kamb. butas su vo
nia ir eentraliniu šildymu. 

Kreiptis: J. Skrinskas 
ftfia So. May St. 

Išnuomojamas 6 kamb. butas; kros
nim apšild. šaukite nuo 4:00 po pietą 
iki G: 00 vakaro: HEmlOC& 4-2588 Savininkai, padori kataliku šeima be 

vaikų, abu dirbą. Jlesko 4 kamb. ne-1 arba kreipkitės: 5234 S. \Volcott Ave. 
apstatytą. Šildomą arba ir ne butą. \ 
Apylinkėj 31 Ir prie Crauford. De- , . . , . u , _ . _ , > . , . mmmmmmmmmm -
koruos. Prieinama nuoma. I'ra.šau 
skambinti: 

HIshop 7-0503 
po 5:00 vai. vakaro 

Katalikiškos organizacijos direktorius 
su Seimą ir su dviem mažais vaikais 
skubiai ji»'sko 4-5 (su 2 mieg.) kam-
l-aiiu neapstatyta butą. šiaurėj arba 
pietuose. Gal j tuojau užimti. Dabar-
tinlš namas parduotas ir naujas sa
vininkas užima. PraSau skambinti: 

KOekuell 2-7435 

Savininkai, dėmesio! 3 suaugę ir vienas 
užaugęs vaikas žūtbūtinai reikalingi 5 ar 
b kamb. neapstatyto buto ar namo, su 
apšild. ar be. Piet. ar pietvak. miesto 
daly arti katalikiškos mokyklos. Dabar
tinėj vietoje gyv. 10 m.; dabar namas 
parduotas. Patikimi žmones: patys valys. 

Skambinkite BOulevard 8-8330 

Savininkai, puikūs nuomininkai su -
sidedą ift 3 suaujfusių: mokytojo, se
sers ir .seimininkės, jiesko 4-6 kamb. 
neapstatyta butą. Galės mokėti iki 
%K~>. Pageidaujama Siaurinėj Austin. 
St. ivter ('atilsius arba St. Angela's 
apylinkėj. Gali tuojau užimti. Pla
unu skambinti ("Anai 0-5507. 

Kataliką Seimą su mažu vaiku JieSko 
su -' mieg. neapstatyta butą Šiaurėje 
arba Šiaurvakarinėje dalyje. Gali mo 
keti iki $C0 per menes). Pulki ir pa
tik ima Seimą. Ga?j užimti dabar. Pra 
sau skambinti Glalarcrest 3-0230 

PARDAVIMUI 

Parduodamoj* valgomojo kambario 
setas Ir didelė anglinė krosnis Šil
dymui. Kreiptis po 5 vai. vakarais: 
Mrs. Auna Norkevlėlenė, 3007 So. 
i ineiaitl Ave. 

VYRAI IR MOTERYS 

• Operatore 
o Piastic molding machinen 
• Inspectore 
• Finishers 
• Paint spray and 
• Material Handlerg 

Many employee benefits 

CHICAGO MOLDED 
PR/ODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 West) 

BUTCHERS OR BONERS 
WIDOLKSALE MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaitę. Geras pradinis atlygi
nimą.?. Daug viršvalandžių. 
Tremtiniai priimami ir kvie
čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackimm 

MACKIMM BROS. 
3727 So. Halsted St. 

YArds 7*400 

Pastovūs darbai, Išmokysime sąžinin
gus darbininkus sekančiam darbut: 

SEMI-TRAILER B0DY 
REPAIR 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. 
Proga daryti pažangą. Pus priimami 
Ir pradedantieji. Atvažiuokite šian
dien. 

Trailmobile. Inc. 
3301 So. Justine 

Mes turime keletą darbų del 
Punoh Press Opere, 
Assemblere — General Factory 
Patyrimas nereklallngas, bus pri
imami ir sąžinlnkl pradedantieji. Ge
ros darbo sąlygos,. Moderni patalpa. 
Priimami Ir tremtiniai. Visi darbi
ninko priedai, {skaitant nemokamą 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

McDONNELL & MILLER INC. 
3500 N. Spaulding 

1 blokas South Addlson St. 

Excellent employee benefits 
Apply or phone 

THE VISKING CORP 
6733 W. 65th St. 
Reliance 5-1234 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim? 

ASSEMBLERS 
PERMANENT 

Day Work. Some overtime. 
PRATER PULVERIZER 

1515 So. 55th Ct. 
Cicero 

HELP WANTED MOTERYS 

B I L L E R 
to operate I. B. M. Electric 
machine. 5 day — 40 hour week 
Permanent; Pleasant vvorking 
conditions. $55 per week. 

Call: Mr. DUNBAR 

SEeley 3-0400 

Carman k Company 
1754 Walmit St. 

j Norima Ja\ina ponia ar panelė stalo 
I valymui ir indą plovimui mokyklos 
! valgykloje. Valandos nuo 9 ryto lkl 
STSO po pietų. Pirmadienio iki penk
tadienio. Atlyginimas $25.00 savai
tėj. Atvažiuokite 

OAMP1TS lilINCH 
0840 So. s i . u;.11 

Darbas arti namų — taupąs laiką 
Ir išlaidas. Mes turime keletą darbų 
pajėgiančiai 

TYPIST-MAŠININKEI 
Malonios darbo sąlygos, (vairios pa
reigos. 5 dienos savaitėj valandos 
nuo Si30 ryto Iki 5:00 vai. vakaro. 
Pus priimami Ir sugebanti pradedan-
ėloji. Atvažiuokite arba paslmatyki-
te su M r. Mitehell asmeniškai. 

CONSOLIDATED FREIGTH 
WAYS 

2000 W. 32nd Str. 
Tel. LA 3-0480 

SKATTYKJTK 'DRAIKU A"! 

OPERATORS 
Single Needle and Zig Zag 

Permanent. Excellent vvorking 
conditions. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Cotton Goods MFG. CO. 
216 N. Clinton 

If you are looking for steady 
employment and congenial sur-
roundings, \ve have the job for 
you. 

Comptometer Operator 
Experienced but vvill consider 
trained graduate. Liberal em
ployee benefits. Opportunity 
for advancement. Convenient 
tranaportation. Apply today 
for personai intervievv and dis-
cuss your future with 

CHICAGO LATROBE 
411 W. Ontario 

f'hi yra pastovus darbas su saugia 
ateitimi sąžiningai moteriai. Bendras 
raštines darbas. Malonios darbo sąly-
gO», jvairios pareigos, jskaitant ma-
šlnraštj Ir lengvą diktavimą. Bus 
priimama Ir sugebanti pradedančioj!. 
Visi kiti priedai. Susisiekite asmeniš
kai arba telefonu pasikalbėkite. 

2258 S. Union 
TAylor 9-4546 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo su 
saugia ateitimi? Mes tur ime 'darbą d61 

MAŠININKES 
Hemlrum {"taigos darbui 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos, jskaitant skaičiavimą. 5 die
nos savaitėj, 39 vai. per savaitę. Pil
ni darbininko priedai. Bus priimami 
sąžiningi pradedą. Atvažiuokite arba 
skambinkite Mrs. Van Slckle 

FOSTKU-STKPHF.NS, INC. 
310 So. Christiana Ave. 

SAoramento 2-7240 

VYRAI! VYRAI! VYRAI! 
Esate kuo skubiausiai reikalingi šiose srityse: 

LATHE HANDS • SET - UP MEN! • STEEL ROLLING 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

Valandos: 7:30 iki 4 vai. vakaro 
Nuolatinis darbas — gausūs priedai 

Aukščiausias Atlyginimas 

SPARKLER MFG COMPANY 
MUNDELEIN. ILLINOIS 

t? Ar jūs domitės pastoviu darbu ir saugia ateitimi? 
RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

: ^ 

HELP \VANTED — VYRAI 

Jr 

•KUBUI 
Patikima šeima su 2 vaikais 8 Ir 9 
metą. dabar verčiama išeiti. Jieško 
f> arba C kamb. neapstatyta. šildomą 
arba ne butą. Pietryčiuose arba piet
vakariuose. 13 metų dirbą tą patj 
darbą. Geros rekomendacijos. 

