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Stalino gyvenimas ir mirtis 
JUOZAS PRITNSKIS 

Naujas veikalas pasirodė Antroji Stalino žmona buvo 
knygų rinkoje: 44The Life and Nadiežda Sergiejevna Alilujev 
Oeath of Stalin" (išleido Har-
per & Brothers, New York, 
pusi. 272, kaina $3.50). Jį pa
rašė Louis Fiseher, tas pats, 
kurs yra parašęs porą veikalų 
apie Gandhi ir kurs kolektyvi 

na, duktė revoliucionieriams pa
lankios šeimos, kur sustodavo 
Stalinas. Si jautri moteris gi
liai pergyveno kolchozuosna va
romų valstiečių vargą ir dėl to 
kilusį badą, dėl jų ginčijosi su 

A N I A N D A I L Y F R I E N D 
JDIENIS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 22, 1952 Price 5 cento VOL. XXXVI 

niame veikale "The God that: Stalinu, pagaliau, nepakeldama 
Failed" nupasakoja, kodėl jis, j visos tos prievartos, nusišovė 
pirma buvęs komunizmo šąli- j 1932 metais, turėdama 31 m. 
ninkas, vėliau pakeitė savo nu- amžiaus. Liko jos duktė Svet 
sistatymą. 

14 metu Rusijoje 

Autorius net 14 metų išgy-

lana, kurią Stalinas labai bran
gina. 

Stalinas vedė trečią žmoną, 
žydę, tazaro Kagarfovičiaus se-

veno Sovietų Rusijoje, turėjo šerį. 
progos keletą kartų kalbėtis su j , § ž u d g k o m u n i s t u daugiau 
Stalinu. Jeigu ankstybesni vei-. Į ^ k a s ^ ^ 
kalai apie Staliną (kaip Troc-

Siekdamas valdžios ir nore-kio "Stalin") parašyti iš atsi
minimų arba (prancūzų buv. 
komunisto Souvarino "Stalin") 
iš informacijų, susikaupusių da
lyvaujant partijos veikimo vir
šūnėse, tai Fischeris gausiai 
panaudoja jau išspausdintus 
paties Stalino pareiškimus, laiš
kus bei jį liečiančius veikalus. 
Autorius duoda čia vykusią 
santrauką, išrinkęs būdingiau
sius dalykus ir privedęs iki pa
skutinių dienų. 

Vienturtis batsiuvio sunūs 

Stalinas — girtuoklio batsiu
vio sūnus. Kai jis gimė, jo mo
tina turėjo 20 metų. Ji turėjo 
tris vaikus, bet du mirė ir Sta
linas išaugo vienintelis sūnus 
šeimoje. Gruzija, kur Stalinas 
augo, kitados buvo nušiaušta 
Džingis Chano, Tamerlano ir 
kitų. Ten buvo daug maišyto 
kraujo ir daug banditų, papro
čiai žiaurūs, tai atsiliepė ir į 
Stalino būdą. Provoslavų semi
narijos, kur mokėsi Stalinas, 
archyvuose užsiliko įrašas, kad 
Džugašvili (Stalinas) buvo ne
pagarbus ir grubus santykiuo
se su administracija. 

šešis kartus tremtas į Sibirą 

Išvytas iš dvasinės seminari
jos, Stalinas 1902—1913 me
tais buvo net šešis kartus iš
tremtas į Sibirą, kur ilgomis 
žiemomis daug skaitydavo, gau
dydavo spąstais žvėris ir daug 
miegodavo. Kalėjimuose ir iš
trėmime. Stalinas yra praleidęs 
8 metus ir penkis su puse mė
nesių. 

Spalio revoliucijoje Stalino 
vaidmuo nebuvo žymus. Į val
džios viršūnes Stalinas prasi
veržė žiauriai nesiskaitydamas 
su priemonėmis. Pavyzdžiui, ar
timais Stalino draugais buvo 
gruzinas A. Jenukidze, Sovietų 
vyriausybės sekretorius, ir L. 
Karachanas, armėnas, užsienio 
reikalų komisaro padėjėjas. 
Juodu Stalino kambariuose val
gydavo ir gerdavo. Vėliau juo
du Stalinas įsakė sušaudyti. 

Stalino motina ir t rys žmonos 

Stalino šeimos gyvenimas ir
gi neturėjo reikiamos šilumos. 
Po to, kai apleido seminariją, 
savo motiną teaplankė tris kar
tus : 1921, 1927 ir 1935 metais. 

damas ją išlaikyti, Stalinas ne
siskaitė su priemonėmis. Tei
singai knygos autorius pastebi: 

— Stalinas išžudė daug di
desnį skaičių komunistų, negu 
bet kas kitas pasaulyje. 

Yra reikšmingų faktų. Pa
vyzdžiui, 1936 m. Stalinas nu
sifotografavo su 6 metų mer
gaite Markizov. Ji buvo atne
šusi Stalinui gėlių. Fotografijo
je matėsi ir buriatų-mongolų 
respublikos komunistų partijos 
sekretorius Erbanov. ši foto
grafija buvo plačiai spaudoje 
naudojama, kad parodytų, kaip 
Stalinas myli vaikus. Praslinko 
metai ir tos mergaitės tėvas 
Markizov drauge su minėtu Er-
bairovu buvo sušaudyti paties 
Stalino įsakymu. 

Komunistai garsina savo 
"laisvės" konstituciją, tik tyli, 
kad iš 27 žmonių, kurie sudarė 
tą konstituciją 1936 metais, jau 
1938 metais buvo sušaudyta 
net 15. Iš Litvinovo laikais bu
vusių ambasadorių buvo sušau
dyta vienuolika, o dvyliktas 
Nicoje pats nusižudė. 

Stalino prasitarimas apie 
kolektyvizaciją 

O kiek žuvo kaimiečių per 
kolektyvizaciją? 1942 m\, kai 
Churchillis susitiko su Stalinu, 
vieną naktį Churchillis paklau
sė Stalino: 

— Pasakykite, ar šio karo 
įtempimas jums asmeniškai yra 
taip sunkus pakelti, kaip ūkių 
kolektyvizacija? 

— O, ne, — atsiliepė Stali
nas. — Ūkių kolektyvizavimas 
buvo baisi kova. 

— Aš manau, kad tai buvo 
sunkus dalykas, nes jums rei
kėjo susidurti ne su keletą 
tūkstančių aristokratų ir ponų, 
o su milionais mažųjų žmonių... 

— Su milionais, — pratarė 
Stalinas, laikydamas Churchil-
lio ranką. — Tai buvo baisu. 
Tai tęsėsi ketverius metus. 

Taigi — net kruvinajam Sta
linui valstiečių likvidavimas ne
buvo lengvas. 

Nebuvo fronte 

Susitiko 2 Vokietijų delegacijos 
Būta privačių pasikalbėjimų, žada įrįžti už 3 savaičių. 
—• Pirmiau svetimų kariuomenių išėjimas, tik paskui 
rinkimai. — Delegaciją apmetė supuvusiais kiaušiniais 

BONN, rūgs. 22. — Rytų Vokietijos parlamento delegacija 
atvežė į Bonn pasiūlymus dėl Vokietijos suvienijimo ir tikisi greit 
sugrįžti rimtoms deryboms. 

Delegacija praleido Bonnoje 

Politika ir vedybos. Jugoslavijos diktatorius Broz-Tito prieš kiek laiko vedė trečią žmoną, bet 
įvykį atidengė tik Jugoslavijoje besilankančio anglų užsienio reikalų ministro Edeno iškilmingo pa
vaišinimo proga. Kairėje matosi Edenas, dešinėje—Tito, o viduryje --naujoji Tito žmona, buvusi par
tizanė, artimas jo Karinio štabo narys. (INS) 

i 

Anglies pramone 
apseis be streiko 

WASHINGTONAS, rūgs. 22. 
— šiemet anglies pramonė savo 
santykius su darbininkais su
tvarkė be streiko. Angliakasių 
unijai jau pasisekė atnaujinti 
darbo sutartis su į vieną sąjun
gą organizuota antracito pra
mone ir šiaurinės dalies minkš
tųjų anglių kasyklų savinin
kais, paliekant už susitarimo ri
bų tik pietinės krašto dalies 
minkštųjų anglių kasyklas, šios 
dar neapsisprendė ką daryti: 
leisti vykti streikui ar priimti 
kitų savo kolegų jau suteiktas 
darbininkams sąlygas. 

Minkštųjų anglių kasyklų 
darbininkų dienos uždarbis pa
didinamas 1.90 dol., o darbda
vių Įnašai pensijų fondui pake
liami 10 cnt. už iškastą toną. 

Kasyklų savininkai teigia, 
kad prašys leidimo pakelti ang-

Senesni gydytojai karo tarnybai 
Pirmiau bus šaukiami tie, kurie nėra tarnavę 

j paskutiniame kare 

30 valandų, kurios buvo pilnos 
užgaulingų demonstracijų ir į-
temptų privačių pasitarimų ,su 
vakariniais vokiečių politikais. 
Rytiečius oficialus sluogsniai 
sutiko labai šaltai ir formaliai 
— vyriausybė jų nepriėmė, bet 
privačiai vyko ilgi posėdžiai su 
įvairių partijų vadovaujančiais 
politikais. Svečius globojo par
lamento pirmininkas, kuriam 
ir įteikti rytiečių pasiūlymai. 
Rytų delegacijai vadovavo mi-
nisterio pirmininko pavaduoto
jas Otto Nuschke. 

Atvežti pasiūlymai mažai kuo 
tesiskiria nuo tų, kurie jau bu
vo minėti komunistų kalbose ir 
jų spaudoje. 

Pirmasis Vokietijos vienijimo 
žygis turėtų būti JAV, D. Bri
tanijos, Sov. Rusijos ir Prancū
zijos pasitarimas, kuriame tu
rėtų dalyvauti Rytų ir Vakarų 

baigti. Kariuomenių ištraukimas 
būtų pats paskutinis aktas. 

Rytų Vokietijos delegacijos 
pasirodymą viešumoje lydėjo 
nedraugiškos demonstracijos: 
apmėtymas supuvusiais kiauši
niais ir pomidorais, įžeidžią prie 
kaistai ir šūkiai, mėtymas la
pelių, kur buvo surašyti komu
nistų žiaurumai R. Vokietijoje. 
Delegacija atvyko ir išvyko au
tomobiliais. 

VVASHINCTONAS, rūgs. 22. — Tūkstančiai gydytojų ir dan-' Vokietijų atstovai. 
tų gydytojų fį rudenį ir kitą pavasarį bus pašaukta karinei tar
nybai 2 metams. 

••• • Korėjos karui prasidėjus ir 
gydytojų mobilizacijos įstaty
mą išleidus, 50 metų dar netu
rį gydytojai ir dantistai turėjo 
registruotis karinei tarnybai. 

susirūpinęs , 
i 

Nixon fondu 
NEW YORKAS, rūgs. 22. — Tačiau įstatymas numatė, kad 

lies kainas ar panaikinti ang
lims kainų kontrolę. 

Į 

Kada karas bus 
neišvengiamas? 

PARYŽIUS, rūgs. 22. — Le 
Monde dienraščio redaktorius 

Prezidentiniai kandidatai vakar 
kalbų nesakė. Stevensonas pra
leido dieną New Yorke besitar
damas su partijos veikėjais ir 
pietaudamas su kardinolu Spel-
lman, o Eisenhowe*is buvo St. 
Louis ir rinko žinias ką dary
ti su sen. Nixon, kuris per du 
metu yra priėmęs iš. privačių 
asmenų 18,235 dol. savo politi
nei veiklai finansuoti. 

Karo metu, nors Stalinas ir 
buvo vyr. karo vadas, per vi
sus ketverius metus nė karto 
nebuvo nuvykęs į frontą. Pla
nuoti užsidarius prabangiose 

Tuos pinigus jam davė 76 as
mens, kurių pavardės ir aukotos 
sumos vakar paskelbtos. Pasa
kyta ir kokiems tikslams pini
gai išleisti, bet Eisenhoweris no
rįs, kad Nixon įrodytų, jog nė
ra asmeniškai pasipelnęs. Jei to 
negalėtų padaryti, sakoma, kad 
Eisenhovveris paprašysiąs Nix-
on atsiimti savo kandidatūrą vi-

teigia kad Rusijos-Amerikos c e p r e z i d e n t o pareigoms, 
karas dar esąs išvengiamas, bet 
jei šaltasis karas (kas yra ne 
kas kita, kaip ginklavimosi 
lenktynės) užsitęs, karas pasi
darys nebeišvengiamas. 

Stalinas ikšiol pasirodė esąs 
labai išmintingas politikas, ne
praktikuojąs rizikingų žygių. 
Redaktoriaus nuomone, Rusija 
karo neprovokuos iki pavojingo 
taško. Ar galima su Rusija su
sitarti, jis pasakyti negalįs, bet 
bandyti reikėtų. Jis įsitikinęs, 
kad JAV su Maskva tartis ne
nori. Taip, laikui bėgant ir gink 
lavimosi lenktynėms bevyks-
tant, gali susidaryti nebeišven
giamo karo aplinkybės. 

pirmiausiai bus imami tie, ku-

Paskui turėtų sekti svetimų 
valstybių kariuomenių išvedi
mas iš visos Vokietijos. 

Po to jau slapti ir laisvi rin
kimai į parlamentą ir vienos 
parlamentui atsakingos vyriau
sybės sudarymas. Būsimoji Vo
kietijos santvarka neturėtų 
daug kuo skirtis nuo VVeimaro 

rie savo mokslą išėjo su vai- respublikos. 
džios parama ir pereito karo Uždarų neoficialių pasitari-
metu tarnavo kariuomenėje ma 
žiau negu 21 mėnesį, šitoji ka 
tegorija jau baigiasi ir tenka 
imti gydytojus, kurie savo mok- daroma išvada, kad vakariečiai 
slą baigė be valstybės paramos yra linkę viską išsiaiškinti. 
ir niekada netarnavo kariuome
nėje. Kadangi veteranai negali 
būti imami, tol, kol yra nevete-
ranų, tai kariuomenėn bus pa
šaukta visa eilė senesnių gydy- siūlytosios skiriasi tuo, kad ry
tojų. 

Jis net neatvyko į savo moti- ' Kremliaus slėptuvėse buvo sau
nos laidotuves: kai ji mirė 1937 jg iau . . . 

Teherane, vienų vaišių metu, 
Stalinas pripažino, kad be ame-

metais, teatsiuntė tik vainiką. 
Stalino pirmoji žmona, Kot-

rina Svanidze, gruzinė, buvo 
tikinti, garbino Dievą, kai jos 
vyras skelbė ateizmą. Ji mirė 
1907 m. džiova, palikdama sū
nų Jobūbą. Jį išaugino Kotri-
nos tėvai. Paskutinio karo me
tu pateko i vokiečių nelaisvę, 

rikiečių produkcijos karas būtu 
buvęs praloštas. Būdinga, kad 
tame pat Teherane Stalinas iš
kėlė mintį, jog po karo reikia 

• Areštuotas Faruko buv. pri
vatinis sekretorius kai gr]Žo į 
kraštą iš Libano. Areštavo Egip 
to armija. 

drauge pažymi, kad šeima jam 
neatneš*ė meilės, užkariavimai 
nelaimi jam draugų ir tas ga
lingiausias pasaulio žmogus nė
ra laimėjęs nė vienos širdies. 

Kas bus Stalino įpėdinis? 

