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Mįslinga lenko kalba 
Veidmainiavimas ar pagalbos šauksmas? 

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
• 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
NEW YORKAS. — Sovietų prieš britus ir šių akyse buvo 

Rusija, kuri per ankstyvesnes tik „banditai" ir teroristai". To

ri 

Jungtinių Tautų sesijas pati 
pūsdavo pirmuoju ragu, dabar 
pakeitė savo taktiką, visur pir-
mojon ugnin leisdama Lenkiją. 
Šios sovietų satelitinės šalies de
legacija atsivežė New Yorkau 
nemažą būrį gerai kaustytų vy
rų ir kalbančių ne tik rusiškai, 
bet prancūziškai ir angliškai. 
Susirinkimo dalyviai dar nespė
jo pamiršti Lenkijos uis. reik. 
min. Skrzesezewski maskviškai 
sukirpto „taikos pasiūlymo", kai 
kitas ponaitis vakariečius pra
dėjo mokyti kolonijalinės politi
kos. 

Visur mato diskriminaciją 

Pamiršęs, kad jo Lenkija yra 
viena labiausiai išnaudojamų So 
vietų Rusijos kolonijų, ambasa
dorius Jozef Winiewicz sukriti
kavo visą vakariečių tvarką, pri
kišdamas, jog nė per nago juo
dymą nesilaikoma JT chartos. 

liau mini rusų ir lenkų revoliu
cijas carų laikais ir sukilimus 
bei tautinio judėjimo pasireiški
mą nacių pavergtoje Europoje, 
už savo laisve kovojančioje Ki
nijoje, galutinai išvesdamas, jog 
ir tie visi kovotojai buvo vadi
nami tais pačiais gardais. Tik 
čia jis, matyt, primiršo pasaky
ti, kad ir dabartinėje Lenkijoje 
yra tokios pat rūšies „banditų ir 
teroristų", jei tie vadinamąjį 
Rytų Vokietijos Leniną — Ul-
brichtą savo žemėje „nusodino" 
nuo „Mėlynojo Ekspreso", kai 
šis per jų kraštą iŠ Maskvos į 
Berlyną keliavo. 

Kam tas posakis geriau tinka? 

Pamiršęs pasakyti, kiek sovie
tai jo Lenkijoje laiko savo ka
riuomenės, Winiewicz pasipikti
nęs praneša, jog britai, net karo 
nepaskelbę, kovoja prieš mala-
jiečius, 5,5 mil. gyventojų kraš-

Girdi, vyksta žiauriausias ko-| te laikydami 300,000 savo karei-
lonijų išnaudojimas senu impe- vių. Malajiečių padėti jis lygina 
rialistiniu stiliumi. J kolonijas su vietinių gyventojų tautinio 

Churchill, maršalas Montgomery ir gen. Rld j^vay EI Alamein pergalės paminėjime iškilmėse 
Londone. Maršalo Montg^m.ry vadovaujama anglu imperijos kariuomenė prie EI Alamein Lybijoje 
(S. Afrika) II pasaulio karo metu sumušė garsųjį vokiečių Vokietijos Afrikos korpusą, maršalo Rom-
melio vadovaujamą, ir pasuko karo laimę ft. Afrikoje sąjungininkų pusėn. Tame mūšyje dalyvavę 
dar gyvi Anglijos veteranai kasmet sus'renka Londone įvykio paminėti. J juos visada prabyla 
Montgomery ir Churchill, karo meto premjeras. (INR) 

/ 

težiūrima tik kaip į žaliavų šal
tinius ir vietas strateginėms ba-

judėjimo vyksmu Kenijoje. 
Su pasigardžiavimu Winiewicz 

zėms, besiruošiant naujiems kartoja vieno senyvo Kenijos va 
agresyviniams karams. Tų šalių 
gyventojai laikomi badmiriavi-
mo lygyje, nekalbant jau apie 
augščiausio masto diskriminaci
ją kultūriniu atžvilgiu. 

Esą, mokyklose tik labai ma
žai tedėstoma vietinių kalbų, o 
augštosiose mokyklose europie
čių skaičius žymiai prašoka vie
tinius. Pyksta, kam anglų, ispa
nų ir prancūzų kalbos esančios 
tenai dominuojančios ir neužlei-
džiančios vietos paskirų tautelių 
kalboms. Remdamasis JT I-osios 
sesijos nutarimu, jis Lenkijos 
vardu kviečia „padaryti galą re
liginiam ir rasiniam persekioji
mui bei disriminacijai". 

±« Skriaudžiamųjų „užtarėjas 
Josef Winiewicz gailisi Afri

kos gyventojų, kurie, girdi, bus 
dar labiau išnaudojami, kai 
tūkstančių tūkstančiai europie
čių pasipils tenai, ryšium su 
priimtu Strasburgo planu, iš
naudoti Afriką Atlanto pakto 
valstybių reikalams. Toliau jis 
nurodo ir Belgijos Kongo, kur 
yra didžiausi uranijaus klodai, 
bet britų - belgų - amerikiečių ži
nioje esančios kasyklos nemini 
to žodžio, matyt, laikydamos 
tai „karine paslaptimi". O kiek, 
girdi, tokių „karinių paslapčių" 
esama, kur vietiniai žmonės iš . 
naudojami be mažiausio pasi
gailėjimo, atlyginami minima
liausiai. (£ia jis, žinoma, primir j kalba buvo tik šlykštus veidmai 
fio savo tautiečius, kurie kasa : niavimas ar gudriai užmaskuo-

do posakį: „Jei žmogus tau ati
ma jaučius ir turtą prie tavo 
akių, tu turi teisę jaustis nu
skriaustas. Bet ilgainiui tu gali 
išmokti tai atleisti ir pamiršti. 
Tačiau jei jis atima iš tavęs ta
vo žemę, tu to niekados negalėsi 
pamiršti — keldamas ir gulda
mas apie tai galvosi", čtfa pat 
Wieniewicz pridūrė, kad Kenija 
jau penkiasdešimt metų svetimų 
šalių grobstoma. I r taip, atsi
mindamas šitąjį faktą apie Ke
niją, jis, žinoma, neprisiminė to, 
kas vos prieš aštuonetą metų įvy 
ko su jo paties kraštu, kai sovie
tai atėję ne tik atėmę jo žmo
nėms viską, bet dar ir galvoti 
apie tai uždraudė. 

Problema su didžiąja P 

Suimdamas visumon savo pa
stabas dėl kolonialinės politikos 
Afrikoje, Winiewicz nurodo pa
grindines problemas gyvenimo 
sąlygų, švietimo ir kultūros sri
tyse. Bet tai, kaip jis sakė, nėra 
Priblema. Ta didžiąja raide ra
šoma Problema yra tautinė ir 
politinė nepriklausomybė, nes, 
esą, jau daugelis kolonialinių 
tautų yra pasiekusios, o kitos 
netrukus pasieks tokią padėtį, 
jog niekas kitas jų negalės pa
tenkinti, kaip nepriklausomybė. 

Po šitokios kalbos daug kas 
išsiplėtusiomis akimis žiūrėjo į 
šį lenką, nesuprasdami, ar t a jo 

Korėjos diskusijoms 
nėra kalbėtojų 

NEW YORKAS, spalio 29. — 
JT politinė komisija vakar po
sėdžiauti negalėjo, nes neatsira
do kalbėtojų Korėjos klausimu. 
Visi, mat, laukia, ką atsakys 
Višinskis D. Achesonui, kuris 
Korėjos karo iniciatoriaus teises 
prikabino Rusijai. Gromyko pra
nešė, kad Višinskis gal tik šian
dien galėsiąs paruošti savo kal
bą. 

Koridoriuose betgi vaikšto 
gandai, kad tarp JAV ir Sovietų 
bloko atstovų jau vyksta ar dar 
vyks pasitarimai Korėjos klau
simu. JAV delegacija visus gan 
dus paneigė 

Rytų Vokietijos karinis štabas 
Štabo nariai yra Rusijoje apmokyti ir net Rusijos pi
liečiai. — Laikinai priglausti vid. reikalų ministerijoje 

i . 

Silezijoje uranijų ne tik kad ne
atlyginami, bet kaip tikri darbo 
vergai). 

Tikroji „bandito" reikšmė 

Dar niekas ligi šiolei iš sovie
tinio bloko nebuvo paaiškinęs 
taip gerai sovietinių terminų, 
kaip Josef Winiewicz. Puldamas 

tas lenkų tautos balsas, besišau
kiąs pagalbos prieš ją savo verge 
pavertusią bolševikų Rusiją. 

Arabų blokas 
pakeitė nuomonę 

NEW YORKAS, spalio 29. — 

Agitarijos fronte 
Stevensonas Ir Eisenhoweris 

vakar kovojo New Yorke, o 
Trumanas Minnesotoje. 

Negrai Harleme Stevensoną 
priėmė su didžiuliu entuziazmu 
— su daug didesniu, negu skyrė 
Eisenhoweriui prieš kelias die
nas. Vakare Stevensonas kalbė
jo didžiulėms masėms Madison 
Sąuare Garden. 

Eisenhovveris vakar buvo de-
fenzyvoje — įrodinėjo, kad jis 
niekam nepasidavė, niekam nie
ko nepardavė ir tebėra toks pat, 
koks buvo prieš 4 metus. Jis gy
nėsi nuo Stevensono tvirtinimo, 
kad Eisenhoweris yra politinis 
kameleonas, keičiąs savo nuomo 
nes pagal vietos nuotaikas. 

Prez. Trumanas vakar vystė 
šią mintį: aš agituoju todėl, kad 
būtų išlaikyta taika už Amerikos 
sienų ir ekonominė gerovė kraš
to viduje. Tų dviejų dalykų res
publikonams nesą galima pati
kėti. 

BERLYNAS, spalio 29. — 
Priimant Berlyne Vengrijos dik
tatorių Rakoši, paaiškėjo, kad 
R. Vokietijos vidaus reikalų mi
nisterijoje yra sudarytas karinis 
štabas, kurio nariai yra paskirti 
vidaus reikalų ministro pavaduo 
tojais. Visi paskirtieji „polici-
ios" karininkai yra Sovietų Ru
sijoje apmokyti, moka rusų kal
bą, o kiti net buvę ar esą jos pi
liečiai. 

Jungtinio štabo viršininku yra 
paskirtas dabartinės „policijos" 
viršininkas gen. Moeller, prie 
Stalingrado patekęs sovietų nė

jai tarnauti draugystėje su Ru
sija. Oro policijos viršininku yra 
gen. Kessler, jūros policijos vir 
šininku — generolas Verner, 
špionažo skyriaus viršininku — 
R. Doelling. Į kompaniją dar įei
na gen. Hoffman, emigravęs į 
Rusiją 1935 m. ir kovojęs Ispa
nijos civiliniame kare. Visi jie 
vadinami policijos generolais ir 
viceministeriais. 

Manoma, kad tie generolai yra 
jau tikras R. Vokietijos armijos 

Persams nesilenks 
LONDONAS, spalio 29. — 

Britų užsienio reikalų ministras 
Edenas pareiškė, kad Anglija 
jieškos susitarimo su Persija, 
bet nepuls ant kelių ir neprašys 
atleidimo už „praeities klaidas", 
kaip to norėtų Persijos premje
ras. Naftos ginčo išsprendimas 
yra reikalingesnis Persijai, kaip 
Anglijai. Ši pastaroji gali ilgai 
laukti. 

branduolio štabas ir tokiu bus 
paskelbtas tada, kada nuo armi
jos branduolio bus nuimtas po
licijos vardas ir įsteigta net kraš 
to apsaugos ministerija. Tai 
įvyks kada nors 1953 m., kai įsi
galios vakarų sąjungininkų su 
v. Vokietija pasirašyta laikinoji 
sutartis. 

Adenauer tikisi 
laimėti rinkimus 

BONN, spalio 29. — Į besiar
tinančius parlamento rinkimus 

laisvėn ir vėliau nutaręs Vokieti-f (1953 m.) dabartinis V. Vokieti-

D. Britaniją, kovojančią Mala- JT specialus politinis komitetas 
juose, jis kaltina ją, kad ji savo pradėjo svarstyti Palestinos ara-
pranešimuose iš ten mini žodį bų pabėgėlių įkurdinimo klausi-
„banditai" ar „teroristai". Girdi, mą, bet tuojau neteko pagrindo 
tenai esama tautinio atgimimo po kojomis, kai Libanas su Egfip-
judėjimo. Tuos žodžius esmėje tu arabų bloko vardu pareiškė, 
reikia tik taip suprasti, nes tie jog šis atšaukia savo pereitais 
žodžiai jau seniai yra vartojami 
politinės priespaudos žodyne. 

Neminėdamas dabartinio po
grindinio judėjimo, esančio už 
geležinės uždangos, kurį sovie
tai vadina tuo pačiu „banditų" 
a r „teroristų" vardu, jis siekia 
giliau, dar įtikinamiau norėda
mas įrodyti to žodžio reikšmę 
perkeltine prasme. Jis mini 1776 

metais duotą sutikimą bendra
darbiauti įkurdinant Palestinos 
pabėgėlius arabų kraštuose ir 
atnaujina savo reikalavimą, kad 
pabėgėliai būtų grąžinti į Pales
tiną, į savo žemes ir namus, ku
riuos dabar užėmė Palestinai 
svetimi žydai imigrantai. 

Komitetas turėjo aptarti kaip 
sunaudoti pabėgėlių įkurdinimui 

m., kada amerikiečiai kariavo;250 mil. dol. per 3 metus. 

Du leitenantai ir seržantas kovos fronte atlieka pilietinę parei
gą — balsuoja už savo pasirinktą prezidentinį kandidatą. Jie pri
klauso 7-sios divizijos 32-m pulkui, kuris kovoja prie Trikampio 
kalvos. 

jos kancleris Adenaueris žiūri 
optimistiškai, nes jo vyriausybės 
prestyžas kyla diena iš dienos. 

Ir didžiausi jo priešai social
demokratai įsitikina, kad Sov. 
Rusija Vokietijos suvienijimo 
nenori ir kad Vokietijai nėra ki
to kelio išeiti į laisvę, kaip tik 
JAV rankos įsikibus. Adenaue
rio asmeniniai santykiai su 
naujuoju socialdemokratų yadu 
Ollenhaueriu irgi geresni, negu 
buvo su mirusiu dr. K. Schuma-
cheriu — juodu kelis kartus su
sitiko ir nuoširdžiai apie viską 
išsikalbėjo. 

Vokietijos rinkimuose dar 
svarbus veiksnys yra katalikų 
ir protestantų bendradarbiavi
mas visais tais klausimais, ku
rie išeina už tikybinių dogmų 
ribų. Pas Adenauerio krikščio
nis demokratus yra daug protes
tantų ir katalikų bei protestantų 
grupių rinkiminis solidarumas 
vis didėja. 
, Trečia, 30 milionų balsuotojų 
negali nematyti tos pažangos ir 
laimėjimų, kurie padaryti dabar
tinės vyriausybės išvedant kraš
tą iš chaoso ir pokarinės suiru

t ė s . 

Graikų komunistai 
palaikys Plastiras 
.ATĖNAI, spalio 29. — Kom-

informo radijo stotys perdavė 
Graikijos komunistams jų pa
bėgusio vado Zachariades įsaky
mą parlamento rinkimuose rem
ti buvusio premjero Plastiras 
partiją, kuri kartu su pas Veni-
zelos likusiais liberalais (dalis 
liberalų vadų perėjo maršalo Pa 
pagos sąjūdžio pusėn) priešinasi 
Graikijos susivienijimui, vado
vaujamam maršalo Papagos. 
Gen. Plastiras partija yra kur 
nors tarp centro ir komunistų. 

• 12,000 Izraelio imigrantų 
pakilo iš pereinamųjų stovyklų 
Tel Avivo apylinkėse ir atėjo į 
miestą prašyti „stogo ant gal
vos". 

Prancūzai kalba su Maskva? 
Prancūzai šnibždasi su Maskva, kad sutrukdytų Vokie

tijos suvienijimą 
BONN, spalio 29. — Daug politinio nerviškumo ir neapykan

tos prancūzams sukėlė vokiečių socialdemokratų atstovo parla
mente pranešimas, kad Prancūzija ir Sov. Rusija derina savo pa
stangas, bekliudydamos Vokietijos suvienijimą, nes abiejų kraštų 
interesai šiuo reikalu supuola. 

Tuo reikalu sociald. atstovas 
VVehner iškalbėjo parlamente 
pusantros valandos. 

Jo reveliacijas konkrečiais fak 
tais tuojau papildė „Industrie-
kurier" laikraštis, kuris teigia, 
jog slantos derybos prieš kelias 
savaites vyko sovietų pasiuntiny 
bės rūmuose Berlyne ir prancū
zus ten atstovavo buv. ministe-
ris pirmininkas Daladier, prieš 
karą Miunchene padėjęs atiduo
ti Čekiją Hitleriui, o dabar di
džiausias Vokietijos apginklavi
mo net Europos armijos rėmuo
se priešas. 

Kai Daladier lankėsi Berlyne, 
tai buvo skelbiama, jog jis yra 
prancūzų komendanto civilinio 
patarėjo ambasadoriaus de Nob-
let svečias. Prancūzijos vyriau
sybė Daladier pasitarimus su so
vietais neigia, bet vokiečiai ir 
amerikiečiai su anglais yra tik
ri, kad Daladier su rusais susiti
ko ir po to pradėjo Prancūzijoje 
akciją prieš Europos armijos su 
tarties ratifikavimą. Ne visai tik 
aišku ar Daladier buvo atsiųstas 
į Berlyną Prancūzijos vyriausy
bės ar tik nedidelės politikų gru 
pės, priešingos dabartinio užsie
nio reikalų ministro R. Schuma-
no užsienio politikai. 