Skambinkite IIII1U»|» 5-7714 

REAL ESTATE 

BY OWNKR 
house in South Shoro's; ideal loca
tion. Spacious apt. l s t floor. 2nd and 
3rd floors yelld average income $400 
a month. Completely furnished from 
grand plano to washlng machine. 

Box H 111 Dranga-. 
2334 So. Oakley 

SAVININKAS PARODYS IKI 0 VAL. ' 
VAKAROl 

3930 W. i lot h St., M t. <;reeiiw«H)d 
6 kamb. gražių plytų namą, ,,cape , 
cod"; 1 % prausyklos; virtuve, val
gomasis kamb.; gyvenamas kamb.; 
,.powder" kamb.; miegam. kamb. . 
ant pirmo aukšto; 2 miegam, kamb., 
vonia viršuje. 48x125 sklypas; 1 
autom, garažas; gamtovaizdis: ištisas 
rūsys; arti mokyklą, balny Olų Ir su
sisiekimo. WM. BIK8ACKY 

3030 VY. I Iotl. St. 
HUltop 5-3500 

• 

Ar jus jieSkote pastovaus darbo su saugia ateitim? 
MEDICAL MAILING SERVICE 

TURI KELETĄ DARBŲ DEL 
SHIPPING CLEKKS 

• RECEIVING •OHECKING • ExPEDITING 
(•eros dailiu sąlygos, Avart patalpa. Bus priima m i lt' pradedą. Visi 
darbininko |uiedal — proga paženglimii. Atva/.iuokite arba skam
binkite M r. Schi'oedcr ir pasiteiraukite: 

MEDICAL MAILING SERVICE 
426 South < lint.u, Street 

: ^ 

Are you interested ln a permanent 
posltion Wlth a secure future. We 
havti an lnnnedlate opening for ea-
pablo 

OFPIOE (JIRL 
l'leasant vvorking conditions, dlver-
sified duties including typing, l»ook-
keeping, llglit dictatlon, 5 day vveek. 
Kmploye.o bonofĮUk Ai>ply — 

ACCIRATIO HOX CORP. 
2113 W. Iovva St. 4th Floor 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su saugiu ateit im? 

TYPIST — GENERAL CLERICAL — MAŠININKEI 
TURI DAUBŲ PAJftGlANf-IAI 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pareigos. Proga vartoti savo gabumus. 
Bus priimama ir energinga pradedančioj!. 5 dienos savaitėj. Visi tar
nautojo priedai. Atvažiuokite šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateitj. 

HERSHEY ČH0C0LATE CORP. 
235 West Polk Street 

SS S 

fi 

Dėmesio mergaitėms, moterims, Seimininkėms! 

CITY NATIONAL BANK AND TRUST CO. 
Pageidauja MAŠININKIŲ, STENOGRAFIŲ, ELECTRIC & 

MACHINE OPERS. Darbai pastovūs ir žada saugią ateitj sąži
ningam darbui. Malonios darbo sąlygos. Įvairios pareigos. Gera 
proga pažengimui. Bus priimami ir sugebą pradedantieji. D 
dienos savaitėj. Atvažiuokite pasitarimui. 

V* 

208 So. La Salle 209 So. Wells 

(Prie Quincy Elevated Station) 

9 ^i 
lf you are looking for steady vvork, a clean! shop and employee 

consideration then 

ACME STEEL COMPANY 
has a job for you. Men needed now in 

• ROLLING MILLS 
• STEEL FABRICATING 

• SHIPPING • LABOR POOL 
• MECHANICAL 

No experience necessary. Will consider conscientious D. P's. 
Coplete employee benefits program. Apply: 

ACME STEEL COMPANY 
G o d p l a c e t o w o r k 
135th Str. and Perry Ave. 

RIVERDALE, ILL. 
A 

AR JCS JIEŠKOTE PASTOVAUS DARBO SU SAUGIA 

ATEITIM? 

Chicago Printed String Company 
Turi keletą drbų sąžiningoms pradedančioms. Patyrimas ne
reikalingas. Geros darbo sąlygos. Svari patalpa. įskaitant visus 
priedus. Laisva apdrauda. Aprūpinimas ligonine ir apmokami 
šventes. Pelno pasidalinimas — žemos kainos kompanijos 
cafeterijoj. Naujas darbas pirmoje, antroje ir trečioje pamai
nose. Priimamos tremtines. Susisiekime ar skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. , 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 
232D W. Logan Blvd. Telel. BRunswick 8-5200 J| 

; • • • • • ! • • • • • ' ' — ' • - • * 

turi darbo dėl Steel VVarehouse padėjėjų, MAŠINŲ PRI2IŪR£-
|! TOJŲ ELEKTROS PRIŽIŪRĖTOJŲ. Geros darbo sąlygos, 

švari patalpa. Visi darbininko priedai. Priimami ir tremtiniai 
moką angliškai. Kviečiame atsilankyti šiandien ir pasikalbėti. 

J. T. RYERSON k SON, INC. 
2602 West 16th Stteet 

Jr 
MEN WANTED AT ONCE 

(MATTRESS MEN) 
TAPĖ EDGE OPERATORS, TUFTERS, ROLL EDGE 

OPERATORS. 
Our men are making from $70 to $120 a week on thi3 job. 

APPLY WRITE OR WIRE 
Mr. E. I. Bronstien 

THE UNITED STATES 
BEDDING CO. 

ST. PAUL 14, MINNESOTA 
V 
^ 

A 
Ar jūs domitės pastoviu darbu — geromis darbo sąlygo
mis — darbininkų įvertinimu. 

POLISHERS IR BUFFERS 
Bus priimami ir sąžiningi pradedą. Proga uždirbti virš 
$2.00 per valandą. Nemokamas ligoninšs aprūpinimas. At
važiuokite šiandien ir pasikalbėkite. 

GRUNWALD PLATING CO. 

C 

2559 W. 21st S t 
^ , 
<? 

=J 
• ^ 

AR 10 DOMITĖS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 

MUNTZ TV 
Turi darbo šiose srityse: 

% SOLDERERS 

WIRERS 
ASSEMBLERS 

COIL WORKERS 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Bus pri
imami sa/ingi pradeda. Tremtiniai kviečia-
mi. Visi darbininko priedai. Jei jus domitės 
geru atlyginimu kaip ir darbininko įvertini, 
mu, tai atvažiuokite ii4 pasitarkite del savo 
ateities. 

MUNTZ TV 
1735 BELMONT 
BIttersweet 8^100 

- . • • . 

v, 
^Hgyjy|^g 
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Trečiadienis, rugsėjo 24, 1952 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
r 

buvo su visa savo palydovų mi
nia čia atvykęs, bet, pristigęs 
pinigų, vėl kažkur išsinešdino. 