Apie Stalino mirtį autorius 
spėliojimų nedaro. Kalbėdamas 
apie Stalino įpėdinį, autorius 
pažymi, kad policinės valstybės 
paskutinis išsivystymo laipsnis 

Čaplinas gali 
prarasti Amerikg 
LONDONAS, rūgs. 22. — 

Anglų spauda džiaugsmingai 
sveikina į salas po 21 metų ne
buvimo atvykstantį Čapliną, ku
ris vos ant laivo užlipęs suži
nojo, jog gali nebeturėti teisės 
grįžti į JAV, kurių pilietybę y 
rą atsisakęs priimti. Čaplinas 
yra gimęs Anglijoje. 

Jo vardas dažnai buvo riša
mas su komunistiniais reika
lais. Emigracinėms įstaigoms 
duotas įsakymas ištirti t ar Čap
linui kaip svetimšaliui beleisti 
grįžti į JAV, nors išvykstant jis 
j r a gavęs leidimą grįžtf. 

sušaudyti 50,000 vokiečių k a r i - . y r a tada, kada policijos galva 
tampa valstybės galva. Iš čia 
jis pramato galimybės Bėriai 

ninku ir technikų.. . 
— Stalinas yra vienintelis 

ir Molotovas. Gali jie visi pra
džioje sudaryti triumviratą, kol 
vienas iš jų išstums kitus, kaip 
tai savo laiku padarė Stalinas. 

Privilegijuota klasė 

Dabar gi Rusijoje Šeiminin
kauja diktatoriaus pataikūnų 
smetonėlė, kuri sudaro privile-

Švedai vakar 
rinko parlamentą 

STOCKHOLMAS, rūgs. 22.— 
Vakar vyko Švedijos parlamen
to rinkimai. Priešrinkiminė 
kampanija buvo panaši į visas 
kitas: jokių aistrų, nes nėra di
delių ginčų tarp partijų. 

Manoma, kad socialdemokra
tai ir šį kartą laimės daugumą, 
kad komunistai praras kelis at
stovus (turi 11) ir kad liberalų 
partija pasidarys stipriausia 
opozicijos partija. Užsienio po
litika nepasikeis. H 

Naguib prašo 
tautos kantrybes 

KAIRAS, rūgs. 21. — Egip
to premjeras prašė savo tautie
čių kantrybės 6 mėnesiams — 
per tą laiką jis manąs pravesti 
žemės reformą, išvalyti politinį 
gyvenimą nuo nesąžiningų asme 
nų ir perorientuoti Egipto užsie
nio politiką. 

Reikia suprasti, kad per 6 
mėn. jo vyriausybei pasiseks mi 
nėtais klausimais visus planus 
išdirbti ir po to jau tauta galė
sianti spręsti ar siūlomu keliu 
eiti ar ne. 

Karas sustiprinęs 
Rusijos prestižą 

• 
LONDONAS, rūgs. 22. — 

Anglų parlamento atstovas 
Crossman, vienas kairiųjų dar-
biečių ir artimas Bevano bend
radarbis, teigia, kad Stalinas 
neseniai esąs pasakęs vienam 
italui (manoma, kad parlamen
to atstovui Nenni, kurh šią va
sarą buvo Maskvoje ir matėsi 
su Stalinu), jog Korėjos karas 
sustiprinęs Rusijos prestižą. 

JAV ambasadoriai 
renkasi posedin 
LONDONAS, rūgs. 21. — Čia 

renkasi į konferenciją JAV am
basadoriai Sov. Rusijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir 
D. Britanijoje. Ambasadorius 
Kennan iš Maskvos jau atvyko. 
Tariama, kad tai eilinė informa
cinė konferencija — nuomonių 
ir žinių pasidalinimas žodžiu bei 
taktikos suderinimas psichologi
niu atžvilgiu. 

i 

• Jordano-Izraelio pasienyje' 
vėl apsišaudyta. Nušauti esą 4 
žydai, sužeisti 2 arabai. 

• Filipinuose drebėjo žemė, 
bet žmonių aukų nesą. Žemės 
drebėjimą vakar užregistravo 
Pordham universiteto New Yor 
ke seismografai, bet drebėjimo 
vietos buvo tik spėjamos. 

• Madraso provincijoje Indi
joje vėl nusimato badas, nes 
sausra sunaikino derlius. Cent-

KAIRAS, rūgs. 21. — Seniau-j r i n ė vyriausybė rengia pagalbą, 
sio islamo religinio mokslo židi-Į • Čekoslovakijos moterims 
nio, Al Azhar teologinės mokyk i patarta nekalbėti viešose vieto-
los Kaire rektorius pakeistas Įse ką dirba jų sūnūs ir vyrai, 
nauju žmogumi, nes senasis bu
vo paskirtas karaliaus Faruko 

mų rezultatai nepaskelbti, bet 
iš rytiečių pasakymo, kad jie 
gali sugrįžti po trijų savaičių, 

Pabrėžtina, kad Nuschke de
legacijos pasiūlyta Vokietijos 
vienijimo tvarka nuo JAV, Ang 
lijos ir Prancūzijos Maskvai pa 

tiečiai nori pradėti tuo, kuo va
kariečiai nori baigti: Vakarai 
nori, kad pirma būtų laisvi rin
kimai vienai Vokietijos vyriau
sybei sudaryti, o tik paskui 
4-rių okupantų ir Vokietijos at
stovų konferencija okupacijai 

• n imi > -r—sĮBMTI xt . ' i . t—LT—g= 

Modernina? 

Korėjos fronte 

kur, Fischerio tvirtinimu, j is , laisvas žmogus Rusijoje, — pa- tapti Stalino įpėdiniu. Kiti jo 
nusižudęs. I brėžia knygos autorius; bet du konkurentai — Malenkovas | to jais ir mechanikais. 

SEOULAS, rūgs. 22. — Ko
munistai Korėjos fronte tebėra 
aktyvūs; puldinėja įvairiose vie 

gijuotą klasę, kurių vaikams ^ a r t i l e r i j o s i r t a n k ų r e m i a . 
prieinamas augštasis mokslas m į N į e k o į d o m e s n i o n ė r a l a i . 
ir tuo būdu ateities vadovau
jamos pozicijos, o darbininkų 
ir valstiečių vaikai nukreipiami 
į technines mokyklas būti kol- abejose pusėse, nes tai yra kai-
chozų vadais, traktorių vairuo- ,va, kurią kažkodėl abi pusės 

ir, matyt, nebuvo priimtinas 
naujiems Egipto reformato
riams. 

To universiteto vyriausioji 
ulemų taryba leidžia įsakymus 
visiems mahometonams religi
jos ir papročių reikalais. Ikšiol 
tas rabinatas buvo labai orto
doksiškas ir gynė papročius, ku 
rių daug kur nebegalima laiky-

nes visur esą pilna šnipų. 

Kalendorius 
Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas Vi* 

lanietis. Senovės: Virmantas ir 
Mantautė. 

Rugsėjo 23 d.: šv. Linas, po
piežius. Senovės: Kernius ir 
Baumilė. 

Oras Cliicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šaltoka. 

Temperatūra apie 68 laips-
tis. Naujasis rektorius esąs pa-jnius. 
žangesnių palinkimų. | Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:50. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Ties šiaurės ašigaliu pereitą savaitę skraidė JAV aviacijos 

transporto lėktuvas su 86 asmenimis. Lėktuvas atskrido iŠ Thu-
le bazės Grenlandijos saloje. Įdomioje kelionėje dalyvavo spau
dos ir radijo atstovai, kurie pirmą kartą buvo nuvežti i Gren
landiją pastatytos bazės pamatyti. 

—Korėjos paliaubų derybos aštuntą kartą atidėtos vienai sa
vaitei. Vakar sąjungininkai numušė 4, sužalojo vieną priešo 
lėktuvą, šį mėnesį priešas jau yra netekęs 49 lėktuvų. 
* -—Popiežius Pijus XII jau pasveiko ir pradėjo priiminėti lan
kytojus. 

—Kalifornijos stenografistė Chadrik vakar perplaukė Cata-
lina kanalą per 13 vai. 47 min. 

mėję, o prie Chorwon prarado! — J A V plieno magnatai pradeda nepalankiai atsiliepti apie 
svarbią kalvą, kurią neseniai! Schumano planą. Matyt, kad jaučia padidėsiančią konkurenci-
buvo pasigrobę. Aukų čia būta ją tarptautinėje rinkoje. 

— Kinijos vyriausybė sutiko, kad Indija turėtų konsulatą Ti
beto sostinėje Lhasoje. Okupuoto Tibeto santykius su užsieniais 
dabar tvarko Peipingo komunistų vyriausybė. •brangina. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
«?< mą dr. Colney lietuvių valandė

lę padaryti pranešimų bendruo 
menes gyvenimo reikalais. Į 
redakcinę radijo valandėles ko
misiją išrinkti dr. Colney, dr. 
Šmulkštys ir Petrauskas. Jau 
du šeštadienius buvo padaryti 
per radiją bendruomenei prane* 
Š i m a i . 

Valdyba ilgai svarstė, kaip 

Worcester, 
Naujos viršininkes parapijos 

mokyklose 

Dvi naujos viršininkės paskir
tos mūsų lietuvių katalikų pa
rapijos mokyklose. Sesuo Per-
petua yra naujoji viršininkė šv. 
Kazimiero parapijos mokykloj, 
kur nuo 1924 mokytojomis yra 
šv. Kazimiero seserys. Tą mo
kyklą dabar lanko 330 mokinių, 
kuriems dėsto 10 kazimieriečių. 
Sesuo Perpetua ėjo viršininkės 
pareigas VVorcesteryje nuo 1928 
iki 1931 metų. Paskui grįžo į 
Chicagą, o dabar Ve\ VVorces
teryje. 

Sesuo Genevieve yra viršinin
kė Aušros Vartų parapijos mo
kykloje. Šioje parapijoje moko kamam lituanistikos mokyto- ! tuvių Tremtinių Bendruomenės 

I yra suorganizuota 4 būreliai lie j Ryžt ingos m o t e r y s 
; tuvių Vasario 16 gimnazijos mo | Grailvillėje, esančioje netoli 
kinių išlaikymui. jLoveland, O. pravesti kursai 

I jaunoms , moterims, pasauliečių 
Vaiku darželis į apaštalavimo narėms. Kursuose 

I •• • 

Kun. kleb. K. Bičkausko pa-Į^r 
stangomis šiais metais pastaty-'i 
tos vaikų darželiui naujos pa-| 
talpos ir parapijos salė išdeko-) 
ruota. Statybos darbams vado-) 
vavo naujakuris inž. Vytautas 
Bičkus, Naujųjų vaikų darželio 
patalpų šventinimo iškilmės bu-

dalyvavo 195 jaunos moterys iš 
30 valstybių. Buvo atstovių net 
iš Afrikos, Argentinos, Austra
lijos, Austrijos, Kanados, Čilės, 
Kinijos, Vokietijos, Olandijos, 

•=*z: 

padėti lituanistikos mokyklai , vo rugsėjo 7 d. Ta proga buvo 
sėkmingiau darbuotis. Juo la-, pasakyta keletas kalbų, be to 
biau ,kad gautos patalpos nėra buvo meninė dalis. Soli 
darbui pakankamos. 

Švietimo reikalais besičūpinan 
Blčkienė padainavo kelias solo 
dainas, kurios buvo pelnytai pa

čiam Petrauskui pavesta šure-1 lydėtos dideliu rankų plojimu, 
gistruoti visi augštesniąsias mo i Tautinių šokių grupė pašoko 3 
kyklas lankantieji mokiniai, senoviškus tautinius šokius. Pa 
kad. susidarius atitinkamam rapiečiai savo aukomis stengia-
skaičiui mokinių būtų galima'si statybos išlaidas padengti, 
sudaryti sąlygas valdžios apmo- — Rugsėjo 21 d. vietos Lie 

jui high school gauti. Kitur,jau 
lietuviams tas yra pavykę "išsi
kovoti. 

Taip pat buvo aptarti būdai 

Jėzaus Nukryžiuoto seserys iŠ 
Brockton, Mass. Sesuo Gene
vieve pirmiau buvo seserų vie
nuolyne Brockton, Mass. Auš
ros Vartų parapijos mokyklą 
lanko 125 .mokiniai. 

9 delegatai vyčiu seime 

Worcesterio vyčių dvi kuopas 
atstovavo 9 delegatai seime Day 
ton, Ohio. 

116 vyčių kuopą atstovavo 
Shirley Miiler, Helen Daltwas 
ir Anna S. Miiler; 26 vyčių 
kuopą atstovavo Stanley VVa-
lant, Katherine M. Yakutis, įskaitys į privalomus skyrių mo 
I^ouise Gražulis, Emily Ceraš- kesčius LOKui iš VVaterburio 
ka, Angelą Sarapas ir Adelė I skyriaus. Tai antra suma iš 
čereška. 

pastangomis* čia bus Lietuvių 
Tautos Šventės minėjimas, ku
ris prasidės iškilmingomis 11 
vai. pamaldomis šv. Pranei* 

ir sėkmingesniam tautinio soli- kaus lietuvių parapijos bažnyčio 
darumo įnašų surinkimui. Tau- je . . Vakare 6 vai. parapijos sa-
tinio solidarumo įnašams rinkti lėje aktas. Programoje: dr. Gr. 
komisijos sudėtis buvo vėl žy- Valančiaus paskaita, deklamaci 
miai praplėsta. 

Paskutiniame savo mėnesi
niame posėdyje VVaterburio 
Bendruomenės valdyba, prašant 
LOKui pagelbėti iš skyrių pi
nigais .nutarė paremti LOKą 
duodant 150 dol., kuriuos vėliau 

t 

Hondūru, Vengrijos, Indonezi
jos, Japonijos ir Filipinų. 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ." 

Vir.NINTfclifc LIETUVIŠKA }8TA!GA SOUTH SlDEJE, 
KURI PATARNAU.IA VISOKIU UOSIŲ A P D R A U p p S E I 

Me*» atstovaujame atsakoinlngas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas mūsų kltjcntas visados apsaugotas, jcl kam įvyksta kokia nelaime. 

F1BE—AUTOMOBILE—LIABILITIE8—PBEVfiNTION 
IR ACCIDENTS. 

6 3 2 2 S O U T H W E S T E R N A V E . Telef . P R o s p e c t 6 -5162 
A g e n t ū r a y r a C H A S . P . K A L pr iež iūroje # 

Tel. ofiso HE. 4-6099, rez. PR. 0-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1957 W . Garf le ld B i r u . 

VAL.: 1 ~ « Ir 6—1 
šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

Išskyrus kėtvirtad. Ir sekmad. 

, ^ = 
— 

ANTANO NAKO 
(baigę* Kauno Konservatorijos fortepijono kl. .su pedng- skyrium) 

MUZIKOS STUDIJA 
Pianino Pamokos 

Drauge -dėstomi Muzikos Teorijos ir Harmonijos pagrindai 
Priimami nauji mokiniai. Studija vedama lietuviškoje dvasioje, 

4719 So. rtaplewood Av. Tel. YArds 7-24ą0 
UŽSIRAŠYTI KASDIEN NVO 5 VAL;. IKI 7 VAU VAKAUO £ 

Užaugino didžiausą gėle 

Agota A. Luckasavage, 45 

VVaterburio LOKo finansams 
paremti. Pirmu kartu LOKa* 
gavo stambią sumą iš Bendruo
menes Šventes, kurios metu da 

Providence St., užaugino "dah- lyviai, gausiai suaukojo LOKo 
lia", kuri turi 10 pėdų ir 7 col., organizaciniams reikalams, 
augštumo. Agota Luckasavage | Koresp. 
jau per 12 metų augina savo; 
darže "dahiias". Jos paveikslas Indiana Harbor, Ind. 
stovint šalia augštos "dahiios 

Parama Vasario 16 gimnazijai 
Mokytojo Alg. Markevičiaus, 

3721 Butternut Str., E. Chica 
go, Ind. .pastangomis čia jau j 

tilpo VVorcester Telegram laik-
kraštyje. 

