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P. Afrika ant Jungt. Tautų priekalo 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Pietų Afrikos Unija, spaudžiama 

Arabų ir Azijos valstybių, kurioms vadovauja Indijos atstovė po
nia Pandit, visą šią savaitę buvo padėta ant priekalo už savo poli
tiką indų ir čiabuvių atžvilgiu. 

Nors Pietų Afrikos Unijos už
sienių reikalų ministeris labai 
spyrėsi, jog Jungt. Tautos nėra 
kompetentingos kištis į tos vals 
tybės vidaus reikalus, tačiau spe 
cialusis politinis komitetas jau 
padarė nutarimą; dėl indų kilmės 
gyventojų, o dabar dar vyksta 
karšti ginčai dėl Unijos diskri
minacinės politikos prieš čiabu
vius. 

Speciali trijų komUija 

Komitetas nutarė, jog trijų 
asmenų komisija pradės ir va
dovaus pasitarimams tarp Indi
jos ir Pakistano iš vienos pusės 
ir Pietų Afrikos Unijos iš kitos. 
Komisijos narius paskirs Gen. 
Ansamblėjos pirmininkas. Ma
noma, kad gal tuo būdu reikalas 
pajudės iš vietos, nes prieš tai 
per dvi sesijas padarytieji tuo 
klausimu nutarimai nebuvo įvyk 
dyti. Penktoji sesija rekomenda
vo posėdžiauti prie apskrito sta
lo, o šeštoji (Paryžiuje) — su
interesuotosioms valstybėms pa
vedė sudaryti trijų asmenų ko-, 
misiją. Kadangi P. Afrika igno-' šviesoje.** 

legacija nebuvo išleidusi infor
macinės medžiagos. 

Daugelis spaudos atstovų bė
go tų žinių jieškotis į Jungtinių 
Tautų biblioteką, kai tuo tarpu 
Tasso atstovas iš posėdžių salės 
išėjo su glėbiu brošiūrėlių. Gė
rėdamasis jis rodė įvairiom nu
garėlėm knygeles, kurių leidėju 
buvo pasirašiusi Indijos delega
cija prie JT. Prašantiems jis aiš
kino, kad daugiau neturįs, esą, 
kreipkitės į Indijos delegaciją, o 
Jūsų korespondentui, pakalbinu
siam jį rusiškai, jis tiesiai pasa
kė: 

— Čia parengta tik geriems 
laikraščiams, ne tokiems kaip 
Jūsų. Sėdėdami ant pečiaus, jūs 
gerų žinių nesurinksite, reikia 
žinoti, kur teisingų informacijų 
gali gauti. 

Kadangi Indija tik Tasso ko
respondentui ir arabų - Azijos 
valstybių blokui tokius leidinė
lius parūpino, bet niekam kitam, 
tai jau galima suprasti, kad te
nai reikalas, matyt, bus nušvies
tas tik jietms ir suprantamoje 

Minios žtmVllŲ palytll CIO ir plieno darbininkų unijos pirmininką P. Murray į amžino poilsio vietą, 
palaikai išnešami is šv. Povilo katedros Pittsburghe po gedulingų mišių. (INS) D 

Kinas siūlo ribotis nuo Maskvos 
Jungt. Tautos subankrutuos, jei komunizmo priešu ne
laikys. — Ragino duoti vilties žodį jau pavergtom 

tautom 
NEW YORK, lapkr. 15. — IZ . , . 

Chiang Kai-sheko užsienio rei- K o m U I U S t C U d U ] U 

Sudetų vokiečiai 
atgauna teises 

Lenkijos sienas nustatė Teherane 
Lenkai sužinoję apie tai tik nuvykę į Maskvą derėtis 
del sienų.—Rooseveltas manęs, kad Rusija po karo 

subirs. — Meile Rusijai buvusi nuostabi 
VVASHINGTON, lapkr. 15. — Velionis prez. Rooseveltas lau

kęs Rusijos subirimo po II pasaulinio karo ir juokęsis iš tų, kurie 
nurodinėję į būsimus komunizmo pavojus. 

Tokie faktai išryškėjo iš pa
rodymų liudininkų Katyno sker-. lenkų vyriausybei buvo aišku, 
dynes tiriančiai komisijai, kuri, 
jau vienbalsiai primetusi Katy
no skerdynių kaltę Sov. Rusijai, 
nori dar nustatyti, ar anuometi
nė JAV administracija tyčia tos 
kaltės nepridengė. 

Buv. diplomatas ir gubernato
rius Earle pasakojo, kad 1944 m. 
gegužės mėn. patiekęs prez. Roo 
seveltui įrodymų apie tai, kad 
Katynas guli ant Stalino sąži
nės, tačiau Rooseveltas nenorė
jęs nieko apie tai girdėti ir ne
galėjęs prileisti, jog tai nėra na
cių darbas. 

Earle sakęs Rooseveltui, kad 
BONN, lapkr. 15. - Iš prieš k o m u ™ t a i yra pavojingesni už 

karą Čekoslovakijoje buvusių 3 n a c l u s i r t u ? . r e i
i
k a l .u b u v f **" 

ravo tą reikalą, laikydama tai 
kišimusi į jos vidaus reikalus, 
tai prie jokio susitarimo ir ne
prieita. 

) 
Indija gina saviškius 

Jau kelinta sesija iš eilės šis 
indų kilmės. P. Afrikos gyvento
jų klausimas Indijos valstybės 
palaipsniui kurstomas. I r šie
met, dar toli prieš septintosios 
sesijos atidarymą, Indija kreipė
si į sekretariatą, prašydama šį 
klausimą įtraukti į darbotvar
kę. 

Sesijai prasidėjus, ypač spe
cialiajame politiniame komitete, 
rytų ir vakarų valstybių atsto
vai buvo susikirtę. Kai buvo de-
batuojama, ar iš viso šį klausi
mą statyti į dienotvarkę, P. Af ri 
kos atstovas, matydamas neap
ginsiąs savo pozicijos, piktai šo
vė: 

— Mano vyriausybė jau kelis 
kartus siūlė nupirkti visiems ke 
lionės bilietus į Indiją, ir tegul 
jie keliauja atgal. 

Irako atstovas, remdamas In
dijos pusę, tada šypsodamasis 
ironiškai klausė: 

— O kodėl gi baltiesiems ne
nupirkti bilietų, kad jie visiškai 
išsikraustytų tenai, iš kur atvy
kę? 

Nors čia tiesioginiai suintere
suotos Indija ir Pakistanas, bet 
pastarąsias čia remia beveik vi
sas Arabų - Azijos ir Pietų Ame 
rikos valstybių blokas, kartu su 
sovietais. 

Po II pasaulinio karo laisvę ir 
nepriklausomybę atgavusios tau 
tos, kaip Gen. Ansamblėjos sie
nose nesykį pareikšta, niekados 
nepaliks kurčios balsui tų tautų, 
kurios šiuo metu to paties sie
kia. Sovietų Sąjunga ir jos dar 
kiti keturi balsai, pagal taisyklę, 
jas remia. 

Vakariečių blokas — britai ir 
amerikiečiai — kartais balsuoja 
prieš anuos visus, kartais susi. 
laiko, jei mato, kad kitaip neiš
eina. I r šiuo atveju britai gynė 
P. Afriką, bet kai priėjo prie bal 
savimo, priešingoji pusė nunešė 
ir rezultate tik viena Pietų Af
rikos Unija pasiliko su iškelta 
ranka, kai buvo paklausta „Kas 
prieš?" 

Iš kur indai Afrikoje? 
Nors indų klausimas Jungti

nėse Tautose jau nuo spalio vi
durio minimas, tačiau dar ligi 
šiolei nė viena suinteresuota de-

Faktinai gi Pietų Afrikos Uni 
joje šiuo metu yra apie 300,000 
indų kilmės gyventojų. Pirmieji 
indai ten atvyko 1860 m., kai 
Natalio provincijoje buvo reika
lingi darbininkai cukrinių nen
drių plantacijose. Pradžioje jie 
buvo kaip samdiniai, bet vėliau 
tapo laisvais darbininkais, o il
gainiui vis pradėjo įgyti dau
giau teisių. 

Kodėl baltieji prieš indus? 
Pasekdami savo darbininkus, 

į Afriką ėmė vykti ir tenai įsi
kurdinti įvairūs Indijos pirkliai 
ir pramonininkai, kurie darė 
konkurenciją tenai esantiems 

kalų ministras patarė Jungti
nėm Tautom paskelbti Sov. Ru
siją ir komunizmą pasaulio tai
kos priešu, jei Jungtinės Tautos 
dėl moralinės drąsos stokos ne
nori savo duris užsidaryti. 

Komunizmas yra tarptautinis 
sąjūdis, kuris nieko bendro ne
turi su politine filosofija, bet sie 
kia užvaldyti pasaulį jėga, pa
naikindamas visas kitas valdy-
mosi formas. 

J is taipgi priminė, kad komu
nistai Korėjoje taikos nenenori, 

milionų vokiečių dar likę yra Če
koslovakijoje apie 500,000, ku
rie ikšiol vis dar nežinojo, ar ga
lės liktis ar bus išmesti į Vokie
tiją, kaip su dauguma buvo pa-K ore jo j e nevartojo 

SEOULAS, lapkr. 15. — Pie - j d a r yta d a r B e n e š o vyriausybės, 
tų Korėjos kariai, besirungią su Į Gauta žinia, kad vokiečiams 
komunistais už Sniper kalnyno pasakyta, jog repatriacija baig-
augščiausią vietą — Pinpoint.ta ir jie gali atgal gauti piliety-
kalvą, įteikė skundą, kad komu- bę, jei jos buvo Hitlerio laikais 
nistai šaudė nuodingų dujų svie- atsisakę ar vėliau čekų jiems bu 
diniais, tačiau ekspertams viską v o atimta. Vėl pradėtas leisti 
ištyrus paaiškėjo, kad kariai su-' laikraštis vokiečių kalba, mo-
sirgo nuo paprastų artilerijos kyklose. mokoma vokiečių kal-
sviedinių dūmų. 

Pinpoint kalvi įr vakar tebe
buvo priešo rankose — pietų ko-

todėl nėra reikalo sukti galvų' fėjiečiam nepasisekė Jos atsiim-
kaip čia suradus kokią nuolaidą, 

bos, leidžiama kurti net vokiš
kas kultūrines organizacijas, ži
noma, komunistinės s p a l i s . Ma 

kad paliaubų būtų susilaukta. 
Jis patarė Jungtinėm Tautom 

neužmiršti ir jau už geležinės 
uždangos uždarytų tautų — 
nors moraliniai padrąsinti tas 
tautas, kurios kovoja už savo 
laisvės atgavimą. 

Jei Jungt. Tautos jo siūlomu 
europiečiams. Neapykanta augo k e l i u n e n u e l s > t f t . j o q n i e k a m ne_ 

ti po to, kai ją prarado dujų iš-jnoma, kad čekai ta linkme pasu-
sigandę. 'ko Maskvos spaudžiami. 

ir didėjo. To pasėkoje buvo iš
leisti įstatymai, kuriais Natalio 
ir Transvalio provincijose buvo 
tvarkomos indų nuosavybės įsi
gijimo ir prekiavimo teisės. 

1940 m. Natalyje buvo 195,-
000 indų kilmės gyventojų ir 
201,900 europiečių, o prieš ket
verius metus įvykęs gyventojų 
surašymas rodė 183,661 aziatą, 
kurių daugiausia buvo Natalyje, 
o per 37,000 kitose Unijos pro
vincijose. Netrukus buvo už
drausta indams keltis į kitas pro 
vincijas, tuo būdu Natalyje jų 
skaičius kasmet didėja. 

Visais tais reikalais rūpintis 
buvo įkurta speciali komisija, 
kurią sudarė du indai ir du eu
ropiečiai, vadovaujami trečio eu
ropiečio. Komisija turėjo nu
spręsti, kur yra dominuojančios 
europiečių, o kur indų sritys ir 
tenai palikti prieš tai buvusią 
padėtį. Trečiojoje srityje, kur 
buvo maišytai gyvenama, komi
sija turėjo teisę apeliuoti į pro
vincijos vykdomąją tarybą nesu
tarimo atveju. 

Jau indai buvo besutinką sų 
tuo kompromisu, kai Natalio 
provincijos taryba staiga šį pa
siūlymą atsiėmė ir pasiūlė kitą 

Pagal 1946 m. išleistąjį įsta
tymą indams buvo leista įsigy
ti nuosavybę ar jau naudotis tik 
tam tikrose srityse. Vietoje pir
mykščių teisių, dabar Unijos vy
riausybė jiems garantavo teisę 
turėti savo atstovus provincijų 
tarybose ir parlamente. Indai 
tačiau tą pasiūlymą atmetė, o In
dijos vyriausybė nutraukė pre
kybinius santykius su P. Afri
kos Unija ir pasiskundė Jungti
nėms Tautoms dėl jos tautiečių 
diskriminacijos. 

reikalingos ir turės likviduotis. 

Kenijos įvykių 
priežastys 

NAIROBI, lapkr. 15. — Keni
jos kolonijos vadovybė sustipri
no policiją tose vietose, kur gy
vena daugiausiai teroristinei 
Mau Mau organizacijai narių 
duodanti Kikuyu giminė. Organi 
zacijos narių jieškoma visokiais 
būdais. 

Kolonijų ministeris teigia, 
kad Mau Mau sąjūdis neturi nė 
ekonominių, nė socialinių prie
žasčių, o yra paremtas tik euro
piečių, aziatų ir krikščionių ne
apykanta. Bet padėtį Kenijoje 
tyrę du Darbo partijos parla
mento nariai teigia, kad be to 
bjauraus nacionalizmo yra ir 
šios priežastys: jautimas paže
minimo dėl spalvos, griovimas 
senos gyvenimo tvarkos, žemės 
badas, nepakankamas atlygini
mas už darbą, fantastiškos ku
kurūzų miltų kainos. Tie parla
mento nariai parsivežė planą pa 
dėčiai taisyti. 

/ 

Lenkijos ministro 
revolveris lovoje 

NEVV YORK, lapkr. 15. — 
Lenkijos užsienio reikalų minis
tro kambarį viešbutyje tvarkan
ti moteris rado po pagalve re
volverį ir viešbučio vadovybė su 
policija išaiškino, kad tas diplo
matas turi gauti leidimą ginklui 
New Yorke turėti. Ministeris 
betgi leidimo negali gauti, nes 
atsisako duoti pirštų nuospau
das ir būti fotografuojamas. Vi
si tyli, nes niekas nežino ką su 
tuo „užsienio ministeriu" daryti. 

Nusižudė pabūgęs atsakomybes 
Iššoko per langą artimas Trygve Lie bendradarbis. — 

— Komunistų jieškanti komisiją lipo jam ant kulnų 
NEW YORK, lapkr. 15. — Nusižudė iškrisdamas iš 12-to 

augšto Jungt . Tautų sekretariato teisių skyriaus viršininkas Abra-
ham Feller, JAV pilietis. 

Feller turėjęs pagrindo many- m a s J T tarnautojus nuo „šmeiž
ti, kad senato komiką , medžio- j r d k a i t i n i m U " . Feller 
anti komunistus r Šnipus JT se- ž m Q n a i š k ė > k a d j o s v y r a s 

kretariate Amerikos piliečių tar visai nebetekęs pusiausvyros po 
pe, pakvies jį po priesaika atsa- L į e a t s i s t a t y d i n i m o . P e l . 
^ L k ^ ! ! . n L ą ! £ * ? J 5 2 ; 5G?| l iT tarp kitko priklausė savo lai 

ku Hiss kompanijai. 

Sostine rengiasi 
sutikti Eisenhowerį 

VVASHINGTON, lapkr. 15. — 
D. D. Eisenhoweris atvyksta į 

jas pareiškė, kad Feller jau bu-1 VVashingtoną lapkr. 18 d. tiesiai 
vo klausinėjamas ryšium su JT iš Augusta pasitarti su prez. 
sekretariato tarnautojų teisine Trumanu apie valdžios perėmi 

nėra priklausęs komunistų par 
tijai. Tuo atveju jis būtų išgir
dęs ir kitokių nepatogių klausi
mų, nes jau komisijos apklausti 
tarnautojai yra šį tą apie jį pa
sakę. 

Kongreso komisijos tardyto 

padėtimi, bet dar nebuvę nutar
ta klausinėti Feller kaip liudinin 
ką po priesaika. 

Gen. sekretorius Trygve Lie 
pareiškė, kad Feller esąs kon
greso komisijos ir grand jury 
auka, nes persitempęs beginda-

Abraham Feller, Jungt. Tautų 
sekretariato teisių skyriaus 
viršininkas, nusižudė pabūgęs 
atsakomybes ryšium su komu
nistų medžiokle. (INS) 

mą. Jau žinoma, kad su Truma
nu bus valstybės sekretorius D. 
Acheson ir gal dar pora kabine
to narių. Nesakoma, kas lydės 
Eisenhowerį. * 

Eisenhowerio „ambasadoriai" 
Lodge ir Dodge jau prileisti prie 
valstybės paslapčių, kad galėtų 
paruošti planus valdžios perėmi
mui. 

Sostinė galės atvykstantį Ei-
senhowerį antradienį iškilmin
gai pasitikti, nes prez. Truma-
nas įsakė leisti valdininkams pa
likti darbą ir, kas nori, eiti Ei-
senhowerio sveikinti. 

Tibete eąs kinai vagia Napalo 
mišką 

KATMANDU, lapkr. 15. — Ne 
palo kongreso partijos vadovy
bė skelbia, kad Tibeto — Nepalo 
sieną saugoją kinai statosi pa
sienyje namus ir medžiagą sta
tybai pjauną iš Nepalo miškų. 

9 8 JAV laivai naikintojai per 
plaukė Suezo kanalą, grįždami iš 
Korėjos karo operacijų į Euro
pos vandenis. 

rengęs spaudai straipsnį, tačiau 
Rooseveltas 1945 m. kovo mėn. 
maldavęs, kad šis sąjungininko 
nekritikuotų. Rooseveltas jam 
rašė: „Jūs domitės ir rūpinatės 
Rusija nuo 1942 m., bet aš esu 
senesnis ir tuos rusus gerai pa
žįstu. Kai šis karas pasibaigs, 
jie subirs į šimtus dalių kaip 
centrifūginė mašina". Earle pri
dūrė, kad meilė ir pagarba Ru
sijai Baltuosiuose Rūmuose bu
vusi nuostabi. 