Yra žinoma taipgi, kad su so
vietais kontaktus palaiko ir mi
nėtasis prancūzų komendanto pa 
tarėjas ambas. de Noblet ir kur 
gali veda Berlyne sovietams pa
lankią politiką. Įtariama, kad 
per jį sovietai gauna daug nau
dingų žinių. Turbūt už tai atsi-
dėkodomi, sovietai prancūzų zo 
nai Berlyne daro mažiausiai ne
malonumų. 

Komunistai įžeidė 
Persiios anchą 

TEHERANAS, spalio 28. — 
Persijos komunistai apmėtė ak
menimis Persijos šachą, kai šis 
atvyko į sporto stadijoną pasi
žiūrėti žaidimų, suorganizuotų 
jo gimtadienio proga. Komunis
tai mėtė šūkius, kad šachas bū
tų išvytas iš Persijos. Areštuo
ta apie 100 asmenų. 

Teigiama, kad šachas yra va
karų šalininkas, bet ne visuose 
reikaluose galįs prikalbėti Mos-
sadegh daryti taip, kaip pats no 
retų. 

• 7Ą komunistų belaisviai su
žeisti ir vienas -užmuštas Koje 
salos belaisvių stovykloje už ne-
paklausymą nutraukti provoka
cinę karinę mankštą. 

-

• imi i i> i 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Teisėjas Ryan New Yorke nutarė vėl patikrinti komparti

jos pirmininko Foster sveikatą, kad įsitikintų, ar 71 metų Mask
vos tarnas gali būti teisiamas už kėsinimąsi jėga pakeisti JAV 
režimą. 

— Lybijos karalius Idris priėmė Egipto vyriausybės pakvie
timą padaryti Egiptui oficialų vizitą. Lybija yra Egipto vakari
nis kaimynas. 

' — Austrijos prezidentas priėmė dr. Figlio vyriausybės pasi
traukimą ir tą pačią vyriausybę vėl prisaikdino naujam terminui. 

— Prez. Trumanas Šiandien atvyksta Chicagon ir kalbės 9:30 
vai. vakare. Kalbą perduos radijas ir televizija.. Naktį jo trauki
nys išvyks toliau. 

— Jei Eisenhoweris būtų išrinktas prezidentu, tai vyktų į Ko
rėją prieš prezidento pareigų perėmimą. 

— Eina gandai, kad grupė demokratų spaudžia D. Acheson 
paskelbti dar prieš rinkimus, kad jis nepriims Stevensono pakvie
timo liktis valstybės sekretoriumi, jei Stevensonas laimėtų rinki
mus. 

— Anglų policija ir sustiprinta kariuomenė Kenijoje lanko 
visas įtartinas vietas čiabimų rezervatuose ir įvairiais budais ren
ka daugiau žinių apie teroristinę Mau Mau organizaciją. Areštuo
jama daug Čiabuvių, bet tilp tam, kad išgautų daugiau reikalingų 
žinių. 

• 

Tuniso teroras 
TUNIS, spalio 28. — Nauja 

terorizmo banga eina per Tuni
so protektoratą — nėra dienos 
ar nakties, kad ko nors nepalies
tų teroristų bombos. 

Vakar naktį stipriomis bom
bomis buvo apgadintas didžiulis 
elektros transformatorius prie 
Sfax miesto. Sunaikinta ir vie
no arabo vila. 

Marinai atstatė 
buvusią padėtį 

SEOULAS, spalio 29. — Ma
rinai vakarų ruože atsiėmė vis
ką, ką buvo sekmadienį ir pir
madienį praradę, ir išvalę priešą 
iš visų krūmų užėmė savo senas 
vietas. Tose kovose žuvo mažiau
siai 3,000 kinų karių. 

Po kelių dienų pertraukos prie 
šas vėl ėmė puldinėti centro ruo
že, bet vakar nenaudojo artile
rijos. Visi puolimai atremti. 

Menard kalėjime 
sukilo kaliniai 

CHESTER, spalio 29. — Illi
nois valstybės kalėjime prie Me
nard vėl sukilo kaliniai ir pasi
grobę 7 sargybinius užsidarė vie
name bloke. Vakar nebuvo ži
nomi nė kalinių reikalavimai, nė 
sukilimo priežastys, nes sukilė
liai panorėjo kalbėtis ne su ka
lėjimo vadovybe, o su pačiu gu
bernatoriumi Stevenson, kuris 
vakar buvo New Yorke. Sukilė
lių bloke yra 363 kaliniai, o su
kilimo vadų skaičius gali siekti 
40 asmenų. 

SYDNEY, spalio 29. — Čia 
mirė W. M. Hughes, buv. Aus
tralijos premjeras I pasaulio ka
ro metu, paskutinis Versalio su 
tarties signataras. Australijos 
politikoje jis buvo spalvinga fi
gūra. Parlamente išbuvo 54 me
tus. Versalio taikos konferenci
joje labai pešėsi su VVilsonu, gin
damas Australijos reikalavimus. 

Kalendorius 
Spalio 29 d.: šv. Narcizijus. 

Senovės: Gelgudas. / 
Spalio 30 d.: šv. Alfonsas Rod-

rigez. Senovės: Skirgaila ir Va-
lidė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, bet jau 

šalta. Temperatūra pasieksianti 
tik 46 laipsnius. 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:50. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, tLUNOIS 
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mmu 
akynŲ veda p»ktn. AU«AS VALATKAITIS, 

Adresas: 2115 W. 50th St., Chicago 9, Illinois. 
• 

Pagerbė prof. S. Kolupailą 
' Įspūdinga akademikų skautų švente Chicagoje 
Akademinė skautija Chlcago- šia proga Įteikdamas jam augš-

je spalio 26 d. šventė savo me- tą skautų Padėkos Ordeną. 
tinę šventę, kurios programos Akademinio Skautų Sąjūdžio 
didžioji dalia buvo skirta pa- valdybos vicepirm. Br. Kviklys 
gerbti porfesoriui Steponui Ko- kalbėjo apie jubiliatą, kaip ne-
lupailai, jo 60 metų amžiaus nuilstamą Lietuvos vandenų ty-
proga. Iškilmingas pamaldas rinėtoją ir šia proga ASS vardu 
tėvų jėzuitų koplyčioje atlaikė 
ir gražų pamokslą pasakė skau
tų mėgiamas kun. Raibužis, S J, 

dedikavo prof. Kolupailai spe
cialiai paskirtą veikaliuką "400 
metų pirmajai Nemuno *poe -

Cia aktyviai dalyvavo Akademi- mai". Sujaudintas jubiliatas 
nio Skautų Sąjūdžio nariai su nuoširdžiai padėkojo. 

ruošta meninė dalis, kurią išpil
dė patys akademiH&i skautai-ės, 
vakarienė, ir dainos, šokiai, iai-
dimai. Iškilmėse dalyvavo apie 
100 ASS ir jų še'mos narių. B. 

METINE ŠVENTĖ 

ASS ir Korp! VYTIS Kris
taus Karaliaus šventėje š. m. 
spalio 26 d. iškilmingai paminė
jo savo metines sukaktuves, pra 
dėdami jas šv. Mišiomis tėvų; Paskutini sekmadieni senasis 
jėzuitų koplyčioje. Švente *»-į "Utuanico." tunO.ihkaa sktn. 
vo apsilankymu pagerbė Korpl.St . Rudys perdavė savo parei-
garbės narys, Notre Dame uni- *a» naujai patvirtintam buiti

ninkui sktn. Br. Gurėnui, gyv. 
6852 So. Morgan St., Chicago 
21, 111. Tel. HUdson 3-7530. 

Lauktini kaikurie pareigūnų 
pasiketimai ir pačioje tunto va-

= 8 8 

kaktuvininkus sveikino "Litua-
nicos" tunto, gtud. ateitininkų, 
stud. ivle-ininku, ir kt. atstovai, 

Šventės proga J senjorus bu
vo pakelti trys korporantai ir 
šešios korporantės. Iškilmės pa 
sibaigė bendra vakariene ir šo
kiais su žaidimais. 

KAKALIUS Mlllft, 
TEGYVUOJA KARALIUS! 

• ' - = 

Trečiadienis, spalio 29, 1952 

TOWN OF LAKE TUVŲ 
DOMESIUI 

Norintieji savo vaikus įrašy
ti į veikiančią prie šv. Kryžiaus 
parapijoa lietuvių skautų drau
govę, kreipiasi į draugovės ad-

r 

versiteto profesorius, sktn. Ko
lupaila, mecenatas p. Bačiūnas, 
t. Raibužis, SJ, atstovavęs PL-
SS ir LSB vyr. dvasios vado
vus, o taip pat v. s. K. Palčiaus-
kas ir v. s. O. Zailskienė. S u - i - j o j e . 

mm = = = = = 

savo vėliava. 
Vakare buvo suruoštas iškil

mingas minėjimo aktas, kur! 
pravedė f ii. Ona Ščiukaitė. Į 
garbės prezidiumą pakviesta: 
jubiliatas prof. Kolupaila, Pro
fesorių S-gos pirmininkas prof. 
dr. Jucaitis, PLSS Tarybos Pir-
mijos pirmininkas K. Pačiauš
kąs, kun. Raibužis, Seserijos at
stovė O. Zailskienė, Korp! VY
TIS mecenatai J. Bačiūnas ir 

Jubiliatą ir akademinę skau
tija, mininčią 28 metų sukaktį, 
gražiai sveikino dar prof. Ju
caitis, kun. Raibužis, Skaučių 
Seserija, Chicagos skautų-čių 
vadovybė, kitų akademinių or
ganizacijų atstovai, prezidiumo 
nariai. Raštu sveikinimus at
siuntė ĄSS pirmininkas prof. 
Ig. Končius, ASS įgaliotiniai 
Australijoje, vyriausioji skauti
ninke, skautininkių konferenci-

Pr. Gudas, dr. Budrienė, A S S ! j a , sktn. Juškevičienė ir sktn. 
c. valdybos vicepirm. Br. Kvik
lys, S. Jurkynienė. 

Įspūdingoje kalboje prof. Ko
lupaila gražiai nusakė mūsų 
šiandieninio jaunimo siekias ir 
ragino siekti mokslo. PLSS Ta 
rybos Pirmijos pirmininkas K. 
Palčiauskas iškėlė prof. Kolu
pailos nuopelnus lietuvių tautai, 

M. Milvydienė iš Šveicarijos, 
Šventės proga devyni Akade

minio Skautų Sąjūdžio Chica
gos skyriaus nariai davė iškil
mingą senjoro pasižadėjimą. 
Sueiga iškilmingai pradėta 
JAV ir Lietuvos himnais, o baig 
ta nuotaikingu studentišku 
"Gaudeamus". 

mokslui ir skautų organizacijai, Po to dar sekė stropiai pa-

T E I . E V 1 Z I . I I 1 A BEI BADIO PARDAVIMAS i i i TAISYMAS 

fcjuallfled englneers' servlce) 
3120 S. Hatsted Street - DArtube 6-6S&7 

BILL K'S . 
„Mr. A Mrs. Wm. Kareivai, 

• Y f * . . ^ ^ - ^ Savininkai 

^ S s # Vis ito\ Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

LI0U0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimą* 

Importuoto 

^ 

DON'T 

$UffiR 

FROM: 

jutantą brolį Baleišį, 5649 So. j Ofiso^telefoną. vitfnia 
Paulina Ave., arba telefonu: 
GRovehill 6-5378. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

V 

r—— 

ft Oi^ldUiraiice A$oĄ 
^ 

V l I N l M P L C l . l l i T V I f t K A IŠTAIGA SOUTH SID&fE, 
KLIU PATARNAI.IA V1SOK1V KCS1V APDRAUDOSE1 

Me» atstovaujame atsakomingas aiMlraudos kompanija", todėl kiekvie-
na* mūsų klijcntas \ isados a p-a u gotas, Jei kam įvyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—UABIUTIES—PKEVENTION 
IR ACC1DENTS. 

6 8 2 2 S O U T H VVESTKRN A V E . Telef . P R o s p e c t 6 -5162 
A g e n t ū r a y r a C H A S . P. K A L pr iež iūroje 

^ t * 
. -— * 

• • f . r r V I A K A I H T 4 I O A 

5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

s 

rai v • ^ 

SKONINGAI apsirengęs žmogus visuomet patraukia kitų 
akį. Jo drabužiai vėliausių madų, puikiai pasiūti, skoningai 
parinktų spalvų. Ir Jūs galite'patraukti kitų akis ir girdėti 
juos kalbant, kad Jūs esate skoningai apsirengęs. Nereikia 
jums jokių didelių išlaidų tai padaryti. Užeikite tik f į 
SHERMAN'S vyriškų drabužių krautuvę. Čia rasite didelį 
pasirinkimą ranka pasiūtų, vėliausių madų iš naujausių 
rūšių 100% vilnonių medžiagų eilutės su dviem porom 
kelnių, rudeninių ir žieminių paltų ir visa tai kainomis pri
taikintomis justr piniginiai. Tik pažiūrekitS 1 Šias kainas. 

paltų 
kainos prasideda 
nuo $49-50 

eilutes 
su dviem porom 

kelnių nuo $59.50 *** 

IŠSIMOKEJIMAS Už GRYNO PINIGO KAINAS. 

4648-50 So, Ashland Ave., prie 47th gatves 
Vyraujanti vyrams rūbų krautuve Town oi Lake kolonijoj 

NEfcKNT&KITB NUO 
1. GALVOS SKAUSMŲ, 
2. NERVINGUMO, 
3. SKILVIO SUTRIKIMŲ 

(uuKct stoinach), 
4. N K VIRŠKINIMO, 
5. DUJŲ <gas>*fcr MPOTIMO, 
6. NEMIGO, 
7. APETITO STOKOS, 
kada tie negalavimai yra del 
viduriu užkietėjimo. 
Mito 1887 m. tūkstančiai tokstan-

•lu sėkmingai vartojo Trinor's itit-
ler \Vine, paganfmts. pagal pavyku-
dą ntoksliiiv tm mitlr, susidedam i:j 
š šaknelių, žolelių ir augalu spe-
-lalatiH rinkinio. Trtner's veikia ma
loniai, tikrai Ir »velniai im&allndu-
miis užsigulėjusį maiste iš viduriu. 
Gaukite Trinor's li itter Wine bonka 
šiandien ir pats patikrinkite jo nuo
stabias, laiko išbandytas, pasakines. 

TRINER'S 
BITTER WINE 

I š s iųsk i te Kuponą š i a n d i e n ! 

, «losepU Trlner Corp. 
I lor.rt \ \ . Fil lmore, ChlcaKO, III. 

IMcase send mc big 18 o*. 
I bottles of Trlnei's lllttcr Wlne 

for Hbich I enciose $1.50 for 
| cach bottle, iM>stpald. 

j NAME 

tADDKKSS 

CiTY, STAT^ . . . . 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVfiS KRAUTUVES 
G R A S A U ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
M \ n \ V KAINUOJA, 

• 

N e s š io s į s t a i g o s v a d o v y b ė j e 
I n r m u j ą ž m o n e s turi 4 0 m e t ų 
p a t \ rimo Š o j e prekyboje . 

I'afVi a t e ina re ika las p irkt i 
}vairiuH n a m ų re ikmenis , 

kre ipk i tė s į š ią 

t K D VI \ IR PATOGIĄ 
SENIAUSIĄ 

UETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

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

, keičia stiklus ir renius. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, III. 

Kauki to — »YA. f-1881 
Priima: vakarais 6 iki 9, sestad. 
10 ryto iki 4; trcčlad. ir sekmad. 

tik HU.sitaniH 

Tel. ofiso Cli. 4P02&3, re%. ,Y A. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA I lt ClLtltl It<;£ 

4645 So. Asbland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Trefi. ir Seat. 1-4 p; p. 
Kez. 4420 So. Talmau Ave, 

• "i • » 
Tel. ofiso YA. 7-0664, rea MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augalus) 

O F I 8 0 VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

. . . . . . . 
4181-83 Archer Ave. 

Tel. LMayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Oriso tel. lt I Jin m v 5-4410 

Ite/kl. telef. GRovehill 6-0617 
Vaandoa: 1—3 p. m. 8—8 p. m. 
Tročlad. ir soštad. pagal sutarti 

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 «*-

išsimokė j imai. * 

1'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

Ugi 

E^^PT 

Į i 

Tel. ortmi U i . »-mitoS. r*». l'lt. 6-7S3:< 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Sc&tadienluls nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtai!, ir sekmad. 

~ Dft. BrTTBtiUORtUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

665C So. Halsted Street 
Kampas Marouotte Rd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—U kasdiena, sestad. a—6, 
Tel.: Ofiso VVK. 6-2811 
Namu WA. 5-2990 

" " I • • ' m> ^ — - » • '• n »• i~mw*mm—mmmmm 

Tel. ofiso VI. 7-0.183. re / . R E . 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 \\Vst Cermak Road 
VAU: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak 
Tročlad- Ir Sekmad.' ofisas uždarytas. 
Sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

Ke*td. 3241 VV. 66th V I J A O U 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, tree. ir ftešt. pagal Butartiea 
Ofisas ir rezidencija — TArds 7-8526 

DR. G. J. 1IYLA1TIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JfONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So. Archer Ave. 

(prie Callfornla Ave.. alauryt. kamp.) 
Vai.: kaadlen 6:80—8:80 p. tu. 

šeštad. 1—5 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A Š ' I R C H I R U R G A S 

1 0 7 4 8 So.• MichlKun A v e . 
VĄL.: (išskyrus^^oatad. ir sekmad.) 
Nuo l iki 4 v. p. p.; 7 !• v. vak. 
šeš^ad. priima ity.spagai susitarimą. 

Keaid.: 10838 So^ Wauash Ave, 
f ll m I " 'ĮVft '• '••» ' ' """ 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-?303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4050 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Callfornla Ave. 

V A U : M ' i P ^ v , p. p. 
**" iSskyruą aekttiad^enius. 

