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JT rūmus ir sesiją atidarant 
Graiūs rūmai, dideles vitys, toliau nuo taikos 

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

60 įvairiaspalvių vėliavų su- bloku, kuris teisių komitetui no-
plevėsavo prieš Jungtinių Tautų minavo Lenkijos atstovą Man-
rūmus pereitą antradienį, kai 
tiekos pat tautų atstovai susirin
ko į 7-sios sesijos atidarymo iš
kilmes. Tik prieš keletą dienų 
galutinai išbaigtoje salėje buvo 
apie du tūkstančiai asmenų, jų 
tarpe per 600 pasaulio valstybių 
atstovų, keli šimtai spaudos ir 
radijo darbuotojų ir arti tūks
tančio svečių. 

Plaktuko dūžis 

Šeštosios sesijos pirmininkas, 
meksikietis dr. Luis Padilla Ner
vo, keliais plaktuko dūžiais nu
ramino susirinkusius ir davė žo
dį New Yorko merui Impellitte-
ri. Prisiminęs 1946 m., kada jis, 
kaip šio miesto mero pavaduoto
jas, sveikino sesiją Flushing 
Meadow, jis pabrėžė, jog tie še
šeri metai nė kiek nesumažino 
pasaulio vilčių, dedamų į Jungti
nes Tautas. Newyorkiečiai Jung 
tinėms Tautoms paskyrė ypa
tingą dėmesį, nes atliko viską, 
kad būstinė būtų kuo gražiau
siai įrengta. 

Taika rūmus statant 

JAV atstovas ambasadorius 
Warren R. Austin savo kalboje 
naujuosius JT būstinės rūmus 
pavadino taikos sostine ant Man 
hattan uolų. Jis smulkiai primi
nė visus, kurie prisidėjo prie jų 
statybos idėjų įgyvendinimo, čia 
buvusi tikra talka: prezidentas 
Trumanas pakvietė JT čia įsi
kurti, J. Rockefeller nupirko 
vietą, o New Yorko miestas, va
dovaujant architektui Wallace 
Harrisonui, suteikė medžiagų ir 
darbo jėgų. Toliau jis prisiminė 
paskiras tautas, kurios savo įna 
šu prisidėjo prie rūmų išpuoši
mo. „Šičia yra sunešta granitas, 
stiklas, medis, tekstilė ir kitos 
vertybės. Šie rūmai simbolizuo
ja mūsų tikėjimą ir bendrą pa
siryžimą apsaugoti žmoniją ir 
jos laisvę. Agresija gali sunai
kinti fiziškai šiuos žmogaus ge
nijaus pastatytus namus taip, 
kaip ir jį patį, nes griaunamo-

fred Lachs. Jį rėmė Gudijos at
stovas Kuzma Kiselev ir Čekijos 
— dr. Pr. Vavricka, bet susirin
kimas išrinko Siamo atstovą 
princą VVan YVaithayakoni, no
minuotą Belgijos ir paremtą In
dijos, kurią atstovavo savo tau
tinius drabužius dėvinti Vijaya 
Laksami Pandit, premjero Neh-
ru sesuo. 

Pirmąją dieną neišvengta su-
sįrėmimo su sovietų atstovu 
Gromyko. Jis pasistengė tris 
kartus susiginčyti su pirminin
ku dėl posėdžių tvarkos. Klau
simą pastačius balsuoti, sovietų 
blokas pralaimėjo. Gromyko at
sisėdo šalia tuščios Višinskio kė 
dės. Šis, vizitiniu kostiumu ap
sirengęs iš Maskvos atvykęs 
„džentelmenas", matyt, jau bu
vo pavargęs nuo atidarymo iš
kilmių kalbų, tai pasišalino, vi
są vadovavimą palikęs Gromy-
kui. 

Trūko dviejų didžiųjų 
l 

Traukiant burtus dėl' sėdėji
mo tvarkos, kaip tik sovietams 
pasitaikė ištraukti pirmiesiems, 
tai dabar jie sėdi pirmosios ei
lės pinnojoj vietoj. Už jų, toliau 
į dešine, britų delegacija su jau 
pražilusiu Sir Gladwyn Jebb, o 
dar toliau — JAV. 

Delegatai, vyrai ir moterys, 
vilkėjo tamsius drabužius, o 
Deah Acheson su Višinskiu net 
vizitinius kostiumus. Trūko Ede 
no ir Šumano, nes juodu pasili
ko Europoje pralaukti JAV pre
zidento rinkimų. 

Visą laiką į salę buvo atkreip
ti televizijos ir filmų aparatai. 
Rooseveltienė, savo dantis iški
šusi, šypsojosi Gromykui, kai 
juos reporteriai suvedė ir papra 
še pozuoti. 

Ukrainiečiai piketavo 

Tuo tarpu prie rūmų lauke 
plevėsavo 60 vėliavų, o prie cen
trinio įėjimo Ukiąainos laisvės 

«4» 

Irano - Anglijos santykiai trūko 
Mossadegh nutraukė diplomatinius santykius prieš 
šacho norą. — Londonas primine savo patarnavimus 
— Washingtonas stebisi nelaimingu mostu 

TEHERANAS, spalio 17. — Kai Londonas laiku atsakė i 
Mossadegh ultimatumą, .bet prie notos neprijungė 57 mil. dol., 
Mossadegh ryžosi nutraukti diplomatinius santykius su D. Brita
nija. _ _ _ _ _ 

Apie santykių nutraukimą 

r/SHH Anglijo* karaliene Elzbieta II (kairėje) s i savo dviem vaikais ir seserim Margarita sugrįžta į so
stinę po vasaros viešnagės Škotijoje. Parlamentas greit pradės sesiją, kurią karalienė atidarys pa
sakydama kalbą apie būsimus Churchillio vyriausybės darbus. (INS) 

JAV laivyno baze Kretoje 
io sekretorius Kimball lankėsi Graikijoje tų rei

kalų aptarti. — Baze numatoma Kretos saloje. — Būti 
arčiau Dardanelų — būtina atsargumo priemone 

ATĖNAI, spalio 17. — JAV laivyno sekretorius Kimball baig
damas čia vizitą prasitarė, kad vienas iš jo lankymosi čia tikslų 
buvo JAV laivyno bazės įrengimo aptarimas. 

Dabar JAV Viduržemio jūros 
laivynas yra išsimėtęs Italijos 
uostuose su štabu Neapolyje. 
Atrodo, kad pastovesnę bazę 
jam norima įrengti prie Kretos 
salos Suda įlankoje. Laivyno bu 
vimas arčiau Graikijos ir Tur
kijos arba, tikriau sakant, ar
čiau Dardanelų, yra juk deganti 
būtenybė, nes n* Turkija nė 
Graikija, abu Nato nariai, pajė
gesnio laivyno neturi. 

Kimball pareiškė, kad esąs 
nustebintas Graikijos ir Turki
jos apsiginklavimo pažanga. 

Kadangi Anglija savo Vidur
žemio jūros laivyno nesutiko pa 
vesti bendrajai Nato pietų gru
pės gynybos vadovybei, o tik 
sutiko vykdyti bendrą planą ka* 

šios j«gos yra padidėjusios. Bet k o v o t o j a i piketavo, nešiodami 
žodžio galios dėka čia galima J A V i r u k r a i n o s v ė i i a v a s ir pla-
pasiekti stiprios moralinės jė-j k a t u g s u į r a š a i S f n u k re ip ta i s 
gos, nes tarpusavio susipratimas p r i e š Višinskį ir Kremlių. „Mes 
tarp pasaulio tautų yra vieninte- e g a m e t i e k u r i e ^ s t e b u k i ą įš-
lė sąlyga taikai ir saugumui | v e n g e m e Maskvos kartuvių ir 
Jungtinių Tautų tarpe" I č i a i g i k ū r ę r e i k a i a u j a m e laisvės 

• —— 

Besijaudinąs IAe savo vargstančiai tėvynei — Uk-
i rainai tokius ir panašius sa-

Generalinis sekretorius Tryg- k i n i u s d e i e gata i skaitė tuose jų 
ve Lie kalbėjo gana susijaudi 
nęs, prisimindamas, kad tada, 
kai jis pradėjo eiti savo parei
gas, JT buvo tik kūdikis ir netu
rėjo savo nuolatinės būstinės, o 
gyveno tik „žmonių širdyse". 

Politika nesiseka 
Iškilmių kalboms užsibaigus, 

baigiąs pirmininko tarnybą dr. 
Nervo, savo kalboje sustojęs ties 
JT veikla, pabrėžė, kad sociali
nėje ir ekonominėje srityje JT 
nuveikė daug efektingų darbų, 
bet politiniuose reikaluose nepa
siekta nieko gero. Visos kalbos 
pilnos baimės dėl naujo pasauli
nio karo, tik keletas išdrįsta kal
bėti apie susitarimus ir gerą va
lią. Visi jautriausieji klausimai 
tebėra neišspręsti; jie klaidžioja 
labirintais, kaip netekę vilties 
būti sutvarkyti. Po 7 metų nuo 
taikos nutolta, o ne priartėta. 

Princas vietoj „proletaro" 
§ 

Naujasis pirmininkas, Kana
dos užsienio reikalų ministras 
Pearson, po pietų pertraukos 
pravedė pagrindinių komitetų 
pirmininkų ir 7 vicepirmininkų 
rinkimus. Jau kandidatus sta-

angliškai parengtuose lapeliuo
se, kurie buvo dalinami kiekvie
nam praeiviui. 

tani teko susikirsti su sovietiniu ta r s komiteto pasiūlymams. 

Dienotvorken tilps 
ir opūs klausimai 

NEW YORKAS, spalio 17.'—. 
Apsidžiaugęs savo naujais rū
mais, JT plenumas vakar nedrą
siai pradėjo bendrąsias diskusi
jas, kurias atidarė JAV valsty
bės sekretorius D. Acheson. 

Energingai dirbo tik bendra
sis komitetas, kuris tvarko ple
numo ir komisijų darbus bei da
ro pasiūlymus dėl dienotvarkės. 
Pirmajame to komiteto posėdy 
sovietų Gromyko siūlė neleisti 
diskusijų dėl Austrijos sutar
ties ir Korėjoje kovojančių karių 
garbės ženklais atžymėjimo bei 
svarstyti kom. Kinijos įsileidi
mo į JT klausimą. Niekas jo pa
siūlymų nepalaikė. 

Pralaimėjo komitete ir Pran
cūzija — siūloma diskutuoti Ma-
rbko ir Tuniso klausimus. I r P. 
Afrikos segregacijos' politika 
bus pakedenta, jei plenumas pri-

si žudyti 
JAV ambasadorių 

SAIGONAS, spalio 17. — In-
dokinijos saugumo organai ne
skelbiamo asmens pagalba bu
vo atvesti į vieną Saigono prie
miestyje esančią slėptuvę, kur 
buvo rengiami planai ir telkia
mos priemonės JAV ambasado
riui Indokinijoje nužudyti. Slėp
tuvėje rasti sąmokslo įvykdymo 
planai, ginklai ir atentato orga
nizavimo vadas, kuris, spėjama, 
yra komunistų politinis komi
saras. 

Svarbi nuomonė 
VVASHINGTONAS, spalio 17. 

— Šio miesto apeliacijos teis
mas išaiškino, kad neužtenka pa 
grindo pašalinti valdininką iš 
tarnybos, jei jis priklausė ar pri 
klauso organizacijai, kuri įtrauk 
ta į subversyvinių organizacijų 
sąrašą. Kad valdininkas būtų pa
šalintas, reikia* konkrečiai įro
dyti, kad jis padarė nelojalų 
veiksmą. 

• 

Aliantam sekasi 
Korėjos fronte 

SEOULAS, spalio 17. — „Bal
tojo arklio" kalva tvirtai laiko
ma korėjiečių rankose. Įrengus 
toli šaudančius" ginklus jos vir
šūnėje, P. Korėjos vyrai rengia
si šturmuoti kiek šiaurėje esan
čią kitą kalvą, iš kurios priešas 
gali juos kliudyti savais gink
lais. 

Amerikiečių 7-tos divizijos vy 
rai paėmė „Trikampio" kalvą 17 

NEW YORKAS, spalio 17. —( m y l i l * a ts*ume į rytus nuo „Bal-
1 tojo arklio". Vakar 2 kinų ba

ro metu ir bendradarbiauti pa
siruošime taikos metu, tai veiks 
mams suderinti Maltoje ateinan
čią savaitę pas adm. Mountbat-
ten įvyksta konferencija, kurio
je dalyvaus Anglijos Vid. Rytų 
gynybos ir Nato pietų grupės 
vyriausi vadai. 

Anglai savo latryno nepavedė 
bendrai vadovybei todėl, kad tu
ri Vid. Rytuose tokių įsiparei
gojimų, kurių Nato ten neturi. 

» •- — • 

Tik moteris pagerbė 
senato komisiją 

pranešė persam pats Mossadegh 
per radiją pasakytoje kalboje. 
Santykiai būsią atnaujinti tada, 
kada britai pripažinsią savo klai 
das, nes tada bendradarbiavi
mas jau bus draugiškas. Santy
kiai nutraukti todėl, kad per 
pusantrų metų nebuvę galima su 
sitarti visais klausimais, kilu
siais ryšium su naftos koncesi
jos nutraukimu ir anglų bendro
vės turto nusavinimu. 

Mossadegh pranešė apie dip
lomatinių santykių nutraukimą 
po ilgo ministerių kabineto po
sėdžio ir po apsilankymo pas 
šachą* Spėjama, kad šachas ne
pataręs to žygio daryti, bet bu
vęs bejėgis jį sustabdyti. Lon
done vakar komentarų nebuvo, 
o VVashingtone valstybės depar
tamente pasakyta, kad Mossa
degh padarė apgailėtinai nelai
mingą mostą. 

Su paskutiniu atsakymu Te-
heranui britai baigė diplomatinį 
mandagumą, nes išsiuntę atsa
kymą į Teheraną išleido dar Lon 
done pareiškimą, papeikdami 
Mossadegh už ultimatumų siun
tinėjimą ir primindami Persijai, 
Jcad jos likimas 19 šimt. būtų bu
vęs visai kitoks, jei britų jėga 
ir įtaka, kurią Mossadegh vadi
na „imperializmu", nebūtų bu
vusi meąta ant svarstyklių Per
sijos pusėn. (Čia turimos galvo
je carų Rusijos pretenzijos pa
dalinti Persiją). Priminti Mos-
sodegh ir 1946 m. įvykiai, kada 
Londonas vadovavo akcijai, pri 

Rusijos blokada 
su rezultatais 

VVASHINGTONAS, spalio 17. 
— Iš kongresui įteikto praneši
mo aiškėja, kad strateginių me
džiagų eksporto už geležinės už 
dangos uždraudimas skaudžiai 
palietė Sov. Rusiją. Teigiama, 
kad Sov. Rusijos agentai jieško 
kaikurių dalykų juodoje rinko
je ir siūlo už tai kelis kart di
desnes kainas. Ypatingai augš-
tos kainos siūlomos už kaiku-
riuos įrankius — mašinas, dide
lės precizijos matavimo instru
mentus ir jų dalis, varį, alumini-
jų ir kitus lengvuosius metalus 
(be geležies priemaišų). Per 4 
metus apie 200 JAV firmų ir 
asmenų bandė apeiti eksporto 
kontrolės nuostatus ir prakišti 
prekes už geležinės uždangos 
šimtais milionų dol. vertės. Jos 
buvo sudraustos. 

• 

Kratos veda prie 
parlamento atstovų 
PARYŽIUS, spalio 17. — Ka

rinis tribunolas, tiriąs komunis
tų subversyvinę veiklą prancūzų 
kariuomenėje, paprašė leidimo 
areštuoti 6 komunistų partijos 
parlamento atstovus, kurių tar
pe yra ir vado pareigas einąs 
Jacąues Duclos, jau buvęs kalė
jime už riaušių organizavimą 
prieš gen. Ridgway. Be Duclos 
yra dar Marty, Fajon, Billoux, 
Guyot — visi labai aršūs revo
liucionieriai. Jų areštas pasiro-

vertusiai Sov. Rusiją išvesti ka- <*ė būtinas po spalio 8 d. kaikur 
riuomenę iš Persijos. 

Senato vidaus saugumo komisi
jos pakomisei nesiseka čia kvos
ti JAV piliečius, bet Ju/igtinių 
Tautų sekretariato tarnautojus. 
Komisija turi tikrų žinių, kad 
pašauktieji apie santykius su ko 
munistais pasisakyti tikrai yra 
,buvę komunistų partijos nariai 
ir dabar greičiausiai tokie yra 
širdies gilumoje, tačiau iš 12 
jau apklaustų tik viena moteris 
prisipažino, kad metus su vir
šum buvo kompartijos nariu 
apie 1935 m. ir dabar dar sim
patingai žiūri į kaikurias komu
nistų atstovaujamas pažiūras. 
Apie priklausymą komunistam 
samdoma nepasakiusi, nes nie
kas jos apie tai neklausęs. 

taljonai šturmavo kalvą, lavo
nais nuklodami šiaurinį kalvos 
šlaitą. 

Gretimais P. Korėjos 2-sios 
divizijos vyrai rungiasi už kitą 
kalvą, kuri vis dar eina iš rankų 
į rankas, niekam nepajėgiant tik 
rai įsitvirtinti. Korėjiečių padė
tis čia pagerės tada, kada ame
rikiečiai bus išvalę „Trikampio" 
kalvos apylinkes. 

•, 

Komisija Afrikon 
vykti negalės 

PARYŽIUS, spalio 17.—Pran
cūzijos vyriausybė sutiko leistis 
į diskusijas Jungtinėse Tautose 
Tuniso ir Maroko reikalu tik ta 
sąlyga, jog JAV pažadėjo ne
remti rezoliucijos, siūlančios pa
siųsti ten JT komisiją padėties 
ištirti. Tokią rezoliuciją jau yra 
parengęs Azijos — Arabų blo
kas. JAV parems pageidavimą, 
kad Prancūzija be tarpininkų 
susitartų su protektorato vieti 

Rašo istoriją * 
TOKIO, spalio 17. — š. Korė

jos premjeras ir vyr. kariuome
nės vadas Nam 111 bei Kinijos ka 
rinių dalinių Korėjoje vadas at
siuntė sąjungininkų vyr. vadui 
gen. Clark laišką, kuriame ap
gailestauja, kad jis nutraukė pa
liaubų derybas neribotam lai
kui tada, kada taip lengva, jų 
nuomone, yra susitarti. Juodu 
esą priversti padaryti išvadą, 
kad sąjungininkai paliaubų ne
nori ir todėl jiems tenkanti visa Mylita. 

padarytų kratų. Ryšium su kra
tomis areštuoti 4 komjaunimo 
vadai ir komunistinių profsą
jungų general. sekretorius. 

• Čekoslovakija pasiuntė JAV 
prašymą, kad nesiuntinėtų pas 
ją šnipų nelegaliu keliu ir jos 
kaimynams neteiktų karinės pa
galbos. 

Kalendorius 

Spalio 17 d.: šv. Marija Mar
garita Alacoąue. Senovės: Sai-
gūnas ir Gytė. 