Žurnalistas Carter, karo metu 
turėjęs specialių špionažo misi
jų, irgi sakėsi tuojau po Katyno 
kapų atradimo patiekęs prez. 
Rooseveltui pranešimą su davi
niais, kad Katyno žudikai yra 
rusai, tačiau niekas jam nenore 
jęs tikėti. Jis linkęs manyti, kad 
tyčia nenorėta tikėti. 

Jau liudijo ir buvęs Lenkijos 
egzilįnės vyriausybės premjeras 
Mikolaičikas, kuris pabrėžė, kad 
jau prieš Katyno kapų atradimą 

Paskelbti Berlyne 
Linses grobikai 

BERLYNAS, lapkr. 15. — Va
karinio Berlyno policija nustatė 
laisvųjų juristų sąjungos veikė
jo dr. Linse pagrobėjus, iškabi
no jų fotografijas ir paskyrė po 
5,000 markių premijos už sutei
kimą žinių, padedančių juos pa
čiupti. 

Pagrobimo organizatorius yra 

kad sovietai išžudė tūkstančius 
į jų nagus patekusių lenkų ka
rių. Britų ir JAV vyriausybės 
jam patarė tada apie Katyną ty
lėti. 

Sensacija buvo ne Mikolaičiko 
kalba apie Katyną, bet jo pareis 
kimas, kad Lenkijos sienas Roo-
seevltas, Stalinas ir Churchilis 
nustatė 1943 m. gruodžio mėn. 
Teherano konferencijoje be len
kų žinios. Apie tai jis sužinojęs 
tik būdamas Maskvoje 1944 m. 
spalio mėn. Kai dėl sienų kalbė
jęs su Stalinu, priėjęs Molotovas 
pareiškęs, kad tuo reikalu nebe
reikia ginčytis, nes jis išrištas 
Teherane. 

Pradeda laisvinti 
šnipus Rosenbergus 

CHICAGO, lapkr. 15. — Cia, 
sakoma, viršum 500 asmenų bu
vo susirinkę į Hamilton viešbutį 
aptarti kaip gelbėti mirti nuteis
tus sovietų šnipus ir atominių 
paslapčių vagis Ethel ir Julių 
Rosenbergus. Susirinkę suauko
jo 1,500 dol. ir nutarė spausti 
prezidentą, kad Rosenbergų pa
sigailėtų. Northwestern univer
siteto teisių prof. Lowe pareiš
kęs: „Jūs čia susirinkote todėl, 
kad jaučiate padarytą milžiniš
ką neteisybę". Susirinkimui pir 
mininkavo tūlas Rosen. 

Gandai apie Ike 
kitas keliones 

NEW YORK, lapkr. 15. — 
Laikraštis Paris Soir skelbia ži
nią iš Eisenhowerio „aplinkos", 
kad Eisenhoweris vyks į Mas
kvą, jei preliminariniai kontak
tai būtų patenkinami. 

Kitas prancūzų laikraštis skel 
bia, kad Eisenhoweris atvyks į 
Europą prieš pareigų perėmimą. 

Eisenhowerio sekretorius skel 
bia, kad jis nežinąs apie jokias 
kitas keliones, išskyrus kelionę 
Korėjon. Tuo tarpu tik visai aiš 
ku, kad Eisenhoweris vyksta pas 
Trumaną. 

Kalendorius 

R. Vokietijos saugumas, grobi- Lapkričio 15 d.: šv. Albertas 
mą įvykdė 4 vokiečiai, visi jau Didysis. Senovės: Vaidyla ir 2i-
padarę po kelis sunkiuosius kri
minalinius nusikaltimus. Vakari 

line. 
Lapkričio 16 d.: šv. Gertrūda. 

niai sąjungininkai mano surink- Senovės: Aiškutis ir Opainė. 

Oras Chicagoje tą medžiagą įteikti sovietų įstai
goms ir vėl prašyti dr. Linse pa
leisti. (Jis pagrobtas nuo savo Apsiniaukus, galimas lietus, 
namų liepos 8 d. dienos metu iŠ Temperatūra apie 60 laipsnių. 
Berlyno amerikiečių zonos). I Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:31. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— New Yorko gubernatorius T. Dewey išvykdamas pas Ei-

scnhowerį vakar pareiškė, kad nėra kalbos apie ja įtraukimą į Ei-
senhowerio kabinetą — dar du metu jis bus Neto Yorko guberna
toriumi. 

— Prez. Trumams vakar pareiškė, kad iki savo mirties kovos 
už civilinių teisių sulyginimą Amerikoje. 

— Japonijos vyriausybė nutarė laikyti ambasadorių prie Va
tikano ir priimti Japonijoje popiežiaus nuncijų. 

— Formozos salą vakar palietė stiprus tropikinis taifūnas. 
Žuvo apie 100, sužeista apie 600 žmonių. 

— P. Afrikos augščiausias teismas antrą kartą atmetė parla
mento priimtus rasinės diskriminacijos įstatymus, kurie jaudina 
visą kraštą. Manoma, kad Malano afrikanų vyriausybė šį kartą 
nusileis ir jieškos kitų kelių savo politikai pravesti. 

— Prancūzijos vyriausybė siunčia į Washingtoną neoficialų 
antrą ambasadorių, kurio pareiga bus palaikyti ryšį su respubli
konų vadais iki oficialaus Eisenhovoerio įsikūrimo prezidentūroje. 

— / Vokietiją iš Čekoslovakijos pabėgęs praneša, kad Skodos 
fabrikuose nuo pereitos vasaros dirba keli šimtai kinų, specialiai 
apmokytų Rusijoje technikinių prižiūrėtojų darbams. Jų atlygi
nimas 25 proc. didesnis už tokį pat darbą dirbančių čekų darbinin
kų. Čekai kinų baisiai nemėgsta ir vykstančios nuolatinės mušty
nės. 
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M, P. Marijos Gimimo HctuviiĮ parapijos 
sidabrinis jubilejus 

V. KLMŠfiNAS 

prie Červenės nuo plento iš en 
kavedistų žudynių kan. A. Pet 
raitį ir kan. V. ZaKarauaką. 

Talkininkai 

kas labai greit sutvarkė ir nau
jai atvykusių lietuvių tėvų pra
šymą sustiprinti mokykloje li
tuanistinius dalykus. Tą reika-

Pirmieji žingsniai 

Rodos, dar taip neseniai, kai 
Jo Eminencija kardinolas Mun-
deleinas įteikė (1927) kun. Alek 
sandrui Baltučiui paskyrimo raš 
tą, kuriuo skiriamas naujos lie
tuvių šv. P. Marios Gimimo pa
rapijos Marąuette Parke klebo
nu ir organiatoriumi. Chica-
goje. O šiandien jau nuo tos 
datos yra skaitomas pilnas šimt 
mečio ketvirtis. 

Sunki yra kiekviena pradžia, 
sunkios buvo ir šios parapijos 
organizavimo dienos. Pradžioje 
nebuvo nei bažnyčios, nei kuni
gui kur gyventi — klebonijos. 
Pirmoji kun. A. Baltučio prie
glauda buvo pas seseles kazi-
mierietes kapelianijoje 67 gat
vėje. Pamaldas laikyti seselės 
leido vienoje savo mokyklos au
ditorijoje. Ypač sunku buvo ap
tarnauti mirusieji parapiečiai, 
dažniausiai juos tekdavo gaben
ti net j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią. 

Naujos parapijos kūrimui at
sirado nemažai entuziastų lietu
vių, kurie nesigailėjo savo sun
kiai uždirbtų autaupų, kad tik 
"žodis taptų kūnu"... Žinoma, 
buvo ir tokių, kurie į užsimoji
mą įkurti lietuvišką parapiją 
žiūrėjo su nepastikėjimu. 

Taip atėjo ir 1928 metai, kai 
architekto saldoko nubraižytais 
planais buvo pradėta statyti lai
kinosios bažnyčios ir mokyklos 
patalpos. Parapijos užbrėžtiems 
tikslams įgyvendinti buvo gau
ta iš vyskupijos iždo 150,000 
dolerių paskola. Ir jau 1929 m. 
užsimoti darbai buvo baigti. 

Koks neužmirštamas buvo 
naujos parapijos gyventojams 
įvykis, kai jie po didelių ir sun
kių pastangų pirmą kartą su
sirinko dalyvauti šv. Mišių au
koje savo, kad ir laikinoje, baž 
nyčioje. Koks džiaugsmas bu
vo ir tėvų, kai jie galėjo čia pat 
savo vaikučius leisti mokyklon. 

Atėjo jaunutei parapijai labai 

|A. Baltutis nelauktai yra mir-
v . |_. • 

ties pakviečiamas amžinybėn. 

Naujasis klebonas 

Tais pačiais metais kovo 3 
d. Jo Eminencija kardinolas 
Stritch paskiria neišsemiamos 
energijos, didelio uolumo, gimu
si ir augusį Lietuvoje, bet nepa
laužiama valia Amerikoje pasie
kusį mokslą kunigą, dabartinį 
Jo Prakilnybę Kanauninką Jur
gį Paškauską. Čia jis rado pla-

fUkininkai I l ą tvarkyti pakvietė kan. V. Za 
Gražiai talkininkauja kan. k a m i J } k ą t 

klebonui parapijos ekonominiuo
se reikaluose trustistai, o ypač 
Adomas Ožkeliūnas ir Antanas 
Phillips. Šie uolūs vyrai jau se
niai šiai parapijai yra pašventę 
atliekamo laiko valandėles. Se
niausias, galima jį drąsiai pava
dinti parapijos komiteto patriar 
ku, yra senukas Petras Gailius. 

Šia proga yra minėtini ir tie 
darbai, kuriuos šios parapijos 
dvasios ganytojai su savo pa-
gelbininkais yra nuveikę. Žino
ma, tai yra mažyčiai trupinėliai, • • • • 

Kan Jurgis Paškaunkas, šv. P. žarijos Gimimo parapijos kle 
bonas, rūpestingai rengiasi jubilejaus iškilmėms. 

eią dirvą savo kunigiškam uolu
mui ir rūpestingumui pašvęsti 
naujosios parapijos reikalams. 
Pirmiausia jis ėmėsi organizuoti 
parapijos skolų išsimokėjimą. 
Neilgai trukus naujasis klebo
nas išmokėjo $15,000 skolos ir 
dar surinko $126,000 parapinės 
mokyklos padidinimui. O šian
die prieš jo akis stovį didis užsi-

A I C J U J B U r—r%> (brėžtasai uždavinys — naujos 
sunkios dienos. 1930 m. prasi- p a r a p i n ė a b a ž n y c i o s s t a tyba . 
dėjusi didžioji Amerikos salį ir g a v o k i e U i r te ^ r a n k a š į a m 
net visą pasaulj apėmusi deprc- ^ ^ y r a j a u g u t a u p ę s d a u . 

— - w„;..*; mnnnm m sija, kuri tesėsi net ištisą de 
šimtmetį, šiuo sunkiu metu bu
vo vis tik pastatytas klebonijos 
pastatas. 

Vikarai 

Iki 1930 m. visus para piečių 
reikalus aptarnaudavo gyvas, 
judrus naujosios parapijos kle
bonas kun. A. Baltutis. Vėliau 
dažnai pagalbon ateidavo kuni
gai J. Jusevičius ir Gasparaitis. 
Tik 1931 m. buvo paskirtas kle
bonui pirmas pagelbininkas — 
vikaras kun. Petras Katauskas, 
o jau 1934 m. J. E. Kardinolas 
paskyrė ir antrą kunigą pagel-
binką kun. Pr. Lukošių. Per šį 

giau kaip ketvirtį (260,000) mi 
liono dolerių. 

Kan. J. Paškauskas, dabarti
nis šios parapijos klebonas 

^.. .„„..us su visais kitais dar
bais, nuveiktais parapiečių sielų 
labui. Oficialios parapijos kny
gos rodo, kad per šį laikotarpį 
buvo sutvirtinta 1571 vaikai, 
moterystės ryšiu buvo surišta 
1225 poros,' pakrikštyta 2295 
vaikai ir palaidota 1408 para
piečiai. | 

Draugijos Į 

Parapijos draugijų veikla yra 
gyva ir judri. O draugijų šioje 
parapijoje yra nemažas skai
čius. Jos visos uoliai dirba pa
rapijos gerovei. Jų visų tikslas 
naujos bažnyčios statyba. Ne
galima būtų jų šia proga neiš
vardinti. Jų esama šių: Šv. Te-

karauską. 
Baigiant šias eilutes, skiria

mas sidabriniam parapijos jubi- i 
lėjui paminėti, reikia pastebėti,-' 
kad šios parapijos įkūrime ir 
tolimesniame vadovavime abie
jų J03 klebonų yra dideli nuo
pelnai. O kan. J. Paškauskui, 
sidabriniu vainiku apvainikuo
tai parapijai vadovaujant, ten
ka Jinkėti dar ilgus metus joje 
darbuotis, būti sveikam, stip
riam ir išvysti naują parapijos 
šventovę, kuriai visas savo jė
gas ir sveikatą yra pašventęs. 

L 

VĖL SKAMBĖS j 
šį vakarą visi Chicagos lietu-1 

viai ruošiasi vykti į vyrų choco | 
koncertą. 

Mes visi atsimename, kad pir
mojo vyrų choro koncerto metu1 

Sokolų salė nesutalpino klausy
tojų, o joje gi telpa apie 1,300 
žmonių. Tad šio koncerto metu 
vargiai begausime biletų. 

Sprendžiant iš pirmojo jų 
koncerto, reikia pasakyti, kad 
šis meno vienetas rodė daug e-
nergijos ir pasiryžimo pasidary
ti reprezentaciniu choru. Kiek-! 
viena daina buvo atlikta su mu-, 

; zikiniu. tikslumu. Kiekviena dai
na pradėtą iš naujos tonacijos, 
o pats tono padavimas tiesiog 
meistriškas, nes maestro Bro
nius Jonušas toną chorui pada
vė be kamertono ir be pianino 
pagalbos. Tai žinomą gali pada
ryti tik muzikas su absoliučia 
klausa, kokią turi vyrų choro 
dirigentas. Tada visi stebėjo
mės ir choro muzikalumu ir 
maestro sugebėjimais. 

Tad ir šiandien, kurie eisime 
į Sokolų salę, neapsivilsime ir 
išgirsime vėl naujų dainų kon
certą. O mes,1- visi,^turime pa
remti vyrų chorą, nes, kaip teko 
patirti, choras savo pelną auko
ja mūsų šalpos ir kultūriniams 
reikalams. 

A. D. 

Inžinieriams $75.00 
Cleveland, Ohio. — PLIAS 

(Lietuviai Inžinieriai) įteikė 
BALPui $75.00 pagelbėti vargs
tantiesiems lietuviams inžinie? 

Galite pasirinkt 
Šelpiamąjį 

ftestadienifl, lapkričio 15, Ivot 

Vokietijoj. Kas nori kam aukas 
persiųsti į Vokietiją BALP ir 
tiems pagelbsti. BALFui rūpi, 

* w m \-**.A 

Brooklynietė Uršulė Sašis pa-1 kad ^o daugiausia Šalpos būtų Diuujvijfiiretc v r- „ i - _ i iriiaipm« tremtiniams J 
aukojo BALFui $5.00 sušelpti 
vargingai šeimai senukams su 

galima likusiems tremtiniams į 
Europą pasiųsti. 

uuiuesiems lietuviams mzinie? vargingai seimai KUUMUUI D« — *** r>ATTr«ir» 
riams Vokietijoje ir Austrijoje. l augintiniu Rudaičiams, Wehnen," SKELBKITfiS "DRAUGE 

iP 
— — • 
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PRIEŠ PADEKAVONES DIENĄ 

KAINOS SUMAŽINTOS NUO 30% IKI 50%! 
Visų reikmenų del pagaminimo ir patarnavimo skaniausių val

gių bei malonaus laiko praleidimo padekavones dienoje ir per 
ilgiausius metus. 

Šita proga Progress Bendrove nori pareikšti padekę visiems savo 
remejams4costumcriams už labai skaitlingą lankymą ir pirkimą na
mams reikmenų iš Progress krautuves, Del šio nuoširdaus atsidė
kojimo skelbia šį išpardavimą, siūlydami stebėtiną kainų sumažini
mą nuo 30% iki 50% ant naujausių ir geriausių reikmenų, y pa-
tingai ateinančioms rudens ir žiemos šventėms. 
$250.00 vertes 7 ar 8 dalių puikiausi valgomojo kamb. setai parduodami po fl-| Ą Q fifi 

$100,00 vertes 5-kių dalių augštos rūšies chrome Breakfast setai po $ 6 9 - 0 0 

$138.00 vertes vieni iš geriausių virtuvėm gaziniai pečiai, pilnai porcelanuoti, po $ Q ^ Į . 7 5 

$197.50 vertės 17-kos colių paveikslo 1953 mados Televizijos Aparatai po . . fl-Į M Q flfl 

vra tylus, ramaus būdo žmo- Į r e sėlės Kūdikėlio Jėzaus, Šv. Ro 
gus. Jį arčiau pažinus, jauti ja 
me, kaip kad jam kartą yra pa
sakęs vyskupas Pr. Būčys: "Esi 
tikras Žemaitijos augštaitis". 
Jo veidas visada rimtas, atrodo 

žančiaus — Altorių Puošimo, 
Šv. Vardo, Šv. Barboros, Senes
niųjų Sodalicija, Lietuvos Vyčių 
112 kuopi, LRKSA 163 kuopa. 
Kolumbo Vyčiai, Šv. Kazimiero 

kartais net per rūstus, bet šir- Akademijos Rėmėjų, Tėvų Ma-
dh šilkinė. Jautrus savo parapie r i j o n ų Bendradarbių, Moterų 
čių nelaimėse, skaudžiose jų va 
landose. Ne naujiena tokiais at 
vejaU matyti jo akyse spindint 
ir ašarą. Už tat jis gražiai ir 

^ darniai sugyvena su savo kuni-
laikotarpį teko šiems kunigams j gaiš pagelbininkais, kurie šiuo 
būti klebonų pagelbininkais: St. Į motu jam uoliai talkininkauja, 
Petrauskui, A. Valančiui, A. Za, kun. J. Makaru ir kun. A. Kiš-
karauskui, VI. Urbai, St. Valuc-'kūnu. Be to, kan. J. Paškaus

kas yra priglaudęs dar du Kau
no kanauninkus, būtent daug 

S-gos kuopa, Mokyklos Motinų 
Klubas, Parapijos komitetas, di 

• 

žurnalistikos Institute* 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra-
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
Ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yrą skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdauavtcros. M"-
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvettoa 
25M SU, Oakley Avc* Chteago, Ui 

Paskaitos vyksta antradieniai* 
ir ketvirtadieniais Aušrps Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go44 nuo 6 v. 30 m. iki 8 vaU 30 m. 
vakaro. • 

PASKAITA l'VAKKARAATIS 
Lapkričio 18 d. 6 v. 30 m. kon-Klubas, rarapiju* ^ - - - - L u , ^ V r Petras Daužvardin skaito 

dysis parapijos choras, vadovau ^ ^ ^ 1 ^ tarnyba valstybei. 

kui, P. Lapeliui. 
1944 m. parapiją ištinka di

dis smūgis. Jos mylimas, uo
lus organizatorius kleb. kun. 

jaraaą muz. A. Giedraičio. 
mm t 1 1 

Mokykla 
Prie parapijos yra dideli mo

kyklos rūmai, kuriuose šv. Ka
zimiero seserys šiais metais mo
ka pasiekusi (700) rekordinį 
mokinių skaičių. Iš jų 150 yra 

no KanauiuimuD, wi*i~.*v —,-*„ .*.~ ^ _-^-_ „ „ . 
kentėjusį bolševikų kalėjimuose naujai atvykusių lietuvių trem 
ir stebuklingu būdu išsprukusį tinių vaikai. Kan. J. Paškaus 

tema: Spaudas tarnyba valstybei 
Lapkričio 18 d. T v. 30 m. tėvas 

Antanas Miciūnaa, MIC skaito te
ma: Amerikos lietuviai 19 šimt
mety. 