Romoje ji išbuvo 8 dienas. 
Ten ją globojo prel. Tulaba, kur 
sai kiekvieną dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro ją su šei
ma vežiojo po Romą ir apylin
kes, norėdamas jai parodyti 
bent 400 bažnyčių. Bažnyčios 
esą labai gražios. Nežiūrint, kad 
yra ir labai senų (kai kurios 
iš X šimtmečio), bet jųjų se
nasis menas yra daug augštes-
nis už šiųjų dienų modernųjį me 

Pivariūnienę, n ą . Katalikai jas lanką kaip 
didž. gerb. prelatas pareiškia, j šventoves, o kitų tikybų žmo-
kad Pivariūnienę esanti viena n e s — kaip meno paminklus. Ji 
iš tų, kurie gyvena ir veikia, I m a č ius i vieną bažnytėlę, pasta-
kooperuodami su Dievo malo i t y t ą įg kadaise nukankintų ka-

Kelias per pasaulį.-
(Atkelta iš 5 pusi.) 

tus esąs nupirkęs, sukibdamas 
j juos beveik viso savo gyveni
mo santaupas. Šia proga jis pa
brėžė, kad šv. Kazimiero Ko
legija Romoje esanti grynai lie
tuviška įstaiga* kurioje mokosi 
ir ateityje mokinsis tiktai lietu
viai ir kad kai kieno skleidžia
mi gandai, jog jis nupirkęs ita
lams rūmus, yra tik reikalo ne
žinojimas. 

Sveikindamas 

ne. Tik kooperavimas su Dieve 
malone padaro tai, kad žmogus 
nuveikia didelius darbus. 

Negalima nepaminėti, kad pri 
ėmime dalyvavo ir sveikino ta, 
kuri savo jiaiku Pivariūnienę 
įrašė į Moterų Sąjungą. Tai p. 
Sudeikiene. 

Pivariūnų sūnus 

pucinų kaukuolių. 

Aplankė katakombas ir are
ną, kurioje, žiauraus Nerono 
įsakymu, liūtai draskydavo krik 
ščionis. Buvo ir šv. Petro Bazi
likoje, kur popiežius laikąs šv. 
Mišias prie specialaus altoriaus, 
pastatyto ant šv. Petro karsto. 

Po daugelio rimtų sveikini- j J d o m u ' k a d Popiežius šv. Mišias 
mo kalbų, visus pralinksmino i r l l a i k o atsisukęs į žmones. Tam 
vėl gerai nuteikė kun. Adomi- ! ™ka}ni i r a l t o r i u s * » t a i P Pa" 
nas su savo vykusiu jumoru. 1 statytas. įdomiausias momen-
Jis atvyko pavėluotai, tiesiog t tas — tai audiencija pas Popie-
iš pikniko. Sveikindamas U f r Į * * ^ Į j f P f t n g g . } » & &&+ 

pareiškė, kad nuo pat mažųjų 
dienų didžiausias jos troškimas 
buvęs kada nors nuvykti į Am
žinąjį Miestą ir išvysti Popiežių, 
kurį pamatyti ir su juo pasi
kalbėti katalikui žmogui esanti 
didžiausia garbė. Ji tai jau at
siekusi, todėl nieko daugiau iš 
Dievo nenorinti prašyti. 

Būdama Romoje, aplankė ir 
gerai apžiūrėjo šv. Kazimiero 
Kolegiją ir patvirtino anksčiau 
pasakytus prel. BriŠkos žo
džius, kad toje kolegijoje moko 
si tiktai lietuviai. Apskritai ko
legija esanti augštai pastatyta. 

Daug įdomybių ji mačiusi Flo 
rencijoje, Venecijoje, šv. Anta
no mieste Paduvoje, o Milane j 
sutikusi vieną lietuvaitę,, kuri i 
studijuojanti dainavimą ir kuri 
pareiškusi, kad iš Italijos ne
grįš tol, kol garsioji visame pa
saulyje dainavimo mokykla Î a 
Scala nepripažins josios gera 
dainininke. 

Iš Italijos ji pasuko į Švei
cariją, kur netyčia sutikusi vie
ną rusą bolševiką, su kuriuo ji 
turėjusi įdomias ir ypač tremti- ! 

niams gerai suprantamas disku
sijas. Jis, žinoma, gyrė sovieti
nę santvarką ir net siūlė jai tuč 

dariu vardu iis dėkoia P ivar iū - ! ž i u s ™$m X i r * e r a i m o k a k e " t U ° j a U į L i e t U V ą v a ž i u o t i . i r
v
 p a " 

Z ^ T % , Z a t ^ ™ \ ^ kalbų, o taip pat gerai sižiūrėti, kaip tenai gerai zmo-
tų maitino ir dabar savo d u o - | k a l b a angliškai, todėl p. Piva- nes gyveną, 
na tebemaitina senelius. jriūnienei buvo dvigubas malo-j Prancūzijoje ji aplankiusi 

Po kun. Adomino žodį tari?' j numas, kad ji galėjo be jokių ' Liurdą, garsiąją Dievo Motinos 
Pivariūnienės antroji pusė — p i tarpininkų-vertėjų su juo pa- šventovę, ir Paryžių. 
Pivariūnas, be kurio pagalbos, k a l b ė t i . Pasikalbėjimas, žino-' 

ma, buvęs trumpas, bet labai šil 

Buvo sustojusi ir garsiajame su įvairiomis svente*nis, šv. Ka-
Vaterloo, kur Napoleonas Bo- zimiero Kolegiją ir kt. 
naparte buvo nugalėtas. 

Londone ji aplankiusi lietu
vių bažnytėlę ir minlsterį Balu
tį, o i* čia per platųjį ir aud
ringąjį okeaną pasuko atgal į 
Ameriką. 

Po p. Pivariūnienės kalbos, 
kun. Gedvilą pademonstravo 
net spalvotas filmas, kuriomis 
pavaizdavo Vatikano gyvenimą 

Tiesa, būčiau užmiršęs pažy
mėti, kad priėmimo metu veikė 
geras bufetas, kur moterys (są-
jungietės) dovanai vaišino sve
čius įvairiais šaltais gėrimais, 
kas tokią karštą dieną buvo vi
siems (o ypač vyrams) labai 
aktualu. 

Juozas Germanas 

SVARBUS PASITARIMAS 
S. m. rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. 

vak. Hollywood sveainėje, 2417 W. 
43 St., šaukiamas Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų S-gos, 
Mechanikų sekcijos — augštesnių-
jų braižybos kursų klausytojų 
bendras pasitarimas. Norintiems 
kursus lankyti dalyvavimas būti
nas. Sekcijos vadovas. 

ANTANAS GURSKIS 
Gyveno 718 West 18th St., Chicagi. 111. 

Mirė rugsėjo 21, sekmad., 1952, vai. ryte, sulaukęs 72 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ia Šiaulių apskričio, Žagarės parapijos, 

Stungių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 49 metus. 

kaip kažkas išsireiškė, Pivariū
nienę nebūtų tapusi Pivariūnie
nę. 

Didelį susirinkusiųjų pasiten
kinimą ir sau simpatijas iššau
kia Pivariūnų vyriausias sūnus 
Algirdas, kurs visai gražiai lie
tuviškai pareiškė: „Apvažiavau 
visą Europą, Australiją, kone 
visą pasaulį, visur sutikau lie
tuvių ir didžiuojuosi, kad pats 
esu lietuvis, nes pasaulyje ne
sutikau nė vieno lietuvio, kurs 
būtų buvęs blogu žmogumi". 

Kelionės įspūdžiai 
Paskutinį žodį taria B. Piva

riūnienę, nuosekliai ir vaizdin
gai gražiausiąja priėmimo dali
mi ir apie kuriuos kaip tik vieta 
būtų čia parašyti. Bet kaip Pi-
variūnienei, jos pačios žodžiais 
tariant, buvo sunku viską at
pasakoti, kaip man čia tiesiog 
neįmanoma viską per trumpą 
laiką aprašyti. Trumpai aprašy
siu Pivariūnienės kelionės įspū
džius, pvz., Can mieste (Pran
cūzijoje), kuriame ji su sūnum, 
marčia ir anūke po 9 dienų ke
lionės laivu „Independence" iš
lipo, ji aplankė šv. Jono baž
nyčią, kurioje vienas altorius 
aptvertas. 

