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Rinkimini kampanijai — 

New Yorkui skirta daug dėmesio 
NEW YORKAS, spalio 30. — Kadangi New Yorko valstybės 

45 balsai turi daug reikšmės laimėjimui ir kadangi abi partijos 
ten surenka paprastai beveik po lygų balsų skaičių, tai abudu kan
didatai paskyrė New Yorkui ypatingą dėmesį, kiekvienas siekda
mas daugumos savo pusei. 

Abudu kandidatai kalbėjo neg 
rlškame Harlem, abudu važinėjo 
ypatingai po tas vietas, kur pra
eityje partija surinko daugiau
siai balsų, abudu turėjo masinius 
susirinkimus Madison Sąuare 
Garden stadijone su visais įpras 
tais priedais. New Yorke kalbė
dami, abudu kandidatai stengė
si trumpai pasisakyti visais 
svarbesniais agitacinėse kalbose1 

jau liestais klausimais k i e k v i e - j ^ s u f o r m u l i u o t i E i s c n h o w e 
nas ypatingai pabrėždamas tą 
„arkliuką", ant kurio mano įjo
ti ) Baltuosius Rūmus. 

Madison Square Garden kal
boje Stevensonas ne tik stiprino 
demokratų pasitikėjimą savimi, 
bet ir bandė varyti psichologinį 
kylį tarp respublikonų konservą 
torių ir respublikonų liberalų, 
bandydamas pasukti liberalus 
savo pusėn. To tikslo siekdamas, 
Stevensonas bandė pavaizduoti 
Eisenhowerį kaip sen. Tafto pa
tikėtinį, siela ir kūnu parsidavu
sį konservatorių sparnui po to, 
kai laimėjo nominaciją liberalų 
pastangomis. 

Kanada kalba apie 
mokesčių mažinimą 

OTTAVVA, spalio 30. — Kana 
dos partijos pradeda r enk i s fe
deralinio parlamento rinkimams, 
kurie numatomi ateinantį rude
nį. Opozicijoje esą Churchillio 
tipo konservatoriai mėgins iš
mesti iš valdžios balno labai il
gai ten užsisėdėjusius liberalus, 
bet Kanadoje nėra daug ginklų 
prieš liberalus kovoti. 

Kad netikėtumų neįvyktų, bu 
vo susirinkusi ir liberalų parti
jos taryba padėties aptarti. Pri
eita išvados, kad vienintelis rim
tesnis opozicijos ginklas yra 
augšti mokesčiai, todėl reikėtų 
juos prieš rinkimus kiek suma
žinti. Partijos vadas ministeris 

turėjo lemiamos įtakos. pirmininkas St. Laurent mano, 
Prez. Trumanas per Iowa va-j kad tai bus galima padaryti ir 

kar atvyko į Chicagą ir dvi kai-1 apsiginklavimo išlaidų nemaži-

to dokumento turinio neturėjęs 
paskelbti, nes jis buvęs slaptas. 
Tas Korėjos padėties įvertini
mas buvęs padarytas 1947 m., o 
nutarimas pasitraukti iš P. Ko
rėjos įvyko 1949 m. Tokį nutari
mą pakišęs valstybės departa
mentas. Trumanas atsikerta, kad 
Eisenhoweris be reikalo visą kal
ytę meta Achesonui, nes Acheso-
nas pasirėmė kariškių nuomone, 

n, 

bas pasakęs išvyko toliau. 

Korėjoje kaujamasi 
trijose vietose 

SEOULAS, spalio 30. — Veiks 
mų fronte būta trijose vietose: 
prie Panmunjom vakaruose, prie 
Chorwon centre ir rytiniame 
sparne, kuris ikšiol buvo ramus. 

Vakaruose marinai išvalė 
Hook kalvas, saugojančias svar-

Antroji""stevensono k a i bo S 1 gausius sąjunginingų atramos 
taškus Panmunjom apylinkėse. 

Centro ruože pietų korėjiečiai 
vėl atsiėmė Pinpoint kalvą Sni-
per kalnų grandinėje Chorwon 
apylinkėse, išblaškydami apie 
1,500 priešo karių, prieš parą įsi
kabinusių kalno šlaituose prie 
pat viršūnės. 

Rytuose Šiaurės korėjiečiai 
dviejose vietose buvo įlindę į są
jungininkų linijas, bet skylės 
tuojau buvo išvalytos ir vėl grį
žo ramybė. 

„vinis" buvo kalimas klausyto
jams į galvą, kad respublikonai 
su Eisensoweriu vengia duoti 
tikslius atsakymus kaip jie tvar 
kys tą ar kitą klausimą. 

Trečia, buvo bartas Eisenho-
weris u i Korėjos karo naudoji
mą balsų gaudymui. Ir jis, kaip 
ir Eisenhoweris, visas jėgas pa
skirsiąs Korėjos reikalui tvar
kyti, tačiau niekas dabar nega
li ir neturėtų duoti pažadų, kad 
karą ten tuojau baigs, nes toks 
pažadas būtų nesąžiningas ir net 
pavojingas pasaulio taikai. 

Stevensono kalbas New Yorke 
galėję girdėti apie vienas milio-
nas žmonių. Vakar Stevensonas 
jau apleido New Yorką ir pasu
ko į Pensilvaniją, vakarinę kal
bą pasakydamas Filadelfijoje. 

Gen. Eisenhoweris Harleme 
turėjęs, palyginus su Stevenso-
nu, mažai klausytojų, o Madison 
Sąuare Garden, kur kalbėjo va
kar vakare, klausytojų buvę 
daug, bet ne tiek daug entuziaz
mo, kiek buvo Stevensonui kal
bant. 

Eisenhowerio pagrindinė tema 
buvo Korėjos karas, netvarka 
Washingtone, užsienio politikos 
klaidos, augšti mokesčiai, federa 
linės valdžios teisių išplėtimas, 
infliacija. 

Ypatingai daug nerviškumo 
rodo Eisenhoweris atremdamas 
Trumano pareiškimą, kad Eisen-
howeris, būdamas jungtinio šta
bo viršininku, Korėją JAV sau
gumui laikė nereikalingą ir pa
sisakė už JAV kariuomenės iš
traukimą iš P. Korėjos. Eisen-
howeri8 mano, kad prezidentas 

i m . i i i n • 

Sen, Morse baugina 
Ike rinkėjus karu 
CHICAGO, spalio 30. — Prieš 

respublikonus sukilęs jų senato
rius Morse iš Oregono aktyviai 
agituoja už Stevensoną Chicago-
je ir Illinois valstybėje. 

Respublikoniškai nusiteikusia
me Evanstone Morse baugino, 
kad respublikonų laimėjimas pa 
didins karo pavojų Azijoje. Ei-
senhoweris gal ir nebūtų pavo
jingas, jeigu jis nebūtų patekęs 
į nelaisvę reakcionierių, kurie 
visai neslepia, kad nori karo 
Azijoje. 

Eisenhoweris nevertas išrin
kimo dar ir todėl, kad pasirodęs 
esąs demagogas ir remias tuos, 
kurie meluoja. 

Pietų korėjiečiai vakar su sa
vo aviacija pirmą kartą puolė 
kai kuriuos priešo taikinius arti 
fronto rytiniame sparne, kurį jie 
seniai beveik vieni patys laiko 
gilokai įlindę į g. Korėjos teri
toriją. 

Šnipe 
SALZBURGAS, spalio 30.\ — 

Amerikiečių teismas nuteisė Če
kijos špionažo agento bendrinin
kę kalėti 18 mėn., nes ši prisipa
žino, kad perdavinėjo žinias apie 
amerikiečių kariuomenės viene
tų buvimo vietą, rinko žemėla
pius ir kitokią medžiagą. 

nant, jei tautos gamyba vis di
dės, jei valstybės išlaidas bus 
galima dar sumažinti ir jei karo 
grėsmė nepadidės. Kanados biu
džetai yra su pertekliais, bet tai 
nereiškią, kad taip yra dėl mo
kesčių didumo. 

Kanados eksportas gali dar 
sukelti ginčų rinkimų proga, 
nes konservatoriai primeta, kad 
Anglija sumažino pirkimus Ka
nadoje. Vyriausybė atkerta, kad 
Anglija nepajėgia pirkti dėl do
lerių stokos ir todėl Kanados 
gaminiams stengiainasi parūpin
ti kitas rinkas. 

t i * 
9 . 

Bevanas paleido 
savo šalininkus 

LONDONAS, spalio 30. — 
Dart)o partijos kairiųjų vadas 
Bevanas nusileido partijos dau
gumos ultimatumui išformuoti 
savo grupę, pradėtą organizuoti 
partijos viduje. Jei nebūtų suti
kę, būtų buvę iš partijos išmes
ti, kas, matyti, jiems nebuvo 
naudinga. 

Bet Bevano artimieji teigia, 
kad toji taika yra laikina, nes 
bus kovojama už tai, kad parla
mento nariai galėtų rinktis gru
pėmis politinių klausimų svars
tyti. Bevano grupė taipgi, nesu
tiko paklusti daugumos nutari
mams ir pasiliko sau laisvę kri
tikuoti partijos daugumos liniją 
ir balsuoti parlamente kitaip, 
negu dauguma liepia. 

• Prancūzų automobilių pra
monė rugsėjo mėn. išleido rin-
kon 46,282 mašinas. Toks skai
čius po karo dar pirmas. 

Sovietai pardavė vogtą turtą 
Jį nusipirko Vengrija, bet pelnas amžinai priklausys 

Rusijai 
PARYŽIUS, spalio 30. — Sovietų Rusija oficialiu komunika

tu pasigyrė, kad perdavė Vengrijai 69 įmones, Rusijai priklausan
čias, už kurias Vengrija galės atsilyginti prekėmis. 

Sutartis tuo reikalu pasirašy- n • i » — -
t a rugsėjo 30 d., bet apie tą „do- du sovietų rankose atsidūrė daug 
vaną" tik dabar per radiją pa- didžiųjų bendrovių akcijų. Viso 
skelbta. sovietų nuosavybėje atsirado 69 

Kaip gi ten Vengrijoje galėjo stambūs ūkiniai vienetai, 
atsirasti Sov. Rusijos turtas įmo Tas pavogtas turtas dabar par 
nių pavidale? Gi kai Vengriją duotas Vengrijai. Nepasakyta 
„išlaisvino", 1945 m. Sov. Rusi- kaina, bet pasakyta, kad galės 
ja konfiskavo 69 įmones, ku- apmokėti prekėmis, kurių kai-

Egipto premjeras gen. Naguib (dešinėje) pasitinka pasitarimui 
atvykusį Sudano nepriklausomybės partijos vadą Al Mahdi. Naguib 
stengiasi geruoju Įkalbėti Sudano vadams, kad susidėjimaa su Egiptu 
bus Sudanui naudingas. Britų duota Sudanui konstitucija įsigalioja 
už poros savaičių. (INS) 

Daug gandų apie Korėjos taiką 
Juos sukeli svarbių asmenų neva slaptos keliones 

Korėjon 
TOKIO, spalio 30. — Korėjon vienu metu suvažiavus svar

biems kariškiams ir diplomatams, pasklido vėl daug gandų apie 
karą ir taiką. 

Visai netikėtai į Korėją išvy
ko vyr. vadas geh. Clark, kurį 
lydi JAV ambasadorius Japoni
joje ir Clark poetinis patarėjas 
Murphy. Korėjon atvyko ir Im 
dijos ambasados Japonijoje ka
rinis patarėjas bei vyr. Kanados 
kariuomenės vadas. Visi atsira
do vienu laiku ir visų kelionių 
kryptis supa paslaptys. 

mm 

Iš visų pusių neigiama, kad 
kas nors planuojama derybų rei
kalu, bet visgi netikima, kad nie 
ko nedaroma — manoma, kad 
formuojasi naujas kompromisas 
belaisvių pasikeitimo reikalu, 
nes kitaip Korėjoje nebūtų at
siradęs Indijos atstovas. 

Vienas gandas skelbia, kad 
Jungtinės Tautos sutinkančios 
sudaryti komunistinių ir neko
munistinių kraštų atstovų ko
misiją belaisviams apklausinėti 
ir pasiūlyti a r jie turėtų būti re
patrijuoti ar ne. 

Tie gi, kurie tas intencijas nei
gia, tvirtina, kad gen. Clark at
vyko į frontą ryšium su kovų 
sustiprėjimu, o ambasadorius 
Murphy turi misiją pas P. Korė
jos prez. Syngman Rhee, kuris 
pradėjo didžiulę akciją prieš Ja 
poniją. Kanadietis atvykęs savo 
karių aplankyti, o Indijos atsto
vas turįs savo vyriausybės pa
vedimą pažiūrėti kaip Korėja at
rodo. 

rioms prikabino „vokiško turto" 
vardą. 

Prieš karą vokiško turto Ven
grijoje buvo labai mažai, bet bu
vo daug Austrijos piliečių turto. 
Nors taikos sutartyje aiškiai pa
sakyta, kad prieš Austrijos pri
jungimą prie Vokietijos Austri
jos piliečiams priklausęs turtas 
turi būti grąžintas Austrijai, ta
čiau Vengrijoje per Rakoši įsi
stiprinę sovietai padarė tą turtą 
„vokišku" ir austrams negrąži
no. Dabar jį pardavė Vengrijai. 

Sov. Rusija pasiėmė ir visą 
Vengrijoje buvusį prancūzų tur
tą, nes ir tas buvo pavadintas 

nas paprastai nustato pats ga
vėjas (Sov. Rusija). Tai reiškia, 
kad Vengrija mokės amžinas re
paracijas už patekimą į vergiją. 

Anglas aprašo 
Maskvos miestą 

LONDONAS, spalio 30. — 
Buvęs britų ambasados Maskvo
je valdininkas Maskvą vadina 
milžinišku kaimu. Nauji pasta
tai ir gyvenamieji namai — re
tenybė. Nauji pastatai statomi 
arba valstybinėms įstaigoms ar
ba komunistų elitui. Šiaip viskas 

vokišku, kadangi karo metu ak- paveldėta iš caristinių laikų. Na
cijos pateko į vokiečių rankas, mų priežiūra ir remontais val-
Vietoj akcijas prancūzams grą- džia mažai rūpinasi, todėl žmo-
žinę, kaip neteisėtai iš jų atim- nės gyvena butuose, kur tinkas 

Sovietų atstovas 
ilgai seai cerKveje4jįitas vieX%a puoiė specialūs agen 

tas, sovietai konfiskavo visą tą 
turtą ir tuo būdu priėjo prie žy
mios dalies Vengrijos ūlrio kon
trolės. 

Kitą dalį vengrų turto sovie
tai tiesioginiai pavogė Budaoeš-
tą okupavę. Vos kareiyiai į Ven 
grijos sostinę įėjo, į bankus ir 

— 

Anglijos karaliene Elzbieta II (kairėje pirmoje eilėje) su Bir-
mingham meru eina atidaryti netoli šio miesto pastatytos užtvankos 
— vandens rezervuaro, didžiausio šios rūšies įrengimo Anglijoje. Ant
roje eilėje eina karalienės vyras, mero žmona ir karališkos šeimos 
idjutantai. (ENS) 

N 

• 
-

Nixon turtai 
VVASHINGTON, spalio 30. — 

Demokratai spiria respublikonų 
viceprezidentinį kandidatą sen. 
Nixon atidengti savo ir savo šei
mos turtą, nes jis ne viską pasa
kęs, aiškindamasis dėl 18,000 
dol. turtingų Kalifornijos biznie
rių suaukoto fondo. 