Tel.r oflsa YA. t»IWt,'^e». »A. 6-1126 
DR. J. GUDAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
750 We»t 85th Street 

(kampas Halsted ir 86-ta gatv«) 
VAI... I—4 ir 6:30--8;30 p . p . kas-
dlou Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1 -~4 vai. 
B e i . 8347 8. 'KMteltAliD AV^-

*mmmmmm*~'B •• • • mmmmmjmmmmmmmmmimmWWW"^w— n » • 

Tel. ofUio VI 8.0660, huto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N, llroadvvay 
Minuosi; PA11K, IUJ. 

(Pr. W. V. Norak Qft«e) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., Išskyros sekm. 

Tel. ofibO PR. 6-8838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U K T U V I 8 GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir Sefit. uždaryta 
• • • i • • • « ! • • • ! < ' ft/mmąmĄ — * • - • ••••' • • i ^ • • m • • • •• 'P'M"11 "— •• 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV I^GV SPECIALISTĖ 

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

susitarimą iSskyrus trečiadienius 
3422 VVest Marquette Rd. 

• I I I I I I I I • • ! ! • • I I I I I I I 

Ofiso ir buto tel. O U 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 Ko. 49th Ct., Ocero 
Kasdien 10—12 ryto Ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—8 v. v. 

Itluas 1832 So. l'.Uli Ct. 
• • - • • • • • • • • • • • i — i I M I | • • • . y i — — ! | I I » • • • -

Telefonas RKllanee 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
t PHYSICIAN and SURGEON 

( U KTU VIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

V A U 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutart) 

. i • • • 

Tel. ofiso ir buto Ol/ympic 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1485 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1-—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. Ir 3—5 v. v. 

Butas 1601 So. 49th Ave. 
Ofiso telef. I,Afayette 8-3 210. jei 
n.-atsiliepi:!, šaukite KKdzic 3-2S6S 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienį tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RK. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIKČIN8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. poplol. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad- ir šefttad. vak. 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., ses
tad. įr sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-47S7, rez. PH. 6-1930 

Jei neatsilieps virsminetl telefonai, 
šaukite MId\vay 3-0001 

PR. FL. TALLAT-KELP&A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., 6eSt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-09.'»9 Rez.: IlO 2-23S7 
Jei neatsiliepia šaukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR, 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 6—8 vak. 
ŠeStad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. of U i PR. 6-6446, i»•/.. H E . 4-31&0 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 8. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 
Tel. YA+dN 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso 
o * w i s ir akiniu dirbtuvo 
756 VVest 85th Street 

VAL. nuo 10 Iki 2. nuo 6 lkl 8. tre
čiad. nuo 10—12; ŠeStad. 10—3 p. p. 

— ' 
Tol. Ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Liuuininunju 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIV SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL, pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šefctad. 9:30 Iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnul 6-0523 Plat i Uhlg. 
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Ofiso GRovehill 6-4020 
. Rezidencijos l l l l l top 6-16(>o 

Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marouette Rd. 

VAL. 2-^4 pv p.- ir nuo t — 9 v. vak. 
Trečiad. ir šoštad. pagal sutarti 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street ~ 
(prlo Callfornla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
lkl 4 Ir nuo '7 iki 9 v. v. fcestad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad- pagal susitarimą. 

Susitarimui 'skamb. GRo. 6-1321, 
jei neatsiliepia — Vlncennes 6-3900 

Telefonas OLympiu 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
8147 S. Halsted St., Chicago 

VAL.: pirm., treč., §ešt. 8—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4008 Archer Avenue 
TruputJ i rytus nuo Califorpla 

Tol. YAIHIS 7-7772 

• • • —— 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu, 
YARDS 7-9778 

Platinkite "taft" 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
PriSmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

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

6822 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefomi. 
Telefonas GRovehill 6-3648 

- • 
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MftKftAfiTIS OfiAtTGAS, CHtCAGO, ftXINOI£ 

D R A U G A S 
THE IJTHUAN1AN DAILY FRIENB 

»SS4 S. Oakley A ve.. Chlcago 8, 111. Tel. VlrtfnlA 7-<MI40; 7-6641; 7-6643 
Kntered aa Second-Clasa Matter March SI, 1916, at Chlcago, IlllnoU 

Under the Act of Mareli S, 1879. 
^ I K I B S C R I P T I O I T RATft$"" 

$t. 00 p«r year outalda of Chlcatfo 
$9.00 p*r year In Chlcairo A Cicaro 
18.00 per year ln Canada 
Porelirn f l i .00 per year. 
H meti) 8 men.. 

$6.00 $2.76 
$4.60 $2.60 
$6.60 $8.00 

Member of the Cathollc Prem Aas'n 
Publlshed datly. except Sundays, 

by the 
Llthuanlan Catholll Press 
PRENUMERATA: 
ChieagoJ ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje 

Soclety. 
Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

1 mtn. 
$1.26 
$1.00 
$1.86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuollūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik lfl anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

T a i k o s p r o b l e m a 
SOCIALISTINIS TAIKOS RECEPTAS 

Visas pasaulis jieško išėjimo iš dabartinės padėties, kuri 
savo netikrumu ir nauja pasauline grėsme pralenkia betkuriuos 
laikus. Tikrieji ir klastingieji taikos jieškotojai skelbia savuo
sius receptus palengvėjimui pasiekti. Jei būtų buvę dar ilgiau 
patikėta sovietiniam "taikos" receptui, laisvasis pasaulis būtų 
dar labiau susiaurėjęs ir Sibiro taigose lėtos mirties lauktų 
nauji milionai darbo vergų. Sovietinio pavojaus ženkle Ame
rika sukūrė savąjį taikos gelbėjimo receptą, kuris paženklin
tas sovietinės grėsmės sulaikymo ir pasipriešinimo vardu. Dėl 
Amerikos sąjungininkų Europoje būgštavimų šis amerikoniška
sis receptas nėra pilnumoje vykdomas. Visuotiniam palengvė
jimui pasiekti receptą pasiūlė ir šiomis dienomis Milane posė
džiavęs socialistinis internacionalas. 

ČIA IR KITUR 
Amerikoje socialistinė doktrina politinės reikšmės nevaidi

na. Europoje, priešingai, socialistų įtaka žymi. Dar prieš ant
rąjį pasaulinį karą anuometinis Prancūzijos socialistų vadas Le
onas Blumas (miręs) organizavo nelaiminguosius "liaudies fron
tus". Tuojau po karo socialistų vaidmuo Europoje dar pakilo. 
Anglijos valdžioje atsistojo darbiečiai, Prancūzijoje socialistai 
valdžioje laikė stiprias pozicijas, Belgijoje ilgą pokario metą 
min. pirmininku buvo socialistas Spaakas. Pokario Europos so
cialistai atsisakė "liaudies frontų" organizavimo, išskyrus so
vietiškai paraudonėjusius Nennio socialistus. Nuosaikieji Ang
lijos darbiečiai tramdo į Maskvą perdaug nusižiūrėjusį Beveną, 
Vakarų Vokietijos socialdemokratai atmetė bendradarbiavimą 
su komunistais, anuomet Prancūzijos socialistas min. pirminin
kas Ramadier sugebėjo iš vyriausybės išstumti komunistus, ku
rie ten dar laikėsi nuo gen. De Gaulle laikų. 

Nors šiandien Europos kraštų socialistai ir nėra tokioje pa
dėtyje, kokioje buvo pokario metais, tačiau jų įtakos į Europos 
tautų gyvenimą negalima nuneigti. Vakarų Vokietijos socialde
mokratai sudaro stiprią opoziciją. Vargu ar Anglijos darbiečių 
svoris mažesnis už konservatorių, nors pastarieji ir yra opozici
joje. Prancūzijos socialistai palaiko demokratinį "trečiosios jė
gos" frontą, nors paskutiniuoju metu patys ir neįeidami į vy
riausybę. Buvusieji pokario Europos vairuotojai ryt poryt vie
name ar kitame krašte gali grįžti į valdžią, tad verta pažiūrėti 
į socialistinį taikos receptą, kurį pasiūlė jų internacionalo su
važiavimas Milane. 

ATGAL Į NELAIMINGUOSIUS DERYBŲ LAIKUS 
Socialistų internacionalo taikos receptas neįneša nieko nau

jo. Jų politinį receptą greičiau reiktų palaikyti žingsniu atgal, 
negu pirmyn. Pasiūlymas keturiems didiesiems dar kartą grįžti 
prie derybų stalo skatina tas nuotaikas, kurios pirmaisiais po
kario metais vyravo ne tik Europoje, bet ir Amerikoje, ir kurias 
šiandien laisvasis pasaulis ne tik nenori grįžti, bet vis labiau 
cementuojasi iŠ jų išsilaisvinti. Trys šimtai posėdžių dėl Aust
rijos rodo, jog sovietai į derybas rimtai nežiūri. Korėjos paliau
bų derybos visiškai atitinka Austrijos pavyzdžiui. Ar daug kas 
gali patikėti, jog sovietai Vokietijos suvienijimo reikale bus su
kalbamesni, kai pats objektas nepalyginamai svarbesnis? Ar 
galėjo Milane susirinkę socialistų internacionalo dalyviai pati
kėti, jog sovietai pasinaudos jų teisingu pasiūlymu — Vokieti
jos suvienijimas galimas tik laisvų rinkimų keliu. Tokių pasiū
lymų sovietams jau yra davusios Vakarų galybės ir Jungtinės 
Tautos. 

JAV POLITIKA 
Amerikos politika vis dažniau yra pakaltinama nepakanka

mu griežtumu sovietų atžvilgiu. Tačiau šiandien" Amerika jau 
neina į derybas su sovietais be konkrečių klausimų apibūdinimo 
ir garantijų, jog derybos nebus tik beprasmis laiko gaišinimas, 
kaip buvo praeityje. Derybos, kokios išbandytos Austrijos ir 
Korėjos bylose, siūlomos pačių sovietų. Šia prasme socialistinio 
internacionalo receptas yra grįžimas \ nesėkmingai išbandytą 
praeitį, kai nauji laikai reikalauja ir naujos politikos. 

Neseniai Amerikos karo vadai įspėjo laisvąjį pasaulį, jog j 
reikia pagreitintai ginkluotis ,nes sovietų grėsmė ne tik neina- ' 
žėja, bet vis didėja. Ir ji labai padidėsianti 1954 metais, kai 
sovietai turės pakankamą skaičių atominių bombų ir jų milio-
ninės armijos bus moderniškai apginkluotos. Pasiruošimui lai
ko nedaug ir jis brangus. Socialistinis taikos receptas šitų nuo
taikų nestiprina, greičiau jas silpnina, nes įpila naujos ugnies 
Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos kaikuriems politikieriams, ku
rie derybų sąskaiton nori, jei ne sutrukdyti, tai bent nudelsti 
jau seniai pribrendusį V. Vokietijos apginklavimą. St. Daunys 

Saaras kl iuvinys v ienybei 
P. GUDAS 

Vienu didžiausių kliuvinių Eu 
ropos tautų vienybei sudaryti 
yra Saaras. Tai veik 100 proc. 
vokiškas kraštas, kurį prancū
zai atkirto nuo Vokietijos ka
mieno ir nori jį pasilaikyti. 
Prancūzai tą daro neva saugu
mo sumetimais. Bet kas nesi
derina su teisingumu, tas nesi
derina ir su savisauga. Kas ži
no? Gal ateis laikas, kada vo
kiečiai bus galingi, o prancūzai 
bus netekę savo užtarėjų. Tada, 
žinoma, vokiečiai atsiims savo 
Sąarą. Lengva prileisti, kad jie 
tuo nesitenkins. Jie paims taip
gi ALzasą ir Lotaringiją, kurių 
buvo netekę po pirmojo pasau
linio karo. Toliau galima pri
leisti, kad vokiečiai norės ir ma 
garyčių ir pasigrobs šampano 
išdirbystės centrus. Prancūzai, 
žinoma, vokiečiams šauks: "Ko 
kia teise jūs tai. darote?" Vo 
kiečiai atšaus: "Tokia pat, ko 
kia jūs buvote pasisavinę Saa-
rą 

ries politikos komunistų atžvll [balsi nelaimė lietuvių tautai, vi-

»» 

Du baubu 

Dabar rinkiminės kampanijos 
metu girdime apie du baubu. 
Demokratai ir respublikonai tu
ri po baubą. Demokratų bau
bas tai hooverinė depresija. De
mokratų vadai gąsdina pilie
čius, kad respublikonų laimėji
mas reikštų hooverinę depresi 
ją. Respublikonai baugina pilie 
čius tuo, kad demokratų laimė 
jimas reikštų tęsinį roosevelti 

" t — — — * — — — — • » — — — — 

giu. 
Jei Hooveris su savo admin'.s 

tracija kaltas dėl tada kilusios 
depresijos, tai Rooseveltas SU 
savo administracija kaltas dėl 
įsivėtimo į karą ir dėl i»augini-
tno raudonojo slibino. Kuris 
baubas baisesnis? Hooverinis 
ar rroaeveltinis ? Kuris priva
lėjo labiau pramatyti savo žy
gių pasėkas — Hooveris ar Roo
seveltas? 

Kaltės pusi.laliiiliiios 
Dėl depresijos, prasidėjusios 

1929 m., kaltas ne vien Hoove
ris, su savo administracija. Tą 
syk kongrese demokratai buvo 
daugumoje. Kongresas turėjo 
galios daryti patvarkymus dep 
resijai pasmaugti. Ką tada de
mokratiškas kongresas padarė, 
kad depresijai padarius galą? 
Darė tik tą, kad atmetinėjo vis 
ką, ką Hooveris siūlė. 

Dabar, ar vien Rooseveltas 
su savo demokratiška adminis
tracija kaltas, kad tapo išau
gintas raudonasis slibinas?. Ne. 
Pat3 gen. Eisenhovveris yra pri
ėmęs sovietinį medalį. Bt, to, 
jis pareiškė, kad nematąs jo
kio kliuvinio, dėl kurio JAV ir 
Sovietų Rusija negalėtų bičiu
liškai sugyventi. 

Ryšium su hooverinė depre 
sija dar štai kas primintina. 
Per respublikonų valdomus lai
kus nuo 1921 iki 1933 m. bankų 
taupytojai neteko $1,900,000, 
000. Tai yra beveik du bilionus 
dolerių. O vien 1950 m. dėl in 
fliacijos taupytojai tieteko net 
$3,600,000,000. 

Kurie kuriuos "bytina"? 
Paklydimo laikų žodžiai ir 

darbai 
Kas iš lietuvių anuomet ne

matė to, kad JAV susibičiuilia-
vimas su Sovietų Rusija bus 

Superfosfatas be sieros 
rūgšties sam pasauliui, o kartu ir šiam 

kraštui. Daug smūgių ir la
bai daug žandinių Kremliaus Superfosfatas (zuperis) yra 
ponai turėjo tvoti Dėdei Sa- gaminamas naudojant sieros 
mui iki jis atsipeikėjo. Juk dar rūgštį. Tuo būdu gaunasi vie-
rinki.miniais 1̂ 48 metais prez. |nas iš kalcijo fosfatų junginių, 
Trumano? Eugene mieste, Oi e ; kuris ištirpsta vandenyje ir bū-
gono valstybėje, pasakė neu2- | n a augalų sunaudojamas. Ta-

būdu trąšų gamyba darosi daug 
paprastesnė ir pigepnė. 

mirštamus žodžius: 
"I likę old Joe Stalin; he is 

a good fellovv; but he is a pri-
soner of the Politbtiro". 

Koktu mums buvo girdėti ir 
skaityti tokius ir panašius pa
reiškimus. Tada mes stebėjo-, 
mės ir atsistebėti * negalėjome, 
kaip šio krašto vadai ir piliečiai 
tebėra ^užsimerkę. 

Bet šiais rinkiminiais metais 
jau kas kita. Šitokie žodžiai 
jau negardžiai atsirrgsta. 

Ką reiškia DP? 
. Čia dažnas tuojau bandytų 

paaiškinti, kad tai yra sutrum
pintas rašymas Displaced Per-
Hon, arba kitaip sakant — dypu-
kas. 

Tačiau chemikų kalboje toks 
DP reiškia degree of poiymeri-
zation, t. y. polymerizacijos 
laipsnis. 

Panašiai kaip su užrašu ant 
Lietuvos kariškų automobilių: 
K. A. M., kuris reiškė — Kraš
to Apsaugos Ministerija. Ta
čiau kareiviai juokaudami saky
davo, kad tai reiškia: karei
viams algos mažos. 

čiau šiuo metu jau yra išmokta 
fosfatus taip paruošti, kad jie 
ištirptų vandenyje, visiškai ne
naudojant sieros rūgšties. Tuo 
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VESTUVINIUS NUOTRAUKOS Į 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MŪSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. UL1S. Sav. 

4068 A r c h e r A v e n u e 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

Turtas — $30,000,000.00 
Atsargos Fondas —- $3,000.000.00 

JUSTIN MACKB3WICH, Prezidentas 

*ftSSfc 

vw 
{{daigos valandos: Kandlen nuo 9-toa ryto lkl 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9-toa valandoa ryto iki 8 vai. vakaro. 
'Trečiadieniais visai neatidaroma 
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Mūsieji kandidatai 
Turintieji teisę balsuoti lietuviai Chicagoje neužmirškime, 

kad lapkričio 4 d. yra rinkimai ir kad yra trys lietuviai, kandi
datuoją į augštas vietas. Respublikonų sąraše rasime du ad-
dvokatus — A. Olį ir A. Lapinską, o demokratų — adv. Alfonsą 
VVells — Vėlių. Du paskutinieji "kandidatuoja į teisėjus, o p. 
Olis j Sanitary District trustisto vietą. Nors jie ir nevienos par
tijos kandidatai, tačiau mes visi UŽ visus tris galėsime balsuoti. 
Ir, be abejonės, balsuosime. Tai mūsų pilietine ir tautinė pa
reiga. 