Bebūnant Neapoly, teko jai 
ir į gražiausiąją Italijos salą 
Capri nuvykti, kur tik per plau
ką nesusitiko su Faruku, kuris 

NUO UŽSlSENfcJUSIŲ 

Skaudančių 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SKNl.l AT
VIRŲ ir SKAtn-Žl i ; ŽAIZDŲ. JU 
n«>gali ramiai sa lėt i ir naktlmta nuo 
STotl. noH Ji; nŽHtsoneJusios žalssdos 
nie/ti ir skauda. Kad paftultntl t;> 
niežėjimų ir skaudėjime senu a*» 
viru Ir skaudančių žaizdų. uždekit* 
DKOUL.O Ointmont. Jo g y d o m o s 
\ pa t y bes palengvins JŪHU skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokito JJ taipgi nuo skaudžig 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nleže-
dmą UKOS. vadinamos PSOFUA81S. 
Taipgi pašalina perftejima Ilgos, vadi-
nanios ATHLKTB'fl FOOT. nustafcdo 
džiovinimą ode* ir perplyMma tarp-
Pirsčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
dilflstancloa Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduolft nuo visij isvirSlnlų 
odos ligų. I.KOULO 
Ointmont suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusi i.i. porstamų i r 
niežinčių kojų. L»egu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
11.25 ir $3.50. Pirki
te \aist in6se Ctota&go 
ir apylinkėse ir Mil-
vvaukee, a r b a ' a t -
si imkite money orde 
i j j - -

LEGULO, Department D 
5618 U . Hil.lv St., Chicago 81, IIL 

MUlberry 5-8604 

tas ir neužmirštamas. Po to Po 
piežius suteikęs jai, jos šeimai, 
artimiesiems ir visai liet. kata
likiškai visuomenei Chicagoje 
specialų palaiminimą. 

Pasakodama apie audienciją 
pas šv. Tėvą, B. Pivariūnienę 

Nesenai IMjusi Kun. P. 
i'ii velaidlo parimsta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MAL1M)S 
yra tinkamiausia lietuviška mal-
daknypfi Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišima: 

$1.00; $1.30 ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ava. 

Chicago 8. 111. 

Paliko dideliame nuliūdime žmona — Agnieška po levais Nor
kus; 2 sūnus — lst Sgt. Tony U.S.A.; Petras ir marti Louise; 
duktė — Stella Gurskis; 3 anūkai; sesuo — Suaanna Benevi-
ciene h- jos šeima gyvena Aurora, 111. ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas sūnaus koplyčioje, 659 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 25, ketvirtadienį, iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marti, duktė, anūkai, sesuo su šeima 
ir kiti giminės. 

Telefonas SEeley 3-5711. 

(to* 

Jeigu jieškai savo gyvenimo skaus
mo prasmės, skaityk K. Kl. Cir-
tauto knygą: 

SKAUSMO PERGALE 
Vieno dienoraščio fragmentai 

„Skaitydami šio dienoraščio frag 
mentus, matysime, kad kelias } skau 
smo pergalę, yra labai vargingas. Juo 
keliaujantis puola ir keliasi; jis ko
pia J pergales kaina žaizduotom ko
jom, nudažytais keliais ir kruvinom 
rankom. I i jo aklu trykšta vilt'es 
šviesa, pranašaujanti skausmo per
galę džiaugsmo žemoje". 

Kaina $1.50. Uislsak; tf: 
„I> H A U G A • " 

Nauja Vytės Nemunelk) knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. Vijelklo iliustracijos 

Kaina 50c 
l 'žsakymus su pinigais hioskite 

D R A U G A S 
2384 S. Oakley Ave . 

Chicago 8, Illinois 

Knygą perskaitęs pažinsi jdomią, | 
paslaptingą, 40 milijoną garbinamą 
dievaičiu,, 400 kastą, faklrą, jogą. i 
neliečiamųjų (pariją) , raupsuotąją, ' 
maharadžią. gaišiosios didžiosios dva 
šios <— Mahatmos Gandi, baltą jų 
dramblių, plcšrląją tigrą boi leo
pardų, nuodinglausiųjų gyvačių — 
kobra, garbinamųjų beždžionių, pa
sakišką J moterį pažiūrų fiaij — 
INDIJĄ. Hc to, autorius joje yra 
patiekęs gausius savo 20 metų mi-
sijonleiiško darbo išgyvenimus ir Js-
pudžlus iš jvairlų Europos ir JMetų 
Amerikos kraltų. 

Kaina $2.50 

Ją galima gauti "Draugo" ad
ministracijoje. 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave. 

Cblcmgo 8, III. 
Autoriaus pastaba: Su šios Km 

i gos leidykla Vokletijojo yra sudary-
i ta sutartis, pagal kurią Amerikos 
į (Siaurės, Pietų ir Kanadojo) konti

nente knygos pardavimo teisę ift-
imtinui turi tik auotrlus Ir jo Įga
liotiniai (, ,Draugas" ir K. Dambraus
kas) . Visi užsakymai, daromi kitur 
neeina autoriaus suskaitom atseit, jo 
vedamą misijų naudai. 

• i ' • n -

* P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " | 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

A. A. 

JUOZAPAS NEDZVECKAS 
Gyv. 7329 S. St. Lawrence Ave., tel. TR 4-4520. 
Mirė rugsėjo 22, pirmad., 1952, 3:30 vai. ryte, sulaukęs 68 ra. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Lydos apskričio, Kalesnykų parapijos, 

Senkonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona — Marijona po tėvais Va-

lockaitė; Duktė — Ona Bublis, žentas Antanas ir anūkė Mar-
garet; 2 sūnūs — Juozapas, Jr., marti Bronislava ir anūkas Juo
zapas III; Jonas, marti Florence, anūkė Teresė; švogeris Ste
ponas Valackis ir daug kitų giminių, draugų Ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So. Ca-
lifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 26, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, sūnūs, marčios, anūkai, švo
geris ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. Telef. LA 3-3572. 

-

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
mm savininko — 

Si, Casimir Monmnent 
(lompany 

3914 West l l t t h Street 
"fonas Blokas nuo Kapinių 

Dtdttaafttaa Paminklam* 
Planą Pasirinkimai* Bftoato 

T«lef CEdarcrest 3-6335 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicago}. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MOŠŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIU ($10,000,000.00) 

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

J O H N P A K E L , Pres ident 

R O S E L A N D KALI O ŽINIOS 
CįHICAGO, 111. — Balfo 57 skr. 

susirinkimas įvyks rugsėjo 26 d. 
8 vai. vak. Visų Šventųjų parap. 
salėje. Nariai, rėmėjai esate kvie
čiami atsilankyti, o ypač tie, ku
rie savo darbu sutiktų prisidėti 
prie rengiamo vakaro, kuris įvyks 
spalio 19 d. Roselande. 

Balfo 57 skyr. Valdyba 

Filmas apie vyriausybę 
Christoferių sąjūdis išleido 

filmą "Vyriausybė yra ir jūsų 
reikalas". Jos pagaminimas kai
navo $42,000. Ta suma buvo su
dėta daugiausiai smulkių auko
tojų, bet vienas asmuo paauko
jo net $10,000. Tuo filmu susi
domėjimas tiek didelis, kad jo 
padaryta 700 egzempliorių. 