Visi kiti kandidatai savo paja
mas yra paskelbę-, o Nixon dau
giau nieko nebesako, nors tą pa
jamų paskelbimo sumanymą iš
kėlė. 

Nixon ir jo artimieji turj ne-
Judomo turto už maždaug 250,-
000 dol., bet Nixon kalbėjo tik 
apie 2 namus, kurių vertę nuro
dė esant apie 55,000 dol. 

• Filipinus vakar nusiaubė an
tras uraganas, padaręs daug ma 
terialinių nuostolių ir pasiėmęs 
žmonių aukų. 

JERUZALE, spalio 30. — So
vietų atstovas Izraelyje Ježovas 
vaidina nepaprastai „pamaldų" 
vyrą: jis su visu savo personalu 
nuolat ir kantriai išsėdi per il
giausias pamaldas pravoslavų 
cerkvėje Jeruzalės mieste. Rei
kia manyti, kad jis tai daro savo 
vyriausybės įsakytas. Ježovas 
ne vien „pamaldus", bet ir atgai
vino Rusų Draugijos Palestino
j e veiklą. Ta draugija įkurta Ru
sijos carų laikais ir buvo jų gau 
šiai remiama pinigais. Ji pasta
tė eilę cerkvių, vienuolynų ir už
eigos namų piligrimams. Draugi
jos tikslas — sustiprinti rusų 
įtaką Artimuose Rytuose tiek, 
kad galima būtų į pravoslavų 
patriarcho sostą pasodinti rusą 
graiko vieton. 

Šiuo atveju Stalinas tęsia carų 
politiką ir įsakė savo pasiunti
niui lankytis cerkvėje ir ilgai jo
je sėdėti, kad tikintieji gautų 
įspūdį, jog Stalino atstovas esąs 
pamaldus pravoslavas. Pravosla
vų bažnyčiai Palestinoje vado
vauja arkimandritas Ignatij Po
likarpe sovietinės popų akademi
jos Maskvoje auklėtinis. Rusų 
draugijoje aktyviai veikia du iš 
Maskvos atsiųsti aktyvistai. 
Nuo 1917 metų negavę pašalpos 
pravoslavų vienuolynai dabar 
vėl ją gauna. Nors draugijos pa
statų nuosavybės klausimas dar 
nėra išaiškintas, tačiau jų remon 
tui draugija gauna iš sovietų iž
do gausiai pinigų. Ypatinga glo
ba yra apsupti žemieji pravosla
vų dvasininkai arabų kilmės. 

Stevenson remiasi 
lenkų generolu 

VVIUCES BARRE, spalio 30. 
— Čia vakar kalbėjęs Stevenson 
pareiškė, kad gen. Eisenhowerio 
pažadas laisvinti sovietų oku
puotus kraštus skatinant ir re
miant ten sukilimus, yra einiš-
kas, nepraktiškas, neįvykdomas 
ir toms tautoms pavojingas. Ste
vensonas tai tvirtinąs pasirėmęs 
lenkų generolo Bor - Komorovs-
kio teigimu. (Bor vadovavo len
kų pogrindžiui vokiečių okupa
cijos metu). 

bankų seifuose. O ten buvo be 
brangenybių i r ^ daugybė priva
tiems asmenims priklausiusių 
įvairių firmų akcijų. Tokiu bū-

Prancūzų kalbos 
darosi pavojingos 

PARYŽIUS, spalio 29. — La
bai į dešinę pakrypęs finansinis 
prancūzų laikraštis Information 
teigia, kad Prancūzija niekad ne 
galės sutikti leisti tiek apgink
luoti Vokietiją, kiek tai numato 
padaryti pasirašyta Europos ar 
mijos kūrimo sutartis. Girdi, jau 
dabar vokiečiai neslepia, kad sa
vo armiją panaudosią Rytų Vo
kietijai nuo Rusijos „išlajsvinti" 
(kabutės yra Information padė

tos). Prie tokių kombinacijų 
prieš Rusiją prancūzai niekad ne 
prisidėsią. 

Be to, laikraštis dar teigia, 
kad JAV dabar turi prisidėti 
daugiau prie Indokinijos karo ve 
dimo ir apmokėti dalį tų išlaidų, 
kurių turėjo Prancūzija per 6 
karo metus praeityje. Net sako
ma, kad JAV turi siųsti į Indo
kiniją savo laivyno, aviacijos ir 
armijos dalinius. 

krenta ar mūrai griūva. Daugu
mas žmonių gyvena bjauriose 
lindynėse, A 

Maisto nuolat trūksta. Norint 
gauti kiek maisto produktų, rei
kia 5 vai. ryto stoti prie krautu
vės į eilę. Kas pavėluoja, tas 
jau nieko nebegauna. Yra res
toranų, bet juose gali valgyti tik 

tai ir konfiskavo viską, ką rado| a i lgg t j pareigūnai ir karininkai. 
Drabužiai prasti ir brangus, 

todėl, kas gali, stengiasi pirktis 
užsieninius drabužius: čekoslo-
vakų avalinė greit išgraibstoma, 
taip pat greit išperkamos vokie
čių kojinės, bavarų porcelianas, 
laikrodėliai ir sidabro išdirbi
niai. ( 

Maskva yra elgetų miestas. 
Daug žmonių neteko sveikatos 
karo metu, bet kadangi Sovietų 
Sąjungoje kiekvienas turi dirb
ti arba skursti, tad karo invali
dai eina į gatves elgetauti. Be 
karo invalidų elgetauja seni ir 
darbui netinkami žmonės. 

Maskvoje policija kiekviena
me žingsnyje: ji kontroliuoja va
žiuojančius ir einančius. Lenin
grade yra taksi automobiliai, 
kaip ir vakarų pasaulyje, bet 
Maskvoje taksius pakeičia sunk 
vežimiai, kurie vežioja po kelio
lika asmenų. Maskvoje daug 
skurdo ir nešvaros. 

Kalendorius 
Spalio 30 d.: Šv. Alfonsas Ro-

drigez. Senovės: Skirgaila ir Va-
lidė. 

Oras Chicagoje 
Giedra, šilčiau. Temperatūra 

pakilsianti iki 60 laipsnių. 
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:48. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
• 

— Didieji Sov. Rusijos politiniai laikraščiai pilni žinių apie 
tai, kad JAV turi daug sunkenybių Japonijoje, nes Šios vyriausy
bė nebenorinti remti Amerikos politiką. 

— Peipingo radijo komentatoriai aiškina, kad JAV valstybės 
sekretoriaus D. Achesono kalba JT politinėje komisijoje Korėjos 
reikalu buvusi ištisa melą grandinė. 

— Vakar krašto apsaugos departamentas paskelbė, kad per 
paskutinę savaitę Korėjoje žuvo, sužeisti ar dingą be žinios 1$78 
kariai — didžiausias savaitinis skaičius Šiais metais. 

— Menard kalėjimo sukilę kaliniai vakar paleido tris sargy
binius, bet 7 dar buvo sukilėlių rankose. Vakar vakare buvo su
tikta kalbėtis su kalinių delegacija spaudai dalyvaujant. Guber
natoriaus pavaduotojas pažadėjo svarstyti jų pageidavimus, jei 
paleis sargybinius ir atstatys tvarką. 

— Bertyno protestantų vyskupas Dibelijus vyksta Maskvon 
pravoslavų stalininės vadovybės pakviestas. Savo kelionę jis ban
dys panaudoti vokiečių karo belaisvių padėčiai pagerinti, jei, ži
noma, kas tuo reikalu norės su juo kalbėtis. 

— V. Vokietijos parlamentas atmetė kraštutinių dešiniųjų 
(vokiečių partijos) pasiūlymą įvesti Vokietijoje mirties bausmę. 
Jei pasiūlymas būtų praėjęs, tektų keisti konstituciją. 
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kryžiais tėviškės kapinėse, ku
rie atsigulė kančioj bei kovoj 
po gimtosios, ar svetimos že
mės veidu, nepalikdami jokio 
pėdsako, kad kada nors ant jų 
kapo meilės žvakutę uždegti ga
lėtume... Mums jie yra gyvi, 
mums, kurie juk esame jų da-

M i r t i e s g y v y b e 
ALFA SUftINSKAS 

gyvens begalinius amžius Am
žinosios Teisybės šviesoje, o jo 
ir brolių laisvės kova visame pa 
šaulyje iškovos Lietuvai didžią
ją laisvę... 

Jei visi žmonės savo gyveni
mą vertintų ir formuotų šitaip 
suprantamos mirties šviesoje, 
gyvenimas šioje žemėje būtų 
daug žmoniškesnis ir krikščio-
niškesnis: jis turėtų daugiau 
meilės ir daugiau giedros, jis 

tik tiems, kurių gyvenimo su .turėtų daugiau teisingumo ir 

Vėlinės katalikiškame pasau
lyje yra didžiai atsimenama die
na; bet jos tikintiesiems yra ne 
tik religinė šventė: jos yra dva
sinis susitikimas su tais, kurie 
mums tebėra tokie pat brangūs 
ir mieli, kaip mūsų pačių šir
dis, ar mūsų akies lėliukė... 

Mirtis yra laikoma gyvybės 
sunykimu ir pabaiga. Šitokia 
ji tėra mūsų fizinėms akims. 
Žmonės miršta ir nustoja buvę 

— Reąuiem aeternam dona 
eis Domine, et lux perpetua lu-
ceat eis! 

DĖMESIO! 
Studentų At-kų šv. Mišios 

įvyks lapkričio 2 d. 10 vai. tė
vų jėzuitų koplyčioje, 5549 So. 
Paulina Avc. Po Šv. Mišių bend 
ri pusryčiai -
kimas. 

Susirinkime numatyta nese
niai iš Europos atvykusio kun. 
KrištonaviČiaus, SJ, paskaita 
tema "Krikščioniško jaunimo 
nuotaikos Europoje", trumpas, 
supažindinimą?, su "Kęstučio" 
korporacija; revizijos komisijos 
rinkimai ir humoristinis laik
raštėlis. 

Laukiame visų narių atvyks
tant! 

Ohlcagos Stiid. At-ku Dr-vės 
Valdyba 

t l I • ! , . . . 

KRONIKA 
Jonas Butkus, Los Angeles, 

Calif., ateitininkų sendraugių 
kavutė ir susirin | kuopos pirm., susirgo žarnų 

kraujavimu. Ligonis guli Temp

le ligoninėje, Temple ir Hoover 
Str. Jonas Butkus neseniai įsi
gijo dviejų butų namus. 

Pranešimas. Kas dar negavo 
kvietimų dayvauti Chicagos at
eitininkų metinėje šventėje, ku
ri įvyks š. m. lapkričio mėn. 9 
d., arba kas yra pakeitę savo 
adresus, prašomi tuojau pat 
pranešti prof. B. Vitkui šiuo 
adresu: 3422 W. 63rd S t , tele-
foans REpublic 1-8138. 

Pašto ženklų už $50,000 
Woodstock kolegija, talkina

ma kitų geraširdžių, per 20 me
tų aurinko tiek pašto ženklų, 
kad iš jų gautoji bendra suma 

| siekia $20,000. Tos lėšos buvo 
panaudotos misijoms. 

20 metų jis aplankė 1,000 įvai 
rių bažnyčių. 

pratimas tesiekia iki fizinės 
mirties akimirksnio, kurie už 
mirties slenksčio nemato ir ne 
tiki esant kitą šviesos gyveni-

daugiau tyro džiaugsmo. 
Vėlinių dieną mūsų artimieji 

ateina pas mus iš anapus; jie 
atvyksta nenutrūkstančios mei-

mą. Mirtis tėra išnykimas j lės ir negęstančio tikėjimo avie-
tiems, kurie žmogaus gyvenimą įsoje. 
tik šia žeme tematuoja; ir mir
tis yra nauja dvasinė gyvybė 
tiems, kurie savo gyvenimą ma
tuoja mastu .neturinčiu pabai
gos, — kuriems gyvenimas, čia 
žemėje prasidėjęs motinos įs
čių je, praėjęs pro mirties var
tus ir nusiskaidrinęs nuo žemės 
liekanų, trunka be galo amži
natvėje. Mes tikime amžina mir 
ties gyvybe... 

Šitoks mūsų tikėjimas kyla iš 
dieviškųjų gyvybe alsuojančių 
Viešpaties žodžių: 

— Kas tiki j mane, neragaus 
mirties per amžius... 

Tikėjimas mirties gyvybe pa
prastoj žmonių kalboj 

Vėlinių dieną mes iškeliauja
me savųjų jieškoti; juos mes 
surandame visur: čia pat savo 
artimybėje, ar kur toli toli — 
už marių, vandenų, už augštų 
kalnų kalnelių. Vėlinių dieną 
mes nesame vieni ar vieniši. Jei 
kartais mūsų žemiškosios akys 
ir sužvilga ašarų perlais, mes 
perskrodžiame mirties uždangą 
ir nauja gyvybe sualsuojame sa 
vo artimųjų būrelyje: juk jie 
čia pat su mumis — mūsų šir
dies altoriuje; jie mums ir sau 
nemirę — jie tik kitame Gyve
nimo kelyje bekeliaują... Gilus 
atodūsis ir ištryškusi meilės asa 
ra Vėlinių dieną tėra ženklas, prastoj žmonių kalboj yra va-1 ra Vėlinių aieną tėra zenaias 

dinamas tikėjimu } pomirtinį. kad mes dar laikinosios kelio 
nės kelyje; gi tie, kurie jau Am-gyvenimą 

Tikėjimas mirties gyvybe su
daro pagrindą tikrajam dvasi
niam žmogaus gyvenimui čia 
žemėje ir iškelia tikrąją šio gy
venimo vertę bei prasmę: gy
venti tikru žmogumi ir būti tik 
ru krikščionimi. 

Šitaip suprasdamas savo mir-

žinojoj Gyvybėj gyvena, nebe
dūsauja ir nebeverkia — jie te
myli negęstančia meile... 

Vėlinių išvakarėse mes užde
game žvakutę kapinėse ir savo 
širdyje... Uždegame jiems, ku
rie mums tebėra gyvi kaip anuo 
met tarp mūsų būvodami; užde-

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4«th St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir švarkų su Uitais 

V 

pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai dideli pasi

rinkimą. 

t 

Aplanke 1,000 bažnyčių 
sAmerikietis Bernardas O. Ki 

senei, atsivertęs į katalikybę, 
nusistatė kiekvieną progą pa
naudoti bažnyčių lankymui. Per 
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STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M E 
VISOKIŲ RCfllŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS LTTVVINAS, Prez. 
8089 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlclory 2-1272 
APKAfNAVIMA IR PRBKIV P A 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N C ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVĖS KRAUTUVĖS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MA2IAU KAINUOJA, 

Nes šios ištaigos vadovybėje] 
tarnaują žmones turi 40 metų Į 
patyrimo šioje prekyboje. 

Ka<?a ateina reikalas pirkti 
į.airius namų reikmenim, 

kreipkitės j šią 
rJ&DVlį IR PATOGIA 

SENIAUSIA 
LIETUVIU BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

Ofiso telefonas Virpinta 7-1880 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Ti <<"KU1. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklu* ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, I1L 

šauklio — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, Seštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0258, rez. YA. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IH CHJIU RGfi 

4645 16. Ashland Avc. (lutmb. 211) 
Vai. 12-8 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir ftesi 1-4 p. p. 
R e / . 4420 So. i'iiliiian Avc. 