Spalio 18 d.: šv. Lukas, evan
gelistas. Senovės: Liubartas ir 

atsakomybė už derybų suardy
mą. 

Laiško tikslas aiškus — jis 
skirtas JT sesijai, kuri Korėjos nių. 

Oras Chicagoje 
Tarpais galimas lietus, tempe

ratūra gali pakilti iki 48 laips-

ligomis daug karščiuosis. Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:06. 

ViLIAUSJŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

ar-Atomine patranka. Armijos sekretorius Pace, (dešinėje) ir 
mijos štabo viršininkas gen. Collins apžiūri 85 tonų patranką, iš 
kurios bus šaudoma atominiais šoviniais, kurie jau yra sandė
liuose. Taikinių jieškoma Korėjoje. (INS) 

— Ūkio stabilizatorius išėmė iš atlyginimų kontrolės visus at
lyginimus, kurie neviršija vieno dolerio valandai. 

— Kalbėjęs Hartford, Conn., prez. Trumanas vakar paprašė 
gen. Eisenhowerio tuojau patiekti planą Korėjos problemai iš-

nTaispolitiniais elementais dėl ' ̂ pręaH arba lumtis kritikavus vyriausybę pa to. kai ji pasielgė^ 
reformų pravedimo. Prancūzijos taiP> Wp jfo pats yra pataręs būdamas generalinio štabo virši-
atstovas diskusijose dalyvaus ir nm'cu' 

— Prie rytinių Korėjos krantų priešo pakrančių artilerija len-gins Prancūzijos nuopalnus pro
tektorate, tačiau bus įspėjimas, 
kad JT komisija negaus leidimo 
tardymo vesti. 

Gera tvarka 
SAN JOSE, spalio 17. T- COS-

ta Rica prezidentas grįžo į pa
reigas, kai parlamento komisija 
ištyrė, jog visi kaltinimai prieš 
jo administraciją pasirodė ne
teisingi. Prezidentas pasitraukė 
rugsėjo'25 d., kada buvo mestas 
korupcijos įtarimas 5 augštiems 
policijos valdininkams. Tada pre 
zidentas pažadėjo visai pasi
traukti, jei kaltinimai būtų įro
dyti. Neįrodžius, prezidentas grį
žo į pareigas piliečių sveikina
mas. 

gvai sužalojo vieną JAV laivą naikintoją ir minogaudį. Vienas jū
rininkas žuvo, 22 sužeisti. 

— Atlyginimų stabilizavimo komisijai suskilus dėl naujųjų 
angliakasių darbo sutarčių tvirtinimo, angliakasių streikas kas
dien plinta. Darbdavių atstovai komisijoje pasisakę prieš sutartis, 
jų tvirtinimą ar atmetimą nulemsią visuomenę komisijoje atsto
vaują asmens. 

— Mrs. E. Roosevelt paskirta vadovauti JAV delegacijai, 
vykstančiai į Čilę dalyvauti prezidento inauguracijoje. Iškilmės 
įvyks lapkr. 8 d. 

— Vietoj miliono tonų Sov. Rusija sutiko iš šių metų der
liaus parduoti Anglijai tik 200,000 tonų pašarinių grūdų. 

— Rytų Vokietijoje įsakyta surašyti visus geležinkelių bėgius 
ir šaldytuvų kubatūrą. Sovietai po karo tiek daug geležinkelių 
bėgių išvogė ir išvežė, kad dabar, matyt, nebesusigaudoma kur dar 
bėgiai yra likę, o kur jau nuimti. Sakoma, kad sovietai kaikurias 
pajūrio linijas nori vėl atstatyti, kad pajūrio uostai būtų ir gele
žinkeliu vienas su kitu sujungti, šaldytuvų, turbūt, prireikė so-
vietų kariuomenei. 
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ItattUdienu, spaho 17, 1952 
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PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS 
KUSKKIS 

ŽYMUS SVEČIAS 
VYČIUS 

„ ' Spalio 19 d. į Pittsburghą at-Jau daug metų Uytinea Penn i • •? XT *. . ,. T . T i A vyksta energingasis Vyčių va-
sylvan jos lietuviai Lakevvood / \ ; , £ , JLJI *:. 

r*-~„ J T J ^ r ^ ^ c M i r h t i n a i s u ž e i s t a s prio 8v. Izldo- dalena PažerienS ir Ceplevi- .Tel. ofiao HE. 4-ee»9,rez. PR.6-78S3 
L r r a i i a n a p i W # f i u c n * r i a u s rūkyklos, l e i d ž i a n t pte- 6ienė. liR AKTAMAft Al KNA 

tų metu, kai norėjo užšokti ant Diecezijos kongresas 
sunkvežimio, kuris buvo moky-

Spalio 12 d. U vai. ryte iš- k l o s k i e m e < vaikutis bešpfcda-

das A. Vasiliaiujskaa, kuris. Čia 
tarsis vyčių reikalais. Ta proga 
jis kalbės per to sekmadienio 

to tarp l i e t u v į venuolynu. > ^ 
Šiais metais Sv. Pranciškaus se-

p a r k e . i engia metine Lietuvių 
Dieną, kurios visą pelną paskirs 

serų vienuolynas Pittsburghe 
gavo iš dienos rengėjų $400 
Jie bus sunaudoti labai gražiam 

ramą. 

SI SITI OKE 
Spalio 11 d, šv. KazimieVo 

tikslui naujosios koplyčios b a ž n y č i o j e 8 U s i t u o k ė i z a b e l ė 
pastatymui. Šios dienos suren
gimu daugiausia rūpinasi ir jai j o n o w g k i 

daugiausia dirba šie lietuviai 
kunigai: P. Cėsna, M. pauman-
tas, K. Rakauskas, J. Klimas, 
L. PeČiukevičius, J. Lukšys, J. 
Čeponis ir J. Neverauskas. 

Nedzlnskaite su Edward F. Jah-

kilmingos šv. Mišios buvo at 
našaujamos miesto auditorijo
je (city auditorium), kurias lai
kė neseniai iš tremtie* atvykęs 
latvis vyskupas Juozapas Ran 

mas spalio 8 d. paslydo po ra
tais ir liko mirtinai sužeistas. 
Jo laidotuvės buvo spalio 1 • d. 

Sveiksta 
čans, užbaigiant 5-t? diecezijos, Barbora Renis, Alfred ir Onos 
kongrecą. Frel. J. Liukus buvo Renis duktė, dabar gydosi na-
vienas iš minėto kongreso ren 
gimo nariu 

M it tinai ju&eislas . 

Jono ir Eugenijos Chaplansū 
nus, 9 metų amžiaus, buvo mir 

mie* Ji buvo sužeista su kitomis 
savo draugėmis' automobilio 
kr.tabtrofoje Tennessee valsty
bėje. Dabar ji sveiksta. 

Mirė 
Pastaruoju laiku mirė Mag-

Vajus klebonijos statybai 

Dabar vyksta naujos kleboni
jos statybos fondo vajus. Va
jau* pi>m, yra J. Hare, pagelbi-
ninko muzikė vargn. M. Salat-
kienė. Jau dar klebonijos staty
bos fonde yra $33,000 grynais 
ir $51,000 pažadais. 

Spalio 18 ir 19 d. rengiamas 
rudeninis bazaras parapijos 
naudai. V. M. K 

DR. AKTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
šeštadienia is nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
'. išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

MOKYKLŲ VIRŠININKAS -
LIETUVIAMS TfiVAMS 

Sesers vedėjos ir mokytojų 
kviečiamas Esp'eno lietuvių mo
kykloje praeitą savaitę lankėsi 
Pittsburgho diecezijos katalikiš
kųjų mokyklų superintendento 
pavaduotojas kun. J. B. MčDo-
wel, Ph. D. Čia jis kalbėjo Tė
vų ir Mokytojų Gildos gausia
me susirinkime įvairiais klausi
mais. Be kitų dalykų jis savo 
kalboje iškėiė" tėvų pareiga3 vai 

GKA2IAI GYVUOJA NAUJA 
KRAUTUVE 

Tremtinių Petkevičių naujai 
atidaryta krautuvė 2211 Sarah 
St. turi gerą pasisekimą ir jau 
apsčiai pritraukė klijentūros. 

A. MAŽEIKOS I&LEISTUVBS 
Inž. Antaną Mažeiką j New 

Yorką išleisdami Pittsburgho 
vyčiai jam ruošia šaunias išleis
tuves. Jos ]vyks Palm'restora
ne spalio 21 d. 8 vai. vak. Visi 
vyčiai ir kiti lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

SUNKIAI SERGA 
Agota Tomkevičienė, 70 m., 

kų auklėjime, mokytojų ir tėvų gyv. 2021 Jane St., Suoth Side, 
bendradarbiavimo klausimus ir Juozo Tomkevičiaus žmona, jau 
1 * l » . # 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SUSIRINKIMAS 

Pittsburgho Lietuvių Bend
ruomenės visuotinis susirinki
mas šaukiamas spalio 19 d. 2:30 
vai. l ietuvių Piliečių svetainė
je South Side, Visi lietuviai" 
kviečiami ir raginami jarr.t ko 
gausiau dalyvauti. 

GRAŽIAI PAJSIH'>D$ 
Spalio 12 d. Svc. Jėzaus Var

do Draugija gausiai ėjo §v r JCo-
munijos per 8 vai. mišias. Po 
pietų 2 v&l. būrelis draugijos na 
rių (2d vyrai), vadovaujami 
kun. Vlado Karavecko, aplankė 
šv. Jono, šv. Adalberto, šv. 
Mykolo ir šv. Juozapato bažny
čias. Kiekvienoje iš jų sukalbė
jo rožančių ir švč. Marijos li
taniją. Si dievobaiminga proce
sija buvo pradėta ir baigta šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Procesi
ja skirta Švč. "Dievo Motinos 
garbei. 

LANKĘSI J. PETRENAS 

Praėjusią savaitę Pittsburghe 
lankėsi žurnalistas Juozas Pet-
rėnas. Jis čia sustojo pakeliui, 
grįždamas iš Chicagoje įvyku
sio Lietuvių Rašytojų Draugi
jos suvažiavimo. Cia aplankė 
savo pažįstamus * Petkevičius, 
Šalkauskus ir k t., o taip pat at
silankė ipa* rašyt. kun. Alfą Su-
šinską, su jftjriuo ilgokai kalbė
josi kultūriniais ir tautiniais 
reikalais,. V 

KALBJUO KUN. SUŠ1NSKAS 
0 

Lietuvių Katalikų radijo pro
grama vis toliau, vis puikėja. 
Praeitą savaitę ji pasižymėjo 
puikia lietuviška muzika. Prie 
jos rimtosios dalies didele dali
mi prisidedą nuolat'nis radijo 
kalbėtojas kun. A. Sušinskąs, 
praeitą savaitę kalbėjęs krikš
čioniškojo linksmumo tema- A. 
Kaaulaičiui išvykus lietuvišką
ją programos dalį tvarko Vin
cas Količiua, Jr. 

• 

IR U. PIKTURNA IŠVYKSTA 
Patiksliname, kad su savo tė-

vais į Clevelandą išvyksta ir H. 
Pikturna, šv. Kazimiero augštes 
niosios mokyklos baigiamosios 
klasės mokinys. Jis gimnaziją 
baigs jau Cflcvelande. Linkime 
jam ir ten gražiai pasireikšti, 
kaip kad jis gražiai reiškėsi ir 
Pittsburghe. 

visas mėnuo kaip sunkiai ser
ga. Būtų gera, kad pažįstami 
ją bent savo maldose atsimintų. 

A. E. 

• -TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI % (IRON-
EKS • PLOKŠTELES (UECORDS) 

• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
IMLNAfe TELEVIZIJOS IR KADI U 

. . . 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArcU 7-8666, Cbicago 92, 111. 

Negrų augštoji mokykla 
Bay St. Louis, Mise., veikia, 

tik negrams sukurta katalikų 
seminarija, kurią šiemet lanko 
118 klierikų. 

«*> 

" 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
GerŲ vartotų masini* 
nupigintam kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflovv $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow . . . . $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflovv . . . . $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BŲICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflovv . . . 

| 

1948 BUICK vi dr. . 
1948 OLDSMOBILE 

4 door 
1948 STUDEBAKER 

4 door 

$1195.00 
$1095.00 

$995.00 

$875.00 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Super 

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942, BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 
" " ' 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 351h Street 

lAfayette 3-2022' 

DABAR GAUNAMI 
Matykite šią mėgsta

miausią rūšį — išgar
sintų : 

Rinktinių Vilnų 
Gerų Madų . 

3. Tikslaus Pritaikymo 
4. Prieinamų Kainų 
Eagle Eilutes 

nuo ....y.. $ H - 5 0 

Eagle rudens 
paltai nuo . .$5j9-50 

VAN ZANT & WILLMAN 
Visuomet turime tautiniai žinomus vyriškus drabužius 

6222 So. Haisted Str. 
^ — — 

(V 

UTHU/miAK MEtGBIES 
STOTT? \fiV\G bANGA 1060 KIL 

liUkttriij) sokniad ^.CO—3:30 
(Dotrolt laiku) 

REIKALAIS KREI?KITfiS 
ir.7."»« T/esure ^ve^ 

Detroli 27, Mlchlgan 
\*U. ' "'>uiWA* 3-2*224 

' 

i vi. o t i a o V L 7-«:>H3, rez. Ui:. 7-780H 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Boad 
VAU: 1—3 poplot Ir 7—8 v. vak. 
Trcčlad. Ir sekmad. ofisaa uždarytas. 

ScBtad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Itu/J<l. 3941 W. iMltli l 'LACU 

Tel. ofiso 11R 4-6849, roz. HB. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Ant r. 1-6, trod. ir fiest. pagal sutarties 

•R. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

2216 We*t 24th Street 
Prlčiuinio laikas pagal susitarimą 

telefonu » 
YARDS 7-9778 

MODERNAUS SOKT.Q 
« T U D I J A 

A. Vrileihititot. ir 
O r r « iūraites- Lft/auski<»ii(*» 

SL30 S. B a l s i a Si. 
rel. CAlumet 5-9339 

i*"i nmmi mokiniai: ninnad.. antrad. 
'rečlad. ir r*»rkta I r.uo 6 v. iki & v.v 

1 

. - ^ • • • • « » * ' * * 

i - 'Al4l>UUD/VMJU A N U L I S Ux 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-3626 
I)K. G. S. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

(p«lo California Ave.. šlauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. m. 

Sestad. I—6 p. m. 

Ofiso telefonas VIrgtnia 7-1886 

BR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Br. Antanas Rudokas, 0 . B. 
Tikrinu akis; pritaiko jiUiirius, 

keičia stiklu.1 Ir rčimis. 
4701 &. Damen Ave., Chicago, III. 

Aaukito — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, sedtad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-0664, re* MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augStas) 

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

.*> w ^ » • '—•!» i " A i . m i 

' K »P WWHP^py»"'WW>—^w 

STASYS FABIJONAI 
2146 SO. HOYNE AVE, 

Tol. VlrgkOa 7 7«01 
MSj 

Jul 
••' 

— — r — — 

PllOOF WU CAN CEE... DuMont gkefi you mo»i 

J^T DuMont 
S 

* 

mton 
*± 

P ų ^ o n t CL1NTON 
17-inch reotangular DuMont tube. Contemporary all' 
uoml cabinet with modem Plextone finish inl)racken 
brown or blbnd. Built-in antenna. 

> 

FULl DUMONT QUAUTY 
AT LQWEST PRICU 

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

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

% "PICTUREGUARD" cheeks int^rference! 
• NEW ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 

pieture! *. 
• DU MONT SSiFOCUS* TUBE. Automatic 

focua! 
• MATCHED SIGHT AND SOUND! 

*lr«i«M«t 

DuMont BEVERLY DuMont WAKEFIELD 
JI". Fino mahogany or 21". Fine niahogany or 
limcd oak voneera. Built-in limed oak veneeffl. Built'in 
antenna. antenną. 

•**• mr* į | m /w rUvd t*i« Tm mtd ¥•,,**, ę, mįnų^M^K, Umfd o*k „ui blo*d m*d4l įikt *tightl, W«W. ftifit «*J«f M <**+ 

T E L E V I Z I J O S ' \ 

LENGVAIS ĮAMOK&HMAIS \ 

rlimis \ i s ;u los apsiuiolu's p i r k t i toU'.vi/ijos 
aparatą iš patyrusios, nąžiningos krautuves 
— iš ISUDKIKO. kur yra užlaikoma 3 patyrę 
mechanikai ir kur Televizijos parsiduoda ge
riausiu išdii-bysčiu nauji modeliai su pilna 
garantija. 

T Priimame mainais jūsii radiją, gramofoną, 
• armoniką, pianą ir duodame didelę nuolaidą. 

Jeigu jūsų TV neveikia, patelefonuokite 
Ytytąry 2-9542, Budriko mechanikas jums 
sąžiningai' sutaisys. 

JOS.F.BUDRIKJnc. 
3241 So. Halste4 Stceet . Telef.: Vlctory 2-9542 
Krautuve atidarytą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki velumos:^edeliomis --- uždaryta 
Budriko Kailio Valauda leidžiama kiekvieno^etvirtadienlo vakare nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš 

^ 
stoties VVHJbC 1450 kUocyctos. 

• '. i.i'i tMt'iMJių t »»!>'j .rr^rr. i ix,rsrn^^^^^K immer . , , " ' ; • ' -J 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10 j 48 So. Michigan Ave. 
VA I J. i (ift8kyruHvfteftta<i. Ir sekmad.) 
Nuo I iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
s)t'..M-iu, priima tik pu&al susitarimą. 

lUa»>i.:j lU.'tSS Ko. \V a t uis h Ave. 

Tel. oiiBO VI. 7-0600, rez. VI. 7-7303 

M . BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(S|M'<\ iiKii.ni Hj;os ir akušeriją) 
4053 Archer Ave. 

Kumpas Archer ir California Avo. 
VAI..: 2-~4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 
' » I I . i 

Tol. ol.so YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kumpas Halstcd ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
Ii«/. 3247 8. IMI lt A I D AVE. 

Tel. ofteo VI S-OSOO, b:>to CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MIOLUOKE I'AK K, LLL. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Of. GTi. 6-4020,, roz. Hilltop 5-1560 

Br. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquctte Rd. 

VA D. 2 4 p. p. ir nuo 6—S v. vak. 
Trečiad. ir šeatud. pagal sutartj 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(I.IKTUVIS GYDYTOJAS) 
2 5 0 0 W e s t 63rd S t r e e t 

VAL. kasdlon nuo a—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir į e i t ufdaryta 

— M " " • ""f ' " — " • — • • • • • • • i i « > 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AK1V UGV SPECIALISTĖ 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2*1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 4ihh Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v .v . 

Hutas 1832 So. IIHIi < i. 
— • • I H - - . ^ . ^ — . • .1 • M . Į . n 1.1 • || I . . • IMI, , M M . I. Į . m . , • — , • . • - . . . — , I • , 

Telefonus UEliance 5-18 U 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LlKTl 'ViS GYDYTOJAS) 
3925 West 59tti Street 

VAL. 2 4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Tročiud. pugal sutartj 

Ofiso tglef. LAfayette 3-3210. joi 
neatsiliepia, šaukite KKdzie 3-2868 

DR. BMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirjn., antr.. ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadienį tik susitarus 
^~^mm- m II • n i ! i — ^ — 

l'.l. ofiso YĄ. 7-5657. rez. RJ3. 7-4966 

DR. FRANK G. KWIMH 
(KVIKPINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wes*t 47 th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdlon nuo 2 
vai. iki 4 v. poplot. Nuo 7 v. Iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiud. ir šeštad. vak. 

• • • • i > i 

Tol. ofiso GR. 6-53!)!). I'H. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423. \Vcst 03rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir uuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir šeš.t. 2—4 p. p. S.eHm. u?.dar. 

D,. Edwar4 B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We*t 71st Street 
(prlo California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo l 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitaiijn;i. 

Susitarimui skani h. G Ko. 6-1321, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. Kfcliance 5-4410 

lteaid. telef. GRovcbill 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chieago 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šoš-
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PIL 6-1880 

Jei neatsilieps vlršmineti telefonai, 
šauklio MIIIMH) 3-0001 

D B . F L . T A L L A T - K E L P Š A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Spiv. chirurgines ligos 
D R . K. T A L L A T - K K I . P s A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Re/-: HO 2-23H7 
Jei neatsiliepia šaukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. PK. 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 
Buto — \VAlbrook 5-6691 

DR. A. VAMS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TH. ofiso PR. 6-6446, rez. HK. 4-8150 

DR. F. C. VHNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 0 YVcst M a r ą u e t t e Rd . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trcčlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. o f i s o CA. A-0257, rez. l ' R «-»uir.«.i 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RrafcL 6600 S. Artesian A v e 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

TeL YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

(Misi:, ir akiniu dlrbtuvS 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8, trc
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p. p. 

1'lgy.amimiojn Pritaiko 
A k l i \K . t i i i i -

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPKCIALISTAJT 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. plrniad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:30—12; ^.30—8 v. v. 
trečiad, uždaryta, šeštad. 9:30 Iki 

12: 1:30 iki 5 vai. vak. 
(Aimi 6-052* Platt Bldg. 

T« Ulonus Oliympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4M h Courl. Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6.7-9 p.p. 

penkt. a -R, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St., Chieago 

VAL.: pirm., treč., šešt. S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryto 

DR. D. C. DRUZAS 
DANTISTAS 

l'rieiiiiiuo valandos pagal susitarimą. 

4068 Aroher Avenue 
Truputj i rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We»t 71st St. 
Prl6inlino laikas pagal susitarimu/ 

Telefonas GRovehill 6-6785 

DR. ANTH0HY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 SouUi \Yesterii Avenue 
Priėmiino laiHus pagal susitarimą 

telefonu. u u a i i a i I I I I U I O«%«JVA«A w» v n v v . v -»w**»>t v v » ^ » vr •••%•• 

Jei ueataiUeplą — Vlncennoa 6-*90,0 Teiefoaa* GUovehlU 6,-̂ 64̂  
-
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SUBflORIPTION RATE* 
|8.00 per year outside of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcafo & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelsrn $11.00 per year. 

PRENUMERATA: Metams H metų 8 men.. 
Chlcagoj Ir ClceroJ $9.00 fR.oo $2.76 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 $4.60 $2.60 
Užsienyje $11.00 $6.60 $8.00 

1 in6n. 
$1.26 
91.00 
$1.86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gražina tik IS anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Didvsis JAV vaidmuo 
BRITŲ PATARIMAI 

Devynioliktame šimtmetyje Didžioji Britanija buvo didelfc 
galybe. Galima sakyti, ji dominavo pasaulį. Šiandien jau kas 
frtta. Be Jungtinių Amerikos Valstybių moralinės ir medžiagi
nės pagalbos ji būtų visai bejėgė. Visi žinome kodėl. Ji, tiesa, 
dar nėra visai sugniužusi. Ji turtinga savo praeitimi, savo pa* 
tyrimais. Bet kokia jos ateitis? Į šį klausimą, berods, turi at
sakyti JAV. Ir britų rimtesnieji politikai tai žino. Užtat jie Amerikai. Kodėl * Andriulis to 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAITGAILIft 

Dūsauja apie naUą 

Stalino balsas "Holstryty" — 
Vilnis — pirmame puslapyje J-
sidėjo V. Andriulio sapaliojimus 
apie JAV ginklavimo politiką. 
Priminęs, kad JAV vyriausybė 
užsako lėktuvus NATO armi
jai, priduria "Taksų mokėto
jams našta tebedidėja". 

Čia kalba eina apie milionus. 
O kodėl Andriulis tylėjo, kai 
Rusijai karinė pagalba buvo 
siunčiama bilionais? Kodėl tada 
jis nekalbėjo apie taksų mokė
tojų naštą? Maskoliai ir iki šiol 
nesutvarkė savo karo skolų 

Kas lauk+ina iš Švedi •e 

jos KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Net ir mūsų spaudoje jau bu- ninkas, yra įsisąmoninęs ir mo-

vo pateikta nemaža minčių apie1 komas ypač priešlėktuvinės gy 
vienokį ar kitokį Švedijos elge
sį konflikto atveju. Įvairios pa
reikštos nuomonės daugiau ar 
mažiau tarpusavy skyrėsi, ir 
sunku būtų pasakyti, kuris tei 

nybos meno. Tikima, kad seka
mų dviejų metų bėgy Švedija 
turės tiek oro karo bei gynybos 
ekspertų, proporcingai su liku
sia savo kariuomene, kaip ne 

Su partizanais koncentracijos stovykloje 
K. BObRRTAS 

• 

(Tęsiny*) 
Laivų dirbtuvės mechanikas V. su keliais darbininkais turėjo 

pravesti pagrindinį remontą laive. Jis pasakojo tokį atsitikimą. 
Darbą nadarė sąžiningai ir gavo pagyrimą, kad tokiais darbinin
kais Tarybų Lietuva didžiuojasi. Po 3 savaičių gavo kvietimą at-

gimas atstovautų oficialų švedų vienas kitas pasaulio Kraštas. 
valdžios nusistatymą. Bet viso' Gi antrasis argumentas rodo, 
to papildymui, būtų pravartu 'kad visi Švedijos karininkai y - . 
paminėti ir kelota minti,, Svedl- ra įpareigoti mokytis anglų kai- ."f* . da rbų ak.rstymo punktą. Jam tavo pu iuIyU vykt, Į į * 
jos adresu, kurias p a t e L žur- bos Stebėtinai įdomu Ir pabrež-l | | ! S 2 * * 5 g « * * £ * £ J * J 5 £ & * S S i . ' E S H T J ? 
nalistas Lionei Shapiro, atsto- t i n a » kad net Štabų posėdžiai y 
vaująs nemaža šiaur. Amerikos r a užrašomi švedų ir anglų kal-
laikraščių ir šiuo metu esąs Bon-1 bomis. Be to, kiekvienas kariuo-
noje, vai , Vokietijoje. I menės dalinys yra pratinamas 

suprasti reikiamus įsakymus ir 

nesigaili duoti JAV politikams patarimų. Jie lyg prašyte prašo 
nedaryti tų klaidų, kokias darė britai praeityje ir kurios juos 
privedė prie dabartinės būklės. Mat, britai yra įsitikinę, kad 
amerikiečiai yra perėmę laisvųjų tautų vadovavimą, kad jie da
bar užima tokią vietą, kokią britai užėmė devynioliktame šimt
metyje, šituos patarimus jie duoda, žinodami, kad nuo JAV 
stiprumo ir jų likimas pareina. 

JĖGOS BALANSO KLAUSIMAS 
Britai pataria nesiremti Jungtinių Tautų organizacija. Nie

ko didesnio ir reikale efektingesnio ji negalinti padaryti. Tuo 
požvilgiu ji esanti lyg ir mirusi. Vienintelis saugus kelias esąs 
NATO ' - Šiaurės Atlanto Sąjungos stiprinimas. 

Jei Vakarų demokratijos bus stiprios, trečiojo pasaulinio 
karo pavojus -dar negreit kils. Svarbu esą palaikyti jėgos ba
lansą tarp Sovietų Rusijos ir Vakarų demokratijų. Šitokiam 
balansui palaikyti padėsiąs politinis Vakarų jėgų apjungimas. 
Prie to jau einama, nors ir palengva. Pirmiausia reikia siekti 
ekonominio vieningumo, o paskiau eiti prie politinio. 

Britai esą įsitikinę, kad ginčas dėl Korėjos dar negreit bus 
išspręstas. Komunistinė Kinija auganti į didelę imperialistinę 
jėgą, dominuojančią Tolimuose Rytuose. Ji augantį į trečiąją 
pasaulio galybę. Su laiku ji gali pasiimti visos Azijos vado
vavimą. 

IZOLIACIONIZMAS IR AROGANCIJA 

įdomus yra tas faktas, kad britai pasisako prieš perdidelį 
fizinių jėgų išauginimą. Tai nesą gerai. I r britai tokią klaidą 
darę. Savo idėjas, nusistatymą ir planus diplomatiniais keliais itizmo ir idėjos kankinys pasi 

liks mums neužmirštamas, kaip 
ir šių laikų kankiniai, kurių 
tūkstančiai žūna nuo raudonojo 
tirono rankos. 

klausimo nekelia? Taksų mokė
tojams gerokai palengvėtų, jei
gu Maskva atmokėtų bilionus, 
kuriais skolinga. 

O dėl ko JAV ir NATO turi 
ginkluotis? Ar ne dėl Rusijos 
grobuoniškumo? Amerika nie
kada svetimų žemių neužėmė ir 
jų nenori. Tuo tarpu Maskva po 
Didžiojo Karo savo ginklų fa
brikų nesustabdė. Jei maskoliai 
nesiginkluotų, nesiruoštų užgro
bimams, labai palengvėtų ir A-
merikos, ir Rusijos, ir viso pa
saulio taksų mokėtojams. Kodėl 
apie tai V. Andriulis Maskvai 
nieko nepasako? 

Pagaliau, jeigu V. Andriulis 
savu noru išvažiuotų pas savo 
išgarbintą Staliną, nebereikėtų 
deportacijos bylos. Taksų mo
kėtojams taipgi palengvėtų. 

Jo kraujas nedingo Vilniaus 
žemėje 

Spalio 14 d. sueina 20 metų, 
kaip lenkai nužudė lietuvį pat
riotą J. Bakanauską. Tas patrio 

(ir savotišku auklėjimu) reikią piršti. Esą negalima JAV ga
lią prievarta grūsti į kitų gerkles. Medžiaginės dovanos taip 
pat nevisuomet gelbsti. Jos dažnai iššaukia nepasitenkinimų 
vietoj, kad dėkingumą sukeltų. JAV turėtų bijoti izoliacioniz-
mo savo viduje ir vengti sukelti aroganciją užsieniuose. Esą 
reikalinga visai nauja formula. Romos ir Didžiosios Britanijos 
imperijų metodai šiems laikams visai netinka. Tautinių — na
cionalistinių nuotaikų kilimas šiuo metu yra pažymėtinas. Į 
tai reikia kreipti didelio dėmesio. Reikia surasti naują, gerą ir 
pastovią Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų bendradarbiavi
mo su kitais formą. 

Britai mano, kad per daug metų JAV turės tvarkyti pa
saulį. Kilus mažesniems karams, joms teks imtis priemonių 
jiems baigti ir rūpintis taika. Tą darydavę britai, kuomet jie 
vaidinę vadovaujančią rolę. Šitas vaidmuo pareikalaus iš JAV 
nuolatinio vyrų jėgų aukojimo ir lėšų. Ir tai ne trumpam, 
bet ilgam laikui. 

DRAUGŲ STIPRINIMAS 
Kad Jungtinės Amerikos Valstybės pajėgtų palaikyti pasau

lio taiką ir laimėti karą, jei jis kiltų, jos turi turėti ir patiki
mus, ir galingus draugus. Ir šiandien tą savo draugų pajėgumą 
ir galingumą jos pačios turi išauginti. Todėl ir svarbu, kad 
NATO būtų gerai organizuota, gerai ginkluota ir efektingai 
pradėtų veikti. Jungtinių Tautų organizacija Jungtinės Ame
rikos Valstybės negalės pasiremti ar ja pasinaudoti, nes jos na
re yra Sovietų Sąjunga su visais savo satelitais. Gal kitaip 
būtų, jei bolševikai būtų išmesti iš tos organizacijos, kurios 
veikimą jie paralyžiuoja ir paralyžiuos. 

Kad JAV laimėtų "šaltąjį" ar "karštąjį" kąrą, nepaisant 
visų sunkumų, jos turės remtis organizuojama gynybos siste
ma — NATO. 

Jei, pagaliau, Vakarai pakankamai apsiginkluos, jie pasi
vys sovietus ir sukurs vadinamąjį jėgos balansą. Ir, anot anglų, 
to pasiekus, būsią surasta formula taikiam sugyvenimui tarp 
Vakarų ir Rusijos. 

KAS BtJTŲ SU PAVERGTAISIAIS? 

Iš to, kas čia pasakyta, aišku, kad britai ir Amerikai siūlo 
tą kietą, beširdę politiką, kokią jie vedė santykiaudami su kito
mis tautomis, ypač mažesnėmis. Ką tokia politika reikštų Lie
tuvai ir kitoms bolševikų pavergtoms tautoms, nesunku yra 
įspėti. 

Jeigu būtų sudarytas jėgos balansas ir surasta 
ba tarp Kremliaus ir Vakarų demokratijų, reikštų palikti ne
paliestą geležinę uždangą ir šimtus milionų žmonių pasmerkti 
religinei ir tautinei mirčiai. Tai būtų žiauriai nežmoniška. 

Kaikuriems britų patarimams galima ir reikia pritarti. Ta
čiau Dėdė Šamas, besaugodamas britų ir kitų laisvėje tebesan
čių tautų gyvybę, negali būti tiek neteisingas ir net žiaurus, 
kad jis iš savo politikos, iš savo darbų programos išbrauktų 
bolševikų pavergtųjų tautų laisvinimą. Tai būtų didžiausia klai
da, kokią betkada JAV yra padariusios. Jos turi vengti. Ir, 
mes neabejojame, vengs. Kaip ligšiol, taip ir ateityje JAV sto
vės už visų tautų, didelių ar mažų, teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą ir paduos savo stiprią ranką, kad ir bolševikų 
pavergtosioms tautoms padėtų išsilaisvinti. 

Šūkis kinų namuose 

Anądien turėjau progos ap
lankyti kinų namus. Pagarbioje 
vietoje kabėjo paveikslas su ki
nišku parašu. Paaiškino, kad tas 
parašas reiškia: 

— Išmintingųjų savybė yra 
sueiti draugėn namuose ir kal
bėti apie krašto gerovę. 

Jei ir mūsų besiginčijantieji 
dažniau ramiai sueitų draugėn į 
namus, didžiųjų pavojų akivaiz
doje aptartų nesutarimų prie
žastis ir į viešumą išeitų vienin
gi — būtų daug laimėta. 

Rusų jaunimas 

Jaunųjų komunistų sąjungos 
sekretorius N. A. Michailovas 
komunistų kongrese nusiskundė, 
kad iš 19,(milionų J komsomolą 
sutrauktų jaunuolių daugelis 
pasiduoda religinei įtakai. Jau 
35 metus komunistai atkakliai 
kovoja su religine pasaulėžiūra, 
ir net savo kongresuose turi pri
pažinti, kad ji net ir jų auklė
jamoje kartoje nėra nugalėta. 

- Alkoholis ir krdųjas 

Visus supurtė žinia, kad La 
Crosse, Wis. mieste keturi ka
riai ir dvi nepilnametės mergai
tės nužudė corp. Praną Wallą, 
kad galėtų pasisavinti jo pini
gus (kurių rado $25) ir juos 
praleistų begirtaudami. .Nekalto 
nužudytojo kraujas nesulaikė jų 
nuo išleidimo pinigų alkoholimi. 
Tai šiurpus faktas. Panašių pa
sitaiko ir daugiau, ir tai pabrė
žia reikalą, ked būtų sustiprin
ta priešalkoholinė propaganda 
ir kad daugiau rastųsi pasišven
tėlių, kurie su ta negerove ko
votų. 

Nežiūrint paskutiniojo karo 
metu švedų laikyto neutralumo, 
nors Čia pat pašonėje esančios 
Danija ir Norvegija buvo min
džiojamos vokiškųjų okupantų 
batų, šiuo metu pagrindinis vi
sų įsitikinimas yra, kad Švedija 
neliktų neutrali, jei sekamo 
konflikto atveju sovietai kėsin
tųsi į jos kaimynus. Ypač tas 
taikoma Norvegijos užpuolimo 
atveju. Bet kitą vertus, kaiku-
rių mūsų laikraščių svarstymai, 
kad lauktina Švedijos įsijungi
mo į Atlanto paktą, atrodytų, 
esąx dar perdaug ankstyvus. Kol-
kas dar nereikia laukti jokio ak
tyvesnio Švedijos užsiangažavi
mo panašiose karinėse sąjungo
se. 

II-jo karo metu vokiečiai 
daugeliu atveju buvo pažeidę 
Švedijos neutralumą, bet nei 
vieną kartą švedų visuomenės 
opinija nebuvo tuo tiek sujau
dinta, kiek neužmirštamieji šve
dų lėktuvų pašovimai Baltijoje. 
Galima tiesiai tvirtinti, kad tie 
sovietų grubumo pasireiškimai 
švedų galvojime padarė tikrą 
revoliuciją. Kąs dar ir buvo liū
liuojamas ir įsitikinęs, kad bet-
kurio karo atveju Švedija galės 
likti neutrali, dabar jau nei 
kiek nedvejoja, kad Švedijai 
grasinama ne tik būsimo kon
flikto atveju, bet jau ir dabar 
su ja nesiskaitoma, kai III-ysis 
karas dar oficialiai toli nuo pra
džios. 

Šiuo metu yra du galvojimai, 
kad Švedija atsisakys tradicinio 
nesikišimo. Pirmasis sako, kad 
švedų strategai ypač susirūpinę 
savo karo aviacijos, ypač kovos 
lėktuvų dalių stiprinimu. Nepas-
laptis juk, kad Atlanto pakto 
sąjungininkai Europoje jaučia 
dar žymų trūkumą pirmaeilių 
kovos lėktuvų. Čia ir yra tas 

angliškai. Tai jau itin daug ką 
reiškia ir duoda platokų argu
mentų daryti toliau einančias 
išvadas. 

Aišku, reikia manyti, kad 
Švedija bandys išlikti neutrali 
galimai ilgiau. Taipogi, kaip 
minėta, negalima laukti nei jos 
pačios, nei jos pasidavimo ku
riam pašaliniam spaudimui įsi
jungti į karines sąjungas, bet į 
tai reik žvelgti su mažais re
zervais. Jei Rusija sudarys tie
sioginį pavojų švedų laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui, šve 
dai veiks. Visa jau paruošta bet 
kuriam netikėtumui. 

Be abejo, bet kurie Švedijos 
veiksmai negali nedominti ir 
lietuvių, kurie, • palyginus, yra 
netolimoje kaimynystėje nuo 
rytinių Švedijoj kraštų. Gi šių 
laikų karų strategijoje, papras
tai, vandenys nesudaro rimtų 
kliūčių. Nederėtų užmiršti, kad 
tragiškomis 1944 m. dienomis, 
kada raudonųjų gaujos plūdo 
vėl į ^ietuvą, visame krašte pla
čiai vyravo įsitikinimas, kad 
lauktina pagalba iš Švedijos, ar 
teisingiau, per Švediją. Kas ži
no, vėliau ar anksčiau, lietuvių 
tautos įsitikinimas gal ir neliks 
be pagrindo. A-is 

patarė apsigalvoti. Vieną naktį jį suėmė. Šeimą išvežė, o jį atve 
žė į darbo stovyklą. Kaltino už padarymą laive sabotažo, kuriame 
dirbo ir už neklausymą valdžios pareigūnų. 

Tas pats karininkas, apie kurį anksčiau minėjau, tarnavo vo
kiečių kariuomenėje. Karo metu jie buvo apsupti ties Geros mies
teliu Vokietijoje. Visi buvę lietuviai darė viską, kad nepatekta 
rusams. Leipcige jie sulaukė karo pabaigos. Jis buvo sužeistas į 
koją. Vaikščiodavo su lazda. Visus belaisvius, kurių tarpe buvo 
ir lietuvių, išvarė Rusijos gilumon. Jei kuris belaisvis nebepaei
davo ir atsilikdavo, tai jį nušaudavo. Lietuviai laikydavosi vieno
je vietoje ir tam karininkui padėdavo eiti. Po paskutinio mūšio jų 
buvo likę tik 15. Vėliau.beliko 8, keli liko Lenkijoje ir keli buvo 
nušauti. Iš 4, mėginusių bėgti, pabėgo tik 3. Netoli Maskvos vie
name miške buvo poilsis. Miškas karo metu buvo išraustas duo
bių ir gerokai apdaužytas. Lietuviai pradėjo galvoti apie pabėgi
mą, nors sargybiniai vaikščiojo ratu. Jis ir dar vienas lietuvis 
įlindo į gilesnę duobę ir apsiklojo samanomis. Kitą dieną visus 
išvarė toliau, bet jų nepastebėjo, nors ir išvaikščiojo visas viete
les. Kitų lietuvių jie nepastebėjo, gal jie nuėjo į mišką gilyn, arba 
vėl išėjo su visais belaisviais vokiečiais. Reikėjo rūbų-ir maisto. 
Netoli buvo plentas. Jie sustabdė vieną pravažiuojančią mašiną, 
kurioje buvo tik vienas karys. Gavo rūbus ir kas dar buyo rei
kalinga jų kelionei. Artėjo Minsko link. Ir taip laimingai pateko 
į Lietuvą. Netoli Maišiogalos juos nutvėrė partizanai. Išsiaiškino. 
Jis taip pat buvo pasilikęs pas partizanus, tačiau vieną gražią 
dieną panorėjo aplankyti namiškius. Iš namiškių sužinojo, kad 
beveik visi jauni vyrai miškuose. Buvo paskelbta amnestija vi
siems buvusiems vokiečių kariuomenėje. Bet tie, kurie paklausė 
ir nuėjo užsiregistruoti, niekados nebegrįžo į namus. Vieną kartą 
apsupo milicija jų kaimą ir bedarydama kratas, karininką rado 
pasislėpusį klojime. Tardė jį visą mėnesį. Nė nepasižiūrėjęs pa
sirašė po kaltinimo aktu. Gavo 6 metus. 

TBus daugiau > _ _ _ _ _ _ 

Jr 

Melskime ne lengvos naštos, 
o stiprios nugaros. 

— Th. Roosevelt 
N* 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Radio Korp. radio pro
grama per stotį WBMS, 1090 ki-
locycles, 9:S0 iki 10:30 vai. ryte 
bus sekanti: 
1 — Falcons Radio Orkestrą 
2 — Dainos. 
8 — ̂ fagdutės Pasaka. 
Po programai, malonėkit paraSyt 
savo įspūdžius į stotį WBMS, Li-

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

thuanian Program, 91 Bay State 
punktas, kurį Europos gynybo-! R o a d» Boston, Mass., o biinio rei-i 
i* iroi« tiiriv « ™ M « I I J « £ I X„« ' kalais rašykit radio ofiso adresu: ' 
je kaip tik i r nori papildyti šve-, 5 0 2 E B į a d w a y > S o . Boston 27, i 
dai. Kiekvienas švedų karinin-: Mass. Ačiū. Steponas M inkus 
kas, net ir jūrininkas ar pėstini-! ^.munmmmmmmmm9mmt___J. _ , . . . . , -

^ 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuviiM, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminamo Baldus ir 

« * . 

Sjaa Pagal JŪSŲ Užsakymą 

>į,: 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT KR, Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

s Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

I N S U R I D ] 
Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 4 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

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

trečiadieniais vlaai neatidaroma-

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIAT ION 

OF CHICAGO 
419S! ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 

mmtmm 

- i m. 11 i *J 

Krikščionybė turi pakanka
mai šviesos, kurie ją regi ir ne
mažiau tamsos, kurie jai užsi
merkę. — Paskalis 

• 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečiame lietuviui pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporeionaliai viena H 

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

Chlcago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Wcstern Ave. Chicago * Phone GRovehiil 6-7575 

JOHN PAKEL, Presldeiit 

LIETUVIŠKA JSTAIGA 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 visa dieną. Seitadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. \ 

\ 
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nlFJNKAfcTIS DRAUUAS CHTCAOO H . I . I V f ^ Penktadienis, spalio 17, 1952 

"IR ŽODIS TAPO KŪNU..." 
VYTAUTAS BRAZIULIS 

paskirčiai patalpose, gali būti ,bą. . .2monės, kurie gerai pažįsta F . Angelaitis įdomią dviejų baž-
uždaryta ir parduota. Kabojo savo kleboną ir žino, kuriuo bū- nyčių istoriją. — Tada reikėjo 

• i _ J i • 1 > J 1 . . . . , A\t V\i itrrv f a l l r i n m n a l A a n c i n o i r i n . a v v a i a r i K o a f i Irom i i o t t n a f i 4-o r\r\v-r imtas pavojus p ra ras t i tai , kas 
buvo su dideliu vargu įsigyta. I r 
t ada ryžaus s ta ty t i naująją baž
nyčią! Bet neturėjau pinigų..." 

Kaip bwoo telkiami pinigai 

Tada prasidėjo pinigų telki
mas. Nesit ikint sulaukti žymes-

du buvo telkiamos lėšos naujo- apsispręsti, kam pavesti tą dar-
sios bažnyčios s tatybai , ne be bą įvykdyti. Mano laimei ir di-
pagrindo sako, kad naujoji 
šventovė esanti pas ta ty ta iš ge
raširdžių tikinčiųjų aukų ir iš 
popierio, skudurų J>ei gelžga
lių... 

(Nukelta į 5 psl.) 9 
• — — -n i — — • 

• Per rašė veikalą. Dažnai 
spaudoje skaitome tokią žinią. 
Tai reiškia, kad veikalas perra
šytas rašomąja mašinėle. O jų 

bažnytėlės sienų iš savųjų para-
piečių. Klebonas sugalvojo dar 
ir kitą, sakytume, labai savotiš-

"Gen ircU monių auko- būklė negalėjo amžinai tęstis, ką, lėšų telkimo būdą: j is ska-
mis Augščiausiui laiminant mū- Ryžtasi pirkt i namą su žemės tino savo parapiečius r inkt i sc-
sų pas tangas ir darbą, Nesiliau- sklypu, prie Neff Road. Tai bu- nus laikraščius ir žurnalus, 
janČios Pagalbos Panelės Šven- vo senas, keistokos išvaizdos, skudurus bei gelžgalius ir juos 
čiausios bažnyčia j au pas ta ty ta medinis namas, iki t o k i tarną- pr is ta tyt i į klebonijos kiemą; 
ir galutinai įrengta. Jos iškil- vęs žmonių užeigai. Po vienu ir visą t ą / ' t u r t ą " , pakrovus į p n e -
mingas a t idarymas — pašventį- tuo pačiu stogu buvusi į rengta 
nimas įvyks š. m. spalio mėn. 19 kukli bažnytėlė, maža salė ir ke-
d., 11:30 valandą..." I Ii kambariai klebonui bei jo tar-

Tokiais žodžiais Clevelando nams. I r tokį kuklų tu r tą įsigy-
Naujosios parapijos klebonas jant , . naujoji parapija pasidarė j nyčios s ta tybos fondą. Taip per 
kun Juozapas F . Angelaitis apie $60,000 skolos. Tuo laiku eilę metų, ta ip daro j is ir šian 

"Kai naujosios bažnyčios s t a 
nė^ paramos iš šalies viešų di- tybos fondo kasoje buvo $124- J ^ p j į ^ ^ S " ' ^ 2 
dėsnių rinkliavų pavydale, pini- 000, t ada Jau galėjau pagalvoti R gį g o R a l s t e d g t 

gai buvo renkami ta rpe savos {r apie bažnyčios s tatybos dar
bus, — pasakoja toliau kun. J . Telefonas DAnube 6-1136. 

Kiekvienas nori pinigy, vienok pinigai neauga ant medžių 
J g L '! sliK» ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITA ŠIANDIEN 

«*JĮ*L. pas B R K J H T O N savings ir taupyk reguliariškai 
ir pelningai. 3 % normalus pelnas, išmokamas du 
kartu į metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brighton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Callfornla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: m 

l'lrimul., Antnul., Penktad. Ir ftefit. I Trečlad. 9:00 ryte lkl 12:00 v. d. 
9:00 ryt© lkl 4:80 p. p. j Ketvlrtad. 9:00 ryto Iki 8:00 vak. 

kabą, klebonas su savo mašina 
gabenc į tokių "vertybių" surin
kimo punktus, o gautus pinigus 
už tą "lobi" dėjo į naujosios baž-

Čiurlionies Ansamblio Koncertas 
Š E Š T A D I E N I SPALIO 18, 8 VAL. VAKARO 

Stephen Fostcr Memorial Hali, Oakland, Plttsburgh 
Kongiu: LIKTUVIŲ KAMBARIO PlTTHBlTRaHO 

UNlVldUSITlOTK KOMITKTAS 

t? 

kviečia savo parapiečius ir sve- kaip tik užėjo sunkieji ekonomi-
čius į didžiąją Clevelando lietu- nės krizės metai, kurie vienu 
viškos bendruomenės šventę — 
naujosios bažnyčios šventinimo 
iškilmes, — kurias at l iks Cleve
lando arkivyskupas Edward F . 

atveju dar labiau apsunkinę nau
josios parapijos būklę, o kitu 
atveju išėję jai į naudą: bankui, 
kuriame naujoji parapija buvo 

dieną. Šių eilučių autorius, bu-
vodamas naujojoj parapijoj , sa
vo akimis matė, kaip laikraščių 
pundai buvo kraunami į prieka 

Hoban, augštiesiems dvasiš- į įsiskolinusi pirkdama namą bei 
kiams asistuojant ir Lietuvos I sklypą, bankrutavus , — skolą 
vyskupui Vincentui Brizgiui da-1 pavykę sumažinti iki $25,000. 
lyvaujant. Tą reikšmingą dieną Į Bet ir tokia skolos naš ta para-
kukli medinė bažnytėlė, virš j pijai buvo cunkiai pakeliama, 
dvidešimts metų tarnavusi Die- Į Parapijos kūrėjams, kun. A. Ka-
vo garbei ir žmonių sielų paguo- ! ružiškiui, o po jo atėjusiam j 
dai, savo vietą užleis naujie- kun. D. Alinskui, teko pakelti 

nemaža vargo. Ne vienas paša
linis stebėtojas naujosios para
pijos būklę laikė tokia beviltis-

'; ka, kad net pranašavę jai "ank
stybą mirt i" , o kai — kas j au 

| net ir "nekrologą" pradėję ra-
'• syti... 

Tokią būklę rado dabart inis 
'klebonas kun. J. F . Angelaitis, 
1939 m. liepos m., perėmęs baž-

• nyčios bei parapijos administra
vimą, o vėliau paski r tas klebo
nu. Naujasis klebonas, kilęs iš 
Pensilvanijos angliakasių šei
mos, dvasinę seminariją baigęs 
Clevelande ir 1934 m. gegužės 
m. įšventintas į kunigus, — su 

S 0 P H I E E A R G U S 
U WGKft stotino - - Ranga 1390 

PIRMAD. ;kl PI'.NKTAD, 
8 : 4 * Ik ' >:."*(• f » L ryte 

BKfiTTAO t : % ltf» »..*»<• # • ! r y t * 
IilKTl'VrK&OS YAKARI'ftKOS 

Iš tos pat stot los l ' . R M A D I I M O 
va kure UJii • Iki S vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7 121 M ) . R < M ; K W I « I J L HW. 

Cl»lo««n 20 »H HKmlonk 4-2418 

1MPORT TAP 5126 So. Western Ave. 
Telef. H£mlock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijon alaus tiesiai iš stuinės 
WUERZBURCER H0FBRAU 

ir 

L0EWEMBRAU MUENCHEH 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOVVSKI 

& 

• ' "v M — 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PBKKKAVSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat perMunOmme ) ulalenj Į 
l»uki.- e.lusr* ^a lraus malHto. 

Kreiptis: 
2554 SO. RALSTED STREET 

T6\. r ' r . a b e 6-8245 
• 

— 

1 1 1 " • 
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Kun. J . F . Angelaitis 

tAUO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t ; Y.%. 7-0841 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
^ 

^L 

Tik- ką iSojo 8 Nr. Pelėdos 28 pi., su priedu TGvifckes Aidas 8 pi. 
Juose telpa virS 30 paveikslų, iliustracijų, šaržų. Daug juokų Ir ap
rašomos mūsų dtonų aktualijos ift politinio Ir kultūrinio gyvonlmo 
Kaina 0.6U dol. 

\ TIK Ii A IfttiJO: 
Andorsono Pasakos, 210 pi., gausiai Iliustruota, kaina 2.00 dol. 
l iauto Pasakos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAU 18MU6TA: 
Hnufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota 

kaina 1.6o dol. 
A. Vilaluls, Ari na irių žemėje, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.60 dol. 
Polodos u»;,J-l»r,:; metų komplektui, kaina 6.00 dol. 
Kuigiame spausdinti Pelėdos kalendorių 1UM metams. Daug 

feljetonų, juokų. Priedo Karalienes gMiehaldos Pranašyst. s ir nau
jausius sapnininkas su P**iCdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys alų knygų bont už 3.00 dol., Pelėda lkl šių 
metų galo gaus v dovanai. Adresuokito: 
P K L f i D A BlCUi So. Halsted St. Cbleago 8, 111. 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 1 

S? 
ir — 

jaunatviška energija ir lietuvis 
I k n v f l H n m i m i i ^mpai t v a r k v t i Laikrodžiai elektroniškai patikrina 

šiems Dievo namams, pasta ty- k u ^ i i n ^ u e m e s Į tvaiKyti i i r a t n a u J l n a m l . Atatov>bės viso* 
i * - « ^ ; ^ ;*. „ „ į ; ^ 1 j am pavestos parapijos neleng-1 čikagos lietuvių kolonijose. Daibo 

t i e m s iietUVIO Š i r d i e s i r VallOS J *~ *~ r j • I v a l . ; B .g Val. vak. Šeštadieniais nu' 
vus reikalus. O tvarkyt i parapi-

Ramus, 
sprendimu, lietuvių kūrybiniais t •• "< vąl vaV^ro 

V - , i„ ^„„uA; r t«,jc j a jam t ikrai sekėsi, 
gebėjimais ir jųjų darbščiomis J į . 

1 mažai ka bus, bet nuoširdus bei 
ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 

BF. DAŽYMO 
Puiku? miš'nys yra galimas da-

rankomis... 
1 mandagus klebono būdas palen-

Kaip pavyko tokį didžiulį ar- k ė v i s ų p a r ap ieč ių simpatijas, 
chitektūrinį kūrinį pas ta tyt i t a r ^ e j ų r a d o s i klebono darbų bar " g a u t i " "kuris''pakeičia "JŪBU 
naujajai parapijai, kuri savo bei sumanymų rėmėjų. Pamažu j plaukus Ptgai į natūralią tamsią 
knygose teturi vos tik apie 400 t į r D 0 D a r a p į i 0 s skola ispalv% beveik kaip magiškai. Var 
šeimų? I r kaip bei iš kur pavy-, „T J , A ' J Z ^ m * n«„ t o j , a n t k a S d l o n * C r , i t r u m P ą ^ ^ f . . . į j J..\ Išmokėjus skolas įskilo nau- p a i e ngva, ir stebuklingai pasikei-
ko sukelti kapitalą, sieKianų . D a ž n y č i o s s t i t y m o rūpestis, , čia žili į natūralią — atrodančią 
netoli pusės miliono dolerių p a > _ _ r a m i a į s a k o j a k u n > j ^ F . | spalvą, šis nėra skubus dažas. At-
rapijai, kurios įplaukos labai A n g e l a i t i s __ i r § į t a s rūpestis ' s i m i n k i t e ' K a d t a m 8 u s P l a u k a l 

mažos ir iš kurių klebonas SU ^ * Q v i g u r i m t u m u > P l i t o g a n . ™™» i 
tarnautoja is vos gali gana k a d m ū s ų ^ b a ž n y t ė l 6 > 

lai išsiversti? Aitą įdomią e s a n t į n e t i n k a m o s e ^ 

'/> & 0r j«Wl3 lųsuraąpc AJ ĮMĄ 

^li:NlNT£LJ8 LIETUVIŠKA ibTAIOA SOUTH siDi . l l - . . 
KUIU PATAltNAUJA VISOKIŲ UCSIV AFDHAUDOSK1 

Mos atstovaujame at^akomlnua* aiidraudos koini»anijaM, t»MlCI klckvlt^ 
mts IIIUMI Ultjrntas visados ai»saugut4t», Jei kam Įvyksta kokia nelalnuv 

t»IiiE~AįT01VIOBlLE---LlABILlTIKS----PKKVENT10N 
f Ui ACCIDENTS. % 

«822 SOUTH VVESrERN AVE. Telel. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAis. P. KAL pnaiiūrojtJ 

— ' 3 X S 
4' 

savo 
kuklia 
"paslaptį" atidengė šių eilučių 
autoriui (kai vieną rudens vėly
vą vakarą p. Felikso Zylės pato
gia mašina buvau pavėžėtas iki 
naujosios parapijos klebonijos 
durų) kun. J. F . Angelaitis. 

išvaizdą. 

11 i • 

Istorijos žiupsnelis 

Naujosios parapijos, nežiūrint 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
SitžininKUM Ir garantuo«n» darbą* 
Aparatai nemokamai puirruunl Ii 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 

jos gyvaVjmo t rumpo amželio, Ae f tmd ten l t t l 8 ; 8 v. r y U > _ , 0 v. v a k P a v f t r ( 1 5 
M. RIMKUS. 4119 So. IVanclMCo 

Telet. Y A 7-lOtttt 

jaunini 
Jei jūs norite išmėginti šį n e 

paprastą mišinį be jokua rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą i 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. J'e atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pag\l nurodymus, ir nebūsi4e pa
tenkinti dčl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigf.i bus pilnai graži
nami. 

praeitis įdomi ir turininga. J i 
įsteigta 1929 m., kun. A. Karu-
žiškio. Parapi jos kūr imas prasi
dėjo "iš nieko": neturėta jokių 
trobesių — nei bažnyčiai, nei 
kunigui prisiglausti . Dabart inis 
klebonas pasakoja, kad pamal
dos vykdavosios dviejų tea t rų 
patalpose...Bet tokia vargana 

i • — • — — — , . . — - . 

• i . • i I I I i X j i ' ; į i | 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOMU 
VISOK1V R« »H. 
M E D Ž I A G Ą 

,CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTVVINAS, Prcz. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

It!l. VlcU»ry 2-Vit% 
AI'KAINAVIM^ IR I'ltKKIU l'Kl 

STATYMĄ TKIK1AMK 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDAltYTA ka8«llon nu<: 
% vai. l y to lkl 6 vai. vakaro Ir 
fte/ltadlenlals lkl I vai vakaro 

v . 1 1 1 « . . 

Miestas 

. %i» « • 

V u > i y b ė 
3 = 2 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 1 
Tiktai ribotam laikui n 

Mes parduodame visas mūsų 
aukotos rūšies prekes—^baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų ma t racus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais . Pirki te dabar ir su
taupykite, i * 

P i r m a d . i r K e t v i r t a d . a t d a / a ik i 9 :30 va i . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
5200 South Western Ave.f priešais Sear's krautuvę 

LoągvoB lftinok6J!mo aalyKoa tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

^Mes kviečiame aplankyti mūšy prekybai 
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 pa tarnaut i Jums vieną kar tą ir Jū s 
liksite mūsų nuolatiniais klientais. ' 

PAVYZDŽIAI: 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Pormica viršus . . $4Q.50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $ g g 5J 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva a r gazu) $gg.00 
Rašomieji stalai, VValnut a r Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis % . . . . $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų • ! $ 199.OO 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $J9 .03 
3 dalių miegamojo kam b. moderniški baldai, šviesios, 

VValnut a rba Mahogany spalvos $ 139.OO 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $ 139.OO 
Ant grindų pasta tomos lempos $ | g.00 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsitildnę perkamo daikto kokybe u i realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais a r su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo sandelius, o vėliau skelbti "pigiuosius" išpar
davimus ir mažiau nusimanančiam pirkėjui įkišti bevertį 
daiktą — aukš ta kaina. 

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

I'KUKIAVLMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ry to iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ry to iki 5 vakaro. 

FURNITURE CFMR, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. RALSTED ST. 
Telel!. VICTORY 2-422G 

v 

\ 
V *.-, ii'11 runa. 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. 

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

=5=5= 

SEGUETTI TltAVEL III lt KAI 
5J451 So. UaUey Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N Ė S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
1'nrūpinamo hilrtun, vtošbmMus Ir sutvarkome visus KU kelione suriitus 
d a l y k u i IIHIMK, LME7VCTVH] SKYRIŲ. Pi ldome afidevitu**. Keliones 
planuokite Iš anksto kilioms m e t a n t į Ankm^tau uuMtšaliykite biletun kaip 
lėktuvais taip ir laivai:*, tai būsite tikri, kad tikrki gausite vietas. Pirk-
dami hilrius pas mus nemokysite brangHau ir iSvpnjrslte laiko sutinik-
dyino , \nc8 nertnkPs lankytis nei 1 geležinkelio stot* ar aerodromą, nes 
visa lai atliksite vienojn vietojo — PAS M I S . 

<*m* 

0ranJO|imimjiiirHia-vBin j . 
Jtir i pu iki dovana. 

-

, 
\ 
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Clevelcmd, Ohio. 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

deliui pasitenkinimui, kaip t ik 
tuo laiku prasidėjo tremtinių 
masinė imigracija į Dėdės Šamo 

ki tus darbus — pas ta ty t i mo- 5. Susirinkime bus prisiminti 
kyklą su sale ir seselėms patai- ir pagerbti už Tautos laisvę bei 
pas bei kuklią kleboniją! I r tuos gerovę žuvę bei mirę lietuviai, 
darbus mes nudirbsime, jeigu Giedos Čiurlionio ansamblis, va-
mes būsime tvir t i savo tikėjime dovaujamas muz. Alf. Miklus
is Augščiausiojo palaimą ir Pa- ^Q 

neles Švenčiausios nepaliaujamą I —'• •. • • 
kraštą, prie kurių perkeldinimoI pagalbą!" 
bei įkurdinimo, tiesa, esu ir aš Kun. J. F . Angelaitis pabrėžė, 
šiek tiek prisidėjęs...Tarpe į- k * d ir. k i t u s > augščiau minėtus 
vairiausio išsimokslinimo bei a- s ta tybos darbus, vykdysiąs tik 

: ' > • : 

matų lietuvių tremtinių, buvo ir 
tokių, kurių man reikėjo. Susi
pažinęs su prof. architk. dr. 
Stasiu Kudoku, dipl. inž. Juozu 
Augustu ir kiek vėliau su dai-
lin. Kazimieru Varneliu bei pa
tyrinėjęs apie jų darbus Lietu-

žumalKstikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

čią. 

I art u viii Bendruomenė praneša: 

1. Spalio 26 d. 11:30 vai. lie-
voje, įsitikinau, kad tai žmonės, ' t u v i ų g a l č j e š a u k i a m a a j o s su-
kuriems galima pasitikėti ir, s j r m k į m a « 
pavesti naujosios bažnyčios sta-Į 2 J a m e b u s r c n k a m a steigia-
tybos vykdymą Sunkumų buvo 
su bažnytinio komiteto žmo- , : , 
nėmis, kurie reiškė tūlų abejo- roles komisija, 
nių dėl tremtinių sugebėjimų,' 3- Rinkimuose dalyvauti yra 
bet ir šitos abejonės pranyko... bendruomeninė kiekvieno hetu-
I r ta ip 1950 m. lapkričio m. 1 vio ir lietuves pareiga, todcl 
d., buvo išmesta pirmoji žemės statykime kandidatus ir atvy-
lopeta, ir Augščiausiajam lai- kime rinkti, 
minant mūsų pradėtą sunkų 4. Lietuvių Bendruomene bus 
darbą, šiomis dienomis laimin- tokia, 'kiek mes jai parodysime 
gai jį ir užbaigėme". dėmesio ir atiduosime darbo, to-

Kun. J. F. Angelaitis, kalbė- del būkime aktyvūs, 
damas apie s tatybos darbų eigą, 

su lietuviais — ta is pačiais spe 
cialistais bei darbininkais, — ! suorganizuotas „Draugo" bendra-
i i.A J - -~ u-x~„ darbių klubo, remiant L. Raayto-
kurie pas ta te ir naująją bažny- JĮ d ^ j a i > s k a u t a m 8 ( Ateitininkams 

ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kuu. V. Bagdanavičlum MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
2334 So. Oakley A ve., Chleago, 111. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai. 30 m, 
vaka'ro** 

pastebėjo, kad pradedant areni-, 
tektų, inžinierių, dailininku, sta
lium bei paprastais darbininkais 
baigiant, visi dirbę su dideliu, 
nuoširdumu, sąžiningai, lyg sau i 
dirbtų. Pradžioje j is stebėjęs: 
kaip kas dirba, bet greit įsitiki
nęs, kad tokiems žmonėms ne
reikalinga jokia priežiūra. Kle
bonas neslepiamas didžiuojasi, 
kad naujosios bažnyčios s ta ty
ba bei jos visas vidaus meniška
sis įrengimas buvęs įvykdytac 
ne svetimųjų, bet mūsų taut ie
čių, ir kad jie pasirodę esą savo 
specialybėse gerai pasiruošę ir 
gabūs žmonės. 

Kun. J. F . Angelaitis įvykdęs y, 
t ikra i didelį darbą apie tai kal
ba su jam būdingu papras tumu 
ir kuklumu, t a ry tum apie pa
prastą dalyką, be pasididžiavi
mo. Kun. J. F . Angelaitis, baig
damas pasakoti savos parapijos 
bei abiejų bažnyčių istoriją, pa
sakė : 

"Kai iškilo naujosios bažny
čios s ta tymo reikalas ir kai aš 
pradėjau telkti t a m reikalui lė
šas, aš kalbėjau savo parapie-
čiams, kad su pagalba šven
čiausios Panelės tą darbą tesė
sime. Mūsų t ikėjimas mus ne
apvylė! Darbą pradėjome su 
$124,000, o jį (su vargonais, ku
riuos įrengsim vėliau) kainuo
jan t per $400,000, baigsime t ik 
su $135,000 skola! Minėdamas 
s ta tybos išlaidas, aš su dideliu 
dėkingumu tuo pačiu noriu nuo
širdžiausiai padėkoti gerbia
miems aukotojams! Negalėda
mas visų asmeniškai išvardyti , 
šiuo aš dėkoju visiems bendrai, 
t a rdamas : tegu Augščiausias 
laimina Jūsų, Brangūs Gerada 
riai, gyvenimą ir Jūsų visus ge
rus darbus! Mes, sutelktomis 
jėgomis, nudirbome pirmąjį di
delį darbą. Maldaukim Augš-
čiausiąjį. kad j is suteiktų mums 
sveikatos ir palaimos įvykdyti 

VESTUVINftS NUOTRAUKOS Į 

Aukštos Rūšies Fotografijos1 

MCSfJ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Ine, 
EDVARDAS J. U L i a Sav 

4008 Archer Avenue 
Telefoną* v» r g jn ,a 7-2481 

• • • -

JARABAK DRUGS 
Utttth & Mair Phone L II. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES Bl'ILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
flLNA& PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ 

• • v M* i KNKIAKA I 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 21 d. 6 v. 30 min. vak. 

skaito kun. Dr. A. Kaltini* tema: 
Spaudos tarnyba tautai. 

Spalio 21 d. 7 v. 30 min. vak. 
skaito redakt. SI. P.eži, tema: 
Šiandieninis Amerikos dienraštis. 

Spalio 23 d. 6 v. 30 min. vak. 
skaito Kun. Dr. J. Juška tema: 
Nepriklausomos Lietuvos laikraš
čiai. 

Spalio 23 d. 7 vai. 30 min. vak. 
D. NarutavičiatS vadovauja praty
boms rašyti žiniai. 

Spalio 25 d. yra pramatyta In
stituto ekskursija i Herald Ame
rican redakciją, vadovaujant red. 
St. Piežai. Del ekskursijos valan* 
dos susitars jos vedėjas su insti-
iuto nariais. 

* 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija ir radio ge 

riausiomis i&simokejimo sąlygomis! 

Enjoy a housefui of heat with to little fuel -
Furnaco votume heat for fhe price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

^ ^ J P A T ! N T I D # A U T O M A T I C 

OIL o. GAS HEATERS 

GAUTA NAUJI i \ l Dl NI \ 1 : 
DAINUOK! Dainos vienam ir 

dviems balsams su fortepionu, iš
leido Jonas Gvazdaitis, Newark, 
N. J., 1952 m. 18 psl $2.50 
LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS, I 
tomas, M. Biržiška, išleido Lietu
vių Dienos, 1952 m., Los Angeles, 
California, 240 psl $3.00 
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ ŪKIMAS, 
Jieva Simonaitytė, III leidimas, iš
leido Baltija, Toronto, Canada, 
1952 m. 437 psl $3.50 

More ond hotfor h#et» »v< 

•-

•M^^ę^\^€^ 
8«į#ifĖODY tf#WT-fl~0Htt SIEOU8 HAS IT-

'oit* ?o w t »ono*Of TH§4<M«> r ioo* 
. u . * . ^ . . ! , . , . - — . ! 1,—d^.įy.i 

KLAIDŲ ATITAISYMAS 
„Draugo" knygų kataloge, tūpu
siame Šeštadieni, spalio 11 d., 1952 
m., nr. 239, įvyko dvi klaidos kny
gų kainose. PAKLYDĘ PAUKŠ
ČIAI, I dalis, kaina pažymėta 2.00 
turėjo būti 2.20. AUŠRELE, kaina 
pažymėta 1.50, turėjo būti 2.25. 

Only Siegler's exclusive patented 
T W O - I N - O N I HIATMAKER does i t -
Comparo before you buy any heaterl 
*Every cent of your MONEY BACK ifyour neto 
Siegler heater doesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any other comparabl* $ut 
heater regardless of make or price! 
I I I VOUt NIAIItT 01*111 OI W«HI t l IOUt. Cf NTtAlIA, I I I 

For proot - make the Siegler 'MATCH-TEST' at yoo i d e a l e r -
Seo^the BIG 4 patonted INVENTIONS ind >lus featurosl 
W?»OPI<;At1H.OOH HtAi 3 CAKBON-fRIt llMNtRS S-POKCtlAIN 'NAMCI F1NISH 
>-lWO-l|4.0K**'HtAlMAXtB , 4 MSOHR-MAIIC UUAfT p CAl,r ItiON ČONSTRIKIION 

. . - . - -
SIUVAMOS MAŠINOS 

RASOM. MAsINftLES 
i;iiiinamoK puriausiomis salv^oml* 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 D S. Archer Blshop 7-10451 

Perku, ttttoo, elektrifikuoja! ĮL 

Vladas Klash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) nary a 

4-to laipsnio 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

1800-02 West 47th Street 
(kampas Wobd S t r.) 

Tel. - LAfayette -3-7771 
... , .:, 

*s 

i . 

-
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ĄL GET the U. S. Royal Mflster's exclus/ve Royaltex Tread —stop 
safe/y on slippery streets where tires never held before! 

JbL O W N the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely nn9wabl9 
to give you up to twice as many safe milesl • * 

. 

t 
• 

M0Wi for Your Present Tires! 
' 

We are allowing 
-

/ 

plos generous 

• 

oHowances for your present tubes 
t 

RLIN TIRE CO. 
1400 S0U1K MHUGAN Tcl. - TOster 9-2122 

& 

mm 

/ 

\ 
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DlĖTfiUStTS bRAtOAS, CHMAdo, iLtJttoiS < 

Ptnktadlenls, spalio 17, 1682 

PADĖKA 
GERB. COLLEGAT 

DR. A. MACICNUI 
už padarytą sunkią operaciją, v pakaly krautuves 
mano vyrui 

Broniui Kasakatfiui, 
ir rūpestingą jo gydymą, nuo
širdžiai dėkoju. 

Dr. Hinitč Kasakaiticne 

l*IUHH>S — OPPORTUNITIE8 

Pardavimui grosernS ir mėsos 
krautuvė. 4 kambarių butas už-

r:rrrrr;-CLASsmFJ AND HELP W A N T E D kffriiĮiųęvįnzs 
HELP WANTED — VYRAJ 

Ar domitės nuolatiniu darbu, ftva-

• - » • • • • • • • • • • • • • < 
• • - • • • • • • • • • • • • • •-« 

TlKI-P WANTE1> — MOTERYS 

YArds 7-8896 i 

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

SAUKITE: 
BIshop 7-9478 

GrosernS Ir mėsos krautuve. 4 
dideli apšildomi kambariai užpa
kaly. Prieinama nuoma, ilga sutar-

Poezija apie Kristų ~ 
Thomas Curtis Clark paruo

šė, o H. D. Clark išleido poezijos 
antologiją "Christ in poetry'\'tis/ Kaina $3,000. Parduok dėl 
Cia surinkti eilėraščiai, kurių s i ,Pn o s 8V*lkato8-
pagrindinė tema — Kristus. YArds 7 . i:; i 
Daugiausiai imta kūryba iš šio 
šimtmečio. 

Švedų teatras Chicagoje 
H. K. Naeseth pasirodė su 

nauju veikalu "The Swedish 
theatre of Chicago, 1868-1950". 
Autorė atkreipia dėmesio į te
atro socialinius bruožus Chica-
gos miesto istorijos eigoje. Bū
tų įdomus panašios rūšies vei-[ $1075.00 Custom, radijo ir šil 

PARDAVIMUI KEPYKLA 

Reikia kalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai 

LAfayette 3-96T4 

PARDAVIMUI 
»49 PORD'AS — CLUB COUPE 

kalas apie lietuvių teatrą trem
tyje. 

Skelbkites "Drauge" 
IKARO DARBO 

dytuvas. Labai gerai išlaikytas, 
vieno savininko automobilius. Ne
būtinai visus pinigus iš karto. 
Kreiptis — 6159 S. Ashland Ave. 

Pardavimu! aliejinis porins, gerume 
stovyje. 

IM w. flotu Plaoe 
VVIntuorth fl-5103 

! Pardavimui stokerls Ir kontroles, 
Vyras jieako dažymo, poplerlavimo, kaip nauji, kaina $56.00. 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUI 
Vlrfffnla 7-'2.120 arba 

YArds 7-IK03 

7157 S. Artesian Ave. 
\VAIhrook 5-0740 

r'LATINKITE "DRAUGĄ " i 

—^̂ — 
HFLP VVANTED — MOTERYS 

r ^ ^ 

\ 

rf 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo su saugia ateitimi? 
COMMERCIAL CREDIT CORP. turį keletą darbų dėl 

TYPIST — GENERAL CLERICAL 
Mes manome, kad tie darbai yra gera proga mergaitėms baigu
sioms ,High Sčhool. Šiek tiek patyrimas yra reikalingas ir pa
gelbsti, bet nebūtinas, mums bus malonu padėti mergaitėms 
pradėti darbą tinkamai. i 

Kaip dalis „nationwide" organizacijos, mes duodame atlygini
mą sulyg gabumais. Nuolatinis atlyginimo padidinimas. Daug 
galimumų pažangai, atostogos apmokamos, gausūs darbininko 
priedai. Bet kaip mažas vienetas didelės kompanijos, jūs galėsite 
džiaugtis dirbdami draugiškoje, giminingoje bendrovėje malo
niose aplinkybėse. Atvažiuokite arba skambinkite dėl pasitarimo 

COMMERCIAL CREDIT CORP. 
1525 E. 53rd St, 10 aukštas Mldvvay 3-3440 

Ar jūs esate susdomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? 

Mums reikalinga 
STENOORAFfi 

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

H. C. CHRISTIANS CO. 
1325 West 15th Street 

CAnal 6-7500 
t* 

~ 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitimi? Turime ke-
ctą vietų dėl — t 

t STENOGRAPHERS 
• DICTAPH0HE 0PER. 
• RELIEF SWITCHB0ffRD 

0PERAT0R 
• GENERAL CLERICAL . 

(Will consider beginnei) 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos. & dienu savaltff. Oera trans-
portadja. Šiandien saukite 

• « 

PKRSONNKIi MANAGER t— 
H Ay mark et ( l •:; l 

f-la yru nuolatinis darnas sąžiningai 
moteriai. 

PagelbininkS BUHALTERE 
Patyrusi, bot priimsime \n Išmokyta 
pradedančia. Malonios dnrbo sąlygos. 
Jvairios pareigos jskaltnnt masinrafttj. 
B d, 40 vai, aav. - gausils priedai 
iškaitant uumnkumu.' ligonine. Suu. 
klte arba pamatykite Mls« Ourr. 

F0RMAH MFG. C0. 
5353 So. State St. 

<>\uiiuiii 4-:t(too 

Turime nuolat inj darbą gublui 

STENOGRAFEI 
įteikia patyrusios, bet imsime pra
mokusią naujai pradedančia. Mulo-
n l l s darbo sąlygos, jvairios pareigos. 
5 dienų suvuitS. Gausfis priedai dar
bininkams. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu — i 

ALCON METAL PRODUCTS 
CO., INC. 

1750 N. Kimball * 
BElmont 5-5030 

HKLP WANTED MOTERYS 

TYPISTS 

— — . 

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. IŠmokydm dirbti prie 
ADDRESSOGRAPH MACHINE. 5 dienų savaitS. Pilna eilS 
priedų. Matykite arba telefonuokite Mrs. SMALL. 

1401 W. Jackson Blvd. SEeley 3-1045 
s, 
3s 

G I R L S need at once 
LIGHT FACTORY WORK. STEADY JOBS HOURLY 

RATE. EMPLOYEE BENEFITS. (SEE MR. BONNEY). 

CARL GORR C010RED CARD Inc. . 
3837 W. Roosevelt Rd. 

į Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 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 — 

INIAND STEEL CONTAINER CO. 
6532 South Menard Tel. POrtsmouth 7-8100 

^v 
fe? 

S, 

Assistant shlpping 'clerk, typlng is 
requlred and billlng* experience. Per-
manent. 5 day — 40 hour week. 
Go* l starting salary and good work-
lng condltions. Hospitalizatlon and 
Insurance plan. 

See Mr. Jacobsen 
KOPPERS CO. 

3900 S. Laramie 

BIshop 2-1720 

or TOwnhaU 3-8100 
" 

m II i •mmmmmmm i '• • » ••!•• • 

Delco Radio Div. 

General Motors 

NEED 
MEN and WOMEN 

orr m 

BILL K'S 
^T. A Mrs. Wm. Kareivai? 

* * / « 

Savininkai 

ŠSS* 
. * « * 

V 

Jei mes ^*"v^T'Sl 
patenkiname Šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
uatenldnti jfisų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

t LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S , 
Didelis pasirinkimas 

* i t i* "**>>̂  Importuotą 

i 

ASSEMBLERS 
INSPECTORS 
MATERIAL HANDLERS 
ST0CK MEN 
LAB0RERS 
MACHINE 0PERAT0RS 
ANALYZERS 
TĘST E0UIPMENT C0N-
STRUCTI0N 
TOOL and DIE MAKERS 

5750 W. 51st Street 
/ 

POrtsmouth 7-3500 

Northwest manufaeturer has per-
manent openlngs ln several depart-

'ments. Clood oppoitunlty for advanefi-
nient for beginners. Modevn offlce, 
totiKenial vvorklng- eonditlons. 

Ihirv Metai Products 
2649 N. Kildare Ave. 

Turime keletą vietų gabioms 
moterims 

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

RIVAl PACKING CO. 
4500 S. Tripp 

LAfayette 3 0500 

HELP WANTBD MOTERYS 

Jverttnaml? 
Tuojau pat. reikalingi darbininkai 

.BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

Ar domit** nuolatiniu darbu BU už
tikrinta ateit im? Tuojau turime, vieta ; rloje dirbtuvėje, kur darbininkai yra 
dl l 

TYFIST — General Clerlcal 
Malonios darbo nąlyfOfl( Jvairlon pn-
ii.lnos, R dienų savaite. Ims naujai 
pradedančių dirbti. Kreiptis asmeniš
kai arba teUfonu — 

ART PVBMNHINfl COIVTPANY 
2RO» XV. Cermak Iload 

BIshop 7-r, lno 
Bendri darbai kartu su ..sbipping' 

Dirbkite arti namų, sutaupykite ke- Patyrimas n.l.ntinus. Gerus darblnin-
iione« laika bei išlaidas. Turime yletj kus iAmokyHi.ne. R"» kiek ir antva- D i e n o m i 8 darbas ir akordinis 
j g j l.i i i ' l / i I I . K r e i p t i s — 

T Y P I S T - BIIiLHR 
Pageidaujame patyrusios, bet imsime 
gabia, naujai pradedančia. f> dieni, sa
vaite. Malonios darbo sąlygos. Maty
kite M r. Johnson .šiandien asmeniA-
paslkalbejimui. 

G. H. HAMMOND CO. 
4ftftl S. Ručine 

"DRAUGAS" AOENCY 
55 E. WaMhington St 
Tel. DEarborn 2-24S4 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6640—7-6641 

HELP WANTED VYRAI 

BEEF B0NERS 

Jei jieškote nuolatinio 
darbo, švarioje dirbtu
vėje, kur darbininkai 
yra įvertinami, tad 

M U N T Z ' 
.turi jums darbo 

ASSEMBLERS 
ANALYZERS 

ELECTRICAL TESTERS 

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

1000 Grey A v e . 
Ą Evanston# 111. 

Dflvis 8-4610 
SHeldrake 3-1828 

Wo have several immedlate 
openlnjęs for 

TYPISTS 
Kxperleneed, but wlll eonslder alert 
beRinners. Fleasant workinjf eondi
tlons. Llberal employee beneflts. I'er-
inanent. Apply 6v eall M r .Nels»>n 
for personai intervlevv 

Hammond Instrument 
Co. 

4200 W. Diversey 
SI'NIIK 7-4040 

—— " Tuojau reiknlinga 
C IJ E R K 

Turi būti gabi prie skaiMavlmų Ir tu- i 
rl mokėti .mašlnrafttj. Geros darbo 
salyfros. Jvairios parelfros. Tinsime ga
bią naujai pradedančia dirbti. Kreip 
tls asmeniškai arba telefonu. 

OLENDKNNINO MOTORWAYS, 
INO. 

2400 S. Loomis 
OAiuU 6-3611 

Ar you looklnjc for a goo i perma-
nent Job, with a good salary, amonfc 
friendly people wlth pleasant vvork
lng condltions — in your ovvn nelgb-
borhood. We need experleneed offlce 
glrls wlth typlng and gcneral all 
around offlce ablllty. 

S H E R M A N Paper 
Products Corporation 

2245 W. Pershing Rd. 
OUIntAe 4-7200 

Asslstniit iMHnkkeepcr 
Permanent 6 day 40 hour week. Good 
..i;u i mr. salary ejccellent workinK eon 
ditlons many employee benefUs. Hos
pitalizatlon Paid vacatlon. 

See MLHH Gormun 
KliF.KN STIK PRODUOM, INC. 

2011 S. Indiana Ave. 
< ' M u i l u l 5 - 0 0 4 1 

T Y P I S T — 

GENERAL CLERICAL 
ui 

Nuolatinis darbas sąžiningai jaunai 
moteriai. Malonios darbo salyfros, J-
valrlos pareigos. 6 dienų savaite, 
daug priedu. Imsime naujai prade
dančią dirbti. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

THE DELTA POWER TOOL 
3930 S. Winchester 
LAfayette 3-6673 

č ia yra nuolatinis darbas gabiai jau
nai moteriai. 

MAŠININKEI — 
Bendram raštines darbui 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos Jskaltant kasininkes darbą — 
gausūs priedai: priimsime ir prade
dančią darbą. Ateikite arba saukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. (Priima
me vakarais pasikalbėjimui jūsų pa
togumui. 

COMMONWEALTH LOAN CO. 
4013 Milwaukee 

Kambarys 307 Mr. Dorlac 
AVenue 3-0443 

HELP WANTED VYRAI 

A. C. WEBER 
216 North Canal St. 

' • — 

Tuojau yra darbo 

ASSEMBLERS 
ANALYZERS 

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

M U N T Z 
1000 Grey Ave. 

Ev.mston, 111. 
Dflvis 8-4610 

SHeldrake 3-1828 

EXPERI£NGED 
• Mattress FUlers 
• Khlpping & reopdNriag Hustlers. 

Steady. Qood pay. Pald vacatlon A 
Itomm, lntervi»'\vs bet\veon 9 a. m. 
and I 1 a. m. 

SI<:ALKV MATTRBftfl CO. 
»o:i N . l ialHtni 

SHIPWRIGHTS 
WOOD WORKERS 

and 
LABORERS 

U. S. Navy Minesvveeper 
Program 

HENRY C. GREBE & CO. 
3250 N. Washtenaw 

darbas. Unijos „scale". Ateiki
te pasikalbėjimui j Employment 
Office. 

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

M E N 
TRANSFORMER-
' WINDER 

MACHINISTS 
2nd SHIFT 

Some experience necessary 

ASSEMBLERS 
No experience necessary will 

train. 
Excellent working condltions. 

APPLY: 

General Electric Co. 
4360 West 47th St. 

Štai nuolatin? vieta grablam 
IiAIH>RATORI.IOS AKiKTKNTI'f 

Geros darbo HalyjcoH, beftdrovta prie
dai. Nepaprastai Kerą progra .sąžinin-
y~.nu pa . s iUi i lh r - j i in i i i 
telefonu pa« Mr. Krmli I k 

Mi:T-L-w<>on ooitr. 
0755 \V. r.Mh 

l'Ortsnioutli 7-HU'O 

IANUOMUOJAMA 
išnuomojamas F> kamb. butas, ne-
iipstiitytas, Karu apsild. Pageidauja
ma vidutinio tOrtfi pora. Kreiptis pir
mumo augsto — 

«ia» s. T*n.Ti st. 

Turime nuolatini darbą gabiai 

BUHALTEREI 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos. Proga vartoti savo Iniciatyvą. 
5 dienų savaltS. Geras pradinis atly
ginimas. Skambinkite šiandien — 

SERVICE DAIRY 
PRODUCTS 

Mlchigan 2-5950 

Turime darbą su gerom progom, są
žiningom jaunom moterim i 

STENOGRAFfiM 
Pageidaujame patyrusią bet imsime 
ir nramokuslas naujai pradedančias. 
Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos. Gausūs priedai. Geras pra
dinis atlyginimas. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu pas Mr. Baruch. 

BREMHER BROS. 
901 W. Arthington 

MOiWM 6-6870 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

Mnrrled men 20-40 for drum snnding 
We neod at once only good steady 
reliable workers who want perma-

Ar domitės nuolatiniu darbu,1 "ent employment for year round 
vvork. Apply in person 

švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? Mums 
reikia 

DIE SETTERS & 
TOOL R00M SUPERVIS0R 
Turi būti gerai susipažinęs su visais 
TOOL ROOM darbais, turi būti pa
tyręs Tool & Dle Doslgnlng. Augš-
čiausias atlyginimas geram vyrui. J-
valrūs darbininkų priedai. 

Kreiptis — 

Rock-Ola Mį. Corp. 
800 N. Kedzie Ave. 

i 
„The friendly place to work" 

IŠNUOMOJAMAS švarus mieg. 
kamb. Vienam asmenini. 

5542 S. Talman Ave. 

REAL IOSTATE 

$1,000 IMOKFTI 
5 ir 6 kamb. 2-ji). augstą mfirinis 
namas. 2 autom, garažas. (VntiaUnis 
apšildymas. Hflsys. I Visi putogumai. 
Abudu l)utus pirkęjas gali tuoj už
imti. Kuiną pigi — | l t , » 5 0 . 

Saukite p. SANGAILA 
liAfayetto 3-3."»00 

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

Pardavimui jsigyvenęs tavernos l>iz-
ni8, vieno savininko per 2 7 metus, 
kartu su namu — du augštai ir ril-
sys. Geroje Chlcagos apylinkėje. Pil
na kaina $18,00it 

Nuosavybe su pajamom — viso 7 
butui. Gerame' stovy. Tuojau galima 
užimti 6 kamb. butu. Kaina $ 12,500. 

Skambinkite po i vai. po pietą 
OLtfMde 4-oo:to 

1 % auk.štų. 7 kamb. medinis namas: 
dideli kamb.; cementinis pamatas; 
krosnim apSild., aliejum; didelis au
to, karsto vandens šildytuvas: gara
žas; 60 p£du sklypas; arti 111 St. 
ir Kedzie. Kaina $8,700.00. 

JOS. B. PAIMQUIST 
10430 S. Morgan St. 

BEverly 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. 

.1 

Tuojau pat turime keletą vietų bend
riems fabriko darbininkams 

GENERAL FACTORY 
WORKERS | 

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

BRYANT ELECTRIC CO. 
1718 W. FuUerton 

BUckingham 1-8778 

AMKK1CAN AKCHKKY CO. 
Olarundon Kilis. UI. 

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

Galite tuojaus gauti darbą 
Mašinų Operatoriai 
Polishers & Grinders 
Bendros Dirbtuves Darbininkai Kreiptis po 6:30 v. v. arba visą 
Geros darbo sąlygos, švari dirb- dient* š e š tad- "* sekmad. 
tuve. Gausūs priedai. « 

A t e i k i t e : 

ARNOLD SCHWINN CO. 
1718 N. Kildare Ave. 

— , 

7903 INDIANA 
2-jų auRstu. mūrinis namas. Pajamos 
iš S-ju buty. Stokerls, karštu vand. 
apšild. Langams setreies, žieminiai 
langai. Namas puikiame stovy. S au
tom, mūrinis garažas. Žemi mokes
čiai. Platus sklypas. Kaina $22,000. 
Saukite savininką — 

TRlangle 4-041? 

HEI.P WANTED WRA1 

/r 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Ar jieškote nuolatinio darbo kur darbininkai yra įvertinami? 
THREE DIMENSION CO. 

turį jums tokį darbą 
PUNCH PRESS OPERATORS 

Dienin6s ir naktinės pamainos. Geras pradinis atlyginimas, 
automatiški pakėlimai. Apmokami šventadieniai ir atostogos. 
Kreipkitės šiandien asmeniškam, pasikalbėjimui. Reikalinga kal
bėti ir suprasti bent kiek angliškai. 

THREE DIMENSK >M CO. 
4555 W. Addison 

mA 
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Penktadienis, spalio 17, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIfi 

VIEŠA PADĖKA 
Jonas Sava, Europahjelpen, per 

Dramen, konnerudkollen, Norway, 
1952-X-1, rašo: 

"I& taip kainuotos, šaltos ir kie
tos Norvegijos, kuri mane, kaip 
invalidą, dabar globoja, bet mano 
rytojui nieko neželdina, su lietu
višku nuoširdumu reiškiu giliausią 
viešą padėką mano likimo neuž
mirštamam draugui p. A. Girkšui, 
kuris, jam rašytą mano laišką 
įteikė kun. St. Santarui, buvu
siam Seligenstadt b. VVurzburg lie
tuvių D. P. stovyklos klebonui, o 
jis laiško ištrauką su savo paaiš
kinimu paskelbė "Draugo" Nr. 
201, tuo kreipdamasis į mane pa
žįstančius zeligenstadtiečius šalpos 
reikalu. Sis pagalbos šauksmas ne
liko tyruose šaukiančio balsas, nes 
d o s n ū s l ietuviai per p. A. Girkšą, 
kun. St. Santarą ir p. J. Truškūną 
paaukojo 172 dol., kuriuos kun. 
St. šantaras man atsiuntė Norve-
gijon. 

Taip pat giliai dėkoju visiems 
savo aukcmis mane prasmingai 
sušelpusiems asmenims, kurių pa
vardžių negaliu čia išvardinti, nes 
jų dar nežinau. 

ši parama mane įgalino įsigyti 
radijo priimtuvą, kuriuo kasdien 
klausausi Amerikos Balso, žinių ir 
muzikos, ir nusipirkti žmonišką 

. kostiumą, skrybėlę, šaliką, piršti
nes ir kaklaraištį. 

Už gera neturiu kuo atsilyginti, 
bet viliuosi mano aukotojams at
pildo Aukštybių rojumi ir mūsų 

. laisvosios Tėvynės rytojumi." 
Dėkingumą reiškiančiam Jonui 

Savai aukojo: Po $10: kun. Sau
lius L., Kazys Valaitis, %, Y., J. 
Janeliūnas, Anicetas Girkšas, Pr. 
Fabyonaitis. Po $5: kun. Tomas 
Žiūraitis, O. P., kun. Juozas Šeš
tokas, kun. X. Y., Kazys Babic
kas, X. Y., J. Valotkevičius, J. 
Ruokis, M. Senulis, Jonas Tamule
vičius, E. Norkebūnaitė, Jonas 
Juodeikis, Kazys Cinčius, I. J. 
Truškūnai, A. L. Telyčenai. Po $4: 
Ignas Pavilavičius. Po $3: kun. 
V. Katarfikis,'~ jonas Juodis, Ro

mas Sakas, A. Šakalys, A. Pet
rauskas, Stasys Lauraitis, Pranė 
Laurąitytė. Po $2: St. Gajauskas, 
E. Kušleikaitė, J. Stumbras, Pet
ras Kiškūnas, Pranas Račiūnas, 
Jonas Audėnas, Jonas ir Rožė Ti
jūnai, Vanda Prunskienė, Balys 
Narbutas, Antanina Miekuraitė, 
A. Andriušaitis, Ed. Leleiva, P. 
Babranskienė, A. Cesnulis, Pranas 
Gustas, Alg. Reivytis, Mykolas 
Pnanevičius. P o ~ $ l : B. Lungys, 
Vitalius, Emilija Kontauskienė, 
Jonas Janevičius, Juozas Senkus,, 
Antanas Grinius, Mikas Mažeika. 

Lietuviai, dirbantieji Automatic 
Transportation Co., paskyrė iš sa
vo būrelio šalpos kasos $10. Be 
to, aš užprenumeravau dienraštį 
"Draugas" vieneriems metams ir 
sumokėjau $11. Aukotojai prisiun
tė aukų viso $206. Rugsėjo 16 d. 
per Amalgamated Trust & Savings 
Bank Jonui Savui pasiųsta $172. 
Likusieji $34.00 tuojau, bus pa
siųsti, nes jie buvo vėliau gauti. 

Visiems geraširdžiams aukoto
jams sušelpusiems lietuvį, mokyto
ją, karininką ir kacetininką ,Joną 
Savą reiškiu nuoširdžiausią padė
ką. — Kun. St. šantaras 

Pas šachmatininkus 
ŠACHMATŲ MfiOfi^AMS! 

š. m. spalio mėn. 18 d. 7 vai. 
vak. R. Estkos prekybos namuose 
1635 W- 63-ji g-vė, Chicagos lie
tuviai šachmatų mėgėjai pradeda 
š. m. žiemos sezoną. 

Kviečiami visi Chicagoje gyve
ną lietuviai šachmatų mėgėjai gau 
šiai dalyvauti. 

Programoje numatyta: šachma
tų Sekcijos vadovo rinkimai, pra
dėti klubo individualinį turnyrą, 
aptarti dalyvavimą tarpklubinėse 
šachmatų pirmenybėse ir t.t. 

VI. Karpušk i, 
šachmatų Sekc. vadovas 

PRANEŠIMAS 
Seserų Kazimieriečių Rėmėjų' 

IMI-JOS SUSIRINKIMAS 

įvyks sekmadienį, spalio 19 d. 2 
vai. po pietų. Akademijoje. Visų 
skyrių rėmėjos prašomos dalyvau
ti. Išklausysime raportą iš praė
jusio, pikniko, taipgi bus „sočiai' 
po susirinkimo, vasaros darbus už
baigus. 

A/Nausėdienė, pirm. 

N 

ur 

AIA 
WALTER M .AKI JOsll S 
Gyvono MM»7 So. Rubl* St. 
Mirt Spalio U), tr«:čia<1., 1962. 

4:2<i vai. popiet, HUlaukcH G4 m. 
GiniC Lietuvoje. Kilo ift Šiau

lių apskričio, Pusuaviea paiupi-
JOH, I tu r:,;i i h 1.1 k u l m o . 

Amerikoje išgyveno 4H m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona — Ona po tovaiH L&BUt-
kiuU>; 2 nū mis — • Jonas marti 
Delta, Antanas ' marti Patrieia; 
2 dukterys — Stella A mąslius, 
žentas Stovo, Ona Moskus. žen-

'tus Joseph; 3 anūkai; Ivogerka 
Stukonts, Jos vyras ;<"rank; se
sers valkai, Antanus Ir J)ominik 
Grr.čius ir kiti giminės draugai 
ir pažjstaml. 

l 'rlklanse prio Susivienijimo 
Brolių ir Seserų 

Kūnas jv.Survotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. 18 St. 

Laidotuves J vyks seatad.. spa
lio 18. II koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydStas j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių., ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielų. Po pa
maldų bus nulydelus J 8v. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
te rys inaivk>s, /.eutai. anūkui, 
švogirka, sesers vaikui Uj kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Te l SK. 3-671 I. 

A. A. i 

JONAS ATKOCAITIS . , 
Gyveno 6104 Archer Avc. Tel. HEllanco 6-6714. 
MlrG spalio 16 d., 1962, 8:10 vai. vak. sulaukęs pusCs amž. 
GlmC Lietuvoje. Kilo is Tauragės apskričio, Eržvilko parapijos, 

Hutaiėių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame, nuliūdime žmona Petrcnėlo (pagal tėvus 

Karė.lauskaltft), duktG Albina Jarsombeck, žentas WUllam, anūkas 
Hussell, brolis Antanas, broliene Petron616 ir jų fteiina, (gyv. JUton-
tello, Mass.). fivogerts SimonasVUmantas su Šeima, brolionė Pero-
nelė. AtkočaltlenS su selina (gyv. Novv Yorke), trys pusseseres: Ona 
SudoikU-nė. Petronei! DanuslonS Ir Ona BalnjonlonS ir jų ftolmos. 
pusbrolis Juozapas žlčkus su Smirna, giminaite Kotryna 2ičkus, kiti 
giminės, draugai ir pažj.staifil. 

Priklausė Jį^ctistučlo Pašalpos Klubui. 
KUnas pašarvotas l 'etkaus koplyčioje, 681.2 S. Westc»n Ave. 
Laidotuvės jvyks plniiad., spalio 20 d., is koplyėiotj S:30 vai. 

ryto bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo Paneles Syenč. parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionles sielų, Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines. 

Nuoftlrdžiat kviečiame visus: gimines, drauKus Ir pažįstamus da
lyvauta šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Žmona, Duktė, žcnUts, Anūkas. Brolis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius, A. Petkus Telef. GKovehlll G-0142 

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

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

J- mm \ 

Bud riko Krautuvė - / 

NAMAMS RAKANDAI 
visų geriausių išdirbysčiu: 

Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos, 
Mašinos, Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir anflengvų 
išmokėjimų. v 

JOS- F- BUDRIK. inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais iki vfilumos. 
Nedaliomis uždaryta 

nudriko Hadio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. 16 stoties WHFC, 
1450 kilpcycles. 

NUO UŽSISENfcJUSlŲ 
Skaudančių Žaizdų 

IK AT V IK V/ ODOS LIG JĮ* 
\ 

Tie. kurie kenčia nuo SKNi.' AT-
VIKI; Ir SKAUPŽIŲ ŽAIZDŲ, JU 
negalt ramiai sed6tt Ir naktimis mie 
goti. n»>8 Jų už»ii*jn6 justos žaizdok 
aležtl Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą* ir akaudejima senų a t 
virų ir skaudančių žaizdų. uždSklt* 
DIKM'I/) Ointment. Jo g y d o m o h 
ypatjbSt palengvins jūsų skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak-
t}. Viirtoklto JJ taipgi nuo skaudžių, 
nudegimų. Ji* taiuKi P ^ * » n * n ' ! * t 
Jimą ligos, vadinamos PSORIASIS 
Talpai pasalina perftejlma Ilgos, vadi 
numos ATHl.KTK'S * « £ . »u»tąM<i 
džiovinimą odos ir Pen>»y*»nia. tarp 
Pir.ičių Ji* yra t inkamas vartoti nuo 
džlŪHtančios ir suskilusios odos JU 
yra gera gyduole nuo visų tSvirSlnių 
odos ligų. LEOULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusiu, perstamų i r 
niežlnfllų kojų. Legu-
lo Ointment yra par-
duoihimaa po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money 
ri 1 — 

LEGDLO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, UL 

MUlberry 5-3694 

*w—*wm Maa«raa«w 
-r-
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J O N A S BACEVIČIUS 
Mie- spalio 15, 1952, '2:45 

vai. ryte, sulaukės pns§s am* 
C'.imo Lietuvoje. Kilo ia pilkių 

apskru'-io, LukMų parap., liau
dinių kaimo. 

Anvcrikojo išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Agota, pagal t6vus Sruo-
giniutO, pagal pirmą vyrų Stan
kevičiene. 3 dukterys Ona, Ma
rijona Seroll. žentas Juozapas, 
Kleanor Krishuek, žentas Paul, 
SQUUH Jonuti, 4 podukros Lier-
nice Motei, žentas Miehael, Au
na Ounaka, žentas Theo<loii', 
Nellie Kania, žentas Juo/.apas 
ir Uutli Stankevičius, posiinia 
4uo»i|>as ir marti Hlancho 
(Hinghampton, N. Y ) . IS anū
kų, brolio sūnus Antanas Hace-
vicius, brolio dukterys Agota 
Hazgaitia ir Magdalena k a r a -
sauskiene su šeimoms, pussese
res, pusbroliai ir kltoa gimines. 

Priklausė Šv. Antano, Susi
vienijimo Brolių ir Seserų |,iot. 
iv t 'hieagos Lietuvių Diaug. 

Kūnus paAarvotas namuose, 
Zb'i W. 47tli St. 

Laidotuvės jvyks aeltadlenL 
spalio l S, IA namg X:30 vai. 
ryto ryto bua atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyėiij. kito 
riojo jvyks yeduUngoa pamaldoi 
už velionles, sielų. Po pamaldų 
bua nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapinea. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Aioso laidotuvėse. 

Prašome geliu nosiųstl. 
Nuliūdę: ftmoiui, «tukt<-r.vs, 

sūuus, poduki<os, Įsjsūnis, anti
kai ir gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. YA 7-3401 

"*± • » ! -,inwmj — 
DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

mm 

m ̂  

CECILIA MARTINAITIS 
OuA.VCAI'lfi 

Gyveno 2546 W. 45th Street 
Mirė spalio IG d., 1052, 8 

vai. ryto, sulaukus puses amž. 
OimS Lietuvoje. Kilo iš Tau

ravus apskričio, Bartininkų pa
rapijos, Patokšlių. kaimo. 

Amerikoje lagyvouo 40 m. 
Pasiliko .dulolianio. nuUiūdinio 

duktė Ann^žentas jerome Ada-
siuk, du sunūs: Krank, mart i 
Valarle Ir Stanley, marti Ann, 
koturi anulsal, aesjjo Julla Kas-
tonia, švogoris Jonas^ Ir jų Sei
mą, pusbrolis Petras Oronzio su 
fteima, įvogeria Kazimieras Mar 
tlnaitis, kiti glminčs, draug.il Ir 
pažjatami. 

Kūnas bus paAarvoias ponkt. 
fi vai. vak. John K. Kuideiklo 
koplyčioje, 4:i3o S. ra'.ifornia 
Ave. 

Laidotuvča jvyUs plrmadionj, 
spalio 2n d., IA koplyčios 8;Au 
vai. ryto -hus atiydčta j Ne
kalto Prasidėjimo Paneigs sv<\ 
parapijos bažnyčią, kurioje j -
vyks, gedulingos pamaldos u\ 
veliones sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kap. 

NuoAirdžlal kviečiame visus: 
Kilniuos, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Alose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, cen
tas, Marčios, Ankal, Se.-uo Ir 
kiti ų imino . 

Laidotuvių direktorius .lo'in 
!•'. KudeikiM. Tel. Y A 7-1741. 

A. A. 

ANUFRAS M. PAUKŠTIS 
Gyveno 4428 SQ, CaMfyTnia Avę. 

Sukako jaU'kiveji metai kaip negailestinga mirtis atskyrė iš 
gyvųjų tarpo mūsų mylimą vyrą. ir brangų tėvelį. Netekome 
savo mylinio aJsmens spalio-Oct. 18 d., 1950 m. 

Buvo gimęs Lietu/oje, Linkminų parapijoje, Antąlksnos kai
me, Vilniaus gubernijoje. 
• Nors prabčįfo jau dveji metai kaip mūsų tarpe jo nesiranda, 
bet žaizdos, kurias tavo mirtis paliko mūsų širdyse, niekados 
neužgis. j,-» 

Liūdnai atminčiai mūsų, brangaus, vyro ir tėvelio bus atlaiky
tos gedulingas S v. Mišios spalio 18 d., 8 vai. ryto, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke. 

Kviečiame visus gimines pažįstamus ir kaimynus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Anufro 
sielą. ( 

Nuliūdę: ^mtuia Marijona, sūnus Jonas, marti Lillian, duktė 
Anastazija, žeujas Kazimieras Badke ir anūkai. Lietuvoje: Sesuo 
Lucija ir švoueris Kazimieras Kukas su šeima. Brolis Silvestras 
ir jo žmona Orasilda ir šeima. 

| 
I l " 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota ii lunkiųjų 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, VEDfiJAS 

Abiejų kainos r>o $OQ-0t 
Nereikia įmokėti w O 

>i RJRNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD „įį^tV^Ave. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki S 

TELEVIZIJOJ BEI RADIO PAJRDAViMAS IR TAISYMAS k\m Mm mm 
JJ (gual i f led engineers* service) 

'120 <* fįnįttūdi Vtrpot nUntihe 6-MfO 

• 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRVS MODERNIOS ^OPLYCIOS 
4605-07 South Hermitage flvenue 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DIENA 1" NAKTĮ 

8 E = 

I 

* • 
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Dviejų Metų Mirties Sukaktuves 

A. A-

JONAS ŠVABAS 

-a oi o 

f 

IN'J U f. f O 

u'piofitable reminder 

open a savings account 

ihis rnonth 

Gaukit du gerus uidarblua 1casm(et 
Už îkriukit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

CtaUėkit su $1 • PridekH kiek norit* 
,ka4a moriU 

t 

• 

KUR1ANAMAS A U f M U S 
AptunuiiijuiiH- pirliilŲ <'IMV«K4> 

Aiitju.s Ki-o«nima ii aontralioTul ap-
ftildymuh i'unktualus putui na\ iinua. 

, Tel. LAfayett« 8-0309 
Vakarais HEmlock 4-62G4 

Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
ia mūsų tarpo mylimą vyrą ir brolį. 

Netekome savo mylimo spalio 14 d., 1950 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už-
i mirati. Lai gailestingas Dievas suteikia jara amžiną atilsį. 

• 
Mes, atmindami jo liūdną pasitraukime is mūsų tarpo, už

prašėme gedulingas šv. Mtfias (su egzekvijomis) spalio 18 d., 
8v. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, III., 7:30 vai. ryto. 

Kviečiame visus giminesi, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono sielą. Po pamaldų kviečiame atsilankyti į parapijos 

. svetainę. . » 

N,uliūdę: Žmona Elena, Sesuo, Krolis, Svogęrls ir kiti gi
mines. 

3E 

ANIHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

n 
6312 SO. WESTERN AVIL 

CHICAGO, EUL 
1410 S. 50t* AVE. 

CICERO, UJL 
GRovehill 6-9142 

HEmlock 4-2644 

TOwnliali 3-2109 

~ + 7 

j j a 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šsukiU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 AutomobUiams vieta 

Tiems, kurie gyTena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

SKKANTIKJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV IMRKKTORIU. ASOCIACUOS 

180( 

AND LOAN ASSOCIATI0N. 
0 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 

. T e l e f o n a s : HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nuo 9 ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Seštadieniaia nuo » vaL ryto iki 3 vai. p. p. 

EPUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MH. NEtgOM 
— savininko —• 

Si. Casimir Monunent 
Company 

3914 Wesi i l l th SJreot 
Vienas BJpkaa nuo, Kapiniu 

(Mdžlautiiaa Faininklama 
Plaoąu Pa*»brfnklma« Mleete 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

AIIIIHIIJHIM.I patarnavi
mas y r a teikiamas 
illrna Ir n a k t į . Itei-
kale saukite 
miuk JJL 

Mm turime kopi>« i;«.-
|{ô <hiii<J<> dalyse i r 
v i s, o s o Chicagos ir 
tuo jaus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACNAWICZ 
2814 VVest 2%d PLACE * TeL Vlrginia 7-6672 
10756 Š. MICHIGAN AVE. , PlHlm»n^ W » 0 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 Sout į 50th AVE., CICERO, ILL. %*L Q^ympic 2-1008 

^ImVIUS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREKT 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-lftll 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
108JJ1 S. RHCUKiAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

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

JURGIS F. RUDMIN " 
3819 S. UTUANICA AVE. ' Tel. Y Arda 7-1188—1189 

^ ^ JULIUS LIULEYIČIUS 
4348 S. CADIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7-0781 
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X Kun. Petrui Cinikui, MIC, 

„Draugo" spaudos direktoriui 
Chicagos T.T. Marijonų namo 
viršininkui, 17 d. sukanka 20 
metų kaip yra Marijonų kon
gregacijos narys. 

X The Bishop's Resettlement 
Committee, 228 N. La Salle St., 
Chicago 1, III., pajieško dr. Kęs
tučio Afginsko ir jo šeimos. Jis 
pats ar žinantieji tepraneša mi 
netam komitetui arba tepašau-
kia telefonu: ANdover 3-7080. 

X Soliste Alodija Pičifitė, pa 
lydima muziko J. Byansko, šį 
sekmadienį 3 vai. Lietuvių au
ditorijoje dainuos Balio Sruo
gos dainas poeto mirties 5 metų 
minėjime, kurį rengia Chicagos 
lietuviams Lietuvių Rašytojų 
Draugija. 

X Nekalt Prasidėjimo Sese
rų GUda spalio 19 d. 3 vai. p.p 
rengia bingo party Vengeliaus-
kų salėje, 4500 So. Talman. Bus 
gražių dovanų. Pirm. V. Gečie
ne, Kerulis, Petkiene, Navickie 
n§, Kaminskiene ir kt. daug dir
ba, kad parengimas pavyktų. 

X Antanas ir Antanina Vaiš
vilai, 6619 So. University, par
davė savo namą ir išvyksta gy
venti už kokių 65 mylių nuo 
Chicagos. Antanina Vaišviliene 
yra daug dirbusi Chicagos lie 
tuvių katalikų draugijose. 

, X Kun. V. Andriuška, MIC, 
atvyksta spalio 19 d. 3 vai. p.p 
į Tėvų Marijonų Bendradarbių 
5-tojo skyr. (Marąuette Park) 
susirinkimą, kuris įvyksta Šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos sa 
lėje. Prašoma narių gausiai da 
lyvauti. ' 

ARTI IR TOLI 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
i • 

I ŽINIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

Penktadienis, spalio 17, 1952 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Moderniųjų ginklų apžval

ga. L. K. S. „Ramove" Wor-
cesterio skyr. apalio 12 d. tu
rėjo susirinkimą, kuriame įdo
mią paskaitą: „Moderniųjų gin
klų apžvalga" skaitė pulk. Vėb
ra, atvykęs iš New Haven. Joje 
avečias moksliškai, remdamasis 
paskutiniųjų metų išradimų da-

0ID. BRITANIJOJ 

viniais, kalbėjo apie radarą ir 
jo tobulėjimą, apie bepilotinius 
lėktuvus — oro torpedas ir kt. 

J „Ramoves" valdybą išrinkti 
kpt. Zidžiūnas, J. Vizbaras, P. 
Babickas. „Ramove" nutarė 
tirauge su Tremt. B-nės valdy
ba surengti Lietuvos kariuome
nės šventės, lapkričio 23 d., pa
minėjimą. Šias žinias iš Worccs-
>rio atsiuntė J. Sūdavas. 

—A. Kavaliauskaite ir G. Če
kas, Worcesterio lietuvių bend
ruomenės nariai, spalio mėn 

— Vi geležines uždangos. 
Halligay Sutherland pirmoji 
knyga „Arches of the Tears" 
buvo išversta } aštuonias kny
gas. Paskutinioji jo knyga iš
leista šiais metais — „Spanish 
Journey". „B. Lietuvio" 39 nr. 
randame to autoriaus straipsni 
apie komunistų radijo propagan 
dą, pavadintą „Lėlės be kojų". 
Straipsnyje dr. H. Sutherland 
rašo: „Užsienio radijo translia
cijos iš Varšuvos, Sofijos, Bu
dapešto ir Pragos yra beveik 
identiškos su transliacijomis iž 
Maskvos. Klausytojai yra už
tvindomi Sovietų Sąjungos ma
terialinės pažangos statistikom 
mis. Šitos transliacijos yra niū
rios, nes joms stinga to, kas ga 

Paskolino kaulus, kad vaikas gyventu 
Linda VVetzel, Mr. ir Mrs. 

VVerner VVetzel duktė, 4148 N. 
Maplevvood, gimė rugsėjo 28 d. 
Belmont ligoninėje. Bet ši mer
gytė gimė su atvira krūtine, jos 
širdis buvo matoma. Jos šon-

Šiandienines kainos 
Lietuvoje 

Paskutinėmis žiniomis, Lietu
voje įvairių reikmenų kainos 
maždaug tokios *(rubliais): ru
gių centn. — 200, kviečių — 
250, bulvių — 45 , kriaušių kg. 
— 20, arbatos — 150, cukraus 
pagal kortelę — 15, be korte- nlnę. Ligoninės štabas mažai tu ' paaugštintų vietų pašto tarny 

ISkelta byla buv. pašto 
viršininkui 

Buvęs Cnicagos pašto virši
ninkas John Haderlein, kuris iš 

kaulių dalys buvb dingusios. Tą Pareigų pasitraukė rugsėjo 1 d., 
pačią dieną mažyte buvo par-Tk a i federalinė grand jury pra 

Trumpai iš visur 
— Aliejaus vamzdis. Brazili

joje iš Santos miesto į 8ao Pau
lo vedamas 18 colių aliejui va
ryti vamzdis. 

— 11,260 moterų armijoje. 
JAV armijoje birželio 30 d. bu
vo 11,260 moUrų, 1,200 iš jų 
turi oficierio laipsnius. 

— Bent darbotvarkė. Jung-
gabenta j Michael Reese ligo- .«*> įnvestigaci;* del pirkimo, ^ T a u i ų v i a u o t i n o g 8 e g i j o 8 

boję, buvo patrauktas teismo 
atsakomybėn už kyšių ėmimą 

lės — 30, sviesto — 24-32, laši-, rėjo vilties, kad Linda gyvens, 
nių — 20-30. Apdaro kainoj Dr. Saul A. Mackler nusprendė, 
taip pat labai aukštos: viduti- kad Lindos širdelė turėtų atsi- i š tarnautojų: Haderlein kalti 
nes rūšies suknelė — 300-360, rasti savojo vietoje, jei bus ga- n a m a s » kad jis paėmęs $2,475 
moteriškas paltas — 300 ligi 3,- Hma gauti normalių šonkalių. m paaugštinimo iš penkių as-

Tai reiškė persodinimą krutinės menv*- J a m ^ e s i a didžiausia 
kaulo ir šonkaulio, gauto iš ne- b a usmė 34 metai kalėjimo ir 
laiku gimusio kūdikio, vadinasi $30»650 bausntes. 
turėjo būti padaryta kūdikio 

dabotvarkėn jau prisirinko 65 
klausimai. 

000, moteriški bateliai — 50-
400, vyriški batai — iki 500, 
vyriškas paltas — 1,200, metras 
vilnonės medžiagos — 80-200. 
Kokios yra darbo normos 

Kolchozuose visiems dar-

krūtinės operacija, kuri iki šio' 
nebuvo daryta. 

Dr. Mackler laukė 11 dienų. 
lėtų žmogų suinteresuoti. Mes, ***** j ^ ^ ^ * ^ ^ . ^ T l M > Y » W ^ « ^ ; p i « p t t -

doti jų mirusio kūdikio krūtinės 
kaulus Lindos gerovei. 

sužinome, kie milijonų kubinių m o n o r m a PQ r i n i u P1ŪSU vie* 
pėdų žemės buvo iškasta prave- n a m ž m o * u i d i e n a i ' °»7 n a-

i d a n t Volgos Dono kanalą, b e t , d a r ž l * ravėjimo ir kaupimo 
pabaigoje išvyksta studijuoti • J y 1 / 6 ha, avižų vežimas— 12 ve-
' . . . , . •• Tll Q n _ i ten nieko nėra sakoma apie dar K «>«*"«* " •«**° medicinos į Šveicariją. Juos pa- bininkus, kurie statė * kanalą, a-lydint į tolimą kraštą, jų drau
gai T. M. M. Ratelio nariai drau V*. ™ *W* K a t lypmmus 
ge su Tremt. B-nės valdyba spa i r ™ ^^t ingumą. 
iio 4 d. surengė kuklų pobūvi „Neprasiveržia Iš uZ gOMZl* 
— atsisveikinimo vakarienę Mai, n g g uždangos radijo bangomis 

žimų vienam vežėjui su vienu 
mynėju per dieną, o žirnių — 
12-13 vežimų, linų klojimas — 
580 pėdų per dieną (kas minu
te po pėdą per 9 vai. 40 min.), 
7 vyrų brigada per dieną turi 

ronio parko salėje. Vakarienės -ir j u o k a s , nes jumoras nusmu-j nukirsti trumpakotėmis dalgė 
metu į išvykstančius tarė T. B 
nes valdybos pirm. L. Leknic 

ko ten iki žemiausio lygio. Kaip 
pavyzdi paimkime kad ir šito-

kas, J. Vizbaras, dali. Andriu-, ftą linksmą pasaką iš vieno rū
šis. T. M. M. Ratelio pirm. J . a ų magazino. Turtinga ir dikta 
Naikelis išvažiuojantiems prisi
minimui įteikė dovanėles — ben 
iros veiklos vaizdų albumus. 

X Jurgis ir Julija Pūkeliai, 
jų dukra Margie taipgi J. Pu 
kelio sesuo Agnės Petrauskie 
nė", buvo nuvykę aplankyti duk
relės sesers M. Almos, dirban
čios Gerojo SamaritieČio ligo
ninėje, Mont Vernon, 111. Toji li
goninė yra vedama seserų pran 
ciškiečių. 

X Bronius Siliūnas ir Jonas 
Mildažis atidarė parduotuvę. 
Naujai atsidariusi tų lietuvių 
maisto produktų prekyba „Rū
ta Foodmarket", 4600 S. Fair-
field ave., penktadienį ir šešta
dienį, ruošia įkurtuves — grand 
opening. Ta proga daugelio mai 
sto produktų kainos bus nupi
gintos. 

X Dr. Pr. Tarvydas su žmo 
na Liucija ir dukrele Vilija pra 
eitą savaitgalį praleido Chica-
goje lankydami gimines ir pa
žįstamus. Neseniai dr. Tarvy
das Missouri valstybėje išlaikė 
egzaminus ir dabar darbuojasi 
California mieste, Mo., kur ren
giasi atidaryti gydytojo kabi
netą. Lietuvoje dr. Tarvydas bu 
vo Biržų apskrities gydytojas. 

— Kazio Binkio „Atžalynas" 
*bus suvaidintas Detroite, buv. 
lietuvių svetainėje, š. m. lapkri
čio mėn. 8 d. Tuo norima pa-
cerbti velionis rašytojas, nuo 
kurio mirties šiemet sukako de
šimt metų. 

Šis vakaras ruošiamas De
troito Lietuvių organizacijų cen 
tro. Gautasis pelnas bus ski
riamas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. 

mis 2 ha rugių ir juos surišti 
bei sustatyti į gubas. 

Tik tiek darbo atlikus, gali
ma gauti ir normalų darbo at
lyginimą. Tačiau dėl normų di
dumo dauguma darbininkų jų 
neįstengia atlikti. Tuo būdu jie 

rengtą lėlę. Kai ji grįžta, nuste- vienos dienos atlyginimą pap-

amerikonė Tokio mokykloje da
lina mokinėms nuogas lėles. Ji 
pasiūlo premiją už geriausiai ap 

Spalio 9 d. ryte, po to kai bu
vo kaulai išimti iš mirusio kū-

Pirko 100 autobusu 
Chicagos susisiekimo Doardo 

pareigūnai pirko 100 autobusų, 
kurie varomi skystesniu gazu 
(propane). Tie autobusai kai
nuos $1,839,500. Nauji propane 
autobusai bus pristatyti sekan
tį pavasarį. Nauji autobusai už-

dikio lavono, šonkauliai ir k r * ^ ^ ™ ? C o a c h k°™Pani3<>-

busi mato, kad visos lėlės ap- rastai gauna už pusantros die* 

X Vajaus vakarienę, su pro
grama, rengia lapkričio 9 d. 5 
vai. p.p. šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų 2 skyr. Vyčių 
salėje. 

X Tretininkų Draugija ren
gia spalio 19 d. 2 vai. p.p. bin-'; . 
go party Svč. P. Marijos Ne-S ~ B I h * J o n a s Grajauskas. 
kalto Prasidėjimo parapijos s a - ^ 8 ^ 0 8 <!. netikėtai mirė 47 
, . . ,metų Jonas Graiauskas, kuris 

I buvo gimęs Carfine, Škotijoje. 
X Ed. Krause (Kraučiūnas), Velionis buvo ramaus būdo ir 

Notre Dame universiteto atle- s u visais gerai sugyveno. Rug-
tikos direktorius-, dalyvaus lap- 8 § j 0 g a. rytą gerai jausdama-

rengtos vienodai — kimonais. j nos ar net dviejų dienų darbą. 
Kiekviena lėlė, tačiau, turi po 
nutrauktą galūnę. Vyriausia mo 
kine paaiškina: ,,8ios lėlės pri
mena, ką amerikiečiai padarė 
su mūsų kareiviais japonais". 

— 5.000. Pasirodo, kad DB 
Lietuvių Sąjunga jau užregistra 
vo 5.000*jį savo narį. šis kny
gelės numeris teko Monikai »la-
nušaitienei, naujai Halifaxo sky 
riaus narei. Ta proga DBLS nau 
jai narei bus įteikta speciali do
vana — knyga su atitinkamais 
įrašais. Ta proga pažymėtina, 
kad iš to gražaus 5.000 narių 
skaičiaus didele dalis emigravo 
į kitus kraštus. 

kričio 13 d. De La Salle Alumni 
draugijos 57-tame metiniame 
bankete Morrison viešbutyje. 

X „Dainavos" ansamblis pa-

sis, išėjo ^darbą anglių kasyk
lose. Apie 11 vai. pradėjo skųs
tis skausmais krūtinėje. Bekal
bėdamas staiga krito ir mirė. 

sveikino prof. M. Biržišką jo~70 Palaidotas VVhitburno kapinėse 
metų sukakties proga ir iam pa 
siuntė $50.00 auką. kią auką su 
dėjo „Dainavos" ansamblio na
riai. 

X Biržėnų klubo sueiga į 
vyksta spalio 26 d. 3 vai. p. p 
(o ne spalio 19 d., kaip buvo 
skelbta) Pūčio svetainėje, 2548 
W. 69 St. Visi Biržėnų klubo 
nariai kviečiami dalyvauti spa
lio 19 d. Balio Sruogos 5 metų 
mirties sukakties minėjime. 

X Tėvų Marijonų Bendradar 
blų Bridgeport skyriaus bingo 
parengimas ruošiamas spalio 
19 d. 3 vai. p.p. šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Bus gražių do
vanų. I parengimą atsilankys 
T. T. Marijonų Bendradarbių 
dvasios vadas kun. dr. V. And
riuška, MIC. Pelnas skiriamas 

X J. Pukellene, J . Lescaus-
kaite, A. Kanapack, £ . Jonai
tienė daug dirba, kad vakarie
nė, su programa, kurią rengia 
spalio 26 d. 6 vai. vak. šv. Pran 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 1 
skyrius, Šv. Jurgiu parapijos 
salėje, gerai pasisektų. 

X Mrs. Bronė Pivariuniene 
spalio 5 d.; po Moterų Sąjungos 
21 kuopos susirinkimo, pakvie
tė visas 21 kp. sąjungietes į sa
vo namus, kur suruošė puikias 
vaišes ir įteikė sąjungietėms 
dovanas, parvežtas iš Romos. 
B. Pivariuniene parodė dėkin
gumą sąjungietėms ir komisijai 
už suruoštą jai sugrįžtuvių ban
ketą. Ji papasakojo savo kelio
nės įspūdžius, ir prisiminė Šv. 
Kazimiero Kolegiją Romoje. 
Kolegija yra reikalinga para
mos. Lietuvių kolegijai Romoje 
paremti yra ruošiamas vakaras 

šalia savo motinos, dalyvaujant 
vietos kunigui ir dideliam būriui 
draugų, pažįstamų ir giminių. 

— Koviečių sutikimas. Man-
chesterio lietuvių krepšininkų 
komanda „Kovas" buvo išvyku
si | Prancūziją, kur sužaidė ke
liolika/ rungtynių. Rugsėjo 21 
d. kovieČiai grįžo atgal į Ang
liją, kur Londono Lietuvių Na ; 

retai tegauna 
Kolchozų gyventojams Lietu

voje atostogų retai teduodama 
ir tai tik blogam orui esant. Jų 
kokią porą .dienų galima gauti 
tik nesant geruose santykiuose 
su brigadininku, tačiau už jas 
vėliau reikia atidirbti. 

—Pivoša vėl išvakarėse stam 
bių honorarų. Be penkių rusų 
autorių, „Jaunojo žiūrovo" tea
tras Kaune į sezono repertuarą 

įtraukė ir Aug. Griciaus „Iš
vakares". Gricius „Vyrai, nesi
juokit", laikais išdidžiai rietė 
nosį, praeidamas pro skurdžių. 

tinės kaulas viename gabale, 
kiekvienas šonkaulis buvo nu
plautas iki tokio dydžio, kad 
pritiktų galūnėms Lindos krū
tinėje. Širdis buvo įstumta į vi
dų, paskolinti kaulai įdėti į sa
vo vietą. Operacija tęsės dvi va-
landas. 

Linda penkias dienas buvo 
oxygeno palapinėje. Dabar ji ge 
roję padėtyje. Ji sveria 6 sva
rus ir 14 uncijų. 

Po kelių mėnesių bus žino 
ma ar operacija buvo sėkminga 

je, Kent, O. 

Nauji susirgimai 
Praeitą trečiadienį Chicagoje 

14 asmenų susirgo paralyžiaus 
liga, iš jų 5 metų vaikas mirė. 
Chicagoje nuo 1952 m. sausio 
1 d. iki spalio 15 d. buvo l,07fc 
susirgimai paralyžiaus liga. 

PERKRAUSIMI BALDUS 
VIETOJE IR is TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

Lietuvis tvarko susisiekimą 
Chicagos susisiekimo (trafi-

ko) policininkai eina mokintis 
standartinio švilpimo ir signa
lizavimo pėstiems keleiviams ir 
važiuojantiems automobiliais. 

Policijos komisionierius O'- Į , 
Connor šį potvarkį pasiuntė 
kapt. Edwardui satūnui, susi
siekimo skyriaus viršininkui, 
kad būtų sumažinta susisieki: 
mo nelaimių ir pagreitinta su
sisiekimo veikimas. Kapt. Šatu-
nas paskyrė lt. Philip McGuire 
ir policininkus Terrence Doher-
ty ir John MadL vesti mokini
mo programą, kuri bus greitai 
pradėta vykdinti. Susisiekimo 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAIbrook 5*9209 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI 18 

P R O G R E S S 
BENDROVĖS KRAUTUVES 
GRAŽIAI ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios ištaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 

i patyrimo Šioje prekyboje. 
Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę ! 

4181-83 Archer Ave. 
Tel . LAfayette 3 -3171 
^Ęrighton Parko kolonijoje 

ir nepaprastai jautėsi. Paskui (trafiko) skyriuje yra 540 po-
— darbo stovyklos Rusijos už- iįcininkų, ir lt. ' McGuire pareiš-
kampy, sąlyginis grąžinimas I k ^ j o g j i e b u s paskirstyti j 40 
persiorientavimui ir, kaip per 
siorientavimo įrodymas, „Išva
karės". Veikale 1940 m. ponai 
bėga iš Lietuvos, bet Gricius 
palieka. Darbininkai ponams iŠ 
paskos šaukia: „kad jūsų čia nė 
kvapo nebūtų"! — Lietuva jau 
pajudėjo ir niekas mus nesulai
kys!" Pabaigoje masinės minios 
užtraukia internacionalą. Jei 
tektų Griciui dar kartą persi
orientuoti ,tai, reikia manyti, 
pirmiausia parašytų „kaip pri
pilti kišenę". Gaila, kad Gri
cius spiauna Lietuvai į veidą ir 
garbina Juozą Staliną. 

— Varpai — karo pramonei. 
Gauta žinių, kad visoje Lietu
voje renkami varpai, metalinės 

grupių dienos pamokoms. 
/ 

muoseju laukė didelis būrys U e j ž v a k i d g B w k i e U k a i S u t i r p i n U 8 
tuvių. Salėje sugrjzusius sporti-

naujai statybai. Prašoma visų1 gruodžio 7 d. 3 vai. p.p. Svč. 
į parengimą atvykti ir paremti P. M. Nekalto Prasidėjimo pa-
T. T. Marijonų naują statybą, rapijos salėje. 

ninkus pasveikino DBLS C. Vai 
dybos pirm. M. Bajorinas. 

— Nauja Br. Daubaro novelė. 
Neperseniai Lietuvių Namų Ben 
drovė Londotte išleido Br. Dau
baro apysaką „Neramu buvo 
Laisvės Alėjoj", šiuo metu „B. 
Lietuvis" spausdina to paties 
autoriaus naują novelę „Mėlyna 
suknelė", kur vaizduojamas lie
tuvių gyvenimas Anglijoje. 

— Liko tik 4 Šeimos. Forba-
che (Moselle) 1948 m. buvo 47 ' 
lietuviai, o dabar yra likusios j 
tik 4 šeimos. Dėl sunkių įsikū
rimo sąlygų daugumoje išemi
gravo į kitus kra&tus. Forbacho 
komisijos pirm. yra Valerijonas 
Vengclis. 

jų metalas bus panaudotas so
vietų karinei pramonei. 

Laukia 6,000 svečių 
Chicagos policininkų žmonų 

draugija šiandien 8:30 vai. vak. 
rengia metinę kortų vakarą 
Morrison viešbutyje. Ši draugi
ja buvo suorganizuota prieš du 
metuF. Jos tikslas: pagerinti 
Chicagos policininkų ir jų šeimų 
gyvenimo sąlygas. Į šį paren
gimą laukiama atsilankant 6,-
000 svečių. 

t 

Rado tik lavoną 
Dolores May Eizenga, 21 me

tų, buvo jieškoma devynias die
nas ir praeitą trečiadienį jos la
vonas rastas Lemont kanale. 
Dr. Jerry Kearns pareiškė, jog 
Eizengos lavonas vandenyje y-
ra išbuvęs 4 ar 5 dienas. 

Mes gavome I ) I « 1 J PASIRINKIMĄ eilučių 
su dviem porom kelnių, rudeninių ir žieminių paltų 

tikrai puikios 100% vil
nonės medžiagos paskiau
sių madų ir spalvų. Kaina 
prasideda nuo 

$49-50 iki $85.oo 
Įvertindami Jūsų paramą 
praeityje, mes duodame 
Jums $10.00 vertės ku
poną dėl kiekvieno virš 
nurodyto drabužio. Malo
nėkite atsinešti šį kuponą 
kartu su savimi. 

Šie kuponai galioja 
tik iki spalio 18 d., 

1952. 

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

Kiekvienas smogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigu, 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslai, Įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas tori susitaupęs pinigo, tas jaučiasi saugesnis br laimingesnis, 
fradėk taupyti šiandien! 

MUTUAL 3elrJ%mm 
s 

S, Ine* 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

Vyraujanti vyrams rūbu krautuve1 Town of Lake kolonijoj 
A 

MfiHų hiautuve" atdara sekmadieniais mto 10 vai. ryto iki 4 vai. IM>. 
i'irmad. iv Ketvlrtad. atdara iki 10 valandoa vakaro. 

A N D t O A M A S S O C I A T I O N 
2202 W. Ctrmok Rd. • Chicago 8, IH 
JOMNlKAZANAUSICA$,Fr^.*UL VI rgWo 7-7747 

I 

SIS KUPONAS 
YRA VERTAS 

$10,00 PINIGAIS 
perfeant bet kokią eilutę 

Aaron Sherman Inc. I 
Į Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 | 

SIS KUPONAS 
YRA VERTAS | 

$10,00 PINIGAIS i 
perkant bet koki žiemini paltą 

Aaron Sherman Ine. ' 
i 

Galioja tik iki 18 d. spal., 1962 

• — — B — i 

' . 

* • 

I SIS KUPONAS 
| YRA VERTAS 

$10,00 PINIGAIS 
perkant bet kok| rudenini paltą 

Aaron Sherman Inc. 
Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 

SIS KUPONAS , 
YRA VERTAS PINIGAIS ' 

1 0 % NUOLAIDAI I 
UŽ VYRŲ REIKMENIS AR I 
ŠVARKELIUS (JACKETS) 
Aaron Sherman Inc. 

Galioja tik iki 18 d. spal., 

mm mm m 