• II • ! ! I UI l » » W » 0 — ^ l !"• • • • • • • • . — • • • • • • • . • 

M O t o FI 3-0660, buto CO 1-6190 

" D R . K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MKlilUlSK l'AKK. ILL. 
(Dr. W. V. Norak ofiHe) 

Vai. 6:30-9 vai. vak., t&nkyrus Bckm. 

f ^ 

įsigykite ši$ puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr . i. Vai tkev ič iaus , MIC 

GYVOJI DVASIA 
ANTRAS TOMAS 

Mąs tymai kiekvienai dienai 
nuo priešgavėnio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kiet i gražūs viršeliai , 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

U ž s a k y m u s s iųsk i te : 

"DRAUGAS", 2334 So . Oakley Ave. , Chicago, UI. 
^ » .i . . . . . • — t 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage ftvenue 
Tel YArds 7-1741-2 Ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Califoraia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMHDLANCi: D I E N ^ I R N A K T | 

MHIS^i 

ANTHONY B. PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

1410 a 5 0 * AVE. 
CICERO ii L. 

«812 SO. WESTERN AVE. 
CHICAGO, DLL. 

GRovehill 6-0142 

HKmlock 4-2644 

TOunhall 3-2109 

•JKJJJKVn 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
ŠtuklU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Condlttoned koplyAa 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viela 

Tiems, kurie gyrtjna kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūaų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS UKTUVrŲ 
LAIDOTUVIV DIK1KTORIV ASOCIACIJOS 

AuthulaiiHii palarnavi-
nuis y r a teikiamas 
dleiuį ir u a k t į. Rei
kale šaukite 
mtuL tįi\lmWn S. 

Mes turime koplyčias 
RoHCiando dalyse i r 
v i s o s e Chicagos ir 
11 K) Jaus iMitar-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlrglaia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUUmaa 5-1270 

PETRAS P. 0URSKIS 
659 We»t 18th STRECT Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, UJU Tel. OLymplc 2-1008 

__ mim j , mpmm 
3354 S. IIAI.STKI) STREET 110 W. 18th STREET 

Telephone YAnls 7-1011 ' 
"•.' LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICH1GĄN AVE. • Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 

. 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais it penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po piety. 

8807 S. LITUAMCA AVK. Tel. YArAs 7-5401 

JURGIS F. RUDMIN 
8310 S. LITUANICA AVE. Tel. YAMIH 7-1158—1189 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetle 3-3572 

"/'V '" LEONARDAS A. EŽERSKIS * 
1646 \VEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

file:///aistin6se
http://Hil.lv
file:///VEST


m+mm m i i n i 
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i mus 
X KlebonŲ ir Dvasios Vadų 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

-
— Pabaltijo Tautu simfoninis 

koncertas Carnegie Hali, lsvw 
Yorke. 

Š. m. spalio 12 d. 2:30 vai. 
p.p. Carnegie Hali, New Yorke, 

dėmesiui, šiais metais Chicagos I yra rengiamas Pabaltijo tautų 
arkivyskupijoje yra susikūręs I simfoninis koncertas, kuriame 
„Kardinolo Komitetas" kelti ro-1 pirmą kartą Amerikoje bus sta-
žančiaus sąjūdžiui šį mėnesį. 
„Draugas", šio komiteto kviečia 
mas, yra atspausdinęs šiuo rei
kalu brošiūrą. Ją į lietuvių kal
bą išvertė ir lietuviams pritaikė 
kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
Knygele vadinsis: „Rožančius 
už mušu kraštą", fci knygele 
yra tinkama platinti bažnyčioje 
ir dalinti renkant aukas. Siųs
kite užsakymus šiuo adresu: 
„Draugas", 2334 S. Oakley ave., 

tomi lietuvių, latvių ir estų kom 
pozitorių simfoniniai kūriniai. 

Iš komo. Vlado Jakubeno vei 
kalų šiame koncerte išgirsime 
„Rapsodiją" orkestrui ir simfo
ninę poemą „Legendą". Šių vei 
kalų pirmasis pastatymas įvyko 
Kaune, diriguojant J. Kačins
kui, o Amerikoje bus statomi 
pirmą kartą. 

Jeronimas Kačinskas koncer
te dalyvauja, kaip dirigentas ir 

Šventosios Žemes Misterija 
V. Bacevičius, berods, yra 

Chicago 8, 111. 
| kompozitorius. Spalio 12 d. gir-

X Augustas Saldukas, nau- d č s i m e p r o iogą (Paskutine Va
jas Midland Savings and Loan k a r i e n ė ) iš jo kūrinio „Didžioji 
Assn. prezidentas. Midland Sa-
ving and Loan Association Di
rektorių Taryba nauju tos bend 
rovės prezidentu išrinko 23 me
tus sekretoriaus pareigas ėjusį 
Augustą Salduką. Vice-prezi-
dentu išrinktas John Gotaut, iž
dininku Joseph Žakas, sekre
toriumi Anna Saldukas. Sekre
toriaus pavaduotoju finansi
niams reikalams paskirtas Adol 
fas Baliūnas. 

; kimo ir didesniuose Europos 
centruose. 

šio nepaprasto koncerto pro
gramą atliks orkestras sudary
tas iš New Yorko Filharmoni
jos ir NBC simfonijos narių. Pa 
žymėtina, kad koncerte taip pat 
bus grojami Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnai. 

— Pranas Ir Prakseda Stir-
biai, gyv. New Britain, Conn., 
šiomis dienomis susilaukė sū
naus Itimanto-Alfonso. Duktė 
Regrna lanko vietos Chamber-
lain mokyklą ir džiaugiasi nau
ju J A \ piliečiu — broliuku. P. 
Stirbys, Lietuvoje buvęs koo
peratinių įstaigų tarnautojas, 
dabar dirba metalo fabrike prie 
rutulinių guolių gamybos ir sa
vo darbu yra patenkintas, šalia 
fabriko mašinų randa dar laiko 

lietuviškam veikimui bei 

mios is okup. 
Lietuvos 

• 

CHICAGOS ŽINIOS 

Kun. Mikolai t Ls p a g e r b t a s 

Daug žmonių susirinko praei
to sekmadienio vakare N.P.P. 
Sv. parapijos salėje Brighton 
Parke, atsisveikinti su kun. Vy
tautu Mikolaičiu, kuris paskir-

— DukrelS išgelbėjo tėvą. 
Martha Vega, 119 So. Ashland 
blvd., išgelbėjo savo tėvą Juo
zapą, 42 metų, iš mirties nagų. 
Vega buvo parblokštas žemėn 
garažiuje anglies viendeginio, 
kai jis taisė savo automobilį. 
Dukrelė tėvą rado be sąmonės, 
ji bandė jį išvlkti į orą, bet ne-

Kleonora MiHas, solistė daly
vauja šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos choro 25 metų jubi-
lėjaus koncerte rugsėjo 28 d. 
6 v. v. Sv. P. M. Gimimo pa

rapijos salėje. 

ir 

AUSTRALIJOJ 
— Organizuojasi tautinių gru p r į e š klerikalizmo siautėjimą 

pių laikraštininkai. Rugsėjo 9 Lietuvoje, nutylėjo komunistų 
plunksnos darbui. Paskutiniu Sydnejuje, Estų Namuose, partijos, darbo žmonių vaidme-
metu baigia ruošti spaudai pri-' Jungtinio Baltijos Komiteto pa- j n į šioje kovoje", — pareiškė 
siminimų knygą iš Nepriklau-1 stangomis buvo sukviestas Aus Stalino liaupsinto jai. Girdi, silp 
somos Lietuvos, okupacijų bei; tralijoje leidžiamų tautinių gru- n a į buvo paruošta ir Ed. Trum-

mozito i t r e m t i e s gyvenimo. Brolis Ka-' Pil* <iš u ž „geležinės uždan- p o s paskaita „Psichologiniai ter 
zys Stirbys su šeima yra išemi- &os") laikraščių redaktorių bei m i n a i i r mokslinė praktika", 
gravę į N. Zelandiją, bet gimi-! k i t l* spaudos atstovų pasitari- n e s prelegentas nesirėmė Stali
nės, gyveną Chicagoje, jau prieš \ m a s> kuriame dalyvavo apie 20 n o mokslu. 