Lapkričio 20 d. 6 v. 30 m. Prof. 
Dr, Petrą* Jonikas skaito tema: 
Bendrinė kalba ir jos rūšys. 

Lapkričio 20 d. 7 v. 30 min. Bro
nius Kviklys skaito tema: Pogrin
džio laikraščiai. (Paskaitos, metu 
liet. pogrindžio laikraščių paroda). 

$29.50 vertes 53-jų dalių servizų 
setai po $|7-95 

$95.00 vertės 93-jų dalių paauksuoti 
servizų setai po $58-00 

$21.50 vertes automatiški toasteriai 
po $14-95 

$98.00 vertės elektrikiniai roasteriai 
su kabinetu po $59*50 

$35.00 vertės 4rrių dalių elektriniai 
kavos Perculąįoriai po $ 2 ? ^ ^ 

$3.50 vertės 4-rių skirtingų dydžių 
maišymo bliūdai po $| .98 

$2.50 vertes didelės mieros keptuvai — 
roasteriai po $ j .65 

$45.00 vertės elektriniai maisto 
maišytojai po $32-°^ 

$12.50 vertės patarnavimo cocktail 
staliukai po $*J.95 

$19.50 24-rių dalių peilių ir šakučių 
setai po $ 12-95 

$7.75 vertės 3-jų dalių 4,carving" 
setai po 

$7.50 vertės duonos džiovinto jai — 
toasteriai po . . . ' 

$17.50 vertės 4-rių dalių kavos 
virtuvai jo 

$12.50 vertės 24rių dalių peilių ir 
šakučių setai po $7-95 

$5.95 vertės didelės mieros keptuvai — 
roasteriai po $ 3 - ^ 

$19.95 vertės 44Food mixers" po . . $ J 4.95 

$4.95 

$3.95 

$9-95 

Šimtus kitų vertybių rasite dabar atsilankę į šįę seniausią Lietu
vių Bendroves Krautuvę. , 

Progress Furniture Company 
4181-83 Archer Avenue Prie Richmond gatves 

Krautuve atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
Eidami pasiimkite gazo ir elektros sąskaitas — priimame be ekstra mokesčio. Cia 

galėsite išpirkti money orderius ir užmokėti visas kitas sąskaitas. Yra saugu ir patogu. • 1 

• Chicagos U©tuvių Vyrų Choro 
ĮVYKSTA ŠI ŠEŠTADIENI 

LAPKRIČIO MĖN. 15 DIEN. 
SOKOLŲ SALĖJE 

2337-45 So. Kedzie Avenue 
KONCERTO PRADŽIA 8 VAL VAK. 

K O N C E R T A S 
PRITARIANT ORKESTRUI 

Po koncerto nuotaikingi šokiai, grojant Jono Byansko 
orkestrui. 

VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

Koncerto kvietimai gaunami lietuviškų laikraščiu r a š t i n ė j o koneerto diena prie jėjimo nuo 7 v a t 
vakaro. 

• . Kvįečiw>e visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti 

VYRŲ CHORAS 

PROGRAMOJE DALYVAUJA: 
• VYRŲ CHORAS 
• JONAS VAZNELIS — BOSAS 

ą AKOMPONUOJA: 
MŪZ. GENOVAITE Al^KKSICNAlTft 

IR 

MU55. ALEKSANDRAS KUČICNAS 
i , iii,c Į IVty 

• OTUGUOJA: 
MUZ. BRONHJS JONUŠAS 
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Meraberof the Cathollc Press Am'n 
Publlahed dally, eTeopt Sumišys, 

by the 
Ltthuanlan Catholll Press Soclety. 
PRENUMERATA: Metama 
Chicagoj ir ClceroJ |9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00 
Užsienyje $11.00 

SUB8CRIPTION RATE8 
18.00 per year outalde o f (.'hlcago 
89.00 per year ln Chleago dk Cicero 
$8.00 per vr-ur ln C a n a d a 
Forelgrn 8 H 0 0 per year. 
H metų t men.. 1 mfn. 

86.00 82-?6 $1.86 
84.60 81.60 $100 
$6.60 $1.00 $1.16 

RIMTIES 
VALANDl 

VAIKAI T».IAITGIAKI DOVANOMIS 

Redakcija straipsnius talao aavo nuoiiūra. Weeunaudotų atralpanlų ne
saugo, juos grąžina tik ls ankato aualtarua. Redakcija u* skelbimu turini 
neataako. Skelbimų kalnoa prisiunčiamos gavus praAyma. 

Naujosios vyriausybes belaukiant 
PLANAVIMO IR PATARIAMOSIOS KOMISIJOS 

Triumfališkas žygis 
A. JUŠKA 

Šio sekmadienio evangelija 
kalba apie garstyčių grūdą. Pa
lestinoje yra garstyčių pertek
lius. Jų ten yra keletas rūšių. 
Jos priskiriamos prie daržovių. 
Pati garstyčių sėkla yra visai 
maža, tačiau jei ji patenka į 
gerą žemę, išauga j stiebą su 
ankštimis ir lapais net iki dvie
jų metrų augščio. Jis turi ir ša
kas, legionai žvirblių ir dagilė
lių jose ilsisi, jie su snapais pra
kerta garstyčių ankštis, vogda
mi iš jų skanias sėklas. Valgo 

šiuo metu spaudoje randame daug įvairiausių spėliojimų 
apie tai, kokią kryptį savo darbams pasirinks naujai išrinktasis 
prezidentas gen. Dwight D. Eisenhoweris. Savo vėliausioje lai
doje savaitinis žurnalas "Newsweek" sako, kad įvairioms vals
tybės problemoms spręsti p. Eisenhoweris sudarys visą eilę ko
misijų iš žymiausiųjų piliečių, turinčių patyrimų tiek vidaus, tiek 
užsienių politikoje. Be kitų, jis manąs pasikviesti į talką gyny- ir žmonės garstyčias ir tai pa
bos, žemės ūkio, užsienio politikos ir kitų sričių ekspertus. Kai- našiai, kaip salotus, gi prinoku-
kurios iš tų komisijų savo darbą galinčios pradėti dar prieš inau
guracijos iškilmes. Pagrindinis tokių komisijų sudarymo tikslas 
esąs, kad gen. Eisenhovveris norįs palaikyti kuoartimiausią kon
taktą su krašto piliečiais. 

Manoma, -kad viena iš tų studijų komisijų tuoj Imsis darbo 
geriau apjungti ir sutikslinti krašto gynybą. Visų militarinių 
tarnybų atstovai ir parinkti žymūs privatiniai piliečiai dirbs 
bendrai. Komisijai rūpės jieškoti vietų, kur būtų galima su
taupyti pinigų ir vyrų jėgų. Jos darbas paliestų ir atominių 
pabūklų reikalus. 

Ūkininkų atstovai svarstys žemės ūkio reikalus ir bandys 
paruošti tinkamą programą. Būsią bandoma sudaryti nepartinę 
komisiją, kuri akylai peržiūrės dabartinę programą, jos vykdy
mo metodus ir pasiūlys atitinkamas rekomendacijas. Būsią ti
riami žemės ūkio kreditai ir bandoma iš jų išjungti politiką. 
Patys ūkininkai turės progos atvirai ir aiškiai pasisakyti jiems 
rūpimais klausimais. 

UŽSIENIŲ POLITIKA IR IMIGRACIJA 

Aktualiausi ir opiausi šiandien yra užsienių politikos reika
lai. John Foster Dulles jau ne vieną kartą yra skelbęs viešai 
savo planą sudaryti augšto lygio nepartinę tarybą planuoti už
sienių politikos liniją ilgesniems laikams, šitam p. Dulles pla
nui gen. Eisenhoweris esąs labai palankus. 

Džiaugiasi Vokietijoje lietuvių vaikučiai gavę iš Amerikos Ralfo 
dovanų. Juo daugiau aukosime Balfui, to daugiau gaus lietuviai 

vaikučiai Vokietijoj ir Australijoj. 

# 

Bolševikų propaganda JAV 

šias sėklas kaip prieskonį prie 
tam tikrų valgių. 

Jei Kristus garstyčių parabo
lėje būtų norėjęs išreikšti Baž
nyčios didingumą, Jis palygini
mui galėjo parinkti kitą medį — 
gal ąžuolą, juk jo yra plačios 
šakos, gal cėdrą, juk šis vieš
patauja kalnuose. Ne. Jis čia 
turėjo kitą mintį. Kukli yra Jo 
žemiško darbo pradžia visiškai 
panaši į mažytį garstyčių grū
dą. Kaipgi atrodė Bažnyčia, 
Kristaus mylimiausias kūdikis, 
kai jis dar gulėjo lopšyje? Dvy
lika Galilėjos žvejų susirinko 
aplink kaimo staliaus Sūnų. Pir 
moji krikščionių bendruomenė, 
mirus jos Įkūrėjui, susidarė tik 
iš 120 narių. Mirštant gi pas
kutiniam apaštalui, krikščiony
bė jau buvo perkopusi visus ci
vilizuoto pasaulio rubežius. Tri-

Kongresas pavedė taip vadinamą McCarran imigracijos j ų amžių persekiojimas liko be-

GEDTMTNAS GALVA 

Ko siekia bolševikų propa- kė" amerikiečius. 
gandą? Sovietų propaganda nė
ra sutelkta vienoje ministerijo
je, kaip tat buvo Vokietijoje ar 
Italijoje. Greičiausia jai rikiuo
ja politinis biuras, o vykdo už
sienio reikalų ministerija ir ei
lė kitų įstaigų. Jie kreipia ypa
tingą dėmesį ne vien į jų pa
vergtus gyventojus nuolat suve
džioti, bet net į nedraugingą 
užsienį. JAV prie jų nūdien pri
skiriamos. Bolševikų propagan
da daugeliu atveju mus paliečia 
tiesiog ir netiesiog. Šiandieną, 

Rusų komu-

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 

(Tęsinys) 
DARBININKŲ RŪŠYS 

Dvaro darbininkai yra suskirstyti į kelias grupes, kiekviena 
turi skirtingą vardą ir darbo riisj. 

Arklius prižiūri vadinami španiokai. Kiekvieno tokio vyro glo 
boję yra keturi arkliai arba taip vadinamas španas (vokiškas žo
dis). Jis turi tuos arklius prižiūrėti, šerti ir girdyti, valyti ir šu
kuoti, taip pat su jais dirbti visus ūkio darbus, kur reikalingi ark
liai. Ponas duoda dar vieną žmogų tiems vyrams už pagalbininką. 
Jo darbas yra atvežti į stonias visokio pašaro, o žiemos laike ir 
vandens, nes per šaltas vanduo arkliams nesveika. Pasišeria tai 
patys vyrai, kiekvienas savo arklius. Jie myli savo žirgelius, net 
vagia pono avižas, nes nori, kad jų arkleliai būtų gražūs ir riebūs, 
stiprūs ir smarkūs prie darbo. Katrie turi gražesnius arklius, į to
kius vaikinus ir merginos saldžiau žiūri, o ir vedusių žmonos 
mėgsta pasigirti: "Tas apvirto, anas nuklimpo, o mano Jonas tik 
išpyškėjo su savo juodbėriais, jis visur pirmutinis. Kuo čia jį pa
mylėjus, kibą reikės blynų pietums iškepti." Užtat vyrai ir rūpi
nasi savo arkleliais, nes kai gyvulėlis silpnas, tai ir žmogui sun
kiau yra dirbti. Tie "španiokai" yra parinkti iš jaunų vyrų, jie 
turi būti vikrūs ir smarkūs, ne kokie sukliugę lepšės. Daugiausia 
vaikinai, bet yra ir vedusių, tik jaunesnio amžiaus. Reikia ark
lius šerti triskart į dieną, užtat jie turi anksti kelti, apie 4 vai. 
ryto. Juos pabudina dvaro naktinis sargas. Atėjęs pabarškina į 
duris ir šaukia: "Jonai, kelk, eik arklius pašerti.ir nuvalyti, o tu nizmas yra tiek "pažangus 

kaip ir šiandienykštis ameriko-
nizmas. Gi stalinizmas yra tik ^ n a pusryčius virti." Šventomis dienomis vyrai pasivaduoja vie 
ateities amerikonizmas. Kai a-
merikiečiai buvo britų išnaudo
jami - sukilo. O ką turėjo daryti 
rusas mužikas, kuris neturėjo 
net "popcorn" maišelio? "Jus 
negalite iškepti kiaušinienės ne-
pradaužę kiaušinio kevalo". Ru
sai jį pradaužė "žmonijos gero
vei". Rusai ėjo amerikiečių ke
liu. O kas gali prabilti, kad a-
merikieČiai buvo neteisūs? O 

kai JAV netrukus bus pakeista tuomet jau seka Stalino kons-

įstatymą. Daugumas žmonių šiuo įstatymu nėra patenkinti, nes 
jis yra vienpusiškas, diskriminuojantis mažesnes, ypač katali
kiškas tautas. Tą žinodamas prez. H. S. Trumanas sudarė spe
cialų komitetą šiai problemai studijuoti ir savo rekomendacijas 
patiekti. Jau atlikti išklausinėjimai visoje eilėje vietovių ir pa
tirta, kad McCarran įstatymui yra priešingas labai didelis pi
liečių nuošimtis. Atrodo, kad naujasis prezidentas tos svarbios 
komisijos nepanaikins. Taigi, yra vilčių, kad tasai įstatymas 
bus pataisytas, ar visai atšauktas. Ir lietuviai turėtų prie to 
aktyviai prisidėti savo reikalavimais, nes pagal tą įstatymą iš 
Lietuvos žmonės čia nebegalėtų atvykti ir apsigyventi per dau
giau kaip šimtą metų. 

SANTYKIAI SU KONGRESU IR 1954 M. RINKIMAI 

Per paskutiniuosius kelerius metus tarp Kongreso ir Baltųjų 
Rūmų buvo daug ir kraštui žalingo trynimosi. Kaikada ir tikrai 
aštrūs ginčai iškildavo. Gen. Eisenhoweris tuo yra labai su
sirūpinęs. Jis nori surasti formulą, kurios pagalba galėtų tai 
pašalinti. Jis norėtų įvesti praktikon nuolatinius pasitarimus 
įvairiais valstybės reikalais, šiais laikais tokie santykiai tarp 
Kongreso ir administracijos yra būtinai reikalingi. 

Kalbant apie santykius su Kongresu, reikia turėti galvoje 
ir kitą svarbų dalyką. Respublikonų partijos viršūnėms rūpi 
1954 metų kongresiniai rinkimai. Ir kaip nerūpės, jei iš praei
ties aiškiausiai yra žinoma, kad toji partija, kuri yra valdžioje, 
kongresinius rinkimus pralaimi. Yra baimės, kad 1955 metais 
gen. Eisenhbwerio vyriausybė gali turėti reikalą su demokratų 
kontroliuojamu kongresu, kuris trukdytų administracijos dar
bus užsienių ir vidaus politikoje. Tokie trukdymai JAV istorijoje 
yra žinomi. Respublikonų partijos .vadai, suprantama, darys 
viską, kad 1954 metų rinkimuose demokratai neturėtų progų 
laimėti. Jie imsis visų galimų priemonių diskredituoti demokra
tus, išvelkant viešumon ir tuos skandalus, kurie ligšiol visuome
nei dar nėra žinomi. Žinoma, jei jiems pavyktų tokių sučiupti. 
Manoma, kad respublikonų investigatoriai darys puolimus ke
liais frontais. Jie kibs į valstybės ir kaikuriuos kitus departa
mentus. Besiruošdami kitiems rinkimams, jie bandys išauklėti 
jaunų, apsukrių politikų, kad pastatytų juos kandidatais prieš 
demokratus. Bet, aišku, ir pastarieji nesnaus. 

Jei šitie spėliojimai pasitvirtintų, atrodo, kad naujasis pre
zidentas bus apsistatęs komisijų komisijomis. Jei toms komisi
joms rūpės tik valstybės reikalai, jei jos bus sudarytos iš taurių 
valstybininkų ir tikrai savo srityje patyrusių žmonių, nėra abe
jonės, kad jos daug ką gero galėtų {nešti i krašto gyvenimą. 
Jei Preidentas apsistatys grynai politikieriais, partiniais žmonė
mis, tuomet sulauksime senos istorijos pasikartojimo. 

jėgis sulaikyti jos progresą. Ka
rai, revoliucijos, badas ir maras 
istorijos bėgyje tepajėgė vien 
jos žingsnius sulėtinti. Bedievy
bė užblokavo jos takus, viskas 
veltui, Bažnyčia ir toliau tęsė 
savo triumfo maršą. Koks mil
žiniškas kontrastas tarp men
kos ir kuklios krikščionybės 
pradžios ir to stebuklingo išau
gimo, išsiplėtimo. Garstyčių grū 
das tapo medžiu ir po jo šako
mis visos tautos jieško malo
naus pavėsio. 