Tel. ofiso YA. 7-0554, re* Ml 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augfttaa) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W. 63rd St . 
Ofiso tel. KKUance 5-4410 

Ilczld. tclef. GllovchlU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir fteStad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. iea-
tad. ir Hckmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rea. PR. 6-1030 

Jei neatsilieps vlrSminčti telefonai, 
saukite Mitina) 3-0001 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAiayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

%m 
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d a galite susUuUMti gimtąja 
lietuviu kalbai 

•lusii patogumui, krautuve yra at
dara Ir sekmadieniais nuo 0:30 lld 
2-tros valandos po pietų. 
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D U O D A M E L E N G V I E M S 
IŠSIMOKINIMAMS 

N e i m a m e jok io nuoš imč io 
už išsiąiiokūjinuiM 

tį, žmogus įgauna naujų jėgų'gatne žvakutę, nes tikime, kad 
gyvenimo kovai kovoti, ir jam ] jos plasdanti liepsnelė išreiškia 
sušvinta nauja šviesa, jo gy
venimo kelią nušviečianti nesi
baigiančia ir nepalūžtanČk* /il
timi. 

Didžiajai Lietuvos laisves ko
vai mūsų brolį partizaną įkve
pia niekas kita, kaip tikėjimas 
mirties gyvybe: jis juk nežus — 
po šventosios savo mirties jis 

mūsų tikėjimą mirties gyvybe... 
Mums, tremtiniams, Vėlinės 

kasmet darosi ypatingesnės ir 
gyvesnės nuo to meto, kaip ne
begalime buvoti šią dieną Tė
viškių kapinėse... Tolimi keliai 
ir augą metai vis labiau ir dau
giau įžiebia mumyse meilės il
gesį'tiems, kuriuos palikome po 

; ^ 

STASC VAITIEKAITYTC 
Toronte sukūrusią lietuvišką šeimą, sveikina VVorcesterio 

Tremtinių Meno Mėgėjų Ratelio 

VALDYBA IR N A R U I 

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

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

Kiekvienas žmogus turėto atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kas savaite. 
laupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
eraoek taupyti šiandieni 

MUTUAL 3-eJerJmm 
A N D I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Cormok Rd. • Chicago 8, 0L 
JOHN 1 KAZANAUSKAS, r W • Tel VI rgtnlo 7-774? 
Soviete* bsvrsrf K> $10,000 by F.&LLC 

. • . • i i • 

Tel. ofiso HK. 4-6«W», re*. PR. II-7S8S 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield 111 vd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

jčskyrus kotvirUid. ir sekmad. 

~~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

/ 6656 So. Hafcteil Street [> 
Kampas Marouette Hd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—9 kasdieną, šefttad. 3—B, 
Tol.: Ofiso WK. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

r ^ = : ^ 

Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
i 

ilgi išsimokejimai. , 

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

^ i • ^ 

TM. ofiso VI. 7-0583. rcx. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road „ 

VAL.: 1—3 poplot ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šefitad. tik nuo 1—'3 vai. popiet. 
Rc/id. 3341 W. OOth M A C E 

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

I 2434 VVest 71st Street 
Vai. Wrm.,. ketvir., ponkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir seftt. pagal sutarties 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-8626 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiky, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Callfornia Ave.. Siauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. m. 

Šeštad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus Seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
šeštad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 10838 So. YVabash Ave. 
| L . - T i i i — M i i I -

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
. Kampas Archer ir Callfornia Ave. 

VAL..: 2—4 1r 6—0 v. p. p. 
i&skyrus sekmadieniui . 

• i I I i II • I I i ' ' . — i 

Tel. ofiso YA. 7-11156. re/.. DA. 6-1126 

DR. ). GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'(kafnpas Halsted ir 35-ta gatve) 

V A U 1—4 ir 6:80—8:80 p . p . kas
dien lflskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1 - 4 vai. 
ReZ. 8247 »$ I M I I i A h l ) AVi; , 

< » > i • i ••» . . 

Tel. ofiso F l 3-0000, buto CO 1-019O 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MIIMIOSI, l 'AIlk , ILL. 

(Dr. W. V. .Norak ofise) 
Vai. 6:80-9 vai. vak., išskyrus sskm. 

i i mmmm*mmm*mmĮĮ—>lM»w—ww»fww—»i i . 

Ofiso ORovehill 6-4030 
Rezidencijos Hll l top t»-lS6o 

Dr. Alexander J. Jkvols 
(JOVAIŠAS) v 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

VA Ii. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir fiestad. pagal sutartj -

Platinkite Uraufc" 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:.<0 
iki 9 .vai. Trečiad. ir ftešt. uždaryta 

i 

GRovehill 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ SPECIALISTE 

PJK1TAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso ir buto Ui . OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Ocero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. loti. Ct. 
1 f— 

Telefonas RIOlianeo 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 5JM.li Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150 

' DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais U.'- -2 v. ir 3—5 v. v. 

Hutas 1004 So. 4»th Ave. 
. » • — . i . .m • . • • • - « • — - . • — • • • • , _ i i y n • n 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzlo 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CjHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 
— — • I . — — I . . I I - 1 - • •• I - • - M • • • H . . , • — • • • — — — — — — 

Tol. ofiso YA. 7-6557,. roz. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LrGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vak anlrad., ketvirtad. Ir ftettad. 7-9 
v. v. Kilu laiku paR»«l susitarimą. 
Tol. Ofii*. LA 1-4310; Ro*. OK 7-831.) 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgus 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 160i Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p. 
T©!. Ofiso TO 3-0959 RM.: IlO 2-2387 
Jei neatsiliepia Saukit CEntral 6-2294 

Tol. ofiso HE. 4-2123, roz. PR, 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurglnčs ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Ttl. ofiso: DAnubo 6-1125 
£&ta - ~ WAlbrook 5-6691 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 4f-«44ft, re*. III 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
IU'zid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Oii>as ir akiniu dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p. p. 

Egzaminuoja Prilaiko 
Akis Akiniu.* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

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

12; i : | 0 iki 5 vai. vak.' 
( A n a i 6-0523 Platt Illdg 

Tol. ofiso GR. 6-5399. PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 We»t 68rd 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. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
Iki 4 Ir. nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

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

Telefonas Oliympia 2-427S 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4»th Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12. 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 3—6. 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

VAL.: pirm., treč.. šošt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—1.2 ryte 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 2216 VVest 24ih Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

/ telefonu 
v YARDS 7-9778 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pričminio valandos pagal susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Truputį } rytus nuo Callfornia 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Prišmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GllovehtU 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu. 
Telefonai GRovehill 6-2642 

http://5JM.li
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$$.oo per year In Canada 
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Kinkiniii isvakariii nuotaikos 
VISUOTINIS SUSIDOMĖJIMAS 

Lygiai kaip ir kitus sąmoningus Amerikos gyventojus do
mina ir jaudina būsimųjų rinkimų išdavos, lygiai ir lietuviškoji 
Amerikos dalis negali ir nėra abejinga lapkričio ketvirtajai. Bet 
juk ne vien tik šis kraštas gyvena rinkimų nuotaikomis — vi
sas likusis pasaulis, neišskiriant ir raudonosios pabaisos, visu 
rimtumu ir dėmesiu žvelgia į amerikinius rinkimus. Tiek vietii 
niai, tiek ir užsieniečiai nerimaudami stato tą didįjį klausimą — 
kas bus sekančiu JAV prezidentu? Naivu būtų užsiimti kurio
mis ankstyvomis pranašystėmis (1948 m. staigmena dar ne 
taip greit išblės), bet kiekvienam būtų įdomu patirti pačių rin
kėjų, ir tai jau pačias paskutiniąsias, rinkimų išvakarių nuotai
kas. Tuo tikslu čia ir pateikiama keletas būdingesnių ameriki
nės visuomenės atstovų pasisakymų, kuriems buvo duotas gan 
paprastas klausimas; — Kurią partiją palaikote ir kuriam kan
didatui pritariate? 

NUOMONES 
Skotų kilmės A. S. (darbininkas) atsakė: "Ką tu sau gal

voji? Ar aš noriu naujos depresijos? Balsuosiu tik už demo
kratus". 

Taip pat škotas G. Mck (valytojas) teigė: "žinai, netinka 
man nei Eisenhoweris, nei Stevensonas, bet balsuosiu tik už de
mokratus". 

Žydų kilmės amerikietis S. K. (universalinės krautuvės de
partamento vedėjas). Nereikėjo nei klausinėti, didelis "I likę 
Ike" ženklelis puošė jo švarko atlapą. 

Lietuvė (namų šeimininkė): "Esu čia gimusi ir augusi. Nie
kados nepraleidau balsuoti. Demokratai, nors nėra ir jie be prie
kaištų, visdėlto daugiau rūpinasi darbo žmogaus reikalais. Bal
suosiu už Stevensoną". 

% Juodosios rasės amerikietis W. S. (porteris): "Labai geri-
biu ir geriausios nuomonės esu apie Abe Lincolną, jei jis būtų 
gyvas, be abejo, balsuočiau tik už jį. Dabartinė respublikonų 
partija gerokai nukrypo nuo steigėjų padėtų pagrindų. Dabar 
demokratai man artimesni". 

Vokiečių kilmės Ch. S. (susisiekimo tvarkytojas): "Reika
linga atmainų VVashingtone. Pats laikas. Nesu turtingas, bet 
šį kartą einu su respublikonais. Ike sumanus žmogus". 

Raštinės darbuotojas, lenkų kilmės L. W. atsakė: "Tik de
mokratai pardavė Lenkiją ir visą ryt. Europą. Ike karys, jis 
nebus tiek nuolaidus rusams". 

Užklaustas rusų kilmės pilietis I. D. nenoriai sumurmėjo: 
"Abi tos partijos vienodos. Nei viena nesirūpina paprastų žmo
nių reikalais. Visai tas pats ar Eisenhoweris, ar Stenvehsonas 
ten sėdės. Nebalsuosiu visai". 

Airis P. H. sako: "Ar jie pasiuto (turi galvoje visus laik
raščius). Kurį tik paimi, vien tik Ike ir Ike. Nei pusės neduo
da Stevensonui. Spaudos žmonės, reporteriai ir tie su didžiuoju 
kapitalu (supr. respublikonais). Nesigėdi ir tokių nesąmonių, 
kaip klastojimai. Štai, laikrašty rašė, kad vienoje vietoje susto
jus Ike traukiniui, atėjo net 4,000 žmonių jo pasitikti. Tuo tar
pu aš gerai žinau tą vietą, ten net su tolimomis apylinkėmis 
vargu ar rasi tūkstantį. Reiškia, tyčia nori skaitytojams paro
dyti, kaip Ike yra popularus. Ne, nepatinka man tokie jų me
todai". 

KAS NULEMS? 
Gi armėnas Ch. Dz. pareiškė: "Aš jau nenoriu daugiau savo 

sūnų atiduoti mirčiai. Vienas žuvo Vokietijoje, kitas sunkiai 
sužeistas Korėjoje. Respublikonai be reikalo nesiųstų žmonių 
į karą. Aš už Ike". 

Neanalizuojant smulkiau tų visų pasisakymų, kurie buvo 
surinkti Detroite iš maždaug vidutiniojo luomo asmenų, mato
me, kad abiejų pusių šansai yra iriaždaug lygūs. Sprendžiant 
pagal kitus informacinius šaltinius, ir likusioje krašto dalyje 
vyrauja panašios nuotaikos. Taigi, rinkiminė kova, teisingiau 
besirungiančios pusės gali jausti apylygiai. Aplamai imant. 
šiais metais tikrai daugiau bus balsuotojų ir mažiau susilai
kančiųjų. Yra nemaža ir neapsisprendusių. Galimas dalykas, 
kad nuo tokių pačiu paskutiniuoju metu gali priklausyti lemia* 
masis sprendimas. 

Lietuviai, kurie tik turi teise balsuoti, turėtų visi Iki vieno 
atlikti tokią svarbią ir būtiną pareigą. Mūsieji balsuotojai, at
rodo, mažiau vadovausis pigia (ir brangia) rinkimine propagan
da, o daugiau patikės savojo proto ir širdies balsui. Bet neuž
mirština viena — jei kur yra išstatytų lietuvių kandidatų, ne
atsižvelgiant į gal skirtingus politinius įsitikinimus, mūsų visų 
pareiga pirmoje eilėje paremti savuosius. Tai jau tautinės sa
vigarbos reikalas. 

Gi visiems,japlamai, rinkėjams prisimintinas sklandus ang
liškas posakis: Vo^e as you please, but please vote!". A-is 

Atsiprašo 
"Vienybės" 42 numeryje "Va 

kar ir rytoj" skyriuje užtinka
me tokį P. Dantos pareiškimą: 

"Visad būdavo ir bus nesąži
ningų žmonių, kurie laikraštį 
stengiasi panaudoti šmeižtų 
skleidimui. 

"Su tokiais 'bendradarbiais* 
sunku kovoti, nes ne visada 
galima patikrinti jų 'žinias'. 

"Nemalonu, kad dėl vieno to
kio "bendradarbio" Vienybės 
39 nr. buvo neteisingai palies
tas prof. A. Maceinos privatus 
gyvenimas. 

"Iš patikimų bendradarbių šį 
kartą patyrėme, jog tai buvęs 
grynas šmeižtas, greičiausiai 
paleistas provokaciniais tiks
lais. 

"Nors prof. A. Maceina ir ne
sikreipė į Vienybę, kad būtų 
atitaisyta ši skriauda, randu 
reikalą pats tai padaryti ir prof. 
A. Maceiną atsiprašau. 

Brangus valdovas 
Gen. Naguib vyriausybė ap

skaičiavo, kad Egipto ex-kara-
mieste. Sosto salės įrengimas ir 
apstatymas sudaro 300,000 dol. 

liaus Farouk'o kelionės kaštavo vertę. Faiuokas paliko daugybę 
kostiumų ir frakų ir nesiūtos 
m e d ž i a g o s , iA ko g a l i m a b ū t ų į-
rengti gražią, reklaminę manu
faktūros krautuvę. 

• » 

Prieš komunizmą 
Žurnale "Newsweek" rašoma apie gandus būk tai pabėgu

sieji iš sovietų armijos Rytų Vokietijoje yra Buformave keletą 
rezistencinių vienetų, sukoncentruotų Augustavo giriose. Sių 
pabėgėlių (dezertyrų) daugumas esąs kilęs iš Pabaltijo ir Azi
jos, šiems vienetams vadovaująs vienas buvęs sovietų MVD n e t u r ė 8 . Jo k i o P * * * pagrindo 

Ar ne laikas butų ir "Naujie 
nų" bendradarbiams pasekti p. 
Dantos pavyzdį ir prof. A. Ma
ceiną atsiprašyti? 

"Laikas" savoje spaustuvėje 
Tėvų marijonų rūpesčiu įkur

tasis ir jau keljnti metai leidžia
mas lietuvių laikraštis "Laikas" 
įsisteigė nuosavą spaustuvę. 
Redakcija dėkoja visiems tiems 
spaudą vertinantiems tautie
čiams, kurie savo auka prisidė
jo, kad "Laikas" būtų galima 
spausdinti savoje pastogėje. 
"Kaip lietuvišką bažnyčią, mo
kyklą, taip ir spaustuvę stato 
patys Argentinos lietuviai sa
vo aukomis ir pastangomis bei 
darbu" — rašo "Laikas". To
liau pastebi: "Jeigu daugelis už
sieniečių mums pavydi tokios 
puikios nuosavos bažnyčios, mo 
kyklos ir salės, tai reikia, kad 
galėtų pavydėti ir nuosavos mo
derniškos spaustuvės". 

i 

Gerai atsakė 
"Darbininko " bendradarbis 

V. Juronis gerai atsako "Dir
vai" kritikavusiai Detroite įvy
kusį Katalikų Federacijos kong 
resą. Jisai daro šias visai tei
singas pastabas: » 

"Mes patariame ponui P. P. 
pranešti visuomenei, kokios mi
nios dalyvavo kitų srovių su
važiavimuose. Taip pat gal jis 
galėtų nurodyti, kuri srovė sa
vo visuotiniame suvažiavime 
priėmė bent palankią Lietuvių 
Bendruomenei rezoliuciją? Ku
ri srovė daugiau už katalikus 
rūpinasi lietuviškojo jaunimo 
telkimu į patriotines organiza
cijas ir jo lietuvybės išlaikymu, 
jam vasaros stovyklų organiza
vimu, šeštadienių mokyklų kū
rimu ir išlaikymu? Kas ir lfiek 
leidžia lietuviškų knygų, laik
raščių, kultūrinių Ir vaikams 
bei jaunimui laikraščių ir žur
nalų? Klek kitos srovės išlaiko 
lietuviškų mokyklų? Kai jis vi
sa tai apžvelgs ir visuomenei 
apie tai pateiks žinių, galėsim 
visi matyti, klek kieno dirbama 
Ir klek darbo atlikta. O tuo
met ir be ginčų bus aišku, ar 
katalikai šioj srity pirmauja, ar 
tautininkai, ar kuri kita srovė. 
Esame įsitikinę, jog tuo atve
ju katalikams dėl savo įnašo 
j lietuviškąjį gyvenimą neteks 
raudonuoti, kaip lygiai p. P. P. 

Valstybei 800,000 dol. Keturias 
dešimt dienų, praleistų Italijoj 
ir Prancūzijoj prieš dvejus me
tus, kaštavo lygiai 300,000 dol. 
Povestuvinė kelionė su jauna 
karaliene Narriman kaštavo 
560,000 dol. Į šitas sumas ne
įeina pinigai, pralošti kortomis 
ir kazinuose. 

Po to, kai Farouk skubiai iš
vyko iš Egipto, revoliucinė vy
riausybė įsakė surašyti jo pa
liktus daiktus keturiuose rū
muose, dviejose vilose ir kaimo 
rezidencijoj: visur rasta daugy
bė pornografinių paveikslų ir 
vadinamųjų "moterų aktų" 
(plikų moterų paveikslų), kurie 
rodo,' kad karalius turėjo ne
reiklų skonį, paprasčiau sa
kant, vulgariską skonį. 

Rasta keliolika automobilių, 
iš kurių dauguma plieninėmis, 
kulipkoms atspariomis karuse-
rijomis. Ypačiai ištaigingai į-

Iš liiiknul/iii snkineįimo į politika 

Rasta pagaliau puiki retų 
monetų — auksinių ir sidabri
nių — kolekcija ir turtingas 
pašto ženklų rinkinys, kurie 
vertinami keliais milijonais do
lerių. 

Dar ne visai aišku, ar gen. 
Naguib nutars Farouk'o turtus 
palikti jo sūnui, Egipto sosto 
paveldėtojui, ar konfiskuos 
valstybės iždo naudai. Paskuti
nėmis žiniomis, Naguib vyriau
sybė nori iškelti Faruokui bylą 
už valstybės išdavimą (kam jis 
prašęs Britų kariuomenės pa
galbos prieš Egipto armijos su
kilimą). Farouk į teismą neat
vyks, vyriausybė nori jį už akių 

Tunisijos soste sėdi bėjus Si-
di Lamin Paša ir prancūzų var
gui netikėtai pradėjo vaidinti 
arabų vado vaidmenį. Lamin 
karaliauja Tunisijoj nuo 1943 
metų gegules men. ir gauna 
400 milionų frankų algos iš vals 
tybės i/do, t. y. 6 kartus dau
giau, negu Prancūzijos valsty
bės galva. Iki pastarųjų laikų 
Lamin arabų pasaulyje buvo ne 
populiarus; arabai jį laikė kar
jeristu ir uzurpatorium, patai
kūnu prancūzams. Sis Tunisi
jos valdovas ilgą laiką nesido
mėjo savo krašto politika; jo 
mėgiamiausias darbas buvo su
kinėti sieninius laikrodžius, ku
rių jis turėjo didelę kolekciją sa 
vo ištaiginguose rūmuose, pats 
juos visus laiku užsukdavo ir 
jautėsi laimingas, kai vidurdie
nyje visi laikrodžiai imdavo 
simfoniskai skambėti. Tada jis 
neturėdavo kitokių rūpesčių, 

teisti, bet teismas gali nutarti , 
karaliaus išdaviko turtą konfis- ka iP Giminius. Kas rytas ir vi 

rengti žiemos rūmai Kairo I kuoti valstybės naudai. 

Komunistai giriasi reformomis 
Sušauktu SSSR kom. partijos 

suvažiavimu bolševikai sten
giasi sudominti ne tik gyvento 
jus pačioj Sov. Sąjungoj, bet ir 
užsieny, įrodinėdami, kad, esą, 

Rugsėjo 5 d. "Tiesoj" buvo 
paskelbti panašūs įpareigojimai 
kitose Lietuvos darbo srityse 
Rugsėjo 9 d. "Tiesa" suvažiavi 
mo garbei paskyrė vedamąjį "I 

suvažiavimas "sužadino didžiu- naująjį lietuviškosios tarybinės 
lį visos mūsų. liaudies pakilimą. | kultūros suklestėjimą". "Tiesa" 
Kyla politinis ir gamybinis ma
sių aktyvumas". 

Nr. 198 (52.8.24) įsidėjo per 6 
skiltis numatomų pakeisti par-

Suvažiavimo proga, kaip-ma-iti jos įstatų projektą, o Nr. 209 
tyti iš "Tiesos" Nr. 210 (52.9. 
4.) įdėto sveikinimo "Suvažiavi
mą sutinkant", įsipareigota net 
"padidinti per penkmetį visų 
aukštųjų xir vidurinių bei spe
cialiųjų mokyklų specialistų iš
leidimą maždaug 30-35 proc." 

| - l 11.111... •..!!« • • • l — ^ l l l II. 

atliktais darbais buvo vienas iš 
labiausiai pasisekusių ir darbin
giausių". 

(52.8.24) — vedamąjį, faktiškai 
perspausdintą iš rugpjūčio 23 d. 
"Pravdos" vedamojo, kuriame 
skelbiama, kad po "pergalių"-— 
"dabar svarbiausieji uždaviniai 
yra sukurti komunistinę visuo
menę, palaipsniui pereinant iš 
socializmo į komunizmą..., viso 
keriopai stiprinti aktyvią Tary
binės Tėvynės gynybą nuo ag
resyvių jos priešų veiksmų". 

^ 
SOTUS ALKANAM PADEKI 

AID OVERSEAS, Inc., S13S S. Halsted St., Chlcago 8, tel. DA S-SSM 
Bendrove siunčia maisto siuntinius \ Vokietija Ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS, Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ls Europos sandeliu. Pilnas draudimas. Krikai, pilno slunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 8 — $6.90 
i sv. rūkytų Uliniu 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. margarino 
l sv. kiaulienos mėsos 

^ 

ffi 

Siuntinys Nr 18 — 88.40 
S sv. rūkytų lašinių 
S sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' t v o s 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
% sv. cukrau* 

Siuntinys Nr. 19 — 89.95 
4 sv rūkytu lašinių 
2 sv kiaulinių taukų 
2 sv. margarino* 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 8-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 fį>\ b. kviet. miltu $2.50 
9 s* irryn. klaul tauku $6.26 

durdienis susirinkdavo jo gau
sios šeimos nariai ir iškilmingai 
bučiuodavo jam rankas. Valdo
vo gyvenimas ėjo ramiai, idiliš
kai ir gal jis buvo užmiršęs tą 
laiką, kai jis, senos Husseinitų 
šeimos narys, gyveno skurdžiai 
su savo gražia žmona, duonke
pio dukterimi ir maža turėjo 
vilties tapti valdovu, kad ir 
Prancūzijos protektorate. Pran 
cūzai padėjo jam tapti valdovu, 
manydami, kad jis būsiąs jiems 
dėkingas ir ištikimas, bet ne
seniai prancūzų užsienio reikalų 
ministerijos atstovas po audien
cijos be j aus rūmuose pareiškė 
spaudos atstovams rA'Re jus ver
čiasi politika, ir nė vienas iš 

jo laikrodžių nerodo to laiko, ku 
rį rodo Prancūzijos laikrodžiai". 
Toliau spauda sužinojo, kad La
mino rūmai virtę antiprancūziŠ* 
k/os politikos centru, kad bėjus 
klausęs savo 32 metų sūnaus 
Chadii ir dviejų dukterų pata
rimų. Jo vyresnioji duktė Za-
kia pasižymi inteligencija, o jau 
nesnioji Lilia - gražumu. Be 
to, Lamin Bej apsukriai naudo
jasi Neo-Destur partija bei jos 
sukeltu sąjūdžiu ir taip pat pro
cesinių sąjungų lyderio Fehrad 
Hacheda antiprancūzišku nusi
statymu. Valdovo išvaizda ir 
manieros primena advokatą iš 
Trečiosios respublikos laikų ir 
be atodairos į jo milžiniškus tur 
tus jis yra arabų liaudžiai mie
las, bet prancūzų politikai žino, 
kad tokiose aplinkybėse ne kar
tą yra Tunisijos sostas susvy
ravęs, todėl prancūzų politikai, 
negalėdami prieiti kompromiso 
derybose su valdovu, vis dau
giau kreipia dėmesio į kuni
gaikščio Azzedino asmenį, kuris 
yra oficialus sosto įpėdinis, ne
dalyvauja dabartinio valdovo 
politinėse intrigose manydamas, 
kad jos netrukus baigsis Lami
no pasitraukimu iš sosto ir iš 
Tunisijos politikos. 

Prancūzai galėtų pagreitinti 
Lamino žlugimą, bet, matyt, nė
ra visai tikri, kad Azzedinas 
nepasiduos arabų nacionalistų 
įtakai, ir todėl laukia, kol La
min "nusisuks sprandą" savo 
paties politikoje. J. Gs. 

Skelbkites "Drauge" 
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Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

i 

pareigūnas. Spėjama, kad ginklus ir amuniciją jie gauna iš Len
kijos pogrindžio. s 

išdidžiai kelti galvą dėl jo sro-
vės labai iš toli jau matomų 

Kiek daug pagrindo yra šiam teigmui, sunku pasakyti Ta- ! nuopelnų. 
čiau vienas dalykas tikrai yra aiškus, kad nėra nė vieno kam
pelio Sovietų Sąjungoje ar jog kontroliuojamuose kraštuose, kur 
žmonės būtų patenkinti komunistiškąja diktatūra. Kur tik susi
daro kad ir mažiausi galimumai, ten išauga slapta rezistencija. 

"Sių metų Kat. Federacijos 
kongresas buvo vienas negau
siausių. Tai nulėmė įvairios ap
linkybės. Tačiau save dvasia ir Į ^ 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

For Sanitary Distriet Trustees 
One of the best-run governmental agencies anywhere 

in Illinois is the Chicago Sanitary Distriet Once. the happy 
hunting ground of political grafters and spoilsmen, it is 
now a smooth, efficient unit that strives to give taxpayers 
a fair shake for their money. Much of the credit for this 
state of affairs mušt go to the six-man Republican majority 
on the district'a nine-member board of trustees. 

Olis is one of three Republican trustees up for re-elec-
tlon on Nov. 4. The others are Michael J. Rudnik and J. B. 
Martin. AU three have been in the forefront of the fight 
to place the district's operations on a sound, businesslike 
basis. Olis and Rudnik, especially, have ineurred the wrath 
of the nefarious West Side Bloc by their refusal to play 
politics-as-usual in theirjphi aa distriet trustees. ttam m 

the interest of better government by men who have 
proven their aincerity and ability in the pešt, we recom-
mend the re-eleetion of Olis, Rudnik and Martin. 

Tortas — $30,000,000.00 
Atsargos Fondas — $3,000,000.00 

JUSTIN MACKIBVVICH, Prezidentas 

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

trečiadieniai* visai neatidaroma 

STANDARD HDUtAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
IjjĮjjf 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

s**^3 PHONE: Vlrglnla 7-1141 

*\V. * - >T " ."" ' 
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Chicagoje išeinąs amerikiečių 
laikraštis Sun-Times šių metų 
spalio 22 dieną savo vedamaja
me iškėlė Antano Olio nuopel
nus Sanitary Districte ir kvietė 
skaitytojus balsuoti už Olį. 
(Viršuje yra Sun-Times veda
mojo iškarpą). 

Tame pačiame straipsnyje 
sakoma, kad Sanitary Distriet 
of Chicago yra geriausiai veda
ma jstaiga visoje Illinois vals
tybėje. Taip pat pastebi, kad 
anksčiau šioje įstaigoje susime
džiodavo šiltas vieteles politi
kieriai kyšininkai, įvairūs išle-
pėliai, bet dabar Sanitary Dis
triet yra tvarkinga, sąžiningai 
vedama įstaiga, kuri ne tik kad 
neeikvoja taksų mokėtojų pini
gų, bet juos taupo. 

Oliui vadovaujant šiai įstai
gai, buvo atelisti 103 nereika
lingi tarnautojai ir padaryta 
daug kitų reformų, kurių dėka 
per du metu šioje įstaigoje bu
vo sutaupyta virš 14 milijonų 
taksų mokėtojų pinigų. 

Šiemet Olis vienas iš trijų 
republikonų trustees turi būti 
perrenkamas į Sanitary Distriet 

Laikraštis sako, kad Oliui va
dovaujant visi trys kandidatai 
kovojo už tai, kad Sanitary Dis
triet būtų vedama, kaip biznio 
įmonė stengiantis daryti viską, 
kad ji pati išsilaikytų be taksų 
mokėtojų dolerių. 

Nors Sun-Times yra demo
kratiškas laikraštis, tačiau 
prieš Olio priešininkus demo
kratus kandidatus pasisako nei
giamai, bet iškelia republikonų 
kandidatus ir juos indorsuoja 
perrinkimui ateinančiuose lap
kričio 4 dienos rinkimuose. / 

Mums lietuviams malonu, kad 
Olis savo mokėjimu tinkamai 
vesti šią įstaigą amerikiečių 
yra iškeliamas, todėl atėjus 
rinkimų dienai mes eikime bal
suoti ir atiduokime savo balsą 
už Olį nežiūrint už kurios par
tijos prezidentą bebalsuotume. 

Balsuodami turime atsiminti, 
kad teisėjų atskirame sąraše 
yra kitas lietuvis republikonas 
Antanas Lapinskas (Judge Mu-
nicipal Court). Balsuokime ui 
lietuvius kandidatus. 