Pirmojo pasitarimo' 

— Vilniaus Pedagoginio Ins
tituto mokslinėje konferencijo

j e , kurioje pagal Stalino nuro
dymą buvo kritikuojamas ir sa-

! ^kritikuojamas mokslas, nes ki . . š y C o l u m b k i l l e p ų 

Zirdžke "lTutu°to adėst!to?w p a d ė " d ' r b t i 

pastoracinį darbą. 
v"kTrU, do^ntM O u ^ S l ? ™ ; , f ik0"f8 B r i g h , t 0 " P a r " į Pasisekė, ir paskui mažytė nu 
Bučinskas , d ė s t y t a Auryla. S . d " " b ° . p a 8 t 0 r a C m ) d a r b * fflH* pas dėde pagalbos. Dėdė 
Prikišama konferencijos psicho
loginei sekcijai, kuriai vadovavo 
dėstytoja E. Lėvenienė. Docen
tas Laužikus skaitė paskaitą iš 
savo ruošiamo darbo „Klerika
lizmo auklėjamasis charakteris 
mtokyklose ir kova su juo buržu 
azijos valdomoj Lietuvoj". Lau
žiko paskaita nebuvusi gera: ne 
marksistiškai nušvietė kovą 

keletą metų ir savo gražiu bū-, p a š a u k č g a i g r i n i n k u s > k u r i e m a _ 
du ir pasišventimu užkariavo | ž y t g s t č v e l j i š g e l b ė j o ift m i r t i e 3 

X Dr. VI. Juodeika, Portlan-
do universiteto profesorius, 
prieš 2 mėn. gavo JAV piliety
bę. P. Gražina Juo4eikienė, uoli 
visuomenininke, jau visi metai 
kaip Amerikos pilietė. Jų sūnus, 
Mindaugas, išvyko savanoriu į 
JAV Navy, po 3-jų Dėdei Ša
mui tarnybos metų pasiryžęs 
tęsti toliau pradėtas studijas. 
Dukra Ingrida, visų parengimų 
uoli dalyvė, viena pirmųjų baigs 
šiemet augštesniąją mokyklą. 

X Lietuvaites pas kardinolą. 
Šv. Kazimiero seserų vadovybė: 
motina Teofilė ir Marijos Augš-
tesniosios Mokyklos direktorė 
sesuo M. Anastazija buvo nu
vykusios pas kard. Stritch, kurs 
sutiko balandžio 26 d. pašventin 
ti naujuosius rūmus. Iškilmės 
įvyks 3 vai. p.p. Numatoma, 
kad pašventinimo iškilmėse gau 
šiai žmonių dalyvaus. 

X Vyčiu karnavalas jau čia 
pat. Jis prasidės penktadienį, 
rugsėjo 26 d., ir baigsis spalio 
5 d., Lietuvos Vyčių name, 2451 
West 47th St. Jau privesta gau 
sybė įvairių dovanų. Karnavale 
bus ir „bingo" lošimas ir links
mos programos, kurias atliks Ci 
ceros jaunieji talentai. Įėjimas 
nemokamas. 

X Rašytojas Vincas Ramo
nas, kurio raštai sukelia gyvų 
diskusijų, metiniame Rašytojų 
Dr-jos Vakare sekmadienį, rug
sėjo 28 d., Lietuvių auditorijo
je skaitys savo naujausią apysa 

rius, kurio veikalai buvo pasta
tyti kaikuriuose Amerikos mies 
tuose. Spalio 12 d. pirmą kar
tą New Yorke bus pastatyta 
Bacevičiaus pirmoji simfonija, 
parašyta kompozitoriui esanti 
vos 17 metų amžiaus. 

Latvių programoje, diriguo
jant Bruno Skulte, bus statomi 
žinomo latvių kompozitoriaus J. 
Vitols veikalai: Brangenybės 
(Jewel Suite), Dramatiškas 0-
vertiuras ir Rapsodija orkestrui 
ir smuikui, kurio solo partiją iš
pildys Amerikoje gimusi talen
tinga latvių smuikininkė Norma 
Auzin. 

Estų programoje — Eduard 
Tubin, vienas iš žymiausių estų 
kompozitorių. Diriguojant En-
del Kalam, bus pastatyta Tu-
bin'o penktoji simfonija, tai vie
nas iš vėliausių kompozitoriaus 
veikalų, turėjęs didelio pasise-

kurį laiką sudarė affidavitus ir 
tikisi taip pat atvažiuoti į JAV. 

— Praplečiama lituanistika 
parap. mokykloje. Apreiškimo 

asmenų. 
metu vienbalsiai užakcentuotas 
reikalas jau pribrendusio bend
ro visų tautybių spaudos veiki
mo ir nustatytos suderintos vei-

parap. klebonas kun. N. Pakai- k i m o g a i r § s a t e i č i a i > k a i p d ė l 

nis nuo^ š. m. rugsėjo pradžios v i e t o s t a u t i e č i ų gerovės, taip ir Į sipriešinimas pereitais metais 
daug dėmesio ir laiko skyrė Ii-j d g l p a s į i įku s įųjų u 2 „geležinės buvo dar gyvesnis negu pvz. 

— Iš pasiekusių Vakarus vo
kiečių pasakojimų susidaro įs
pūdis, kad Lietuvoje, nepaisant 
sunkiausių sąlygų, prieš bolše
vikus nukreiptas aktyvus pa 

šios kolonijos žmonių širdis. 
Kun. Mikolaitis, kuris yra 

Quigley Preparatory Seminari
joj mokytoju, atvyko į salę 6 
vai. vakare, kuomet jau visi jo 
laukė. Jis atvyko su palydovais 
kunigais Jonu Stankevičių, Jo
nu Vyšniausku, Jonu Malinaus
ku, ir artimais draugais. 

Šv. Teresės draugija, kuri pla 
navo privačią atsisveikinimo 
puotą kun. Mikolaičiui, bet į ją 
atvyko visos parapijos veikėjai 
ir daug parapiečių, pavaišino vi 
sus skaniais valgiais. Ponia A* 
gota Gurrister suruošė puikią 
programą su vaikučiais, ir Ona 
Piežienė dirigavo Sodalicijos 
chorui. 

Kalbėtojais buvo kun. Stanke 

nasrų. 
— Geraširdžiai žmonės. Wil-

liam (Bill) Scoby, 22 metų, 
855^ So. 77 Ct , Roberts Park, 
1951 m. gegužės mėn. buvo pa
šauktas kariuomenėn. Prieš vy 
kstant į Korėją, praeitų metų 
spalio mėn. jis susituokė su Ar-
lene Blazevich, 18 metų. Bill š. 
m. balandžio 5 d. buvo sužeistas 
Korėjos karo lauke ir jis liko 
raišas. Dabar jis yra namie. 
Geraširdžiai žmonės jam ir jo 
žmonai pastatė namą. Tai padė
ka gerų žmonių jaunam vyrui, 
kuris kovojo už visų laisvę. 

— Du chieagiečiai žuvo. Mr. 
& Mrs. George L. Reiningo, abu 

i 42 metų, 7833 So. Honore, pra-

tuanistikos praplėtimui savo glo 
bojamoje parapijos mokykloje, 

uždangos" pavergtųjų išlaisvi
nimo kovos. Australijoje išeina 

kur iki šiol lietuvių kalbą č i a - j a p i e 1 0 t a u t i n i ų g r u p i ų l a i k r a š . 
būvių vaikams dėstė cenzuota č i ų> k u r i e a p t a r n a u j a a p i e 150,-
ir patyrusi mokytoja D. Kuns- 0 0 0 a t e i v i ų > p a s p r u k u s i ų n u o ko 
kaitė. Rugsėjo 5 d. tėvų dėle- m u n i z m o v e r g 0 v ė s . Todėl čia 
gacija pas kleboną išdėstė sa- p a t s u d a r y t a s iš 3-jų skirtingų 
vo pageidavimus ir gavo klebo- ^ y ^ r edaktorių komitetas, 
no principinį sutikimą, kad jau k u r i s p a s i k v i e t ę S s a V o kolegas, 

X Pranciškus Mažeika po o-
peracijos, kuri buvo daryta šv. 
Antano ligoninėje, jau tiek pa
sveiko, kad galėjo grįžti į na
mus. 