Šių metų rinkimų kampanija buvo labai gyva ir aitri. Kan
didatai pusėtinai piktai puolė vieni kitus. Kaikada ir prie kraš
tutinumų prieidavo. Todėl nebe reikalo rimtesnioji publika džiau
giasi, kad po kelių dienų tasai politiškas įkarštis baigsis. 

for Full Emplovment... 
lor (ontinued Prosperity 

VOTE ® DEMOCRATIC 
DEItlOCIMTIE 

niHIEUEHIEnf! 
FOR THE NATION 

• 62,000,000 EMPLOYED 
• Sočiai Security 
• Business Failures Ended 
• Public Housing 
• Farm Prosperity 
• GI Benefits ' 
• Forty Hour Week 
• Child Labor Outlawed 
• Bank Failu res Ended 
* O l d Ag t Insurance 

f * Savings Protected 
• Home Owners Protected 
• Aid to Public Education 
• Minimum Wag« Laws 

4 

FOR THE STATE 
• State Government 

Streamlined 
• Budget Balanced 
• VVorkmcn't 

Compensation Increased 
• Unemployment Benefits 

Increased 

• More Aid to Blind, Aged 
and Nftdy 

• 1 0 0 % lncre.se In Aid 
te Education 

• Biggest Road and Street 
Building Program in 
HJitory 

• Fineit State Instltutlont 
• Took Politict Out of 

Police Force 
• Led Fight Against C rime 

For President 
Q ADLAI I . STEVF.NSON 

Per Vlee President 
n JOHN SPARKMAN 
•Mf 

For Govarnor 
Q SHERW0OD DIXON 

For Lioutanonr Governor 
• HERBERT C. PASCHEN 

For Secrefery of Stote 
Q EDWARD J. BARRETT 

For Auditor of 
Public Accounti 

f j BENJAMIN O. COOPER 

For Steto Troesurer 
Q FRED A. CAIN 

For Attomoy General 
• IVAN A. ELLIOTT 

For Univorsity of Illinois 
Trustoos 

• JULIEN H. COLLINS 
• HAROLD POGUI 
• CHARLES BLISS 

For State's Attornoy 
• JOHN GUTKNECHT 

For Rocordor of 
Doods 

Q JOSEPH T. BARAN 

For Clark of the 
Superior Court 

• JOHN R. CERMAK 

For Clork of the 
Circuit Court 

• JOHN E. CONROY 

For Coronor 
• LOUIS LONDON 

^ For Trustoos of the 
Sanitary District 
(Voto for Three) 

• FRANK ANNUNZIO 
• WILLIAM H. HARVEY 
• IRVINO LANDESMAN ' 

J* 

^ 

(On Separate Judicial Baliot) 
FOR ASSOCIATI JUDGE OF T H I MUN1CIPAL COURT 

(Voto for TWOIYO) 
• HAROLD P. O'CONNELL, \J JOSEPH J. DRUCKER 
• J. M. BRAUDE • SIGMUND J. STEFANOVVICZ, JR. 
f j JOSEPH J. BUTLBR f j GEORGE B. vVEISS 
Q GIBSON B. GORMAN Q JOSEPH B. HERMES 
• JOSEPH A. POPE f j ALEXANDER J. NAPOLI 
Q NORMAN B. EIGER Q J A M I $ *' C H I L 0 $ 

(Te Fili Veeency) 
w Q ALFONSE F. WELLS 

FOR CONGRESSMEN 
First Ceniresslenel District J!f ift A?%gr!SLo55lM01"**1** 
• YVILLJAM L DAVVSON Q THOMAS S. OORDON 
Seeeftd Cee|retslenel District 
Q BARRATT O'HARA 
Thlrd Congreuional District 
( | NIIL J. LINEHAN 
Fourth Coneressionol District 
• ARTHUR I. DILLNBR 
Fifth Confrcsslonal District 

• JOHN C. KLUCZYNSKI 
Slxrii Cengrcssional District 
Q THOMAS J. O'IRIBN 
SevcnthConaressionol District 
• A. J. SABATH 

Ninth Congresslonol District 
• SIDNBY R. YATES 

Tcntk Congrossionel District 
g JOHN SCHAFFENEGGER 

Elcvonth Congretsional District 
• STANLEY W. MORTEN 

Twclfth Congresiional District 
• PHILIP A. FLEISCHMAN 

Thirleenth Congresslonol District 
• LAVYRENCE HAYES 

(TAKI THIS WITH YOU TO THI POLLS) 

VOTE ® DEMOCRATIC 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 1 

j 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekyba 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiŲJįj", ištisus metus besitę
siančiu išpardadvimy kainomis. Per trumpę 
laikę ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūšies, be užprašymo 
žemomis kainomis. 

• 

Leiskite mum** patamsinti Jums vieną kartą ir Jūs 
liksite m ŪSŲ nuolatiniais klientais. 
PAVYZDŽIAI: N 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $Afl-50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $89 50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $f$9-00 
Rašomieji stalai, Walnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų $ 199.00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $89-00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

Walnut arba Mahogany spalvos $ j 39-00 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $ f 39-00 
Ant grindų pastatomos lempos $ 18-00 

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

• Teisingas patarnavimas ir be užprašymo kainos — 
mūsų įmones tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vak. 

Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITIJRE {MM, INC. 
ĮMONES VEDfiJAS JUST. LIEPONIS 

3222-2426 SO. HALSTED ST. 
Telei. VIOTORY 2-4«26 

iS^* •-• • v. -y-- mm 5*^7 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
L * , t A- . . * » . . . . J T * 

karą. Jame dalyvauja pats an
samblis su keletą dainų, taip 
pa t iš Chesterio atvykusi Ches-

. , , . . . * mOM, I terio Lietuvių Bendruomenės 
Phi ade phiios Švietimo Tary- « w w . . . * x , _ „ 

^ J . scenos megejų trupė su kome-

Philadelphia, Pa. 
Lietuviai televizijoje 

/ 

ba (The Board of Public Edu-
cation) ruošia specialias * tele
vizijos programas, kurių metu 
mokyklų lankytojus ir visą ame 
rikonišką visuomenę supažindi
na su kitų kraštų gyvenimu, pa
pročiais, kultūra ir žmonėmis. 
Šį rudenį jau perduotos prog-
r iama apie Suomiją, Kanadą ir 
supažindinta su Jungtinių Tau
tų organizacija. Tačiau mums 
nepaprastai malonu, kad spalio 
mėn. 31 d., penktadienį, ištisas 
pusvalandis paskir tas Lietuvai. 
Programa bus transliuojama per 
VVPTZ televizijos stotį 10 vai. 
ryto. Reklamose sakoma: "Jo
nas Pabedinskas, tremtinis iš 
gimtosios Lietuvos krašto, pa-

dija. Tai nebus pilnas ansamb
lio koncertas, o tik jo pastango
mis ruošiamas subuvimas, ku
rio metu ansamblio vadovas L. 
Kaulinis pirmą kartą scenon iš
ves naujus dalyvius. Po prog
ramos seks pasilinksminimas. 

Kariuomenės šventė 

Sekmadienį, lapkričio mėn. 
23 d. ,šv. Kazimiero parapijos 
salėje Philadelphijos ramovėnų 
pastangomis rengiamas Kariuo
menės šventės minėjimas. Po 
oficialios dalies seks tur t inga 
meninė programa. Dalyvaus 
operos solistė • Juzė Augaitytė, 
meno ansamblis ir poetai Ber
nardas Brazdžionis ir Gustait is 

pasakos apie gyvenimą už gėle- [** AA. .. ", 
žinės uždangos"., šalia j . 8

P a . M>««^ j , du programos da lyva i 
'Philadelphijoje pasirodys pir
mą kartą. Reikia tikėtis, kad 
šventėje dalyvaus didelis skai
čius Philadelphijos lietuvių. 

V. S. 

Pa-
bedinsko, tautinių Šokių grupė, 
vadovaujama p. I. Karalienės, 
pašoks du tautinius šokius. 

Šį įvykį reikia laikyti labai 
svarbiu. Raginama, kad visi lie
tuviai pagal galimybes steng
tųsi programos pasižiūrėti ir 
ypač pageidaujama, kad po jos 
parašytų VVPTZ stočiai padėkos 
laiškus. Kiek patir ta, šią prog-

San Jose, Calif. 
Garsėja lietuvė vienuelė 

Kazimieriotė sesuo Oorotėja, 
Cicero, III., "Loret tos" ligoni-

ramą išrūpino adv. Celedinas, ir jnės ilgametė ir patyrusi vedė-
pažymėtina, kad šių programų 
serijoje Lietuvai skirta trečio
ji programa. Kitos tautos, daug 
didesnės ir šiuo metu laisvos, 
seks po mu.-ų. 

Lietuviškasis v:;karas 

Philadelphijos ansamblis I. 
m. lapkričio mėn. 16 d. 6 vai. 
po pietų šv. F>zim :cro para pi
j o salėje rengia lietuviuką va-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
usci i tu rti<n-
M E D Ž I A G Ą 

ja, šį mėnesį dalyvavo Ameri
kos ir Kanados katalikų ligoni-

• Televizijos 
Jums vlsmlos M|»slmok<"s pirkti tolo-
tl/.ijos npamtij IS patyrusios, say.lnt"-
p*l k r a u t u v e — Iš 

BUDRIKO, 
kur yra u/ la ikoma 3 patyrę 
nlkiil '.r kur Telev/.iljos t Mirsit I uodu 
y,ci .UUSHJI IftdlrbySČU] nauji 
3t pilna (garantija: 

mcohn-
'^itliKHla 
modeliai 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASTS LITVVINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIetory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR PRKKIŲ PHI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NKMOKAMAl 

KAšTI N R ATIDARYTA kasdien niu 
8 vai. ly to iki 6 va) 
ftcttadieniats iki 3 

vakaro Ir 
vai. vakaro 

NUO U2SISkNEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie. kur'*- kenčia nuo BENŲ AT 
VIRI ir SKAlM-ŽIt/ ŽAIZDŲ, ji* 
nefali ramia) sSdeti ir naktimis mie 
Kotl, n. s ju U2fds«n9jusloi žaizdos-
n'ožti Ir si au«la. Kad paftallnti t<» 
niežėjimu ir ikaudSilmą senų at 
\ irų h nkaiuiancių žai/dn. uždSkit< 
i n . c n . o oimtment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palenRV'iis JfUnj skaudoj!-
tn;j ir )-;t!8«ite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Jis taipgi pasalina nieže-
li'iui li«(»». vadinamos PSORIA8IS 
Taipgi pitfttillna pcrftSjlma ligos, vadi 
narnos ATHLBT&fl KOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perply&lmą tarp 
pir*elų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlflstanėlos ir suskilusios odos JI* 
v ia gera gyduole nuo visų lšvlrflinlų 
o.los Ilgų. LFOULf) 
Ointnont autetka jum 
pagailiu nuo nuvar
gusiu, perfttamų i r 
m< žn^hi kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et.. 
$1.25 ir fj .60. Pirkl-
te valstinSee Chlcago 
ir apylinkėse Ir Mll-
wauk»e. a r b a a t -
siųakito money orde- _, . 
rj j -.- - įggjt 

l<KGUIX), Department D 
5618 W. Kddy St., diicatfo 34, IIL 

MUlberry 5-3694 

»IAGNAVOX. ADMIKAI., GENK-
RA I i l l l - l -STIIIC, l'IIILCO, R. ( . A . 
v i r n m . I>I MONT ir pn&k* geriau-
*km su IU DKIKO leibeliu. 

Kaina nuo $!!•!».80 u i dideles mie* 
ros paveikslą Ir anksč iau .* 

Priimame mainais j ū s ų radijų, 
gruma tonų, armonikų, pianų ir duo
dame didele nuolaidų. 

LENGVAIS IsSlįMOlvKdlM \ I S 
ke le tas bargcuų isiiialnytŲ, 

perdirbtu T. V. Hetij: 
Motorola 7 col $;10.05 
KtromlM-rg-Carlson 10" $49.03 
RCA-Vtctor 10" už $59.95 
Spurton Console 10" už . . . . $59.95 
RCA-Vtctor 10" Console . . $90.95 
lti" Conaole TV už $119.50 
17" Table TV už . . . $ 1 4 8 . 6 0 
17" Console u i $159.50 
2(»" rabie TV UŽ $i«o.5o 
H " Console TV už $189.50 
Admirftl Phonoiraph, Radio ir.. 

TV kombinacija SI ;i'.).:,i) 
Klektr. phonogral'ai pb . . . . $10.05 

Mažos radios po ?l!».!t.r> ir auglč, 
Jeigu jūsų TV aelas neveikia, p;u-

tek ton nokite VlCtOry 2-»5l^. Rud ri
ko mechanikas jums sųžiningai su
taisys. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

Krautuve, atidaryta pirniadieųlo Ir 
ketvirttfdtento vakarais Iki vėlumos. 
Nedaliomis uždaryta. 

į ^ 
Budrtko Radijo Valanda leidžiama 

kiikvnri'i ki^tvii tadirnio vakaro nud 
8 iki 7 vai. vak. is •totlM WHf£J l 
(480 kiloeycles. 

! J į į * * A A ' A a l 

SI'. A M I I O N V SAVIMiS 4 f,<).\N ASH'S. 
1117 S<>. lOtli ( o u r t . Cicero 50. 111. 
JOtitiPH r. GRlBAUBKAAi ieU«etoJ iua 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovojp, kur 
jūsų kaimynai ifaupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a 1 dovanėles su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,O*J0.0O 

nių draugijos VVashington ir ki
tų valstybių suvažiavime, kuria
me ji skaitė keletą paskaitų li
goninės vedimo ir prisitaikymo 
prie šių dienų įvairių ir sudė
tingesnių reikalavimų temomis. 

Šia proga ji aplankė savo tė
vus, kurie šią vasarą atsikėlė 
iš Chicagos gyventi pas dukterį. 
Nors viešnia ilgiau pasilikti ne
galėjo, nes lapkričio mėn. vėl 
turės vykti tuo pačiu tikslu įjzimiero lietuvių parapijos baž-

Side, Pi t tsburgh, 

vaujant jų tėvams, kitiems sa
viesiems, kun. dr. P. Maneliui 
ir kun. J. Marčiulioniui. M. 

Miami, Fla. 
Lietuvis dr. Jonas V. Blonde 

kandidatuoja j Floridos valsty
bės legiglatūrą. Dr. Jonas V. 
Blonde gimęs 1910 metų liepos 
15 d. ir pakrikštytas Šv. Ka-

kitas valstybes, tačiau vienas 
kitas artimesnis lietuvis kaimy
nas, sužinojęs, spėjo ją aplan
kyti ir pasidalinti Kalifornijos 
įspūdžiais. , 

Prieš išvykstant buvo dar pa
kviesta nuvykti į Belmont se
serų Notre Dame vienuolyną 
naujos mergaičių kolegijos pa
matyti . Vietos kapelionas kun. 
dr. P. Manelis maloniai svečius 
sutiko ir supažindino su moks
lui skir tu židinio išdėstymu, 
gražiu jo vidaus įrengimu bei 
sutvarkymu. 

Grįžus viešnios sesutė Mrs, 
Lilija Covvard paruošė skoningą 
vakariene išleistuves, daly 

ny#oje, So. 
Pa. 

Dr. Jonas V. Blonde 1939 mc 
tais baigė Ohio College, Cleve-
land, Ohio. Tais pačiais metais 
atvyko į Miami, Fla, nuo tada 
ir iki šiol sėkmingai praktikuo
j a chiropediją. Jo ofisas yra 
y ra Huntmgton dangoraižio ke
turioliktame augšte. 

Dr. Jonas V. Blonde plačiai 
žinomas miamiečiams ir pačio
je Floridoje. Nors respubliko
nas demokratinėje Floridos vals 
tybėje, jis turi gražios vilties ir 
tikisi laimėsiąs garbingą legis-
latoriaus suolą Floridos yalsty-
bės legislatūroje Sąmata 

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

pirkti daug daugiau kaip iiandien! Todėl mum* tikrai malonu pa
aukoti iiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir į t ikinsite! 

DIENĄ 
SOPA 

NAKTĮ . LOVA 
Sof a-Lova Miegojimai 

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

t 
Abiejų kainos po $ Q Q 
Nereikia įmokėti w O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDftJAS 

Adknti-FURNITURE& 
APPLIANCES 

• 2311 A0OSIVM.T KOAD Jfc'fe&ftS.. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak* Sekmadienį 11 r. ik! 5 

„ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ | | ^ y ^ —•-

Kiekvienas nori pinigy, vienok pinigai neauga ant medžiy 
Taini ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN « * * 

i! 
pas B R I G II T O N savings ir taupyk reguliariškai 
ir pelningai. 3 % normalus pelnas, išmokamas du 
kartu i melus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brijįliton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer A ve. j vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

* OFISO VALANDOS: 
Pirmad., Antrad.. IVnktad. ir flest. | Troeiad. 9:00 ryto Iki 12:00 v. d. 

!>*)0 ryto iki 4:30 p. p. I Ketvlrtad. 9:00 ryte Iki 8:00 vak. 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 1 

Kiekviena* žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kas savaitę. 
laupyti reikia: senatvei, vaiko mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingo?.u** 
fradftk taupyti šiandien! 

MUTUAL 3Un*/mm 
\ H & l O A N A S S O C I A T I O M 
2 2 0 2 W. C t r m a k Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN 1KAZANAUSKAS, rHtw«fcl VI rgtolo 7-7749 
Savinft ln»wr«d to $10,000 by F . S . L L C 

Vilties metafizika 
Amerikoje domimasi mūsų 

laikų filosofo Gabriel %Iarcel 
veikalu "HOTIO via^or, introdue-
tion to a metaphysic of hope". 
Tai krikščioniškas egzistencia
lizmo ver t in i r aa. 