Evangelija mini ir raugą, ku
rį moteriškė įmaišė trijuose mil
tų saikeliuose ir paliko tol, kol 
visa įrūgo. šventame Rašte rau 
gas ne vienoje vietoje reiškia 
sugedimo, korupcijos agentą, 
tačiau šiame palyginime jis ne
atstovauja nė gerų, nė blogų 
daiktų. Maža raugo dalelė, o 
vienok visa tešla per naktį įrū
go. Raugas čia yra paveikslas 
to nuostabaus sielos pasikeiti
mo, jei tik ją apima Evangeli- kitas, o komunizmas yra pati 

užsienio politikos linkmė ir ga
lop palaidotas "containment" su 
Sovietais yra metas aptarti bol
ševikinę propagandą. 

Sovietinės propagandos pa
grindinis tikslas suvedžioti prie
šą ir jo krašte kuo geriausiai į-
sitvirtinti. To tikslo siekiant 
kreipiamas dėmesys į pačius 
jautriausius nervų mazgus: uni
versitetus, kitas mokyklas, 
mokslinio tyrimo įstaigas, ta
čiau pasinaudojant spauda, radi
ju, filmų propaganda, kuri ne
retai slepiama pasakų fabula 
ar muzika. » 

Sovietai nuolat kala ameri
kiečiams, kad jie yra įgyvendi
nę pilnutinę demokratiją, todėl 
apie Sovietų pavergtų tautų 
persekiojimą te#ali kalbėti fa
šistai ir reakcionieriai. 

Jų tikslas savaip išaiškinta 
prisidengus įstatymų paragra
fais, žiauriausi žmonių naikini
mą vergų stovyklose. 

Jie savaip išaiškina tautybės 
sąvoką ir įrodinėja, kad So
vietuose visos tautos naudojasi 
kultūrine laisve, o jų kalbos nė
ra persekiojamos. 

Jie nuolat kala amerikie
čiams į galvą, kad tautybės 
klausimas neegzistuoja, kaip ir 
JAV. Jei jų nėra, tai negalima 
jų ir persekioti. 

Ir pagaliau jų svarbiausias 
taikinys "moksliškai" įrodinėti, 
kad Sovietai yra nedalomi, o 
pats komunizmas yra lemties 
dovanotas tik Rusijai. Ne kas 

titucijos ištraukos, kurias pa
tiekia bolševikų agentai ir rus
vieji profesoriai. 

Tautiniai klausimo išsprendi
mas. "Tik Sovietai sugebėjo tin
kamai išspręsti tautinį klausi
mą". Visos tautos Sovietuose 
puikiai "sugyvena". Ten yra 
"rojus" atskiroms tautybėms. 

nas kitą. Vasaros metu, kai arklius lauke gano, tai darbo dieno
mis gano tas žmogus, ką žiemą pašarą pristato, o šventą dieną pa
tys vyrai turi ganyti, vis pasimainydami. "Španiokai" gauna di
desnę algą, negu kiti darbininkai, nes turi anksti kelti ir švento
mis dienomis nėra visai laisvi, vistiek žiema ar vasara. 

Kita dvaro darbininkų grupė yra artojai, kurie aria lauką su 
jaučiais ir medinėmis žagrėmis. Dar mano laikais maž kiekviena
me dvare buvo laikomi jaučiai. Ardavo jais senesnio amžiaus vy
rai. Tiesa, darbas buvo ne taip smarkus, kaip su arkliais, nes jau
teliai lėtai traukia žagrę, bet ir artojėliams nelengva buvo žagrelę 
kilnoti. Žiemos metu jie nesirūpino jauteliais, juos kitas žmogus 
šėrė ir girdė, artojai žiemos metu dirbo pastoginį darbą. Artojai 
daugiausia būdavo tie patys kumečiai, kurie kūlė javus spragilais. 
Vasarą šventomis dienomis ir jie turėdavo ganyti savo gyvulėlius 
taip pat paeiliui, kaip ir anie vyrai arklius. Kai nėra darbo su jau
čiais, tai vienas gano ir darbo dienomis. Naktimis ganydavo du 
vyrai, nes taip ramiau ir saugiau, ši darbininkų grupė turėjo gra
žiausi ir linksmiausį darbą. Kai jie aria lygius laukelius, jauteliai 
lėtai traukia sunkią beržo žagrelę ir ardo purena pilką žemelę, o 
artojėliai sekdami ir valdydami žagreles skambias daineles dai
nuoja, visus vargelius, laimes ir nelaimes išrokuoja. Norints ir 

Ką amerikietis gali atsakyti, jei| senesnio amžiaus vyrai, bet gražiai, būdavo, dainuoja, kartu su 
jis nežino apie tikrą padėtį? 
Jam telieka galvą linguojant su
tikti, kai jis skaito propagandi
nį leidinį parašytą L. Perčik, 
"How the Soviet Government 
Solves National Question?": 
•Istorija parinko Sovietus* dary-

giedančiais vyturėliais, su gyvuojančiom pempelėm ir oliuojan
čiais piemenėliais visus laukus linksmumo pripildo. 

(Bus daugiau) 

Bažnyčia šiandien kenčia negai-l Naktinių šv. Mišių metu Eu-
lestingus persekiotojų smūgius, 
ji tačiau ištvermingai pasilieka 

ti tuos' bandymus, kad šimtai prisirišusi prie savo tikėjimo 
milionų kapitalizmo pavergtųjų 
iš jų pasimokytų". Jie skaito R, 
Jacobson, H. Kohn, A. Risakov, 
M. čekalin, paties Stalin leidi
nius ar amerikiečių prof. J. H. 
Bradley World Geography, Car-
liss Lamon ar Julian Towster, 
Political Power in the U. S. S. 

Šv. P. Marija keliauja 
Venecuelos Globėjos Coromo-

to Dievo Motinos paveikslas tę
sia savo triumfalinę kelionę per 
visą kraštą. Neseniai jis iškil
mingai buvo sutiktas Caracas 
mieste. Didinga procesija paly-

R., Oxford University Press, I dėjo paveikslą į Bolivaro aikštę, 
1948, kai taria 336 pusi.: "Tau 
tinis klausimas Sovietuose iš-
pręstas harmoniškai, todėl ten 
nelauktina jokia krizė". Galima 
prirankioti šimtus amerikiečių, 
kurie yra įsijungę bolševikinia
me chore. Ką gali pasakyti eili
nis DP apie prof. Emest J. Sim-
mons, kai jis American Mercury, 
1950 m., 760 pusi. rašo, kad so
vietinės vergų stovyklos yra tik 
poilsio namai, į kuriuos galima 
vykti pasirinktinai?" 

charistinį Kristų priėmė 20,000 
vyrų. Iškilmės užsibaigė didžiu
liame sporto stadione, kur tūks
tančiai tikinčiųjų bendrai 
kalbėjo Rožančių ir apie 5,000 
porų atnaujino krikščioniško 
šeimos gyvenimo pasižadėji
mus. 

kur šv. Mišių metu tarp kitų šv. 
Komuniją priėmė 25,000 vaikų. 

Kada tu išvydai šį pasaulį 
verkei, o kiti linksminosi. Gy
venk taip, kad; paliekant šį pa
saulį, kiti verktų, o tu linksmin-
tumeis. — Schiller 

BUSINESS SERVICES 
Dėmesio Biznieriai Vyrai! 

KONTRAKTORIAI ir DAKTARAI! 
Suburban Secretarial Service! 

Atlieka visokiu rusiu telefono aptarnavi
me, buhalteriją, taksu darbus, diktapho* 
no, mašinraščio ir "public Stenographic 
—• notary public". 205 N. Harlem Ave. 
(prie Randolph St.) Oak Park, Illinois 
EUclid 6-1145 • Valandos nuo 9 iki 5:30 

Pažymėtinos sukaktys 
Sveikiname jauniausiąją Chicagoje lietuvių parapiją, tačiau 

jau mininčią 25 metų sukaktį. Tai švč. P. Marijos Gimimo pa
rapija Maftjuette Parke. Ji yra padariusi pažangą visais po
žvilgiais ir išaugusi į vieną iš didžiųjų lietuvių parapijų Ame
rikoje ir šiuo metu planuojanti stayti naują gražią bažnyčią. 

Sveikiname ir Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugiją, taip 
pat švenčiančią sidabrinę sukaktį, šios draugijos nuopelnai re
miant lietuvių religines ir kultūrines įstaigas yra dideli ir gar
bingi. 

'' . . . i . . 

jos raugas. Francois Coppee, 
garsus prancūzų rašytojas, ta
pęs konvertitu, rašė: "Aš sura
dau tiesos spindulį Evangelijos 
puslapiuose. Mano siela, kuri 
pirmiau buvo akla, ėmė pati iš 
savęs spindėti. Kodėl aš turė
čiau atmesti stebuklus, jei jau 
pati Evangelija manyje padarė 
didžiausią stebuklą?". 

Kažinkas panašaus įvyksta ir 
žmonių draugijoje, jei į ją pa
liekami atviri keliai Evangeli
jai. Garstyčių grūdo parabolė 
parodo mums laipsnišką ir ne
lauktą krikščionybės triumfą, 
jos miliiniSką ekspansiją, gi 
raugo palyginime pabrėžiamas 
vidinis malonės veiksmas, kuris 
iš esmės pakeičia sielos struk
tūrą. Krikščionybė su savo mo
ralės kodeksais ir idealais iš
šaukė herojizmo lygį, triumfa-
lišką žygį, kuris ant pagoniškų 
pamatų stato naujus rūmus ir 
jis tesis iki pasaulio pabaigos 
ir kas jį pajėgs sunaikinti? 

Kinijos katalikai 
• V I I I • • Tk V V* • 

ištikimi Bažnyčiai 
Į ilgą iš komunistinės Kini-

pažangiausia visuomeninė orga
nizacija. Todėl Sovietai teneša 
tik laisvę ir pažangą. 

Kitus bolševikų propagandos 
metodus, kurie mūsų neliečia, jos ištremtų vyskupų sąrašą 
sąmoningai nutyliu, nes jais tu- šiomis dienomis buvo įrašytas 
ri pasirūpinti tie, kuriuos liečia. Nanning arkivyskupas Paolinas 

Sovietų priedangos. Jų vi- Albouy. Jo nuteisimo procesas 
šiems žinomoji priedanga, for- buvo pravestas, kaltinamajam 
muluota Markso, kuris buvo tų nedalyvaujant, vienbje kino sa-
pačių rusų didžiausias nepaken- lėje. Sprendimas buvo motyvuo-
tėjas, dirbančių išlaisvinimas iš jamas įprastais kaltinimais: 
kapitalistų - imperialistų, karo Marijos Legiono steigimas, 
kurstytojų, fašistų, kad jų ro-' priešinimasis religinei reformai, 
botai New Yorke viešai šauktų: šnipinėjimas, ginklų laikymas ir 

DĖMESIO SAVININKAI! 
Saukite mus šiandien del jūsų visokių ap
šildymų problemų! Gaziniai — Angliniai 
— Aliejiniai pečiai įdedami. Išvalome — 
Pataisome Rynas ir "downspouts"! 
Mes aptarnaujame miestą ir priemiestį. 

KEnwood 8-1150 

L E O N ' S TELEVISION 
ENGINEERING SALES 

Mes pataisome ir aptarnaujame visų iš-
dirbysčių ir modelių televizijas. Prideda
me dalis ir atliekame darbą kuo geriau
siai. Darbas garantuotas. Kaina prieina
ma. Atdara kasdien ir šeštadieniais nuo 
9 iki 9 vai. vak. Tel. GLadstone 5-52% 

2025 N. MANNHEIM ROAD 
Melrose Park, Illinois 

ateis laikas kai čia kraujas lie 
sis, kaip rašalas. Apie šį klausi-

apskritai reakcinė veikla. Pro
cesą stebėjusių katalikų drąsūs 

Dėmesio Namų Savininkai! 
AR REIKALINGA jįrSŲ NAMĄ 

TAISYTI? 

Galite gauti kombinuotus aluminum 
žiemines duris ir langus, Insulbrick 
siding, {rengti butus pastogėje ir rū
syje, dengti stogus, "tuckpointing", 
dailydės darbą, dažymą, cemento pa
matus, garu valyti, namus pasverti. 
Jokio (mokėjimo, nuo 3 iki 5 metų 
išsimokčti. Saukite Financial 6-5371 
nemokamiems apskaičiavimams. 

SEAL MASTER HOME 
IMPROVEMENT CO. 

203 N. Wabash Ave. Cbicago 

mą nereiktų net užsiminti, jei protestai prieš nieku nepagrįs-
marksizmas - leninizmas - sta-Įtus kaltinimus nieko negelbėjo, 
linizmas nebūtų dangstomas! Kai kaltinamasis buvo įvestas 
"pažanga" ar "žmoniškumu". | į salę, skaitant teismo sprendi-

Maskva moka parinkti tin-xmą, kaikurie katalikai prisiarti-
kamus palyginimus įpiršti savo 
idėjoms. Kas gali būti tinka
mesnio, kai jie kalba apie Ame 

no prie jo, norėdami jį pasvei
kinti ir pareikšti savo užuojau
tą. Policija tačiau juos žiauriai 

rikos revoliucijos pradų įgy- atstūmė. Tą patį vakarą šio 
vendinimą Rusijoje?. Pagal šią1 miesto katalikai išklausė šv. Mi-
propagandą išeina, kad rusai y- šias, dėkodami Dievui už su-
ra tik amerikiečių idėjų įgyven-j teiktą drąsą, pergyvenant šią 
dintojais. Rusai tačiau "pralen-| persekiojimo dieną. Nanning 

f 

Dėmesio, vairuotojai! 
Ateikite ir susipažinkite su 

Vic & Pete's Service Station 
Automobilius galutinai pataisome. 
Motorą pertvarkome — ištepame. 
Baterijas, padangas ir kitas reik
menis sutvarkome. 

TOWING SERVICE 
Atdara kasdien ir sekmadieniais 

nuo 7 iki 11 vai. vakaro. 
67th & Crawford Ave. 

POrtsmouth 7-9434 

" viitAi' n* "MOTERYS " 
Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

RATK GLRRK 
taip pat 

Sąskaitininke) — Kabi, pradedanti 
darbą priimama; geros darbo sąly
gos, (vairios pareigos; valandos nuo 
it pietų lkl 9 vakaro (Truok line). 

SAUKITE: 
CAlumet 6-4540 

l 

gIS 18X24 GARAŽAS $910 
UŽBAIGTAS SU: 
• 4" Concrete slab, $' apron 
• 16" J vlrfiu pakeliamom durim 
• 8 fteSiu stiklų langais. G5l?ms dPžS 

ir langinėmis. 
• Pastogfilg virs ..service" durim 
• Šešiakampiu „shingled" stogu 
• {vesta elektra 
$20 } mSnes) • 6 metai iftsimokSjimuI 
Mes finansuojame • Jokio {mokėjimo 

Garažus statome bet kokio dydžio. — Bet kur. 
Saukite jHUdson 3-0976 

i . i g 

F0RDHAM C0NSTRUCTI0N C0. 
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HKLP WANTED — MOTERYS 
. • • 

^ 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? Mums 
reiHalinga keletą 

GENERAL CLERICAL W0RRERS 
Pageidaujama patyrusių, bet imsime budrias naujai prade
dančias. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 d. 
savaite, gausūs priedai. Proga vartoti savo iniciatyvą. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu — 

\ 

3040 W. Lake St. 

^ u. t-. 

NEvada 2-2727 
mm/T 

rrrrrrrcLASsniED AND HELP WANTED A P V E R TIMMENTS^UZU^T: • * 
•* 

—.— 
•:AI, 

• " - ; A " ' 

HELP WANTED — VYRAI 

If you possess individual judgement and initiative — have the 
desire to earn 

$6,000 to $27,000 per year 

then we have the job for you. We are interested in a limited 
number of men to sell the ZEO-RAN line of water aoftener. Est-
ablished leader in its field carries 20 year guarantee. This is an 
opportunity for a permanent position with earnings far above 
average. The market i8 tremendous and praetically untouched. 
Selling experience is not necesaary. We will train conscientious 
men. Some of our top employees were previoualy in office work. 
Call now for personai interview. 

GLadHtone 5-5110 or SKyline 5-0412 

CICERO 
Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5y2 kamb. namą; 2 autom, mūri
nis garažas; ka.štu vandeniu ap-
šild.; 1 butą galima tuojaus užim
ti. Kreiptis 1902 8o. 4Hth Ct. 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

SKOKITC — Savininkas parduoda 
nepaprastai gražų 7 kam b. mūr. na
mą, su 4 mii'K. kamb. dvigubo dydžio, 
Visi modernflN kabinetai virtuvėje, 
„breakfast" nook, uždaras porclus, 
gazu šildomas karštu vandeniu, 1 % 
vonios, 2 autom, gar. Pilnas rūsys, 
veneciškos užuolaidos, karnyzal, ra
diatorių uždangalai, laiptai su kili
mais, arti parapijinių ir viešu, mo- / 
kyklų, piilkus susisiekimas. Tuojau 
galima užimti. Kaina $22,800. 
HU4I Kildaro ORohard 5-0234 

G R O S E R N E ir M ftKOK 
KRAUTUVE 

(steigta prieš 16 metų, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuv€s. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Seimeje. 

4958 So. Wood S t ree t 

HELP WANTED MOTERYS 

Snvhirrtkns parduoda — VU $17,000 
5 kamb. Oeorglan mūrini, 4 m. senu
mo namą. Kokline vonia, karstu oru 
apšildomas, pilnas rūsys, 2 autom, 
garažas, kiemas apsodintas. Arti ka
talikų bažnyčių, mokyklų Ir gero 
susisiekimo. Tuojau galima užimti. 

0055 K. Sniiį-ainon 
IlKvcrly 8-78«5 

r*r 

Mergi 

STANDARD COIĮ 
Aurora, Illinois 

Pasaalyje didžiausias gamintojas TV Tuner turi keletą vietų 

raitems - Moterims 

Assemblers - Light Bench Work 
7:30 v. r. iki 4 v. p.p. 

Patyrimas nebūtinas; mielai imsime sąžiningas pramoku
sias. Malonios darbo sąlygos. Geras pradinis atlyginimas, 
automatiški pakėlimai. Poilsiui pertraukos. Pilna darbi
ninkų priedų programa. Imsime D. P. Employment Ofisas 
atdaras kasdien iki 5 vai., o šeštad. iki vidudienio. Kreip
kitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateitį pas — 

S T A N D A R D C O I L 
1000 Rathbone Ave. 

Aurora, Illinois 
MATYKITE PAUL BERNSEE 

Savininką* parduoda u / $15,50(1. 
Modernūs 5 kamb. mflr. namas 6 % 
motų senumo, pilnas rūsys, 1 Vi au
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langai Ir sieteliai, gražiai apsodintas, 
arti transportacljos, mokyklų Ir baž
nyčių. Tuojau gal ima užimti, aplei
džiame miestą. 2640 Oak St., Frank-
lin Park. CKntral 6-3947 arba OLad-
stone 5-3338, sekm. arba vakarais. 

CJltofcio K A M O N A K 
Visi modernūs {rengimai, Įsigyvenusi 
klljentūra. Vieta G-loms operatorėms. 
$15,000 ,,gross" pajamų. Priolnama 
nuoma, gera sutartis, apšildymas. Pa
matę {vertinsite. Del kitų interesų no
ri skubiai parduoti, nebrangiai, $2,-

II00 I i IMK I AVC. 
III .n IH. U I I 9-3971 

OFF-SET 8HOP 
(Multls) Pilnai Jrengta, turi veikian
čias sąskaitas, {steigta prieš 6 metus. 
Nuoma $75. dera nuomos sutartis. 
Nebrangiai $7,000; nori skubiai par
duoti, partneriai Išsiskiria. Savinin
kas, 

ą0€ N. I'iiluakl 
KAcramento 2 osr.ii 

Orosorno ir mPslnC; proga turėti ge
riausią maisto krautuvę vakarų prie
miestyje. Daro didelj bl/.nj: moder
niški {rengimai; žema nuoma; gera 
sutartis; {kalnuota skubiam pardavi
mui; parduoda dčl ilgos. Pamatykite: 
7921 W. Ogden Lyons arba Saukito: 

YArds 7-0986 
po 6 vai. vakaro. 

s< l l l l . l . l 1C PAKK'F. 
Savininkas parduoda — $14,500. 2 
miegam, mflrlnj R a n d i stiliaus na
mą; prijungtas garažas; 6 m. se
numo; „ceramlc" koklių vonia; gazu I valgiais. Prieinama nuoma 
apšlld.; arti St. Beatriče parapijos ir j fąrtls. Tejsingai Jkalnuota, 
mokyklos. Galite tuojau užimti. 

4410 N. Ko l io (9400 vakaruose) 
Gltfiristono 5-019U 

" ^ tf 
f 

% 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkas yra įvertinamas? 

REYNOLDS METAIS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą dėl 

PR0DUCTI0M & MAINTENANCE W0RKERS 
Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu ne
mokamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pa
keltos atlyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. 
Ekstra atlyginimas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — Personnel Office 

47th St. & lst Avenue, McCook. 111. 
Atdara 8 v. r. iki 4:45 v. v. ir šeštad. arba 

5635 Cermak RcL, Cicero, Illinois 
Pirmad. iki penktad. 

^ 

CIOKHO 
Vienas 2-Jų augfttų, 4 butų mūrinis 
namas, 2-Jų autom. gar. Antras 2-Ju 
augfttų mūrinis biznio namas su den-
tlsto, gydytojo kabinetais, grožio Na
ilono patalpom Ir butais. 2 autom, 
gar., Vienas butas tuščias. Issimoke-
jiinui sąlygos. 
Sav.. 4084 IV. 15U* St., Cicero, 111. 

Savininkas parduoda — $13,200 
Moderniškas mūrinis namas 6 m. se
numo; kabinetų virtuve; „Lino\vall" 
vonia; karstu oru apfilld.; 5 dideli 
kamb. 2 arba 3 miegam.; voneclft-
kos užuolaidos; žieminiai langai Ir 
sieteliai, šėtros; platus sklypas. 2 
autom, garažas. Galima tuojaus už
imti. I'raSo Saukti pasitarimui: 
ĮMIK.M- .. i i . . s o:U2 s... (Jrecn St. 

NAfifjG PAHIH'OPA 
2 aug^tų mūrini narna; 2 automobilių 
garažas. Automatiškai apši ldoma ir 
karsto vandens šaldytuvas, gerai už
laikytas. 

KREIPTIS — 
po 5:00 vai. vakaro. 

4589 Ko. Archer Avc. 

Ff l lKITK tiesiai nuo savininko! 
160 akerlų "dalry" OkJ! 2 moderniš
ki namai; labai geras pelnas! Turi 
turėti tuojaus grynų pinigų, parduo
da už $250.00 akerj. Arti C r et e, 111. 
3.r> mylios nuo Chleagos ; Užimti ga
lima Ims sausio men. gaukite arba 
rašykite — Cllnton Dlekman, l i t e I, 
BOS 86, Crotc, Illinois, šaukite Cret<-
4234. 

TAVFJtN * IJ1QITOK STOItK 
Taverna ir degtines krautuve, Įreng
ta su virtuve. Pietrytinis kampa* Ju
drioje vietoje. Didele apyvarta, mo
dernūs Įrengimai, puikus biznis su 

Prieinama nuoma, 5 m. su-
norl sku-

parduotl, $6.000 pilus prekes. 
STowart 3-9000 arba 

Pltospcct 0-7530 

Ilcstaurant and Cocktail 
TiOunge speclallzlng for Itallan Food. 
Doing large volume. AU modern. Pay 
only for Inventory 5 year leasc. Mušt 
be seen to appreclatc. ldeal for part-
ners. Call owncr for appoinment or 
soe at 

1200 K. 7 l s t Kt. v 
l*l.»/a 2-955S 

į J M — 1 1 | iiP ••m • • • • — • ' • • — i i • ' • ' — — I I • — \ — 

Groserne ir dogtlnes krautuve. Pa
tarnavimui baras. Didelė apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažas. Oa/.u 
apšildoma. f> kamb. butas užpakaly, 
jei pageidautumėt arba apsimainysi
me su pirkėjo butu. Žema nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai, $3,500, plius 
prekes. Parduoda del silpnos sveika
tos. 41HI \V. 28th St.. UI.- 7-7484. 

» i 111 • . . 

MAIUĮPKTTK PARKU 
Pardavimui tavern bizni* ir namas 
4 kamb. butas \ižpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažu JmokF.-
jimu ir lengvoms išsimokejimo sąly-
gomlfc. Tuojau galima perimti ge
rai einant) blznj. 

III ml<xk 4-0278-
. i • . 

O I J K A N I N G ' A N D TAIIiOIUNG 
store, \vlth nlee llvlng quaters In 
rear. Kstabllshod 35 years good golng 
businesB. Itent $50. ldeal for eonple. 
Kxcellent opportunity for Tallor. 
Must be seen to appreelat<\ Saerl-
flce $1,050 for Immedlate sale ean't 
handle alone. Call o\vner for appolnt-
ment. lAylor 9-9097. -

Užuolaidų ir I lūlm Valykla 
Kartu ir ,,routc". ]stelgiįį prieš 2'J m. 

— . r V n 

Ar domitės niHilatiniii darbu su užtikrinta atoit im? 

RYERS0N STEEL 
turi keletą vietų tuojau del 

• STF.FL H A l l K H O U S F HFJ>PFRK 
• S11FFT d l l \ K Ml N 

• PLATF KHKAIl MEN 
Augštas atlyginimus, geros darbo sąlygos, fivari dirbtuve. Daug prie
dų darbininkams. Imame D. P.; reikalinga suprasti angliškai. Krolp-
kitcs šiandien Ir pasikalbėkite apie savo ateit) pas — 

J. T. RYERS0N & S0H, INC. 
-t.<»- \v. lAth Si. 

—— . . . . 

& 
FAP&R COATEKS IR SJL1TTEKS 

Patyrę arba išmokysime vyruB, kurio turi mechaniškų gabumų. 
Nuolatinis. Naktinis darbas. Daug viršvalandžių. Turi kalbėli 
ir skaityti angliškai. Geros darbo sąlygos. Ugoninčs aprūpini
mas. Atostogos su atlyginimu; užmokamos šventes. Kiti gausūs 
darbininkij priedai. Pamatykite l'rank Derk. 

i 

: ^ , 

i 
KLEEN-STIK PRdIllICrS, INC. 

(;AluniH 5-6041 J "i«ill S. Indiana Ave. 

MA2I INDIANOJE ŪKIAI 
40 akeriai gražus namas $17,000 
37 akeriai ir pastatai $12,000 pįinai jrengta. Oėrai «i"nųs bi/.nls. Oy-
20 akeriai ir pastatai $14,000 venamos palai pas su baldais, saldy-
5 ir 10 Acrc Tracts - Pritinaina, pa- tuvu, krosnim. Prieinama nuoma. g.>-
sirinkimas inedžiuotų sklypų. ^ , , 0 « t t H l u v f t 

Visos nuosavybes yra 1 vai. nuo miesto 
VVARNER REAL ESTATE 

Šaukite, rašykite arba atvažiuokite 
pamatyti, 

R. R. 2 Chcstcrton, Indiana 

LIGA priverčia pardavimų. Pirkite 
stačiai nuo savininko! Greitas užė
mimas. Tikrai pinigų uždirbimo nuo
savybe. 

Poilsio rojus - - apstatytas namas, 
ūkis. vasainapils prie Ht. Joseph 
River, arti Banton Harbor; talpnus 
10 kainbarlų namas, karfttu vandeniu 
apšildomas. Taip pat. 8 kamb. name; 
Us. 4 kamb. namelis, valgomasis ir 
Šokiams salf1. daržinP, 12 akru nu^-
džluotas parkas. Kaina $25,0110; 
$10,000 įmokėti. ,Mr. Moad, ŪM, No. 
»1, K. No. :5, Bonton Harboi, Mieli. 
Tol. r»-4776. 

PARDAVIMUI NAMAS 
9 kambar ių , t i n k a m a s dviem 
šeimom. Centra l in is apšildy
mas . Ka ina $13,500. 

7802 So. Wood S t ree t 
GRovehM 6-7228 

skubiai pardiiotl. nebrangiai. $4,000. 
3052 W. Dlvorsoy 
lACighulr 4-8U0& 

I i i : A UTY 8HOl» , 
Vkinl ty HiighUm Park 

Establlsbed ellcntele good golng 
business, modern lixtures, low rent. 
Must be seen to appreeiate. Sae. $1,-
G00 for Immedlate sale due to Illnesss. 

Call owner for apt. 
RlOpnbllo 7-aa«7 

Taverna — Clearlhg Dlstrlet ant 6354 
VV. 63rd St.; 5 0 x 1 2 5 pedu pasistaty
mo autom, sklypas; ant kampo u/.-
kandinč Ir Išsinešimui produktai. 1 Ki
ro didelj kiekj biznio. Naujas pasta
tas su gyvenamais kamb., ilga sutar-
lls, žema nuoma. Parduoda kaip stovi 
už $(1,001). šaukite savininku: 

i;i h.iii. «• 5-9H22 

REIKALINGA moteris siūti per
kelines plaunamas sukneles. Aukš
čiausias akordinis atlyginimas. 
Aukščiausi "bonus"; visi priedai. 
Nuolatinis darbas patyrusioms ir 
nepatyrusioms. Ateikite. 

3021 N. Pulaski Rd. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Turime koletą vie
tų del — 

• TYPIST-CLERKS 
• STENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
Imsime naujai pradedančias dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos, J vairios pareigos. 5 dienų, 85 
vai. savaite. Gausūs priedai. Kreiptis 
šiandien asmeniškam pasikalbėjimui. 

PHOENIX LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 

TURIME NUOLATINI DARBA 
GABIAI 

GENERAL CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančią. Geros 
darbo sąlygos, {vairios pareigos. 5 
dienų, 40 vai. sav. Apmokamos šven
tes ir atostogos. Ifivengklte ,loop" su
sikimšimą. Telefonuoklte arba maty-
kijfe Mr. Talbott. 

SHAPIRO FISHERIES 
702 W. Fulton 
CAnal 6-4700 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi arba imsime 
pramokuse naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, Įvairios parei
gos . 'Proga vartoti savo iniciatyvą. 5 
d. savaltč. Gausūs priedai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu. 

HELENE CURTIS INO. Inc. 
4401 W. North Ave. 

CApltOl 7-0000 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? Mes turime du atidarymus 

Bookkeeping Trainee 
v File Clerk 

Nereikalingas patyrimas. Priim 
sime gabias pradedančias. Ma
lonios darbo sąlygo3, įvairios pa 
reigos. 5 d. savaitėj. Gausūs 
priedai. Nuolatinis pakdlimas. 

Šaukite: Misa Birkenhead 

MOhawk 4-6841 
• — • — « • • • - • • • — — • • • • » • — « — •— . . — • 

Two openings for goncral office 
vvorkers. 

No expcrienoe necessary. 
5 day weck 

Phone: Vlrginia 7-0800 

~ išNUOMŪoJAMA 

Išnuom. 1 kamb. pašild., Švie
sus; prie gero susisiekimo; že
ma kaina. Klauskite M. J. Kiras 

2419 W. Potomao 
lsnuom. didelis apftlldotnas kamlMi-
rys su virtuve. Su baldais. Dviem vy
ram. 

24 IH \V. lutli IMace 
(2-mn augste) 

i ' - į t o n i i i i » • : { ( > i : ; 

HELP WANTED — VYRAI 

Distribution Clerk 
Reikal ingas dal inam a rba pil
n a m laikui v y r a s 17-45, pr is
t a t y t i pas tą i r medžiagas mū
sų modernioj į s ta igos pas ta 
te . Reikal inga mokėt i angliš
kai ; 5 d. sav . : gausūs priedai . 

Šauki te : 
SUperior 7-4800 

X x t . 3 6 5 

immijmkuimMWMmujj^^ 
"DRAUGAS" AGENCY 

55 E. Waft!dngton S t 
TeL DFuirborn 2-2434 

2834 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7^640—7-6641 

WBBBBMMMBWBWMBBMBBMi 

TOOLMAKER 
Must Be A 

MASTER*CRAFSMAN 
Ablc to Dcsign and Build 

PUNCH PRESS DIES 

H E L P W A N T E D VYRAI 

Cla yra nuolatinis darbas gabiam 
IHTHAI/TKRIUI — SALES < I / l . l ik 

Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. Gausūs priedai — priimsime 
Ir išmokytą, baigusi dabar mokyklą. 

ftAUKITE: 
Financial 6-0500 

H. Dees 

ASSEMBLERS 
Must have some mechanical ex-

Should be capable of fast and aceurate perience as our produot is portable 
work 

Should know how to use JIG BORE 
No Age Limit 
Steady VVork 

58 Hours Per Wcck at 
$2.40 per hour 

Plūs Employee Bcnefits 
4 man shop in small factory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARD STREET 

Reikalingi darbininkai 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI 
Dienine ar popietine pamaina. 
Švari dirbtuve. Gausūs priedai. 
Nuolatos. Imsime mokinius, iš
mokysime darbą. 

ELECTRO ENGINEERING 
PRODUCTS 

609 W. Lake Street 
CEntral 6-2670 

• 

HELP WANTED — MOTERYS 

Kirpykla Ir pantutas; goral JHtolgbiH TfinuomoJamuH G-Slir kambarių butas, 
biznis; 6 kamb. pirkėjui; ekstra 2 | J 0 aptlldyuiO, 

pilna kaltui 

Pailgo pnumerata - vlsumnet puiki dovm 

NEBRANGIAI 
Dviejų butu po 5 kambarius mūrinis na
mas. Garu šildomas stokeriu. Namas ge
rame stovy. Tuojau galima užimti. Ga
ražas. Arli 62nd St. ir California Avc. 
Kreiptis 

1710 W. Garfield Blvd. 
GRovchill G-IMI 

• • • i i • • 

BBVERLY — 7 kamb. namas; {'/• vo
nios; plieno koklių kabineto virtuve; au» 
Uunatiškas aliejinis a|>Sild.; 2 uždaromos 
verandos; 2 užbaigti žaidimo kamb.; gra
žios apylinkes su vaismedžiais ir daržu. 
(Jaražas; arti Rock lsland stoties. Par
duoda už $19,000 skubiam pardavimui. 
Saukite savininką: CEdarcrcst ^-3017 

6 KAMB. «BUNGALOW" 
2-jij autom, garažai. Stokcru., "forecd 
air" .ipsild. Automatiška* vandens šildy
tuvas. Keramikos koklių virtuve ir vo
nia. Veneciškos užuolaidos, žieminiai Įau
gai ir sieteliai. Hav'uiinkas 

REpublit; 7-OIH7 

kamb. Ir vonia viršuje 
$'.i,X(M>; JmoHitl reikalinga tiktai $;5, 
000. Arli 5?th Morgan. 

KATHI^V S. MAIil<:t\ UlOAI/IOlt 
(»»i:t K. Kai i m- Ave. 

HLdsoil 3.&211 

H K I I M . I iM)irn; 
' '.V.k'J*t ..butu i^UiUilltlis. liui 

iflON. 

• 

SMULKMENŲ — užkandžių krautuvė; 
gerai einąs biznis; puikiausioj apylinkėj; 
nuoma $65; apšild.; gera sutartis; idea
liška vieta porai; turite pamatyti, įver
tinti; parduoda už $4,000 skubiam par
davimui; priežastis — liga. 

4244 VVEST CERMAK 
ROckvvcll 2-9323 arba 2-2425 

ANT1UUE BIZNIS 
Pilnas prekių ir gerai įsteigtas; moder
niškas 5 kamb. mūrinis namas; aliejumi 
apšild. natūralus židinys; didrlis kampi
nis sklypus aut Cicero ir 108th St.; par
duoda už $119,000 skubiam pardavimui. 
Priežastis — liga. Saukite savininką.: 

Oak Lavvn 2075 

VALYKLA ir SIUVYKLA; gerai eimis 
biznis; pilni įrengimai, įskaitant naujii 
prosijitno mašiną; gyvenama vieta. Par
duoda pigiai skubiam pardavimui. Prie
žastis — liRa; šaukite savitiiukii: 

BErkshirc 7-2324 

. i; »MuW7**M f^ 
AutoinuliskuH vuinVns šildytu-' 

vits. liždurl pUI'uttil, ' automobilių 
garažus. Reikalinga MKUU:II pu įduo
ti Labai uebrauglul. Butai u i imamt 
tuojau. FRoutier 0-3447 

N Į > H ' 
PARDAVIMUI 

1'arduAimui baruM. siuvaųia 'irtuftiha. 
menai pjuiitt mašiiui Ir ' ..vVui'droU) 
liunk". 

Ki-elptiH po (• vai. vak. x 7017 6. Artėliau Ave. 

Telefona.s 
KNglowood 4-3958 

IŠNUOMOJAMAS didelis, ap
statytas kambarys vyrui arba 
merginai. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis: 2716 W. 39th PI. 

Išnuom. kamb . ir v i r tuvė su 
baldais ir apši ld. ; a t sk i r a vo
nia. Šauk i t e : BEver ly 8-9477 

8714 So. Wlnches tcr Ave. 
Ifinuom. kamb.; fivleHtin, g i l i n u nau
dotis virtuve, Šaldytuvu: prio mažos 
šeimos. Kreiptis: 

(3-čias aukšias) 
;;m»t Ko. (mnpbol l Avo, 

Paidnvtuiui urrai •inaiUi bi/ni-i 
ltt:sTonA^As įu UKOO&NMM 

KUAUTUVf: 
l'rle. judriausio kampo -"Bvighton Piir-
lv<\ il^;il;nl.'- mioiuoa HUlartls. Ha-
vinlnkas -aploidžlu miestų, nepraleis
kite gotos progou. Kreiptis — 

III anlocU l-Hli^» 
mm, « p • W W M — w w » w p » M H i • iw — . . m i • 

Imvvny F'lmke tmnut and KaiHhvidi 
Mbop 

KarUi mašiną..Ir nauji, ..flkrerial". La 
,l>Ul jrl^os pajamos. I'rloiivuna nuo-
uiii, 1l»aUilke sutartis. Idoalt vlt^Ui' po-' 
rttl. f'auiat^ jvortluslte.^ . I)'P1 silpnos 
HvtdkiMoH noti Hkubuii pnrUuotl, ne-, 
luangiai. $^..r.ltti j SU !•: 7!Mli St. arba 
skambinkite piieft 11 v r arba po 2 l 
vai. popiet RĘgent 4-9195. 

v 

• E X P E R I K N C E D STAYERS 
OPEUATORH 

• I 'ArEIt BOX W O R K E R S 
STEADY; OOOD PAY 

• GOOD WOKKING CONDIT10N8 
METIlOI'OIilTAN P A P E R BOX CO. 

2R»4 K. JftFATKUN 
\-Irtiinia 7-7073 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
jaunai moteriai %. 

General Clerical 
Ifimokyslmo budrią naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, {vairios 
pareigos, kartu Ir atsaktnfitl telefo
nu, masinraAtls Ir kartoteka. B d. sa
vaite. Gausūs priedai, šaukite Mr. 
Kennedy. 

WAbash 2-3250 
STENOGRftPHER 

i-'iLiNti - S W I T C H n o A R i > 
fiOOI) SALA R Y 

B DAY — 40 HOITRS 
Mr. Dvvorsky 

CAnal 6-7331 
Čia yra nuolatinis darbas gabiai 

TELEFONŲ CENTRINES 
OPERATOREI-MAŠININKEI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Proga vartoti sa
vo patyrimą. 40 vai. sav.; gau
sūs priedai. Ateikite: 

WILLIAM FKYERBKN 

MOTOR SALUS 

7722 Stony lsland 

O I R L 
for 

B1LL1NG DKPT. 
Experieneed or wlll eonsider eapable 
beginm>r. I^ull limr periu.; . 

5 day — 40 hour week 
Good startlng salary. ' 

IMeasant worfting eonditlon«. 

Hospitalization & Insurance 
plan 

Call Mr. Mitchell 
lAfayot te 8-0480 

* 

Nuolatinis darbas gabiai 
CLERK TYPIST 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos, kartu ,,comptomotry". 
Pageidaujama patyrusi, bet im
sime pramokusią „graduate". 5 
dienų, 40 vai. sav. Kreiptis tik
tai asmeniškai. Mr. Buchik, 

3 0 3 0 S. Iron SI. , 
FRontier 0-4500 Į 

^Reikalinga patyrusi moteris na
mų ruošos darbui vienai dienai 
savaitėje. Nuolatinis, visiems 
metams darbas. Puikus atlygi
nimas. ' ' 

ILSse* 5-9028 

power tools. 
Age 22—35 

Steady. Good hourly starting 
wage. Many company benefits. 
Apply Personnel Dept. 

MALL TOOL 00. 
7774 S. Chicago Ave. 

A P JM V 6 E J A I 
S 

$2.50 vai. ir virs. Nuolatinis darban. 
Didžiausia pietine unijos apmušimo 
dirbtuvę. 

RKGAfi FURNITURE, IWC. 
1611 \V. 63rd St. 

ORovehttl 11-8074 
Atdara SeStad. 8 vai. ryto Iki 4 vai. v. 

R E I K A L I N G A S 
SKRYBĖLIŲ D I R B Ė J A S 

( H a t Maker ) 

SACHSEL 
35 N . Well S t r ee t 

Tuojau galite pradėti dirbti! 

MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 

FABRIKO DARBININKAMS 
Patyrimas nebūtinas — išmokysime 
šakningus darbininkus. Geros darbo 
falvRos, Svari dirbtuve, gausūs dar
bininku priedai. Kreiptis 

6755 W. 65th St. 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

WATCHMEN 
Nereikalingas patyrimas. Priim 
sime sąžiningus norinčius išmok 
ti. Siaurės vakaruos ir vakarų 
priemiesčiuose. Autom, gerai tu 
rėti susisiekimui į darbą. Gau
sūs priedai, įskaitant ligoninę 
ir grupes apdraudimą. Užmoka
mos atostogos. „Siek leave". 

$55-$60 sav. 
ATEIKITE— 

Pirmadienį iki šeštadienio 
9 vai. ryto — 4 vai. po pietų 

KANE SERVICE 
510 N. Dearbom 

Room '508 

UrikaliiiKa.N dienitorius dirbti dalimi 
latką. NerelkfiK kūrenti krosnies. Im
simo ir ponsinink;i. 

FELIjowship II..u . 
8»1 \V. 33rd IMaoo 

Turime nuolatinj darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos hendrovCje. Pa
tyrimas nebūtinas, išmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darl>o sa 
lygos, Svari dirbtuve. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 į vai. 

Plius bonus už naktinį darbą. 

Kreiptis — 

5324 S. Fcderal 
Cl blokai j vakarus nuo State St.) 

Reikalingi 

PUNCH PRESS 

OPERATORIAI 
Dieninėm ir naktinėm pamai
nom. Darbininkų priedai. Ant-
valandžiai. Reikalinga suprasti 
angliškai. 

iri 
y 

BELL & J1IOKN, INC. 

4259 S. Western Bl\ d. 

• a 
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IZABELI MOTEKAITIENt ir p. STASYS 
dainuoja lietuvišką dainą per 

Kini. Birutės Dr-jos miį iama KONCERTĄ - BALIU 
š. m* lapkričio meti . 2 2 d., 7-tą valandą vakaro. 

Parengimas įvyksta Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street 

BŪS DUODAMI DU PRIZAI UŽ GRAŽIAUSIUS IR TAISYKLIM-
GIAUSIUS TAUTINIUS RŪBUS. 

Rengėjos maloniai prašo Chicagos lietuvišką visuomenę atsilankyti. 

" " • • * 
s 

• 

Indiana Harbor, Ind. 
KAS NAUJO TAS MUS? 

Kini. Kazimieras Bičkauską*, 
šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos klebonas, rengiasi švęsti sa
vo kunigystės 40 metų sukaktį 
1953 m. sausio 18 U. 

Šv. Onos Draugija š. m. lap
kričio 16 d. švenčia 40 metų įsi
kūrimo sukaktį. Ta proga tu
rės bažnyčioje iškilmingas pa
maldas ir vakare 6 vai. parapi
jos salėje vakarienę. 

Vietos Balfo 95 skyriaus val
dybos rūpesčiu lapkričio 9 d. 
buvo suruoštas koncertas. Vi
suomenei labai patiko mūsų so
listų P. Bičkienės ir St. Bara
nausko dainavimas. Jų dainos 
buvo palydėtos ilgų ir smarkių 
rankų plojimų. Be to, scenoje 
pasirodė ir vyrų kvartetas: Z. 
ir A. Moliejai, St. Norkus ir J. 
Rimkūnas, vadovajamas A. Rim 
kaus. Koncerto metu aukų la
pais surinkta apie 80 dolerių 
lietuviams tremtyje šelpti. 

V. Krėvės 70 m. sukakties 
ir Liet. Kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 23 d. rengia 
vietos Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės vadovybė. Minėji
mas prasidės iškilmingomis pa
maldomis bažnyčioje, o baigsis 
parapijos salėje iškilmingu su
sirinkimu 6 vai. vak. Po susirin 
kimo p. Z. Moliejaus vadovauja
mas scenos mėgėjų būrelis su
vaidins Grušo 4 veiksmų dramą 
"Tėvas". Yra vilčių, kad žiūro-

RYTOJ 
• ! 

VAKARIENE 
Besiartinant Tėvų Marijonų metu šiltą sveikinimo žodį tars 

Bendradarbių Chicagos Apskri
ties metinei vakarienei, norė
čiau Draugo skaitytojus šiuo 
raštu asmeniškai pakviesti j pa
rengimą. 

Per paskutiniuosius dvide
šimt penkerius metus Tėvai Ma 
rijonai ir Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Draugija daug yra 
nusipelniusi katalikybei ir lietu
vybei. Daug parodyta pa
sišventimo, aukos ir darbo. A-
pie tai daugiau paaiškės paren
gime ir todėl norime pakviesti 
visus lietuvius, visus palankius 
Tėvų Marijonų veikimui ir jų 
darbui. 

Vakarienė ruošiama sekma
dienį, lapkričio 16 d., 6 v. v. šv. 
Jurgio parapijos salėje, 3230 S. 
Lituanica Avenue. Vakarienės 

J. E. vysk. Vincentas Brizgys. 
Kalbės į susirinkusius dr. Pet
ras Daužvardis ir Tėvų Marijo
nų Provinciolas, d. g. kun. Va
lentinas Atkočius, MIC. Malda 
sukalbės d. g. kun. Ig. Albavi-
čius, šv. Antano par. klebonas 
iš Cicero. Laike meninės pro
gramos dainuos Ona Piežlene, 
soprano, seserys Blandytes; A-
teities ir Jaunamečių šokėja 
grupė šoks tautinius šokius. 

Noriu visus užtikrinti, kad 
Jūsų kiekvieno atsilankymas ir 
dalyvavimas sidabrinėje vaka
rienėje priduos lietuviškos šilu
mos ir tikros šeimyniškos dva
sios. 

Iki gražaus pasimatymo. 
Kun. Vincas Amlriuška, MIC, 

TMB Dvasios Vadas 

D f i M E S I O 

P I A N I N Ų D E R I N I M A S 
Specialistai dorina (Piano tuning) 

ir taiso pianus. Pigiai parduodamas 
geras pianas. 

Tolei. YArds 7-2490 

dar galite savo auką pasiųsti 
BALP 76 sk. pirm. J. W. Dun-
cia, 14545 Marlowe, Detroit 27, 
Mich. arba ižd. P. Medonis, 
15467 Prest, Detroit 27, Mich. 
Tiesiog BALF Centrui pasiųs
tosios aukos iš Detroit, Mich., 
taip pat bus kredituojamos De
troit skyriui. 

Balio veikla 
BALF 84 skyriaus pirminin

kas iš Springfield, 111., BALF 
centrui prisiuntė $134.25 aukų. 
Skyriaus pirmininkas Petras 
Shimkus nepaprastos energijos 

ne, F. Pouse, J. Blažys, Zapkus, 
O. Trionienė, J. šiugžda, A. Sta
siukynas, J. Stasiukynas. Kiti 
aukojo po $1.00 ar po mažiau. 

• 

L & G SALES C0. 

tremtiniams gelbėti pasišventęs 
vai nebus apvilti, nes kruopščiai I darbuotojas, 
pastatymui ruošiasi mūsų jau
nieji scenos mėgėjai. 

Vaikų Teatro grupė gniodžio 
14 d. 2 vai. p. p. atvyksta į In
diana Harbor, Ind., ir parapijos 
salėje suvaidins scenos vaizdelį. 

Parapijos salė pasipuošė nau 
jai pieštais Vytauto, vysk. Va
lančiaus ir dr. J. Basanavičiaus 
paveikslais, kuriuos nupiešė vie 
tos lietuviai, meno mėgėjai. 

St. Kalvaitis, tremtyje buvęs 
"Minties" dienraščio redakto
rius, buvo sunkiai susirgęs. Gu
lėjo ligoninėje, turėjo didelę 
operaciją. Sveiksta namuose, 
dr. J, Gustaičio priežiūroje. 

Edv. Vilutis šventadieniais 
šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos bažnyčios prieangyje turi 
knygų stalą. Pas jį galima gau
ti naujausių visokių lietuviškų 
knygų, be to, kiekvienam mie
lai užsako laikraščius ir jų pre
numeratą pratęsia, šiomis die
nomis jis susilaukė iš Anglijos 
brolio su šeima, kuris jau susi
rado butą ir darbą. Jo brolis 
yra geras šachmatini n k a H. 

J. Krvydis 

Pagalvokite 
Visoje Amerikos BALF sky

riai rengia vajus. Kur nėr? 
BALF skyrių, arba jie mažiau 
veiklūs, vajui gelbsti atskiros 
draugijos ir pavieniai veikėjai. 
Pagalvokite, kaip savo koloni
joj dar galite pagelbėti BALF 
vajui. Atminkit, kad žiemai ar
tėjant, Kuropoje likę tremtiniai 
laukia mūsų pagalbos. Aukas į-
teikite savo Vajaus komitetui, 
arba siųskit BALF Centrui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Jos vistiek bus kredituojamas 
Jūsų skyriui. 

Rinkliava davė $3,199.48 
BALF Vajui 76 skyrius, De

troit, Mich., sunkiai dirbo. Bet 
'viešojoj rinkliavoj surinko ltetu-
ryiams trąmtiniąms Byrppoįę 
gelbėti $Š,l9i>:48. Pinigai jau 
gauti BALF Centre. Norintieji 
sumą "išlyginti", t. y. padidinti, 

$10.00 aukojo Ignas Užgiris. 
Po $5.00 — Vincas Abramikas, 
Adomas Grinius, Alekas Tribi-
cus, Kaz. Jastautas, Povilas 
Preicas, S. Miller, Stočkienė, 
Mery... Vyt. Užgiris. $3.00 — A. 
Mačiulionienė. 

Po $2.00 — Ch. Mikelsic, J. 
Žibutis, Klutmish, M. Augusti-

N A M A I 
KMtORHON • A i m i l t A I i (i. K. 
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i r k i t u išdirby.Hi'hj 
TELEVIZIJOS APARATŲ 
Dideli nuolaida Uft jūsų senąjį 

aparatų,. 
WASHING MACHINES & 

AEPLIANCES 

RINKIMAI JAU UŽSIBAIGĖ 

Vėl itnkitčs biznio. Mes siūlome Šiuos 
žemomis kainomis geriausius automobi
lius — visi parengti žiemos vartojimui. 

1952 VVHly.s 2 durų. Kaip naujas! 
1952 Plymouih Belvidere Cranbrook, ge

riausioj padėtyj! 
1949 Ford Fordor. 
1948 Chevrolet Flcetmastcr 2 durų. 
1948 Packard convertiblc. . 
1948 Willys Jecpstcr. 
1947 VVillys Station wagon. 
1948 Oldsmobile "78" 4 durų. 
1942 Chevrolet Club'coupe. 
1941 Chevrolet Club coupe. 
1941 Chevrolet Coupe. 
1941 Buick Club Coupe Special. 
1941 Oldsmobile "76" 4 durų. 
1941 Plymouth 4 durų Special Deluxe. 
1941 Plymouih 2 durų Special Deluxe. 
1940 Chevrolet 4 durų Special Dcluxe. 
1940 Ford Tudor. 
1940 Oldsmobile Convertiblc. 
1940 Pouii.it 4 durų 6 cilinderių. 

Pamaytkitc Jim Harris 

KEN'S Big KORNER Lot 

3rd ir SHERIDAN 

U iiiiluop Harbor T R 2-3804 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujamo pietinę Ohlcaga, 

Aliejus krosnims ir centralinlui a p 
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel, LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
PRASIDEDA NAUJAS 

SEMESTRAS 
Visi, kurie nori pakeisti sunkti dul
kinų, fabriko darbą, 1 svarų malonų 
raštines darbą, renkasi šestad., 1952 
m. lapkr. 15 d., 4 vai. po pietų i 
Lietuvių Auditoriją, 3137 S. Halsted 
Bt., Chloagoje, pasitarti mokslo rei
kalais. 

Df iMESIO 
• Lietuvių knygynas persikė

lė iš 3244 So. Halsted St., į 3322 
So. Halsted St. Didžiausias lie
tuviškų knygų pasirinkimas. 
Užsakymai paštu išpildami kuo 
skubiausiai. Apsilankykite arba 
rašykite šiuo adresu: M. Zab-
lockas, 3322 So. Halsted Str., 
Chicago 8, 111. 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

Atnilankykn> apžiūrėti IIIŪHU gražų 
išstatymą. PuHlnaudokite mūsų „laya-
way" planu Kalnioms. 

8526-28 S. Halsted St. 
Atdara kiekvieną vak. iki Kalėdų 

Atdara sokm. 12 iki 6, v*1, popiet 
•E 

— • 

Platinkite "Draugą" 

P A D Ė K A 

MARIJONA URBIENĖ 
(Tėv. pav. S1DERENKO) 

mirė lapkričio 5 dieną ir buvo palaidota lapkričio 10 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse. Mes, atmindami ir apgailėdami jos pasi
traukimą iš mūsų tarpo, norime jos vardu tikrai nuoširdžiai 
padekVi visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame didi. gerb. kun. klebonui prelatui B. 
Urbai, kun. A. Valančiui, kun. A. Zakarauskui, kun. P. Kelp
šai, kun. dr. V. Andriuškai, kun. A. Jauniui — • už atlaikytas 
įspūdingas pamaldas už jos sielą. Ypač dėkojame didž. gerb. 
kun. prel. B. Urbai už pritaikintą pamokslą, kun. P. Kelpšai 
— už atkalbėjimą rožančiaus, kun. A. Zakarauskui - - už pa
lydėjimą i kapines. Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. T. Ma
rijonų provincijolui kun. V. Atkočiui, MIC, kun. dr. V. And
riuškai, MIC, kun. M. svarliui, kun. P. Lukošiui, kun. J. 
Vyšniauskui, kun. dr. J. Prunskiui ir kun. A. Zakarauskui — 
už atsilankymą j namus ir maldas. Dėkojamo vargonininkui 
proi. A. Pociui. Dėkojamo visoms seselėms kazimierietėms už 
maldas, atsilankymą į šermenis, o ypač nuoširdus dėkui seselei 
M. Consilia už dideli nuoširdumą ir rūpesti, parodytą ligoje. 
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame grabne-
smms. Nuoširdi mūsų padėka loid tuvių direktoriui Antanui 
M. Phillips. Dėkojame visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems žmonėms. 

O tau, mylima motinėle, lai gailestingas Dievas suteikia 
amžiną ramybę. 

Nuliūdę lieka: Dukterys - • Ceielia, Stephanie Urba ir Albi
na su Laureate Clark. 

DĖMESIO BIZNIO firmos ir profesijos 
vyrai! Gražiausiai suvyniojimo dovanų, 
aptarnavimas ir dovanų parinkimas atlie
kamas jums. Demonstracijos pildomos — 
miestiečiai ir užmiestiečiai prašomi a*lsi-
lankyti. Padarykite planus dabar! 

Saukite: 
GRaccIand 7-330H 

• 

Dėmesio Namu Savininkai! 
PRACTICAL BUILDERS 

Specialistai — Bendras reniontavimas —i 
Krautuvių prickai — Pastogėje ir rūšy
se butai — Stogų dengimas — Sienų ap
mušimas — Virtuves ir Vonios. Žemiau-
šios kainos. .Nemokami apskaičiavimai. 
Visas darbas garantuotas. Pilnai apsi-
draudę. DIckins 2-2968 

Angly kalbos pamokos 
Dieną ir vakare 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE 

816 Wesi SSrd Place 
CHICAGO 8, ILL. 

A. A. 
LIUDVIKA KATAUSKAS 

l ) \ M I ' . l , \ l SK M l i 
Gyveno r» 4 :J 7 H. Alarshficld 

Avc, Tel. I'Itospect 6-3856. 
Mirė lapkr. 18 d, 1952.x 11:46 

vai. vak., sulaukus 63 m. apiž. 
Oinu") Lietuvoje. 
Amerikoje Išgyveno 45 m. 
l'aaillko dideliame nuliūdimo 

•ūnua Peter Katauskas, marti 
Margait't. duktč Anno Harka-
l»us, keturi anūkai, brolis Ni
okotas Du liois. kiti gimines, 
draugai ir pažjstatni. 

Kūnas paSarvotas John F. 
TCudelkio koplyčioje. 4605 So. 
Hormitago Ave. , 

Laidotuves J vyks pirmadienj, 
lapkr. 17 d., ta koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ) iv» 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, ku 
rloje jvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų, bus nulydėtu j Sv. Ka
zimiero kapines. 

Nuliūdę Sūnus, Dujktč, Marti, 
Anūkai ir Brolis. . 

l a idotuv ių direktorius John 
P. Eudetkis. Tel. YArds 7-1741 

P A D Ė K A 

DABAR ATIDARYTAS 

CARBON'S RESTAURANT 
Patiekia '/yiuiiuisius 

Vokiškus ir Amerikoniškus "Omine" Valgius 
"Taip kaip, kad jūj, mėgstate" 

Asmeniškai Prižiūrint 
M1CHAEL & ROSE ROSNKR Nauju Vedėjų 

i O X RIVKF.R ( i R O V t , ILL. Saukite; (iary 2ubl 
NOnual 7-9023 arba DOrchester 3-9737 

A. A. 
I G N A C A S P I K I U I , 1 K 

* Gyvenęs 64*59 So. Rockwell Street 

Mirė Spalio 30 d., 1952 m. sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Telšių apskr., Luokės parąp. 
Reiškiame giliausią padėką visiems už dalyvavimą 

prie sopulingos mirties, šermenyse koplyčioje, pamal
dose bažnyčioje, ir laidotuvėse. Ypatinga padėka ka
nauninkui kleb. Paškauskui ir dalyvavusiems kuni
gams, vargonininkams, aukotuojams šv. Mišių ir ge
liu vainikų, krikšto sunams už grabo nešimą, ir gra-
boriui giminaičui Adolph Ivan ir Stephens už patar
navimą. 

Dėkingi liekame: Žmona Anua (po tėvais Marcin
kevičiūtė), duktė Antoinette ir. žentas Fred Landi, 
duktė Tillic ir žentas Edmund Butonas, ir anūkas An
tanas ir kiti giminės. 

•" 

Dėl ilgo, naudingo gyvenimo apsilankykite į 

Woodlawn Health & Massage Saloti 
Atskiri salionai vyrams ir moterims 

SCILJN J l l K! SWbUlSH MASSAUE & RLDIKHNi; 
Mineralinės Vonios — Physip - terapija ' 

Modernus, sauįiariškas patarnavimus . 
„ t.i.idu.iie Masscurcs & Masseuse ' 

D0o LAŠI iKiid ST. &l$S LBERHART AVI 

Č I U Ž E N S S T A T E B A N K 
0 f D 0 WN E R ' S G R 0 Y E 

Kviečia Jus aplankyti mūsų naują namą 
BENDRAS BANKAS 

Banko valandos: 9 vai. iki 3 vai: kasdiena 
Išskyrus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir F . H. A. 
• PASKOLOS — Narys F. D. I. V. 
EDVVARD A. VOLBERDING, Pres. 
R, C. BROGMUS, E&ecutive Vice Pres. 
.R. p. MABUJrfA, Caehmr 

5II0MAIN D0WHERS BR0VE PH. «9B 
3 5 ^ 

BUDR1K0 KRAUTUVES 40 METINIS 
PAMKAVONES DIENOS 

IŠPARDAVIMAS 

; ^ 

sia proga Nudrikus duoda premijas pirkėjams kalakutą, 
žąsį su kožnu pirkimu virš 45 dolerių ir aukščiau. 

Daugelis lietuvių yra įsitikinę, kad mažos krautuves ir pradines 
krautuves moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
ii gerųjų išdirbysčių; kad jos moka daug brangiau perkupčiams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausių fabrikų padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių išdirbysčių 
kaip: l'tillman, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric, Phllco, Dumont, Admiral, Kelvinator, Hoovcr, Unlversal, 
Rembrandt, Lees, Bigelovv, Armstrong, Thor, Bulovą, Elgin, 
Longine*, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitų žymių išdirbysčių, Fair Trade kai
nomis ir žemiau. 
[jtnob'um gi irvdinus, visokių npalyų, 9 x ' 2 už; $»,75 
KarpotaniK valytuvai, rankiniai, po s ».?>."> 
M atrašui vatiniai, visokių, miori), po *7..%0 
Mc.talin5s Ir medįnfta lovoa po S7.r>o 
Mat i asai, HprinKsinlal, po $ir».00 
Supamos minkštos kfctlėa, po SI I.5U 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 50% IKI 70% ANT BROADLOOM, 

W I L T O N S I R A X M I N S T K R 8 ! 
S M I I I 

*87.00 
$22.0O 
s:u».tio 
$eo.oti 
$59.00 

$125.00 

8 x 3 Vį pftdos grynu vilnų. ivg. kaina $22.00, Uabar 
6 x ^ pėdas, roguliarC kaina $ 1 oi), už 
6 x 4.7 pždos, reguliarfi kaina $»)", už 
7 x 1 2 p.6dy. reguliare kaina $120, u i 
8 y l f i pCdij, rogullaro kaina $250, už 
f) X 12 pėdu, regullarfi kaina $125, už 
9 x 1 5 pėdtj. reguliavo kaina $275. u/. 
Lapai dailiu spalvų., vertės $12.00, $».00.$7.00 vertfia kotv. 

jardas, dabai- tiktai jardas »:t.oo 
Naujas 7 kub. podtj šaldytuvas, gaiantnotas B molams . . . . $!48.<>o 
Nauja skalbimui masina SHH.00 
Prosyjimo masina StiS.OO 
KlektrinS siuvama mašina $«s.oo 
Aliojum kuronami šildymui pečiai S2H.00 ir aukš. 
Angl imis kūrenami šildymui peėiai $28.00 it aukS. 
Porcelano gazlnlat peiMai $08.00 
Labai dailios stalui lempos po s 1.05 
Auksiniai 14 kar.Nj-unklnlal 17 akmenų laikrodėliai po . . . . 820 50 
Rankiniai gold fillod laikrodėliai po i $10.05 
16 eolių paveikslas televizijos po $00.50 

Dykai geras didelis kalakutas su pirkimu virš $45.00 ir 
aukščiau. Taip pat rašoma plunksna ir Bali Point 

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

Jos. F. Budrik, inc. 
3241 South Halsted Sireet 

•m. VIctory ^9542" lr CAIumet 5-7287 
Kvautuvė atidarą nuo n vai. ryto iki 1:90 vaKaro pu madinuais lr 

ketvirtadieniu IK. Kitais vakaram iki 6 vai. vakaro. 
Nedėliomis uždaryta visą dieną 

Tas Budi'lkų <iazo ir Klekii-o^ bito* užmokamo* 
bo jokių ekstra mokesotų. 

• » » * » ^ ' 

Budriko Radlo Valanda klekylęno ketvirtadienio vakarą nuo (»:<»') 
|ki 7 vai. vakare Ig VVUKC radlo stotlos, 1450 kllocyclee. 

Se ,IA Z —— tf 
ir » i n1 

t 

\ ' 

http://Pouii.it


BttSflMOTia r>RATT0A7V CHICAGO, ILLINOIS 
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Šeštadienis, lapkričio 15, 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJ 

CHICAGOS ŽINIOS 
Miesto kova su gengsteriais 

X Kun. kleb. Ignacas Vaičiu
lis praneša, kad šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, Gary, 
Ind., 40 valandų atlaidai pra
sidės šį sekmadienį ir baigsis 
antradienio vakare. 

X ftv. Antano parapijos l»a*« 
nyčioje, Cicero, 111., lapkričio 
12 d. buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos už a. a. kun. Je
ronimo Vaičiiino sielą, minint jo 
12-tąsias mirties metines. 

X Kun. kleb. IR. AlbavuMaus 
40 metų kunigystes sukakties 
minėjimas ir šv. Antano para* 
pijos metine vakariene ruošia
ma gruodžio 14 d. šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, 111. Va
karienes biletus galite įsigyti iš 
anksto. 

Paul Ricca drauge su keliais - Svarbus pasitarimas. S. m.. ̂  ^ u ^ 
lapkn&o S d Reutl.ngen. ,vy-, u ž f l i H k l w i a i , m v o „„,,,„, į a . 
ko Vykdomosios \ arybos ,.as>- j m w ^ ^ 
tarimas au Vokietijos LB k r a 5 . . k b u y ( j ^ 
to valdybos atstovais p.p. I r.i u f a t a Gyventojams griežtai 
Zunde, B Staonatthl, J. M.- u ž l c 8 t a v R i k w . 
košium ir A. Venclausku. Buvo . *. -komas vadovaujančiu jų tarpe, aptartos galimybes ir pnemo- , , J ^ J 1 , , , , . ,. ;... - . buvo vel areštuotas. Neseniai 
nes bendradarbiauti politinėje, n o u W I / , A „ „ „ , , , . , .. ., 

. ,. , . .„ . pasklido gandai, kad jis vel pa-
ntormacijos ir lietuvybės įslai- , . . . . '*. „ ^ , i n t n \ 

. . . . i „* i • leidžiamas uz u&uata, nes rasta 
kymo srityse. Visais rupimais 

daryti įtakos, kad tokie sovie
tų agentų vizitai daugiau nesi-
kartotų. Londone apie tai buvo 
kalbama parlamente per posėdį. 

X Vyskupas V. Brizgys l*n-JRuau. ambasada buvo įspėta, 
kydamasis New Yorke, atvykęs ̂ a ( j t o k į e j o s tarnautojų vizitai 
į Balfo centrą paaukojo $100.00 nepageidaujami, o visiems sve-

DID. BRITANIJOJ 
Raudonieji „svečiai". Be

veik visi Anglijos didieji dien
raščiai pakelė nemažą triukš
mą, kai spalio 14 d. į Bradfordą 
atvyko Sov. Rusijos ambasados 
valdininkai J. Sychev ir J. O-
gordnen ir JKU* dvi dienas ap
lanke apie 40 svetimtaučių na
mų. Pirmoje eilėje jie lanke uk
rainiečius ir latvius. Pradžioje 
klausinėjo apie sovietinės fil-
mos įspūdžius, vėliau ragino 
grįžti į kilmės kraštus. Policija 
apie jų atvykimą buvo iš anks
to painformuota ir sekė kiekvie
ną jų žingsnį. Bradforde gy
veną lietuvių, latvių, estų, bal
tarusių ir ukrainiečių atstovai g p a u g d i n a m a s . Leidžiamas gruo 
spalio 27 d įteikė k o l e k t y v i n i , ^ m ė n k a l ė d i n i s numeris. ;terių bendradarbis ir toliau pa 
rastą Bradfordo atstovui britų V y k d o m o s . o s T a r y b o s v a r d u | s i 

parlamente Mr. Webb ir p r a š ė , j o g p i r m i n i n k a 8 K . Valkauskas 
„Kelei\bio-4 redakcijai pasiuntė 
nuoširdžių sveikinimų, palinkė
damas darbe sėkmės. 

Falsifikuoti kvepalai ir 
mirtis 

Chicagos policija gavo prane
šimą, kad dėl Baldino, 47 metų 
amžiaus unijos pareigūno, mir
ties galį būti kalti ir falsifi
kuoti kvepalai, kuriuos jis pla
čiai pardavinėjęs. Kriminalistai 
apgaulingai padaro dideles su
mas pinigų padirbdami pigius 
kvepalus pagal brangių firmų 
gaminius a rba - vieton išimtų 

klausimais pasiektas v siškas ^ i k o k i ų * * * » * £ « * J°, tikrųjų prancūziškų ir k t bran 
išlaisvinimui iš kalėjimo. Ta-1 gįų kvepalų įpildami menkaver 
čiau iš VVashingtono, iš Krimi-į ėius. Tardymas dėl Baldino mir 
nalinio skyriaus Teisingumo De't ies tebetesiamas. 
partamente, atėjo telegrama į! 

nuomonių vieningumas. 
— „Keleivis" vėl keliaus... Po 

ilgos pertraukos Mažosios Lietu j 
vos lietuvių laikraštis „Kelei
vis", turimomis žiniomis, jau 

Chicagą, kad reikia iškelti nau
ją, apeliacinę bylą teisme, sie
kiant, kad tas Caponės gengs-

vykstančiojo New Yorke Balfo 
vajaus proga. Ekscelencija pa
brėžė: „2inau kaip vargsta 
vargšai Europoje. Jiems vargą 
sumažinti leiskite ir man pri
sidėti. 

X Juozo Ališausko valgykla, 
kuri buvo prieš keletą mėnesių 
atidaryta 1400 S. 48 C t , Cicero, 
džiaugiasi daugelis valgytojų, 
nes joje gaunami visi lietuviški 
valgiai, kurių, per ilgus trem
ties metus daugelis ir vardus 
yra užmiršę. Net ir amerikie
čiai pamėgo jiems neįprastus 
lietuvių šeimininkių gamintus 
valgius. 

X Mrs. Stella Johnson-Pivo-
riūnaite, duonos kepyklos sa
vininkų Pivoriūnų duktė, Chi 
cagos Lying-In. ligoninėje per
gyvena sunkią vidurių opera
ciją. Linkime Stellai stiprios 
sveikatos. 

X Domą PetrutytS, Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijai surinku
si mažomis sumomis $91.50, šio 
mis dienomis gavo tos gimnazi
jos direktoriaus A. Giedraičio 
padėkos laišką ir vieną iš moks
leivių gyvenimo Liepholze foto 
nuotrauką. 

timtaučiams buvo pasakyta 

PRANCŪZIJOJE 
Lietuviška giesme Prancū

zijos žemėje. Lietuvių Šalpos 
tuoj kreiptis į policiją, jei kas Draugijos Mulhouse skyrius, va 

X Kolumbo Vyčių Kardinolo 
Mundeleiti kuopa Chicagoje iš
kilmingai paminėjo mirusius na 
rius, jų tarpe kun. P. Lapelį, 
Simą Žibą, Joną Paulių ir Vla
dą Urbit. Minėjimas įvyko Mar-
ąuette salėje. 

X Pasaulinio garso pianistas 
Andrius Kuprevičius, dabar gy
venąs Argentinoj, kviečiamas 
išpildyti programą gruodžio 28 
dieną Orchestra Hali — Chica-
goj. Tą koncertą ruošia Mar
gutis. 

X Lietuvaite — Hotpointo 
grožio karalaitė. Hotpointo įmo 
nėję, kur dirba daug tūkstan
čių darbininkų, lapkričio 7 d. 

nors juos ragintų prieš jų va
lią grįžti į namus. 

Vietos komunistai taipgi kė
lė triukšmą, sakydami, kad so
vietų svečiai turėjo būti su dė
kingumu pasitikti. Tačiau jiems 
atsakyta, kad svetimtaučiai ge
rai žino Sovietų ambasadą Lon
done ir reikale gali patys at
rasti kelią. 

— M. Bajorinas vėl perrink
tas. Spalio 25-26 d. Londone bu 
vo metinis Lietuvių Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas. Su 
važiavimas jau trečią kartą Cen 
tro Valdybos pirmininku išrin
ko M. Bajorina. 

— Išvyko Amerikon. Iš Brad 
fordo į JAV spalio 29 d. išvyko 
graži p. švitrų šeima: tėvai, mo 
čiutė ir sūnelis su dukrele. Ten 
juos atsikvietė jų gausūs gimi
nės. 

dovaujant kun. J. Petrošiui, su
ruošė lapkričio 2 d. mirusiųjų 
lietuvių pagerbimo šventę. Iš
kilmėse dalyvavo 21 lietuvis 
(80% skyriaus narių). Iškilmės 
buvo suruoštos Thanno mieste
lio kapinėse, 20 mylių nuo Mul
house. Thanno miestelis guli 

įmo. 

Kodėl skauda galvą? 

Krabai... vieton laikrodžio 
Biologijos fakulteto dekanas 

prof. Fr. Brovvn, J r., Chicagos 
Northwestern universitete pa
pasakojo, kad jis susekęs, jog 

KAS, KĄ IR KUR 

Šeštadienį pasibaigė smegenų 
ir nervų specialistų suvažiavi
mas Chicagoje. Įdomią paskai
tą laikė Cornell universiteto 
profesorius dr. H. Wolff. Jis 
tvirtina, kad tik maža dalis gal
vos skausmų paeina nuo tvin-
kimų, skaudulių galvoje. Dau
guma galvos skausmų, taip apie 
90%, yra iš žmogaus nepasise
kimų, rūpesčių, susigraužimų, 
neprisitaikymų prie gyvenimo 
sąlygų. Galvos skausmai, anot 
jo, daugiausiai kyla ne pačioje 
galvoje, o nosyje. Nervinio įtem 

X I Chicagą atvyksta Jurgis 
Jankus, šiomis dienomis gauta i te M a r i j a ) Marija. 

tarp kalnų. Ten ant kalno viršū p i m o p o v e i k y j e s u t į n s t a nosies 
nės stovi augštas susimąstęs m e m b r a n a ir atsiranda skaus-
kryžius. Tame kalne per pra
eitą karą žuvo beveik visas pul
kas prancūzų karių. Jų garbei ir 
tas kryžius pastatytas. Kaip 

— Kun. V. Andritiaka, MIC, 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
dvasios vadas, baigė išsiuntinėti 
pakvietimus į Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Chicagos Apskri
ties sidabrinę vakarienę, kuri į-
vyksta rytoj 6 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos salėje. Vakarienė
je dalyvauja šie lietuviai biznie
riai: Kazanauskas su žmona, 
Dan Kuraitis su žmona, S. Bal-
zekas su žmona, Bronė PivariiH 
nienė, Lon Laban su žmona, P. 
Metrik su žmona (Melrose 
Park) , John Pachankis su žmo
na ir kiti. Visus svečius lietu
viškai pavaišinsime. 

Dvi vertingos dovanos, kaip 
„door prize8",bus skiriamos per 
TT. Marijonų Bendradarbių va
karienę. Kiekvienas dalyvis prie 
durų galės gauti nemokamai bi-
letėlį, kuriuo galės gauti dova-

— Buv. Nepriklausomos Lie
tuvos Kariuomenės kariu lieme
niui. Lietuvių Sąjunga „Ramo
vė", veikianti kaip padalinys 
prie P.L.B. telkia visų laipsniu 
Nepr. Lietuvos Kariuomenės ir 
kitų valstybių kariuomenėse tar 
navusius lietuvius karius bend
rai kovai už Lietuvos ir viso 
demokratinio pasaulio laisvę ir 
gerovę. 

Norintieji į Sąjungą įstoti 
nar ia is , p ra šomi k re ip t i s š iuo 
adresu: L. S-ga „Ramovė", Chi 
cagos skyrius, 4700 S. Ridge-
way Av., Chicago 32, 111. 

Skyriaus Valdyba 

LIET MTEAS 

krabai savo išorinę spalvą k e i - \ ą Vakarienės šeimininkėmis 
čia pagal dienos laiką ir pagal y r a A # Juškienė ir P . Stanevi-
potvynius bei atoslūgius. Net ir fleng# 
ilgesnį laiką išimti iš vandens • 
jie daro tą patį, vidaus mecha- Studento Ateitininkų 
nizmui veikiant. Jie vykdo tai 
taip tiksliai, kad patyręs moks
lininkas iš jų spalvos gali laiką 
nuspėti. 

junga ruošia muzikos ir litera
tūros vakarą lapkričio 23 d. 4 
vai. p. p. Sakalų salėje Progra
moje dalyvauja solistė Pruden-
cija Bičkienė, Jonas Varnelis, 
aktorius Vitalis Žukauskas ir ra 

, šytojai Jurgis Jankus ir Aloy Raudonosios plunksnos 
a tneSe $ 6 , 4 9 8 , 8 3 5 ^ B a r o n ą * . Po programos bua 

Chicagoje pravedamas visuo- g t u d e n t i š k i p r i ešadventiniai šo-
menės (Community) fondo va 
jus, iš kurio remiamos labdaros 
organizacijos ir t. p. Vajus tę
sis iki lapkr. 24 d. Bedalinant 
raudonas plunksneles jau su
rinkta $6,498,835. Iš viso tiki
masi surinkti $9,700,000. 

kiai. 

— Antanas Rūkas, chicagie-
čiams jau pažįstamas iš savo 
darbų scenoje ir spaudoje, gruo 
džio mėnesį pasirodys su Lietu
vių Teatro premjera „Bubulis ir 
Dundulis", kurios jis yra au
torius ir režisorius. Scenovaizdį 
piešia dail. Viktoras Petravičius 
meninėje J. Kelečiaus dirbtuvė
je. Pagal dail. V. Petravičiaus 
eskizus E. Veličkienė gamina 
sceninius drabužius. Vaidina žy
mios Lietuvių Teatro sceninės 
jėgos: Stasė Kielaitė, Irena Ni-
vinskaitė, Ona Petravičiūtė, Al
fas Brinką, Kazys Gandrimas, 
Jonas Kelečius, Petras Mačys-
Mačinskas, Vacys Petrauskas ir 
Gasparas Velička. 

- vyrų choro nariai Edvar- B u y haunstetteniežių žiniai 

kiekviename pasaulio kampely 
je, taip ir čia rasime lietuvį 
a. a. A. Kriščiūną, kritusį pra
eitame (1944 m. gruodžio 13 d.) 
kare nuo kariškos skeveldros. 

Prie a. a. A. Kriščiūno kapo 
tarė žodį kun. J. Petrošius, pri-

visus brolius partiza
nus, kritusius už laisvę paverg
toje Lietuvoje, žiauriai nukan
kintus Sibire, žuvusius Korėjos 
kare ir Indo-Kinijos džiunglėse. 
Mirusieji buvo pagerbti tylos mi 
nute, sukalbėta maldos, sugiedo 

mas, kurs dažnai būna toks lyg 
tai būtų kilęs iš užkrėsto sinu
so. Galvos skausmus gali suda- Norėjo Šokti n u o t i l to 
ryti ir kaklo bei galvos muskulų Mae Howell, 38 m. moteris, 
mėšlungis. Normalus, ramus gy | (Ju kartu buvo sulaikyta, kai ji 
venimas yra pirmas vaistas nuo rengėsi Harrison gatvėje šokti 

nuo tilto. Pirrriu kartu ją su
laikė tilto sargai, kitu kartu — 
vienas praeivis. Moteris buvo 
suareštuota. Policija pareiškė, 
kad moteris jiems žinoma dėl 
girtavimo. 

galvos skausmų. 
[H 

žinia, kad į Chicagą atvyksta 
Jurgis Jankus, vienas žymiau
sių mūsų beletristų. Rašytojas 
dalyvaus studentų ateitininkų 
rengiamame literatūros vakare, 
kuris įvyks š. m. lapkričio 23 
d. Sokolų salėje. Chicagiečiams 
bus proga arčiau pažinti šį mū- — N w * valdyba. Lietuvių 
sų autorių, kurio raštais gėrėjo- S a l P o s Draugijos Mulhouse sky 

riaus naują valdybą sudaro: 
kun. J. Petrošius — pirminin-

Po to įvyko bendros lietuvių 
pamaldos našlaičių namų koply
tėlėje, kur pastoracinį darbą 
dirba kun. Petrošius. Per šv. Mi 
šias sugiedota lietuviškos gies-
mes. 

Siūlo sankcijas prieS Rusiją 
Respublikonų senat. Know-

land (Californ.) kalbėdamas 
Chicagoje per Amerikos Žibalo 
Instituto konferenciją, pasiūlė: 
jeigu Rusija nenustos rėmusi ag 
resorių Korėjoje, jai turi būti 
pritaikytos moralinės ir ekono
minės sankcijos. Chiang Kai-
sheko trupėms turėtų būti leis
ta pristatinėti ginklus kinų par 
tizanams, kas komunistus vers
tų daug karių paskirstyti pak
rančių sargyboms. Senatorius 
skatino priimti Chiang Kai-she-
ko siūlomus 35,000 karių ko
voms Korėjoje, ragino pravesti 
pilną Kinijos blokadą. 

mes ne vienas, 

X šv. P. Marijos Gimimo pa 
rupija lapkričio 16 d. švenčia 
sidabrinio jubilėjaus iškilmes. 
Pamaldos — iškilmingoji Suma 
10:45 vai. Jubilėjines šv. Mi
šias atnašaus kan. J . Paskališ
kas, parapijos klebonas. Pa
mokslą pasakys kan. V. Zaka
rauskas. Iškilmingas banketas 
6 vai. vak. parapijos salėje. Iš
kilmėse dalyvaus vyskupas V. 

rvyko grožio karalienes n n k l " Brizevs 
mai. Išrinkta lietuvaitė Connie 
Mitchell, gyvenanti Ciceroje. 
Kaip įprasta tokiu atveju, įmo
nės vadovybė gausiai ją apdo
vanojo — apie $2,500 vertės do
vanų. 

• Viskas raštinei, viskas na
mams; ar malonumui ar pro 
to darbams. Jums ne iš kelio 
užeit pas J. Karvelį, 3249 So. 
Halsted St, Chicago 8, UI., tel. 
DA 6-1136. 

X Aldona ir Vainutis Zika
rai, gyv. Brooklyn,. N. Y,, lap
kričiu 17 d. švenčia vienerių 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jų geri pažįsta
mi iŠ Chicagos sveikina juos ir 
siunčia geriausius linkėjimus. 

X Kristina Bartulis lapkričio 
16 d. 6 vai. vak. dainuos per 
TT. Marijonų sidabrinę vakarie
nę šv. Jurgio parapijos salėje. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

kas, K. Vaičiulis — sekretorius, 
Šidlauskas — iždininkas, S. Vi
sockas — valdybos narys. Re
vizijos nariai — Dumarkas, Gai 
lienė ir šeikis. Skyriuje vyrau
ja drausmė ir gražus sugyveni
mas. Tarp Elzaso gyventojų lie 
tuviai turi gerą vardą. 

— Nauja Lietuvių šalpos 
Draugijos valdyba. S. m. lapkri 
čio 9 d. visuotiniame Lietuvių 
Šalpos Draugijos Paryžiuje su
sirinkime išrinkta nauja valdy
ba, į kurią įeina: BaČkienė, kun. 
Jucevičius, Gravelis, Masiulis, 
Baranauskas. Taip pat išrinkta 
Revizijos komisija: Michelevi-
čius, Puškorius ir 2ibertavičius. 

— K. Backis, studijuojąs Pa-

Sudege du šoferiai 
Chicagos apylinkių šoferiai 

M. Lilly 30 m., ir E. True, 26 
m., vairavo sunkvežimius, ku
riais gabeno kiekvienas po 5,-
000 galionų gesolino. Jų sunk
vežimiai netoli Lemonto susi
daužė su sunkvežimiu, vairuo
jamu W. Niblo, 31 m. amžiaus. 
Užsidegė benzinas, liepsnos šo
vė 40 pėdų į orą, 200 pėdų ap
link sudegė visi augalai, suai-
žėjo gatvės grindinys ir abudu 
pirmieji šoferiai sudegė. Niblo 
areštuotas už? neatsargų vai
ravimą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiniiiiiiiii 
• Ar jau iftgyvenote penke

rius metus šiame krašte? Jei 
ryžiuje p^tini^moMųTitt- l t e iP' t e l t u r i t e telfle &W* ,JAV 

spalio 26-31 d. d. Europos Jau- Piktybe. Užpildyti pareiškimus 
nimo Parlamente Hagoje atsto- ip Paruofi« egzaminams Jums 
vavo lietuvius. P^es teis. J. Kutra, 2405 W. 

51st Str., tel. įPRospect 6-7238 
— Prof. Spiritaviclus su feno a r b a REpubiic 7-7321 (vak.). 

na lapkričio 6-tą išvyko i JAV. in jmilllll 

Studentes mokytojauja 
Atlikdamos praktiką 26 vy

resniosios Mundelein kolegijos 
studentės, besiruošiančios mo
kytojų darbui, pradėjo prakti
kos pamokas įvairiose miesto 
mokyklose. 

Sugavo plėšikus per 
45 min. 

Du plėšikai ketvirtadienį pa
grobė $6,670 iš First National 
banko Antiochijoje, 111. Pasi
naudodama per radiją duoda
momis direktyvomis, policija 
juos sugavo per 45 minutes. 

Nuostabu, kaip Kramtoma Guma 
Viduriu Laisvintąja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

das Zobarskas — Chicagos s tu 
dentų skyriaus pirmininkas ir 
Alfonsas Kerelis — „Lituanica" 
skautų tuntininko pavaduoto
jas, nors ir studijuodami Chica
go Tech. College, savo bran
gaus laiko dalį skiria aktyviai 
dalyvaudami kolektyve, kurio 
koncertas įvyks š. mėn. 15 d. 
8 vai. v. Sokol salėje. 

— Kūrėjų-Savanorių žiniai. 
Savanoriai-kūrėjai, gyvenantie
ji Chicagos mieste ir apylinkė
se, kviečiami susirinkti kariuo
menės šventės reikalu pasitarti. 
Susirinkimas įvyks lapkričio 16 
d. 12 vai. Pūčio svetainėje, 2548 
So. 69 Str. Komitetas 

— Brolių ir Seserų Lietuvių 
Susivienijimo Draugystė lapkri
čio 16 d. 6 vai. vak. rengia 
„šurum burum" balių E. Rim-

|kaus svetainėje, 1750 S. Union. 
Visi kviečiami į padengimą. 

Komisija 

— The Bishop's Resettlement 
Committee Archdiočese of Chi
cago, 228 N. La Salle Str., Chi
cago 1, 111., pajieško Venclovo 
šeimą, Joną, Eleną, Sigitą Sva
jūnus ir Guodą. Jie patys, ar ži
nantieji apie juos, prašoma 
kreiptis į komitetą augščiau nu
rodytu adresu arba paskambin
ti telefonu: ANdover 3-7080. 

Lietuvių Vasario 16 gimna
zijos vadovybė Diepholze, haun-
stetteniečių tos gimnazijos rė
mėjų būreliui paskyrė globoti 
II klasės mokinę Aldoną Cerne-
vičiūte, katalikę, gimusią ša
kiuose. JOE motina Stasė Čer-
nevičienė gyvena: Muenchen — 
Feldmoching, Reg. Lager, Bar. 
42 — 13. I. Petrauskas 
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• I K OUR LINE OP CHRIfTMAI AND 
KVKRV OCCAIION CAROi 

P t o M FKaaalIa 2 -11M 
WŠ a»0** C.O.D. Matt t PAcns Ordtrt 
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Twa Stores: 
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• Ola ta paslaptis, kurią, milijonai 
žmonių patyrS apie FEEN-A-MINT, 
ta modernią kramtomą gumą — vi
durių lalsvlntoja. Taip, todėl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lats-
vlntojai pradeda veikti perdaug ank
s t i . . . jau pačiame sldlvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintoji, kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikatai 
ir energijai reikalingą maistą. . . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, ji* 
veikla daugiausiai apatlnšj vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nusipirkit FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 26o, 60c ir 
tiktai 10c 

VAKARIENES BILIETU PLATINTOJAI 
Kas platina T.T. Marijonu Bendradarbiu Chicagos Apskrities 

ruošiamos vakarienes bilietus: 
Town of Lake: P. Turskiene, 4639 S. Hermitage; A. Gedvilas, 4639 

S. Hermitage; B. PivariunienS, 4622 So. Marshfield. 
18-toji par.: Pranciška Vaitkaite, 1626 S. Ruble Street. 
West Side: Marcijona Aitutiene, 2203 W. Cermak, P. Rainiene, 2342 

S. Leavit Tt. 
Brighton Park: pirm. Anelft Skrabutiene, 2439 W. 45th PI., 

Helen Sirvinskiene, 4541 S. Rockwell ir Jonas Kerolis, 2421 
West 45 Street; Peggy Zakaras, 4151 So. Artesian 

Bridgeport: pirm. P. Jančiauskaite, 840 W. 33rd St., Ag. Matulionie
ne, 3239 S. Lituanica, O. Baniene, 3308 S. Lituanica, M. Mel-
klen, 3248 S. Green St., A. Juškiene 3347 S. Lituanica ir E. 
Račiūnaite, 714 W. 30 St.; O. Jackiene, 6535 So. Fairfield. 

Cicero: pirm. V. MozerienS, Elz. Brazauskiene, 1400 S. Cicero A ve., 
A. Petkevičiene. 1409 S. 51st Ct., ir Teodora StučinsldenS, 
1329 S. 49 Ct.) 

Melrose Park: Kaz. Kontantas, 903 N. 20th Ave., ir Mrs. Skodžius, 
2001 Lake St. 

Visiems atsilankiusiems lapkričio 16 d. 6 vai. vak. \ Sidabrine 
Vakarienę — dv. Jurgio par. salėje iš anksto tariame ačiū. 

Kun. V. Andriuška, MIC, 
/ TMB Dvasios Vadas 

Tėvai Marijonai ir Teviį Marijonu Bendradarbių Chicagos Apskritis kviečia dalyvauti Jubiliejinėje vakarienėje sekm., lapkr. 16d., 6 v. v., Sv. Jurgio par. salėje 
Programoje kalbės J. E. vysk. VINCENTAS BRIZGYS, Lietuvos Konsulas, dr. PETRAS 
DAUŽVARDIS, kapt. LIONGINAS KUBLICKAS (pabėgęs į JAV per Švediją). 

mmimmmĖtimmmėmtm ———— 

Dainuoja — ONA PIEMENE, soprano. Tautiniai šokiai — ATEITIES šokėjai ir 
IAUNAMEČIAI šokėjai. Lauksime kiekvieno LIETUVIO šiame parengime atsilankyti I 
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