X Stanley ir Bernice Janai, 
2817 W. 63rd Str., turį geležies 
krautuvę, minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 15 metų sukaktį. 

X "Jonas Grichina, Baltimo-
rės, Md., verslininkas, lankėsi 
Chicagoje ir apžiūrėjo lietuvių 
centrus. 

X Visų šventųjų parapijos 
pradinėje mokykloje šiemet y-
ra daugiau mokinių, negu buvo 
praeitais metais. 

X Anthony J. Rudis, Rock-
well Engineering Co. preziden
tas, prof. Mykolui Biržiškai pa
remti aukojo $25.00. 

X Augustas Saldukas, Mid
land Savings and Loan Ass. pre 
zidentas, Mykolui Biržiškai pa
remti akojo $10.00. 

X Marijona Melkiene, 3248 
So. Green St., Bridgeporto ko
lonijos lietuvių veikėja, varda
dienio proga susilaukė širdingų 
sveikinimų nuo savo giminių, 
draugių, pažįstamų ir kaimynų. 
Gavo ir dovanų. 

X Petkų, šv. Kryžiaus para* 
X Švento Kazimiero Seserų . Yi j u i « u n x • 

__ . , y. . . .Ti piečių, duktė Estella su šeima 
Kerne jos ruošiasi visus maloniai! 
pavaišinti skaniais valgiais, gė
rimais, palinksminti gera muzi
ka, šokiais, žaidimais piknike, 
rugsėjo 28-tą dieną Vytauto 
Darže. Prašome visus atsilan
kyti! 

ką. Laukiama gausaus visuome
nės atsilankymo. 

X Banginių medžioklės toli
moje šiaurėje, sporto naujienos, 
pasaulio naujienos rodomos šią 
savaitę kino teatre „Today" 
(Dearborn ir Madison gatvių 
sankryžoje). Siame teatre tero-
domi tik tikrovės vaizdai, pro
grama tęsiasi valandą. 

X Juozas Gribauskas, St. 
Anthony Savings ir Loan Assn. 
sekretorius ir vedėjas, praneša, 
jog St. Anthony Savings ir 
Loan Assn. savo turtą padidino 
iki $5,600,000 ir gražiai yra at
remontuota raštinė. 

vėl išvyko į Arabiją, kur jos 
vyras turi tarnybą. Apie 3 mė
nesius viešėjo JAV. 

X Henrikas Malinauskas, L-
RKSA Centro įstaigos tarnauto 
jas, atvyko į Chicagą pas tėvą 
Kazimierą praleisti atostogų, ir 
aplankė „Draugo" redakciją. 

X Poetas Kleofas Jurgelio
nis, sutiko paskaityti savo poe
zijos Rašytojų Draugijos Lite
ratūros vakare šį sekmadienį 
5 vai. Lietuvių auditorijoje. 

šiais metais leidžiama praplėsti 
lituanistikos dalykus mokyklo
je taip, kaip pro memoria rašte 
prašoma. 

— Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos 22 8kyr„, Wa-
terbury, Conn., rugsėjo 16 d. 
buvo sušaukęs susirinkimą, ku
riame j katalikų kongresą iš
rinktas Jonas Valaitis, galbūt, 
dar važiuos į kongresą Morta 
Zailskienė ir Nelė Meškūnas. 

— „Boston Sunday Globė" pa 
minėjo Vyčių seimą, nurodant, 
kad tai Amerikos lietuvių jauni
mo organizacija. Padavė naujos 
valdybos sąstatą ir nurodė, kad 
du centro valdybos nariai yra 
iš N. Anglijos. 

— Adv. Jonas Grigalius, gyv. 
Bostone, Mass., vadovauja ko
mitetui gub. Deverio kandidatū
rai į gubernatorius naujam lai
kotarpiui pravesti. 

— Pranas Bernatonis, sūnus 
žinomų bostoniečių Juozo ir Ma 
rijos Bernatonių, grįžo iš Korė
jos. 

— Prof. K. V. Banaičio mu
zikos studija persikėlė į 377 So. 
4th Str., Brooklyn, N. Y. 

VOKIETIJOJ 
— Lietuviai vokiečių ūkyje. 

Rugpjūčio mėn. pradžioje iš 
Goettingeno išsikėlė ilgametis 
PLB Goettingeno seniūnas dr. 
E. Seika. Jis pakviestas bend
radarbių Valstybiniame Tyrimo 
ir Patariamojo Instituto Augš-
tumų Žemės Ūkiui, Donaueschin 
gene-Staatl. Forschungs-u. Be-
ratungs-Institut fuer Hoehen-
landwirtschaft, (17b) Donaue-
schingen, Max-Egonstrasse 16. 

pirmoje eilėje atliks sekantį: 
bandys nusikratyti ateivių laik
raščiams uždėto 25 procentų 
angliško teksto privalomą spau 
sdinimą (jis Siaurina ir brangi
na tautinį tekstą), prašys leisti 
patiems ateiviams objektyviai 
užpildyti retkarčiais bent tam 
tikrą kertelę apie savuosius rei
kalus kuriame nors įtakinges-
niam Sydnėjaus australų dien
raštyje ir paruoš kviestam ap
silankymui pas australų imigra
cijos ministerį Holt memoran
dumą rūpimais gerbūvio klausi
mais, k. a.: bedarbės, neobjek
tyvios propagandos ir pan. Be 
to, nutarta visomis galimomis 
priemonėmis aktyviai kovoti 
prieš komunizmo pavojus, ge
nocidą ir už pavergtųjų tautie-

1948 m. Nemaža partizanų žū
na tiesiog dėl per didelio drą
sumo, kiti ateina į bažnyčias 
persirengę net moterimis etc. 
Grįžusiųjų tikinimu, jie yra ge
rai organizuoti, turi gerą ryšį 
ir ypač taikliai baudžia išda
vikus. 

— Rankioja grūdus iš kolcho 
zų. Eišiškės partinis rajono se
kretorius Kaminskas į kaimus 
išsiuntė 400 agitatorių pasku
binti įvykdyti grūdų paruošos 
planą. Iki rugsėjo 1 d. agitato
riams pavyko pyliavas suglemž 
ti Lenino Priesaikos, M. Melni-
kaitės ir Stalino kolchozuose. 
Kiti kolchozai, rodos, dar ja
vus valė. Rugių grėbėja Stase-
vičiūtė per dieną surišo 400 pė
dų — ji atstojo kelis kombai
nus. 

vičius, kuris vedė programą, 1 e i t ą sekmadienį žuvo nuo dujų 
kun. Malinauskas, kun. Vyš- j kabinoje prie Spider ežero, Vi-
niauskas, kun. Gedvilą ir Sta-1 l a s County. Jie buvo išvykę ten 
sys Pieža. Organizacijų veikėjai poilsiui. 
įteikė kun. Mikolaičiui pasvei 
kinimus. — Greitai sučiupo. Du plėši-

Kun. Mikolaitis savo atsisvei- U a i P r a c i t ^ P i r m ^ i e n j apiplėšė 
Thompson restoraną, 24 W. 
Monroe. Iš restorano jie pa
grobė $900. Po aštuonių valan
dų plėšikai buvo pagauti. 

kinimo kalboje padėkojo rengė
jams už paruoštą puotą ir pa
reiškė, kad jis apgailestauja, 
jog reikia palikti Birghton 
Park, kur, kaip jis sakė, „yra 
geriausios širdies žmonės". 