B. Bagdonas 

A 
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A. Brazis koncertuoja šį šeštadienį 
Detroite ilgai laukta diena jau 

čia pat, nes šį šeštadienį 8:15 
vai. įvyksta didžiulis koncertas, 
ruošiamas bendrai Detroito Lie
tuvos Vyčių ir Lithuanian Me-
lodies radijo valandėlės. Kon
certe dainuos garsus, gabus, 
gražiabalsis baritonas, Metropo 
litan Operos žvaigždė, solistas 
Algirdas Brazis. Koncertas ruo
šiamas puikioje Holy Redeemer 
parapijos auditorijoje, West 
Vernor Highway prie Junction. 
Solistui akompanuoti iš Chica-
gos atvyksta žymus lietuvis pia 
nistas muz. Aleksandras Kučiū-
nas. Koncerto programos dalj j 
atliks vietinis gabus komp. Br. i 
Budriūno vyrų kvartetas, kuris | 
dainuos gražių naujų kūrinių ir 
visus maloniai nuteiks. Taipgi 
dalyvauja vietinė jaunuolė pia
nistė Patricia Ann Kurtz. 

Detroito ir apylinkės lietuviai, 
vvindsoriečiai ir tolimesnių mies 
tų lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti į šį puikų koncertą. 
Turintieji automobilius rasite 
daug vietos pastatyti savo au
tomobilius Holy Redeemer "par 
king lot", kuris yra salės už
pakalyje, pasiekiamas Camp
bell gatve .vienas blokas j va
karus nuo Junction. Koncerto 
salė didelė: vietų užteks vi
siems. Biletų kainos: $1.20, 
$1.80 ir $2.40. Studentams tik 
tai 60 centų. Biletus dar gali
ma iš anksto užsisakyti, bet ir 
prie įėjimo bus galima gauti. 
Dėl rezervacijų kreipkitės į R. 
Valatką, BRoadway 3-2224, R. 
Borį TAsmoo 5-7528, J. Miškinį, 
J r., LUzon 1-5933 ir R. Medonį 
VErmont 5-6509. Paremkite 
Detroito vyčius ir "Lithuanian 
Melodies" radijo valandėlę, atsi
lankydami į šį koncerte. Visi 
būsime lapkričio 1 d. A. Brazio 
koncerte. 

TRUMPAI 
Kddle Trimmer, vytis, Detroi-

tan parvažiavo atostogoms. Jau 
trejus metus ištarnavo armijos 
radijo programų vedėju JAV ka 
riuomenėje. Jo sesuo yra vie-
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NUO UŽSISfcNfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie, kurio kenčia nuo 8ENt; AT 
VIKI; ir sKAin-žn; ŽAIZDŲ, H* 
ingai , ramiai »6tlStl ir naktimis mle 
goti, n»s JIJ uŽHisrngjUMiOB Žaizdos 
n»«žtl ir skauda Kad pašalinti U 
nlcMJlma ir akaudlj lm* senų at 
v irų ti 8kau<lančių žaiisdų. uždfikite 
PWOULO OiBiroent. .J<> K y d o m o i» 
v|.atyb«» palengvins Jūsų skaudeji-
ni4 ir Kals i t e ramiai miegoti nak-
lj. Vartokite Jj taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Ji» talpgt pasalina nfett* 
jima Mgoa. vadinamos PSORIA8IS. 
Taipgi patel ina perfiejimij Ilgos, vadi 
narnos ATHLETB'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysima tarp^ 
rdrfteių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios ir suskilusios odos Jlf 
yra gera gyduolfi nuo visų Išviršinių 
odos ligų LKGULO 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar-
guntų, perstanu) 1 '" 
nležinčtų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 Ir $3.50. Pirki
te vaistlnPse Chlcago 
ir apylinkėse Ir Mll-
vvaukioot, a r b a a t -
siųskite money ordo 
n j — 

r r (i I I-O, Department D 
5618 W. l-kldy St , Cliicaso 34, UL 

MUlberry 5-8694 

nuolė sesuo Ignatia Clevelande. 
Kristaus Karaliaus minėji

mas, suruoštas Detroito ateiti
ninkų, gražiai pavyko. Gražus 
būrys vyčių taip pat priėmė 
bendrą šv. Komuniją Kristaus 
Karaliaus šventės proga. 

Katalikišką jaunimą platesniu 
mastu organizuoja Detroito ar-
kidiecezija. Praeitame vyčių 
susirinkime nutarta siųsti at
stovus į šį organizavimą (CYO). 
Delegatais išrin'kti Robert Bo-
ris ir Ann Yuršis. Detroito vy
čiai yra nutarę pravesti platų 
vajų, kad pritrauktų daugiau 
jaunimo prie vyčių. Vyčiai taip
gi stengsis suorganizuoti Vyčių 
Senjorų grupę iš senesnių būvu 
sių vyčių, kurie yra paleidę vei
kimą. 

Mr. ir Mrs. Sebastian Glac 
(buv. Kaminskienė)) vedybų su 
kaktį paminėjo su sūnum ir 
marčia Mr. ir Mrs. Leonard Ka 
minskas, aplankydami Elmwood 
Casino Windsore. 

Daugelis lietuvių atsilankė 
Mr. ir Mrs. William Žemaičio 
naujos, puikios užeigos "BuTs 
Bar" iškilmingame atidaryme 

(grand opening). Savininkai dė 
koja visiems atsilankiusiems. 

Petras ir Petronėlė Medoniai 
minėjo 35 metų laimingo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų sū
nus ir marti Raymond ir The-
resa Medoniai minėjo dviejų ,me 
tų vedybų sukaiktį. Jaunieji Me
doniai turi puikų sūnelį Ray
mond John. 

Linkstmą vakarą ruošia Det
roito Lietuvių Organizaorjų Cen 
tras lapkričio 8 d. 6:30 vai. v. 
buv. lietuvių salėje, 25th prie 
Vernor. Bus suvaidinta "At
žalynas", kuriame dalyvauja 
apie 40 asmenų. Po vaidinimo 
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šokiai ir balius, grojant geram 
orkestrui. 

Julia Walsh mini gimtadienį 
šią savaitę; jį su vyru Joseph 
augina tris gražius vaikus Bil-
ly, Cathy ir Juliane. Joseph 
yra Kotrynos ir Bil Wasukonių 
sūnus. 

Matas ir Ona dfoioniai mini 
32 metų laimingo vedybinio gy
venimo sukaktį. Jiems staigme 
ną — parengimą suruošė Loui-
se (dukra), dukra ir žentas 
Sylvia ir Eddie Vance. 

Mini gimtadienius: Justinas 
Juodvalkig ir Antoinette Baron. 

Joseph Yakstys, Joe's Shell 

• Televiziios 
.IIIIIIN visados apsimokąs pirkti tele-
vtsttofl H|»ar«ta Iš patyriMios, sa i in in-
K<M krautuvas — t* 

BUDRIKO, 
kur yrn užlaikoma a |>atyiv mecha
nikui !r kur Telev/i ljos varskliioria 
gerinusiu Išdirbančių, lutujl modeliai 
HU pilna garantija: 

MAC.NAVOX. ADMIHAI.. GKNK-
HAli KUICTIUC. I»HIL(X), K. O. A. 
VKTOK, l ) IMOXT ir |uu-los gerjau-
-,((•-, su IU ĮMUKO letbuliu. 

Kulną nuo 119 9.50 u i didelgs inle-
IOH paveikslų. Ir aukftčiau. 

Priimame mainais j 0 K U radiją, 
Kiamafoną, armoniką, planą ir duo
damo didelę nuolaidą. 

liHNUVAIK | s s | , M ( i K i . H M \ l s 
ke le tas bargenų išmainytu, 

Iteitltrbtų T. V. Setų: 
Motorola 7 r.ol $H9.95 
Stromberg-CarlHon 10" S49.95 
KCA-Vlctor 10" Už $59.95 
Spar.ton Consolo 10" už . . . . $59.95 
KCA-VIctor 10" Consolo . . $(19.95 
1«" Consote TV už $119.50 
17" Table TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Table TV už $109.50 
21" Console TV už $1H9.50 
Admiral Phonograpli, Radlo I r . . 

TV kombinacija $139.50 
Kloktr. phonografai po . . . . $19.95 

Mažos radlos po $19.95 ir augsi*;. 
Jeljru JŪSŲ TV sotus neveikia, pu-

t.|«t(»nuokite Vletory 2-9542, lmdri-
ko mechanikus jums aųžiningai su
taisys. 

JOS. F : BUDRIK, inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

Krautuve atidaryta pirmadienio tr 
ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
Nedėliotu i« uždaryta. 

• - -

Iturtrtko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
ti iki 7 vai. vak. ift stoties VVHFC, 
I 4r>0 kiloeyelcs. 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
* 

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

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

m 
5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-5® 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $$9'50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $(9.00 
Rašomieji stalai, VValnut ar Mahogany $ 3 9 - ^ 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų ' $ j gg.00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $J9.00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

VValnut arba Mahogany spalvos $ 139.OO 
2 dalių svečių kambario, Nyloir*Frize, 

minkšti baldai $ | 39.OO 
Ant grindų pastatomos lempos $|Q.OO 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsi tikinę perkamo daikto kokybe už realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais ar su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo Sandelius, o vėliau skelbti spigiuosius" 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 9:80 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITIRE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDfiJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST* 
Telel. VICTORY 2-4226 

::5s 
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Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taisi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN mm 
pas B RIG H T O N savings ir taupyk reguliariškai T E ? 
ir pelningai. 3% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu i metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brighton Savings and Loan Ass'11 
4071 Archer Ave. | vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ponktad. Ir Šešt. 

9:00 ryte Iki 4:80 p. p. 
Tročiad. 8:00 ryte Iki 12:00 v. d. 
Ketvlrtad. 9:00 ryto Iki U:00 vak. 

KT. AVI IK >\ Y SAVINAS .V bOAN A S S N . 
1117 So. 4f»th ( o n r l , VUvnt 50, III. 
JOHKPH K (iKlUAI'SKAS. Hekrutorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanėles su 
• • • N I "• • • ! • BMM 

naujom sąukaitom. 
I uitas $5,500,0(10.0* 

SI4.II I i i I TRAVEL I t l K I M 
X451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, 1LL. Tel. YArds 7-3278 ir 70 

K E L I O N E S ! 

l.ftKTUVAIS, GKI.K21NIOL-
LIA1S, AUTOBUSAIS, 

LATVAIS 
ParupliiHine bUetus, VIOŠIMUMIIH ir sutvarkome vidus su kelione suristus 
dalykus. TURIMI?; I I I K T U V I U HKYRIU. PUdome Mfidevilus. Meliones 
Planuokite Iš anksto kitiems metams. Anksčiau nis lsakykite biletus kaip 
lėktuvui* taip ir lalvalH, tai būsite tikri, kati tikrai gausite vietas. ..Pirk
dami hlU-tus pa.H mus ncmokosltt> brangiau ir išvengsite laiko mitrtik-
rtymo, nes n o i . i k . s lankytis tiel į geležinkelio stotį ar aerodromą, nea 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

1 " I ' I » — f — — — — — , m, i — — m I IK'I 
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Service savininkas, kasdien su-
silaulkia vis daugiau draugų. 

Mr. ir Mrs. Justinas Pilka at 
naujino "Draugo" prenumeratą.1. 

Nepamirškite... Algirdo Bra
zio koncertas įvyksta šį šešta
dienį, lapkričio 1 d. 8:15 vai. 
vak. Holy Redeemer salėje. 

Teikite žinutes ateinančiai sa
vaitei nevėliau sekmadienio va
karo. 

Detroito Kat. Koresp. Klubas 
BR 3-2224 ir VI 2-5394 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

TKIEWICZ MES. 

SS 

\ . 

I Š R I N K I T E 
Tinkamiausi Žmogų! 

• 

BALSUOKITE U2 

STEVENSON 
UŽ TAI KAD: 
STEVENSON apsaugos tą gerovę, kuria mes džiaugiamės per 

20 metų ir pratęs tą didį darbingumą, kuris susideda 
iš 60,000,000 darbininkų. 

STEVENSON išvalė Republikonų netvarką Illinois valstybėje ir 
mes galime pasitikėti, kad jis mūsų valdžią išlaikys 

^ laisvą nuo piktadarių. 

STEVENSON kaipo Illinois Gubernatorius ugdė lygias teises, jis 
taippat darys, kaipo Prezidentas. 

STEVENSON yra pasirodęs apgineju nuskriaustųjų ir toliaus tęs 
kovą už teisingumą visiems. 

STEVENSON nori, kad Amerikos durys būtų atdaros prispaus
tiesiems ir nuskriaustiesiems. 

STEVENSON neapkenčia militarinių aventūrų ir stengsis kiek 
galėdamas suteikti mums taiką su teisingumu, laisve 
h saugumu. 

STEVENSON yra tinkamiausias vadovauti Jungtinėms Valsty
bėms ir pagelbėti Laisvajam Pasauliui kovoje prieš ko
munizmą. 

STEVENSON stengsis atnešti laisvę visiems pavergtiems žmo
nėms be nereikalingų pasiaukojimo nei iš mūsų pu
sės, nei iš jų pusės. 

STEVENSON galime pasitikėti, kad mus ves prie 

TAIKOS - TEISINGUMO - SAUGUMO 
fc>RIE GERESNIO GYVENIMO VISIEMS 

ATSIMINKITE REPUBLIKONŲ DEPRESIJAS 

Lapkričio 4-tą Balsuokite u i STEVENSON 
Amerikos-Lietuviu 
Demokratu Komitetas 

įmjfc'l^.f, • n. j . i , . i «JJ « .1H«1 VmVi;,% •rimwu.ii. 

/ 
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Detroit, Mich. žinios 
SVARBI SKAUČIŲ SUEIGA 

Lapkričio 2 <L Detroito "Ga
bijos" tunto skautės ruošia 
PLSS Skaučių Seserijos I-ją vi
suotine sueigį. Sueiga įvyks 
11 vai. buv. lietuvių svetainės 
patalpose (rūsyje). Sueigoje 
prašome dalyvauti visas Detroi
te esančias skautininkes bei 
skautes, brolius skautus, skau-
čių-tų tėvelius ir visą visuome
nę. Tunto Vadija 

PADĖKA WINDSORO 
LIETUVIAMS 

Spalio 18 ir 19 dienomis Wind 
sore įvyko pirmoji Amertkos ir 
Kanados skautininkių konferen
cija, kurioje buvo aptarti svar
biausi organizacijos reikalai. Ta 
proga spalio 18 d. vakare "Ga
bijos" tunto skautės suruošė 
laužą, kurį turėjo progos pama
tyti konferencijos dalyvės ir 
Windsoro bei Detroito lietuviai. 
Detroito skautininkes ir skau
tės dėkoja Januškai, Petruičiui 
ir visiems Windsoro lietuviams 
už visokeriopą pagalbą ir nuo
širdų priėmimą. K. 

i 
P A D D ft K A 

i m MARIJONU RMJII SEIMAS 
1952 m. spalio mėn. 19 d. Ma 

rianapolyje įvyko TT Marijonų 
Rėmėjų Seimas, kuris pradėtas 
11 vai. iškilmingomis pamaldo
mis, kurias atlaikė tėvas St. 
Saplys, MIC, asistuojant kun. 
B. Vaišnorai, MIC ir subd. J. 
Vilučiui, MIC; pamokslą pasa
kė kun. J. Budzeika, MIC. Tuo-
jau po pamaldų visi seimo daly-
vai, giedrioje nuotaikoje ir be
sidalindami vienas su kitu sa
vo įspūdžiais, susirinko bendrų 
pietų. 

Punktualiai prasidėjo posėdis 
Seimo posėdis įvyko punktua

liai mokyklos patalpose. Posėdį 
pradėjo kun. J. Vaitiekūnas mal 
da. Tėvas St. Saplys, MIC svei
kino visus susirinkusius TT ma 
rijonų bendradarbius — rėmė
jus, prietelius ir svečius, supa
žindino su dienos darbų tvarka 
ir, susirinkimui sutinkant, to
liau posėdžiui vadovauti pakvie
tė pirmininkų kun. Martinkų, 
vicepirmininkais: dr. A. Šerkš
ną, Ridikienę, Miciūnienę, Du-
bauskiene, o protokolui rašyti 
kun. J. Budzeika, MIC; rezoliu
cijų komisijai: dr. A. Šerkšną 
ir kun. Marčiulionį, MIC; į man 

ALRKF 4 skyriaus valdyba j d a t u k o m i s i j ą : k u n A G u r k l į . 
nuoširdžiai dėkoja visiems pn- ; m c k u n R Vaišnorą, MIC ir 
sidėjusiems savo darbu ar kito- j Buyx[, j . Vilutį, MIC. 
kia pagalba surengti Detroite g ^ s v e i k i n o ž o d ž i u : k u n . 
ALRKF kongresą. Martinkus, kun. J. Vaitiekūnas, 

Reiškiame nuoširdžią padėką: k u n A p e t r a i t i g t k u n . s t yla, 
Antano parapijai už patai- k u n j Valantiejus, kun. Mar-

vyklą pranešimą darė dr. A. 
Šerkšnas, kuris pats šiai stovyk 
lai ir vadovavo, kaip senas ir 
patyręs pedagogas. Stovyklau
ta 10 savaičių. Vaikai buvo ge
rai maitinami, prižiūrimi ir auk 
lėjami grynai katalikiškoje lie
tuviškoje dvasioje. Stovykla 
džiaugiasi tėvai ir vaikai. 

Gyvos diskusijos mokyklos 
klausimu 

Gyvos diskusijos kilo iškėlus 
mokyklos klausimą. Mokyklos 
padėtis šiemet, palyginant su 
praeitais metais, yra daug ge
resne, mokinių skaičius beveik 
dvigubai didesnis .tačiau lietu

vių vaikų daug mažiau. Nors 
mokyklos vadovybė lietuviams 
daro ir nuolaidas, bet kaikurie 
jų neįvertina. Jų vietas užima 
kitataučiai. 

Per valdybos rinkimus seimas 

patvirtino ir užgyrė seną valdy- kus sekantiems metams seimas 1. Seimas dėkoja TT Mari-
bą: pirmininku kun. J. Vai- išrinko dr. A. Šerkšną. jonų Rėmėjų Centro Valdybai, 
tiekūną ir vicepirmininkais — 
Parulį, Miciūnienę ir Ridikienę. 
Sekretorium praeitais metais 

IŠ 

60 tūkstančiu dolerių naujų 
1953 metu prekių 

aukso, sidabro, i>or7o, Iavalerių, 
lt-i mantiniu -žiedų, laikrodėlių. 1&-

(Uirduoduma su didele nuolaidu urmo 
uitnonii*. 

pas ir vėliavas, kun. dr. I. Bo-
reišiui, kun. B. Dagiliui, kun. 
Simonavičiui, kurie aktyviai dar 

čiulionis, MIC, p. adv. Mileris, 
ponas ir ponia Kripai. 

Apie Marianapolio veikimą 
bavosi kongreso parengime, šv. ; p r a n e f i ė t ė v a s s t > Saplys, MIC 
Antano parapijos seselėms, Kon 
greso Rengimo Komisijai, kuni
gų pietų stalo šeimininkėms ir 
už patalpas Mrs. Boris ir Mrs. 
Kasperavičienei, J. ir M. Kasė 
už parūpinimą salės koncertui, 
Detroito Radijo klubams už ne
mokamą reklama^ sekmadienio 
pietų stalo šeimininkėms, Vyčių 
mergaitėms už nemokamą pa
tarnavimą prie pietų stalo, var
gonininkui Blažiui, Zarankai ir 
choristams už giedojimą bažny
čioje, Motiekaitienei ir Kučiūnui 
už giedojimą ir akompanavimą 
pontifikalnėse šv. Mišiose sek
madienį, biznieriams nasiskelbu 
šiems kongreso leidinyje ir vi
siems detroitiečiams, kurie ap
silankė kongreso posėdžiuose, 
parengimuose arba kokiu kitu 
būdu bendradarbiavo ir padėjo 
kongresui. 

ALRKF 4 sk> i. valdyba 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuota* darbas 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS. 6 v.v.«—įo'v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto-~M> v. vak 
M. It iMKIK. 41 l t Ko. Franclsco 

Telef. Y A 7-IO»» 

Pirmiausia Jis seimo dalyviams 
pastebėjo, kad šiais metais yra 
pasikeitusį Marianapolio vado
vybė, būtent: Marianapolio nau
jasis viršininkas yra pats tėvas 
St. Saplys, MIC, o mokyklos 
rektorius — tėvas J. Petraus
kas, MIC. Todėl jis maloniai 
prašė visus TT marijonų bend
radarbius — rėmėjus, prietelius 
ir visus geradarius su juo taip 
pat gražiai bendradarbiauti ir 
Marianapolį visomis jėgomis 
remti. 

Naujoji Marianapolio vadovy
bė šią vasarą surengė liepos 4 
d. pikniką — gegužinę, vasaros 
berniukų stovyklą, kuriai vado
vavo dr. A. Šerkšnas, Marijos 
šventę rugsėjo mėn. 7 d. 

Apie vasaros berniukų sto-

—— 
S O P H i E B A R Č U S 
l> WGKS stotie* — llaiuta laUU 

PIRMA h. Iki PENKTAD. 
8:45 lai »:30 vul. ryte 

fttXTAD. 8:80 Iki »:*0 ryto 
LIETUVIŠKO* VAKARL'SKOK 

Iš tos pat stoticH PIRMADIENIO 
\akare nuo 7 Iki K \al . 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROOKWEIiIi ST. 

t lik-ago 29, III. IIKmlock 4-2413 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūšių namu apšildymo 
s'strmu įvedimas, perdirbi 

mus ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* * T 

ATLAS FUEL CO. aUtovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 
'-•sd 

ALBINAS BENIULIS 
A T L I E K A P K R K R A I T S T Y M U S 
tr įvairiu daiktu pervežimui 

Taip pat pemlunčlame ) užsionj 
pakieiJUua įvairaus maisto. 

KrelptU: 

2554 SO. MALSTHD STREET 
Te). FVmibe 6-8245 

UŽTEKTINAI — T0OIAUS PRISTATOMI 
Baldas, ašldytuvuft, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldos Ir KĮISIS Pagal .lOsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

281d W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 34711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:80 vai. popie t 

ar ^ 

Auksiniai žiedai spalvotomis 
akutėmis po $3.96 

Auksiniai žiedai, vyriftki 
su akutėmis, po $5.95 

Auksiniai Sllubtnial žiedai po $4.05 
Auksiniai flllubiniai žiedai 

su B deimantais $24.00 
Deimantiniai žiedai geltono 

aukso $24.00 
V4 karato deimantiniai 

žiedai po $05.00 
% karato deimantiniai 

žiedai, po $125.00 
1 karato deimantiniai 

žiedai, po $265.00 
Auksiniai auskarai su dei

manto akutėmis $42.00 
• MlhtRantiofl per l in iu 
karoliai, po 98c. 

Lavalerlal, blizgantieji, Impor
tuoti iŠ Čekijos, su 60 
krlfttolu $!•»« 

Auskaru su krištolais, po 9Ko. Į 
Laikrodėliu expansiou banda $1.98 i 
Kankiniai laikrodėliai su 

akmenėliais, po $7.50 
Kankiniai laikrodėliai, 

17 akmenų, po $12.95 
Kankiniai laikrodėliai, 17 akm. 

gold fillod, vėliausios mados . $19.05 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

po [ . . $24.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

m koturluls deimantais . . . . $48.00 
(iryno sidabro (sterling s i lver) . . 

peilis, šakute, suukfttas ir sauks- . . . . 
telis, salud sakute, už . . . . . . $9.95 

32 šmotu Wm. Kogers 
Bldabruotas setas, už $10.00 

1847 m. Kogers silver su ral- . . . . 
d6m, 51 šmotai, už $28.50 

Communlty silver, 24 Š m o t a i . . . . 
už $12.50 

24 Šmotų silver plate 
Baroness, už $0.95 

50 Šmotu stainless peleno ui $12.50 
24 SmotŲ stainless plieno 

suukfttai, Šaukšteliai, pclillal 
Sakutes, už $0.50 

Stainless plieno stalavl S a u k s - . . . . 
tai, peiliai, Sakutes, SaukStukal 
po I5e. vienas, pat geriausi po 25c. 

9 SmotŲ peiliai (carvlng s c t ) . . -
Sherfleld plieno, už $7.95 

Bulovą elektriniai sieniniai 
laikrodžiai, po $7.95 

Žadinami laikrodėliai ui . • $1.05 
' l.ekStes servizos, po lftc. v i e n a . . . 
Auksuotos rašomos plunks 

nos. po 5 0 c 
Bali Point raSomosios 

plunksnos, po ^ . • • 50«\ 
F'arker raftoni. plunksnos po $2.00 
l'igaretų Llghters, po 08c. 
(Mgaretu dėžutes, po 98c. 
Vyriškos ir moteriškos 

dnlglnes, po 0 8 c 
Mažutes elektrines lompos, 

• >o , WS( . 
PH f ulonas, elektrinis gramo-

rdnaa $24.00 
12 rekordu-plokfttellų dykaj. 

Siuvamos maftinos, 
tlektrlnfs, po $49.90 

Poduftkos, gumines, po $3.05 
PoduSkos plunksnines, 

m pūkais $3.95 
Blankotai, 5r>% Kayon, 

'lh'Y( vilnų, po '$5.95 
Rlanketni grynu vilnų, po $12.95 
Kaldros vilnų ir vatos, po $5.95 
Kaldros vilnones, po . . . . $12.95 
Kaldros pūkinis, po $10.50 
Concertlna, 21 balso, po . . $11.95 
Aromatiška dūda. už $2.75 
Automatiškas toasteris už. $13.95 
Automatiški prosai po . . . . $8.9*5 
Plano akordijonal, 

120 balsu $195.00 
Oulbransen Splnct Planas $51)5.00 
Perdirbti planai, po $05.00 
Kasomos mašinėles po. . . . $59.00 
Didelis paveikslas televizijos 

po $148.00^ 

JOS l BM1K, Inc. 
3241 South HalstecJ St. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atdara r-hmadienio ii 

ketvirtadienio vakarais iki 9:80 I*. M. 
Sekmadieniais uždaryta. 

Rudriko Radlo Valanda leidžia ina 
kiekvieno kotvlrtadlenlo vakare nuo 
0 Iki 7 vai. vak. 1S stoties WHFC, 
1450 kllocyelea. 

buvo J. Aistis, bet .iam tmsitrau ! zoliucijas 

Rezoliucijos skyrių vadovybėms ir seimo da-
Posėdžio pabaigoje seimas lyviams ir svečiams už Maria' 

priėmė ir užgyrė liekančias re» napolio rėmhną. 
(Nukel ta į 7 pusi.) 

AL GET the U. S. Royal Master's exc/us/Ve Royaltex Tread —stop 
i safely o n slippery streets where tires never held before! 

•Y*. O W N the revo/ufionary winter-skid-proteding power of its more 
than 3/000 gripping edges! 

LOOK atiead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
to give you up to twice as many safe milesi * 

N0W! ffor Your Present Tires! 
• ™ . . . - l U u i i n a We ar* allowing 

SERLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MICHIGAN M. - WEbster 9-2122 

M N M M M M 
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Nesą kosmines katastrofos pavojaus • - • • • - • • • •-•-•-^•^ 

ISNUOMUOJAIVlA 

Z\\\) \V. Fotonine 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
"forniSiuotas" butas su visais pa
togumais. Skambinkite LAwndale 
2-0396. 

PARDAVIMUI 

Astronomai mano, kad žemes per 100,000 metų, kai tuo tar 
susidūrimo su kokia didele pu Marso kelyje (orbitoje) to 
planeta nereikia laukti. Dau- kių mažų kūnų esą 1,000 kar- Išnuom. 1 kamb. pašild., švie-
giau galimybes esą žemei susi-'tų daugiau, negu žemės orbito- *«*i P n e S e r o susisiekimo; že-
durti su vienu iš planetoidų, je, ir per pastaruosius dvejus m a kaina. Klauskite M. J. Kiras 
pvz. Eros, kurio dydis yra 3 5 x metus Marse paa'coėla reiški-
20 X 16 kilometrų, artėja prie nių, kurie gale,ę būti jo susi-
žemės, taipgi ir Adonis, o Her- dunmu su piunetoidu rezultatu, 
meso atstumas nuo žemės tik dinamame "Mariana". Ten jū 
dvigubai didesnis, negu žemės iros gilumas siekia 35,400 pė-
nuo mėnulio. Planetoidai tokie įdų (arba 16.870,2 metrų). Aug 
maži, jog jų kelio iki šiol ne-^ščiausia vieta žemėje yra Eve-
pavyko tiksliai apskaičiuoti, | ręsto kalnas Himalajuose — 
bet blogipusiu atveju, atsidūręs 129,002 pėdas (arba 9.500,6 
žemės traukos orbitoje, toks metrų). Jūros gilumas matuo-
dangaus kūnas virstų antruoju jjamas jos dugno aido matavi-
mėnuliu, kuris tačiau būtų ma- mu ir patikrinamas zondais, 
tomas tik per teleskopą. £928 Vienu ai veju astronomai pašte 
m. vienas amerikiečių astrono- | bėjo Marse staigų dulkių debo-
mas pastebėjo erdvėje apvalų |sį, o antru — staigų šviesos 
kūną, davė jam "Lilith" vardą, 'debesį, 
bet po to niekas daugiau to Li-
litho nebematė. Nauja Kalėdų nuotaika 

r C L A S S I H I P A N D HELP W A N T E D A D V l R T I S E M E N T S n n r n n : 
PROGOS — OPPORTUNITIES 

Nauja Petronėlės pr in t a i t č* 
knyga Je^enda 

" V I L I G A I L f i " 
išėjo iš spaudos. Meniskai iliu> 
truota Pauliaus A»giaus medlic 
rėžiniais. Kama $1.20 

Užsakymus su piniva!* siųskite: 

Eiliuota paraka vaiKams 
S. m. paba'gjje mažu tiražu išlei 

iltiama eiliuota pasaka valkam* 
. Ž V I R B L I A I I N K l l i f i N l ' O S . 104 psl. . 

, . , . _. . Paterson miestas, New Jer- karna į.r.o. Norimieji JQ jHigytt. P»a-
Jei nukristų ant žemes toks _________ *. - *•. ~~ * 

olanetoidas 100 metu diametro | S e y v a l s t y b e J e > n u t a r e š , u m e t l < 
planetoidas 1UU metų diametro, R a l § d l a i k o t a r p y j e v a r t 6 t i d a u So. B«ton M, M M ) . Sr J bui 
tai iiq išmuštu žemėie krateri . . . ». servuota. Knygų rinkoje ji n 
tai jis įsmusių zemeje Kraterį g i & u p u o š m e n ų primenančių platinama 
vieno kilometro diametro T o - \ K M m i m i s t o r i j ą i p gl idarancių « 
kia galimybė esanti vieną kartą | r e U g i n ę n u o t a i k ą > 

bu.s re-
nebui 

CONFECTIONERY — GOOD 
corncr, good • business. Ideal for 
package liquor and drugs. Owner 
leaving State. Will saerifice. 

STevvart 8-9500 
• i • 

RETA PROGA 
Radlo-TtflevlHlon Shop 

[važiavimo patogumai, pilnai Jrong-
ta. JPrie kampo, centre Elouslng Pro-
Jeot. Gerai JslgyvenęH bistnlš. Piiei-
n.iiii.i kaina. • • m. nuomoH sutartis. 
CAiumet r.-9f>28. GCOIK«\ 

DRY CLEANERS for sale 
with living quarters. Business 
well established. 

South Side. 

BO. 8-5522. KE. 6-6558 
_____ 

_ _ i - - I M J A į į f f 

Good oppoitunlty 
GROCERY AND MAItKi:T 

T.ivlng (HiarteiH, Ltvt ipot šamo 
owner u 6 years. 

I'erfect for couple. 
owner iu. mušt sell. 
Price $7.r,00. 

PK. 0-1799 or 
•I I M) N. Moody A ve. 

PLAUNI ITE "DRAUGĄ" 

of VVinter 
*J£ 6 E T U. S. Royal Master's •xc/ui/v« Royal»ex Tread— 

stop $aUly on slick ttreets where liros nover heldl 
\ 

+U O W N tho rmvolutionary wInter-«kid-protecting power 
of its moro thon 3,000 grlpping edges! 

įU L O O K ahead to yart of thit tuper-*afety, completely 
rooowa_/o to givo yoo up to twice a* many sofo milosI 

Werd and Schaeler Tire 
Company, Inc. 

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

"Yours for Betler Tire Service" 

ir 

%\VA.V WftNTEl> — VYRAI t . 

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 

HELP WANTED MOTERYS 

Ar domlt.s nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime viota 
luojau pat gabiai 

STENOORAPHER — 
G R N R R A L Ol^ERK 

Imsime budrią, naujai pradedančia 
dirbti. Malonios darbo sąlygos, jval-
rlos pareigos. 5 dienų. 37 (jį vai. sa
vaitė. Daug priedų. Kreipkitės as
meniškai arba telefonu — 

THE BOOK STTPPLY CO. 
564 W. Monroe 
STate 2-19C8 

Mr. Black 

. > 

MUNTZ' 
1000 Grey Ave. 
DAvis 8-4610 

V 

Evanston, 111. 
SHeldrake 8-1828 

• 
ALBERTS numuša baldų kainas! 

tmonėa pasakoja, jog buvo laikai kada ui doleri galima buvo 
pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti iiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anai* gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įtikinsite! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ . LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

Abiejų kainos po %OQ 
Nereikia įmokėti v O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDftJAS 

jtftMtk FURNITURE & 
APPLIANCES 

k , . 2 3 l l . R
c

O O S E V E L t R0AD ^ai?K_ 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vtk. Sekmadieni 11 r. iki 5 

MERGAITES 
nuo lft iki 25 m. amžiaus reikalin
gos prie longvaus pirkinių suvynio-
limo puikioje vyriškų rūbų IcrautuvS-
Je. Patyrimas nobntinas, Išmokysime. 
5 dienų. 37 Vt vai. savaite. Atlyginb 
mas 11,16 J vai. Reikalinga nors 
kiek susikalbėti angliukai. Kreipkitės 
pas M r. Hvvanson. ^ 

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

VYRAI IR MOTERYS 

ARE YOU A GOOD TALKER? 
Interesting 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-
gest and most modern telephone 
salesrooms. 5 day week. Per-
manent. Apply in person. 

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

Mes turime keletą vietų šiose 
srityse: 

MAŠININKĖMS 
SĄSKAITININKĖMS 
RAŠTININKĖMS 

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. 

D. A. PACHTER CO. 

671 W. Washington 

DEarborn 2-5555 

REGISTERED NURSES 
W E H A V E S E V E R A I . O P E N 1 N G S 
O N our s taf f for _;raduate n u r s e s in 
our new hospital. Oood startlng sala
ry wlth excellent chanee for advan-
coment, 40-hour week. Interracial 

staff throughout. Employee benefits 
tnolude llberal meals belovv cost. 
Fine opportunlty for perSOtU intrres-
ted in oiKanization and planninf1 f ° r 

a ntfW s*>(u p. 
(^ontaet Mr. Kelser 

2010 BBOWN AVF. 
THE NEW 

COMMUNITY HOSPITAL 
OE ĘVANSTON 

R K 4 I FMTATI-

Prie kampo 2-Ju butų mūr. namas 
MARQIT10TTK PAItKE 

Butai po penkis kambarius. Pilus 
2 kamb. butas pastogėje ir hutas rfl-
syje. Uždari porclai. 2 automobilių 
garažas. Automatiškas aliejinis karš
tu vandeniu apšildymas. Daug .prle-
AXų. 

Savininkas — (iRovehilI 6-1611. T — p — — — 
25 KAiMBAUIŲ SVARUS 

"DECONTROLLED" VIEŠBUTIS 

HKI.P WANTKD — VYRAI 

• PUNCH PRESS OPERATORS 
• PLATER'S HELPERS 
• POLISHERS 
• SPOT WELDERS 
• DIE SETTERS 
Permanent. CJood starting sa

lary and good working conditions. 

REFLECTOR HARWARE CORP. 
2235 S. Western Ave. 

VIrginia 7-6720 
Nuolatinis darbas HU-}.lniiigiciiiH Jau

niems vyrams 
MES .11 S IŠMOKYSIME 

Palyrimns nebūtina*. 
Pageidaujamai kad būtų meeba-

S)tiltai sugebantys. 
^ Oeros darbo sąlygos. Svari dirb
tuve. 

Oausfls darbininkų priedai. 
Kreiptis asmeniškai ailm šaukite 

Dr. l)rews. 
1)10 M X r . OireOK PRINTERS. 

INO., 
:145« S. Kedzlo Ave 

Cornella 7-2»2:i 
(Bfttlnai reikia skaityti Ir kalbėti 

angliškai) ^„ 
Turret Lathe 

• OPERATORS 
and 

GRINDER HANDS 

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

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

OCEAN TOOL & GRINDING CO. 
747 Custer S t , Evanston 

Good Opportunity 
FOR SF-VERAL PRODUCTION 

SHOP MEN 

To opera te machines that produce 
"GASKRTS" 

These jobs offer the following benefits 

• STEADY EMPLOYMENT 

BEST WAGES and 

VVORKING CONDITIONS 

REGULAR MERIT INCREASES 

Geras penkių metų 
ma nuoma. 

'leaae'as". Že-

# 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

P innad ir Ketv ir tad atdara iki 9:30 vai vakaro 

Southwest Furnitūra Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito Įstaigos 

_ _ 

^ 

Automatiškas stokerls; garu ap
šildoma. Gryno pelno galima padary
ti ylrš $700.00 J mSn. 

D81 likvidacijos parduodamas ne
brangiai skubiam pirk.jul . 

Telefonuokite savininkui nuo 6 
lkl 8 vai. vak. 
MOhawk 4-4984, arba rašykite d.l 

"appolntmenf* — SHKlttVOOD, 
673 N. Clark St. 

BUSINESS SERVICES" 

48 HOUR VVORK WEEK or 
MORE 

SUBSTANTIAL COMPANY 
BENEFITS 

Ask for STEVE TRACY 

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

F. D. FARNAM CO. 
4940 W. Floutttioy 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. 

SPEČTOR MOTORS SERVICE 

3100 So. VVolcott 
FRontier 6-0330 

" D R A U G A S " AOF.NCy 
55 E. Washington S t 
Tftl. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrgin ia 7-6G40—7-6641 

HELP WANTED VYRAI 

CORRUGATED 

BOX VVORKER8 

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

See MR. RpBERTS. 

PAK-O-PRODtJCTS 

3640 S. Albany Ave. 

M E N 
• Transf ormrr 
• VVinder 

- • -

• Machinist 
2nd Shift 

Some experience necessary. 

• Assemblers 
No experience necessary. 
Will train. 

Excellent working conditions. 

Apply — 

GENERAL ELECTRIC CO. 
4860 W. 47th S t 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Plano tunlng) 

Ir taiso planus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

Telef. YArds 7-2490 

FACTORY HELP 

• Material handlers 
• Machine helpers 
• Laborers 
• New starting rates 
• Paid holidays 
• Free hospital ins. for 

employees and dependents, 
also 

• Life ins. 
• Steady work with old 

established company. 

Apply 

JOHN WOOD CO. 

4435 S. Western Blvd. 

,s-SĄm&? 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

Mr. H. LITTELL 

RAndolph 6-0950 

Čia yra nuolatinis darbas 

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

I 5324 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

Drill Press 
OPERATORS 

Punch Press 
OPERATORS 

Steady; daywork. Top wages. 
Apply in person 
after 7:30 a. m. 

REPUBLIC INDUSTRIES 

4446 N. KncĮX Ave. 

STOCKMAN 
Day work 
Overtime , 
Permanent 
Gocd working conditions 

Insurance benefits and 
hospitalization 

VALENTINE & CO. 
1500 S. AVestern Ave. 

CAnal 6-3523 
i 

• Brake operators 
• Combination welders 
• Craters 

Custom built sheet metai fixtures. 
Experiehced or trainees. 
Steady work 

• Paid holidays 
• Paid vacations 

New plant, excellent working 
conditions. 

JUST MFG. CO. 
9233 King St., Franklin Park 
(River Rood. 1 block north of 

Belmont) 

Turime keletą vietų jauniems 
vyrams mokytis 

REPAIRS & 

MAINTENANCE 
\ 

Patyrimas nebūtinas, išmo
kysime sąžiningus darbininkus. 
Alga už mokymosi laiką. Geros 
darbo sąlygos. Gausūs priedai. 
Kreiptis asmeniškai ar telefo-

i 
nu — 

PITNEY-BOWES, INC. 

185 N. Michigan 

ANdover 3-2380 

IEŠKO DARBO 

Vyras jteško dažymo, poplerlavimo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
VIrginia 7-2326 arba 

YArds 7-4895 

1 * * •" ** . - « . . . • •- -~ • • 

* 
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TĖVŲ MARIJONŲ REMUŲ 
SEIMAS 

(Atkelta iš 5 psl .) 
2. Seimas užgiria Marianapo-

lio vadovybę už l ietuviškosios 
visuomenės, ypač l ietuviško jau
nimo, telkimą į Marianapolį, ra
gina ir toliau tą katalikiškumo 
ir l ietuviškumo gaivinimo darbą 
tęst i : rengti vasaros s tovyklas , 
šventes, kursus, akademijas, su 
važiavimus ir visa, kas ti& gali 
padėti katalikiškam lietuvišku
mui. 

3. Seimas ragina plėsti Tėvų 
Marijonų Rėmėjų skyrių tinklą, 
prašant klebonus, kunigus, ka
talikų veikėjus populiarinti šį 
rėmimo darbą. 

4. Seimas paveda Marianapo-
lio vadovybei drauge su Rėmė
jų Centro Valdyba išstudijuoti 
priežastis, dėl kurių lietuvių vai 
kai nestoja į Marianapolio mo
kyklą, ir mėginti organizuoti są 
lyga3 lietuvių vaikus vėl pa
traukti į Marianapolio mokyklą. 

Pabaigoje seimo pirmininkas 
paprašė kun. A. Petraitį, Wor-
cesterio šv. Kazimiero parapi
jos kleboną, posėdį užbaigti itial 
da. Po posėdžio visi *e imo da
lyviai susirinko į koplyčią pa
dėkoti Dievui už suteiktas ma
lones ir, prašydami ateičiai Jo 
pagalbos, visi bendrai sukalbė
jo rožančių. Pabaigoje suteikta 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu. Tuojau po pamaldų buvo su 
rengtos bendros vaišės — va
karienė. 

Visi dalyviai išsiskirstė į na-
mus su dar didesniu pasiryži
mu bei užsidegimu remti Ma
rianapolį ir jį padaryti v i sos 
Naujos ios Anglijos l ietuvybės 
centru. 

Seime daugiausia atstovų da
lyvavo iš VVorcester Šv. Kazi
miero parapijos, būtent 24 as 
menys . 

Padėka vis iems 

Marianapolio vadovybė nuošir 
džiai dėkoja vis iems Tėvų Mari
jonų Rėmėjų seimo dalyviams. 
Ypač dėkoja didžiai gerbia
miems kunigams: kun. A. Pet 
raičiui, kun. J. Vaitiekūnui, kun. 
Martinkui, kun. J. Valantiejui, 
kun. St. Ylai. Taip pat nuošir
džiai dėkoja ir kun. Fr. Vir-
mauskiui, So. Boston Šv. Petro 
parapijos klebonui, kad ir ne
galėjusiam seime dalyvauti , ta
čiau nuoširdžiam tėvų marijo-

iiiiiliiillliillillllillllllllliliiiiijįiililllllllll 

TADO BALČItTNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St . ; Y A. 7-0841 
Laikrodžiai riektroniAkai patikrina
mi ir atnaujinami: AtHtovybčs viaoae 
rikaKos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. valk. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. v a k a r o . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Budriko Krautuve 

N A M A M S R A K A N D A I 

visų geriausių istlirbysci.j: 
Radi jos, Televizijos, Šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, S iuvemos 
Masino*.. Jevvelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant l engvų 
išmokėjimų. 

JOS. F. BUDR1K. Inc. 
3241 So. Halsted Si. 

Tol. Vlotory 2-9542 
K r a u t u v o a t i d a r y t a p i rmad ien io kr 

ke tv i r t ad ien io v a k a r a i s iki vė lumos. 
Nedeltomia u ž d a r y t a 

Budr iko Radio Valanda le idž iama 
Kiekvieno ke tv i r t ad ien io v a k a r e nuo 
K iki 7 v*L vak. 16 stoties V7MFC, 
1 150 kilocyclta. 

nų rėmėjui. Dėkojame visuome 
nės ve ikėjams: dr. A. Šerkšnui, 
adv. Mileriui. Taip pat nuošir
džiai dėkojame ir visfems seimą 
sveikinusiems aukomis t iek pa
skiriems asmenims, t iek orga
nizacijoms. 

Iš VVorcester aukojo: kun. A. 
Petrait is $30, Miller $5, Ivaški-
nienė $5, Malickienė $5, Jurge-
liūnienė $5, Šeniauskienė $10, 
Ridikienė $5, Piktalienė $5, Ge-
raitienė $10, Samanskienė $2, 
Adomskiai $15, Baniai $25, Kun 
drotai $5, Markūnienė $2, Ma-
žuknai $10, Dobrovolskiūtė $5, 
Svekliūtė $6, Piliponiūtė $2, Vo-
lungevičienė $10, Kupstienė 
$10, Juškienė $10, Kundrotienė 
$5, Sakeliūnas $5, Naujokait is 
$10, Lukšai $15, VVorcester Rė
mėjų skyrius $1&5. 