Taps slauge 

Carolyn M. Listaite, 657 Mil-
bury St., baigus Commerce 
High School, įstojo į City Hos-
pital School of Nursing moky
tis slauge. 

Mirimai 

Šiuo metu negailestingoji mir 
tis aplankė daug VVorcesterio 
šeimų. Netikėtai mirė" jauna 
dukrelė Marilyn P. Parulis, 5 
metų, duktė Jono ir Adelės Pa
ruliu. Pamaldos įvyko šv. Kazi
miero parapijoje .laidotuvės šv. 
Jono kapinėse. VVilliam L. Mik 
lusis, Dorchester st., mirė rug
pjūčio 31 d. Pamaldos buvo šv. 
Kazimiero bažnyčioje, laidotu
vės — šv. Jono kapinėse. Char
les J. White, 55 metų mirė rug
sėjo 1 d. darbe. Pamaldos — 
a.usros Vartų bažnyčioje, laid^ 
t u vės - - šv. Jono kapinėse. An
tanas Spirkovvich, 38 metų, štai 
ga mirė darbe. Pamaldos Aud
ros Vartų bažnyčioje. Dar mi
rė Salomėja Johnevicz ir Nata
lija Katkauskas. Laidotuvės 
iš šv. Kazimiero bažnyčios. P. 

Waterbury, Conn. 

>os ir sep įves lietuvių liaudies 
dainos, kurias demonstruos J. 
Būga. Įėjimas nemokamas. 

— Parapijos vakarienė šiais 
metais bus spalio 19 d. vakare. 
Teko patirti, kad vakarienės 
metu bus įdomi meninė progra
ma, nes jau daromi pasiruoši
mai. 

— Z. Moliejaus vadovaujami 
mas scenos mėgėjų būrelis pra
dėjo ruoštis naujam vaidinimui. 
Žada pastatyti Grušo "Tėvas". 
Repeticijos jau daromos. Yra 
vilčių, kad p. Z. Moliejus su 
savo mėgėjais ir šiais metais 
scenoje sėkmingai pasirodys. 

— Bronius Andrijauskas, nau 
jakuris ,apie 30 metų amžiaus, 
sunkiai susirgo nervų liga ir yra 
patalpintas Vv'ęs.tfįeįd,. Ind., sa
natorijoje. J. Ervydis 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, j o c b u v o laikai kada už dolerį ga l ima b u v o 

pirkti daug daugiau ka ip š iandien! Todėl m u m s tikrai m a l o n u pa
aukoti š iuos baldus, kur ių kainas ne įmanoma padvigubinti , š iomis 
kainomis, kur ios buvo "anais gerais laikais". Užeikite š iandien pat 
ir įs it ikinsite! 

D I E N Ą 
S O F A 

N A K T l - L O V A 

Sof a-Lova Miegojimui 
Sukonstruota iš sunkiųjų spyruokl ių 

ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iš 
d irbtuvių kas spalvingiausią ir prakt iš 
kiausia. J ū s turės i te daug daug m e t ų 
džiaugsmo* Ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos- lovos 
su aukštesnėmis atramomis . 

. L I E T U V I S S T A N L E Y R I M K U S , V E D Ė J A S 

Abiejų kainos po $*IQ.OO 
Nere ik ia įmokėt i w O 

tel .: Ofiso vi .7-6583, res.KE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAI-, i 1—8 popiet Ir 7—8 • . vak. 
trečiai Ir sekmad. ofisas uždarytas 

ftefitad. tik nuo 1—I ral . pop ie t 
Rezid. 8241 W. 66TH PLAOE 

Tel.: Ofiso HE 4-5849 rez. HE 4į2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 

, I Vai.: Pirm., ketvir., Pcnkt. 1-4 Ir 7-9. 
Antr. 1-5; Treč. ir šešt. pagal lutarties 

" •' | t 

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-8886 

DR. G. J. BYUITIS 
\ iilteiih, valkų, nervų gydytojas 

DR. )3NAS VALAITIS 
G i J ) V T O . » A ^ I F C H I R U R G A S 

4«138 So. A r c h e r A ve . 
(«)»«' • .!lff)i "in \ v e Maifvt.kam.p.) 
Vai. antrai , J-4, 8-8; Sefitad. 1-5-; 
pln. t. I. ii Kv'tvlit. 6-8; trečiad. ir 

pnnM. L l : * M tik suBitarus. 

Pirmadienis, rugsėjo 22 d., 1952 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24tb S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-t778 

Ofiso telef fonas Vlrglnla 7-1886 

DR. AL RAMUS 
G Y D Y S I Ą S IR C H I R U R G A B 

4 2 0 4 A r c h e r A v e n n e 
VAL,.: kasdien nuo 8:00 iki 8:00 t 

trečtad. Ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklus ir reniu*. 
4701 8. Damen A ve. Chicago, IU. 

Saukite — YA 9-7881 
Priima: vakarais 8 iki 8, ieštad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 

Atfovti. FURNITURE & 
APPLIANCES 

. « ) i : 2318 ROOSEYELT ROAD ' n ^ « t i r y U l S itern A v ė . 
Atdara kasdien 0 iki 6, p irmad. ir ketv . vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

Ger iaus i n a m a m s baldai , t e l ev i 
zijos aparata i , e l ektr in ia i š a l d y t u 
vai, s k a l b i m o m a š i n o s s i u v a m o s 
m a š i n o s , pečiai . D e i m a n t a i , l a ikro 
dėliai , j e w e l y r a i . 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
ChicaK" 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio ir ketvirta 
icnio vakarais Iki 9:30 vai. 

Budrlkn leidžiama radijo valanda 
S WHFC 145" ktl. radio stoties .ket
virtadienio vakarais nuo 6 Iki 7 vai 
ak. su orkestru ir dainininkais. • 

<>l.: Oi. * . i «-uJ*0, rez. CO.4-1187 

QR. L DANILEVIČIUS 
GVDYTO.JA8 IR CHIRURGAS 

10148 feo. Afichlgan Ave. 
VA(<.: ( iš ikyrus seštad. ir sekmad.) 

Nuu 1 iki 4 v. \f.p.; 1—9 v.v. 
j ieštad. priima tik pagal susitarimą 

RezkL: 10888 8o. Wabasb A V A 

TeL Ofiso VI. 7-0600. re/.. VI. 7-7308 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tSuec. m o t ė m Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornla Ave 

V A U : t-^-4 Jr 6—9 p.p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso VA.7-1KHI, rez.l>A.6-1126 

OR. J. GUDAUSKAS 
GYDiYTOJAS UI C H I R U R G A S 

7 5 6 ttest S 5 t h S t r e e t 
i kampas Malsted Ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p.p. kas-
•llen išskyrus tre^tsdlcnius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 s. i ' \ i i .K \ I , I > AVK. 

Of. GROTehlB 6-4020. r. Hilltop 5-1560 

Dr. Alekarider J. lavois 
^JOVAIHAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest M a r ų u e t t e Kd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. ir šeltad. pagal sutarti 

MSTRICT ftVINGJ 

%•%%»»».•:< • :"v 
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Bt^ndmomen^s darbai 
Paskutiniame bendruomenes 

skyriaus valdybos posėdyje da
lyvavo ir į pasitraukusio p. Bro 
niaus Dūdos vietą pakviestas 
naujas kandidatas Antanas Ma
lakauskas. Buvo atsilankę pora 
svečių, kurių ateityje tikimasi 
susilaukti 'vis daugiau, nes val
dyba pageidauja, kad atsilan
kytų ir visuomeniniu lietuvių 
gyvenimu besidomj asmnes. 
Tuo norima išlaikyti glaudesnis 
kontaktas tarp bendruomenes 
valdybos ir visuomenes. 

Posėdyje buvo svarstyta vi
sa eilė darbų. Valdyba gavo iš 
radijo stoties nemokamai apie \ 
penkete minučių laiko per veda- j s^ . 

Taupykite perSPašta! 
ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami, Dividentai kas puse mėty! Uaug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —• 
ilgi išsimokėjimai. 

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

TeL- :>riso PR.0-3838. rez. UL}.7-01 » • 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir i:80 
Iki 9 vak. Trečiad. Ir fteSt. uždaryta 

<;ilm-«»tilll «-1:,».-» 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų LIGI) S P E C I A L I S T E 

I'RITAIKO AKINIU8 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. parai 

susitarimu išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. o i , . 2-I3SI 
Neatsiliepus tel. KFMzle 3-9000 

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

1 3 3 6 S o . 49 l l i C t , Cicero 
kasdien 10—12. Be to. antrad. Ir 
kėtvirtad. 6:80—9 v. v. fiefetad. 10—2 
ir 4—6. l iūtas 1832 Ko. 40th Ct. 

Telefonas: liKlianoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 \\cst 59th Street 

VAi*: 2—4 popiet. 6:80—6:80 vak. 
Treflad. pagal sutart}. 

Ofiso telef.: LAfayette 8-3210, jei 
oeatsiJHepla saukite Kl-jfeie 3^2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

f, VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2;80 • . 
VAk.: pirtn., an tr , ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0564, rea. Ml 8-2880 

DR. CHARLES SEftAL 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A v e o u e 
(antras augštas) 

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

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

4143 Archer Aveaue 

(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso Tel. REuance 5-4410 
Kezld. telef. GRovebill S-0617 

Valandos: 1-8 P. M. — M P M . 
Trečiad. ir fieštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
G Y D i Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 6 4 5 So . Aahlan«f A v e . C h i c a g o 
VAI*.: nuo 2—4 Ir «—«• trečiad., Seš 

•ad. Ii" y*»Urn«ri ••11' paara' mi*a»^' 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, res. PR.8-1VS0 
Jei neatsilieps vtr&mlnetl telefonai 

saukite: sfldway S-OOOi 

Tel.: Ofiso III-:. 1-2123, rcK.PU.6-8484 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS? 

Spec. chirurgines ligos 
6 2 5 5 S o u t h VVestern A v e n u e 

VAL. kasdien t—4 p.p. ir «—8 vak 
Sefitad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

sekmadieniai? uždaryta 
Tel. ofiso: DAnube 9-\lU 

I M^ut9;'-et, WAlbrook &-««« 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
M O T E R Ų L I G Ų G Y D Y T O J A S 

8267 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p 

Tel.: Ofiso PR.8-8446 r*7.HF..4-31&0 

DR. F. C. WINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
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08. FRAHK C. KWINN 
(KVIESI NSKA8) 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LTOOtntlS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:10 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Sefitad. vak 

TeL Ofiso O l i 6-5398 PR. 8-4781 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2428 WKST 63rd Street 
(k arti pas 88 Ir Arteslan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo «—8 v. vak 
Treč. ir sefit. 2—4 ». p. Sekm. uždar. 

lt. Eihmtl %. IMmMtfti 
TVT>TTO.U» Tf? CHŪUJRGAU 

rt!W We«t 71«t m. 

rjoONUTff PRIIMA: kasdien nuo l 
•kl t »r nuo T lkl 9 * v i š tar t nu< 
* iki 4 • treč—pacral «nisltar1rn« 

susitarimui skamh GRo. 6-1881 
Jei neatsil iepia Vlnoennos 4-8800. 

l<^C4auilniM>ja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

•R. J. I. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AK I V, 8PKC1AL1BTA6 
1801 S o . A s h l a n d A v e n u e 

VAL.: pirmad. antrad. kėtvirtad. 
penkUid. 8:30-—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, Sefitad. 9:80 iki 

12; 1.80 iki S vai vak. 
('Anai 6-0523. Platt Bldg. 

Telefonas OLympie 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTLSTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12. 2-6, 7-» pp 

p e n k t 8—4, T—• pj?. 
3147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., sefit S—S p.p. 

ponkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pairai susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Truputi J rytus nuo Caltfornla 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STUL6A 
DANTISTAS 

2 7 2 8 W e s t 7 1 s t . S t 
Pi i6mimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas tiRovehill 6-6785 

DR. ANTH0NY W»LLIAMS 
( V U J M A S ) 

DAICTISTAJ5 
0 3 2 2 S o u t h w e s t e r n A v e n u e 
PrlSmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
. Telefonas Oroventll « M « 

w* 
• 

\ 

• - l 

• 

file:////cst


ftfm*&«aii, ruf*Sjo 22 d., 1§J2 
= •u< 

OfmTlAJfflS flRAŪOAft, CRTPAflO, . ' 
* I I I m II imu II i žSS: i * t»M 
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THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

'jomis kovoti, katalikiškoji visuomene negautų jiems nepritarti. 
.Tačiau visa bėda, kad jie, stebėdami dorines negeroves, ne jas 
griauja, bet griauja principus ir organizacijas. Bažnyčios isto
rija žino, kad ir gerų norų reformatoriai yra padarę nepatai-

2334 s. oakn-y Ave., chicngo s, m. Tel. virgtnu 7-6040; 7-6041; 7-fl04a SQmų k l a k l l J k a i p t i k ^ t o k a ( j griovė ne pačias negerove?, 
Enterod aa Sccond-Class Matter Maroh 31, 1916, at Chlcago, Illinois D e * BaŽnVČlOS o r p a n i z a c i ia 

Tndpr the Act of Maroh 3, 1879. J » J n * 
fliTBsrniPTiOH RATES PERMĄŽAS PRINCIPIAKUMAS POLITIKOJE M^mbor of the Pathollo Pross Aas'n 

Publlshed dally, exoopt Rundays, 
by the 

I.ithuantan f'atholil Press Soclety. 

$8.00 per year outslde of Chloago 
|9.00 per year lu Chlcago &, Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 

PRRNl'MERATA: 
C h I rago j Ir CioeroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
l'ž.sirnyje 

Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

H m e t u 
$5.00 
$4.50 
$6.60 

3 I I I O I I . . 

$2.76 
$2.60 
$3.00 

1 m8n. 
$1.26 
$1.00 
$1.36 

Kai kas mano„ kad galima būti beprincipisku politikoje ir 
nuo to mu^ų tautos politiniai uždaviniai nenukentės. Bet jeigu 
mes pažvelgsime J'dabartinę atsiskyrusios kat. visuomenės si-
įtuaciją, mes negalėsime nenusigąsti pastebėję, kaip nepasaulė-
žiuriškumas apsireiškia sunkių tautinių uždavinių akyvaizdoje. 
Kylio logika ir čia pastebima. Lengvai atsisakytas principingu-

, nuožiom. Nesunaudotų straipsnių ne. mas teoretiniame politinio darbo supratime netruko apsireikšti 
sauso, juos gražina tiu is ank«to susitarus. Redakcija UŽ skelbimų turini beprincipingumu ir politiniame darbe. Jie, visai nejučiomis, apsis-
neatsako. skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašyme prendė taip, kaip pie anksčiau skelbė. Politinę organizaciją ne

laikydami pasaulėžiūriniais principais saistomu dalyku, jie leng
vai ją paliko. 

Mes nežinome, kas po šių įvykių seks. Mes nežinome mūsų 
tautos ateitie.-:. Bet mes esame tikri, kad šios dramos veikėjai la-

Žmones ir principai 
i ISO VARGAI 

kur šis kelias veda ir kaip jis vadinasi. V. Bgd. 

Vienybes žygin 
A. STASYS 

Lietuvos istorija — ilgų am
žių už laisvę kova. Kovos są
vokoje tilpsta energijos, ryžto, 
valios ir kančios už idealą pras
mė. Juo tikslas augštesnis — 

Mūsų skaitytojai jau senokai turbūt bus pastebėję, kad lie- bai gerai supranta, ant kokios kryžkelės jie yra atsistoję: arba I 
tuvių katalikų visuomenėje yra atsiradę neįprastų reiškinių. Iš principingiau žiūrėti į mūsų tautos organizavimo klausimus, ar-
kaikurių oficialių pareiškimų ir diskusinių straipsnių , jiems bus ba eiti vien asmeninių patikimų^keliu. Bet mes visi ž y m e l į 
paaiškėję, kad viena visuomenės dalis, kuri paprastai buvo lai
koma daugumoje katalikiška, iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto išstojo. Kadangi kitos krikščioniškos grupės Vlike 
pasiliko, tai pasidarė faktiškasis katalikiškos visuomenės skili
mas. Bent Lietuvos vadavimo darbe Sis skilimas yra įvykęs 
faktas ir mes prieš jį negalime užmerkti savo akių, nors ir la
bai norėtume. Labai svarbus yra klausimas, kaip šis skilimas 
atsilipes kultūriniame ir religiniame katalikų veikime. Nesigili
nant į grynai poltinius šio klausimo požiūrius, čia norima pa
svarstyti kultūrinius šio įvykio pradmenis. 

KYLIO JftGA 
Kiekvienas plyšys yra pavojingas dalykas. Pradžioje kad ir 

mažas, kad ir tik vienoje gyvenimo srityje įvykęs, jis turi tie
siog baisią ardančią jėgą. Vieną kartą prasidėjęs, jis nepermal
daujama kylio logika, skverbiasi gilyn į visas gyvenimo sritis 
ir tolina vieną organizmo dalį nuo kitos. Suskaldytos organizmo 
dalys tada pasimato, kad "tos jėgos, kurios juos skiria, yra di

desnės už tas, kurios juos jungia". 
Politinis lietuvių katalikų suskilimas yra jau ne šios dienos 

reiškinys. Jis faktiškai yra įvykęs Bad Cannstadto suvažiavime, 
rodos, 1947 m., kur prof. Maceina paskelbė savo nepasaulėžiū-
rinės politikos programą. Jau tada M. Krupavičius suprato mo
mento rimtumą ir kvietė jaunuosius dėtis į bendrą darbą, pasiū
lydamas jiems pirmininkavimą ir atsisakydamas savo roganiza-
cljos vardo. Tačiau jaunieji rado pakankinai priežsčių šio pa
siūlymo nepriimti. Jie pradėjo veikti atskirai. Nors atskirai 
organizuodamiesi, jie iki šiol, apskritai imant, sutarė su kitais 
bendrai dirbti Vlike. Tačiau atėjo kritiškas momentas. Kai J. 
Brazaičio nebuvo galima pravesti Vykd. Tarybon, jie su tuo 
pačiu lengvumu išėjo iš Vliko, kaip anksčiau jie buvo išėję iš 
krikščionių politikos vienybės. Nors neseniai įvykusiame savo 
suvažiavime Clevelande jie neatmetė galimybės grįžti atgal, ta
čiau savo išstojimą iš Vliko patvirtino. Savo išstojimo rašte jie 
taip stipriai išsireiškė prieš jį, lyg nemanydami, kad kada nors 
su juo reiktų kokių reikalų turėti. Kaip šių painiavų akyvaiz
doje turi laikytis katalikiškoji visuomenė? 

Ji turi teisę reikalauti iš visų, 
kur|6 dirba ar turi dirbti, vienin! 
go, ryžtingo, drąsaus, giliai va- • 
goto laisvės darbo ir subarti — 
liaukitės su savo donkichotiško
mis asmeniškomis intrygomis, 
gana machiaveliško prieš visuo
menę didvyriškumo. 

Arabą, kaip negarbingai at
rodo šefystės reikalas. Kuo re
miamasi? Darbais? — Kur jie? I 
Tejse? — Kokia? Diplomatiniu 
statusu? — Kur jis? Kur pa
stangos tą statusą atgauti!? 
Kam tas ermyderis, kam visuo
menės balso nepaisymas? Kam? 

tuo kova sąmoningesnė, pras- Asmeniškumas? Tada klausti 
mingesnė. Nūdienį tikslą sąvo-
kojant — tautos laisvė yra vie
nas augštesnių pasireiškimų. 
Todėl visai tikslu, kad Lietuvą 
okupavus bolševikams, vėliau 
vokiečiams, ta istorinė Lietu
vos laisvės kova perėjo į slap
tą su priešu kovos pobūdi. Gi
mė laisvos kovos veiksniai. Gi
mė pogrindžiuose, apjungdami 
vieningą tautos laisvės kovos 
sąjūdį. Pabrėžiu vieningą, nes 

na, kas brangiau, asmenišku
mas ar laisvės kova? Galop, 
kada liausimės sutapinę su prin 
cipu? Kada? Kam visuomenės 
erzinimas ir bergždžia kova? 
Kam tie pasitarimai susitari
mai, konferencijos — jei vėl vis 
kas vėjais... 

Turime dar jprie kai kurių 
kraštų vyriausybių de facto ir 
de jure Lietuvos pasiuntinius, 
konsularinius vienetus. Laisvos 

nes buvo išdėstyta pažiūra įvai
riai?, kovos reikalai?, tačiau nė 
vienas iš pasiuntinių nemalo
nėjo atsakyti. Kas visuomenė... 
Ak, — dormite ir reąuiescite! 
Bet toliau taip neleistina. Per 
vyriausybės akreditaciją pasiun 
tiniai yra v^uomenės atstovai. 
Pasiuntinybės turi įsijungti į 
darbą. 

% Vieningu keliu 
« 

Ir šitoje sitaucijoje tęsiama 
kova. Taip, tęsiama. Bet pa
gal asmenišką ar partijos lini
ją. Kur tęstųsi iš linija, reikia 
ją laužyti. Laužyti negailestin
gai. Nežiūrint asmens, partijos, 
užimamo posto ar titulų. Mums 
ši kova per brangi, per šventa. 
Lietuviškas reikalas tenebūna 
privatus reikalas. Partijos, są
jūdžiai turėtų reviduoti savo nu 
siteikimus ir koordinuoti bend
ram darbui. Argi neberandami 
žodžių bendrai kalbai, vienin
gam darbui? Šiurpu, kad ne 
kovos tikslas Lietuva, o antri
niai veiksniai vyrauja. 

Tautos, jos krašto laisvei ko
va visiems šventa. Pašvęsta 
auka, taurumu, ryžtu, vieningu
mu. Visų pareiga burtis to dar
bo pabarėn. Rašyta skaudama 
širdimi. Rašyta gera valia. Ne
pyk skaitytojau, nerūstauk nuo
širdus lietuviškos kovos darbl-
ninke, nes Lietuva Tau šaukia: 
Vienybės, vienybės visų! 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINOS 

BJt.PIETKIEWICZ HtEl 
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Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Company 
6200 South VYestern Ave., priešais Sear's krautuvę 

j Lengvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito ištaigos 
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ŠEIMOS KONFLIKTAS 
Pereitą sekmadienį šį klausimą palietė prof. J. Meškauskas, 

at-kų tarybos pirmininkas, savo kalboje, pasakytoje stud. ateiti
ninkų konferencijoje. 

Jis, matydamas šio momento pavojingumą, kvietė jaunimą 
to kylio nevaryti gilyn, bet jį stabdyti. Jis šią mūsų visuomeninę 
situaciją palygino konfliktui šeimoje. Juk atsitinka, kad tėvas 
su motina susipyksta. Ką tada daro protingas vaiks? Jis pa
ima motiną už vienos rankos, tėvą už kitos — ir jie eina pasi
vaikščioti. Ir visiems atrodo, kad šeima yra tvarkaje... 

Reikia visiškai pritarti prof. J. Meškausko minčiai ir ska
tinti, kad jos patarimo paklausytų visa jaunoji ateitininkija. Ji 
galėtų žymų raminantį vaidmenį šiame konflikte suvaidinti. 

Tačiau negalima perdaug vilties sudėti į tas taktines prie
mones. Anksčiau ar vėliau reikia klausimą spręsti iš esmės. Ky
lys turi baisią jėgą. Kaip matome, iki šiol jis veikia visiškai ne
klaidingai, skaldydamas katalikiškąją visuomenę. Ir jeigu nebus 
sustabdyta jo jėga arba jeigu nebus surasta stipresnių jungian
čių jėgų, mes tikrai suskilsime ir savo kultūriniame bei visuo
meniniame darbe. 

PRARADIMŲ SIMFONIJA 
Nenorime mes čia jieškoti pačių artimųjų šio skilimo prie

žasčių ir pasmerkti vieną ar kitą žmogų. Visuomeniškai nau
dingiau yra pažinti tas gilesnes ir visuotinesnes priežastis, ku- mai, išryškėja ambicijos. Visuo-

toje kovoje nežiūrėta partijų Lietuvos vyriausybes akredituo-
ar sąjūdžių, bet siekta krašto 'tus. šitoje lietuvių tautos ir jos 
nepriklausomybės. Sukurta vie- Į krašto nepriklausomybės nevil-
ninga institucija, nes tik vienin
gas darbas, vieninga kova te
žada laimėjimą. Kur žiūrima 
žiaurios politinės ideologijos, 
ten kova darosi neveiksminga, 
skaldanti ne vien kovos nuotai
ką, bet ir kovos tikslą. 

Kovos audrų sūkuriai prareti
no kovotojų eiles. Dalis jų pa
teko į koncentracijos stovyklas, 
ištrėmimus. Dalis visuomenės 
pasitraukė emigracijon. 

Laisvės veiksniai emigracijoje 
Karui pasibaigus jau emigra

cijoje, viešai ir formaliai, per
galėtojui pripažinus, atkuriama 
laisvės kovų institucija — Vli-
kas. Tai visų partijų, sąjūdžių 
vienetas, atstovaująs tautos va
lią. Darbo pradžia sunki, bet 
dirbama. Bet... ak, tas bet!... 
Prasideda nesutikimai. Ne prin
cipuose. Ne! Iškyla asmenišku-

PAJIE&KOJIMAS 

Paleftlcomas JOSRPH MATICKI, 
gyvenęs Rt. 1, Box 23, Centralia, 
Washington, ir Jo sClnus Feliksas, 
dirbęs banke. Žinantieji kur jis yra 
išsikėlea, vra praftomi pranešti Jonui 
Matlckui. 97 Houlevard, BAYONNB, 
New Jersey. 

PAJIKŠKOJIMAS 
Pajloftkau ift Trilaukio kaimo, Pa-

javonlo vai., (Maryte C.ražulytv. Pra
šau tuojaus atsiliepti. 

I r š t i l o / l i ki l i s k i n u - , 
310 Quecn St. ' 

H. Ilumiltim. Ont., Canada 

rios paskatina žmones vienaip ar kitaip apsispręsti . 
Viena iš priežasčių, mums atrodo, yra permaža mūsų visuo

menės pagarba organizacinėms ir principinėms vertybėms. Šios 
pagarbos trūkumas pastebimas šiandien visame pasaulyje, bet jis 
yra ypač pavojingas mums, vos kelias dešimtis metų pasidžiau
gusiems savo tautos nepriklausomybe. Ilgi svetimųjų valdymo 
metai įdiegę mumyse vergišką nepagarbą organizacijai. Daug 
kas iš mūsų mano, kad galima viską mainyti, viską kaitalioti 
ir nepatirti dėl to jokio nuostolio. Mes praradome savo tautos 
civilnę organizaciją; mes netekome savaimingos bažnytinės or
ganizacijos... Šie didieji praradimai dar labiau sukrėtė mūsų pa
garbą įvairiems principiniams ir teisėtiems visuomeniniams sai
tams. Kai kam iš mūsų atrodo, jog nieko ypatingo nebus atsiti
kę, jeigu mes ir savo tautos rezistencinę vadovybę" sugriausime, 
naujos nesukurdami. Permaža pagarba principams ir teisingai 
suprastai organizacijai natūraliai mums grąžina į neorganizuo
tos visuomenės būklę. 

ASMENŲ KLAUSIMAI 
Kai principinės ir organizacinės vertybės nėra pakankamai 

vertinamos, kai skelbiamas politinės organizacijos beprincipiš
ku mas ,tai netenka stebėtis, kad organizaciniame darbe iškyla 
pirmon vieton tik asmenų klausimai. Vieni tie asmenys esą ne
išteisinamai blogi, kiti nekritikuojamai geri. Visa organizacija 
tada tampa ne principinių uždavinų organzacija, bet tik "gerųjų" 
ir "blogųjų" kova. Ir nėra kam šios Armuzdo ir Arimano kovos 
išlyginti, jei nėra principinių uždavinių, dėl kurių "gerieji" pa
siaukotų, o "blogieji" pasitaisytų. 

Žinoma, iš esmės negalima daryti priekaišto, kad idealistai 
yra jautrūs dorinėms negerovėms. Jeigu jie iš tikro eitų su 

men'ė žiūri, klauso, tyli. Lau
kia konsoliduoto veikimo. Ji 
jaučia, kad jos viltys byra. Ji 
klausia — kur tie žmonės, ką 
norėjo gera Lietuvai daryti? 
Kur? Ar šiandieną laikas kal
bėti apie asmeniškas, partijų 
bei sąjūdžių sąskaitas? Ar lai
kas tarpusavės kovos įkarščiui? 
Kai institucija skaldoma — ta
vo — mano — ideologijų are
na —' gerbiamieji, pridėjus ran
ką prie krūtinės klauskite — 
Ar gerai? Ar čia Lietuvos lais
vės kovų šventovė? — Gerbia
mieji, gana! Užteks! 

Vėl. Nelaimingas vėl... Ar 
tie Švedijos, Anglijos neva lais
vės kovos veiksniai pasitarnau
ja (visuotinei ir vieningai) ne
priklausomybės kovai? Visuo
menė klausia — ar tiesūs jų 
tikslai? Ar jUos kuriant vado
vautasi lietuviškos politikos są
žine? Ar jie neskaldo varomo 
darbo su neiškiomis užmačiomis 
ir kieno jie inspiruoti?.. Visuo
menė nėra negalvojanti masė. 

tyje j juos žiūrime, kaip į reikš 
mingus vienetus. Vienetus, ku
rie jų ribose vieningai dirbs su 
visais už laisvę kovojančiais 
veiksniais. Bet ar vieningai dir
bama Lietuvos byloje? Ar pa
siuntiniai neįsivėlė į šefystės ir 
Vliko teisių aiškinimosi balą. 
O visuomenė nieko nežino apie 
jų darbus. Kursuoja nepalan
kūs, abuojus gandai. Kursuoja, 
horrendum dietu..., kad net po 
kelis metus neaplankoma Užsie
nių Reikalų Ministerijos... Argi 
galiotų dėsnis — beati possiden-
tes! Ar tai bendros, vieningos 
kovos keliai? Kam erzinama vi
suomenė ne bendrą reikalą lie
čiančiais klausimais. Visuome
nė, kaipo tokia ,pasyvi, bet ne-
galvotina, kad ji nestebi, nesu
pranta .nedaro išvadų ir nerei
kia paklausyti jos balso. Ra
šančiam žinoma, kad visuome-

ALBIHAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame J užslenj 
paktetelius Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

^MftirnKr 
I I ?- iv?' ' '* i a profitable remmaer 

open a savings account 

this month <*' 

Gaukit du gerus uždarbius Tca«met 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

Pradėk i t su $1 • Pridėkit kiek norite, 
, kada norite 

UNIVERM SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION, 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p . 
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IIII'AII 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RCSIV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8089 Se, HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1973 
APKAINAV1MA IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAM K 
NUMOJAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kaadien nuc 
8 vai. vyto Iki 6 vai. vakaro Ii 
fleatadlenlals iki 3 vai. vakaro 

Koks aptarnavimas jūsų namuose 
• 

. . . lieka garantuotas visam gyvenimui ? 

...nereikalauja pirkti irengimų? 

. . . turi nemokamą pataisymo aptarnavimą ? 
.. . dirba 24 valandas i dieną kasdieną 
.. .jskaitant sekmadienius ir šventes? 
.. . yra draugiškas ir pagelbsti ? 
. . . yra visuomet pasirengęs reikale ? 

VJ 
tai telefono aptarnavimas! i 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sailnlngaa Ir garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1.0 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. rrancisoo. 

Telef. Y A 7-1099 

Kaip jūs apgalvojat kiek laiko ir vargo 
telefonas jums sutaupo — 

; i r kada jo kaina padidėjo mažiausia 
Ui visus dalykus, kuriuos jūs perkate — 
ar tai yra nuostabu, kad žmonės sako: 

"Jokia kaina negali įvertinti jo naudingumą. 

i 

^vfh 

WBrJa , ^m$*x 
<• • 

™ - r • • # e * 

* % • • . 

I LL INOIS BELL TELEPHONE COMPANY 



GLASSIF 
RUKAUNGAS BUTAS 

l'atlktma. ftoima 4 u.smonų, skubia 
turi gftuit &. arba d kam b. neapsta 
tytą butą. Norėtų Kauti pietuose ar 
ba. piotvakariuoae, bet ottij j bot ku 
v\ą. apylinkę arti susisiekimo. Oerlau 
«los rekomendacijos. Prašo Saukti 

CEdanveflt 3-9477 
bet kada 

KATALIKE ŠKIMA, patyręs "D© 
tall man". »u žmona Ir 3 vaikais g r 
verianti dabar su giminėmis, skubia 
ieSko 5—6 kamb. neapstatyta butą 
Vakarinėj arba šiaurvakarinėj daly 
Gali mokėti lkl $85. Ocras paliudiji 
mas. Prašau skambinti: KKdzle 3 
1532. 

AT8AKOMINOA. fteima, 8 dirba 
Juodos raACs žmonSs. skubiai lelk< 
5-8 kamb. neapstatyta butą plotuose 
Nuolatine. Geras paliudijimas. Skam 
binkite KKnvood 8-1426 dlcnomia 
vakarais arba sekmadieniais. 

ANdOver 3-8070 Mr. Brown 

ATSAKOMINGA Jauna moteris no 
ri 2H-4- kamb. neapstatyta mleg 
kamb. butą. South Shore arti Illinoit 
Centrą) pageidaujama. Gali tuojau 
užimti. Skambinkit© ANdover 3-6140 
. \ t . 47 šlokladienlala Vakarais Ii 
sekmadieniais GRovohill 6-0733. 

Savininkai, ar jus jieskote gerų nuo
mininką? še ima su sūnumi skubiai 
Jieško 2 mlog. neapstatyta. apšildo
mą butą. Pietvakariuose, jei galima 
arti Fordplant. 13 metą gyveną toj 
pačioj vietoj. Geras paliudijimas. Pra 
ftau .skambint i: 

Vlnconnc#< (1-0508 

Savininkai, dčmesio! 3 suaugę ir vienas 
užaugęs vaikas žūtbūtinai reikalingi 5 ar 
6 kamb. neapstatyto buto ar namo, su 
apiild. ar bti Piet. ar pietvak. miesto 
daly arti katalikiškos mokyklos. Dabar
tinėj vietoje gyv. 10 m.; dabar namas 
]>ardnota«. Patikimi žmonės; patys valys. 

Skambinkite BOuIcvard 8-8330 

Dėmesio nuosavybių savininkams, 4-
5 kamb. butą arba namą, apstatytą 
arba neap., jieško vienas chemikas. 
lArgoane National Lab.) su žmona 
Ir valkais gali mokėti iki $90. Piet
vakariuose arba vakarinėj miesto da
ly. Geras paliudijimas. Prašau skam
binti 

OAklaml 1-0010 
Dėmesio nuosavybių savininkams, 
atsakomingas biznierius atsikėlęs J 
šj miestą jlcAko 4 mlog. neapstatyta 
butą Crovvn Point art>a Highland sri
tyje. Atsiskyręs nuo fteimos kol Jūs 
padėsite. Telef. KAst Ctttasfo 7124 — 
šiokiadieniais. Ttl. KAM Chleago 252 

\-akarais- ir sekmadieniais. 

Savininkai, patikima lėt ins suside
danti Ift 3 suaugusiu. geležinkelio 
inžinierius, žmona ir mergaite sku
biai JieSko 5-6 kamb. neatstatytą 
apšildomą butą. pageidaujama piptų 
daly. Namas parduotas, naujas Tsa-
vinJnkas užima. Prašau skambinti: 
Normai 7-H«2» arba Sliolcy 8-2H09 

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

VI nerime* 6-1675 

DftMBSIO nuosavybių savininkams, dir
banti šeima be vaikų jieško 1-5 kamb. 
neapstatyta būtą. Bet kokioj geroj apy
linkėj, arti susisiekimo. 5 metus išgyve
no toj pačioj vietoj. Gali užimti tuojau 
pat. Prašau skambinti 

ATtant ic 5-0149 
Vyras su žmona dirbąs prie telefono, 

"be vaikų skubiai jieško 3-4 kamb. ne
apstatyta būtą. Pietrytuose. (.eras paliu
dijimas. Gali užimti tuojau. 

Prašau skambinti 

H! tlsuii 3-4*88 
• • •• i i — • • 

Savininkai padėkite! Patikima šeima, 2 
suaugę ir 3 .vaikai skubiai jieško 4-5 
kamb neapstatyta, šildomą arba ir ne 
butą šiaurėj arba šiaurvakarinėj dalyje. 
Dekoruos. 5 metus išgyveno vienoj vie
toj dabar yra priversta išeiti dėl naujo 
savininko. Gali mokėti iki $51). Skam
binkite: HUmboldt 6-8693 

• 
Dėmesio savininkai, didelė selma 
iir.ško «-7 kamb. neapstatyta, šil
domą arba ne butą arba ..eottage". 
Vakaruose, .šiaurvakariuose arba va
kariniame priemiesty. 4 dirbą. Geras 
paltfidtjimaM. 1- metų gyvenę toj pa
čioj vietoj. 

HKdsto 3-2077 

Mes Radome 
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Shoe repair shop. Well locat<<l 
north side. Šame locatlon 40 yea 
\Vell Kąulpped. Stoady neighborho 
and i iansi ,nt trade. Dlvlng quarte 
Gobd lease. l tent $00 month. H 
wator lieat. Ovvnor'.s wlfo UI, Mi 
leave stato. Inspectlon lnvttod. 

Phono owncr: IJPtown 8-1905 
i i .i 

Beauty shop near north gide, \Vltli 
\valklng dlatance to Ix>op, well oqul 
ped. Stoady nelghborhood and« exc< 
lent translent trade from large Hoi 
dlstrlct. Good leaso reasonablo roi 
Gne operator. Prlce com plote Incl 
dlng ne\v largo neon slgon $800. I 
spectlon lnvlted. 

Phono owner: MOluuvk 4-1470 

SKALBYKLA, patiems patathnati 
17 vienetų, 2 sausintuvai. $ "t" 
traetors", A. O. Srnlth Sald^tuvi 
Pietvakariuose. Jstetgta 2 V4 met 
Pastoviai einąs per metus blzn 
Taip pat parduodamas ir pastats 
Kviečiame apžiūrėjimui. Savlnlnl 
telefonas: UKverloy 8-4410. 

Parduodama taverna ir restor 
nas; geras įsteigimas; lietuvišk 
apylinkėj; gerai einąs biznis^ pi 
einamai. Kreipkitės: J 

GINO ARBA GEORGEI, 

2405 So. Oakley Ave. 

TsNUOMUOJAm 
Brighton Park'e išnuomojama krai 
tuvė: garu apšlld; ant kampo, pri 
bažnyčia, 15 m. buvo gėlių krauti 
vė. Gali boti pakeista j bent ko 
blznj. Savininkas duos už priolnan 
nuomą. 

2©:i;i W. 48fd s t . 
SAUK IT K: 

Vlrginia 7-:i45H 

IsnuomojamaH 5 kamb. butas su V( 
nla ir eentrallniu Šildymu. 

Kreiptis: J. Ski inskas 
5713 So. May S t 

Išnuom. 4 kamb. butas; apstatytas; a 
šild.: karštas vanduo kasdiena; šviesi" 
gražūs kamb.; Bridgeport'c prie gero s 
sisiekitno. Prieinama kaina. 

Saukite: CAlumet 5-2847 

Išnuomojamas kambrys su ba 
dais. P. Skrinskas. 

5713 So. May St. 

REIKALINGAS BUTAS 

Vidutinio amžiaus pora jieSko 4 ar dai 
giau kamb. neapstatyta, šildomą nan 
arba būtą. Gali būti Cicero arba Benvy 
apylinkėse. Pageidaujama butas kad bi 
tų virs" krautuvės, turi naujus baldus. I 
vaikų, nėra naminių gyvulių; ne pijoksi 
Geras paliudijimas, prieinama nuoma. 

Prašau skambinti: PRospect 6-0202 

l /DSmes io savininkai: 4 suaugę ai 
mens. 2 gerai išauklėti vaikučiai, sk 
biai turi Kauti f> arba <> kamb. ne 
apstatytą butą pietuose arba ptetvu 
kariuose. Gerai prižiurto nvrosavybę 
prieinama nuoma; geriausios rekc 
mondaeljos. Prala Saukti: 

WEntworth 0-741 l 

l>emesio savininkai, šeim;i .'? suavi 
Kusių asrmnij ir vlono vaiko, jlesk 
4-5 kamb. (su ~- mleg.) neapatatyb 
ftildomą Imtą. Pietų vakaru pusėj pa 
geidaujama. Geras paliudijimas. I h 
koruos. Prašau skambinti. 

VY Kutu oi t h «-107» po 5;30 

Savininkai, padori kataliku šeima Ii 
valkų, abu dirbą, jieftko 4 kamb. ne 
apstatytą, Šildomą arba ir ne Imt: 
Apylinkėj :<i Ir prie Crawford. 1>< 
komos. Prieinama nuoma, l'rasa 
skambinti: 

lilKlmp 7-05u:t 
t»o ;');iHi val. vakaro 

VYRAI IR MOTERYS 

• Operators 
• Plastic moidin- machinos 
• Inspeetors 
• FlniHhers 
• Puiiit spray antį 
• Muierial liaudlci, 

Many employee benefit 

( HICAGO MOLDKJ 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 West) 

—— 

• 

*» numui/ 
MP SAKO suvirs 10,000 
itpyiojti, kurio pasirinko 
atriet Stfvinpjs bendrove... 
ir kiekviena sąskaita yra 
drausta iki $10,000.00.. ir 
r sutaupos tiesa aukštą 
ridenti* 

»- :Mffi* 

id.ioan Associatloii 

. -,-A*. ;V-:-.\'^\VA<»'..-. c>v.\4C\\t>\ 

IELP W A N J 
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PROGOS — OPPORTUNITM 
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MAISTO, MĖSOS KRAUTUVE; g< 
jrengimas; jeinamas šaldytuvas; "d 

"a* free/er". įsteigta prieš 25 m. Dėl dai 
[otl vių padėjimo šaldytuvas. 5 kamb. g) 

narni kamb. užpakalyje. Gera šutai 
prieinama nuoma. Karštu vandeniu 
šildoma. Įkainuota, prieinamai; šaul 
savininką: UGulc-vnrd 8-4304 
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DftC SUNKIOS TJGOS savlnlnl 
parduoda Tavern Ir Sandwleh Sh 
1669 W. Hoosevelt Hd. Pietryti 
kampas. BlanlB daromas tarp ji 
dūkų, Jsteigtas prie* 3 2 metus. Bei 
ros pajamos It.BOO p*r m^n. P 
duoda ui fS.000 su viskuom. 

STanlcy 8-3G16 
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HAMBURGER GRILL 
VVell loeated in busy Factory Distr 
Ideal for couple. Šame location 12 ycs 
$1,000 Down and Terms. Wcll cquipp 
Inspection invited. 

Phone ovvner 

NE 8-9414 

GROSERNE I R MftSOS 
K R A U T U V E 

4 dideli kambariai užpakalyje. Pili 
prekių. Ilga sutartis. Lietuvių apgyv 
toje apylinkėje. Tikra proga pigiai i 
pirkti. 

Telef. YArds 7-5736 

Savininkas parduoda taverną 
likerio kombinacija; gerai įste 
tas apylinkes prekiavimas; pa 
duoda su namu arba be; a 
kampo; 6 kamb. butas viršuj 
kiti susidomėjimai ne šiam mi 
te priverčia pardavimą; pardi 
da už $16,500. 

Šaukite: WE 6-8482 

Truokinsj bustos**. Hstablishod 
yea r*. Steady year round repeat bu 
ness from satlsfled oustomers. K 
oollent earnings \vidow SSlllng i 
Count of health. 

Phone ovvner 
SUnnysidl 4-98GG 
929 Wilson Ave. 
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HFXP WANTED VYRAI 

CHEMICAL OPERATORS 
Age 20—40 

Mušt be able to »speak Englisl 
No experience necessary 

B ûll pay while we train you 
Sleady employment with 

automatic inereases 

Rotating shifts 
Attendance bonus 

E x c e l l e n t e m p l o y e e b e n e f i t s 

Apply or phone 

T H E VISKTNG CORP 
6733 VV. 65th. St. 
Reliance 5-1234 

' — — 111 • •" • l — —• - - BSJ|pSsisi m — • Į i. • SSSSSMSSSSISSSSI • - * 11 

NORIMA PATYRUSIŲ 
M E C H A N I K Ų 

Darba* pastovus. Galima dirbti vi 
valandžius. Aukščiausias atlyglnin 
pirmos kluses operatoriui, 1'uikJ 
šios darbo s&lygofl. Apmokamos at' 
togos Ir švenliidliniai. ApiTiplnin 
ligonine. 

AIKJi NOKTU \VF.STi:UN I i i 
I M O N SI'ATION 

Ther Electric & 
Machine Works 
19 S. lefferson St. 

RAndolph (S-1125 
• 

GENERAL PLANT HELP 
for general du ties 

Including shipping. SLeady 
work. Some overtime. 

-
* 

APPLY 

A. C. VVetor & &>. 
216 N. Canal 

Darbas arti namų, .sutaupąs la 
ką ir išlaidas. 

niJTCHKRS OR BONKKS 
Vm&UįkAhB MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos p< 
savyite. Geras pradinis atlyg 
nima^. Daug , virsvalandži 
TremtJniai priimami ir kvi 
čiami. Atvažiuokite a r skan 
binkite Charlca Mackimm 

MACKIMM BROS. 
3727. So. Hateted St. 

YArd© 7-2400 
inmiii • • • ! ! • • • • • • • i .« J . . 

• 

, 
DIENRAŠTIS DRAUGAS. C1TIC 

rED ADVER 
1 u ORAUGAS M AGfiNO 

55 E. Washington S t 
TeL DEarborn 2-52484 
28S4 So. OiaUigf Ava 

Tol. Vlifrlnta 7-6A40—7-A641 
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HBLP WANTED — VYKI 

FABRIKO DARBININKE 
ar 'nor i te darbą, kuris 
YRA NUOLATINIS, 
TURĮS APSAUGĄ. 

Niekad nebuvo streiko, pa 
mokestį, jei padarysi dauj 
((piece work). Turįs pre 
uždarbiui pakelti. Ateikite 
sitarti del šių darbų: 

A^SEMBLERS-CONVEYC 
INSPECTORS, PULL UP 
TRUERS, POLISHERS -
BU^FERS, VVELDERS -

ARC OR GAS 
MACHINE OPERATORS 

HAND TRUCKERS 
i, 

Kreipkitės šiuo adresu: 

6501 W. GRAND AVE. 

(Arti Fullerton) 

NORIMA VYRŲ 
25—35 metų 

Sandelio darbai 
Patyrimas nereikalingas 

10 vai. ryto iki 7 vai. vakari 
Ateikite J Shippinjj kambarį 

OLI) G()l , l ) DISTHIHUTOR! 
2241 So. Pulaski Koad 

Pradekite dirbti pas mus daba 
2545 W. Polk St. 

Maždaug apie sausio 1-mą 
kelkite kartu su mumis į n 
dirbtuvę 73rd ir Kedzie. 
Reikalingi: 

Order Assemblers & 
Loaders 

Amž. nuo 18 iki ."»> 
Švarus, malonus darbas; vai. 
ryto iki 4:00 vakaro; poilsio 
kas; automatiškas algų padi 
mas; priedai ligoje įskaitant 
mą; uniformos duodamos ii 
valomos; ateikite: 

National Biscuit G 
2545 W. Polk St. 

Klauskite: Mr. NAUMANI 3L 
Ar jūs dorrųtes pastoviu darb 
saugia ateitim? 
M e s t u r i m e k e l e t ą d a r b ų de l 
Punoh Prens Opers, 
Assemblers — General Facto 

Patyrimas nurekisilnsjts, bus 
Imami Ir sijžininki pradedantieji. 

| TOM darbo .sąlyKoa.. Moderni pat 
| Priimami ir | tremtiniai. Visi d 

, | lltllko priedai. fHkaitant noinol-
apsIdmudimąV Atvažiuokite: 

MtDONNKLL & MII I I K 1 
3500 N. Hpaulding 

I blokas SoiUh Addison St irS-
nas 
au-
LOH-

nas 
MEN VVANTED 

• P l INCH PRKSS 
OPKRA3DORS 

• LAT1IK OPKKATORS 
• TURUKT L A T K E 

OPKRATJORS 
STEADY 

APPLY IN PERSON 

RENNER & m . 
G oi f near Rlver Road 

Blfl^ PLAINKS 

Phono VA 4-8U1 or N E 1-1 
— . . » « • . 

PARDAVIMUI 

m-

•er 
|d 

ie-
m-

Wesiern Auto Exnhang 
Autunzuotas dyleris, kuri k 

vienas, kuris žada pirkti auto 
bili. turėtų, žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiai 
patikrintų ir garantuotų, auto 
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavi 
rtuu-iks Jums oažiningiauBią 
tnandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gddos ned« 
rYieš perkant automobilį, n« 
mirakite užeiti ar telefonuokiti 

MR. A. '.SMITAS 

Wėstern Auto £xchangi 
6400- So* W<^torn Avu 

KKnuhlie 7-0400 
I W m Ii I I nu »••» • t " ' * ! " " ' 

Parduodama Gydytojo Kabineto ]rt 
in.it. Kaina prieinama. Kreiptis: Mn 
Kūlis 3259 •So. Halsied St, arba 5at 
HEmiock 4.070^- arba- Vfctory 2-91 

CAGO, ILLINOIS 

41 

tTISEMENTS 
j y HELP W ANTKD — MOT] 

FABRIKO DARBININI 
NORIMA 

Geras darbas, 
NUOLATINIS, 

TURIS APSAUGĄ 
Niekad nebuvo streik 

Mokės daugiau, jei 
PADARYSI DAUGIA 

Turi progos pakėlimui. A1 
ir apžiūrėkite. Assemblen 
veyor, Paint helpers, ha 
wheel stripers, wheel 1 
packers, bench assemblen 
.Susisiekite 

6501 VVest Grand Av 
-(Arti Fullerton) 

t Al 

AI, 

akels 
ugiau 
rogos 
i pa-

OR 
P— 

ts, 

ro 

iar — 

VASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY \ 

ON INSTRUMENTS 
P E R M A N E N T 

Pleasant working' condi 
Good s tar t ing wage 

• Paid Holidays 
• Paid Vacation 
• Free Insurance 

FEE & STEMWEDE 
2210 WabaiiHia 

Ar jtlH domitSs paHtoviu da 
wiugla ateit imi? Turimo darbi 
Kiančiai mergaitei rafttinlj. M 
darbo Hiilygos. Jvairlos parei 
kaitant: maftinrafttj buhalteri j;] 
va. diktavimą. 5 dion. sitv. 'J 
tojo priedai. Atvažluokito 

ACOUltATK BOX COItl 
214» W. Iowa 4-ta.s 
» — • • . — • — I . Į — I . 1 . . • • — - I • —• I . , . 1 W H Į • ,1 . . • • • • • ! ! 
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NUOLATINIO DAR 
išsi- IR MALONIŲ APYLIN 

Mes tu r ime tokį darbi 
j ū sų 
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OPERATORE 
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Chicago Latrob 
411 West Onta 
Puneh Press Operato 
Assemblers and Pack 
Exp'orienced or will tr 

v Steady VVork 
Exccllent carnings 

- Many employee benel 

CHICAGO MKTALLIC 
CO. 

8711 S. Ashland Ave 

OPERATORS 
Single Needle and Zig 

Permanent . Excellent w 
conditions. Interview Sa 
to 12 noon. 

M | lilMMlS MK 
216 N. (limitui 

If you are looking for 
employment and congenii 
roundings, \ve have rne j 
you. 

Comptometer Opcr 
Expericnood but will cc 
trained graduate. Libera 
ployee benefits. Oppor 
£or advancement. Conv 
tranaportation. Apply 
for personai intervicw an 
cuss your fu ture with 

411 W. Ontario 

rengi-
rs. E. 
tukite 

(""iu yra pa«to\us darbas su 
:it<"iHmi sa^lningiit motiu-ial. P 
rai t tni i darba». MftlpnlOI darb 
gos. jvairlos pareigos, jskuitar 
f»inrastj ir lengva tliUtnvinu). 
priimama ir BUg^eBantl pradedi 
Visi kili priedai. SusiKiokito as 
kai ai'PB telefonu pasikalbdkitc 

2258 S. Union 
TRylor 9-4546 

Jei turite parduoti ar lta 

ti, pasiskelbkite smulkiu hkt 
skyriuje. Skelbimą galite nei 

telefonu: VIrginia 7^940. 
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B E A L K S T A T E 

T f i M ESI a " T A \ " i K1NKAI 
Oauklto mflpų kalnas pirri 

ĮDEDAME PDABTIC WALL 
Taip pat 

EDOOU TIT^E COVERTN 
Nemokami apskaičiavimą 

CRawford 7-6816 NAtlonal 

BErkshire 7-7920 

BY OWNKH 
house in South Shoro's; ideal 
tlon. Spaelous apt. lst floor. 2r 
3rd floora yelld average lnconr 
a month. Completely furnlshed 
grand plano to washing m£ 

l lox H 111 Draugius 
2334 0O. Oakley 

HELP \V 
J 

MACH1 
Light Meta 

Permanent position 
Good starting rate* 
Excellent opportum 

APPLY MO 

N. S. GY1 
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VYRAI! 
Esate kuo skubia 

LATHE HANDS • S 
MEN! • VVELDERS 

Valandos : 
Nuolat inis d 

Aukščij 

SPARKLER 
MUND1 

tp 
Ar jus domitės pa 

RYEKSON { 

turi darbo del Steel Wai 
'} TOSU ELEKTROS PI 

švari patalpa. Visi darb 
moką angliškai. Kviečiai 

V . \ l T. RYE1 
2602 1 
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MEN I m 
T A P E EDGE OPER. 
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Our men are making f 
APPLY 

Mr 

THE UP 

ST. PAUI 
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Ar jūs domitės pasto\ 
mis -- darbininkij įve 

POLIS! 
Bus priimami ir sąžii 
$2.00 per valandą. Nei 
važiuokite šiandien ir 

GRUNWA 

• »'• • ! • » i » • ' , ' ^ ; 

HELP W 

i 

Ilemesio mergail 

(ITY NATIONM 
Pageidauja MAftlNINK 
MACIHNE OPKRS. Darfc 
ningam^ darbui. Malonias 
proga pažengimui. Bus 
dienos savaitėj. Al važiu 

208 Su. La Kalta 
(FVie Qui 
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M AR Jf!S JIKAKOTK P 

Chicago Printc 
Turi keletu, drbų. sąžini 
reikalingas. Geros darbo 
priedus. Laisva apdraudė 
šventes. Pelno pasidalii 
cafeterijoj. Naujas darbą 
nose. Priimamos tremtin 
tonu ir pasitarkite. 

M | 

2320 W. Logan Blvd 
^ ū . 
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U loca-
Jnd and 
no $400 
>d from 
lachlne. 

Pirmadienis, rugsėjo 22 d., 

KKAL KSTATE 

Ar jūs domitės pastoviu c 
saugia ateitim? Mašininki 
rusios, bet bus priimamoe 
dedančios. JMalonios dari 
gos, įvairios pareigos, 40 
vaite j , visi kiti priedai, j 
ir ligoninę. Gyvybes apdr 
ir pencija. Atsilankykite 
pasitarimui. 

JOHN M. SMYTHE 

703 VV. Madison S 

VANTED — VYRAI 

INISTS — MEN 
ai Fabricating Plant 
ns — Convenient transportation. 
js — paid vacations & holidays. 
nities — Many company benefits. 
3NDAY THRU' FRIDAY 

PSUM COMPANY 
North Kostner 

VYRAI! VYRAI! 
ausiai reikalingi šiose srityse 
S E T - U P MEN! • STEEL ROl 
3! • BENDRI PAGELBININK 
: 7:30 iki 4 vai. vaka ro 
da rbas — gausūs priedai 
iausias At lygin imas 

l MFG COMPANY 
)ELEIN. ILLINOIS 

astoviu darbu ir saugia ateitimi? 

S T E E L (110 m. biznyje) 

irehousc padėjėjų, MAŠINŲ PR12 
VUSOftmDfC. Geros darbo si 
bininko priedai. Priimami ir trer 
ame atsilankyti šiandien ir pasik 

!RS0N & SON, INC. 
West 16th Street 

. 111 — » ^ » . i i — — — i 

=ŝ i" u ""ir1!..11 '.••-• " . ' j-iL'^aiu" 

VVANTED AT ONCE 

vTTRESS MEN) 
tATORS, TUFTERS, ROLL E 
OPERATORS. 
from $70 to $120 a week on th 

r VVRITE OR WIRE 
r. E. I. Bronstien 

N1TE1) STATES 
DDINli ( 0 . 
L 14, MINNESOTA 

>viu darbu — geromis darbo s 
ortinimu. 
>HERS IR Bl iFFKRS 
atringl pradedą. Proga uždirbt 
emokamas ligoninis aprūpinimą 

pasikalbėkite. 

\LD PLATING CO. 
MfiS \V. 31st St . 

VVANTED — MOTEK V.S 

litams, moterims, šeimininkėms! 

t BANK \ m TRUST I 
KIV, STENOGRAFI^V. KLECTI 
•bai pastovūs ir žada saugią ateit 
s darbo sąlygos. Įvairios pareigos 

priimami ir sugebą pradedant: 
iuokito pasitarimui. 

209 So. 
uiney Elevated Station) 

PASTOVAUS DARBO SU SA 

ATEITIM? 

ed String Company 
lingoms pradedančioms. Patyrimą 

sąlygas. Svari patalpi. Įskaitant 
la. Aprūpinimas ligonine ir apm 
inimas — žemos kainos komp 
>as pirmoje, antroje ir trečioje p 
nes. Susisiekimo ar skambinkite 

m mm mtm 
d. Telel. BHtmsvrick 8-5 
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Pirmadienis, rugsėjo 22 d., 1^52 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
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[vairios žinios 
Šiaurės korėjiečiai 

belaisviai 
Pusano miesto apylinkėse y-

ra stovyklos į belaisvę pateku
sių šiaurės korėjiečių. Tarp be
laisvių esama net 700 katalikų, 
o dar apie 1,000 lanko tikybos 
pamokas, norėdami tapti kata
likais. Kwangiu belaisvių sto
vykloje darbuojasi kapelionas 
J. Connors. č ia yra 56*5 katali
kai, o apie 670 kitų rengiasi pri
imti krikštą. Masoje yra 115 ka
talikų belaisvių ir dar 500 lan
ko tikybos pamokas, ruošda
miesi tapti katalikais. Katalikų 
kapelionai eina į belaisvių sto
vyklas be ginklo, visada yra 
gerbiami ir neturi sunkumų. 

flcheson apie nužudytą 
vyskupą 

JAV Valstyb ės departamen* 
to sekretorius (užsienio reik. 
ministeris) prisiminęs Kinijos 
komunistų kalėjime žuvus} vysk. 
Ford, pareiškė, kad tasai vys
kupas buvo alkinamas, kankina
mas ir niekinamas raudonųjų 
kalėjime. Achesono apskaičiavi
mu Kinijos komunistų kalėji
muose dar laikoma apie 156 a-
merikiečius, iš jų 53 yra katali
kų misionieriai, kurių tarpe yra 
6 vyskupai, 38 kunigai, vienas 
brolis ir 8 seserys vienuolės. 

Mirusio berniuko santaupos 
Christoferų sąjūdis JAV 

daug darbuojasi krikščioniško 

išdavė leidimus pastatyti 6,644 
gyvenamus namus, 780 kelioms 
Šeimoms apgyvendinti skiruts 

šios kultūros srityje ir randa | pastatus, 18 įstaigų, 13 salių, 
daug pasekėjų. Neseniai jo v a ^ 4 3 bažnyčias, 44 mokyklas, 87 
dovybė gavo iš Ohio valstybės | verslo raštines, 273 parduotu-
auką su tokiu laiškeliu: "Prieš'ves, 273 pramonės įmones, 255 
keletą mėnesių Dievas atsiėmė, sandėlius ir 82 kitokių pastatų, 
į Dangų mūsų brangiausią sū-; -

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausia! skaitomas 
*>tuvlų dienraštis, o skelbimo 

Kaina yra prieinama visiems. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 

Paminklas žuvusiems 
belaisviams 

Japonijoje, VVhemondhamo 
vietovėje, kun. M. Corwin pas
tatė paminklą atminimui visų 
tų, kurie mirė belaisvių stovyk
lose Japonijoje. Paminklinėje 
bažnyčioje yra žuvusiųjų kny
ga, kurioje surašyta 24,000 var
dų. To paminklo pastatymui 
aukojo net 2,000 asmenų, dau
gelis nekatalikų. 

Gali pakeisti vienuolių 
abitus 

Romoje, Vatikano mieste, į-
vyko tarptautinis suvažiavimas 
moterų vienuolynų viršininkių 
(motinų). Jame dalyvavo apie 
700 tiesiog popiežiui priklau
sančių vienuolijų atstovių. Bu
vo iškeltas klausimas Romoje 
įsteigti vienuolėms seserims! 
skirtą universitetą, kur būtų I 
ruošiamos būsimosios viršinin
kės, seserų mokytojos, naujo
kynų vedėjos. Sudarytas nuola-1 
tinis vienuolių viršininkių ko
mitetas. Svarstytas ir seselių 
abitų klausimas; gali įvykti 
kaikurių pasikeitimų. 

Masono pastatyta bažnyčia 
Greenvoro, N. Car . mieste 

pastatyta nauja šv. P. Marijos 
bažnyčia, $400,000 vertės. Lė
šas jai paaukojo augšto laipsnio 
masonas Price, praturtėjęs ap-
draudos versle. Jis norėjo tą pa
minklinę katalikų bažnyčią pas 
tatyti pagerdamas atminimą 
savo katalikės žmonos. Tame 
miestely tėra tik 2,000 katalikų 
o pašventinime dalyvavo 4,500 
žmonių. 

HBUP WANTRO — VYRAI 

nelj. Sula išku siunčiama $26.89, " M O T E APSAUGOS BONUS! DUOKITE JĮ KITIEMS. 
pašto perlaida yra visas to ma
žučio žemiškas turtas, surinktas 
į jo taupomąją dėžutę". 

Chicacja statosi 
Praeitais metais (1951) Chi-j 

cagos Miesto Statybos Skyrius 

r ^ = X 

• " • ' 

Jaunimo sąjūdis 
Katalikų jaunimo organizaci-

kurios šiuo metu veikia 63 kraš
tuose, turi 20,000,000 narių. 

—— 

Pasaulio jūrininkai 
New Orleans vyskupas padė

jėjas L. A. Caillouet pareiškė, 
kad pasauly yra apie du milionu 
civilių jūrininkų, iš jų apie pu 
sę — katalikai. 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE: 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. U LIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrgmia 7-3181 

A. A 
FRANK MEŠKAUSKAS 

Gyv. 1434 So. 49th Ct, Cicero 

Mirė pcnktadlenj, IURHČJO 19, 
1952, 12:30 po pietų, sulaukęs 
pu.soM amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj; kilo IŠ Tel-
ftlų apsk., Plungės parap. Ame
rikoj Išgyveno 42 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sunūs—John ir marti Emlly, 
Krank Ir marti Lenora, Charles 
Ir marti Lillian; 2 dukterys — 
Sophie Czytewskl ir žentas Ed-
ward, Dorothy žemaitis Ir žen
tas George; U antikų: sesuo 
Pauline Shaikis Ir ftvogerls An-
thony Ir šeima. Gimines l*eona 
Dean Ir jos vyras Jaek ir šei
ma, Lietuvoj sesuo Vlctorla ir 
kiti gimines, draugai Ir pažjsta-
mi. 

PrlklausC prio International 
Molders & Foundry \Vorkcrs 
Union. 

Kūnas pašarvotas Vasaltis 
(Vance) koplyčioj, 1446 Houth 
50th Ave., Cicero, tol. OLymplc 
2-1003. Laidotuves jvyks rug
sėjo 23, antradieni, lft koplyčio; 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Sv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedullngOH pa-
mtildoH ai vellonlen sielą. I*o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šloso laidotuvėse. 

Nultfulc: sūnus murčlos, duk
terys, žentai, anūkai, sesuo, 
švogeris su seimu, sesuo Lietu
voj ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktor. L. Bu
kauskas, tel. CO. 

: ^ 

AR JO DOMITĖS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 
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MUNTZ TV 
Turi darbo šiose srityse 

0 SOLDERERS 
# WIRERS 

# ASSEMBLERS 
r 

, # COIL WORKERS 

V 

l 
"|i'4i'MitH 

Hamburge pastatytas pamin
klas pagerbti atminimą 55,000 
žuvusių per miesto bombardavi
mą. 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

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

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

rtte • 

PLANINGAS TAUPOMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turely atliekamos nuo pragyvenimo pinigo* 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiko mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis far laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandieni 

i 

Geros darbo sąlygas, švari patalpa. Bus pri

imami sazingi pradedą. Tremtiniai kviečia

mi. Visi darbininko priedai. Jei jus domitės 

geru atlyginimu kaip ir darbininko įvertini. 

mu, tai atvažiuokite ii4 pasitarkite del savo 

ateities. 

MUNTZ TV 

«H 
TELEVIZIJOS BEI KADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

• U H (guaUfled englneers' sėrv|c») jį 

v 

• 

1735 BELMONT 
BIttersweet 8-8100 

MUTUAL %l 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsli užsakymus 

D R A D G A S 
2331 S o . Oakkey Ave . 

CHICAGO 8, Iii. 

era 
ANO I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 VV. Cormak Rd. - Chicago 8, III 
JOMN 1KAZAHAU5KĄS, Pres. •Tat VI r«Ws 7-77*7 
Savinas InsvrA •© $10,000 by F .S .L I .C 

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie. Kurie kenčia nuo «KNl.' AT
VIRI; i. 8KAUI.2II' ŽAIZDV. J" 
negali ramiai sėiiSti Ir naktimis mie 
goti. nes jįj užstacnejusios žaizdoh 
niežti ir skauda. Kad pasalinti t;j 
nUžeJlnia ir skaudėjime seni; at 
virg ir skaudančiu, žaiauu, uždekit" 
DfcGULO OtetmSBt. Jo g y d o m o s 
\ pa t y bes palengvins jūsų skaudėjl-
ina ir galėsite rainiai miegoti nak-

"ų. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niež*-
11111:1 ligos, vadinamos P8ORIA8IS. 
Taipgi pasalina p« rftfijtma ligos, vadi-
narnos ATHL.BTE'8 KOOT. HiiHtabdo 
džiovinimą odos ir perplyslma tarp-
ptrleiu. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiūHtaiu'tos ir suskllunios odos Jis 
yra gera. gyduol? nuo viag išviršiniu 
odos Ilgu LEOULO 
Ointment suteiki Jom 
j>agal»>a nuo nuvar
gusiu, peratamu l r 
m. žtnčlg koiu I>PKU-
lo Ointment yra par
duodama* po 75 «'t.. 
11.25 ir $3.6t». Pirkl
io valstindse Chicago 
ir ajiylink5.se ir Mil 
\vaukre. a r b a a t -
H i ̂ kHe money orde-
r, į _ . 

LKGULO, Department . 
5618 \V. Eddy 8t.. Chicago Si, Ui I 

MUlberry 5-3694 

PRADĖK TAUPYTI PAS . . . . 

MIDLAND SAV1NGS 
AND MAN ASSIKMTION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, 
Telefonai: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUOLST 8ALDUKAS, 8ekretoria» 

III 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, asldytuviiH, perins, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
'/emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

rft> 

ttl is! a Pagal .lūsij l l lsakymą 

R00SEVELT FURMTURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 YV. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara aekmadlenlals nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

k = 
^y/ 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
— •alininko —-

Si Casimir Monnment 
Gompany 

3914 Wesl l l l th Strad 
^enas Blokas nuo Kapiniu 

DldžiausliM Paminklam* 
Planą Pasirinkimas Meste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

AUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena U 

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

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

MOSU TURTAS SiEKJA ARTI DEŠIMTIES MIUJONIJ DOLERIU ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago 

J O H N PAKUI, , Pres ident 
Phone GRovchiU 6-7575 

3120 S, Halited Street - DAnubt 6-6897 \ 

. 

APOLONIJA SADAUSKIENE 
(po tėvai* Pateckaltč) 

Gyveno 6028 So. Albany Ave., Chicago, 111., tel. RE 7-0420. 
Mirė rūgs. 20 d., 1952 m., 4:15 vai. ryte, sulaukusi aenatves. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Vabalninku parap., 

Daunorių kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas; 2 dukterys Fran-

ces ir Lucy Srubas ir jos vyras Edvvard ir anūkė Nancy; se
suo Ona Tamalunas; švogeris Bruno Sadauskas ir jų šeimos 
ir daug kitų pusseserų Ir pusbrolių, o Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas pašarvotas Sullivan koplyčioje, 2701 West 63rd St. 
Laidotuves įvyks antradienį, rugsėjo 23 d. Iš koplyčios 9:00 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

• 
Nuliūdę lieka Vyras, Dukterys, žentas, Anūkė, švogeris, Pus

seserės, Pusbroliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas, telefonas YArds 7-1911. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 ir B l a h o p 7-8481 

4230-34 South Calilornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM1HLANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
1410 S. 5 0 * AVE. 

CICERO. U i . 

ILsHX)TUVIU DIREKTORIUS 
6812 SO. WESTERN AVE. 

CHICAGO, UJU 

GRovehilI 6 4 1 4 2 

KEmlock 4-2644 

TOvvnliaU 8-2109 

JĘM 

I l O D Ė S I O VALANDOJ 
&«fcftt 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

•M5 So. Westora Ave. Air Conditiosed kenlyOa \ S | I 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams \1eU 

Tlem«, kurie gyvena kitose miesto dalyse; rausime 
. koplyčią arčiau jū*ų namų. 

1 

SRKANTIE«n YRA NARIAI CHTCAGOS LHTTUVIV 
LAIDOTUMV MRRKTOR1U ASOCIACIJOS 

AiuhuiunsŲ patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena ir n a k t ) . Rei
kalo iauklte 
mus. *2B€**I. 

Mes turime koplyčias 
JtoM-larulo dalyse i r 
v i s o s e rh leagos \m 
tuo jaus natar-
uaujain. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2S14 West 28rd PtACE Tel. Vlrgiaia T-6672 
10756 8. MIOHIGAN AVE. PUlInuui 5-1270 

LIE1UVISKA IŠTAIGA Vtlsndc*: Pirmadieniais n»o 12 iki 8 vai. vakaro.• Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
no piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ai 8 vakaro. TreCiadieuiais uždaryta Visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 'i po pietų. 

* 

. • • * ęm i 
. 

S M — 

PETRAS P. GURSKIS 
650 We»t 18t« STREET T*l SEeley »-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50ih AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

_ poVIUS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone V Ards 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS ~ 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. OOmmodore 4-2228 

# ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. UTUANICA AVE. ' Tel. YArde 7-8401 

—-
JURGIS F. RUDMIN 

331!> S. UTUANICA AVE. Tel. YA«te 7-1188—1189 

JULIUS LIUUVIČIUS 
4318 S. CAUFORNIA AVE. Tel. LAfayeti^ 3-3572 

~ — UONARDAS A. EtERSKIS 
1«46 W|i*f 46tti KTREET Tel. VAids 7-0781 

'""flĮlB 

. " 
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Pirmadienis, mgse'jo 22 d., 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Juozas Bražinskas, kurs 
tapo palaidotas HV. Kazimiero 
kapinėse rugsėjo 16 d., buvo 
pavyzdingas šv. Vardo dr-jos 
narys. Tai dr-jai buvo nupirkęs 
vėliavas ir įtaisęs kitus ženk
lus. Taipgi buvo narys L. Labd. 
Sąjungos, o šv. Kazimiero se
serų vienuolyno rėmėjų dr-jos 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Kun. Walter C. Jaskie-

viecz, S. J., tapo paskirtas augš-
tai vietai Fordham universitete, 
New Yorke, šisai jėzuitų uni
versitetas turi skyrių pavadini
mu Institute of Contemporary 
Russian Studies. Kun. Jaskie-
vicz ir yra paskirtas to skyriaus 
direktorium. 

.Kun. Jaskievicz yra lietuvis, 
kilęs iš Bostono. Į jėzuitų ordi
ną įstojo 1933 m., į kunigus į-
šventintas 1945 m. Filosofijos buvo amžinas narys. Daug au-

kodavo visiems geriems tiks- d a k t a r ° l a i p S I U fT° 1 9 5 1 T " 
lams. Laiddjimo dieną buvo a t - ! t a i s Pennsylvamjos umversite-
laikytos už jo sielą 3 šv. mišios j te. Paryžiaus universitete studi-
ir pasakytas pamokslas. Karsto ' ̂ VO nuo 1950 ik. 1951 m. Jisai 
nešėjai buvo šv. Vardo dr-jos *«* n ^ s š i l* moksliškų orga-
nariai: J. Zikas, P. Gedvilas, J. n i z a c i J u : "nguist ic Society of 

Straipsnis turi tokį pavadini
mą: „Red Terror In The Bal-
tic". Aprašoma apie visą trijų 
tautų baisią tragediją. Aprašy
mas gausiai pavaizduotas pa-
veikslais. 

Žinios iš okup. 
Lietuvos 

Olbagy, J. Shamis, J. Jagminas 
ir Gedgaudas. 

X Vasarai baigiantis bus dar 
viena proga linksmai praleisti 
dieną Vytauto Darže — Šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų išvažia
vime, kuris įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 28 d. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti. 

X Kun. Jonas Borevičius, S. 

America, modern Language As-
sociation of America, American 
Association of Teachers of Sla-
vic and East European Langua-
ges ir L'Institut des Etudes 
Slaves (Paryžiuje). 

PRANCŪZIJOJ 
— Naujai paskirtas Lietuvių 

Kataliku Misijos direktorius 
J., bevadovaudamas Studentų j kun. Jucevičius atvyko iš Ro

mos ir rugsėjo 7-tą laikė pir
mąsias pamaldas Paryžiaus lie
tuvių kolonijai. 

— B. SlepetytSs - Venskuvie-
nės kalba-pranešimas pasaulio 
katalikių kongreso Romoje me
tu apie socailinę-ekonominę mo
ters padėtį Lietuvoje ir dr. N. 
Bražėnaitės kalba apie religinę-
moralinę situaciją Lietuvoje til 

Ateitininkų stovyklai, susirgo. 
Jis ir dabar serga ir gydosi na
muose, 5541 So. Paulina Str., 
Chicago 36, 111. 

X Dainininkės Eleanor Mel-
las, Genevieve Maczis ir Dale 
Balich, buvusios p-nios Ste-
phens solistės, dainuos Gimimo 
Švč. Panelės parap. choro kon
certe ir bankete rugsėjo 28 d. 
parapijos salėje. Visas pelnas 
yra skiriamas Naujų Vargonų 
Fondui. 

X Kunigas Adolfas Paukš
tys, įsirašė į Laikraštininkų 
kursus. Taip pat įsirašė Sa-
liomeja Šagamogienė, baigusi 
Kauno universitetą ir jau kiek 
seniau gyvenanti Amerikoje. 
Kursai prasidės š. m. spalių 2 d. 
6 vai. vakaro. Kursai turės aka, 
deminį lygį. Juose kviečiami da
lyvauti visi, bet ypač yra lau
kiamas jaunimas. 

X Stasys Pilka, gavęs kiek 
paatostogauti Floridoje, dar bu
vo poilsio nuvykęs į Tabor 
Farm, kur jis buvo ponų Ba-
chunų svečias. Šioje jaukioje 
vasarvietės aplinkoje parašė 
straipsnį apie art.-komp. veiklą 
Antano Vanagaičio lietuvių sce-
noje. 

Šeštadienį, rugsėjo 27 d. ir 
sekmadienį, rugsėjo 28 d. rež. 
Stasys Ppka vaidins grafo Bu
tauto vaidmenį Petro Vaičiūno 
komedijoje „Naujieji žmonės", 
kuria Lietuvių Teatras atidaro 
s a v o sezoną International 
House salėje. 

X Kun. Jonas Petrenaa, 
,.Draugo" bendradarbis, pasto
racijos darbą dirbęs šv. Kristi
nos parapijoj, išvyko į VVashing 
toną, D. C. Dabartinis jo adre
sas: Catholic University of A-
merica, VVashington 17, D. C. 

X Matas ir Juozapina (buv. 
Peperaitė) Bertašiai yra stam
būs prekybininkai Chicagos lie
tuvių tarpe. Augina du sūnus, 
kurie lanko high school ir duk-

— Ir dailininkai gauna in
strukcijas. Jei rašytojai tokių 
parsidavėlių kaip Sirijos Gira, 
Tilvytis, Šimkus nuolatos yra 
informuojami, kaip reikia ra
šyti, dailininkai jautėsi kiek ra
mesni. Bet štai atsirado toks 
dail. A. Savickas ir neva savo 
vardu paskelbė straipsnį „Už 
realistinį vaizduojamąjį meną". 
Esą, tarybinis menas, vadovau
jant Stalinui, pasiekė didelius 
laimėjimus ir teisėtai pelnė pa-
žangiausoi pasaulyje meno šlo
vę..." Savickas sumini šiuos lie-
tuvių dailininkus ir skulptorius: 
J. Mikėnas, P. Aleksandravi-1 
čius, J. Jankus, N. Petrulis, B. 
Vyšniauskas, V. Jurkūnas, V. 
Mackevičius, V. Palaima, V. Dil 
ka, J. Kuzminskis, D. Tarabil-
dienė, P. Vaivada, I. Zebenkie-
nė, Žmuidzinavičius; jaunieji 
dailininkai V. Galdikas, B. Ja
cevičiūtė, S. Gročiovas ir kiti. 
Girdi, parodos parodė, jog ,ir 
atsisakius formalizmo ir natū* 
ralizmo galima įsigyti meistriš
kumo". Bet, žinoma, kaip ir vi
sur tarybinėje spaudoje, po tam 

CHICAGO.JE 
Gavo Širdies priepuolį 
Philip Flohr, 61 m. amžiaus, 

0052 So Throop Str., beeida
mas su savo sūnum vidurmies 
tyje prie Van Burcn Ąr La 
Salle gatvių staiga gavo šir
dies ataką ir mirė. Jis tarnavo 
Pennsylvania geležinkelio kom 
panijoj. 

• 

Pavogė spintą 
Stephen Bednowicz, 56 m. 

amžiaus, pranešė policijai, kad 
iš jo namų, 3025 No. Lowell 
av., plėšikai pavogė spintą 
(seifą), sveriantį 500 svarų. 
Grynais pinigais, valdžios bo-
nais ir kompanijų serais buvo 
arti $5.000. 

kelnės buvo sugadintos, o jis yor of Chinatown". Iš Kinijos 
taipgi apdegė. Sako, kad jis Kantono miesto, jis buvo atvy

ra 

turėjęs gydytis net ištisą mė
nesį. Neatsirado liudininkų, nu 
rodančius, kaip jo kelnės užsi
degė. 

Kolumbo Vyčių eisena 
Chicagos Kolumbo Vyčiai 

jau pabaigė planus eisenai, ruo 
šiamai Kolumbo dienai, spalio 
12 d. Eisena prasidės 2 vai. 
po pietų. Žygiuotojai susirinks 
Grant Parke prie Kolumbo pa
minklo, kur kardinolas Stritch 
pasakys prakalbą tema „Co-
lumbus and the Birth of Chris-
tiants in America". 

Yra pramatoma, kad žy
giuos daugiau negu 3,600 vy
čių. 

Tame Kolumbo Vyčių darbe 
talkininkauja italų organiza
cijos. 

Eisenoj dalyvaus šių organi
zacijų benai: Kolumbo vyčių, 
Amerikos Legiono, Katalikiš
kų mokyklų ir katalikų karo 
veteranų. 

I i • • • • 
e i , je i , j e i 

Jeį federaliai mokesčiai būtų 
sumažinti vienu bilionu dolerių, 
tai tuo darbininkui, uždirban
čiam $4,200 ir turinčiam du vai 
ku, būtų sutaupyta $25.04. 

Jei metiniai valdžios mokės 

kęs prieš 40 metų. Kadangi iš 
įvairių JAV miestų kiniečių vei 
kėjų panorėjo laidotuvėse da
lyvauti, tai jis tebus laidojamas 
rugsėjo 27 d. Pamaldos įvyks 
kiniečių bažnyčioj, kuri yra prie 
23-ČJOS g-vės ir So. Wentworth 
av. Gyveno 144 W. Cermak Rd. i 

Filipinų mokyklose 
Nepriklausomybę atgavusių 

Filipinų mokyklose yra dėsto
ma tikyba, ftv. Tomo universite
te neseniai buvo pravesti kur
sai paruošti tikybos dėstytojus 
valstybinėse mokyklose. 

SRAITYKITK "DRAUOA"! 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

SEGHETTI I lt A VII III 1(1 Al 
2451 80. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

KELIOMIS: 

*. .. ! vi • .. • tikro eilučių skaičiaus rašoma, 
po Šveicarijos katalikių moterų , , H , , r v . 

kad ten yra nemaža ir stambių 
trūkumų. Girdi, nesijaučia gy-

žurnale „Die Schweizerin", rug
pjūčio men. numeryje. 

— Pianiste Matukaite atvy
ko iš Kanados į Paryžių studi
juoti muzikos. 

AUSTRALIJOJ 
— Paminėjo Lietuvos pagro

bimą. Australijos dvisavaitinis, 
paveiksluotas laikraštis „Pix" 
birželio 14, 1952, laidoje plačiai 
paminėjo birželio baisumus, Ru 
sijos komunistų įvykdytus prieš 
11 metų Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj. Tam dalykui nušviesti 
buvo skirta keturi puslapiai. 

vumo paveiksluose, klasių ko
vos. Girdi, kūriniai, taigi tie 
realistiniai, esą, daugumoje tiek 
jau netikę, kad lietuviai dai
lininkai nepajėgę suruošti savo 
kūrinių 1952 metų parodos. Nu
siskundžiama, jog dailininkai 
nepajėgią įsitaisyti individualių 
studijų ir todėl negalį paro
doms pasiruošti. Girdi, daug dai 
lininkų pabaigė pernai Dailės 
mokyklą, bet jie palikti Dievo 
malonei. Savickas skundžiasi, 

giasi su savo kolegomis, kurie 
pabando juos kritikuoti... 

— Tūlas Pilypaitis skundžia
si Klaipėdos lietuviškumu. Gir
di, ne retenybe Klaipėdoje pa
matyti, tokias iškabas: „Virų 
Kirpykla4',' Aukštoji gatve; 
„Miesto Skoriine Invalidų Ar
telė", toj pačioj gatvėj; „CBAJ 
Būras", Montes gatvėje; ir pan. 
Idant kas nors atkreiptų dėme
sį, Pylipaitis užbaigia sekančiai: 
„Tokios iškabos primena tam
sius buržuazijos viešpatavimo 
laikus Lietuvoje, kada kapita
listai, vaikydamiesi tiktai pelno, 
buvo paniekinę kalbos kultu-

Reikalauja $25.000 už 
kelnes 

Allen Schmitt, 25 m. am
žiaus, 5412 Bernice ave., už
vedė bylą prieš CTA reikalau
damas atlyginimo sumoje $25,-
000. Buvo taip: 

Rugpj. 12 d. jis važiavo 
tramvajum ir eme snausti. 
Jam besnaudžiant kokiu tai 
būdu užsidegė jo kelnes. Ka
dangi buvę labai daug žmo
nių, tai jis negalėjęs kelnių 
nusimauti. Per tai ne tik jo JW b u ^ sumažinti septyniais 

' bihoniais dolerių, kaip to rei
kalauja Illinois senatorius Doug 
las, tai minėtai šeimynai reikš
tų sutaupymą $175. 

Jeigu metiniai mokesčiai bū
tų sumažinti devyniais bilionais 
dolerių, kaip to reikalauja de
mokratų senatorius Byrd, tai 
minėtai šeimynai būtų sutaupy
ta $225. 

» Nelaime namie 
Jorgen Jorgensen, 49 m. am

žiaus, namie, 3142 No. Nagle 
ave., beeidamas trepais į rūsį, 
puolė" ir taip susižeidė galvą, 
kad netrukus mirė. 

Mirė kiniečių veikėjas 
Chicagos, o kartu ir visos A-

merikos kiniečiai, neteko vei
kėjo. Nuo plaučių uždegimo mi-

LfiKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 3K& 
Parūpinamo biletns, viešbučiu* Ir Hutvnrkonie VISILS MI kelione nurlStus 
dalykus. TITR1MR LUCTUVIŲ SKYKų;. pildome aMdovitu*. u. i,..,•<•• 
planuokite iš nnk.sto kitiems metam*. Atiku lau užriKakykitc hilctiiH kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kiul tikrai gaubite vieta*. Plrti-
<laml bilctuft pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stotf ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — J»AS M I S . 

tT *5s 

rą"... 

• 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
. Savings dC Loan Association 

— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

INSURLO 
Turtas — $30,000,000.00 

— Vilniaus universitetas vie
no savo koncerto metu išpildė 
„seną lietuvių liaudies dainą"! re Harry P. Lee, 62 m. am-

jog dailininkai labai griežtai ei- linui"... (Taryb. spauda). 
„Kolūkietiškas ačiū draugui S ta žiaus. Mirė Woodlawn ligoni

nėj. Jis buvo vadinamas „ma-

X šios seselės sudėjo amži
nus apžadus: 1. Sesuo M. Ro
bertą, Jieva Kazokaite, šv. Juo
zapo, Scranton, Pa. 2. Sesuo M. 
Jurginą, Terese Čižauskaite, Sal 
džiausios Širdies, New Philadel-
phia. 3. Sesuo M. Rozita, An-
gelina Paplauskaite, Saldžiau
sios širdies, New Philadelphia. 
4. Sesuo M. Magdalita, Adele 
Vaitkiutė, Šv. Petro, Philadel
phia, Pa. 5. Sesuo M. Viktorija, 
Marijona Sitkauskaite, Saldžiau 
šios Širdies, New Philadelphia. 
6. Sesuo M. Elanija, Marijona 
Kuzinaite, Šv. Kazimiero, Wor-
cester, Mass. 7. Sesuo M. Jane-
ta, Paulina Uždavinyte, šv. Ka
zimiero, Worcester, Mass. 

X Petras ir Jieva (buv. La
pinskaite) Barškiai mini 45 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Amžinu ryšiu juos surišo kun. 
Jurgis Kolesinskas šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj, Bridgepor-

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeišaites ir 
< « rimuli ūiiaites Lazauskienės 

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

Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

te. Ponas Barškis įsigijo 
terį Barborą, kuri lanko pra- Town of Lake rakandų krautu-
dine mokyklą. Dabar p-nai £er-
tašiai mini 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Šliubą buvo 
ėmę šv. Jurgio par. bažnyčioj. 
Jau suėjo 23 metai, kai turi 
mėsos apdirbimo įmonę. Išdirba 
visokių dešrų, išrūkina kumpių 
ir t.t. Turi taipgi jaunų gaide
lių ir vištelių. Savo gėrybes pri
stato restoranams, viešbučiams, 
klubams, vestuvėms, baliams, 
piknikams, klebonijoms ir t.t. 
Dabar jo biznis yra West Sidėje 
2332 Blue Island ave. Gyvena 
puikioje rezidencijoje, kuri at
siėjo $100,000.00, adresu 10535 
So. Seeley ave, Chicago 43, UI. 

vę jau 1908 metais. Dabar sėk
mingai tėvo pradėtą biznį tę
sia sūnus Petras. Ši pavyzdin
ga rakandų krautuvė yra ad
resu 1747 W. 47 St. P-nai Barš
kiai per visą laiką buvo „Drau
go" rėmėjai. Koncertų ir pikni
kų proga suteikdavo vertingų ir 
gražių dovanų. Pervedę biznį 
sūnui, Barškiai gyvena puikiam, 
moderniškame bungalow, 10558 
So. Bell ave. Gražią rezidenciją 
gaubia medžiai, krūmai, gėlės, 
o pievelės žaliuoja, kaip karpe-
tai krautuvėj. Taip yra dėlto, 
kad rezidencija turi gerą šeimi
ninką. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Is TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS itiGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
T a WAlbrook 5-9209 

• TELEVIZIJA • RADJO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI » (IRON-

ERS • PLOKŠTELĖS (RECORDS) 
• NAMČ REIKMENYS I R T.T. 

WEISS APPIIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS III KAIMO 

APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

Tcl YArdi 7-8666, Chicago 32, VI I 
«•*" 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PARDUODAME A N G U S IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME^BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE? AVE. 

Tel. VIrginia 7*7007 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 <gJ| Į Į ? 
x „ . . . . . , . r - ,x. . . . . , .< ^KSfV? 

JUSTIN MACKIEVVICIJ, Prezidentas 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vai. po pietų. 
* Ketvirtadieniais nuo 9-tOH valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadlonlals visai neatidaroma. 

» ' l » W l « f l * l ' J ( V l » - ' : ! rttfft 

STANDARD HDERAL-SSI 

r - . 

AND LOAN AIIOCJATION 
b r c H i C A O o , ; v v 

4192 AUCHIR A,V1., CHlCA*0>t ' 
FHONII Vi rami. T-l 141 •• •• 

k mm mmm^<MHWWf*,'-«w«Kfc«i«sr>'''*' • •••.*** j 

£ ^ 

DĖMESIO, gazo loldima turintieji! 
įdekite anksti ir pralenkite šaltį 
orą! Klauskite apie Timkon Oas 
Burners & Oil Burners. Lengvi lSsi-
mokėjimai. Nemokami apskaičiavo 
mai. Chicago Cooling & Htg. Co, 
7046 So. Halsted St. ABerdeen 4-
8648. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atetovybėa viaos« 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

KOPIIIh BARČUS 
I i WGE8 stoties — Ucog* 1S90 

PIRMAD. Iki PUNKTAD. 
8:15 11d 9:80 vai. ryte 

SK8TAD. 8:80 Iki 0:80 vai. ryte I 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

t! tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare uuo V iki 8 vai. 

RAMO PROGRAMA 
7181 SO. ROCKWELL ST. 

HEmlock 4-2418 
1 

Chicago 88, III. 

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

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVUS OPERAVDfO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBĄ 

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

algų, taksų, Šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS UŽ SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sąu ir Šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galStų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet* 
kreipkitės į šią ištaigą. 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

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

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

I 

4181-83 
I 

^ : 

Archer Avė. 
s Lengvi išsimokėjimal pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

» < W k -

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 

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

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

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

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FURNITURE CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 24226 