12111111 f 11111111111111111111111 i i 1 f i ̂  i«11111111111 • 

TADO BALCIfrNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 VV. 23rd St . : YA. 7-0841 
f/jiikrodžlal' oloktroiitftkai patikrina
mi ir 'atnaujinami. AtHtovybG.s VIHOHG 
Čikagos lietuviu kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. valk. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

Apie Gogolį 
Lavrin Janko parašė anglų 

kaiba veikalą "Nikolai Gogol"; 
patiekia to rašytojo asmenybės 
studiją ir jo nuopelnus Rusų 
li teratūroje. 

IŠ POLITIKOS LAUKO 

IIIIHIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIUIMIIIIIIMMimil 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Valeišaites ir 

GrigaliūnaitŠs-Lazauskicnes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAluitiet 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., anfiad.. 
trečiad. ir ponktad. nuo b v. iki 8 v.v. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHllllll 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

PRANAŠAUJA DEMOKRATŲ 
LAIMĖJIME 

Juozas L. Gili, demokratų 
parti jos vajaus vedėjas Cook 
apskrityje, pranašauja, kad lap
kričio 4, 1952 m. demokratų 
partijos kandidatai laimes dau
gumą rinktinių pareigų Cook 
apskrityje. 

Tas pa ts Mr. Gili pranašau
ja, kad gub. A. Stevensonas 
Cook apskrityje gaus 300,000 
daugiau balsų negu Eisen-
howeris. 

Demokratai ruošia priimtu-
ves Stevensonui Chicagos Sta-
diume lapkričio 1 d., 1952 m., 
ir pagal p. Gili spėjimą tose 
priimtuvese • dalyvaus apie 
50,000 žmonių. Tai bus iškil
mingos užbaigtuves Stevcnsono 
vajui. 

.Demokratai ir jųjų prieteliai 
turėtų ruoštis dalyvauti šiame 
masiniame susirinkime pagerbti 
demokratą į J. V. prezidentus. 

(Skelb.) 

Jr 

KKUIIKTTI TltAVKI. B l HE A I 
^451 So. Oakley Avc. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArdn 7-8278 ir 79 

K E L I O N E S : 

EfcKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
x 

i n • i piname hilehis, VIRŠIMKUIIH ir mit va ikome VIHUM >M kelione suriši us 
dalykus. tVlltMt L l l /FI -VH* HKVRIV* iMldome uf id^ltu*. l ielkutes 
plauuokite i.Š anksto kitiemn tiietuniH. Anksčiau .užsisakykite kilotus kaip [ 
lėktuvais taip ir laivais, tai husite tikrt, kad tikrai gausite vfetiui. Ptnk-
riaml biletiLs pas mus nemokėsite krangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, ue» nereikės lankytis net į geleUrikcfto stoti ar arrodronuj, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS Mi;s . 

Gel ežine 

Galite 
kleisti 

Uždanga 

i * 

ir girdėti visą kas darosi raudonųjų pavergtose ša
lyse. Visos svetimų kraštų sostines girdimos taip 
aiškiai kaip vietines stotys. Šis nepaprastai ga
lingas modelis, galįs pasiekti tolimiausius kraštus, 
dabar skiriamas ir amerikiečių naudojimui. Šis 
PHILC0 inžinierių genijaus šedevras kviečia pa
lyginimo su bet kuria kita radiją del veikimo, to
nos ir spinteles puikumo. 

9 TUNING BANDS ! 

KLAUSYKITE PRANEŠIMUS IS 

• LIETUVOS 
• LENKIJOS 
• VOKIETIJOS 
• RUSIJOS 

• VATIKANO 
• AMERIKOS BALSO 

ir kitų pasaulio 
kraštų 

The Sensational 

PHILCO 
x C U S T O M R A D I O 

Visos Standartines, užsienio ir namines trumpos bangos. Superheterodyne Sro
ve su pilnu jėgos mainytuvu pilniausiam veikimui. Elektrinis išplėstas ruožtų 
nustatymas. 9 Nustatymo ruožtai. 10 col. amžinas magneto garsintuvas Rau
donmedžio faneros spintele. 

T0WN OF LAKE UTILIT 
1800-02 W. 47th St. (kampas Wood) LAfayette 3-7771 

\ •Vi i 

Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 10 v.v. 
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JAUKIAMAS MASINIS MITINGAS 
Ateinantį šeštadienį, lapkričio-Nov. 1 dieną, 7 vai. vakare, 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted S t , Amerikos Lietuvių 
Komitetas Remti Adv. Antaną Olį ir Adv. Antaną Lapinską 
ruošia didelį masinį mitingą-vakarą su kalbomis ir linksma pro
grama. 

Kalbės A. Olis, kandidatas į Sanitary District Trustees ir 
A. L a p i n s k a s , k a n d i d a t a s j mies to te i sė jus ( J u d g e of Municipal 
Court). 

P r o g r a m ą išpi ldys V ladas Vijcikis, J o n a s Kelečius i r kit i 
artistai. 

Salė bus atidarą nuo 6 vai. vakaro, o programa prasidės 
lygiai 7 vai. vakare. 

Įėjimas veltui. 
Bus 500 dolerių vertes dovanų. 

Dovanas gaus tik dalyvaujantieji mitinge. 

Po programos bus šokiai grojant Pakšto orkestrui. 

Visi Chicagos lietuviai yra kviečiami atvykti ateinantį šeš
tadienį į Lietuvių Auditoriją ir nuotaikingai ir smagiai praleisti 
vakarą. 

Komiteto Pirmininkas, 
DAN KURAITIS 

Parapijos klebonas kun. Ažu
balis nuoširdžiai padėkojo cho
rui ir dainavimo studijai už ge
ras pastangas ir veiklą ir ragi
no nepalūžti ir ateityje. A. K. 

IS POLITIKOS LAURO 
L.IETUVIV DRAUGAS 

Peter W. Rodino, JAV kong-
resmana.* deš imto d i s t r i k t o N . 
Jersey valstybėje, yra užsitar
navęs mūsų paramos dėl nuo
pelnų lietuviams, o ypatingai 
imigracijos reikaluose. Kada 
Balfo vadovybė gynė lietuvių 
interesus VVashingtone ir buvo 
reikalinga JAV kongresmanų 
pagalbos, Peter W. Rodino pa-

KANADOJE 
Toronto, Ont. 

Lietuviu parapijos chorui 
vieneri metai 

Kaikurie dainininkai šias eilu 
tes rašančiam yra žinomi iš tų 
laikų, kada jie šios studijos dar 
nelankė. Dėl to drąsiai tenka 

50 tūkstaiuMg dolerių naujų 
10.*»:••. nit'tii p rek ių 

13 aukso, Hitktbro, perry, lavulcrių, 
deimantinių žiedų, laikrodėlių. 10* 
IMtfc-duoduiim 0H didele nuolaidi urmo 
kuiiiomlA. 

Kurį laiką prieš 1951 metų konstatutoti, kad per tokį trum-
pą laikotarpį padarytas didelis vasarą Toronto lietuvių parapi

jos choras buvo nutraukęs sa
vo veiklą, nes nebuvo dirigento. 
Padėtį išgelbėjo kun. B. Pace-
vičius, atvykęs iš St. John. Įgi
jęs praktikos choro dirigavime 
dar Lietuvoje, vėliau šią muzi-

šuolis į priekį. Taigi p. Orento 
ir jo mokinių pastangos veltui 
neina. Reikia tikėtis, kad ši stu 
dija išugdys gerų dainininkų, 
kurie bus didelis indėlis lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Lietu
viškoji vuuomenė studijos va-kos meno sritį trejetą metų pa 

... w . , , ., Tr dovui tfales būti tik dėkinga, 
gilinęs Muensteno Muzikos Kon fe fe 

servatorijoje, Vokietijoje, kun. 
B. Pacevičius ėmėsi iniciatyvos 
chorą atgaivinti, ir štai š. m. 
spalio mėn. 19 dieną jis šventė m G S P u n k t e l i e b l o&& i užsireko

mendavo .'a;n. Pacevičiaus "Pia-

Gabus berniukas 

Antram? meniškos progra-

vienerių metų atgijimo sukaktį. 
Per šį trumpą laikotarpį cho

ras sugebėjo dalyvauti net 10 
viešų parengimų, kurių keletas 
buvo tarptautinio pobūdžio. 

Meniškoji dalis 

Po choro seniūno p. Kuolo ali 

nino f.tudijos" vienuolikmetis 
K. L. Grinevičius, paskambinęs 
tr^s žinomų autorių kūrinius, šis 
jaunas berniukas, jei gyvenimo 
aplinkybės nepastos kelio, gali 
išaugti į pajėgią asmenybę mu
zikes srityje. 

Auksinia i žiedai spa lvotomis 
ukutCmlH po $3.95 

Auksinia i žiedai, f y r l i k l 
su aku t ėmi s , po $5.95 

Auksinia i ftliubiniai žiodai po $4.95 
Auksiniai ftliubiniai žiedai 

su B de iman ta i s 
Doimant ln ta l žiedai ge l tono 

aukso 
% karato deimantiniai 

deimantiniai 

$24.00 

' $24.00 

. $65.00 

$125.00 

$2(15.00 

.$42.00 

98c. 

darvmo žodžio, svečiams ska- P a ^ paskutinysis pasirodė 
niai užkandžiaujant, įvyko mi- j c h o r a * . vadovaujamas kun, Pa-
nėjimo meniškoji dali?. Pir-' sevičiaus. Jo sudainuotos ke-
miausia pasirodė operos- solisto ™s dainos labai jautriai nutei-
p. Orento vadovaujamoji daina- !<ė svečius. Chorus specialiai 
vimo studija. Tai buvo pirmas 
šios studijos mokinių viešas pa
sirodymas, ir tai tik po 6 mėne
sių darbo. f ,Ant pirmos ugnies" 
išėjo p. Frankienė, vėliau — p. 
Kuolas ir p. Januška. Visiems 
dainininkams akompanavo muz. 
p. Gailevičius. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA FEKKKArSTYMUS 
tr įvairia daiktu pervežimu? 

Ta ip pat pe r s iunč iame * 1 užs lmj 
pak i* fe.lus p a i r a u * mais to . 

Kre ip t i s : 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. J ' . ' r .ube 6-3245 

iiam koncertui nesirengė, nes 
pats dirigentas ir dauguma cho
ristų yra apsivertę dar ir kitais 
kultūriniais darbais. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IF 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
K^žlnlngaa Ir ̂  garantuotus darbą* 
Aparatai nemokamai paimam! Ii 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 V. vak 
M. HiMKfs. 4 i i * Ha, rtmuetmi 

Telef . Y A 7-IOOO 

(JžHisakykite baldus 
t iks la i M U e t u v i ų d i r b t u v e * 

^a s mus tcallte nus ip i rk t i Įvairių rO 
Siu baldus, j a m g re ikmenib : Aaldy 
iiu I'HIUUH, namų re ikmenis : nailono 
•otutv miegamųjų rfetus ir k i tus bai 
lus. 

AHCKER AVENUB 
4URN1TURK CO. 

Ha v. JVOZAB K A Z I K A I T ' S 
4140 Archer Avenuc 

Tol. LAfayette 3-351' 
r ries Jaigry darni ba ldus pat ik rinkit* 
yaa mus, gal j u m s bus r k o n o n l&kio, 
užsisakytt t iesiai ifi mttaų d i r b t u v e 
Jei i)aK«udau|ate, ga lės ime diiot.f I 
*red I tau. 

• 

tf X 
• ^ 

VISKO U1TEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, perlus, skalbiamas nns in i s , lovas, matracus, 

kilimas, nuliu, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/cinos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldos ir tei ei m P a g a l flflsų U ž s a k y m ą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
I jeriivių Krautuve 

O M E V E L T RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

^ = =r^ 

žiedai po . . 
Vii k a r a t o 

Žiedai, po 
I k a r a t o de iman t in i a i . . 

žiedai, po 
Auksinia i a u s k a r a i su dei 

m.i iito a k u t ė m i s 
Blizgantieji per l in ia i 

karol iai , po . . . . 
l^avatcriat, blizgant!*?!, Impor

tuoti iš Čekijos, su 6«> 
krifttoh; $1.98 

Auskarų su kriš tolais , po OHe. 
Laikrodėl ių expans ion bands $1.98 
Kank in ia i la ikrodėl ia i su 

akmenėl ia i s , po $7.50 
Kankin ia i la ikrodėl ia i , 

11 akinimu, po $12.95 
Kankinia i la ikrodėl ia i . 17 a k m . 

gold fllled, valiausios m a d o s . $19.95 
Aukso r ank in i a i la ikrodėl ia i 

po $24,95 
Aukso t ank in i a i la ikrodėl ia i 

AW ke iu r ia i s de iman ta i s . . . . $48.00 
Gryno s idab ro ( s te r l lng s l l v e r ) . . 

ocilis. Sakute, š a u k š t a s ir š a u k s - . . . . 
tolis, sa lad sakutft, už $0.05 

VI Šmotų W m . Rogers •• • • 
s idab ruo ta s se tas , už $10.00 

1847 m. Kogers sllver su r a l - . . . • 
dem, 52 Šmotai, už $28.50 

C o m m u n i t y sllver, 24 š m o t a i . . . . 
už $12.50 

2 4 šmotų sl lver plato 
l taroness , už . $9.95 

s 50 šmotų stainlesH jplii'no UŽ $ t2 .50 
2 4 šmotų s ta inless plieno 

Šaukštai , šaukš te l ia i , pellllai 
šakutes , už $0.50 

sti n i T>IOH'I pUono s ta lavl š a u k s - . . . . 
tai , peiliai, Sakutes , š a u k š t u k a i 
po loc. vienas, p a t ger iaus i po 2 5 c 

9 šmotų peiliai ( ea rv lng s c t ) . . . . 
Baerfteld pitono, už $7.95 

Bulovą e lek t r in ia i Hieniniai 
laikrodžiai , po . . . . . . . $7.95 

ž a d i n a m i la ikrodėl ia i už . . $1.05 
l.ekfttfs Hcrvlzos, po 15e. v i e n a . . . 

Auksuo tos rašomos* p lunks 
uos, po 50u. 

Hali Point rašomosios 
p lunksnos , po t • • 50C. 

P a r k o r rašom, p lunksnos po $2.00 
i ' lgare tų LiKbters, po 98e. 
(Mgaretų dežutCs, po , 0 8 c * 
Vyriškos Ir mote r i škos 

pinigines, po 98c 
Mažutes e l ek t r inės lempos. 

po 08o. 
Pa to fonas, e lek t r in i s g r a m o 

fonas $24.00 
12 rekordų-p lokš te l ių dykai . 

S iuvamos mašinos, 
e lekt r inės , po $10.50 

Poduškos , gumines , po $».95 
l 'oi luškos p lunksn ines , 

su pūka i s $3.95 
m a n k e t a i . 5f><% Kayon, 

25 '/r vilnų, po $5.05 
P l aukė t a i grynų vilnų, po $42.05 
Kaldros vilnų ir vatos, po $5.05 
K aid ros vilnones, po . . . . $12.05 
Ka ld ros pūkines , po $19.50 
Concer t lna , 2t balso, po . . $11.95 
CromatUtka dildą, už $2.75 
A u t o m a t i š k a s toas te r l s už . $12.05 
Automat i šk i prosai po . . . . $H.95 
Plano akord i jona l , 

120 balsų * 193.00 
( lu lb ransen Splnet P ianas $505.00 
Perd i rb t i p lanai , po $05.00 
Kasomos maš inė les p o . . . . $59.00 
Didelis paveiks las televizijos 

po $148.00 

M l BUDRIK, hie. 
3241 South Halsted Sf. 

Tel. V I c t o r y 2-9542 t 
Krau tuve a t d a r a p i rmadien io Ii 

ke tv i r tad ienio v a k a r a i s iki 'J:30 £'. M 
Sekmadien ia i s uždaryta . 

Budr tko Kadio Vahinda le idžiama 
kiekvieno ke tv i r tad ien io vakare nuo 
(5 lkl 7 vai. vak. iš s tot ies VVHJ-'C, 
1450 klloeycles. 

dėjo visais būdai*. Balfo komi- štabu pagelbėjo, bet ir sudarė T 
•JI—. 

sijai, vadovaujant advokatui 
Kaziui F. Pauliui .nuvykus j 
VVashingtoną, kongresmanas Ro 
dino ne tik pats su visu savo 

galimybes nulsu; komisijai pasi
matyti ir pasikalbėti su žymiais 
senatoriais ir imigracijos komi
sijos nariais. 

Todėl visi tie, kurie savo £al- , Augščiausia laimė tai valios 
sais galėsite padėti perrinkti tvirtas nusistatymas dorovingai 
kongresmaną Rodino, būtinai 
tai padarykite. 
Lietuvių Nepartinis Komitetas Igumą. 

gyventi, ir iš to išplaukianti są
žinės ramybė, kuri lydi dorovin-
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GET the U. S. Royal Master's exclusive Royaltex Tread —stop 
safe/y on slippery streets where tires never held before! 

O W N the revolutionary winter-skid-protecting povver of its more 
than 3,000 gripping edgesl 

LOOK ahead to years of this super-safety, compietely renewablo 
to give you up to twice as many safe milesl 

( . 

M0W! lor Your Present Tires! 
We are allowing 

. t -~. wmt«r-safe U. S. Royals - ik A ourchase of new, wint«r-»« * Mkt ne IUXE ori the purenaso . ^ 
U. S. ROYAl MASTER 

plos oeneroos allowance$ 

U. S. ROYAl M WXB 

for your present ttfbes 

SERLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MICH1GAN Tel. - WEbster 9-2122 

ny 
—m I • 

*r* 

f 

' • • I I I i » M i < — i « i i — į M iiiiiiMiiJiiiii MM. 
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_ & DIENHAŠT1S DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Trečiadienis, spalio 29, 1052 

Susidaužymas stikliukais ™<> ^ a t s i r a d o paprotys susi-
o J - x- k- i« daužyti stiklais ar tauromis. Paprotys susidaužyta stiklių-

kais kilo iš antikinės Romos ,"" 
laikų, kai gladiatoriai, prieš iš
eidami į areną, savo drąsai pa
kelti išgerdavo po bokalą vy-

«no. Bijodami, kad vyn2s nebū
tų užnuodytas, vienas kitam 
po truputj įpildavo savo vyno; 

Angly kalbos pamokos 
Dien-, L* vakarą 

AMERIKOS tlETlTVI\l 
M O K Y K L O J F, 

816 \\est 83rd Place 
CHICAGO 8, ILL. 

• 

• • • • • • • » • • • -
• • • • • • • • > 

Išpakavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirma d. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South Vtfestern Aro., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos iAmokoJhno sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

PROGOS — OPPOKTUNITIES 

CONFECTrONERY — GOOD 
corncr, good business. Ideal for 
package liąuor and drugs. Owner 
eaving State. Will sacriflce. 

STewart 8-9590 
• < 

• 
Avullable imniediately 
( l , i ;AMN(i AM) TAII/>RING 

SllOP. 
# 

HpoclalIzing in repalrs. 
Ltvmg ųuaters if deslred. 
Sell at your prlce. t>ue to lllness. 

IK. 4-4900 

GOOD OPPORTUNITY 

Dairy and delicatessen for 
sale. Leaving State. Top loca-
tion. Reasonable. 

TOvvnhall 3-5241 

C L A S S I F I E D A N D H E L P W A N T E D A D V t R T I S E M E N T S 
"DJBMESTO ~" 

Budriko Krautuve 

RETA PROGA 
Radlo-Televislon Shop 

Įvažiavimo patogumai, pilnai jreng-
uv. l'rlo kampo, centre Houslng I'ro-
ject. .Oeral įsigyveni* biiftls. Priei
nama kaina. (V m. nuomos sutartis. 
CAlumet 6-9528. Georgo. 

PARDAVIMUI 

Before the Risks 
ofVVinter 

*3> G ET U. S. Royal Master's •xc/usiv« Royaltex Tread— 
Stop taUly on slick ttreets where tire* nmvr he ld l 

*5> O W N the nvolvfionary winter-skid-protecting power 
off it« more Ihan 3 ,000 gripping edges! 

*J> L O O K ahead to yort ef Ih i t super-saf ety, completely 
r«n«wob/« to gi v * y ou up to t wice a t many *af o mile* I 

Werd and Schaefer Tire 
Company, Inc. 

2140 S. WESTERN AVL — CLiffside 4-7611 
Chicago 8, Illinois 

"Yours for Better Tire Service" 

., PARDAVIMUI mieg. kambario 
Ikoplektas, spyruoklės ir spyruok
linis matrasas. REpublic 7-7136, 
po 5 vai. vak. 

ISNUOMLOJAMA A T T E N T I O N ! Goor Oppor-
tunity. Frozen custard machine 
Direct dravv spigot, 1951 model. išnuom. 1 kamb. paSild., fivie-
Like now, $1475. 10 gallon an s u g ; p r į e gero susisiekimo; že-

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių išdirbysčių: 
Radijos, Televizijos, Šaldytuvai, 
•Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinot. Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

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

Tel. Vlclory 2-9542 
KrautuvS atidaryta pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais lkl vėlumos 
Nedfillomis uždaryta 

Hudrlko Radlo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
fi Iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC. 
1460 kilocycles. 

hour machine. Oash only. 
Ph. LYons 3-9870 
Margftret Rainone 

ma kaina. Klauskite M. J. Kiras 
2419 W. Potomac 

DRY CLEANBRS for sale 
••vith living quarte». Business ££?),£#*' 
vvell established. 

South Side. 

BO. 8-5522. KE. 6-6558 

BUSINESS SERVICES 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina- (Piano tuning) 

r to;rto ntanua. Ptfftai pardundamas 
geras planas. 

Telef. YArds 7-2490 

IŠNUOMOJAMAS mieg. kamb. 
su valgiu ar be valgio. Iš priekio 

4631 S. Wash-
tenaw Ave. 

IŠNUOMOJAMAS 7 kamb. butas. 
Tik suaugusiai Aelmal 3861 S. Oukley 
Ave. Saukite vakarais: ('Anai 6-3203, 
klauskite M r. J.a\vrence. 

I K š K O DARBO 

Vyraa Jleško dažymo, poplerlavlmo. 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
virpinta 7-a:ta« arba 

YArils 7-4895 

HELP WANTED MOTERYS 

Turime nuolatini darbą 
General Clerk — Tjpist. 

Norime patyrusios, bet Imsime bud
ria naujai prdaedančia dirbti. Malo-
rlą naujai pradedančia dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, Įvairios pareigos. 
Darbininkų priedai. Saukite Mis* 
Nyborg dcl asmenišku Interviu, — 
Near West Slde MOnroe fl-299ft. 

Ar domit6s nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime vieta 
tuojau prft gabiai 

RTENOGRAPHER — 
GENERAL'PL-ERK 

Imsime budria naujai pradedančia 
dirbti. Malonios darbo sąlygos, Jval-
rlos pareigos. 6 dienų, 37 M» vai. sa
vaite. Daug priedų. Kreipkitės as
meniškai arba telefonu — 

THE BOOK SUPPLY CO. 
6G4 W. Monroe 

STate 2-1968 
Mr. Black 

8TENOGRAPHER 
By southsido smeltor. 
Mušt be experlenced. Oood salary 

and worklng condltions. 
Permanent. Fr'ee lunch dally in 

our own dlnlng room. 
MR. W. E. IIAWES 

Vlrginla 7-IKOO 

CLERK - TYPIST 

Bright beginner. 
Permanent. 
Good working conditions. 
Employee benefits. 
Call in person — 

UNITED PAPER/BOX 
CORP. ' 

727 N. Kedade Ave. 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 

GENERAL OFFICE CLERK 
Pageidaujamo patyrusloi. bet im

sime gabią naujai pradedančią dirb
ti. Malonios darbo sąlygos, jvalrlos 
pareigos. f> dienų snvaltfi. Gausus 
priedai darbininkams. Kreiptis as
meniškai ar telefonu pas M r. Dugas. 

PORTER & bUGAŠ, INC. 
626 S. Clark 

HArrison 7-5774 , 

HELP WANT£D — VYRAI 

STEADY JOBS FOR 
STEADY MEN 

Immediate openings for 
•ENGINE LATHE OPERATORS 
•MILLING MACHINE OPERA

TORS 
•BULLARD OPERATORS 

Day work 
Permanent. 
Experienced; will consider be-

ginners. 
Good working conditions. 

• Paid Hospitalization 
• Paid holidays 
• Medical benefits 

Call — 

MR. R0VV0LD 
VAN BUREN 6-7600 after 7 p.m. 

- • - • - • - • - • • - • • • - • - • • - • - • • • • • • • • • < 
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" D R A U G A S " AGENOY 
55 E. YVaahington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginla 7-6640—7-6641 

HELP WANTED — VYRAI 
— . . . 

' / 

REIKALINGI PRIE TV DARBININKAI 
Ateikite šiandien 

ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 

INSPECTORS 
ASSEMBLERS 

% , 

\ 

PATYRĘ ARBA IŠMOKYSIME 
5 DIENŲ SAVAITE 

DARBININKAMS PRIEDAI 
GERAS PRADŽIAI ATLYGINIMAS 

AUTOMATIŠKAS ALGOS PAKĖLIMAS 

M U N T Z 
1000 Grey Ave. 
DAvis 8-4610 

/ Evanston, 111. 
SHeldrake 3-1828 

^ 

J- j c -

Ar domitės nuolatiniu darbu Svarioje dlrbtuvSje ir darbininkų 
J vertinimu? 

WILSON JONĖS CO. TURI JUMS DARBĄ 

ORDER PICKERS & PACKERS 
Patyrimas nereikalingas, išmokysime sąžiningus darbininkus. 

Imame D. P. kalbančius angliškai. Darbininkų priedai. Kreipkitės 
šiandien. 

WLLSON JONĖS CO. 
209 S. Jefferson 

REIKALINGA patyrusi mo
teris išskirstyti maišytus sku
durus. $1.30 į vai. Nuolatinis 
darbas. 

BIshop 2-2023. 

MERGAITES 
nuo 19 lkl 26 m. amžiaus reikalin
gos prie lengvaus pirkinių suvynio
jimo puikioje vyriškų rūbų krautuvė
je. Patyrimas nebūtinas, Išmokysime. 
5 dienų, 37 ft vai. savaite. Atlygini
mas $1.16 J vai. Reikalinga nors 
klek susikalbėti angliškai. Kreipkitės 
pas Mr. Swan8on. 

A. SULKA & CO. 
2 S. Michigan Ave. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Mes tuojau pat 
turime vietą dėl 

C L E R K 

« M 

Jr 
HELP WANTED — MOTERYS 

^ 1 

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

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

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

L=L ^ 

Pageidautume patyrusios, bet 
imsime budrią naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygo3, įvai
rios pareigos. 5 dienų savaitė. Pro
ga sąžiningai darbininkei. Saukite 

VanBuren 6-6015 
Ext. 6 

VYBAJ 1B MOTERY8 " " ^ 
ARE YOU A GOOD TALKER? 

biteresting Phone Saleswork 
If you are aggressive and in-
telligent, you can earn $100 to 
$150 per week. Excellent basic 

salary plūs commission and 
bonus in one of Chicago's lar-
»est and most modern telephone 
mlesrooms. 5 day week. Per- | 
uanent. Apply in person. 

55 E. VVASHINGTON 
(Pittsfield Bldg.) Km. 1744 

Mes turime keletą vietų šiose 
srityse: 

MAŠININKĖMS 
SĄSKAITININKĖMS 
RAŠTININKAMS 

Patyrusios, bet priimsime ir 
gabias pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos; 5 dienas, 35 vai. sav. Gau
sūs priedai; ateikite arba šau
kite asmeniškam pasikalbėji
mui. S 

D. A. PACIJTER CO. 

671 W. VVashington 

DEarborn 2-5555 ^ 

\ 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

Days or nights. Top wages 
Plenty overtime; $1.90 per 

hour and up. Good vvorking 
conditions. Apply in person. 

OCEAN TOOL & GRINDING CO. 
747 Custer St., Evanston 

HELP WANTED VYRAI 

Good Opportunity 
FOR SEVERAL PRODUCTION 

SHOP MEN 

To opcrate machinei that produce 
"GASKETS" 

These jobs offer th<* follovvinic benrfit* 

• STEADY EMPLOYMENT 

• BEST WAGES and 

• WORKING CONDITIONS 

• REGULAR MERIT INCREASES 

• 48 HOUR VVORK VVEEK or 
MORE 

• SUBSTANTIAL COMPANY 

BENEFITS 

Ask for STEVE TRACY 

Apply 9 A. M. to 5:30 P. M. 

F. D. FARNAM CO. 
4940 W. Floutmoy St. 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu ir geru atlygini
mu? 

Sunkvežimių vairuotojai 
(Truck drivers) 

Patyrę vyrai virš 25 m. amž. 
vairuoti "tractor trailer com-
binations" iki Eastern Seaboard 
ir atgal. \ 

Šaukite arba pamatykite Mr. 
Citta. 

SPECTOR MOTORS SERVICE 

3100 So. VVolcott ' 

FRontier 6-0330 

FACTORY HELP 
• Material handlers 
• Machine helpers 
• Laborers 
• New starting ja te s 
• Paid holidays 
• Free hospital ins. for 

employees and dependents, 
also 

• Life ins. 
• Steady work with old 

established company. 
* 

Apply 

JOHN WOOD CO. 

4435 S. VVestern Blvd. 

CORRUGATED 

BOX WORKERS 

Permanent. No experience 
necessary. Good starting wage 
and good working conditions. 

See MR. ROBERTS. 

PAK-O-PRODIJCTS 

3640 S. Albany Ave. 
• • • " • • " • • • • ' • • — • • ' - • 

M E N 

• Transformer 
• Winder 

• Maeliinist 
2nd Shift 

Some experience necessary. 
- • -

• Assemblers 
No experience necessary. 
Will train. 

Excellent vvorking conditions. 

Apply — ^ _ 

GENERAL ELECTRIC CO. 
4360 W. 47th S t 

M E N 
FOR ALL AROUND 
CEMETERY WORK. 

8 a. m. to 5 p. m. 48 boiir 
week. Overtime. 

Permanent work. 
Apply in person. 

OAKRIDGE CEMETERY 
Roosevelt & Oakridge Avenue 

MAnsfield 6-4200 

PARDAVĖJU — PILNA AR 
DALINA LAIKA 

Susitikti su naniŲ savininkais dėl porčiu. ^ 
uždarymą stiklais. Aug&tas komisas arba 
"dravvint? arcount". Tikrai p<>lningas biz
nis. Tel. arba rašykite E. Flora, 317 So. 
Brainerd Ave., I.a Grange, 111. Tel. La 
Grante 5716 

Punch press operators 
l s t and 2nd shifts 

Continental Scale 
Corp. 

5701 S. Claremont 

Čia yra nuolatinis darbas 

GABIEMS VYRAMS KEPIMO 
KOMPANIJOJ. Nereikalingas 
patyrimas. Geros darbo sąly
gos, švari dirbtuve. Pradedant 
alga $1.50 į vai. plius priedai 
(bonus) naktiniam darbui. Atei
kite. 

5324 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 
R F * r F8TVTF 

HELP WANTED — MOTERYS 

2-5; „asbestos" apmušimas; kok
lių vonios; virtuve su kabinetais; 
veneciškos užuolaidos; nuo sienos 
iki sienos kilimai. Garažas. 9.800. 

4443 So. S t Louis Ave. 
CLiffside 4-7589 
i . i i y 

Prie kampo 2-Jų butų mūr. namas 
MARQVETTE P A R K E 

Butai po ponkls kambarius. Pilus 
2 kamb. butas pastojrSje ir butaa rū
syje. Uždari porclal. 2 automobiliu 
garažas. Automatiškas Aliejinis kars
tu vandeniu apšildymas. Daug prie
dų. 

Savininkas — GRovchill 6-1011. 
T 

95 K AM BARI V SVARUS 
"DECONTROLLED" VIEŠBUTIS 

Nuolatinis darbas gabiai 
Receptionist-Switchboard Oper. 
Patyrusi, bet priimsime ir pra
dedančią darbą. Malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos. 5 d. 
35 vai. sav. — 9-5; nemokamai 
kava. Šaukite — 

Mr. H. LITTELL 

RAndolph 6-0950 

Geras penkių, metų "lease'as". že
ma nuoma. 

Automatiškas stokerls: garu ap
šildoma. Gryno pelno galima padary
ti vlrS $700.00 } m8n. 

f 

D61 likvidacijos parduodamas ne
brangiai skubiam pirkėjui. 

Telefonuokite savininkui nuo 6 
iki 8 vai. vak. 
MOhawk 4-4984, arba rašykite d61 

• ^ p o i n t m e n t " — SHERWOOD, 
67S N. Clark St. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JI KITIEMS. 

Atdara apžiūrėjimui 
S e k m a d . n u o 1 lkl 6 vai . 
67S2 S. K E N N E T H AVK. 

Kaina $15.500.00 
Naujas 4 kamb. Capp Cod namus 

Padidinamas. Automatiškai karštu 
oru (forced alr) apšildomas. Berži
nes spintos. 

L. SEYLLER 
8888 YV. 65th S t 
REliance 6-5045 

• 
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vių kartoteką; 
d) apylinkėms susitvarkius, pa

ruošti apygardos suvažiavimą; 
e) rūpintis kitais Bendruomenės 

uždaviniais apygardoje. 
Žinoma, svarbiausias ir sku-

apygardų rinkti atstovai, o ši Ta- biausias kiekvienos apygardos lai-
ryba savo ruožtu rinks savo vyk- kinosios valdybos uždavinys yra 
domąjį organą — Bendruomenės tuoj pat visose apygardos vietose 
Valdybą. kurti apylinkes arba bent jų užuo 

Bendrojo visos Bendruomenės mazgas, kur dar dėl kokių prie-
suvažiayimo laikinuosiuose įsta- žasčių negali būti sukurta tvir
tuose nenumatyta. Suvažiavimai čiau organizuota apylinkė, 
bus tik apygardiniai, kiekvieną ^ Apygardų skaičius 
apygarda turės savo suvažiavi
mus. 

Manoma, kad šitokia Bendruo-

LOKas yra nustatęs JAV iš vi
so 13 apygardų, paskutinioji iŠ 
jų susidaro New Jersey valstybėj, 

menės organizacinė struktūra ga- atskyrus nuo New Yorko apygar-
lės būti geriau jaučiama, periferi- dos ir suformavus savarankišką 

* 

jose, stovės arčiau Bendruomenės 
narių ir gal nebus išlaidi, apsiei
dama be didelių kelionių į tolimus 
suvažiavimus. 
Sudarinėjamos laikinosios apygar

dų vadovybės 
Pagal Bendruomenės įstatus pir-

apygardą. 
Apygardos numatytos tokios: 
1. Baltimores apygarda: Mary-

land, Delaware, VVashington, D.C., 
Virginia. 

2. Bostono apygarda: Massachu 
setts, Maine, New Hampshire, 

mąsias laikinąsias apygardų Rhode Island, Vermont. 
valdybas turi organizuoti JAV LB 
LOKas. Kai jau susikurs Bendruo
menes apylinkės visose lietuvių 
kolonijose ir kai patys lietuviai 
vietose išsirinks ir savo apylinkių 
valdybas ir atstovus į apygardų 
suvažiavimus, tada tikrąsias apy
gardų valdybas rinks apygardi
niai suvažiavimai. 

LOKas, norėdamas paspartinti 
Bendruomenės organizavimą ir 
per apygardinius centrus patal
kinti apylinkėms suorganizuoti, 
skuba sudarinėti laikinąsias apy
gardų valdybas tose vietose, ku
riose turi būti apygardų centrai 
ir kuriose ligi šiol dar laikinųjų 
valdybų nėra. 

Apygardų laikinųjų valdybų 
uždavinys 

Apygardų laikinosios valdybos 
turi uždavinj: 

a) populiarinti Bendruomenės 
idėją apygardose; 

3. CMcagos apygarda: Illinois, 
Indiana, Kentucky, Minnesota, 
Missouri, VVisconsin. 

4. Clevelando apygarda: Ohio. 
5. Detroito apygarda: Michigan. 
6. Hartfordo apygarda: Coonee-

ticut. 
7. Los Angeles apygarda: Cali* 

fornia, Arizona, Idaho, Montana, 
Nevada, New Mexioo, Oregon, 
Utah, Washington. 

8..f Miami apygarda: Florida, 
Alabama, Georgia, Lousiana, 
North Carolina, South Carolina, 
Tennessee. 

9. New Yorko apygarda: New 
York. 

10. Omahos apygarda: Nebras-
ka, Coiorado, Iowa, Kansas, North 
Dakota, Oklahoma, South Dakota, 
Texas, VVyoming. 

11. Philadeiphijos apygarda: 
Pennsyl vania (vakarinė dalis), 
West Virginia. A. S. 

Kreipimasis į Antano Vanagaičio draugus 
Ryšium su Margučio žurnalo 25, pasakojimai bei anekdotai, iš jo 

gyvenimo. 
Be to, daug Amerikos lietu

vių, ypač senoji karta, dar gerai 
atsimena Dzimdai Drimzi spektak
lius. Būtų naudinga jei jie para-
atsimena Dz mdzl Drimdzi spektak 
lių ir pareikštų savo nuomonę, 
kodėl tie dzimdziai turėjo tokio 
didelio pasisekimo. 

Žodžiu, man bus įdomu bet ko

metų sukaktuvėmis, kurios įvyks 
ta ateinančių metų pavasarį, yra 
sumanyta ta proga išleisti Vana
gaičio monografiją. Knygą leidžia 
žinomas visuomenininkas ir me
cenatas J. J. Bačiūnas. Redaguoti 
ir parašyti velionies biografiją pa
vesta šių eilučių autoriui. 

Nors Vanagaitis buvo labai po
puliarus Amerikos lietuviuose, ta 
čiau rašytinės medžiagos apie jo kia žinia, liečianti Vanagaičio gy-
gyvenimą mes teturime labai n e - s e n i m ą ir veiklą, 
daug. Rašant jo biografiją, me-! Kreiptis į visuomenę mane pas-
džiagos stoka ypatingai gyvai jau! katino patys Vanagaičio draugai, 
čiama. Todėl a£ pasiryžau kreip-, kurie ir neprašyti ėmė atsiųsti 
tis viešai j Vanagaičio draugus! savo atsiminimų pluoštelius, bet, 
bei gerbėjus, kurių Amerikos lie
tuviuose buvo ir. be abejo, tebė
ra dar labai claijU, prašydamas jų 
pagalbos. 

Prašau visus, kuriems tik teko 
Vanagaitį vienaip ar kitaip pa
žinti, parašyti trumpus atsimini
mus, liečiančius velionį kaip mu
ziką, laikraštininką, visuomeninin
ką, oratorių, žmogų ir t . t . į tie 
atsiminimai, kaip medžiaga bus 
panaudota jo biografijai. Taip pat 
labai pageidaujami ir linksmesni 
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.••»:. i «•. v ; t . M N i i s 
Gyveno 8825 S.Washtcnaw Avv. 

Mtrfipa-lto 27 d., 195-J. 4:16 
vaj. ryto, MulaukcM pimeM am-
2ia UH. 

linu', -. Lietuvoje. Kilo iš Tra
ki] ttpakr., Žiežmarių parapijom 
Mataisklų kaimo. 

Past\lko dideliame nuliūdi
me: žmona Marijona, (š t iup-
ftattė), du sunūs: Alfonso Ir 
Albert, dvi dukterys: Angeline, 
žentas Alfred Bettler, ir. Bemi
rę, žentas lOdvvin Legner, dvi 
amlkes: Barbara tr Caro! I.eg-
ner. brolis Antanas įr bi^)lion6 
Marijona ir Jų ftcima, sesuo Ka 
i įima Bursciute, du svoR^rial: 
iKtnontas, jo žmona Magdelena 
šiiupfcal; ir Aleksandras Ir Jo 
žmona Marijona šrlupšai ir Jų 
Aennos, kiti Kimine**, draugai Ir 
pažįstami. Lietuvoje, liko dvi 
• iorys su šeimom. 

Priklausė šv. Vardo liraug. 
NUi'fiuette Pk.. ir KoU»tučlo 
1'asalp. Klubui. 

Kūnas pašarvotas Maželko-
Kvana koplyčioje, 6845 H. VVes-
teiu Ave. i 

Laidotuvės j vyks ketvirta'!-
spalio :<o d. is koplyčios s vai. 
ryto bus atlydytas j Gimimo 
Panelės ftveno. parapijos baž
nyčia, kurioje jyks gedulingos 
pamaldos už veliouies sieli*. Po 
pamaldų bus nulydėtas į sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo, visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Viiliodv: žmona, s ū n u s l»uk 
tory s, Anūkai ii- kiti giminės. . 

Laidotuvių direktoriai: Ma-
žeika ir Kvans. Telefonas iilO-

žinoma, to dar maža. Mano užda
vinys yra surinkti kaip galint dau
giau medžiagos, nes noriu Vana
gaičio gyvenimą atvaizduoti kiek 
galint išsamiau ir spalvingiau. 

Rašinius malonėkite siųsti šiuo 
adresu: III E. Parkfcurst, Detroit 
3, Mich. 

Medžiaga galėsiu pasinaudoti 
ta, kuri bus atsiųsta šių metų 
lapkričio mėnesį. 

Nuoširdžiausiai dėkoju iš anks
to visiems, kurie nepagailės šiek 
tiek laiko surašyti savo atsimini
mams apie Antaną Vanagaitį, ku
ris buvo -mūsų visų neužmiršta 
mas draugas. 

Vyt. Alanta* 

Vanagaičio monografijos 
redaktorius 

• i • • ' • • ' • » ^ " - ' • ' " • -

Vyriausybė yra perdidelis ir 
peravarbus dalykas, kad jį ga
lima būtų palikti tik polit ikams 
tvarkyti . 

JAV lietuvių Bendruomenes apygardos 
JAV Lietuvių Bendruomenė, b) skatinti ar ir organizuoti 

gali būti labiau, negu kuri kita apylinkių laikinųjų valdybų suda-
lietuvių organizacija šiame kraš- rymą, o kur apylinkės jau susi
te, ryškiai centrifūguojas apygar- tvarkiusios — tai ir reguliarių apy 
domis. linkių valdybų bei kontrolės ko-

Apygardos bus lyg teritorinės misijų išrinkimą; 
organizacijos didžiojoje Bendruo-( c) per apylinkes užvesti lietu 
menės organizacijoje. Apygardas 
(savo keliu pasidalinusias į apy
linkes) ateityje jungs tik vyriau
sieji Bendruomenes organai — 
Bendruomenės Taryba ir Bendruo 
menės Valdyba. Tarybą sudarys 

t ook applauds rr 
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ANTHONY A. OLIS 

Believing that "the best politics is good 
government," he has ignored the local pohti-
cal machine and brought efficiency and hon-
esty to Chicago's formerly scandal-ndden 
Sanitary District. Olis, a dynamic native Chi-
cagoan, is the flrst Republican in 20 years to 
head this district, whose 1900 employees and 
$350,000,000 plant handle Chicago's sewage 

In two years, Olis has economized by cen-
tralizing the district's pjirchasing system, sell-
ing treated sewage for fcrtilizer and leasmg 
unused district land. He has cut his 1951 bud-
get by $6,954,385 and his 1952 budget by an-
other $426,000. The number of politically ap-
pointed employees has been trimmed from 
1091 to 363. In a political shakeup, after the 
murder of an acting ward committeeman, Olis 
fired 31 protėgės of local GOP ward bosses. He 
f aces thelr retaliation in the coming elections. 

SIUVAMOS MASINOS 
i 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamoa geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

K U R I A N A M A S ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcaga. 

Aliejus krosnims ir centrallnlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LAfayct te 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

mm 
. • • * : * > * , 

Gaukit du gerui uždarbiai Tcasnifct 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

fradektt fi $1 • PrMttH kiek norite, 
I kaAa aer iU 

UNIVERSAl SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N, 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais ntio 9 ryU 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. pakarę. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 v a i ryto tk) 3 vai- p p 

Amerikiečių Spaudos Atsiliepimai 
Apie ANTANĄ OLĮ 

Žių metų lapkričio 4 dienos laidoje LOOK žurnalas labai gražiai 
.atsi l iepė apie mūsų tautietį A N T A N Ą OLĮ, kandidatą perrinkimui į 
Sanitary District of Chicjago TfustCes. 

LOOK žurnalas sako, kad 

Adv. A N T A N A S A. O U S teisingai mano, jog tik gera valdžia 
tegali vesti gerą politiką. Tųu dėsniu vadovaudamasis , j is ats isakė pa
klusti jėgoms, kurios šiokia savimmdos, ir iškėlė Sanitary District } 
gerai, tvarkingai ir taupiai veikiančią įstaigą. Antanas O l i s , y r a pir
masis republikonas, kuriam po 20 "metų tenka vadovauji šiai įstaigai, 
turinčiai apie 1900 tarnautojų ir apie 350 milijonų dolerių turto. 

Per du metu Antanas Olis pravedė pagirtiną taupumo politiką, 
pertvarkydamas Sanitary District į s ta igos darbą ir gerai išnaudoda
m a s visus pajamų šaltinius. 1951 metų biudžetą jis sumažino $6,954,385, 
o 1952 metų biudžetą sumažino $426,000. Politikierių globojamų tar
nautojų skaičių A. Olis sumažino iš 1091 iki 386. Po žmogžudystės , 
kuri įvyko šių metų pradžioj Chicagoj, Af Olis atleido 31 tarnautoją, 
globojamą įtartinų žmonių. Dabar jie visi siekia atkeršyt i Antanui 
Oliui ateinančiuose rinkimuose. 

Viršuje šio straipsnio matote iškarpą iš LOOK žurnalo, su kari
katūra (kartūnu) , kur parodoma, kaip Antanas Olis išvalė Sanitary 
District nuo sukčių, kyšininkų, tinginių ir išeikvotojų. — B. 

John F. Eudeikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEHNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Keimitage Avenue 

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

Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE l ) I L \ . \ IR NAKTĮ 

I 3E -Sf. E3sa 

ANTHONY B. PETKUS 

\k 

lAIPOfUVIU D1JU5KTORTUS 
6812 SOT WESTERN AVE! 

CHICAOO, nx. 
GRovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

1410 S. 5©t* A V E . 
CICERO, U X . 

rt 

SS 
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• TELEVIZIJA • RADJO • *AL-
DYTUVAl • SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI * (IRON. 
E R S # PLOKŠTELES (KECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TEU.V1 / J JOS IR RADIO 

APT v i; N \ v i M \ s 

4057 South Archer Avenue 
Tel YArds 7^8666, Chieago 32, III 
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Muno kūną žemei, mano širdį 
Romui, mano sielą - Dievui. 

— O'Conncl 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
RJR. NELS0N 
— HAviuinko — 

Si. Casimir Monumcni 
Company 

3914 Wesf l l l th Street 
VietiaH Blokas nuo Kapinių 

Dldžiaustofl PamlnkUum 
Planų Pasirinkimas Miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Saukiu 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų naing. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
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TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI" , ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti tavo taupomus pinigus i Chieago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionallai viena U 

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

Chieago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji i9 anksto aepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividende, 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

AnirmliinsŲ patarnavi
mas y r a teikiamas 
dienu ir n a k t i. Hei-
kalo šuuklto 
mus. £L Mes turime koplyčia* 

lioselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos Ir 
tuojaus | .ai ar-
miiijam. 

STEPONAS C. LAOHAWICZ 
2814 Wea t 23rd P L A C K 
10756 S. MIOIIIGAN AVE. 

Tol. Virginia 7-6672 
PUllman 5-1270 

6234 South We$tern Ave. Chieago 
JOIIN l'AHKL, President 

Phone GRovchili 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo VI iki 8 Vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šegtadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

PETRAS P. GURSKIS 
650 YVest 18th STKEET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
X446 South 50th AVE., CICERO, I L U Tel. OLymplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIP» 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS ~ * 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-357» 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArda 74)781 
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Trečiadienis, spalio 29, 1952 

imu 
X Prof. Simas Sužiedėlis, 

vyriausias '"Darbininko" redak 
torius, Ateitininkų Federacijos 
Vyriausias Vadas, praeitą pir
madienį aplankė "Draugo" vyr. 
redaktorių L. šimuti, redakto
rius ir "Draugo" spaudos šefą 
kun. P. Ciniką, MIC. Prof. Su-

IŠARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Pasakojo apie okup. Lie
tuvą. Kun. Pijus Brazauskas, 
prieš ketverius metus atvykęs 
į JAV, jau kuris laikas yra 
Sacred Heart ligonines kapelio
nas, Eugene, Oregon. Vietinis 
laikraštis Eugene Register 
Guard rugsėjo 25 laidoje įdėjo 
pasikalbėjimą su kun. P. Bra
zausku apie padėtį Lietuvoje 
pirmosios rusų okupacijos 
(1940 m.) žiaurumus ir dabar
tinę padėtį okupuotoje Lietu-

žiedelis praeitą sekmadienį voje, bei visą tremtinio kunigo 
skaitė paskaitą Kristaus Karą 
liaus šventės minėjime Detroite 
Mich. 

At-kų Ped. vadas Simas Su* 
žiedelis ir vyr. tarybos pirmi
ninkas prof. Meškauskas stud. 
dv. tėvo Borcvičiaus lydimi ap
lankė vysk. V. Brizgį. Pažymė
tina, kad Simas Sužiedėlis va
kar šventė savo vardines ir 
gimtadienį. Trumpai susitikę? 
su kaikuriais draugais, jis, dar 
prieš piet, išvažiavo iš Chica-
gos. 

, x Vyskupas V. Brizgys lap
kričio 9 d. 10 vai. ryte per Atei
tininkų šventę atnašaus šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Akademija ruošiama tą pačią 
dieną 4 vai. p. p. Evergreen 
Country Club salėje, Chicagoje, 
BĮ. Si šventė primena Ateitinin
kų 25 metų reorganizacinės 
konferencijos Palangoje, Lietu
voje, sukaktį. 

X Antanas M. Phillips, žino
masis laidotuvių direktorius 
Chicagoje, kurio gailestingą, 
užjaučiančią širdį jau ne kar
tą daugybė lietuvių patyrė, at
einančių vėlinių proga Chica-
gos Ateitininkams Sendrau
giams dovanojo visą tūkstantį 
žvakių. Žvakės bus panaudotos 
susitelkimo valandėlėje, kuri 
įvyks lapkričio 2 dieną, 4 vai 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

vargo kelią iki pasiekė Ameri
ką. Straipsnyje labai teisingai 
pavaizduota okupuoto krašto 
padėtis ir rusų bolševikų žiau
rumai. Straipsnį puošia kun. P. 
Brazausko fotografija. 

URUGVAJUJ 
— Plečia bendruomenes veik

lą. Tenykštę lietuvių koloniją 
sudaro per 500 asmenų. Tai 
daugiausiai seni emigrantai, ku
rių vaikai dažnai jau nebekal
ba lietuviškai. Taip pat atsi
randa tokių, kurie dar dairosi 
| Maskvą. Tačiau susipratę ir 
veiklieji tautiečiai plečia savo 
veiklą. Kultūros draugija turi 
savo pastogę, kur minimos tau
tinės šventės. Lietuviškajai 
minčiai skleisti taip pat pasi
naudojama lietuvių katalikų ra
dijo pusvalandžiu. Krašto val
dyba kreipėsi į tautiečius, kad 
aktyviai prisidėtų prie Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
veiklos ir tuo būdu suaktyvin
tų lietuvių kolonijos veikimą. 

ŽINIOS Iš OKUP. 

X l>r. jur. Bronius Nemickas 
atvyksta iš New York į Chica-
gą ir lapkričio 2 d. 3 vai. p. p. 
skaitys paskaitą "Lietuvio tei
sininko uždaviniai atkursimai 
Lietuvai" Lietuvių Auditorijos 
mažoje salėje. Įėjimas nemoka 
mas. Be to, prelegentas turi 
teisininkams specialų pasiūly 
mą. Dr. Nemickas yra Pataria
mosios Lietuvių Grupės prie 
Free Europe komiteto narys. 

X Dienraštis "Draugas" ir 
jo Bendradarbiu klubas skelbia 
novelės konkursą. Data konkur
sui skiriamiems rankraščiams 
įteikti yra 1952 m. gruodžio 10 
d. Už tris geriausias noveles 
skiriamos šios premijos: už pir
mąją $100, už antrąją $60, ir 
trečiąją $40. 

X "Autumn Interlude". To 
kiu pavadinimu Lietuvos Vyčių 
5-ji kuopa, veikianti No. Side, 
Chicagoj, rengia š. m. lapkri
čio 1 d. šokių vakarą, Valnut 
room, Lions Building, 4306 W. 
North Ave. Šokiams grieš Wee 
Three žinomas jaunimui or
kestras. 

X Pirmasis Lietuviu Enciklo
pedijai straipsnis, atsiųstas jos 
redakcijai yra parašytas J. 
Mockūno apie Adelaidės lietu
vius Australijoje. Jame plačiai 
aprašoma lietuvių įsikūrimas 
P. Australijos sostinėje ir jų 
organizacinis bei kultūrinis gy
venimas. * 

X šv. P. Marijos Gimimo pa
rapija š. m. lapkričio 16 d. mi
ni savo įsikūrimo 25 metų su
kaktį. Per 25 metus toje para
pijoje gimė 1574 asmenys, 1225 
poros susituokė ir 1401 asme
nys mirė. Šie duomenys imami 
nuo parapijos įsikūrimo iki 
1925 m. spalio 27 d% 

X Pranas Kučinskas, 10560 
3o. Michigan ave., sunkiai su
sirgo ir šiuo metu yra šv. Lu
ko ligoninėje. Jo duktė daini
ninkė Helen Bartush atvyko i 
Chicagą aplankyti sergančio tė
vo. Ji grįš į savo namus sutvir
tėjus tėvo sveikatai. 

X "Draugo" raštinSje gUima 
gauti T. T. Marijonų Bendra
darbių Chicagos Apskrities 
Draugijos banketo biletų. Ban
ketas ruošiamas lapkričio 16 d 
3 vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

X Antanas Norkus, 5353 So. 
Christiana ave., sunkiai serga. 
Buvo išvežtas į šv. Luko ligo
ninę. Kambarys 1116. Jis yra 
Kęstučio klubo narys. 

X Jonas Kass, žinomas biz
nierius ir uolus mūsų veikėjas, 
sveiksta po sėkmingos operaci
jos Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

X Kun. J. Borcvičius, S. J., 
šią savaitę veda misijas šv. My
kolo parapijoje, North Side, 
Chicagoje. Vakarais pamokslai 
būna 7:30 vai. vak. 

X Juozapas Balskus (Biels-
kus) bridgeportietis, sunkiau 
3usirgęs gydosi Cook County 
ligoninėje, Ward 44, lova 34. 

X Harry Richard Ragažins-
kas, Šv. Jurgio parapietis, lap
kričio 1 d. susituoks su Patricia 
Johnston, Visų šventųjų para
pijos nare. 

X Lapkričio 1 diena yra Vi-
}ų šventųjų šventė. Ši šventė 
yra privaloma. Kiekvienas ka
talikas tą dieną turi dalyvauti 
šv. Mišių aukoje. 

X dv. Jurgio parapija lap
kričio 23 d. rengia metinę va
karienę. 

X Lee Anna Lukas pakrikš
tyta šv. Jurgio parapijos baž 
nyčioje. 

— Rusas Solodnikov mokina 
menininkus. Vi's daugiau ir dau
giau tarybinėje spaudoje "lie
tuvius" atvaizduoja rusai. A. 
Solodnikov kritikuoja neseniai 
įvykusią LTSR jaunųjų daili
ninku parodą. Solodnikov rašo, 
kad vitražistas K.Morkiunas 
padaręs Staliną labai panašų, 
o A. Reiineris padaręs vykusį 
Cvirkos portretą. Gi I. OilytS 
ir V. Slepšinskaite gauna pylos. 
Pasak ruso kritiko, pirmoji bu
vusi perdidelė realistė smulkiai 
pavaizduodama mašinų detales, 
antroji Trakų apylinkės nuosta
bų žalumą pakeitė rudais-viole-
tiniais nublukusiais tonais. Kaip 
ji drįso? Didysis Stalinas savo 
veikaluose to nėra pasakęs. 

— V. Norkų apibara Solodai-
kov, kad jis paveiksle "Svečiuo
se pas Žmiejauską", kuris sve
čiams rodo jo paruoštą kviečių 
lauką, puikiai pavaizduodamas 
lietuvišką gamtą nupiešė pilkus 
žmones. O A. Kreslovas gauna 
patarimų būti drąsesniu nesibi
joti nutolti kartais nuo tikro
vės, ją stengiantis padaryt 
linksmesnę akiai. Slodnikov iš-
giria J. Banaitį, kad jis padaręs 
labai gerą Mickevičiaus-Kapsu
ko portretą. Jaun. menininkų 
parodoje buvo išstatyti dar 6ių 
dailininkų kūriniai: P. Liukpet-
rio, B. Borzino, F. Bulatkos 
G. šimokytės, A. Gedimino, L 
Surgailio, V. Sovyrino ir kt. 

— Keičiasi laikai. Seniau nie
kas iškilmingai nedžiugavo, kad 
štai rudenį ūkininkas baigė sė
ją. Nepriklausomos Lietuve* 
laikais tai buvo paprastas reiš
kinys. Niekas neragino, kač 
vieną dieną msstųsi į laukus ii 
užsėtų. O dabar, prie komunis
tinės netvarkos, virto visai ki
taip. Prieš sėją triūbija per ra-
riją, rašo spaudoje: "Sėkite 
sėkite, kovokite už grūdų pa
ruošimą sėjai." Ir vos tik apsė-
ja kokį plotelį, tuoj ir siunčia 
korespondenciją į "Tiesą" (ge
riau pasakius į komunistinę 
"Netiesą"), — Koks džiaugs
mas, ačiū Stalinui, štai apsėjau 
plotelį... Šalčininkų kolchoze 
laukininkystės brigada džiaugė
si, kad sėjos darbus baigė per 
tris dienas. Airiogalos "Lenino 
keliu", "Raudonosios žvaigž
dės" kolchozai didžiuojasi, kad 
jie sėja tik mašinomis. 

— Markevičiaus knyga nepa
tenkina partijos. Neseniai Vil
niuje buvo išleista jauno rašy 
tojo A. Markevičiaus knyga 
"Pamaina", 64 psl. Br. Raguo
tis pastebėjęs, jog knyga sukė
lė gyvo susidomėjimo, randa, 
kad ji nepatenkina partijos. Jis 
nutylįs buožių kenkimą kolū
kiuose, neparodąs klanų kovos, 
ir išvis nesugebėjęs atvaizduo
ti tarybinės tikrovės. 

DAtNirofl RANicr/rr: 
CHICAGOS ŽINIOS I 

Daug stebėtojų 
balsavimuose 

IMa Ona Piežlenė, sopranas, pa
sirodys su suvo gražiu balsu ir 
lietuviškom dainom TT. Marijonų 
Bendradarbių sidabrinėje vakarie
nėje lapkričio 10 d. 5v. Jurgio 
par. salėje, Bridgeporte. 

Trumpai iš visur 
— RelkSmlngi žodžiai. Ade-

naueris, Vakarų Vokietijos vy
riausybės pirmininkas, baigian
tis krikščionių demokratų parti
jos suvažiavimui, ir jo artimie
ji bendradarbiai pakartotinai 
ragino kitas partijas paremti 
taikos kontrakto ratifikavimą. 
Adenauer pasakė: "Mes atgau
sime laisvę mūsų broliams ir 
seserims, esantiems anapus ge
ležinės uždangos." 

— Anglijoje užkūrė naują 
plieno krosnį. Appleby-Fro-
dingham Steel Čompany Senn-
thorpe spalio 20 d. užkūrė ant
rąjį perstatytą rūdos tirpinimo 
krosnį. Iškilmingame užkūrime 
dalyvavo fabriko vyr. admi
nistracija, inžinieriai, technikai, 
darbų vykdytojai, fotografai ir 
daug svečių. Virš krosnies ple
vėsavo britų vėliava. Naujoji 
krosnis per savaitę duos 4500 
tonų geležies. 

— Argentinoje ruošiamas 
spaudos įstatymas numato, kad 
laikraščiai negalės spausdinti 
daugiau 3 5 % teksto, parašyto 
ne Argentinoje gyvenančių žur
nalistų. Dar neaišku ar tas bus 
taikoma ir svetimomis kalbo
mis leidžiamiems laikraščiams. 

— Brazilijoje gyvena vienas 
vyras, kurs niekada nėjo mo
kyklą, kurs nemoka rašyti, bet 
gali susikalbėti 42 kalbomis. 

— Naftos ženklai. Siaurės 
Ontario, Kanadoje, prie French 
River rasta naftos ženklų. Che
mikai daro atvežtos že įnės tyri
nėjimus. 

—Vengrijoje penkeriems me
tams buvo nubaustas vienuolis 
tėvas Somoriad, kuris tėvams 
prašant, davė privačias tikybos 
pamokas jų vaikams. 

Kad balsavimuose neįvyktų 
jokių apgaulių Chicagoje nu» 
matoma sutelkti 7,200 stebėto
jų. Tam reikalui bus sutelktos 
visos galimos policijos jėgos. 
Tai bus didžiausios stebėtojų 
jėgos, kada nors turėtos per 
rinkimus Chicagoje. Rinki
mams, kurie įvyks lapkričio 4 
d., rengiamasi įtemptai. 

i 

$9,000 už žmoną 
Charles Shemaitis (Simai

tis?) Chicagoje iškėlė bylą ap-
draudos agentui E. Morris, kad 
jis beparduodamas apdraudą jo 
žmonai Luizai, turinčiai 33 me
tus, pavogė jos meilę: žmona 

Sugavo sužeidusi 
policininkus 

Anksčiau ar vėliau — nusi 
kaltelis patenka į policijos ran 
kas. Taip jvyito ir su R. An 
dersonu, 21 m. negru, kurs spa 
lio 8 d. sužeidė du detektyvu 
Chicagoje ties 57 gatve ir 
VVentvvorth. Detektyvus jis su
žeidė, kai tie norėjo jį apklau
sinėti dėl plėšimo ir pagrobimo. 
Dabar tasai kriminalistas su
gautas ir laikomas kalėjime 
Albuquerque, N. M. 

Budi 24 valandas 
Chicagos apylinkėse ' | | rude

nį tiek daug miško gaisrų, kad 
Cook apskrities miškų apsau
gos įstaiga įvedė nuolatinį bu
dėjimą — 24 valandas paroje, p a l iko jį ir paėmusi ištuoką su-
kovojant su miškų ir parkų darė naują šeimą su tuo ap-
gaisrais. Kaikurių tarnautojų draudos agentu. Teisėjas pri-
net ir atostogos buvo atšauk- pažino tą apdraudos agentą 
tas, kad būtų kas saugo miškus kaltu ir už viliojimą svetimos 

žmonos (alienation of affec-
tion) nubaudė $9,000. 

Teisingumo rūmai 
Teisėjas W. J. Tuohy ir kiti 

kelia balsą, kad Chicagos teis
mai nebesutalpina interesantų 
ir kad reikia statyti naujus di
delius rūmus, kur būtų pakan
kamos patalpos apylinkės, aug-
štesniam ir kriminaliniam teis
mui. Chicagos teisėjai ir advo
katai tą sumanymą remia. 

Kalejiman visam 
gyvenimui 

Kriminalinio teismo' teisėjas 
D. Covelli nuteisė visam gyve
nimui kalejiman Clyde Vernell, 
23 m., gyvenantį Chicagoje 
4434 Berkley ave. už tai, kad 
jis išprievartavo 51 m. moterį. 

nuo gaisrų. 

Bomba namo rūsyje 
Henrietta Leahy savo na

muose, 7823 Summerdale, Chi
cagoje, atrado rūsyje aviacijos 
raketinę bombą dviejų pėdų il
gio ir trijų colių storio. Mano
ma, kad ją bus palikęs buvęs 
karys, kurs svečiavosi pas juos. 
Jis turbūt ją vežiojosi kaip su
venyrą. Bomba dar nesprogusi 
ir pašaukta policija ją sunaiki
no. Vyras džiaugiasi, kad ją ra
do žmona, ne vaikai. 

Pakeitimai skerdyklose 
Swifto skerdyklos Chicagoje 

praneša, kad netolimoje ateity
je jų fabrikas nustos skerdęs 
kia,ules šiame mieste. Cia suma
žėjus kiaulių skerdimui fabri
kui jau nebeapsimoka. Skerdi
mą vykdys kituose fabrikuose 
ir chieagiečiai vistiek bus aprū
pinti kiauliena. 

Niekšai, taip atsidekoja 
Jenteaneo Brooks, 29 m. neg

ras, pasikvietė du alkanus žmo
nes į savo namus 2433 Con-
gress str., Chicagoje. Išvirė 
jiems valgyti. Kai šie pasivai
šino, peiliais ir ginklu grasin
dami atėmė to geraširdžio "pi
nigus ($20), susikrovė jo dra
bužius, televiziją ir kitus namų 
reikmenis į šeimininko automo
bilį ir išvažiavo. 

Studentai sugavo vagį 
Northwestern universiteto 

studentai pastebėjo kažkokį 
įtartiną valkatą ties jų bendra
bučiais ir jį sulaikė. Tai buvo 
H. Pape, 22 m. amžiaus, atvy
kęs iš Montpelier į Chicagą. 
Prisipažino iškratęs keletą 
kambarių, bet gynėsi nieko ne
paėmęs. 

Armour pakele algas 
Armour kompanija Chicago

je savo darbininkams pakėlė al
gas keturiais centais valandai, 
suteikdama ir kitų pagerinimų. 
Tai palies apie 30,000 darbinin
kų, priklausančių CIO. 

Apdegė lapus kūrendama 
Netoli Chicagos gyvenanti 

Stella Napierski, 58 m., pasi
traukusi nuo pareigų gydytoja, 
degino lapus. Staiga užsidegė 
jos drabužiai. Gydytoja smar
kiai apdegė ir1 policijos buvo 
nugabenta į Hinsdale ligoninę. 
Jos padėtis rimta. 

Šokdama susilaužė koją 
Pearl Ramstead, 63 m., te

bešokdama paslydo ir susilaužė 
koją. Paguldyta Sv. Pranciš
kaus ligoninėje, Evanstone, vie
name iš Chicagos priemiesčių. 
Susilaukus tokio amžiaus, gal 
jau reikėtų "užmiršti šokius. . . 

— Ispanų poetas Lope ~ de 
— Kokios keistos temos. Vii- Vega yra parašęs 1,640 dramų, 

niaus mokyklose po pamokų su
rengiamos sueigos šitokiomis 
temomis: "Aš mokausi rusų 
kalbą, nes ja kalbėjo Leninas", 
"Mylėkime didžiosios Rusijos 
kalbą" ir t. t. Kokios keistos 
temos. 

— Skundžiasi dėl Kuršėnų. 
Vienas komunistų "Tiesos" ko
respondentas skundžiasi, kau 

• Rytoj — taupymo diena! 
Kodėl ir Tamsta negalėtum su
taupyti pinigų ir laiko, įsigyda
mas lietuvišku raidynu rašomą
ją mašinėlę pas J. Karvelį, 3249 
S. Halsted St. Tel. DA 6-1136. 

Kuršėnų apylinkėse kolchozai 
atsilieka, nelenktyniauja par
tijos suvažiavimo garbei. "Ta
rybų Lietuvos" kolchozas dar 
rugsėjo 1 d. nebuvo pradėjęs 
kulti. Kituose kolchozuose taip 
pat blogai vykstąs kūlimas. 

— Apleista gyvulių auginimo 
sritis. Vietiniai komunistai kon
statuoja, kad Plungės rajone 
esąs "Pergalės" kolchozas yra 
atsilikęs. Esanti apleista gy
vulių auginimo sritis, partinė 
organizacija tuo permažai do
misi. Kiti kritikavo, kad Plungė 
nesirūpinanti, kaip geriau pa
naudoti mašinos žemes darbui. 

BMtpN 
žurnalistikos Institutas 

GLOBOJAMAS 
LOYOLOS UNIVERSITETO, 

suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
U* kit. organizacijoms. Paskaitos 
yru skaitomos Ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetlna 
2884 So. Oakley Ave., Chlcago, m. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
Ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vak 30 m. 
vakaro. 

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

T. J. Vaišnys, S. J, skaito tema: 
spaudos tarnyba šeimai. 

Spalio 30 4 7 v. 30 min. vak. 
režls. J. Šlekaitis skaito tema 
Teatro temomis. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Geru vartotų mašim.i 
nupigintam kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dvnaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dvnaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 

J= : 2 = 

$1395.00 

$1395.00 

1949 BUICK 2 door 
Dvnaflow . . . . 

1949 BUICK 4 door 
Dynaflow . . . . 

1949 BUICK Super 
4 door $1345.00 

1949 BUICK Super 
2 door . . . . $1295.00 

1948 CHEVROLET Club 
coupe $795.00 

1948 BUICK 4 door 
Dynaflow . . . . $1195.00 

1948 BUICK 4 dr. . . $1095.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door $995.00 
1948 STUDEBAKE$ 

4 door :; . : . $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 masiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 Wesi 35th Street 

LAiayette 3-2022 

KURIE YRA PIRKĘ Iš BUDRIK0 YRA PERSITIKRINK 
KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS Ut 

NEBRANGIAS KAINAS ! 

^ 

3 šmotų miegamojo kambario setai $100.00 
5 šmotų Chrome Dinettes $50.00 
7 šmotų Dining Room setai $100.00 
2 šmotų Parlor setai, po $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Couch — Dienos Sofa $50.00 
Vatiniai matrasai, po $10.00 

• • • • * • • • • • • • • « • $20.00 
$29.00 

Springsiniai matrasai, po 
9 x 12 karpetai, po 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $8.50 
Stalą vos lempos po $4.00 
Aslos lempos po $9.00 
Prosijamos mašinos po $49.00 
Skalbiamos mašinos po $69.00 
Elektrikiniai dulkių valytuvai $20.00 
Elektrikiniai Šaldytuvai, su 5 metų garantija, po $149.00 
Televizijų setai, 21 colio paveikslas $199.00 
Televizijos, 16 colių paveikslas $100.00 
Mažutes radijos po ; $19.00 

LENGVOS IftMOKIUlMAI, BE NUOŠIMČIO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių $89.00 
Angliniai pečiai, 4 kambarių $39.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui $89.00 
Balti gaziniai pečiai, virimui $69.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui $89.00 
Indų plovimui mašina — nupiginta $20o!oO 
Angliniai pečiai po ' . $29.00 

Budrikas parduoda rakandus visų žymiaunlų nacionallai skel
biamų firmų išmokėjimais, be nuošimčių, trumpam laikui. 

J0SKP1I F. BtIDRIK, Incorporated 
3241 South Halsted Street Tel. Vlctory 2-9842 

Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
iki vėlumos. NedėlJomis —» uždaryta. 

Bud riko Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro II stoties WHFS, 1450 kilocydes 

,-. 
• 