I š VVaterbury aukojo: kun. 
J. Valantiejus $30, Armenavich 
$5, Kankelienė $10, Matulioniai 
$20, Krivinskienė $5, Laurinai
tienė $5, Dubauskienė $5, Kari-
nauskienė $10, Juodaitė $5, 
Stankevičienė $5. 

Iš Providence aukojo: kun. 
J. Vait iekūnas $25, Palionis $5. 

Iš Dorchester aukojo: Vasi
liauskai $10, Plechovich $5. 

Iš Hartford aukojo: Gripai 
$10. 

I š So. Boston aukojo: kun. 
Virmauskis $10, Barinskienė 
$50. 

Iš Thompson aukojo: Kendra 
tavvich $5, Einorienė $40, Bal-

tinaitytė $30, kun. st. Yla $5. Plastine širdies pertvara 
I š Lawrence aukojo: Jančiai 

$20, Petriklenė $1. , 
Ir iš nepažymėtos vietos sei

mą pasveikino M. Marcinkevi
čienė su $20. 

Mariana|)ollo Vadovybė 

_ 

IŠ POLITIKOS LAURO 
G E R I A U S I * IŠ G E R I A U S I Ų ! 

Spalio 22 d. Roselande lankė
si lietuviai kandidatai adv? A. 
Olis ir adv. A. Lapinskas. Su
sirinkimą suorganizavo ir jam 
vadovavo p. Barchift. Dalyviai 
nuoširdžiai išklausė kalbų; vi
s iems gerą įspūdį sudarė Olio 
ir Lapinsko l ietuviška laikyse
na, neslepiant, kad yra ir tre
čias lietuvis kandidatas VVells, 
kad galima balsuoti tuž v isus 
tris, ką lietuviai ir padarys. 

Spalio 26 d. įvyko kitas susi
rinkimas (demokratų) ; be kita
taučių kalbėjo ir liet. kandida
tas adv. A. F. VVells. 

Tiek viename, tiek kitame su
sirinkime dalyvavo beveik tie 
pa tys klausytojai. 

Lietuviai kandidatai šiltai bu
vo sutikti, keliant ovacijas, ypač 
Olis. Br . 

Tiria muskulų fiziologiją 
Liuveno universitetui Belgi

joje Rockefellerio fondas pasky
rė $4,000 pravedimui muskulų 
fiziologijos tyrimų. 

P o eilės metų tyrinėjimų Ge-
orgetowno (jėzuitų) universite
to profesorius dr. Hufnagie ir 
dr. Gilespie išdrįso padaryti 
sunkią operaciją, ligonei įdė
dami plastinę širdies pertva
rėlę. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiijiiimii 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeišaites Ir 

UrigaHūnaites-Lazauskienėtt 

3130 So. Halsted St. 
Tol. CAlumet 5-0339 

Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
tročlad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
IHIUĮIII į l imil l lCNlIlI l I l I l I l I l I l I l I l I l IHIlI lI 

=3£ 
ĮilĄm 

SIUVAMOS MASINOS 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
gaunamou geriausiom ls sąlygomis. 
ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1040 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

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

Aliejus V.rosnlms Ir centrallniui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

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

UETUVIAI, BALSUOKITE U2 
Anthony A. Olis ir Michael J. Rudnik 

— - • 

Antanas Olis ir Michael J. Rudnik kandidatuoja republikonų są
raše perrinkimui* \ SANITARY DISTRICT of CHICAGO TRUSTEES. 
Rudnik yra nuoširdus lietuvių draugas. Jis yra Vice-prezidentas Sani-
tary District, kuriai vadovauja mūsų tautietis Antanas Olis. Rudnik 
pagelbėjo Oliul pravesti programą Sanitary Districte, kurios dėka bu
vo sutaupyta 14 milijonų dolerių taksų. 

Jei norime, kad taksai sumažėtu, lapkričio 4 d. balsuokime už 
Antaną, OI) Ir Michael J. Rudnik. 
• — mtė i — ^ M « M ^ w w ^ * i m py••*•—— • 

a prbfitable reminder 
open a savings account 

this month 

Gaukit du gerus uMarbius kasmfet 
U&tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

-s 
ė 

Padekit m $1 • Pridėkit kiek įtrit* 
-kada BOriU 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND L0AN ASSOCIATION, 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadienials no© 9 ryto 
Iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai. p. p. 

ALEKSANDRAS YUKNIS 
West Palm Beach, Florida. Daug metų gyvenęs Rridgepor-

tc, Chicago, 111. 
Mirė spalio 26 d., 1952, 4:30 vai. popiet, sulaukęs pu

ses amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Klovainių 

parapijos, KapŠomų kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Estelle, žentas 

Louis Drehthe, trys sūnūs: James, Albert, marti Hanvood, 
ir John, marti Clara, anūkas Gary Lea Yuknis, pussesere 
Ona Aleliūnas, jos vyras Teodoras ir jų šeima, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 
VVestern Ave. 

Laidotuves įvyks penktad. spalio 31 d. iš koplyčios, 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Paneles fcvertč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Žentas, Marčios, Arnikas Ir kiti 
giminė1**. 

Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evans. Telefonas 
REpublic 7-8600. 6 

MARIJAI LUCKIENEI , jos myl imam vyrui 

ANTANUI LUCKUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia 

R E G I N A IR B R O N I U S SNARSK1AI 

ir 

N I N A IR A N T A N A S G A R G A S A I 

SENUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
— savininko — 

St. Casimir Mohument 
Company 

8914 West 11 Ith Streat 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Patrinkimas Mieste 

Tolei. CEdarcrest 3-6335 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y 8 MODEKN108 KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitage Avenuo 
T e L Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 ir B I s h o p 7 - 9 4 8 1 

4 3 3 0 - 3 4 S o u t h Č a l i i o r n i a A v e n u e 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM1HJLANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

AHTHOHY.il PEIKUS H 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

• TELEVIZIJA • RADIO • AAL-
DYTUVA1 • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI % (IRON-
BRfl • P L O K Š T E L E S ( R E C O R D S ) 
• NAMČ R E I K M E N Y 8 I R T.T. 

WE1SS APPL1ANCE 
P I L N A S T E L K V I Z I J O S I R RADIO 

A I T U I N AVIMAS 

4057 South Archrr Avenue 
TaL YArds 7-8666, Chicago 32, 111. 

1962 
NAUJI PLYMOUTN'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visa is taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 
100 N A U D O T Ų AUTOMOBILIŲ, K A I P N A U J Ų U 2 2 E J I A S K A I N A S 

Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdraudaL 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
Telef. Vlrginia 7-1515 4030 ARCHER AVE., CHICAGO 32, UI*. 

tJUDOTUVIŲ htRiBKTOWLTS 
6812 SO. W E S T E R N A V K 

CHICAGO, ILL. 

GRovehIU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnliall 3-2109 

1410 S. 5 0 * A V E . 
CICERO. U X . 

* 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šsnkitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. YVestont Ave. Air CondiUoned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

i i 

mmm — 

TAU SAUGIAI IR PELNINGAI ! I N 

, Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Associarion, kuri yra proporcionallai viena U 
smarkiausiai augančiu, taupymo {staigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 hy an 
Agency of the United States Government. 

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Avc. . Chicago Phone GRovchiU 6-7575 

JOHN PAKEL, President 
Valandose Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pletu. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

IMI I IMI II I I 

SEKANTIEJI YRA NAMAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLACIJOS 

Ainbulaiisu patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną ir n a k t į . Itcl-
kale iaukite 
mua. ^K#MCM. 

Me* turime koplyčlau 
Ilosclando dalyse t r 
v i s o s e Chicagos Ir 
tuojau* pa tar
naujam. 

STEPONAS C. LftCHAVVICZ 
2314 vVest 23rd PLACE Tel. VlrKinia 7-0672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

, , u u i . i.i i i m • '. " ' . I I . . i * , i ' - ' j - ~ — — — — . i . — i . * • •• . . . i mm • '- •" • 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SBeley S-S711 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymptc 2-1003 

,, - •_ „ . n • .. • • . i ^ • • • • . , ^ — ^ ^ . •—,, — — „ — • • — • , - „ . i . — • i . • . . . i • • • • . . i — . . . ^ . - , • • •, i • m 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Teiephono YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVBk Tol. <Xmimodor© 4-2228 

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

• • * ^ . » * " i » < ^ " 

JURGIS F. RUDMIN 
8S19 8. UTUANICA AVE. Tel. VAros 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS ~ 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

>'Ti ^LEONARDAS A. E1ERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tol. YArds 7-6781 

mmmm • •• • i m i i n > i I I m 
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X Kun. V. Parulis, MIC, te 
A. Daugirda* dabar spaudos 
reikalais lankosi Kanadoje. Di 
deja "Laivo" ir "Marian" pre 
numeratoa. 

X Rudolph A. Vasalle, Hins 
dale, 111., 47 metų lietuvis ad 
vokatas, buvęs Chicagos korpo 
racijų tarėjas, kandidatuoja Du 
Page County j State's attorney 
postą. Du Page County demo 
kratai daug viliių į JJ deda. 

X Laiptais j Tolumas yra 
ketvirtas atsiųstas rankraštis 
"Draugo" romano konkursui. 
Rankraštis pasirašytas Jurgio 
Dainaviškio slapyvardžiu. Ro
manas turi 210 psl. 

X "Draugo" romano konkur
sui rankraščiai turi turėti nevė
lesnę pašto antspaudo datą, 
kaip lapkričio 1 dienos, jei 
rankraštis siunčiamas per paš
tą. Paskutinė diena įteikti ro
mano rankraščiams yra lapkri 
čio 1 d. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Skautininku ir A. S. S. su
eigos Bostone. Spalio 11 d. pas 
pasktn. EI. Gimbutienę buvo 
Bostono skautininkių-kų ramo
vės' sueiga, kurioje aptarta 
skautiškieji reikalai ir iškelta 
mintis šelpti vieną Diepttolzo 
gimnazijos mokinį. 

Savaitę vėliau pas senj. V. 
Černių buvo Bostono Akad. 
Skautų Sąjūdžio skyriaus su
eiga. Korp! filisteris inž. J. 
Gimbutas skaitė pašnekesį se
nųjų ir buvusių skautų organi
zavimo bei veiklos tema, kuris 
sukėlė įdomias ir gyvas disku
sijas. 

Vytiečiai ir stud. skautės pri
sidėjo prie Diepholzo gimnazi
jos mokiniui remti skautiškojo 
būrelio talkos. Sueigai baigian
tis Vyt Černius parodė epidia-
skopu puikias spalvotas nuo
traukas iš Bostono skautų 
'Rambyno" stovyklos ir iškylų 
kalnuose. 

MRS. DIXON IK A. WF,U& 

X Amerikos Lietuvių Dakta 
rų Draugija spalio 28 d. nepa 
prastame posėdyje į pirmininko 
pareigas įvesdino dr. M. Stri-
kolį. Kiti valdybos nariai yra: 
dr. J. Kelly, vicepirm., dr. A. 
Montvidas, sekretorius, dr. Ch. 
Vezelis, iždininkas. 

X Loretta Macekonis, Lietu
vos Vyčių 5-tos kuopos North 
Side pirmininkė, yra kuopos 
ruošiamo šokių vakaro komisi
jos narė, kuri daug darbuojasi 
vakaro pasisekimui. Šokių "va
karas yra pavadintas "Autumn 
Interlude" ir jis jvyks š. m. lap 
kričio 1 d. gražiame Valnut 
room Lions bldg., 4306 West 
North Ave. 

X Marcella Skade (Skadatis 
te) ir Antanas Kohanna (Ko-
kanauskas) susituokė praeitą 
šeštadienį šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, 111. Abu jau 
nieji yra Lietuvos Vyčių orga
nizacijos nariai, o jaunoji ir šv. 
Antano parapijos choro aktyvi 
dalyvė. * \ 

X l Ateitininkų metinę šven
tę, kuri įvyks lapkričio 9 dieną, 
pakvietimai buvo išsiųsti vi
siems Chicagos ateitininkams, 
skautams ir vyčiams, kurių ad
resai buvo gauti. Kaikurių as
menų pakvietimai negalėjo pa
siekti. Negavusieji pakvietimų 
taip pat maloniai kviečiami į 
akademiją—pobūvį, kuris įvyks 
tą dieną Evergreen Country 
Club salėje; vietas reikia iš 
anksto užsisakyti: prof. B. Vit 
kus, 3422 W. 63rd St., Chicago 
29, m. Telef. REpublic 7-8138. 

xKun. dr. Vincas Andriuška, 
MIC, T.T. Marijonų Bendradar 
bių Draugijos dvasios vadas ir 
Statybos Fondo direktorius, ir 
kun. Kaz. Vengras, MIC, kuris 
dabar dirba pastoracinį darbą 
Argentinoje, 1936 m. lapkričio 
1 d. priėmė Kunigystės Sakra 
mentą Marijampolėje, Lietuvo
je. Jiems Kunigystės Sakra 
mentą suteikė a. a. arkivysku
pas P. Karevičius; abu 1937 m. 
baigė Vytauto Didžiojo Univer
sitetą. 

X 8 t Pieža, Chicago Herald 
American religinio skyriaus re
daktorius, gražiai apraše Su 
tvirtinimo Sakramento apeigas, 
įvykusias spalio 26 d. šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Aprašymas 
tilpo Herald-American spalio 27 
d. Jis aprašyme pažymi, kad 
V. Brizgys pamoksle pareiškė: 
"Už Sutvirtinimą mažų vaikų 
ir vedimą jų arčiau prie Dievo 

— Skautiška šeima. Lapkri-
Mo 15 d. 10 vai. ryto So. Bos
tono šv. Petro R. K. bažnyčio
je įvyks Bostono skautų vieti
ninko sktn. Liudo J. Kočiaus ir 
vyresn. skiltn. Irenos G. Lau
rinaitytės sutuoktuvės. Tuoj po 
Miubo skautų būklėj (ALTS-gos 
name) bus kviestinių svečių 
Metus jaunavedžiams pagerbti. 
Bostono skautai didžiai džiau
giasi savo energingojo vietinin
ko laime, o naujai skautiškai 
Seimai broliškai linki laimingo 
r giedro gyvenimo. 

Lapinų rudens iškyla. Ko-
umbo šventės proga Bostono 
ikautų "Lapinų" būrelis turėjo 
iviejų dienų iškylą prie Vinton 
ežerėlio — Camp Kirby, West 
Townsend, Mass. Dalyvavo 9 
akautai. Rudens gamtoje turė
ta malonių akimirkų žygyje su 
kliūtimis apylinkės kalvose, pa
statytas plaustas ir persikelta 
3Žero salon, įrengtas singalinis 
bokštas ir pn. Vakare prie ru
senančio židinio diskutuota ide
ologinėmis temomis ir gyventa 
laužo nuotaika. Iškylai vadova
vo vyresn. skilt A. Banevičius. 
Lapinai broliškai dėkoja vytie-
čiams V. Černiui ir Br. Veltui 
už smagią ir greitą kelionę iš
kylos vieton. 

Chicagos lietuvės moterys rūpinasi, kad lapkričio 4 d. būtų 
išrinktas Illinois gubernatoriumi Kherwood Dixon. Mrs. