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Išbarti Paleckis su Gedvilą 
Lietuvos kompartijos suvažiavime išbarti visi, išskyrus 

rusus it Sniečkų su Niunka 
Prieš Rusijos kompartijos suvažiavimą Maskvoje rugsėjo an

troje pusėje Vilniuje įvyko ir Lietuvos komunistų VII suvažiavi
mas, kuri aprašė „Pravda" rūgs. 29 d. numeryje. Iš ten ir paim
tos čia talpinamos ištraukos. 

„Suvažiavimo delegatai griež
tai kritikavo paskirus respubli
kos veikėjus dėl jų prisitaikėliš
kos laikysenos buržuazinio na
cionalizmo atžvilgiu. LKP (b) 
CK narys drg. Paleckis už ben
dro pobūdžio kalbų prieš buržu
azinį nacionalizmą slėpė savo ne 
norą išaiškinti konkrečius nacio 
nalistinių pažiūrų skleidėjus, ne
kovojo su jais. 

„Suvažiavimo delegatai drau
gai Bieliauskas, Niunka, Liau
dis, šumauskas, 

Korėjoje vaidino 
"išsikelimą" 

TOKIO, spalio 16. — Sąjungi
ninkai vakar Korėjos rytų kran
te (kiek į pietus nuo YVonsan 
uosto) suvaidino išsikelimą, ti
kėdamiesi ta proga sunaikinti 
didžiausią skaičių priešo karių. 

Viskas buvo padaryta, kad 
priešas sužinotų apie „išsikeli
mą". Turbūt buvo praneštas ir 

Macijauskas, I apytikris išsikėlimo laikas. Ga-
2iugžda, Kaunaitė ir kiti konkre- j 1<>P ** be pranešimo priešas galė-
čiais pavyzdžiais nurodė, kad J° bent prieš kelias valandas pa-
drg. Paleckis ne tik prisitaikėlis matyti, kad prie krantų artinasi 
kai laikėsi buržuazinių naciona-; apie 100 laivų laivynas, kurių 
listų atžvilgiu, bet ir palaikė dau' tarpe buvo 6 lėktuvnešiai, 4 krei 
gelį jų. Jis nepakankamai akty- šeriai, didysis kovos laivas Iowa 
viai dalyvavo partijos organiza- ir 30 laivų naikintojų, 
cijos kovoje dėl socialistinės re-: Iš tam tikro nuotolio nuo 
organizacijos žemės ūkyje. Sa
vo kalboje suvažiavime drg. Pa-

transportinių laivų atsiskyrė iš-
sikėlimui į krantą skirti laivai 

leckis jam adresuotą kritiką pri su kariais ir pasileido kranto 
pažino teisingą ir prižadėjo savoj link, bet tik 3 myliom dar li-
klaidas atitaisyti praktiniame: kus iki kranto pasuko atgal ir su 
darbe". ' grįžo į laivus. Tuo laiku lėktu-

,,Rimtai buvo kritikuojama kū vai ir karo laivai pradėjo versti 
rybinių organizacijų veikla. Ra- ugnį į pakrantes, kuriose, tiki-
šytojas drg. Venclova, LLKJS 
CK sekretorius drg. Raguotis ir 
Vilniaus miesto partijos komite
to sekretorius drg. Paradauskas 
kalbėjo, kad Lietuvos rašytojai, 
dailininkai, aktoriai mažai tesu
kuria kūrinių šių laikų temomis. 
Buvo taip pat nurodyta, kad 
kartais pasirodo idėjiniu Ir me
niniu atžvilgiu ydingų kūrinių. 

— Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos valdyba, — pasakė drg. Ven 
clova, — dirba nepatenkinamai. 
Valdybos pirmininkas drg. Šim
kus pats neparodo pavyzdžio ra
šytojams ir leidžia stambių idėji
nių klaidų tarybinės lietuvių li
teratūros įvertinime. Neseniai 
jis paskelbė savo ydingą apysa
ką „Barsukai". 

„Suvažiavime buvo pareikš
tos teisingos pretenzijos istori
jos, kalbos ir literatūros, ekono
mijos ir žemės ūkio institutams 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
joje. Paskiri moksliniai darbuo
tojai neišvengia rimtų naciona
listinio pobūdžio klaidų istorijo
je ir literatūroje. Nevaisingai 
dirba kalbos ir ekonomikos insti 
tūtai". 

„Griežtai buvo suvažiavime 
kritikuojamas LKP (b) CK na
rys drg. Pušinis, kuris dažnai 
apibendrintai burnoja prieš se
nąją mokslinę inteligentiją, ku
rios daugelis atstovų sąžiningai 
tarnauja liaudžiai". 

„Nepatenkino suvažiavimo de
legatų žemės ūkio ministerio 
drg. Augustinaičio ir jo pavaduo 
tojo drg. Kolcovo pasirodymai, 
kurie aplinkomis apėjo svarbius 
žemdirbystės išplėtojimo, gyvu
lininkystės ir kolūkių kadrų pa
rengimo klausimus". 

„Respublikos Ministerių Tary 
bos ir daugumos ministerijų apa 
ratas dirba be reikiamos įtam
pos ir būtino atsakingumo už pa
vestą uždavinį. Dėl to kalti Mi
nisterių Tarybos vadovai ir visų 
pirma jos pirmininkas drg. Ged
vilas". 

„Suvažiavimas išrinko Lietu
vos KP (b) CK, revizijos komisi
ją ir delegatus į XIX VKP(b) 
suvažiavimą". (Išrinktųjų pa
vardžių „Pravda" nenurodė). 

Jau yra įvykęs naujai išrink
to partijos centro komiteto ple
numo posėdis. Pirmuoju sekre
torium išrinktas A. J. Sniečkus, 
antruoju sekretorium — V. P. 
Aronovas, sekretorium — V. J . 
Niunka. 

masi, priešas buvo daug karių 
sutraukęs. Ar tas žygis apsimo 
kėjo — dar nieko nepranešta. 
Spėta, kad Kojo pusiasalyje 
priešas turėjo apie 250,000 vy
rų, kurių dalį turėjo atmesti prie 
krantų „invazijos" atremti. 

Aliantai paeme 
2 pjiltas kalvas 

SEOULAS, spalio 16. — Šiau
rėje ,nuo Kumhwa kalvas štur
muoja 7-ji JAV ir 2-ji P. Korė
jos divizijos. Sąjungininkai pra
džioje laimėjo kiek teritorijos, 
bet greit sutiko nepaprastai at
kaklų kinų pasipriešinimą ir bu
vo atmesti atgal. Sąjungininkų 
karininkai teigia, kad puolimo 
tikslas esąs išmušti galimai dau 
giau priešo karių. Žinoma, ne 
paskutinėje eilėje yra ir noras 
atsiimti visą eilę viršūnių ilgoje 
kalnų grandinėje. 

P. Korėjos 9-ji divizija visai 
apvalė nuo priešo ir šiaurinį 
„Baltojo arklio" kalno šoną ir 
pati ten gerai įsitvirtino. 

Atominis šovinys 
ABERDEEN, spalio 16. — 

Vakar čia armijos ginklų ban
dymo laukuose sekretorius Pace 
kongreso nariams, spaudos at
stovams ir karininkams parodė 
didžiąją patranką, kuri gali šau
dyti atominiais šoviniais. Ta 
proga aplinkiniais žodžiais pasa
kyta, kad jau yra ir atominiai 
šoviniai ,tik dar jais į priešą ne-

Kaip Churchillis | 
vaizduojasi karą? 

LONDON, spalio 16. - ^ Pil-
grimų draugijos pietuose, kurių 

, garbės svečiu buvo gen. Ridg-
way, premjeras Churchill pasa
kė. įdomių reveliacijų pilną kal-
bą. \ 

Pirmiausia jis pasakė, kad III 
pasaulio karo gali nebūti ir kad 
Nato gali pasirodyti esąs ne tik 
skjMas nuo karo pridengti, bet 
ir įrankis visus taikoje sujungti. 

Toliau Churchill pranašavo, 
kad III pasaulio karas prasidės 
Europoje ir daug kuo skirsis 
nuo buvusių karų. Karas bus nu
lemtas pirmą mėnesį ar net pir
mą savaitę, nors ginčas dar il
gai nesilikviduos. Po pirmo mė
nesio karo nugarkaulis jau bū
siąs perlaužtas ir jokia didelė 
kariuomenė žemės keliu nebega
lės judėti ilgomis distancijomis. 
„Įsidėmėtinas šis faktas — vals
tybės, kurios priklauso nuo ilgų 
sausumos susisiekimo linijų, 
greit įsitikins, ,kad jos nebeteko 
apsigynimo jėgos". 

Kai Churchill atsisėdo, gen. 
Ridgvvay perskaitė savo rašytą 
kalbą, kurioje kiek aiškiau at
skleidė kaip mano priešą sulai
kyti, o paskui pradėti stumti at
gal-

Ike turtingesnis 
už Stevensoną 

NEW YORK, spalio 16. — 
Gen. Eisenhoweris paskelbė sa
vo 10 metų pajamas, siekiančias 
888,303 dol. Mokesčių už tas pa
jamas sumokėjęs 217,082 dol., 
taigi jam liko 643,148 dol. 

Didžiausios pajamos buvo už 
knygą „Crusade in Europe" — 
pardavęs visas teises už 635,000 

Malenkovas skaito Rusijos komunistų kongresui savo 5 valandas 
užtrukusią kalbą, o Stalinas tos kalbos metu sėdėjo kiek augščiau 
tribūnoje Malenkovo užpakalyje. Seniau tą kalbą visada sakydavo 
pats Stalinas. Tribūnos laiptai iškloti brangiais persiškais kilimais. 

(INS) 

Aviacija atsake marinų vadui 
Be aviacijos aliantai jau būtų jūroje ir priešas galėtų 
pradėti dideli puolimą, — Korėjoje lauktina priešo 

bombonešio 
VVASHINGTONAS, spalio 16. — Kaip ir reikėjo laukti, ma

rinų komendanto gen. Shepherd kritiškos pastabos dėl aviacijos 
laimėjimų bombarduojant Korėjoje priešo užnugarį susilaukė 
piktokos aviatorių replikos. 

Kalbėjo kaip konspiratorių vadas 
Stalinas pažadėjo paramą visoj pasaulio komunistams. 
— Pasidžiaugė, kad darbas dabar lengvesnis ir links

mesnis 
MASKVA, spalio 16. — Baigiant 19-tą Rusijos komunistų 

partijos suvažiavimą prakalbo ir Stalinas, pažadėjęs paramą viso 
pasaulio komunistams ir paprašęs jų paramos komunistų, sąmoks
lui laimėjimu apvainikuoti. 

Stalinas savo kalba ir šį kar
tą pasireiškė ne kaip Rusijos mi 
nisteris pirmininkas, bet kaip 
vadas Rusijoje savo centrą įren
gusių sąmokslininkų, pasirengu
sių pavergti pasaulį savo kon-
trolėn panaudojant jau pavergtų 
tautų turtus ir žmones. 

Stalinas pažadėjo viso pasau
lio komunistų partijoms Rusi
jos paramą kovojant už savo 
tautų „išsilaisvinimą ir taikos 
išlaikymą". Stalinas toliau tei
gė, kad „Rusijos komunistų par
tijai ir kraštui visada buvo ir 
bus reikalinga broliškų užsienių 
tautų parama,, simpatija ir pa
sitikėjimas. Kada britų darbinin
kai 1918 -19 m., kada britų bur
žuazija su ginklu puolė Sov. Ru
siją, organizavo kovą obalsiu 
„šalin rankas nuo Rusijos", tai 
jie pirmoje eilėje parėmė britų 
tautos kovą už taiką, o antroje 
eilėje padėjo ir Sov. Sąjungai" 
— tvirtino Stalinas. 

Stalinas suminėjo ir naujau 

Kinijos ir Korėjos iki Čekoslo
vakijoj ir Vengrijos dabar atsi
rado naujos smogiamosios bri
gados liaudies demokratijų pa
vidale. Dabar jau Rusijos parti
jai lengviau kovoti ir darbas 
daug linksmesnis" — taip užbai
gė tarptautinės banditų gaujos 
vadas. 

Kam teks vairas? 
MASKVA, spalio 16. — Kom

partijos kongresas pasibaigė iš
rinkęs partijos centrinį komitetą 
iš 120 narių. Šis jau išrinks iš 
savo tarpo prezidijumą, kuris 
veiks vietoje buvusių politinio ir 
organizacinio biurų. Naujas ad
ministracinis pertvarkymas nie
ko nepakeitė, jei politbiuras pa
sivadino prezidiumu. J centro ko 
mitetą sudėti visi politbiure bu
vę didieji ir mažieji. 

Dabar pats įdomiausias klau
simas yra kas bus parinktas ge
neraliniu sekretoriumi — Stali-

sią paramos pavyzdį: „Kada n a s a r Malenkovas? Sis postas 
draugas Thorez (kongrese daly- y r a svarbiausias ir jame 

Piktumo parodė atskiri aviaci
jos karininkai Ėorėjoje ir Japo
nijoje, bet kaip ir oficialų atsa
kymą davė spaudos atstovus su« 

dol. Už tas pajamas apmokėjęs sikvietęs aviacijos sekretorius 
158,750 dol. mokesčių. Nebūda
mas profesionalinis rašytojas 
Eisenhoweris sumokėjo daug 
mažesnius mokesčius, negu už 
savo pajamas moka rašytojai. 

Palyginus Eisenhowerio ir 
Stevensono 10 metų pajamas ir 
už jas sumokėtus mokesčius, su
sidaro šis vaizdas: Eisenhowe-
rio pajamos — 888,303 dol., Ste
vensono — 500,652 dol. Eisen-

Finletter. Jis pareiškė, kad: 
1. be aviacijos pagalbos JT 

pajėgos Korėjoje jau seniai būtų 
sumestos į jūrą; 

2.vbe aviacijos veiklos sąjun
gininkų kariuomenė nebūtų bu
vusi tokioje geroje padėtyje, ko
kioje yra paliaubų derybas ne
ribotam laikui nutraukus; 

3. be aviacijos veiklos priešo 
užnugaryje priešas dabar būtų 

hower sumokėjo mokesčių 217,-,, 
neo L i Qf->„l*,o™ 011 Q«n P ^ S " 8 pradėti didelj puolimą ir 
082 dol., Stevenson - - 211,980 .. U g a i p a l a i k y t i dol. Eisenhoweriui liko grynų 
pajamų 643,148 dol., Stevenso-
nui — 288,066 dol. 

Sen. Douglas yra nuomonės, 
kad gen. Eisenhoweris teisėtai 
išsisuko nuo didesnių mokesčių 
už iš knygos gautas pajamas, ta
kiau jo elgesys nebuvęs pavyz
dingo piliečio mostas. 

4. Sąjungininkų aviacija nese
niai sukliudė priešui išsikovoti 
pirmenybę Korėjos oro erdvėje. 
Tam tikslui Sov. Rusija yra jau 
davusi 4,400 lėktuvų, iš kurių 
apie 2,000 yra sprausminių. 

5. Yra ženklų spėti, kad prie
šas dar kartą bandys pirmeny
bę ore išsikovoti, nes jau turi Pakaltintas Čikagos 

pašto viršininkas šį. Tai yra reikšmingas ir pavo 
CHICAGO, spalio 16.~-Grand 3 i n&as faktorius (Ikšiol komu 

jury vakar pakaltino 11 C h i c a - ' n i s t a i Korėjoje bombonešiais 

Sesijos vddovai 
NEW YORK, spalio 16. — JT 

sesija susiorganizavo šį kartą 
pirmame posėdyje, nes sovietų 
delegacija nebeiŠkėlė Kinijos de
legacijų sukeitimo klausimo ir 
nesutrukdė laiko. 

Sesijos pirmininku, kaip jau 
vakar pranešėme, išrinktas Ka
nados užsienio reikalų ministras, 
vicepirmininkais — JAV, Angli
jos, Prancūzijos, Sov. Sąjungos, 
Kinijos, Hondūro ir Egipto at
stovai. Specialaus politinio komi 
teto pirmininku išrinktas Grai
kijos atstovas Kyrou, politinio 
ir saugumo komiteto — Brazili
jos atstovas Carlos Munie, eko
nominio ir finansinio — Čekoslo
vakijos atstovas Jiri Nosek, so
cialinio, humanitarinio ir kultū
rinio — Pakistano atstovas Am-
jad Ali, mandatinių sričių pati
kėtinių — Argentinos atst. Mu-
noz, administracijos ir biudžeto 
— Filipinų atstovas Carlos Ro
mulo, teisių — Tailando (Sia 
mo) princas Wan VVaithayakon. 

vavęs prancūzų komunistų> va
das) ar draugas Togliatti (italų 
komunistas) pareiškia, jog jų 
tautos nekovos prieš Sov. Rusi
jos tautas, tai ir tai yra parama 
— pirmoje eilėje tai yra Pran
cūzijos ir Italijos darbininkų ir 
ūkininkų parėmimas kovoje už 
taiką, o antroje vietoje yra tai 
Sov. Rusijos taiką mylinčių tau
tų pastangų parėmimas. 

Sovietų Rusijos interesai su
tampa su užsienio kompartijų in
teresais: „Mūsų partijos intere
sai visai sutampa su taiką my
linčių tautų interesais — jie nie
kad tarp savęs nesikerta" — tę
sė Stalinas. 

Kalbos galas buvo pasididžia
vimas laimėjimais ir pripažini
mas, kad toji sąmokslininkų gau 
ja naudoja Rusijos jėgą kitoms 
tautoms pavergti. „Po 1917 m. 
revoliucijos užsienio komunis
tai pavadino Rusijos partiją pa
saulio revoliucionierių ir darbi
ninkų sąjūdžio smogiamąja bri-

metus sėdėjo pats Stalinas. Jei 
dabar ten pasodintų Malenkovą, 
tai vakariečiai labai nori pasida
ryti išvadą, kad jis parinktas 
Stalino įpėdiniu. 

Egiptui parinktas 
naujas karalius? 

KAIRAS, spalio 16. — 12 ka
rininkų komitetas, kuris įvykdė 
Egipto revoliuciją ir dabar fak
tiškai diktuoja jo politiką, pa
leido 3-jų asmenų regentų tary
bą ir karaliaus pareigas pavedė 
tik vienam regentui princui Ab-
dėl Moneim, buv. karaliaus Fa-
ruko giminaičiui, kurio dinastija 
neteko Egipto sosto jo tėvui pir
mojo pasaulio karo metu parė
mus turkus, o ne anglus ir pran
cūzus. Kairas pilnas gandų, kad 
princas Moneim gali būti pa
skelbtas Egipto karaliumi. 

Regentūros krizę sukėlė pulk. 
Mehanna, nepanorėjęs eiti tik 
antspaudos dėjimo pareigas. Jis 
atleistas iš kariuomenės į atsar-

gada. Tuo būdu broliškos parti- gą su didoka pensija, nes yra 

gos pašto pareigūnų, jų tarpe 
laikinai iš pareigų pasitraukusį, mmiais). 
pašto viršininką Haderlein. Re-Į 6> Amerikiečių bombardavi

m o tipo ^ra^*^^^^ ^̂  vicepirmininkai ir 
7 komitetų pirmininkai sudaro 
bendrąjį komitetą, kuris tvarko 
dienotvarkę: siūlo ką į ją įra
šyti ir kokioje vietoje. neoperavo — ypatingai spraus-

šaudyta. A r t a i reikštų, kad vizoriai savo laiku susekė, kad; m a i Korėjoje naikina Sovietų 
toji patranka per Pacifiką jau į buvo imami kyšiai už paaugšti-
Korėją yra nukeliavusi? inimą tarnyboje. 

Naujas pirmininkas. Jungtinių Tautų 6-sios sesijos pirmininkas 
Meksikos atstovas dr. Luis Padilla Nervo (kairėje) perduoda 
plaktuką ministrui Pearson, išrinktam 7-sios sesijos pirmininku. 

Cusijos ginklus ir karines me
džiagas, kurie galėtų būti kitur 
panaudoti. Tai dalinai maiišo 
Sov. Rusijos ginklų gamybos pia 
nus, ir juos verčia kaitalioti sa
vo dienotvarkę. 

7. Finletter pripažino, kad 
aviacijos bombardavimai nėra 
pilnai išnaudojami, nes tuo pa
čiu metu neveikia sausumos fron 
tas ir paliekami ramybėje prie
šo tiekimo šaltiniai anapus Yalu 
upės Mandžiūrijoje. 

8. Vienas iš nemalonių priešo 
užnugario bombardavimo rezul
tatų buvo nepaprastai didelis 
priešlėktuvinės artilerijos sutel
kimas raktinėse vietose. Be stam 
baus kalibro patrankų yra dar 
daugybė smulkesnio kalibro gin
klų. Priešlėktuvinė priešo apsau
ga yra sovietų technikų aptar
naujama (jei ne visur jie dirba, 
tai bent visur vadovauja). 

Katyno komisija 
dar padirbės 

VVASHINGTONAS, spaflo 16. 
— Katyno skerdynes tirianti at
stovų rūmų komisija mano pra
dėti darbą lapkričio 10 d. ir pir
moje vietoje patyrinėti kaip ka
ro metu veikė cenzūra ir kokių 
tikslų ji siekė — gal cenzoriai 
piktnaudojo savo padėtį politi
niais sumetimais?.Šis klausimas 
rišamas su Katyno įvykiais. Dėl 
Katyno skerdynių kaltininkų ko 
misija yra pasidariusi išvadą, 
kad lenkus ten nužudė ne Hitle
rio, bet Stalino budeliai. 

Kalendorius 
Spalio 16 d.: h). Jadvyga. Se

novės : Geluonis ir Tautgirdė. 
Spalio 17 d.: šv. Marija Mar

garita Alacoąue. Senovės: Sai-
gūnas ir Gytė. , 

Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus. Tempe
ratūra be žymesnių pasikeitimų. 

jos pareiškė viltį, kad komunis* 
tų pasisekimai Rusijoje palen
gvins padėtį tų tautų, kurios 
vargsta kapitalo vergijoje. Aš 
manau, kad mūsų partija tas vil
tis pateisino, ypatingai per II 
pasaulio karą, kada Sov. Rusija 
sunaikino Vokietijos ir Japoni-
ios fašistų tiraniją ir išlaisvino 

gen. Naguib sukilimo įkvėpėjas 
ir planuotojas. 

• Paskutiniai biuleteniai iš 
Korėjos kalba, kad sąjunginin
kai užvaldė vakar dviejų štur
muotų kalvų viršūnes ir persiri
to į šiaurinį kalvų šlaitą. 

• Koje saloje šią savaitę vėl 
sužeista 11 komunistų karo be-

Europos ir Azijos tautas nuo • laisvių: 7 vadai ir 4 eiliniai. Pa-
f ašizmo vergijos baimės. Nuo Į šauti už įsakymų nevykdymą. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— JAV augščiausias teismas vakar sulaikė komunistų šnipų 

Rosenbergų teismo sprendimo vykdymą ir tuo būdu davė progos 
gynėjams dar pamėginti gelbėti jų galvas. 

— Angliakasių vadas J*. Lewis jau davė įsakymą streikuoti, 
jei naujose darbo sutartyse numatyti padidinti atlyginimai nebus 
pradėti mokėti iki ateinančio šeštadienio. Atlyginimų stabilizavi
mo komisija sutarčių dar nepatvirtino ir darbdaviai susilaiko nuo 
jų vykdymo. 

— Kinijos komunistai per radiją davė suprasti, kad Korėjos 
paliaubų derybos nebebus atnaujintos. Derybas sugriovę, žinoma, 
vakariečiai. 

— Prez. Trumanas vakar vakare išvyko agituoti ui Steven
soną į Naująją Angliją — aplankys 5 valstybes ir pasakys apie 
SO kalbų. Šeštadienio vakare didelę foalbą pasakys Brooklyne. 

— Gub. Stevenson pareiškė, kad nenorįs nė karo nė taikos 
naudoti balsams gaudyti. Būtų gera, kad Korėjos karas kad ir 
rytoj pasibaigtų, bet ir gen. Eisenhotoeris žino, kad tuo tarpu taip 
nebus. Jei JAV vyrai dabar nekovotų Korėjoje, tai gal greit tu-
rėtų kovoti Amerikos žemėje. 

— Plieno pramonės spauda praneša, kad dabar tiek pagami
nama plieno, jog nebėra vagonų jam iš fabrikų išvežti. 

— Gen. Eisenhoweris pasisakė už stiprią Ameriką, nes sekan
čiame kare Amerika turės dalyvauti nuo pat pradžios ir nebefu-
rės laiko pasiruošti hadą kiti laikys pirmuosius smūgius* 

, • 
/ 
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DtftNRAsTItS DftAUOAS, CStiCAGO. tLUKOIŠ L 
• • 

Atrado, kad pradžios mokyk ąiarą braukdavo, o Jurgis links kosi. Buvo susidaręs nemažą 
los tSvaa Jurgiui baigti neleido mas vis stabijosi, kad mes turi- j knygynėlį. Atsimenu, važiavo 
ir išvežk į Marijampolę agzami- nie tiek daug duonos, pyrago, j tais metais į Kauną, gavo pi

nigų, grįžę* parsivežė nemažai nų laikyti | gimnazija. Atsimc .sviesto, dešrų. Vargšelis, jis 
nu, kaip tėvai d&augSti, kadi mane, kad visame pasaulyje 
Jurgis egzaminus išlaikė labai 

Medžiagą siusti šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, 7031 So Artesian 
" Ave., Chicago 29, 111. Telefonas REpublic 7-0285 

i , - — " • • 

Prisimenant Jurgį 
#» 

N 

"Einu, kur tylu ir ramu 
M. U U L E V I C I E N £ 

Siu metų spalio mėn. 25 d. vandens pūsles, trūkdavo, pasi-
sueina lygiai 40 metų, kai bu- d a rydavo šašai. Per trumpą lai 
E - S t a ^ - J t a b u V t a K K, visa* kūnas pa-idarė vienas 
taurus jaunuolis, kurio pavyz- šašas, tik burna, delnai ir padai 

liko ligos nepaliesti. 

Jurgio sveikata k$le tėvams 
nerimą, del to vis ragino eiti 
pasivaikščioti, jis gi per dienas 
būdavo užsidaręs savo kamba-

džiu aeKė visas besimokantis 
to meto katalikiškasis^ jauni
nimas. 1923 m. sausio mėn. 
„Ateitis" jo prisiminimui pa
šventė visą savo numerį. Atei
tininkų skyriaus redakcija 

Simne tuo laiku gydytojo ne 
buvo, tai Jurgį nuvežė į Suval
kus. Gydytojo Nonevičiaus glo-

kreipėsi į Chicagoje gyvenan- fcojamag, Jurgis buvo paguldy-

niai sutiko pasidalinti šiomis buvo ilgai, nes aUiraenu važia 
mintimis su skaitytojais. Apie 

gerai. 
GtmnazSJos suole 

Didysis karas Jurgį užklupo 
Il-je klasėje. Kada paaiškėjo, 
kad karas greitai nesibaigs, tai relyje, vis \ knygą *,jiind?s", 
Jurgį išvežė į Vilnių, kur buvo kaip mama sakydavo. Nft val-
priimami mokiniai j gimnaziją, gyti neateimenu, kad kada pats 
Frontui artėjant prie Vilniau, butu. atėjęs be kvietimo, grei-
gimnaziją iaMie j Rusijos gi- blausiai visą dieną hutų neval-
lumą. Jurgis su gimnazija a t -! ges, o knygos nepaliktų. Del 
sidure Voroneže. W m e « gražesni obuolį, kriaušę 

1918 m. msn ptfbt, liepos i ar siyvą radę nefidavome į vir
i n ė j v*ną i t l vakarą, jau ** i l g i u i , o jis pats niekuo-
sutemus, parėjo Jurgis iš Aly Į*-** nežinojo, kur kas, auga 

knygų. Mamai pasakojo, kad 
pinigus visus išleidęs knygoms 
ir vos vos užteko grįžimui. 

Apie KaJ§das pradėta rūpin
tis vel gimnazija. Kadangi su 
Vilniumi susisiekimas buvo trau 
kiniu, del to patogesnis, tai nu
tarta važiuoti į Vilnių. 6į kar-

(NukeHa J i ^l) 

Jurgį, kaip, ateitininką, prisi
minsime kLU. proga. 

Red. 

Jurgis šeimoje buvo trečias 
vaikas, bet kadangi vyresnieji 
broliukas ir sesute buVo mirę, 
tai jis buvo laikomas vyriau
siuoju. 

vo mama ir tėtis jo lankyti. 
Mama sugrįžus dažnai verkda
vo, sakydavo, kad Jurgiui ligo 
nineje labai sunku, nes gali gu
lėti tik kniūbsčias, ant alkūnių 
pasirėmęs, kad šašai* pūliuoja 
ir kai keičia marškinius, tai 
slauges nuplėšia drauge su ša
šais, nes marškiniai prilimpa, 
kad jie norėję vežtis namo,' bet 
gydytojas neleidęs. 

Kiek pagerėjęs, grįžo namo. 
Neatsimenu, kad būtų skunde 
sis, vis džiaugėsi, kad mama 
švelniai marškinius pakeičia. 
Pagaliau pasveiko, tačiau svei 
kata liko nestipri. 

taus. Parsinešė nemažą pinti 
nę, paiaa. knygų. Rytą mama pa
klausė: 

Vaikeli, ar rūbų tu jokių 
neturi, kad tik knygas parsine
šei? 

- Turiu kitoje pintinėje. Tą 
palikau Alytuje. Abiejų neįstcn 
giau panešti. Šitos bijojau, kad 
kur nepradingtų! 

Firmąįį vakarą ryškiai 
menu ir dabar, nes visi susirin
kę zUūrėjome j taip ilįai nema
tytą brolį, kuris buvo suvargęs, 
išblyškęs. Mama skubiai krovė 
ant stalo valgius ir vis slapčia 

• • i 

Apylinkėje tuo laiku knygy
nų nebuvo, tai knygas pats pir-

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MA81N£LfiS 
Kaunamoj; goriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja] 

Tel. ofiao HE. 4-6699, rez. PR. 6-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
£ufttadi<>nlats nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sckmad. 
• • • • » • • • • . - - • I • • • — • . • • • ! I - - — I I . • . 

Tel. Ofiso VI. 7-6583, rez. R E . 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 \Yest Oermak Road 
VAL.: 1—S popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sckmad. ofisas uždarytas. 

šestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Jleviil. 3S41 W. 66ih PLACL 

— i . I I 11 , i i i p — — i i i «• 

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 VVest 7Ist Street 
Vai. Pirm., ke-tvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir ftest. pagal sutarties 

ėtvirtadienis, spalio 18, 1952 

A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W e s t 24 th Slreet 
Priėmimo laika* pagal susitarimą 

telefonu 
YARDS 7-9778 

y 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

Budriko Krau tuve 
Sali 

A. a. stuiieutus Jurgis Krasakka* 
• * 

Jurgio tėvai buvo ūkininkai. 
Tėtis labai mėgo .mokslą, bet 
jo negavęs, rūpinosi, kad vaikai 
būtų mokyti. Tėvo sprendimu, 
Jurgis turėjo būti gydytojas. 
Pradžios mokyklą lankė feimne, 
nes ji buvo arčiausia. Vasaros 
metu mokėsi privačiai pas stu
dentus. Atrodo, jog tėvas sten
gėsi, kad Jurgis jaunas baigty 
mokslus. Iš pamokų grįždavo 
pėsčias dar prieš saulės nusilei 
dimą. Kaime žinojo, kada Jur
gis eina i pamokas ir kada grįž 
ta. Kartą ūkininko Masalio pie 
muo sumanė mokinuką pagąs 
dintis. Pasidaręs iš avies kai
lio kaukę, pasislėpė rugiuose, 
pro kuriuos Jurgis turėjo eiti, 
o kai tas priėjo, tai smarkiai 
surikęs iššoko iš rugių užsidė
jęs kaukę. Smarkiai persigan 
dęs parbėgo Jurgis namo. Po 
to simkiai^jįtaMr-go keista odos 
liga. KilclaJB* šviesios, pilnos 

Užsisakykite baldus 
tiesiai fš lietuviu dirbtuves 

.'aa mu« galite uuslptrkti Įvairiu rO 
du baldus, uamu. reikmenis: saldy-
du. balduH, namų reikmenis: sallonr 
«etu*. miegamųjų setus Ir kitus bal 
iwt. 

A H C B E R A V E N U E 
*URNITURJ5 C 0 . 

Ssv. .'UOKAS KAZIKAl'J'to 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayetto 3-351* 
Prlea islarydaml baldus pat lkrlnkm 
paa mus, gal iums bus ekonomiški**., 
užsisakyti tiesiai ls mūau dirbtuves 
Jei pa>,'< idHulatt Įral&slnoe duoti Ir 
kreditai. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR I& TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATVR1MA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAOO 29. 1LL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

STATYBAI IK NAMLJ 
PATAIKYMAMS 
P R I S T A T O M I : 
VISOKĮ v R« *H' 
MEDŽIAGĄ 

• 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVyiNAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKA1NAVIM4 IR PRKKIV H M 

STATYMĄ Tt;iKIAMf3 
NEMOKAMAI 

RAšTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
g vai. i / t o iki 6 vai 
AuAtadteniais iki 3 

v , i k . u i- i t 
vai. vakaro 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių išdirby SOJŲ: 

Radijos, Televizijos, Šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

. F. BUDRIK. Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir 

i.iįtvu t;i,iii-niM vakarais iki vėlumos. 
Nedaliomis uždaryta 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
« iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC, 
1450 kilocyclea. f*. 

APARATŲ TAISYMAS 
itnlngaa Ir garantuotas darbas. 

Aparatai nemokamai paimami ii 
pristatomi ) namus. 

DARBO VALAND08: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: S v.' ryto—i 0 v. vak. 
M. RIMKUS, Ultt So. Franciseo. 

Telef. Y A 7-10»9 

MODERNAUS S0KT.0 
S T U D I J A 

A. Valei&ait&i ir 
Gr*r» iūi aites LazauHkioue» 

3180 S. Hatetea S t. 
Tel. CAlumet 5-9889 

• •n nuimi mokiniai: nirmad., antrad. 
'refliad. ir r«»rk*8 i Mic 5 v. iki 8 v.v 

PARDUODAME ANGLIS h\ 
PIKIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE 

£el. Vlrgiaia 7 7097 

Ofisas ir rezidencija — YArds T-S526 
DE. O. J. BYLAITIS 

Vidaąis, valiai, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Cellfornia A v e - giau ryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m. 

Seštad. 1—6 p. m. 

Ofiso telefonas Vlrginia T-4886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklui ir romus, 
4701 S. Daraen Ave., Chicago, 111. 

gaukite — Y A. 7-721*1 
Priima: vakarais 6 iki 9, seštad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. ir sckmad. 

tik susitarus 

•3O0fr-:x: 

Čiurlibnies Ansamblio Koncertas (1 

ŠEŠTAD1KNJ, SPALIO 1H, 8 VAL. VAKABO 

Steuhen Fonter Meraorlal Hali, Oakland, Pittsburgh 
Rengia: LIKTI'Viy KAMBARIO MTMBUBClHO 

I/NIVKR81TKTK KOM1TKTAH 

P R O O F Y O U C A N S E E . . • DuMont gives yoti moret THE NEW DuMont 
inton 

TflESET* 

OMLY ^ 1 ^ ^ 9 5 

DuMont CLINTON / 
17-inch rectanguUr DuMont tube. Contemporary aH-
uiood cabinet with modern Ple»toae Inu.h inihracken 
brown or bloiul. Built-in autenna. 

FULL DUMONT OUAUTY 
AT LOWKT PRICH 

• FARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHF PROVISION TOOl 

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

• "PICTURE GUARD" checke intejference! 

% NEW ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 
pieture! 

• DU MONT SELFOCUS* TUBE. Automatio 
focuV. 

• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 

•TtocUMork 

SI 4,III I I I TU AVI! I, BURKAI! 
•4451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7*3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

LftKTl^V^lS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname Mletun, viešbučius Ir Hutvarkome visus su kel ione surištu* 
dalyku*. T* lt IMI M l / n VII, KIOJUIV- J*H«l«>nic alklevltus. K«lU»u«* 
planuokite IA anksto kitiems metams. Anksėiau u««lsitU > k i te biletus ka ip 
lėktuvais taip ir laivais, tai Malte tikri, kad tikrai gaubite vietas. Piiik-
• I imi bilotus (MIS mus ii'inoUt-In- brangiau ir tAveiig;s4te Laiko s.iti-uk-
dymo, nes nereikė* lauk>tl> m i į ye,ležtMkelio 8U>tj ai aerodrome, u*> 
vLsa tai atliksite vteuoje vietoje — PAS M I S . 

. . • m I I m m i •• . I I . - i i — t 

DuMont BEVERLY DuMont WAKEFIELD 
21". Fino mahogany or 21". Fine rnahogaoy or 

OUMORl 
ŠJSLr f e o e c r ' ' BuUt"in SSiSrv e n e e r '* Built"ia jfiWC M#k ^ ? m £ unįlLu>uiHL 

~U»~**tirg4iM r,d„4 ĮJSĮH Timul ¥*tv*i« •M*ot«ny finUh. Umtd o* •n*Jlo*d modtl p k; tligkth MgK«. PrU4t *<*!«* 10 <*M0» 

TELEVIZIJOS 
t S LBNGVAIS l&MOKfiJIMAIS 

rimus visados aiisintokės pirkti televizijos 
aparatą iš patyrusios, sąžiningos krautuves 
m» iš Kl DKlkO, kur yra užlaikoma 3 patyrę 
mechanikai ir kur Televizijos parsiduoda ge
riausių isdirliysčhj nauji modeliai su pilna 
garantija. 

it! 

M' 

Priimame mainai jusy radiją, gramofoną, 
armoniką, planą ir duodame didele nuolaidą. 

Jeigu jūau TV neveikia, patelefonuokite 
VIctory 2-9542, Budriko mechanikas jums 
sąžiningai sutaisys. 

JOS.r .BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street Telef.: VIctory 2-9542 

uždaryta. Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. Nedeliomis 
B u d r i k o R a d i o V a l a n d a l e l d a a m u ki e U v i e n o ke tv i r t ad i eu io v a k a r e n u o "6 Iki 7 v a i . v a k a r o i š { B u d r i k o R a d i o V a l a n d a loid/Jania 

, stoties WHFC, 1450 kilocycles. 
^ « i ^ ~ ^ - IM.IMII , , , .. * . . , . » , . ^ i ...iurg t.ū •• i n f !•• ' *~ =r Jįm *ymJf 

Tol. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10^48 So. Michigan Ave.' 
VAli.: <<ifi«kyru8 ftoStad. ir Hokmad.) 
Nuo I ik} 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
H<.:.suui. priima tik pagal HUHitarimą. 

lfcy.i<l.: llis;tK Ko. Unlm.sli Ave. 
— - • • • •• - • • • — • • • • - Į, - „ n . Į , , 

Tii. ',:i»»o VI. 7-0600, ren. VI. 7-7303 

OR, BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(S|MM'. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

KampM Archer ir California Ave. 
VAli.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

iftskyrus Bekmadienlus. 

Tel>.of.HO YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

M . I. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 851h Street 
(kampan HulHted ir 86-ta gatvž) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p .p . kas
dien ifi»kyruH trcčladieniUH. Atidarą 

6e6tadienia»» 1—4 vai. 
Re*. 3247 S. I M I K U I > AVK. 

TeJ. oliao n 3-00S0, huto CO 1-4190 

. BR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 K. Broadway 
M I I , u o s i ; i'AKK. ILL. 

(Or. W. V. Norak oftse) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., lfiskyniH sek m. 

Of. GH. '6-4020, rez. Hilltop 5-1660 

Dr. Atenander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VVest Ma%iuette Rd. 

VAL. 2—i p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. Ir ftefitad. |>agal sutartj 

Tel. ofiso J'K. 6-3838, rez. RE. 7-9199 

BR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTI!VIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Tre^tad. ir Aošt. uždaryta 

• " - " ' ' • • • • — ' ' • • • ' • - - • — ' - • • • - — ' — - '• — — i . . — — . . 

GRovehlll 6-1595 

BU ALB0NA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIAUST£ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9-—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadieniu* 
2422 West Marquette Rd. 

' ' ' • — " — » • » ' ' - » - . — ^ — ^ — p — » i i i . — — ^ » 

Ofiso ir buto tel. O I , 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49i h Ct., Cicero 
^Kasdien 10—12 ryte ir 6—$ v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v .v . 

Hutus 1881 Ko. I IMI i d . 

Telefonus RlOlifflu-o 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6 : 8 0 - 8 : 3 0 vak. 
Trečiad. pasral sutartj 
1 1 II • i » i • i i i 

Ofiso telof. LAfayctte S-U2I0, jei 
neatsillepltt. saukite K Kdzlc 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdie.n popiet nuo 12-2:»0 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 
1 i •• i 

•IVI. ofl»o YA. 7-5557, rez. KK. 7-4960 

M . FKAMK C. KWINN 
(KVlKf5lNHKAK) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wi>st 47th Street 

LIGONIUS PKMMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 y. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Is*»kyrus trečiad. ir softtad. vak. 

I " • • i ^ » — — — m 

Tol. ofiso (JŲ. 0-53H9, I'H. 6-4732 

BR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 6Srd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trot\ Ir fcoftt. 2—4 p. p. Seklu, uždar. 

D/. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(pi ie California Ave.) 

LIGONIL'H PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 !/• nuo 7 iki 9 v. v. šefitad. mm 
Z Iki 4 v. Trečitul. Į>UK"I HustULrimy.. 

Susitari m ui skanib. Gi lo . <6-1321, 
jei uaatelllepia — Vlucenne* $-3900 

Tel. ofiso YA. 7-0564, re* MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augfttas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

BR. i. 1. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. 63rd St. 
Ofiso tel. Kl.Uanu 6-4410 

Reziri. telef. GFtovehlU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir fcefttad,. pagal sutartį 

BR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., 6e6-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-478T, rez. PR.«-19:iO 

Jei neatsilieps virsmlneti telefonai, 
Httukite Mlduay 3-0001 

DB. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Si)ec chirurglncM ligos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16tfi Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p., liest. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Kez.: RO 2-23*7 
Jei neatsiliepia ftaukit CLntnal 6-2294 
— — — — — — — — . — — | Į W * W — ^ — 

Tel. ofteo Hi:. 4-2123, rez. I»K. 0-K4KI 

D R. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South We»tern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnubo 6-1126 
Huto — WAlbrook 5-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8207 South Hateted Street 
Vai. 1 Iki '4'V. p. p. ir 6—8 v. vak. 

(Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. III 4-3150 

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

2 4 2 0 VVest M a r o u e t t e R d . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir feestad. pagal sutartj 

Tel. ofiso OA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

BR. P. Zf ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Re/.U'.. 6600 K. Artesian Ave, 

VAL. 1 1 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

BR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas « 

*į0 TeL YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Otlaas ir akiniu dli-btuvė 
756 We*t 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; ftestad. 10—8 p. p. 

' • m I I l Fjgzaminuoja Pritaiko 
Akli Akiniu-

BR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRJSTAS 

AKIV SPi:CJALIKTAS 
1801 So. Ahhlaml Avenue 

VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
p. nktad. 9:80—12; 1:30—8 v. v. 
tnOiad. uždaryta, Seatad. 9:80 iki 

12; 1:80 iki 6 vai. vak-
« Anai 0-0523 Platt Bldff 

Telefonas' OLympit 2-4276 

BR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr.. ke.tv. 10-12, 2-6,7-8 p.p. 

penkt. 3 - 6 . 7—0 p. p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

VAL.: pirm., tret\. gost. S—S p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

BR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
\ Truputi j rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71»t St. 
Prtftmimo laikas pagal susitarimą 

l e l e fooa> ORo>e4»«l 4I-67H.S 

BR. AHTH0RY WILUAMS 
( V I T I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South W estern Avenue 
Prl^iuiiiio lalkaK PKRUI susitarimą 

tolctonu. 
Telefonas GHovehlU 6-3642 

v - - , 
- -
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Memberof the Cathollo Presą AM'n 
publtshed dally, «xcept Sundays, 

by the 
Llthuanlan Catholil Presą Soclety. 
PRENUMERATA: Metami 
ChicagoJ Ir ClceroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užulėnyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year. 

1 ui8n. 
$1.26 
$1.00 
$1.86 

H metų 
$6.00 
$4.50 
$6.60 

• mSn.. 
$2.76 
$2.60 
$3.00 

Ar turėsime Lietuvių 

joje, bet ir visoje Azijoje, yra 
Pandit Netyli. Šis indų tautos 
vyras buvo žinomas savo keis
toku nusistatymu vakarų atžvil 
giu ir pavojingai įdomiomis pa
žiūromis į komunizmą. Bet ko-

'munistai nebūtų juk komunis
tais, jei savo neprotinga takti
ka nesugadintų viso "biznio''. 
Taip atsitiko ir i] kartą. Laikui 

Ne taip seniai spaudoje pasklido trumpos žinutės apie Juo- bėgant Nehru sugebėjo įžvelgti 
zo Kapočiaus sumanymą leisti Liet. Enciklopediją. Vieni į tą klastinguosius raudonųjų kės

lus, ir šiuo metu, jis jau paė
mė kitokį kursą Maskvos sam
dinių link. 

Raudonųjų taktika tiek Indi
joje, tiek ir už jos sienų, pri
vertė Nehru pagrindinai pakei
sti savo pažiūrą į komunizmo 
plėtotę. Būdamas nuoširdus Ma 
hatmos Gandžio sekėjas, Neh-

NEHRU - KIETAS BRANDUOLYS AZIJOJ 
Be jokios abejonės, , mirus Kai paskutinį gegužį, Nehru 

didžiajam Gandhi, viena žy* buvo prisaikdinamas ministerio 
miausių asmenybių ne tik Indi-! pirmininko pareigoms New 

Delbi, komunistai ir kairieji 
socialistai surengė triukšmin-
gasudemonstracijas, nukreiptas 
prieš jo asmenį. Maskvos ran
ka veikia ir toliau. Kraštas yra 
užtvindintas pigiomis knygelė-

" kovosiąs iki mirties prieš 
bet kurias komunistų pastan
gas pavergti Indiją*. Visiškai 
neseniai, demonstruojantiems 
5,000 komunistų, Nehru įsak
miai nurodė, kad Indijoje jiems 
nėra vietos. "Jei komunistai 
mano, kad jie gali ką nors pa
siekti demonstracijomis ar bet
varkės kėlimu, aš noriu pareikš 
ti, 'kad jie, kartu su savo rau
donomis vėliavomis ir plakatais 

mis, brošiūromis, žurnalais, at-1 težengia ten, atgal, į komuniz-
stovaujančiais stalininę liniją, mo tėvynę. Aš^niekados nenusi-
Bet New Delhi valdžia susirū
pinusi ne tik šios rūšies veikla, 
bet ir naujais įvykiais krašto 
šiaurėje. 

Peipingas žada laikyti net 
200,000 karių Tibete. Ir jei to
kia' karine jėga tikrai atsidur
tų toje Himalajų vietoje, tai 
reikštų tiesioginį pavojų Nepa-
lui, 'Bhutanui ir kt. šiaurinės 
Indijos valstybėms. Tiek Indi
ja, tiek ir Pakistanas visu rū
pestingumu seka padidėjusią 
sovietų veikla ir Afganistane, 
tų kraštų šiaurės vakarų pa 

dalyką pažiūrėjo su entuziazmu, kiti skeptiškai, o treti tai pa
laikė nerealia svajone. Kaip prityręs spaudos darbininkas, J. 
Kapočius ryžtingai ėmėsi organizuoti enciklopedijos redakci
ją ir papildomąją komisiją, kurių pirmuosius žingsnius jau pa
tyrėme antrosios spalio m'šn. savaitės spaudoje. 

Iš atsišaukimo į visuomenę matome, kad pasiryžta leisti 
pilna enciklopedija., panašiai kaip Lietuvoje pradėtoji leisti Lie
tuviškoji Enciklopedija. Jos apimtis būsianti 20 — 24 tomai, 
kurių kiekvienas gražiai įrištas kainuos $7.50. Vieną tomą su
darys 600 — 640 psl. Leidėjas iš savo pusės prideda, kad bus'iš 
anksto renkami pasižadėjimai enciklopediją užsisakyti ir bus ru visada piršo daugiau pasy 
spausdinama tik tiek egzempliorių, kiek bus prenumeratorių, ,vaus rezistencinio priešinimosi į J T " ~^. ^^ogi k ą n o r s t u r i 
nes didesnį kiekį leidėjas nepajėgia spausdinti. Kiekvienas už
sisakantis moKės pinigus tik už išėjusį tomą, siunčiamą apdėtu 
mokesčiu. Todėl enciklopedijos ėmėjas savo pinigų nerizikuoįa. 
Kasmet išeis po 3 — 4 tomus. 

Kad sumanymas visais atžvilgiais rimtas ir įkvepia pasi
tikėjimo, leidėjai sako, jog enciklopediją redaguos tie patys 
žmonės, kurie Lietuvoje leido Liet. Enc. Visuomenei belieka 
paremti ir laukti jos pasirodant. 

Taip visas reikalas atrodo žvelgiant iš paviršutiniškos entu
ziastiškos pusės. Dabar pamėginkime pažiūrėti iš praktiškosios 
pusės. Visai neabejojame, kad tuojau toji enciklopedija bus siū
loma kiekvienam kaipo patriotine pareiga, kaip tai ligi -šiol bu
vo praktikuojama net su mažos vertės verstinėmis lietuviško
mis knygomis. Tai, žinoma, pirmoje eilėje guls ant tų pečių, 
kurie nesiliauja sielotis lietuvybės reikalais, o paskui sieksis 
į jaunimą ir platesniąją visuomenę. 

Kas galėtų pasakyti, kad enciklopedija jam nenaudinga? 
Tokių atsiras nedaug. Bet turbūt daugeliui kils klausimas. 
ar leidėjui pajėgs Išlaikyti savo žodį, ar enciklopedija po kelių 
tomų nenutruks. Tai yra labai svarbus klausimas, nes encik
lopedija įgyja tikrą savo vertę tik tada, kada pasirodo pasku
tinis jos tomas. Prie palankiausių aplinkybių leidėjai žada ją 
išleisti per aštuonerius metus. Šitą skaičių laikykime gilaus 
tikėjimo reikalu. 

Normaliose sąlygose Lietuvoje išeidavo vienas tomas per 
metus. Ligi raidės G jų sulaukėme aštuonis. Amerikoniškas 
tempas gal pajėgs tuos tomus pakartoti per ketverius metus. 
O kas bus toliau, kai medžiagą teks rinkti naujai? Esu tikras, 
kad šiose amerikoniškose sąlygose, kur ne taip lengva sugrieb
ti lituanistinės literatūros, mes būtume laimingi, jei vienas to
mas išeitų per dviejus metus. Taigi, paskutinis tomas pasiro
dytų apie 1986 metus! 

Enciklopedijos kaina, palyginus su amerikoniškomis, yra 
neaugšta. Kadangi Liet. Enc. net iš tolo negalės savo tiražu 
prilygti panašioms am. enciklopedijoms, tai prenumeratoriai bus 
paprašyti mokėti už kiekvieną tomą brangiau. Tai sudarys ne
maža kartumo. Iš kitos vėl pusės, leidėju esant vienam žmogui, 
o ne su tvirtu kapitalu bendrovei, mes neturime jokių garantijų, 
kad enciklopedija nesustos. 

Ekonomines abejones paremia dar ir kita aplinkybe. Lei
dėjas žada spausdinti tik tiek egzempliorių, kiek bus prenume
ratorių. Taigi, tik tie prenumeratoriai ir turės enciklopediją, 
ją gal parsiveš Lietuvon, bet jos neturės nei Lietuvos skaityk
los, nei bibliotekos, nei mokyklos, nei inteligentija. Todėl "tuo
jau reikės spausdinti iš naujo. Tai vėl užims daug laiko ir kai
nuos daug pinigo. Ir toks leidimas bus būtinas, nes dabar lei
džiamoji enciklopedija negalės apimti dabartinio Lietuvos gy
venimo, pilno didžių kančių ir karžygiškų vardų, kuriuos šian 
dien mes dar negalime ir net nemokame ištarti. 

leisiu jiems !" ir čia buvo 

formas. Jis tikėjo, kad priešai 
turi būti traktuojami su meile 
ir supratimu (taip, bet tik ne 
raudonieji). Jis kelis kartus 
kritikavo "per kietą amerikie
čių politiką" Maskvos atžvilgiu. 
Bet, kai komunistai pradėjo su
daryti įžvelgiamą pavojų Indi
jos demokratinei valdžiai, Neh
ru suskato užkirsti (kelią bej 
kokiems raudonųjų sauvaliavi
mams. 

Didele balsų dauguma Indi
jos parlamentas pratęsė įstaty
mą iki 1954 m., kuriuo valdžia 
turi teisę areštuoti ir laikyti 
kalėjime subversinius elemen
tus be jokios bylos. Taipogi, 
Nehru įspėjo kiniečių komunis
tus laikytis atstu nuo Nepalo 
valstybėlės Himalajų kalnuose. 
— Indija niekada nemokės to
kios kainos, kurią Sovietų Są
junga ir Kinija bando siekti 
progreso! — pareiškė Indijos 
ministeriš pirmininkas. Tas 
pats Nehru kategoriškai atsakė 
propagandinę rusų ir kiniečių 
grūdų dovaną Indijos badaujan 
čioms sritims, jei komunistai 
neatšauks savo nusistatymo, 
kad maistas turi būti dalina
mas per raudonąsias organiza
cijas. 

Pavojaus nėra, bet... 
Tiesa, Šiuo metu nesimato 

tiesioginio pavojaus, kad rau
donieji bandytų okupuoti 365 
milionų gyventojų kraštą, ku
ris yra lyg ir raktinė pozicija 
visam didžiojo kontinento už
valdymui. Bet pasaulis turėtų 
budėti, kad Kremliaus apetitas 
Indijos atžvilgiu ne didėtų,. bet 
mažėtų. Nors yra rimtų davi
nių spėti, kad raudonieji nesi
liaus galandę nagus Indijąs pu
sėn. Blogiausiai, kad didelė da
lis gyventojų yra neišbrenda
mame skurde ir alkyje. O jau 
iš praktikos žinoma, kad badas 
ir alkis yra nepamainomi są
jungininkai raudonųjų planuo
se. Be to, nuolatiniai kivirčiai 
tarp indusų ir musulmonų gy
ventojų, kurie neapsieina be 
kraujo aukų, negali prisidgti 
prie krašto vidaus stiprinimo. 
Valdžia daro, kiek tik jos ri
botos galimybės leidžia, kad 

SPAUSDINKIME TIK LITUANISTIKOS ENCIKLOPEDIJĄ 
Visa tai veda į vieną logišką išvadą: susimildami susilaiky

kime nuo pilno enciklopedijos leidimo. Tarptautiniams ir moks
lo dalykus mes "galime rasti betkurioje svetima kalba enciklo
pedijoje. Paskaityti juk mokame. Kai grįšime namo, mes juos 
lengvai išsiversime į savo kalbą. Bet mums dabar, ne už dešim
ties, ne už dvidešimties metų reikia turSti lietuviškų dalykų 
enciklopediją. 

Tokia enciklopedija šiandien reikalinga mums patiems ne 
tik sau, bet ir kai norime kitus painformuoti. Ji neatidėlioti
nai reikalinga priaugančiai kartai savo tautai pažinti, jos praei
čiai bei kultūrai konkrečiais faktais paremti, kad mūsų jauni
mas pajustų realų, ne kieno nors įkalbamą, visos mūsų praei
ties ir tautos dvasios dvelkimą. 

Lietuvių enciklopedija turėtų būti dviejų trijų tomų apim
ties, patogaus formato ir galėtų būti nebrangi, nes jos tiražas 1^7bendra''kalba .r .. v m 
būtų didesnis. Tokiai enciklopedijai išleisti nesunku būtų su- : . , . * ' v . 
rasti ir mecenatų tarp mūsų dvasiški jos, profesionalų bei ko- I ą P a . i r ų šy**11 °-'ų' . , 
mersantų. Ją būtų lengva vėliau papildyti dabartinio Lietuvos | t a s n e i n a J a u ta iP «M*W*P 
gyvenimo faktais ir, laikui pribrendus, nesunku bus pasklaidyti 
tarp pilnos lietuviškos enciklopedijos tomų. 

Taigi geros valios leidėjai ir patyrę enciklopedijos redak
toriai tikrai patarnaus lietuvių tautai, jei pakeis savo nusista
tymą ir tuojau imsis lietuvių, o ne lietuviškos enciklopedijos lei
dimo. Užsimoję leisti plačiąją, mes neturėsime jokios enciklo
pedijos. Veltui tik bus išmestas pinigas ir spekuliuojama patrio
tizmu, nepaisant kokiais gražiais žodžiais mus graudins platin
tojai ir leidėjai. Dr. A. Kučas 

Red. prierašas: Į Dr. A. Kučo pastabas reiktų rimtai atsi
žvelgti ir joms pritarti. Prie to, kas pasakyta, gal pravartu 
pridėti dar vieną praktišką pasiūlymą, būtent: kad ir vien lie
tuviškųjų dalykų enciklopediją leidžiant ir sudarant jos redak
ciją, reiktų tartis su Lietuvių Kultūros Instituto ir Lituanisti
kos Instituto vadovybėmis. 

reikšti. -
Kiek yra înomar, Indijai ne

rimo kelia ir raudonųjų aerod
romų rengimas bei kariuome
nės stočių statymas visai prie 
Indijos ir Pakistano sienų. Cia, 
Nehru vėl taria svarų žodį: 

"Nei Indijos nei Nepal ir ne
mano grasinti kuriam nors 
kraštui, bet mes neleisime nie
kad pažeisti mūsų laisvės!" 

Komunistai bandė protestuo
ti prieš minėtąjį krašte veikian 
tį įstatymą prieš krašto saugu
mo sabotuotojus. Nehru ir ta
da nesudvejojo pastebėti: 

"Aš neleisiu, kad kas nors 
bandytų mane paveikti savo 
pastabomis. Prieš jūsų kalbas 
apie policinę valstybę, jūs ge« 
riau pažvelkite į kaikurlas Eu
ropos ir Azijo*?»valstybes ir pa
lyginkite anųjtf icžimus su mū
sų valdymosi forma". Gi žvelg
damas tiesiai į komunistų gru
pės vadą parlamente A. K. Go-
balan, Nehru pridėjo: "Demok
ratijos vardu jūs bandote kas
tis po šio demokratinio krašto 
pamatais". 

* 
Kovos iki mirties 

Taigi, paskutinėmis dienomis, 
Nehru atvirai ir teisingai pas
tebėjo, kad komunistų šūkiai 
ir doktrinos jau visai atgyvenę 
dalykai šiems laikams. Ir nors 
pats besijaučiąs dideliu pacifi
stu, jis nesudvejojo pareikšti 

indų taut6s vyro Nehru balsas. 
Po šių kelių padrikų minčių 

apie Nehru, kad šis tikrai dide
lis savo tautos sūnus, be jokių 
rezervų perėjo į antikomunis
tinį frontą. Jo autoritetas, jo 
prestižas ne tik Indijos, bet ir 
kitų tolim. rytų tautų tarpe, 
gali prisidėti prie greitesnio ko
munizmo demaskavimo tame 
regione. Nors jis ir prisilaiko 
atatinkamo atsargumo santy
kiuose su vakarais, bet tai gal 
reikėtų aiškinti tuo, kad Indi
jos šimtamečiai pergyvenimai 
iš europiečių valdymo laikų, pa 
liko neišdildomus pėdsakus ir 
nepasitikėjimą ne tik eilinių 
gyventojų tarpe, bet ir valdan
čiuose sluogsniuose. Jei vakarai 
pajėgs giliau įžvelgti ir supras
ti Indijos vidaus problemas, pa
dės indų tautai pagyti iš praei
ties ir dabarties žaizdų, jei tai 
nebus daroma vien tik šalto biz 
nio išskaičiavimais ar vien be
ieškant sau naudos, nereikia 
abejoti, kad kiekvienas indas 
maloniai priims jam ištiestą va 
kariečio ranką. Bet iki to mo
mento, nereikia stebėtis, kad 
Indijos ministeriš pirmininkas 
liks tuo kietuoju branduoliu 
bet kurioms pašalinėms įta
koms. Didžioji indų tauta gali 
būti vertingu sąjungininku anti 
bolševikinėje kovoje, bet ar va
karai sugebės sugrąžinti indų 
simpatijas, tai priklausys tik 
nuo vakarinių tautų elgesio. 

—A-is 

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijos stovykloje 

l t feOSERTAS 

(Tęsinys) 
Mūsų tarpe buvo ir tokių, kurie jau pirmojo bolševikmečio 

dienomis labai simpatizavo komunistams. Sftai vieno,, apsivylusio 
komunizmu, žodžiai: 

— Esu mažažemis, turiu šeimą. Dar Nepriklausomos Lietu
vos laikais simpatizavau komunistams ir tikėjau jų pažadams. 
Laukiau kada rusai vėl ateis į Listuvą. Po karo žemės buvo daug, 
nes buvę savininkai pasitraukė į Vakarus. Padariau prašymą, kad 
gaučiau žemės. Gavau, bet visi netrukus buvo raginami rašytis J 
kolūkius^ Užsirašiau pats pirmasis, o kurie priešinosi, tuos vadi
nome buožėmis. Pradėjome dirbti ir dirbome stachanovietiškai. 
Arkliai labai sukūdo ir kiti gyvuliai pradėjo blogti. Aš neapleidau 
nė vienos dienos be darbo. Javų dalinimo metu gavau 3 entn. 
rugių, pusę centnerio miežių, 2 entn. avižų, pusę entn. kviečių it 
10 entn. bulvių. Rudenį turėjau atiduoti karvę ir abu arklius. 
Kiaulių neturėjau. Likau visiškai ubagas. Tą patį gavo ir kiti. 
Pradėjau galvoti ir įsitikinau ką reiškia komuna: vienam duoda 
skylėtą terbą, o kitam sulaužytą lazdą. Kai nebeturėjau pavasarį 
ką valgyti, nuėjau į kolūkio raštinę. Prašiau javų, ir neiškentęs 
truputį paskandalinau, kad nepildo pažadų. Mane suėmė kaltin
dami, kad agituoju žmones prieš valdžią. Už prašymą duonos ga
vau 2 m. priverčiamojo darbo stovyklos. Gaila senų laikų, --
pabaigė pasakojimą mažažemis ūkininkas. 

Būdavo labai nuobodu, tad kiekvienas išsipasakodavo savo 
suėmimo istorijas ir visą gyvenimą po kelis kartus 

Vienas jaunas vyriškis, kuris buvo neseniai vedęs, net savo 
vestuvių vakare buvo apkaltintas agitavimu prieš komjaunimą. 
Jis labai krimtosi dėl savo jaunos žmonos ir pasakojo mums: 

— Į savo vestuves buvau užprašęs ne tik savo gimines, mu
zikantus, bet ir kaimo jaunimą, kurio nedaug tebuvo. Tą vakarą 
komjaunimas buvo suruošę* vakaruškas. Mano nelaimei iš vaka
ruškų visas jaunimas atėjo pas mane. Netrukus komjaunuoliai 
atėjo pas mus jieškodami kaltininkų ir pasakė, kad aš sabotuoju 
jų suruoštus šokius. Paprašė kad išsiskirstytų visi svečiai. Atsa
kiau, kad negaliu jų išvaryti, nes Šį vakarą visiems mano namų 
durys yra atviros. Svečiai išgirdo mūsų pasikalbėjimą ir juos 
tuojau apstumdė. Žmonės toliau tęsė vaišes. Po savaitės mane su
areštavo. Kaltino už jaunimo agitavimą prieš komjaunuolius. Su
areštavo ir mano gimines ir išvežė į Rusiją, o aš čia. 

(Bus daugis u* 
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Optimistas yra žmogus, ku
ris mano, kad jo žmona su 6 
pėdų pločio mašina gali prava
žiuoti pro 8 pėdų pločio gara
žo duris. 

Taktas yra sugebėjimas lai
ku uždaryti savo burną, kol ki
tas ją neuždarys. 

Politikas (pagal gub. Adlai ; 
Stevensoną) yra žmogus, kuris 
išklauso kiekvieną išsižiojęs. 

. / Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

J sts 
VISKO UŽTEKTINAI - TUMAUS PRISTATOMI 

Baldus, asldytiivus, pečius, .skalbiamas masinas, lovas, matracus, 
šilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

^ , 

fenam Pagal JŪSŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
OOMPANY, INC 
lietuviu Krautuvė 

2810 VV. ROOSEVELT RD.f Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 lkl 4:80 vai. popiet > 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

I N S I J K I I 

^ 

Turtas — $80,000,000.00 
Atsargos Fondas — $3,000,000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto lkl 4 yni. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniais vlsal neatidaroma 

Wte..< 

RANDAM) FEDERAL SAVIMiS 
AND LOAN A S S O C I A T I O N 

OF CHICAGO 
4192 ARCHtR AVE., CHICAGO 32 

P H O M Vlrcjinia 7 - 1 1 4 1 

^ 

Žvelgiant iŠ vidaus krašto 
politikos, matoma, kad komuni
stai nėra jau taip labai stiprūs. 
Šiuo metu, raudonieji ir jų pa 
sekėjai teturi 40 vietų, kai Neh 
ru partija laiko net 364 vietas. 
Bet, paskiausieji rinkimai pa
rodė, kad komunistai dominuo
ja atskirų Indijos provincijų 
valdomuosius organus. Tuo bū
du Patiala ir ryt. Punjab val
stybių sąjunga, kuri rubežiuo-
jasi su komunistų laikomu Ti
betu, yra komunistų rankose. 

• • 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuviui pasideri tavo taupomus pinigus 1 Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena H 

smarkiausiai augančių taupymo {staigu visoj Chicagoi. 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 ii anksto aepriiada, bet 
visada išmoka auksų dividendą. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) • 

CHICAGO SAVINGS and tOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago Phone GRovehffl 6-7575 

UETUVI5KA IŠTAIGA 

Chicago 
JOHN PAKEL, President 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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DI STIS DRAUGAS. CHICAGO. TUJNOTR Ketvirtadienis, spalio 16, 1952 

Iš Ateitininku 
gyvenimo 

(Atkelta iš 2 pusi.) 
tą Jurgis vežėsi ir mane, jis ti
kino, kad išlaikysiu į i i -ją kla
se. Nuvežė mudu į Alytaus sto
tį 1919 m. sausio 6 d. ir paliko. 
Išvažiavome traukiniu ir pasie
kėme Lentvario sto*|, nes į Vil
nių jau žygiavo bolševikai. Jur 
gis pasamdė vežiką ir išvažiavo
me į Vilnių. 

Nuvažiavę į Vilnių radome 
demonstruojančius bolševikus. 
Apiplyšę, purvini, baisiais vei
dais demonstrantai įvairiomis 
kalbomis traukė revoliucines 
dainas. Laimingai išlaikiau eg
zaminus į I Lietuvių Moterų 
gimnazijos II klasę. Jurgis pats 
įstojo į VI klasę kitos gimnazi
jos, kuri buvo mi&ri, man ro
dos, tuo laiku ji vadinosi "Ry
to". Man sakė, kad geriau mer
gaitei ten mokytis, kur vienos 
mergaitės. 

Vargo kelias 
Netrukus Vilniuje prasidėjo 

badas. Mūsų bendrabutyje bol
ševikai padarė kratą ir viską 
atėmė. Mokiniams vis dėlto duo 
davo šiek tiek valgyti. 

Jurgis visada būdavo links 

mo. Po atostogų ruošėsi grįžti 
atgal. 

1922 m. spalio mėn. įvyjco 
Kaune Kr. Demokratų suvažia
vimas. Jurgis nuvyko ten. Su
sitarė su tėčiu, kad atvažiuos į 
Marijampolę jo pasiimti. Tėtis 
atvažiavo, bet Jurgis nesuspėjo, 
kelias valandas pavėlavo. Tuo 
laiku traukinys iš Marijampolės 
į Alytų nevaikščiojo. Tai tėtis 
paliko pinigų, kad jis pasisam
dytų vežiką, parvažiuotų namo. 
Tai buvo spalio 24 d. Vakare 
Jurgis su mumis nuėjo į bažny
čią rožančiaus kalbėti, paskui 
pernakvojo pas mus^ Anksti 
rytą spalio 25 d., kai mes ėjome 
į gimnaziją, Jurgis išėjo namo... 

Po kelių dienų grįžome Visų 
Šventųjų atostogoms namo ir 
sužinojome, kad Jurgis žuvo 
nuo žudiko kulkos. 

Jis puvo rastas Atesnykų 
ežere tik su skalbiniais. Šūvis 
paleistas iš arti, iš užpaka
lio, o kulka smilkinyje pasiliko. 

Po trejeto, dienų žudiką suga
vo prie Ūdrijos. Pas jį rastas 
Jurgio laikrodėlis, šukos ir trys 
eilėraščiai. Jis lengvai prisipa
žino ir papasakojo viską apie 
įvykį, kurio tikrumu žmonės ne
norėjo tikėti, o teismas ir tar
dytojai patikėjo. Žmogžudys 

V 

Kada Jurgis įstojo į ąteitinin- I Man vaidenasi pietai, 
kų eiles, tiarai nežinau. 'Atrodo, 
kad Voroneže. Grjžęs is Rusi
jos jau buvo ateitininkas. Rūpi
nosi, kad ir mes, mažesnieji, pa-
miltume "Visa atnaujinti Kris
tuje" šūkį. Tldk Vilniuje, tiek 
Marijampolėje aktyviai dalyva
vo ateitininkų veikime. Arčiau
sia jam prie širdies buvo filo
sofų sekcija: skaitydavo joje 
referatus, paskaitas. Baigęs 
gimnaziją, su ta sekcija santy
kius palaikydavo laiškais, duoda 
vo nurodymų, ri&tarimų. Kada 
tik užsukdavo į Marijampolę, 
visuomet dalyvaudavo filosofų 
sekcijoo susirinkime. 

Sav6 mirtį, atrodo, Jurgis nu
jautė. Pas žudiką rastas vienas 
eilėraštis taip sako: 

Ar matai, — prieš mudu jūra, 
Šniokščia bangos, vandenai... 
Tai no įūra, tai pasaulis, 
Jr ne bangos, tai kova... 

• Tu matai rytų padangę, 
Tu eini, kur šniokščia, ūžia Tieskim bures, tieskim bures. 
Aš — kur tylu ir ramu... Nesusieiti mūs keliams. 

• i • ' • 

mas, valgiu nesirūpindavo, tik i ^ v o nuteistas mirti, bet Vąjat 
manęs vis klausdavo, ar valgau, į Prezidentas pasigailėjo ir pa
ką gaunu, ar galva nesvaigsta.; keitė bausmę iki gyvos galvos 

išėjo drauge. Kitą dienai *-T"** 3° 
jautrus .atjausdavo žmonių var
gus ir stengėsi kuo galėdamas 
padėti. Nepaprastai pamaldus. 
Kiekvieną sekmadienį vykdavo 
į bažnyčią šv. Mišių klausyti. 
Namie ligai melsdavosi, skaity
davo Sv. Raštą. 

Turėjo savo tvirtą nusistaty-
tymą, bet jo neprimesdavo ki
tiems, mokėjo gerbti kitų nuo
mones. Stengdavosi įtikinti opo 
nentą svariais argumentais, bet 
nepykdavo, jei jam nepasiekda
vo. Mylėjo visus žmones, bet 
ypač mylėjo ir gerbė kunigus. 
Dėl to apylinkės klebonijos jo 
buvo dažnai lankomos. Nema
žai turėjo artimų draugų. 

Ateidavo pas mane dažnai, nes 
rusiškai mažai temokėjau, tai 
buvau reikalinga jo pagalbos, 
padėdavo sintaksės mokytis. 

Apie Užgavėnes susilaukėme 
pagalbos. Tėtis atvažiavo į Vil
nių ir atvežė mudviems maisto. 
Bolševikai daugiau kratų neda
rė, tai mudviems jo užteko il
gam. 

Buvo gauta žinių, kad bolše
vikai ruošiasi suimti vyresniųjų 
fclas'ų mokinius, todėl jie slapta 
iškeliavo į laisvą Lietuvą. Jur
gis 
bolševikai jų jieškojo. 

Parėjo iš Vilniaus — namiš
kiai pasakojo — kruvinomis ko
jomis, nes keliauti buvo sunku. 

Tuo metu Vilniuje pradėjo 
siausti dėmėtosios šiltinės epi
demija. Susirgau. Vilnių užė
mė lenkai. Jurgis gegužės mė
nesį atvažiavo manęs jieškoti, 
bet tuo laiku buvau ligonnėje. 
Atsimenu, gail. seselės mane 
prinešė prie lango, Jurgis sto
vėjo per 20 žingsnių nuo lango 
ir man mojavo. Po to ligoninė
je man žymiai geriau buvo: 
gaudavau iš bendrabučio mais
to siuntinėlių, tai sparčiai svei-
kau. Mat, Jurgis pasirūpino. 

Birželio mėnesio pabaigoje 
Jurgis Vel atvažiavo manęs vež
tis namo. Po ligos buvau labai 
silpna, tai vežime įtaisė guolį 
ir gulinčią vežė. Daug vargo jis 
turėjo, kol išrūpino leidimus iš 
įstaigų. Atsimenu, Valkininkuo 
se, net prie vežimo atėjo visas I 
būrys lenkų manęs pačios klau- į 
sinėjo? kokią mokyklą lankiau, į 
kodėl lietuviškoje gimnazijoje 
mokiausi? Šiaip tafp Jurgiui i 
pasisekė juos įtikinti, ir mus 
praleido. Dauguose jau radome 
lietuvius. Jurgis būtinai užsuko 
į miestelį, kad parodytų man lie
tuvį kareivį. 

Rudenį išvykome į Marijam
polę "Žiburio" gimnazijon ketu
ri: Jurgis į VII kl., Monika į 
III, Pranas j U ir Anelė į I kl. 
Jurgis visus mus prižiūrėdavo, 
paaiškindavo, jet ko nesuprasda 
vome ir patikrindavo ar paruo
šėme pamokas. Kitais metais 
dar prie mūsų prisidėjo Anta
nas: Jis išlaikė egzaminus į I 
klasę. Taip JUTR:K turėjo visa 
bfirį, kuriems jis buvo Marijam
polėje ir tėvas, ir motina. 

1921 m. pabaigęs gimnaziją 
išvyki) į Naumiestį (Šakių ap-
skrit.) procimnazijon mokyto
jo darbo dirbti, bet ten nenuri
mo ir po poros mėnesių išvažia
vo į Vokietiją studijuoti. Va
saros atostogų parvažiavo na-

Kartą bandęs bėgti ir sargybi
nis jįr nušovė. Žmones buvo įsi
tikinę, kad Jurgis buvo bolše
vikų Miiudytas. 

Tauri asmenybė 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th ir 4flth St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

rurlme naujausiu madų kostin-

IIIŲ, paltų Ir Švarkų su šiltais 
* 

pamušalais. 

1 

\ uosta bu, kaip Kramtoma Guma 

Vidurių Laisvintąja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

•» o M gerą 
maiste 

• Cia ta paslaptis, kurią milijonai 
Amonių pat>rd apie FEKN-A-MINT, 
ta modernią kramtomą gumą — vi
k r i u lal9vtntoJą. Taip, todil FKEN-

"A-MINT'O veikimas yra taip nepa- , 
prastai skirtingas! I 

t 
Gydytojai sako. kad kiti vidurių lala- | 

vintojai prądpda veikti perdaug auk- Į 
s t l . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių lalsvlntojų kiekis su- ! 
inio virškinimą, pašalina sveikatai 
ir energijai reikalingą maistą . 
žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

• Bet Švelnus FEKN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, Ji* 
veikta (Jaukiausiai apatinėj vidurių 
daly — pasalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo-

Aps:rQpinkite rudens sezonui 
naujais rudeniniais rūbais, ku
rių turime tikrai didelį pasi
rinkimą. 

Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant medžiy 
Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN mg* 

pas B KI GII T O N savings ir taupyk reguliarifikai 
ir pelningai. 8% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu i metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brijįhtoii Savinjįs and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo California A ve, 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. Ir Seftt. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. 
Trečiad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 
Ketvu-tad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

J 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
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Visi Jurgį iigai minėjo, nes. 
jis buvo visiems geras. Jaunas 
buvo, bet nemažai mokėjo. Do-
mpirvai 'i lnnrifna «jf>rinlne-iia Vi- »KO» savijautos. vartoKite I<;WIN-A-

mejosi uiosoiija, sociologija, u Į » jr jaU8klt9s gerait pllnl ^vy-
temura. Susirinkimuose aktjtr I bes Nnsipirkit raflW.A-MWr| Kai-

. . ' , . , - j ! nos ncimkeltos — dar 26c, BOc ir 
viai dalyvaudavo, turėdavo min- j t lktal ,<u. 
čių, surasdavo lakių žodžiu, i m y g Į • ag M §MWf 1 8 
joms išreikšti, dėl to žmones' g Į " • g ^ r g S H A M mielai klausydavo. Buvo 

Cla galite susikalbėti gimtąja 
lietuviu kalba. 

Jūsų imtogumul, krautuve yri at
dara ir sekmadieniais nuo 9:80 Iki 
•2 -t ros valandos po pietų. 

• 

D U O D A M E L E N G V I E M S 
I&SIMOKfiJIMAMS 

N e i m a m o jok io nuoš imčio 
už i šs imokej iraus 

N. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. Y Artis 7-1272 

Krautuvė bus uždaryta šį šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 20, 21 - - Naujų Metų Proga. 

1ADD fi&LCIVM 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 iy. ?3rd S t ; YA. 7-03*1 
laikrodžiai elektroniškai patikrina 
ml tr atnaujinami- Atatoyj^es \lso*« 
Čikagos lietuvių kolonijose. Iwb<> 
vai.. 5-8 vai vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vąj vpl ' t trp 

> ^ 

ALBINAS BANIULIS 
ATLIEKA PERKRAVSTYMUS 
Ir Ivairiy daiktu pervežimus 

Taip po t persiunčiame } užsionj 
pakie.&ius Jvairaus maisto. 

Kreiptu*: 
2554 SO. UALSTED STKEKT 

Tel. P ' n a b e 6-82*6 
m—mwui i — . . « . . ^ . - i. « ~-

A Oij«Wi)r'!dįpuraiic« t\^aĄ 

• įKNINTfil'fi LIKTU VISK A iSTAĮGA fiOUTH Ninfc.ll-.. 
KURI P,VIM i o Al JA VISOKIU. IttfSlU APDIIAUDOSKI 

įivs atstovaujame ntsiUtoiiUngas aiHlraudos kompanijas, toUel kiekvie
nas mūsų klijetitas visados apsaugotas, Jei kam ivvk*tf kokia nelaime. 

F I K K ~ A U T O M O B I l , E - ^ I A B I i a T I E S - - - P K K V Ę N T I O N 
• f IR ACCIDENTS. 

p-322 S O u į l l W|fiSTEKN AVE. Telet. PKosuecl 6-518* 
A«entūr» yra CHAS. P KAI. priežiūroje 

% = • J . - • . ' ! " -

r^ ^ ^ ^ . ' • r u c PV3C 

r ^ s 
SOTUS ALKANAM FADEK1 

AID OVKIIAKA8, Ine., 8I»S S. Ilnlsted 8t., (UlUctiffO H, td. t>l fl-»8&» 
RąndrovS siunčia maisto siuntinius J Vokietija ir k)tus kraštus. J|-
skyrus SSllS. Pristatymab trunka apie 17 d., nos siuntiniai siunčiami 
is JCuropos aandSP'j. r'lliias draudimas. Koikal. pilno siunt. sąrašo. 

diuntt%H \r. :: +- 96 30 
4 sv rūkvtu IK'.Intų 
2 sv. kiaiilir.V; tauku 
2 SY-., marRailno 
1 ©v. kiaulienos mtaoa 

— — , 

Shnitin>s Sr 12 — $6.10 
i sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
1 sv kr kavos 
i «v 4< kolado 
? »v "il»r(nj> 

Siuntinys N r. 10 — $0.05 
* »v ffikjMu Į*sJnių 
2 sv kiaulinių taukų 
2 sv margarino 
1 sv. MKintoM kavos 
2 sv kakavos 
1 sv šokolado 
A% sv cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntiny* Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s- . b. kviet. miltų $2.60 
9 «v , arvn kinui ««ukų J65.2B 

Į i n— • • i i — i N M IIIIP m mm • ' ė 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukčtos rūšies prekes—baldus, 
kįlimos, gazo krpsnis ir visus 
£erai žin,omu gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. ,; 

Pirmąd. ir Ketyir|tąd. atdarą liti 9 :30 vai . vakaro 

Southwest Furnlture Company 
6200 South We$laro Ave.f priaiais Sear's kraytairf 
Lengvos iSmok6Jimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekybą 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių išpardadvimų kainomis. Per trumpą 
laiką ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų .prekes augštos rūšies, be užprasymo 
žemomis kainomis. 

Leiskite mums patarnauti Jums vieną kartą ir Jūs 
liksite mūsų nuolatiniais klientais. 
PAVYZDŽIAI: 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $4Q.50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $39 5J 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $gį.00 
Rašomieji stalai, Walnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $ 2 9 ^ 
Šaldytuvai, Refriger a toriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų $199-00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $99,00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

Walnut arba Mahogany spalvos $ 139-00 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $ | 39.00 
Ant grindų pastatomos lempos $jj.00 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsitikinę perkamo daikto kokybe už realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais ar su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo sandėlius, o vėliau skelbti "pigiuosius" išpar
davimus ir mažiau nusimanančiam pirkėjui įkišti bevertį 
daiktą — aukšta kaina. 

Teisingas patarnavimas ir be užprasymo kainos — 
mūsų įmonės tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:80 vak. 
Ritomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 va}, vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FIRNITDRE CENTffl, INC. 
/ ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telėk'. VICTOflY 2-4220 

• ^ . . SS 
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Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar-

navimy įskaitant paskolos namif pitidmuį; žeipa kaina — skubus patarnavimas — 
r \ • . į 1 

įlgi išsimokėjimai. / V 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MJiekvlemw /JUOKUS turėtu atliekamu* nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kati savaite. 
taupyti reikia: senatve, valku makalui, |«lgi^ninl namo, anto-
luobllio, atostogoms, vestuVABIH, krikštynoms Ir kitiems reikalam* 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis 
VraUftk taupyti fiiandien! ' 

•jredi era 
AND LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. C«rmok Rd • Chicago 8, ftL 
JOHN i . KAZANAUSKĄS, r>.». • T.L VI rglnio 7-7747 
lavina. Intursd fo $10,000 by F.S.LI .C 

f ^ L I E T U V I Š K A 1 8 T A I G A 

* * * 

SATITY OF YOUR 
SAVINGS 

Iro&nS \tx\ 
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ALGIRDAS BRAZIS ATVYKS TARPT. INSTITUTO 
ATIDARYMAS 

.. Praeitą sekmadienį įvyko 
Metropolitan Operos solistas' . , 

AI H R t k« D t Tarptautinio instituto rudens ^!f , .„. : , , . . . sezono atidarymas. Šia proga tan lapkričio 1 d. dainuoti kon- i . , • * 1 *, . v. T. •* buvo atlikta įdomi įvairių tau-certe, kuris ruošiamas Detroito * n . , . , . 
tų menine programa. Didžiojo
je salėje yra įrengti daugelio 
tautų langai su išdėstytais juo
se eksponatais. Lietuvių lange 
yra audinių, taut. lėlių, gintaro 
ir medžio dirbinių. D. 

Lietuvos Vyčių ir Lithuanian 
Melodies radijo valandėles bend 
romis jėgomis. Koncertas įvyks 
žinomoje Holy Redeemer para
pijos auditorijoje, West Vernor 
prie Junction. Pradžia 8:15 v. 
vakare. 

Siame koncerte taipgi daly
vaus komp. Broniaus Budriūno 
vyrų kvartetas, kurį sudaro: 
Pranas Zaranka, Edvardas Skio 

KALBfiS GUBERNATORIUS 
Sį šeštadienį, spalio 18 d., 

per WJLB radijo stotį Ameri
kos Lietuvių Balso Radijo Klu 

._ p, A , „afl bo valandėles metu kalbės gu-
tys, Marius Sodoms ir Antanas,, „..„. 
J; ... bernatonus Wilhams. 
Polikaitis. Biletai koncertui rezervuoja
mi iš anksto sekančiais telefo
nais : Robert Boris — TAshmoo 
5-7528, Joseph Miškinis Jr., — 

TRUMPAI 

A. a, pfc. iAonard Eisman, 
20 metų amžiaus, liepos 18 d. 

LUzon 1-5933 ir Ralph Valat- j žuvo Korėjos fronte. Paliko nu-
ka — BRoadway 3-2224. Bile- [liūdusius tėvus Mr. ir Mrs. Do-
tų kainos — $2.40, $1.80 ir $1.- [mimc Eisman ir seserį Dorothy 
20. Biletu? galima užsakyti ir Eisman. Velionio palaikai bus 
laišku, pažymėkite kiek ir ku- atgabenti į Stepanaucko, Char-
rių biletų reikalinga, išrašykite įles and Son koplyčią, 7321 Pu 
čekį arba money orderį ir siųs- ritan, spalio 16 d. 6 vai. vak. 
kitę Lithuanian Melodies, 15756 
Lesure Ave., Detroit 27, Mich. 

SUSIORGANIZAVO BAL 
SUOTOJŲ KOMITETAS 

Neseniai yra susiorganizavęs 
Detroite Amerikos Lietuvių Ne
priklausomų Balsuotojų K tas 

Laidotuvės įvyks spalio 18 d. 
9:30 vai. ryte. Velionio palai
kai bus nulydėti į šv. Antano Į 
bažnyčią 11 vai. ir ten bus ge
dulo pamaldos. Po pamaldų bus 
palaidotas kariškose kapinėse 
(National Mcmorial). 

Lietuviai balsuotojai (Ame-
gubernatoriui VVilliams per! r i c a n Lithuanian Independent 
šiuos rinkimus paremti. , Komi
teto pirmininku valstybes at
stovas (Repr. of State) adv. 
Joseph KowaIski. Nariai: adv. 
Alex Conrad, Mike Balčiūnas, 
Allen Friman, Ksaveras Semaš
ka, adv. Charles Peteri* Antoi-
nete Niks, Williams Adams, 
Amb. Kizis, VVilhaim Žemaitis, 
Petr. Padolskis, Newman ir V. 
Saladžius. 

Spalio 18 d. vakare Tuller Ho 
tel įvyks pobūvis, kuriame da
lyvaus gubernatorius VVilliams. 
Tikimasi, kad nemažai atsilan
kys lietuviškos visupmenes. 

Pakvietimus galir.ia gauti pas 
komiteto narius. 

v 

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS 

§palio mėn. 26 d. 12 vai., tuo-
ja po pamaldų, buv. lietuvių sa
lėje (25th ir Vernor Hgwy.) 
ateitininkai rengia Kristaus Ka
raliaus minėjimą. Minėjimo 
programoje prof. Simo Sužiede 
lio paskaita. Meninėje* dalyje 
dalyvauja smuikininkas Vladas 
Motiekaitis ir pianistas Tomas 
Beganski. 

Visa Detroito lietuvių visuo 
mene yra maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

IŠKILMINGAS 
PASIŽADĖJIMAS 

Spalio mėn. 25 dieną 7 vai. 
vakaro, K .siaus Karaliaus 
šveiHte *svLKarėse, Sv. Antano 
bažnyčioje ateitininkų imciaty-
va yra rengiama susikaupimo 
valandėlė (konferencija, adora 
cija ir i&pažlntjr). 8 vai. mo
kyklos patalpose jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai duos iš 
kilmingą pasižadėjimą. 

Moksleivių ateitininkų tėvai, 
stud. ateitininkai ir at-kai sen 
draugiai yra kviečiami gausiai 
dalyvauti. 

SPAI4P 9 8ic* MliNfcJJįlAS 

Spalio \Į d. įvyko Vilniaus 
Kramto Lietuvių Sąjungos Det
roito skyriaus iniciatyva spaHo 
9-sios minėjimas ALB progra
moje. Kattyejo skyriaus pįrm. 
mok. A. Misiūnas ir <Jr. V. Mi-
siulis. Minėjimas buvo baigtas 
Tautos himpu. L ^ 

Voterg) ruošia pagerbimo vak. 

gubernatoriui G. Mennen .Wil 
liams šį šeštadienį Tuller vieš 
būtyje. Informacijos reikalu 
kreipkitės Al Freeman, TAsh
moo 5-9784. 

VyČ]ų vjceplrm. Robert Borte 
šį savaitgalį vyksta Pittsbur 
ghan Vykdomosios Tarybos su j 
sirinkiman. Su juo kartu ke-| 
liauja vytes Anna Mae Uznis, 
Ann Yurshis, Mary Ąnn Plųn-
kett, Lorry Hofnei ir Eileen 
Stankūnas. 

Detroito Liet. Vyčių mėne
sinis susirinkimas šaukiamas 
spalio 21 d. 8 vai. vak. buv. lie
tuvių salėje. Po trumpo susi
rinkimo bus linksmas pobūvėlis 
su vaįšėmis "Halloween" proga. 

Bob š nikus, tarnaująs Dėdės 
Šamo kariuomenėje, buvo par
vykęs Detroitan trumpoms ato
stogoms. 

šeštadienines mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas šaukia
mas spalio 19 d. 12:30 vai. šv. 
Antano parapijos mokyklos pa
talpose. Bus renkamas naujas 
tėvų komitetas ir svarstoma ei
lė kitų svarbių klausimų. 

Kmil Pod/itis ir Mario Ga-
jauckas susįtuokė praeitą šeš
tadienį. Pąbrolis buvo Bill Yųr 
shis, pamergė jaunosios sesuo 
Ruth Ann.x 

Mr. ir Mrs. AiiJy Stokus su
silaukė gražaus sveiko sūnaus. 
Andy Detroito katalikų vetera
nų narys, taipgi auginąs jauiųi- ! 
tę dukrelę. | 

Mary Kampai sveiksta Brenl j 
ligoninėje. Linkime greitai pa 
sveildjti. ' 

Teikite žinutes ateinančiai sa-
vaitei nevėliau sekmadienio va
karo. 

l>;-!r itn Kai. Korrsp. klubu* 
BI 3-2224 ir VI 2-5394 

t? 
T0WN OF LAKE UTILITIES 

Yra vjčta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų t^ikmerntnis, televizija ir radio gfr 

riatisiomis išsimokejimo sąlygomis! 

I 

Enjoy o houseful of heat wi th so litt le f u e l -
Furnace volume heat for the price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

ŠUurtefi. 
^ ^ ^ f P A T I N T I 0 # A U T O M A T I C 

OIL oi CAS HEATERS 

*-$^te*Ęi£'-'wk >.>.į:i 

1 I * * *««** 
««**. lt.. 

Only Siegler's exdusive patented 
TWO-IN-ONc HEATMAKER doei i t -
Compar© before you buy any heater! 
+Every cent of your MONEY BACK ifyour new 
Siegler heater doesn't deliver more and kotter heat 
at the floor outlet than any other comparable eize 
heater regariilegs o f make or price I 
m *oui NiAiin DiAiit o* w«ro utou*. C INU AHA, ui 

*°. «*"£l 

imą 

fq\ [jr<,vf • n j . j k . t i » ,v MA1CM-TIST'«. /<>.:r d . iM r • 
S«e t iy i blO 4 pa J l #4 I t t V I N I O i ^ anc' >J\O!> feo lu .cs . 

• Y TROPICAf FIOOR »lfAf 3 7 CARBONIf t« BURNfRS S- PORCUMN INAMl l HNISH 
) fWfl i ' ) «t tA A; \ SIEOHR-MATIC URATT į A' • NS VII. 

Vladas Klash 
K. or C. (Kolum
bo Vyčiu) narys 

< iii laipsnio 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

1800-02 Wcst 47th StreH 
(kampas Woucl Slr.) 

Tel. - LAfayette -3-7771 
iffi^m+mmmMiitiį į»<inlwA •i<i<"lwį"i f mumj'mi i J B» JP 

i 

J^L GET the U. S. Royal Master's exc/us/ve Royaltex Tread — stop 
safely on slippery streets where tires never held before! 

• V . O W N the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edgesl r 

• 

•5f LOOK ahead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
to gi ve you u p to M ice as many safe miles! 

>̂ 

N0W! »or Yo»rP««e«t Tire.. 
W e o r e 

• 
\ 

-

*" S v f S S « • U. S. ROYAL AIR 1H» ' «• S' R0YAl 

- V \ 

SERLIN 
H 0 0 SOUTH ĮOaDGAN Tel. - WElister 9-21Ž2 

v7* mm***mm m i . i.'.„ in. — i t i n / 



k 

ftlBNftA&TlS r>RAUGAg. cmCAC6, ILLtNOTS Ketvirtadieniu, apalio 16. 1052 

MŪSŲ KOLONIJOSE » 

Roselando 
A 

jus A. F. Wells, geras mūsų 
tautietis. Taip pat kalbės geras 

Balfo vakaras lietuvių draugas L. V. Beck, 
Balfo 57 skyrius spalio 19 d.' 9 - t o W a r d Committeeman. 9-to 

rengia vakarą-Visų Šventųjų p a W a r d o Lietuvių Klubas yra vi-
rapijos salėje, 10806 So. W a - I s i e m s Gnomas. Jis dirba vie-
bash Ave. ningai su Balfo 5? skyriumi, 

i ruošiant prakalbas, aukas ren-
Dldelis susirinkimas j k a n t L i e tuvos reikalams. Daug 

9-to Wardo Lietuvių Demokra čia nuopelnų turi Petras Nied-
tų Klubas spalio *26 d. 3 vai. p.; varas, Konst. Draugelis, ponia 
p. saukia didžiulį mitingą Visų Elzbieta Dambrd — Dambraus-
Šventųjų parapijos salėje, 10806 kienė, A." Baubelis, Steponas 
So. Wabash Ave. Į šį mitingą Dambro -1- Dambrauskas (su
kviečiama Roselando ir kitų ko- rinkdavo vajaus metu drabu-
lonijų gyventojai. Didelis susi^ žius), kun. kleb. J. Šaulinskas 
rinkimas rengiamas su progra- ir kiti. 
ma, užkandžiais ir dovanomis. 
Vaišintis galėsite nemokamai. 
Susirinkime kalbės kandidatas 
į gubernatorius Shenvood Di-
xon, kandidatas į Illinois vals
tybės ikeretorius Edward Bar-
rett, kand. į State Attorney 
John Gutknecht ir kand. į teisė 

į^^^nnttlfSSIlTEB AND HELP W A N T E I> A 8 V1RIfiHIMt S I ^ T ^ T 
HELP WANTKD — MOTERYS 

Dar įkartą visi kviečiami j 
Balfo 57 skyriaus vakarą, ruo
šiamą spalio 19 d. Visų Šventų
jų parapijoj salėje, ir didelį mi
tingą, ruošiamą spalio 2o d. to-

i je pačioje salėje. 

Rittelamlictis 

Ar jus e ate susdomėje nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? 

Mums reikalinga 
STENOGRAFE 

Patyrusi, bet priimsime ir pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos. 
Įvairios pareigos. 5 d. sav. Gau
sūs priedai. Ateikite arba šaukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

H. C. CHRTSTIANS «0 . 
1325 West 15th Street 

CAnal 6-7500 

\ 

a profitable reminder 

open a savings account 
• = • " ' » » 

this month <* 

Gaukit du tfertfs uždarbius leasmet 
Utakrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

r 

fVadėkit aa SI • PriHėk^ kiek norite, 
,k*4* a o n u 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais ntio * ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8.vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 0 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Nuolatinis darban gabiai 

MAŠININKEI — TYPIST 

Rpikia patyrusios, bet imsime pra
mokime mokyklą baigusia. Malonios 
darbo so-lygos, Jvairios pareigos, f> 
dienu savaite. darhtntnknruH priedai. 
KvipiiH asmeniškai arba telefonu 
pas M R. 1'AHiril — 

THE HEYER CORP. 
1850 8. Kostner Ave. 

CRawford 7-0130 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardavimui groserne ir mėsos 
krautuvė. 4 kambarių butas už
pakaly krautuves. 

YArds 4-8396 
— — i I I I II 

Likerio krautuvg ir baras arti Ar
cher ir California. Jskaito 3 kamb. 
ir vonią; mažas įdėjimas kapitalo. 
5 metu sutartis. 

SAUKITE: 

BIshop 7-9473 

GrosernC Ii mčsos krautuve. 4 
dideli apšildomi kambariai užpa
kaly. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. Kaina $3,000. Parduoda del 
silpnos sveikatos. 

YArds 7-7131 

HELP WANTED MOTERYS 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 
^ = : ^ 

CIA YRA NUOLATINES VIETOS BUDRIOM MOTERIM 

TYPISTS GENERAL CLERICAL 
Reikia patyrusiu, bet ims ir naujai pradedančias dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos. Išmokykim dirbti prie 
ADDRESSOGRAPH MACHINE. 5 dienų savaite. Pilna eilė 
priedų. Matykite arba telefonuokite Mrs. SMALL. 

1401 W. Jackson Btlvd. SEoley 3-1045 

TYPISTS 
Northw>*t manufarturer has per

manant openings In several nepart

inėms. Oood opportunlty for advanee-

ment for beglnners. Modom office, 

oongental vvorklng eonditions. 

Duro M r UI Products 
' 2649 N. Kildare Ave. 

m — — — i i i 

Turime keletą vietų gabioms 
moterims 

DICTAPH0NE 0PERAT0RS 
Pageidaujamos patyrusios bet 
ims ir naujai pradedančias dirb 
ti. Darbininkų priedai. Proga 
progresuoti. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu. 

RIVAi PACKING CO. 
4500 S. Tripp 

LAfayette 3 0500 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
55 E. Washington 8 t ' 
Tek DEarborn 2-2484 

2384 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrglnia 7-6G40—7-6641 

HELP WANTED VYRAI 

HELP WĄNTED MOTERYS 

Ar domltSs nuolatiniu darbu, Sva
rioje dlrbtuvAJp, kur darbininkai yro 
{vertinami? 

Tuojau, pat reikalingi darbininkai 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

Hondrl darbai kartu HU „shipplng* 

HELP WANTED VYRAI 

Ar domitės nuolatiniu darbu mi už- I S""VV »""-"• -"'<«"<• ••"'," ^Į""* 
t ikrint i ateit im? Tuojau turimo virtu ! : i , v , ; į m a f ? "•;»'•'""««• ^ H 
ARl * kuH lAmokyslin»\ Mus klek Ir antva dll 
* TYPIST — fleneral C'lorloul 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa-
rrtgos, r> dleiui savaitę. Ims naujai 
pradedančią dirbti. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu — 

ART P |TBMSHIN« OOMPANY 
2RO0 W. Oernmk Road 

BIshop 7 .MIMI 

We have several iinmedlate 
openlnjcH for 

TYPISTS 
rOxperienred, but wlll eonsider alert 
beKinners. I'loasant workiug rondl-
tions. TJberal omployee bi-nofits. P«r. 
manent. Apply or eall M r Nelson 
for personai intervlevv 

Hammond Instrument 
Co. 

4200 W. Diversey 
Kl'rlng 7-4040 

around office ablllty. 
ent job? VVith a good salary, anfong 
friendly people vvith pleasant wOrk-
ing conditlons — in your own neigh-
borhood. We need experieneed office 
glrls with typing and general all 
around oflcco ablllty. 

landžių. Kreiptis 

PARDAVIMUI KEPYKLA 

Reikia* kalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai 

LAfayette 3-9674 

PARDAVIMUI 

PARDUODAMA 
Alyva kūrenama KROSNIS 

„Norge", vartota tik 2 met, geram 
stovy, apšildo 5-6 kamb. Priedu 
alyvai laikyti 4 statinės. Kreiptis: 
2253-55 So. Oakley Ave. I aukštas 

I I 

'49 FORD'AS — CLUB COUPE 
$1075.00 — Custom, radijo ir šil
dytuvas. Labai gerai išlaikytas, 

į vieno savininko automobilius. Ne-
į būtinai visus pinigus iš karto. 

Kreiptis — 6159 S. Ashland Ave. 

- . I J L - # 

i 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateisim? Turime vietą 
tuojau pat gabiai 

STENOGRAFEI 
Pageidaujame patyrusios, bet imsime pramokusią naujai baigusią 
mokyklą. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos kartu su „sta-
tistical typing". Darbininkų priedai. Proga naudoti savo inicia
tyvą. Kreiptis asmeniškai ar telefonu — 

1NIAND STEEL CONTAINER CO. 
6532 South Menaid Tel. POrtsmouth 7-8100 

^ 

4* 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kuriu kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 

'. Užei" " " kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais", 
ir įsitikinsite! .•ikite šiandien paV 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTJ . LOVA 
Sofa-Lova Miegojimui 

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

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDftJAS 

Abiejų kainos po $ 0 0 -
Nereikia įmokėti v O 

FURNITURE & 
r APPLIANCES 

2318 ROOSEVEtT ROAD n»b$%drT£e. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių 2aizdų 
|| m ATVIRVJ ODOS LIGŲ! 

TIJB, kurte k e n ^ ą nuo SENŲ AT 
VIRI' Ir S K A U L H Ų ŽAIZDŲ. »« 
rv'jmll ramiai aSdSti Ir naktimis mle 
groti, nes jų užsi.sen6justoB žaizri<» 
niežti Ir skauda. Kad pafialtnti tą 
• M /..'liiii.-, ir skaudėjimą senų at 
vfrų Ir v skaudančių žaizdų, uždSklti 
DKOULO Ointment. Jo g y d o m o s 
vpatybSs palengvins jūsų skaudėji
mą ir galšslte ramiai miegoti nak-
t). Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nleSB-1 
ilmą Hgos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi paftallna perftCJlma ligos, vadi 
numos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos Ir perply&lmą tarp 
olrftčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
dži ilstančios ir suskilusios odos. Jl» 
vra gera gyduolfi nuo visų išviršinių 
odos ligų. L.EGUt.0 
Olntmont suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar-
guHlų, perfttamų i r# 
nifžlnčlų kojų L.egu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
11.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinSse Chtcago 
ir apyllnkčse Ir MU-
waukoe, a r b a a t -
siųskite money orde
ri I — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St„ Chlcago 84, I1L 

MUlberry 5-8894 

Products Corporation 
2245 W. Pershing Rd, 

Cliirfsitlo 4-7200 

Assistnui boojkkoepay 
Permanent 5 day 40 hour weok. Oood 
starting salary exėellent worklng con 
dltions many employee beneflts. Hos-
pitalization Paid vacation. 

See Mi.ss Gorntan 
K I J K K N S'Hli PRODllCTTfi, INO. 

2011 S. Indiana Ave. 
( Alimirt r>-<i04l 

Jei jieskote nuolatinio 
darbo^ švarioje dirbtu-j S H E R M A N Paper 
veje, kur darbininkai1 * " l " 
yra įvertinami, tad 

M U N T Z 
turi jums darbo 

ASSEMBLERS 
ANAIYZERS 

ELECTRICAt TESTERS 

M U N T Z 
5 dienų savaite, darbinin
kų priedai, geras pradinis 
atlyginimas, automatiški 
algos pakėlimai. Kreiptis 
asmeniškai ar telefonu. 

1000 Grey Ave. 
I Evanston, 111. 

* 

DAvis 8-4610 
SHeldrake 3-1828 

J 

Eiliuota pasaka vaikams 
š. m. pabaigoje mažu tiražu ISlel-

(l/.iiun;i eiliuota pasaka vaikams 
ŽVIRBLIAI JNKILftNUOS. 104 psl., 
kal»a 1.60. Norintieji Ja Įsigyti, pra-
ftomi iki spalio 16 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai. 426 E. 6th St.. 
So. Boston 27. Mass.). Ir JI bus re
zervuota. Knygų rinkoje JI nebus 
platinama. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

Tuojau reikalinga 
O L E It K 

Turi bfltl gabf' prie skaičiavimų ir tu
ri mokCti maSlnraSt). Oeros darbo 
sąlygos, Jvairios pareigos. Imsime ga
bią naujai pradedančia dirbti. Kreip
tis asmeniškai arba telefonu. 

GLENDENNINO MOTORAVAYS, 
INO. 

2400 8. Į s m i l s 
CAnal 6.3611 

VYBAI 1B MOTERY8 

Asslstant shlpplng elork, typing Is 
reąuired and billlng experlence. Per
manent. 5 day — 40 hour week. 
Good startlng salary and good work-
Ing condfltlons. Hospltallzatlon and 
Insurance plan. 

See Mr. Jacobsen 

KOPPERS CO. 

S900 S. Laramio 
""v 

BIshop 2-1720 
or TOvmhaU 3-8100 

IKftKO DARBO 

Vyras jleško dažymo, popieriavlmo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrglnia 7-2826 arba 

YArds 7-4895 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkia skelbfang 
skyriuje. Skelbimą galite perduot* 
telefonu: Vlrglnia 7-6640. 

t • • • • - ^ ^ ^ - • - • • • • • • • • • • " T ~ T - - - — 

T Y P I S T — 

GENERAL CLERICAL 

Nuolatinis darbas sąžiningai jaunai 
moteriai. Malonios darbo sąlygos, }-
vairios pareigos. f> dienų savaite, 
daug priedų. Imsime naujai prade
dančia dirbti. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

THE DELTA POWER TOOL 

3930 S. Winch,ester 

LAfayette 3-6673 

f"ia yra nuolatinis darbas gabiai jau
nai moteriai. 

MAŠININKEI — 
Bendram raštines darbui 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos Jskaitant kasininkes darbą — 
gausūs priedai; priimsime ir prade
dančią darbą. Ateikite arba Šauklio 
asmeniškam pasikalbėjimui. (Priima
me vakarais pasikalbėjimui jūsii pa
togumui. 

COMMONWEALTH LOAN CO. 
4013 MUwaukee 

Kambarys 307 Mr. Dorlac 
AVenue 3-0443 

HELP" WANTED VtRAI 

Ar domitės nuolatiniu darbu, 
švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? Mums 
reikia 

DIE SETTERS & 
TOOL ROOM SUPERVIS0R 
Turi būti gerai susipažinęs su visais 
TOOL ROOM darbais, turi būti pa
tyręs Tool & Dle Deslgnlng. Augš-
eiausias atlyginimas geram vyrui, f-
valrūs darbininkų priedai. 

Kreiptis — 

Rod-Ola Mfg. Corp. 
800 N. Kedzie Ave. 

„The friendly pląoe to work" 
Tuojau pat turime keletą vietų bend
riems fabriko darbininkams 

GENERAL FACTORY 
WORKERS 

Patyrimas nebūtinas, išmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo są
lygos. Svari dirbtuve. Gausūs darbi
ninkų priedai. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu — 

BRYANT ELECTRIC CO. 
1718 W. Fiillerton 

BUckingham 1-877& 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITSEMS. 

A. C. WEBER 

216 North Canal St. 

Tuojau yra darbo 

ASSEMBMS 
ANALYZFRS 

FMTRICAL TESTERS 
Geros darbo sęlygos, 5 
dienų savaite. Darbi
ninkams priedai. Geras 
pradinis atlyginimas. 
Automatiški algos pa
kėlimai. Kreiptis asme-
niskai arba telefonu. 

M U N T Z 

R e i k a l i n g a 
Tuojau reikia gabb} vynj dirbti prie 
sutvarkymo 4— pataisymo vnrtoti) au
tomobiliu. Oeros dorbo sąlygos. Svflrl 
dlrbtilVi, 0^ra« pradinis atlyginimas, 
plius ..bonns" »j?. naktin) darbą. Daug 
prii'd.i). Kroiptis aamonlfikai — 

HOEFFEL GOY INC. 
9205 S. Western flve. 

Reikalingas šoferis 
LAUNDRY DRIVER 

Vedęs. 25-40 m. amž. Geras dar 
bas. Geras Atlyginimas 

CAPITOL LAUNDRY 
915 S. California Ave. 

1000 Grey Ave. 
Evtanston, 111. 
DAvis 8-4610 

SHeldrake 3-1828 

\V A KKHOU S E (M KN 
DAY WORK. PERMANENT. 

Ovcrtlmo. Oood working oonditiona. 
• INSFRANOE B E N E P I T S 
• IIOSIMTAI/I/iATION. 

VALENTINE & OO. 
1500 S. \Vostorn 

CAmil «-:t.%2» 

SHIPWRIGHTS 

WOOD WORKERS 

and 

LABORERS 

U. S. Navy Minesweeper 
Program 

BEEF B0NERS 
Dienomis darbas ir akordinis 
darbas. Unijos „scale". Ateiki
te pasikalbėjimui j Employment 
Office. 

UNITED PACKERS, Inc. 
, 1018 W. 37th St. 

IftNUOMlIOJAMA 

IftNTTOMOJAMAfl apstatytas 3 kam
barių butas su vonia ir virtuve. Arti 
efcero. Teirautis tel. 

IJvington 8-891» 

įSntiomoJamaK r» kamb. butas, ne-
apatatytas. garu atiAfld. Pageidauja
ma vidutinio amft. pora. Kreiptis pir
mame a\Jgšt«> — 

«i:io s. ij»nin st. 

IŠNUOMOJAMAS švarus mieg. 
kamb. Vienam asmeniui 

S542 S. Talman Ave. 

KKAL K8TATE 

$4,000 ĮMOKftTI 
R ir I kamb. 2-jų augsių mūrinis 
namas. 2 autom, garažas. Teatralinis 
apšildymas. ROsys. Visi patogumai. 
Abudu imtus pirkėjas gali tuoj už
imti. Kaina pigi — $12.9r>0. 

Saukite p. SANOAII.Ą 
IiAfayetto 3-3r>00 

4106 S. Franciseo Ave. 
FELIX F. GORDON & CO. 

HENRY C. GREBE & CO. 
3250 N. Washtenaw 

1 % aukštų, 7 kamb. medinis namas; 
dideli kamb.; cementinis pamatas; 
krosnim ap.šild.. aliejum; didelis au
to, karsto vandens šildytuvas: gara
žas; f><> pedg sklypas; arti 111 St. 
Ir Kedzie. Kaina $8.700.00. 

JOS. E. 1>AIJMQUKT 
10139 S. Morgun St. 

liKverly 8-8509 

2-ju aukštų mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių butai, 2 autom, 
garažas. Automatiškas aliejinis ap
šildymas. Labai gerai išlaikytas. 

4589 Archer Ave. 
Kreiptis po 6:30 v. v. arba visą 
dieną šeštad. ir sekmad. 

7902 INDIANA 
2-jg augstų. mflrinis namas. Pajamos 
Is K-jų butų. Htokeris, karatu vand. 
apsild. l a n g a m s Setreles. žieminiai 
langai. Namas puikiame stovy. 3 au
tom, mūrinis garažas, žemi moke.s-

.-•. , . . . t. čial. Platus sklypas. Kaina $2 2,000. 
' ried men 20-40 for drum sanding įaukite savininką. — 

We need at once only good steadV 
roliablo workers who want perma
nent employment for year round 
work. Apply in person. 

AMERICAN AKOHERY CO. 
Clarendon HUIs. UI. i 

(West of Hinsdale, main line on Bur
lington). 

Galite tuojaus gauti darbą 

Mašinų Operatoriai 
Polishers & Grinders 
Bendros Dirbtuves Darbininkai 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Gausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ARNOID S C H M N CO. 
. 1718 N. Kildare Ave. 

Reikalingas rugines duonos išvežio
to jas. Turi kalbėti angliškai. 

Kreiptis — 

J0SEPH BflRANAUSKIS 
8800 S. Emerald Ave. 

(Antrame\ augate arba J taVerną) 

' VkelbtiV " "DRAUGE"" Vpilmoki 
nes Jis yra plačiausia* skaitoma* 

etuviy dienraštis, o skelbimo 
Kaina yrą prieinama vlafema. 

TRiangle 4-9417 

M E N 
TRANSFORMER-

WINDER 
MACHINISTS 

2nd SI1II T 
Some experience necessary 

ASSEMBLERS ' 
No experience necessary will 

train. 
Excellent working conditions. 

APPLY: 

General Electric Co. 
4860 West 47tb S t 

0uR INt>t 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 
• 

; 

/ 
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Naująją lietuviška mokyką aplankius 
SKAUTAI LEIDŽIA 

KALENDORIŲ VISIEMS 
L I E T U V I A M S 

= = * 

Juoso Budriko Prekybos Namai 
Chicagoje, 3241 S. Halsted St.. ku
rioje dabar eina didelis rudeninis 
prekių išpardavimas specialiai nu
pigintomis kainomis. K. M. 

fram'Nimai 
DfiMESIO, VAIKAI! 

Mergaites ir berniukai, kurie 
dar nedalyvauja Vaikų Teatre šo
kėjais, o norėtų jais būti, pra-

j Šių metų gale Liet. Skautų Bro-
B e v a f k š t i n ė d a m a s p o B r i d g e p o r - t i n u o l a t i n e l i e t u v i š k ą į s t a i g ą , k u r i l i j o s V a d i j a l e idž ia 1 9 5 3 m . k i 

t ą i r b e s i g ė r ė d a m a s v i s n a u j a i k i e k v i e n a s l i e t u v i s t r u m p u l a i k u ! š t n i n į k a l e n d o r i ų v i s i e m s l io tu -
dyg8tančiomis lietuviškomis įstai- galėtų iimokti kokio nors praktia-1 viams, vardu — Tauta Budi. Tu-
gomis, užsuku i Lietuvių Audito- ko darbo, ypač tokio, kuris ne! rinyje, be įvairių vertingų ir visus 
riją, kuri šiuo metu vis labiau vien čia tremtyje palengvintų sun- J lietuvius dominančių straipsnių, 
ima puoštis. Patekęs į vidų, tik- kią mūsų dalią, bet kad būtų nau- bus daug vietos lietuviškų ištaigų, 
rai pasijutau, kaip kurioj nors žy- dingas sugrįžus ir į tėvynę. Juk įmonių, prekybų ir pavienių asme-
mioj kultūrinėj Kauno įstaigoj — ir ten senuosius skaitliukus teks nų skelbimams. Skelbimų kainos 
salės išpuoštos lietuviškais vaiz-ijau sukrauti į muzėjų. Taigi už- visiems prieinamos: vieno pusla- fiome ateinantį pirmadienį (X-20), 
dais, scenoje eina dainų ir muzi- j sibrėžus tokius tikslus, laikini pio dydžio — $10, pusės puslapio l7 vai. vak. atvykti pas p. A. Va-
kos repeticijos, o būreliai jauni-1 kursai, kur paprastai, dėsto pri- — $5. Skelbimų tekstuose, be kai-jleišaitę (3130 So. Halsted St.) IV 
mo, su knygomis po pažastimi,' puolami žmonės, rimtai šiam at- nos skirtumo, bus dedamos ir įvai- pas ją u^į,re8 i s t™°tt-
renkasi į trečiąjį augštą. Paseku sakingam darbui nepasiruošę, ne- rios įeklarainės fotografijos ar 
jais ir aš ir patekau į šviesų rui- tinka. Norint pasiekti mokykloje piešiniai, jei to pageidaus besi-
mingą kambarį, kur stalai apkrau- gerų rezultatų, tenka atsidėti vien skelbiantieji, 
ti visokiomis mašinėlėmis, o ap- tik šiam darbui. Menka nauda iš 
linkui susėdę kursantai, visi iš-
raudę, net suprakaitavę, taip barš
kina jomis, jog net susikalbėti 
sunku. 

Nieko nelaukęs, kreipiuosi į mo
kyklos vedėją p. Kesiūną: 

— Kaip sekasi naujajai mokyk
lai? 

— Kaip matote, dirbame net iš- į ta, bet toliau pamatvsime 
si juose, - a t s a k o maloniai šyp-• „ A r galiu dar paklausti apie 
scdamasis lektorius. J tolimesnius mokyklos planus? 

Ar čia mokosi vien lietuviai? j _ T f t i p g i ą mokyklą n o r i m a 
— O taip — čia yra grynai lie- j n e v i e n išlaikyti, bet stengiamasi 

tuviška mokykla, nors nemažai at- j įr praplėsti, patobulinti. Pavyz- šios patogios progos pagarsinti sa 
sirastų norinčių lankyti ir kita- džiui, nuo š. m. lapkričio 15 die- vo verslą! Nedeki te , bet dar šian 
taučių, b*, t mūsų tikslas yra pa-; n o s atidaroma jau einamų dalykų dien siųskite savo skelbimus nuro-

tokio mokytojo, kuris visą dieną 
dirba įstaigoj, o vakare išvargę; lietuviai kviečiami pasinaudoti čia 
ateina į mokyklą ProSa> n e s S l 8 kalendorius bus pla-

- V J ?- •* „ ., ^ Įtinamas tarp lietuvių visuose pa-
T , , L

a r . g , a l e s t a l p . l S« l l a i kyti I šaulio kraštuose. Skelbimus renka 

•Vaiku Teatro Vadovybė 
MATEMATIKŲ ilNIAI 

g. m. spalio mėn. 19 d. 11 vai. 
ryte šv. Kryžiaus Dažnyčios mo-

Visi tokia reklama suinteresuoti i kyšoję p. A. Pakalniškis skaitys 

mokykla be k>kios pašalinės para 
mos? 

— I i j^adžių sunku, nes bran
giai kainuoja mašinos ir visa ki-

įsipareigoję savanoriai, daugiausia 
skautai vyčiai. Jei jie kartais Jū
sų nepasiektų, prašome betarpiai 
siųsti paštu skelbimų tekstus ir 
pinigus adresu: Mr. J. Matulaitis, 
546 Indian Rd., Toronto, Ont., Ca-
nada. Skelbimai priimami tik iki 
1952 m. lapkričio 1 d. 

Lietuviai biznieriai nepraleiskite 

referatą tema: „Žvilgsnis į atomo 
branduolį". Matematikų - Fizikų 
Draugijos nariai ir šiaip besido
mintieji maloniai prašomi atsilan
kyti. Valdzba 

M M A 

sai naujas dalykas, būtent: 
terija. 

buhal-
dėti sa«; tautiečiams prasimušti naujoj klasės, be to, įvedamas vi 
į geresnes tarnybas. 

Ar esate patenkintas darbu 
ir jo rezultatais? 

— Visai — mokyklos pasiseki
mas prašoka visus mūsų lūkes-

dytu ar^eeu. 

! 
LSB Vadija 

Iš amerikoniškų įstaigų yra BUDRIKO RADIJO PROGRAMA 
gautas net pasiūlymas pravesti 

j VESTUVINĖS NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
E D V A R D A S J. UL1S. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas vIrginia 7-2481 

Padėka 
Visu nuoširdumu dėkojame mū

sų brangiems tautiečiams, kurie 
skirdami LIETUVJŲ DIKNOS, š. 
m . r u g p j ū č i o 1 5 d. ( L a k e w o o d ) , 
pe lną , a t s i m i n s i r m ū s ų į s t a i g ą — 
Juozapo Mr.rijos Vilą ir prisiun
tė mums $400. 6i auka yra mums 
didelė parama. Jūsų gerumą daž
nai prisiminsime'Jėzui EucharistK 
joje ir maldausime Jums visiems 
ir Jūsų mylimiesiems šimteriopo 
atlyginimo čia žemėje ir amžiny
bėje. 

Linkime Jums ir Jūsų kilniems 
sumanymams ir toliau geriausios 
sėkmes, kad Jūsų -gražūs darbai 
neštų garbę Dievui, Tautai ii 
džiaugsmą artimui. 

Švento Kazimiero Seserys, 
Villa "Ju.r^oo Marijot. 

- « * < • « • > • - • - » i 

šią mokyklą Business College'u. 
pačius. Esu sužavėtas mūsų žmonių Pagyvensime, pamatysime, 

darbštumu, na, ir gabumais. Iš-jųi baigė gerai nusiteikęs mokyklos 
išeis puikūs darbininkai. I Vortei«« ir nnoimKa^ r»»^ «.,., vedėjas ir nuskubėjo prie save 

Kodėl pavadinote mokykla, į darbo, o aš. palinkėjęs ko geriaut 
o ne kursais, ar manote padaryti j sios kloties, išėjau, 
ją nuolatine? 

Taip. Mūsų tikslas yra įkur- KoreKuoadentas 

šį vakarą nuo 6 iki 7 vai: ne
pamirškite pasiklausyti Budriko ra 
dijo programų* iš stoties WHFC, 
1450 kil. Girdėsite daug gražių 
lietuviškų dak.ų bei radijo orkes
tro muzike s». Taipgi programoje da 
lyvaus žinomas poetas Kleofaa Jur 
gelionis. Šias programas leidžia 

OUR'TYVOCENTS'YVORTH ff <% 

— 

Yra tiesa, ponia, 

2c vertės elektra -

jūsų didžiausias 

namuose sutaupy-

mas — užlaiko 
maistą saugiai 
šaldytuve apie 
16 valandų! 

Kuo daugiau darbo taupytojai, 
malonumą duodanti elektriški 
įrankiai ir moderniška šviesa 
vartojama, mažiau reikalinga 
mokėti už kilovat į valandą. 
Elektra yra tikras taupymas — ! 
vartokite palengvinimui n a m ų 
ruošos darbo ir padarykite malonesni 
namuose darbą. Jūsų geriausias pirki
nys vis dar yra — elektra už du cen
tus! 

Chicagoje ir Šiaurinėje Illinois 
elektra yra didžiausias „bargenas" namams 

COMMONWEALTH EDISON 
" • • • -

COMPĄNY 
72 WEST ADAMS STREET 

T 
_ _ _ — i 'mmm 

PETKAS JANKAUSKAS 
Gyveno 32120 S. I.owo Avo. 

Mlrfi aptilto Ii d.. PJ52, 7:30 
vai, vak., su l aukęs 71 m. Sitis, 

GimS Lietuvoje . Kilo i* Pa
nevėžio apskr ič io , 

1'ii.HUiko didel iame nul iūdimo 
drau&i i ir pokštumi. 

Kūnus paša rvo tus An tano M 
Phi l l ips koplyčioje, 3307 U t u -
an tea Avo. 

La idotuves jvykH penktad ien i , 
spal io , J7 d., ift J<oplyiMos 8:30 
vai. ryto bus ^myde ta s į Kv. 
Jui'K'o parap i jos bafcny«Ma, ku
rioje jvyks KedtflinKos pamal 
dos už vellonies siela,, P o pa-
maldų bus nu lydė tas į ftv. K a 
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame vinus: 
gimitven, drauK(>| Ar pažJHtamu.s 
da lyvaut i ftione |l^ldotuviCso. 

Nul iūdę : Draugai. 

N Laidotuvių d i r ek to r i u j Anta
ną* M. l*lllij>H. Tel. YA 7-3401 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI I š 

P R O G R E S S 
BENDRdVfcS KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MA2IAU KAINUOJA, 

Nes šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmones turi 40 metųj 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIA 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

418143 Archer A v e. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

• : • — . . . — . . , 

• * 
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1112 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi už $1,683.09 
Su visais Uksais 

Važiuokite 1952 m. 
CHRYSLER'IU SU 189 
arkliu jogos motoru 

11 

J00 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ UŽ 2EMAS KAINAS . 
lengvos išmokėjimo sąlygos. Teblagas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdraudaL 

iltalzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVE., CHICAGO 32, ILL. TeleL Vlrglnia 7-1515 

• < 

< > 
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KA/JM1KRA UAKTlškK 
(VAIiAVIf'lfTP) 

GyVono 310& W. 39th Plaue. 
Tai. V l rg ln ia 7-1438 

MhC upalio 13 d., ! t>52, 8 
vai. vak.. HUlaukuK 63 m, amž. 

UlniC Llotuvojo. KUo Ift Kau
lio apskr ič io , Varnių mloHto. 

Aint ' i lkojo UktV'Veuo 44 m. 
Pasi l iko d ide l iam* nulldiino 

Hunus Antanas , d ū k t o Holon 
Z a b a u s k l , žvntas i..un-. ani \k6 
l>ian<\ l>roliH Adomas Valavi
čius. H%5sno Holen Labut is su 
ftt'inut. Kiti Kiminas, d r a u g a i ir 
l>a/)stanu. Liotuvojo liko Bt*suo 
Oiuu MantritnitMift su soinia. 

I'rlklauHfi šv. lOlziiictos l>rau»f. 
Kūnas paša rvo ta s J o h n l'\ 

Kttdotleto koplyčioje, 4330 So. 
(. 'alilornia Avo. 

Laidotuves jvyks penktad . , 
HIHUIO 17 d., is koplyčios S:3U 
vai. ryto Ims at lydėtu j Nekal
to Pras idė j imo U'anelPs švO. pa
rapi jos btrtnyCla, kur ioje jvyks 
KeduliUKos pamaldos* už, volix>-
nf'H sielą. Vo pamaldų bus nu
lydėta j šv. Ka/ . lmiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, d r a u g u s Ir pažJHtanius 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Sunūs , Dūkto , *en-
tHK, Alinki-, Krolis, SCHUO iv iklti 
RitUiUOH. 

Laidotuvių d i r ek to r iu s J o h n 
l<\ tmdeikis . 'IVI. YArds 7-1741 

mmm 

A. t A. 
JONAS BACEVIČIUS 
M iro spalio LS, 1962, 2:45 

vai. ryte, su l aukęs pusfis amž. 
a t m e Metuvoje . Kilo Iš šaklij 

i i p s k i n m . Lukšiu pa jap . , š .au-
11 i i vi i.i ka imo. 

Amer iko je išgyveno 40 m. 
Pasi l iko d ide l iame nul iūdime 

žmona Agota, pagal tCvus Sruo-
giniūtS, pagal p i rmą vyrą Stan
kevičiene, 8 duktery» Ona, Ma
rijonu Seroll, žontaH JuoJOipas, 
Mleanor Kr tshaek , žentas l ' au l . 
HŪUUH Jonas , 4 podukros Her-
niee Motei, žentas Mlchael, An-
na G u n a k a , žentas Theodore . 
Nelik' Kan la . žen tas J u o z a p a s 
ir I tu th Stankevičius , ponunts 
J u o z a p a s itx m a r t i Klaiu'ho 
(Hlngha iup ton , N. Y.), IX a n ū 
ku, brolio sūnus Antatuas Bae.r-
\i(%iu«. broUo d u k t e r y s Agota 
Ku'/.gaitis ir Magda lena Ka ra -
sauski«um su še imoms, pussese
res, pusbrol iai ir k i tos g imines . 

l ' r lk lauaS fiv. Antano, Susi
vienij imo Broliu ir Seserų. Uot . 
ir Chiengos Lietuvių Draug. 

K ū n a s paša rvo ta s nainuoso, 
2&2 W. 47th St. 

L a i d o t u \ ė s jvyks šeštadienj , 
spal io LS, iš namų 8:80 vai. 
ryto ryto bus a t l ydė t a s j šv. 
J u r g i o parap i jos bažnyčią. ku»-
rioje jvyks gedul ingos pamaldo.s 
už velionie.s HIOIŲ, P O pamaldų 
bus nu lydč tas j šv. Kazimiero 
kupinos, 

Nuoširdžiai kv i e i l ame visus 
glminoB. dravigus ir pažjs tumus 
da lyvaut i šiose la idotuvėse. 

l ' 'rašomo gelių nesiųsti . 
.Nuliūdę: Amooa, clukirr.vs, 

sūnus , |>od«k»«os, posūnis, al iu
kui ir gimines. 

l a ido tuv ių d i rek to r ius Anta
nas M. Phil l ips . Y A 7-3401 

PIRKITE TIESIOG NUO 
KR. NELS0N 

— «»vtnlnko -— 

$t, Cashnir Monnmc.nl 
Company 

3114 West l l l t h Street 
Vienom Blokas avo Kapinių 

IHdilnusU" Pamlnklanu 
M»oq PMlrinklmaa B M h 

Telei. CEdarcrest 34335 
< M > I I J S > < M » M M » M M > > • • ! » 
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TREJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

A. A, 

' JULIIONA TIKUIŠIŪTE 
Jau sukako trys metai, kai negailestinga mirtis aUkyre iš 

mūsų tarpo mylimą dukterį ir seserį. « 

Netekome savo mylimos spalio 17, 1949. 
# 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsima už* 
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iŠ mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. MišiaB (su egzekvijomis) spalio 17 d̂ , 
Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.v 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Julijonos Tikuišiūtes sielą. 

Nuliūdę: Tėvai Ju/efina ir Jonas Tikuišiai, sesuo Ona 
StoppeJ, gvogeri* Ale'\, % broliai Kun. Vincentos, Dr. Stanislovas 
ir broliene Mary June. 

a& m 
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TEIJ! .VIZIJ03 BEI RAIHO PARDAViMAS 1B TAISYMAS 

j Į (guallfied englneers' servIce) 
» A*«f? 

John V. EudeikiN 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERMOS KOPI-VC108 

4605-07 South Heimitage Avenue 
Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

P — — — — — - » • * 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM1SULANCE DIEN^ IR NAKT| 

ANTHONY 6. PEIKUS 
LAJDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

i6812 SO. HHESTERN AVE. ' 1410 S. 50t^ AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, l*X. 

GRovohill 6-0142 
• 

' , HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air C!onditioned koplyčia 
REpubUc 7-6600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, k u r i e gyvena k i tose mleato da lyse ; gaus im* 
koplyčių, a r č i au Jūsų namy . 

/'!»• 

k' h. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LUETUVIIJ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AnibulHiisii p a t a r n a v i 
m a s y r a t e i k i a m a s 
d i ena i r n a k t į . R e i 
k a l e sauk i t e * 
mus. 

Mefl t u r i m e kopi y olas 

JUnsoiando dalyse i r 
v i s o s e ' Chica^os ir 
tuo jaus patar
naujant. 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tel. VlrgiiiU 7-6672 
10756 S. MIGHItiAN AVE. PDllmau 5-1270 

, — , a ^ — . , . . . . . . . — i — . 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAIT1S-VAN6E 
1446 Sputh 50th AVEV CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

~ ~ LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
108?1 S. MICHIOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UTUAMCA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 8. UTUANICA AVE.* Tel. YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVJtJJJS 
4848 S. CAUFORNIA AVE. Tel. LAfayett* 8-8672 

LEONARDAS A. EIERSKIS 
1646 WEST 46th ST«EET Tel. YArds 7-0781 

•.** M « m « « M n w < ^ **»••*»• wmmmm i 

http://Monnmc.nl


* 

v 

PIBNRAftTO DRAUGAS, CHICAGO, fLUNOTS 
• 

Ketvirtadienis, spalio 16̂  1952 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Vasario 16-ktosios rėmė-
jai Omahoj, NebrM išlaiko du 

DIDa BRITANIJOJ 
-*. Rengiamasi suvažiavimui. 

Spalio 25-6 d. Londone įvyks 

Trumpai iš visur 
— Atstovauja 8 milionus dar 

l>in i N Ui;. Parlamento atstovas ir 
darbiečių partijos narys kata 

X Kun. V. Parulis, MIC, 
„Laivo" redaktorius, rašo, jog 
spaudos kelione gerai sekasi. 

X J. Būga spalio 16 d. tarp 
6-7 vai. vak. kalbės per Budri-
ko valandėles radiją tautosakos 
temomis. 

X Lietuvos istoriją, paruos
tą dr. V. Sruogienės, leidžia lei 
dykla „Sūduva", Illinois valsty 
bes Tremtinių Bendruomenes 
Centro Valdybai padedant. 

X Riehard Ragažinskas, šv 
Jurgio parapijos narys rengiasi 
susituokti su Patricija Johns 
ton, Visų Šventųjų parapijos 
nare. * 

X Antanas Rūkas, dramos 
artistas, dabar daug dirba" Va i-
kų Teatre, ruošdamasis pakar 
toti „Karalaites Teisutes" vai
dinimą, kurį norima pastatyti 
dar šiemet Ciceroje. 

X Pranė Kisellenė atvyko iš 
Cleveland į Chicagą ir apsisto
jo pas Vaišvilus, 6147 So. Wash 
tenaw. Ji žino daug liaudies dai 
nų, kurias jau pradėjo užrašyti 
J . Būga. 

X Antanina Mačiuikiene, 
Liet. Dail. Ses. Dr-jos pirminin
ke, rugsėjo *nėn. lankėsi Kana
doje ir turėjo pasitarimą su ten 
gyvenančiomis lietuvėmis gai
lestingomis seserimis. 

X Stasys Daunys, iš Malec 
kažiemio kaimo, Tauragnų vals
čiaus, J. Būgai papasakojo įdo 
mios tautosakos apie augštaičių 
garsenybę Taurapilio piliakalni 
ir kitus padavimus, liečiančius 
Taurapilį. 

X Dr. Augusta Zauniutė-Sau 
lienė, sėkmingai išlaikiusi gy
dytojos egzaminus, greitai ati
darys ofisą ligoniams priimti. 
Ofiso vieta ir priėmimo valan
dos bus paskelbta „Drauge" ir 
kituose laikraščiuose. 

X L ie t Gail. Ses. Dr-ja Chi-
cagoje š. m. rugsėjo mėn. vi
suotiniame narių susirinkime su 
aukojo $32.00 ir pasiuntė Va
sario 16 gimnazijai, Vokietijoje. 

Pinigai gimnazijai pasiųsti už 
rugsėjo ir spalio mėnesius. 

X Kalbės adv. A. Olis. Sį 
penktadienį 8 vai. vakare, Da
riaus-Girėno Posto didžiojoje sa 
lėje įvyks didelis lietuvių susi
rinkimas, kuriame kalbės An
tanas Olis, Sanitary Distrikto 
prezidentas ir Antanas Lapins
kas, kandidatas į miesto teisė
jus. Be to, bus rodoma įdomi 
filmą apie Sanitary Distriktą. 

X Dr. Petras Jonikas, A n t 
Rūkas ir V. Radauskienė nu
švies Balio Sruogos gyvenimą, 
jojo kūrybą ir asmenybę šį sek
madienį, spalio 19 d., 3 vai. Lie
tuvių auditorijoje, minint di
džiojo mūsų dramaturgo 5 me
tų mirties sukaktį. Minėjimą 
rengia Lietuvių Rašytojų Drau
gija, talkininkaujant Lietuvių 
Teatrui, Literatūros Draugijai 
ir Biržėnų Klubui. įėjimas vi
siems nemokamas. 

mokinius. Iki šiol jau pasiųsta Į DBLS metinis atstovų suvažia-
$240. Štai tų būrelių nariai :j vimas. Atskiri skyriai jau bai-
kun. dek. J. Tautkus, kun. L gia rinkti atstovus. DBLS C. 
Musteikis, EI. Dapšienė, A. Du- Valdyba išsiuntinėjo skyriams 
bauskas, J. Narkevičius, Pr. To du aplinkraščius suvažiavimo 
tilas,,J. Bukšnys, V. Sederavi
čius, A. Antanėlis, J. Povilaitis, 
J. Sakalas, G. Drazdys, V. Ar
lauskas, A. Preikšaitis, J. Smai 

reikalu: suvažiavimo darbotvar 
kė ir ULB pirmininkų suvažia
vimo nutarimų santrauką. 

CHICAGOS 2INIOS 
Prašo nuimti nuomų kon-; — Saugumo kongresas pa-

trolę. Cook Couty nuomų pa-1 gerbs 17 metu mergaitę. Doris 
Jean Anderson, 17 metų, South 
Sioux City, Nebr., bus garbės 
viešnia 40-tame tautiniame Sau-
gumo kongrese Chicagoje. Ji 
pasakys kalbą atidaramoje se 

, t _ _ , . « , . , J u *.- tiems (apstatytiems baldais) a-
— Parapijos vakarienė. Lon-ičiai. Palaiko taip pat dabartį-1 * \ 

lys, V. Arlauskas, jun., Pr. Kaz. d o n o J ^ J ba*nyčios komite- ,ne vyriausybės ginklavimosi \ ̂ l
r

m e n t a m 3 ' . Minuojantiems lauskas, A. Pocevičius, E. Pet- ^ r e n g i a v a k a r i e n e , kurios me 
rašką, J. čėsna, P. Mikalauskas, t u b u g p a g e r b t e a jubiliatas kle-
\f. Leškys, B. Dainis, P. Jaude-. b o n a s k u n d r K Matulaitia. 
gis, A. Kavaliauskas, P. Petru- M I C vakarienė rengiama spa
lis, L. Parulis, S. Pangonis, A. H o l g d J ą r e n g i a š v 0 n o f l 
Reškevičius, St. Mickevičius, dr. r > a U g H a 
J. Petrikonis, E. Petrikonienė, 
A Buškus, J. Černius, Dainaus- - linksmieji broliai. Man-
kiene, R. Drukteinis, J. Sermuk chesterio lietuviai kiekvieną pro 
mis, A. Mikulis, P. Kavaliaus
kas, M. Aukštuolis, Cijauskas, 
M. Kavaliauskas, F. Pabiliony 

ga ką nors surengia, kad įvai
riau galėtų praleisti laiką. Ne
seniai jie buvo pasikvietę i* 

likas Tomas O'Brien buvo i f i. | tariamasis boardas praeitą ant-
rinktas britų sindikatų kongre-l r a d l™< nubalsavo kad reikia 

_ . . : . . , prasyti nuomų stabilizavimo di-
so prezidentu, kuriame atsto- % A . ,;, , . , . 

, . Hor, A IIJ rektoriaus VVashingtone, kad 
vaujama daugiau 180 Anglijos . . . ,. ?!• ; . 

. . . . . . butų galima nuimti puošniems 
proiesinių sąjungų, apjungian- *. • ' , 
čių 8 milionus pramonės darbi- apartmentams nuomų kontrole sijoje ateinantį pirmadienį Con 

rad Hilton viešbutyje. Kongre
sas tęsis penkias dienas. P-lė 
Anderson laimėjo pirmąją vietą 
Nebraska 4 H Club iškalbos kon 
testą. Jos kalbos objektas bu-
yo — saugumas (safety). To
dėl ji pakviesta k a l y t i Chica
goje. 

— Policininkas Julius Rurizin 
ski rytinėje Chicagoje išgelbėjo 
11 asmenų iš degančio namo. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE J I KITIEMS. 

Chicagoje. Siūloma nuimti nuo-ninkų. Minimas kongresas re- , * ,-, . . -. .. , mų kontrole neįrengtiems apart mia darbįečių partijos daugu- . . ,. « . . . ..... mentams, kainuojantiems mene mos nuosaikią politiką ir prie-, . J . . / 
r . . _, i • «.. • i 'siui $150 ar daugiau, ir ireng 
šinasi Bevano marksistinei k r y p * . . . A. b ' __ • * 

programą. 
— Virs saulės karščiu. New 

Delhi (Indijoje) fizikos labora-
.. . , r J . . , ,..v šeimininkes įskele bylą praeitą tonjoje lenktu vario veidrodžiu , A , . _ . X > J t l - l * \^. 

$175 ar daugiau. 

Iškėlė l»yirj prieš pieno 
kompanijas. Penkios Chic'agos 

S O P H I E B A R Č U S 
U WOEH atotiea - - Uonga lStO 

FIRMAD. lk*. PKNKTAD. 
8:46 lk" t:ZQ f L r/t« 

ftKfifTAI*. * -.80 DU »;50 *al. ryte 
Mirn vrr.Kos VAKARUŠKOS 

a ton pat stotiem PIRMADIENIO 
vakare nuo V tai S vai. 

RADI0 PROGRAMA 
1121 hO. RoC&WELL ST. 

Chtca«o 2t. m. HEmlock 4-2418 

taip buvo sukoncentruoti saules 
spinduliai kad jie Įstengė duoti ^ ^ 
tiek karščio, kiek 300 vatų elek _ ^ J • 

antradienį t'edcraliniame teisme 
prieš penkias Chicagos pieni-

trinis šildytuvas. Panašiai ta pa 

te, Stirbys, Moiėjaitis, K. Pal- Londono „linksmuosius bro-

no kvortai. 
— George Kerscli, 59 metų, 

ti šiluma gaunama ir vartojant . ^ . ^ .. k e t y i r t o j o š t o 

aliuminijaus ar žalvario veidro-1 ̂  C o u n „ i n S j e i r u ž s i . 
džius ant virimo indų. Indijoje 
yra sunkumų su kuru, tai sau- muše. 

— Pvt. Henry Masquelier, 20 
metų, chieagietis, gavo laišką 
iš savo draugų, dirbančių Mid-
west Transfer Co., 30 pėdų il
gumo laišką. 

—Vaikams surinkta $112,000. 
Spalio 7 d. Chicagoje per vaikų 
rinkliavą (tag day) surinkta 
$112,000. / 

• TELEVIZIJA • RADIO • lAL-
DYTITVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LrOINTUVAl % (IRON-
ERS • PLOKSTELISS (RECORDS) 
• NAMČ! REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPUANCE 
PILNAS TELKVIZIJOS IR RADfO 

APT VHNAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
TeL YArds 7-6666, Chicago 32, I1L 

nūnas, Labroncas, B. Kraučeliū Ims". Sie, publikai linksmai juo les karščio panaudojimas jiems, 
nas, Bulkaitis, J. Papika ir J. kiantis, apdainavo „slaptai liz-jturi didesnes prasmes. i ' 

scenas. 
Nuostabus ir nuoširdus Vasa

rio 16-ktosios rėmėjas yra Ri-
-įiaiulas Damasauskas. Jis ir 

dą sukančius rezistentus", „tvir | uždraudė rašyt biografiją. 
tus demokratus'^ ir kai kuriuos A n g l ų r a š y t o j a s J u r g i 8 0rwell . 

kurs parašė pagarsėjusią fantas Manchesteryje žinomus veikė
jus. Po tos linksmos progra 

pats jauniausias rėmėjas, nes į mos buvo linksmi šokiai, kurių 
teina 5-uosius savo amžiaus me 
tus. Jis iš savo kuklių santaupų 
duoda kas mėnesį po doleri, ir 
•eras iki Vasario 16-ktosios gim 
nazija grįš į laisvą Tėvynę. 

Gimnazijos rėmėjų valdybą 
3udaro: J. Narkevičius (pirm. 

metu akordeonu grojo J . Kul
vietis. 

— „B. Lietuvio" dovanu lai
mėtojai. Norėdami bent kiek pa 
pildyti laikraščio jždą, „B. Lie
tuvio" leidėjai surengė dovanų 
paskirstymą. Ji davė 136 sva-

r vieno būrelio vadovas), Alg. ™s pajamų. Laimėjo aštuoni lie 
Antanėlis (ižd. ir antro būrelio : tuviai: V. Urbonavičius - ke-
vadovas), A. Reškevičius ( a e - ' ^ n ę lėktuvu į Paryžių ir sa-
kret.) ir J. Cicėnas (narys) . , vaite atostogų; V. Urbonavičius 

z— rankinį laikrodį; M. Neiber-
Studentu ateitininku meno k a _ o d i n į r a n kinuką; St. Ale-

vakaras Bostone. Programoje 
dalyvavo bostoniškiai studentai 

sius — savaitę atostogų Lietu
vių Namuose; I. Jaungailis — 

ateitininkai ir viešnios iš New a r b a t o s s ervyzą; P. Iškauskas 
York bei Philadelphijos. Pasi
reiškė jaunos ir įdomios jėgos. 
Zita Zarankaitė paskaitė ilges
nę novelę. Aldona KepalaitS iš 
Brooklyn skambino gražiai pia
nu ir akompanavo jaunai daini
ninkei iš Philadelphijos Audro
nei Gaigalaitei. Aušra Bendo-
rįfltS iš BrOoklyno nuotaikingai 
paskaitė savo eilėraščių ir pui
kiai atliko melodeklamaciją a-
kompanuojant A. Kepalaitei. 
Ant. Sužiedėlis savo rašinį, K. 
Keblinskas — feljetoną. Taut. 
Šokių šokėjų grupė vykusiai pa
šoko keletą žinomų šokių, a-
kompanuojant R. Ivaškai. 

— Penktoji New Jersey dai
nų šventė įvyksta š. m. spalio 
mėn. 19 d. Jackson's audito
rium, 756 Harrison Ave., Harri-
son, N. J. Šventėje dalyvauja 
12 chorų su daugiau kaip 400 
choristų. Repertuare įvairios 
liaudies dainos ir tautiniai šo
kiai. Pradžia 5 vai. vak. 

X Šv. Kryžiaus parapijos so-
dalietės rengia rudens madų pa 
rodą, kuriai medžiagą duoda 
Kallick's rūbų krautuvė, 4746 
So. ifchland. Parodoje mode
liais bus: Pat Kamarauskas, 
Ceil Vaznis, Stella Vaičkus, Ma-
rilyn Yucius, Joyce ir Joan 
Traskel, Virginia Parker, Helen 
Gorshi, Evelyn Douglas, Irene 
Olson. Parodos vedėja yra Jean 
Tervainis, o sodalietėms vado
vauja Eleonora Butelinis. Ru
dens madų paroda rengiama 

— Kun. St. Ylos maldynas 
jau baigiamas rinkti. Tai bus 
didelė maldaknygė su daug ir 
įvairių maldų. Taip pat ir atski
rų švenčių Mišios joje tilps. Šią 
maldaknygę leidžia Nekalto Pra 
sidėjimo Seserys, Putnam, 
Conn. Kiek vėliau numatoma iš
leisti ir kita, mažesnė malda
knygė. 

— M. Kerbelis, Amsterdam, 
N. Y., veikėjas, yra pageibėjęs 
sudaryti apie 100 garantijų lie
tuviams tremtiniams. Apie 23 
tremtiniams jis surado darbą, 
vežiodamas į registracijos biu
rus. Antrojo pasaulinio karo me 

— amžiną plunksną; O. Leniaus 
kienė — portsigarą ir VI. Stan
kus — savaitgalį Lietuvių Na
muose. 

VOKIETIJOJ 
— Kaip gyvena vokiečiu; pa

bėgėliai? Apie tai pasakoja Bal-
fo pirm. kan. J. Končius: „Vo
kiečiai pabėgėliai stovyklose tu
ri bendras virtuves ir jų išlaiky
mas, kaip man nupasakojo jų 
viršininkas Spitzkatz, kainuoja 
į dieną 1.40 DM. Rankpinigių 
jiems neduodama. Bet tie, ku
rie dirba stovyklose ar už sto
vyklų ribų, gauna dar po 1 
DM į dieną. Stovyklų patalpos 
vieno aukšto mūriniai barakai, 
kuriuos naciai pastatė atgaben
tiems į priverčiamus darbus. Tie 
barakai atrodo nesimpatingi, 
gan bjaurūs ir primityviai įreng 
ti. Kiekvienam kambary randa
si po 16 ir net po 32 lovas, pa
statytos vienos ant kitos. Vie
nuose kambariuose gyvena tik 
moterys ir mergaitės, o kituose 
kambariuose gyvena tik vyrai 
sii berniukais. Lovose yra kai 
droš ir paduškos, bet be pa
klodžių". 

— Kaip maitinami? Vokie
čiai pabėgėliai maitinami gerai. 
Per dieną duoda 100 gr. mėsos, 
o šventomis dienomis net 150 
gr. Sriubos, bulvių ir daržovių 

tinę apysaką „Gyvulių farma", 
kuri rengiamasi išleisti ir lietu ( 

vių kalba, yra miręs prieš me-
tus, turėdamas 46 m. amžiaus. 
Testamente jis pareiškė savo 
paskutinę valią —- niekam ne-j 
valia rašyti jo biografijos. 

— Areštavo redaktorių. A-
gentūra CIP praneša, kad tarp 
daugelio kitų pastaruoju laiku 
Lenkijoje buvo areštuotas ir len 
kų katalikų laikraščio redakto
rius tėvas Ko^alski. Nei šio, nei 
kitų areštavimų lenkų komu
nistų spauda nepaminėjo. 

— Pagerbė didelį vyrą. Vokie 
tijoje neseniai pasirodė naujas 
pašto ženklas, kuris DUVO iš
leistas didžiojo Berlyno apaš-l 
talo Karolio Sonnenschein pri
siminimui. Karolis Sonnenschei-
nas mirė 1929 m. Jo nuopelnai 
yra dideli katalikų socialinėje 
veikloje. 

— Anksti eik gulti. Leonilde 
Bellei spalio 11 dieną Italijoje 
atšventė savo 102 metų gim
tadienį ir davė savo jauniau
siam sūnui, 60 metų amžiaus, 
patarimą: „Nevalgyk perdaug 
ir eik miegoti 8 vai. vak. štai 
priemonės išlikti jaunam". 

— Vaikai JAV-se. Per pa
skutinius 15 mėnesių JAV-se 
vaikų skaičius tarp 5 ir 17 metų 
padidėjo 3.4% ir jų, paskutinė
mis statistinėmis žiniomis, buvo 
31,595,000. 

— Mirė Brazilijos parlamen
taras. Neseniai Brazilijoje mirė 
parlamento atstovas ir vienas 
iš konstitucijos autorių Aga-
memuonas Magalhaes, kuris bu
vo giliai tikintis katalikas, 

— Popiežius Pijus XII tre
tininkas. Neseniai sukako 50 
metų, kai popiežius Pijus XII 
įstojo į trečiąjį šv. Pranciškaus 
ordiną. 
- — Ištremiami Iš Kinijos. Visi 
Shanghajuje gyveną užsienie
čiai katalikai, kurie kada nors 
priklausę Marijos legionui, da-

: ^ 

rdavim 

duodama užtektinai. Atbėgę at- ' bar yra ištremiami iŠ Kinijos 
rodo gerai aprūpinami: 85% ap 
rūpinimo išlaidų apmoka fede
ralinė vokiečių valdžia, o 15% 
Berlyno miestas. Jauniesiems 
nuo 16 iki 25 m. amž.*yra J-

spalio 22 d. 8 vai. vak. šv. Kry-pose vyksta diskusijos religi 
liaus parapijos salėje. Jiiais klausimais. 

tu Kerbelis pagelbėjo apie 300.rengta amatų mokykla, kurios 
gerai paruošia jaunimą įvai
riems darbams. 

— Vokiečių pabėgėlių stovyk 
los daug geriau aprūpintos, nei 
mano matytos vakarų Vokieti
joje lietuvių stovyklos, — pa
reiškė Balfo pirm. kan. J. Kon
čius. Pastarosios bemaž tegau
na pusę to, ką vokiečių atbė-
gėliai. 

lietuvių įsigyti JAV pilietybės 
dokumentus. 

»— Diskusijos darbininkų klau 
simais anglų kalba įvyko spalio 
7 d. Bostone. Tokios diskusijos 
numatomos kas antrą antradie
nį, o kas trečiadienį V vai. vak. 
So. Boston high schoool patal-

— Klek liko Lietuvoje kuni
gų? Šveicarų spauda praneša, 
jog Lietuvoje iš 1600 kunigų 
1000 yra uždaryti į kalėjimus 
arba deportuoti. 

— Komunistai atnešė badą. 
Čekoslovakijoje žmonės vadau-
ja, ten trūksta duonos, žmonės 
nepatenkinti. 

— Amerikiečiai ir britų mer
gaitės. Daugiau kaip 2,700 JAV 
karių apsivedė britų mergaites 
nuo 1948 metų. 

— Italijoje, netoli Ravenna, 
rasta gazo šulinys. ^ 
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KALDRŲ, BLANK ETŲ IR MATRACU 
RAINOS SUMAŽINTOS NUO 3 0 % IKI 5 0 % ! ! 

ty7.50 vertės, pilnos mieros, šiltos tvirtos ir 
gražių spalvų vata išpildytos kaldros 
tiktai $4.49 

$16.00 vertės su tikra vilna viduje, įvairių ' 
spalvų šilkiniu viršų kaldros tiktai J «^ Q 9 5 

$8.95 vertės dubeltavai blanketai 70x80 
. dydžio, maišytų vilnų, vatos ir rayon. 

Speciali kaina $ / | . 9 5 

$10.95 vertės 72x84 blanketai su 25% 
vilna, parduodami po $ ( > 9 5 

$17.75 vertės 72x84 blanketai pilni 100% 
vilnoniai, po $ " | QK 

$20.00 vertės visokių dydžių ir svorio, 
tvirti ir gražūs vatiniai matracai 
tiktai po $995 

$32.50 vertės geri ir tvirtai padaryti spring 
siniai matracai visokių standard dydžių 
po $ 1 6 W 
$54.50 vertės aukštos rūšies springsi-
niai matracai arba Box Springs, deng
ti su Damask audeklu pilnai garan
tuoti. Pasirinkimas visų standard dy
džių po $0^75 

$2.25 vertės plunksninės pagalvės po . . ' . . QQį 

Šimtus kitų vertybių, lovų įrengimų — dabar rasite 

NEPAPRASTAI NUPIGINTAI 
, NUO 1/3 IKI Vi KAINOS UI 

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems! 

.. > 

4181-83 ARCHER AVE. RICHMOND ST. 
Sfore Open Mondoy and Thursday Eveningi f p S P.M, 

• Term* Gladly Arranged to AU 

Eidami atsineškite gazo ir elektros sąskaitas, priimame, be ekstra mokesčių. Taipgi 
galite išsipirkti money orderius ir apsimokėti taksus, mėlynojo kryžiaus, apdraudot 

mokestį, vandens ir kitas sąskaitas, čia yra saugu ir patogu. 
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