Brighton Parko žmonės ne
pamirš savo buvusio jauno dva 
šios vado kun. Mikolaičio gerų 
darbų, jų nuoširdumo ir pasi
šventimo žmonėms Dievo tar
nyboje. P . 

Organizuojami buhalterijos 
kursai 

— Gaisrininkų vežimas susi
dūrė su troku prie Harrison ir 
Dearborn gatvių praeitą pirma
dienį. Du asmenys buvo sužeis^ 
ti. 

*'%^U^£fr> !*£8 

TELEVIZIJOS 

— Prof. K. Bieliukas konsta
tuoja, jog Volgos-Dono kanalas 
galėjo būti taip greitai pastaty
tas tik todėl, kad statybinės me 
džiagos ir įrengimai buvo siun
čiami iš visos šalies—Maskvos, 
Leningrado, Ukrainos, Pabalti-

čių išlaisvinimą, pritraukiant jo. Beja, tenka pastebėti, jog 
tam sau talkininkų ir iš užjau- Pabaltijo gubernijos tarybinėje 
čiančių australų. Jungtinis Bal- spaudoje prasimuša į trečią vie-
tijos Komitetas yra numatęs tą — po Rusijos ir Ukrainos 
ateinančiais metais surengti Au minimos. 
stralijoje genocido parodą, pa
našią j suruoštas JAV ir Kana
doje. 

— Pirmoji šv. Komunija Syd 
nėjuje. Rugsėjo mėn. 14 d. Cam 
perdown parapijos bažnyčioje 
su gražiomis religinėmis tauti
nėmis apeigomis priėmė Pirmą-1 rajone, ją atstačius, iki šiol te-
ją šv. Komuniją 12-ka vietos | bestovi įvairaus laužo ir šiukš-
vaikučių, būtent: Jūratė Stasio-j lįų krūvos, 
nytė, Johaną Kyzelytė, Johaną 

— Ar nebus perkelta? At
rodo, jog Kauno automatinė te
lefonų sistema yra perkelta Vii 
niun, o čia palikta senoji, nes 
numeriai nebeturi priedelio 2 
arba 4, jei priemiestis. 

— Dūkšto geležinkelio stoties 

— Krašto Valdyba palaiko 
nuoširdžius santykius su V. 
Kutnatausku, kuris jau praė
jusią vasarą perėmė vieną vo
kiečių evangelikų parapiją 
Augšt. Hessene. Kun. Kurna-
tauskas yra vienas pirmųjų au
kotojų akcijai prieš genocidą, 
paaukojęs už pasiųstus ženkle
lius 20 DM. 

Slonskytė, Laimutė Bilevičiutė, 
Marija-Virginija Grybaitė, Vik
torija Jaudagytė, Vida Karpy
tė, Gediminas šlyteris, Vidutis 
Mikutavičius, Kęstutis Karvelis, 
Gytis Ramanauskas ir Sigitas 
Jarašius. Kalbamas pamaldas 
laikė ir šv. Komuniją teikė kle
bonas kun. P. Butkus. 'Jaunie-
šiems solezantams pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Gaidelis, 
o iškylią jaunųjų atmintiną 
šventę vargonais, daro ir solo 
giesmėmis praturtino vargoni
ninkas Gaižauskas. Prie vaiku
čių parengimo tinkamai priimti 
į jų nesužalotas širdeles Dievą 
daug gelbėjo kun. Butkui jo 
uolūs pagelbipinkai mokytojai: 

iDaudarienė ir Genys. 

Kaltina universiteto 
rektorių 

Shanghajuje veįkusio Auro 
ros (katalikų) universiteto rek
torių Jurgį Germain, S. J. su
areštavo komunistai. 

Pernai Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Centro Valdybai 
pritarus, buvo suorganizuoti 
Chicagoje prie šv. Jurgio para
pijos mokyklos buhalterijos kur 
sai. Šiemet, ta pačia tvarka no
rima suorganizuoti antrą kursų 
laidą. Kursuose bus dėstoma a-
merikietiška buhalterija. Dės
tys lektprius p. Z. Petreikis. Pa 
mokos bus šeštadieniais. Prak
tikos darbai bus atliekama na
mie. Kursai tęsis 6-7 mėnesius. 
I kursus gali užsirašyti kiekvie
nas, turįs gimnazijos kurso išsi
lavinimą. Pageidaujama, kad į 
kursus įsirašytų buvę Lietuvos 
buhalteriai bei ekonomistai, nes 
juos yra lengviausia paruošti 
šios srities darbui čia Ameriko
je. Pageidaujami ir kitų profe
sijų asmenys, kurie negali gau
ti darbų savo profesijoje. 

Norintieji Šiuos kursus lan
kyti prašomi 1952 m. rugsėjo 
mėn. 27 dieną (šeštadienį) 1 
vai. po pietų susirinkti į Lietu
vių Auditoriją pasitarimui ir į 
kursus įsirašymui. Pasitarimo 
vietoje bus duotos visos smul« 
kesnės informacijos. 

— Devyni sužeisti. 95-toje 
gatvėje praeitą pirmadienį 
Rock Island prekinis traukinys 
sutrenkė autobusą netoli Vin-
cennes av. Devyni autobuso ke
leiviai buvo sužeisti. 

Jums vismlos apsimoki"s pirkti telcv-
vizljos aparatą iš patyrusios, są}.intn-
Kos krautuvės — iš 

S U D R I K O , 
kur yra užluikoma S patyru mecha
nikai ir Jtur Televizijos pars'<!u<Mla 
geriausiu ičdirbys<'lu nauji modeliai 
•U pilna garantija: 

MA(I \AV()X, AHMIliAL, GENKRAL 
ELECTRIO, P H 1 L O O. K. C. A. 
VICTTOH, IM'MONT Ir IMK-IOS geriau
sios su lU'DIUKO leibeliu. 

Kaina mio $199.60 už didelfs mio-
ros paveikslą ir aukščiau. 

Priimame mainais JŪSŲ radiją, 
gramofoną, armoniką, pianą ir duo
dame didelę nuolaidą. 

LFNGVAIS I Š M O K I .MM \ l 

Keletas bargemj išmainyti}, 
p«'ix!irl>tu T. V. setų 

Motorola 7 col $39.95 
Stromberg-Carlson 10" . . . $49.95 
RCA-Vlctor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" $59.50 
HGA-Vlctor 10" Console . . $69.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Table TV už $109.50 
21" Console TV už $189.50 
Admiral Phonograph, Hadlo 

ir TV kombinacija $139.50 
Elektr. phonografal po . . . $19.95 
Mažos radios po $19.95 ir aukSČ. 
Jeigu Jūsų. TV setas neveikia, pa

telefonuokite VIctory 2-9542, Bud-
rlko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

Tol. VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki vSlumos. 
NedCllomls uždaryta. 

— o — 
Pudriko Radlo Valanda leidžiama 

kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC. 
1450 kilocyclcs. 

I 
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LIETUVOS VYČIŲ DIDELIS IR NEPAPRASTAS 

KARNAVALAS (GRAND BAZAAR) 
v. 

Prasideda penktadienį, rugsėjo 26 dieną, 1952 m. 
LIETUVOS VYČIŲ SALĖJ, 2451 West 47th Street 
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DAUGYBĖ ĮVAIRIŲ DOVANŲ, "BINGO" LOSIMAS 

4DOOR PRIZES" ir t. t. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS 
Paprastomis dienomis karnavalo pradžia 7 vai vak. Sekmadieniais 3 vai. popiet 
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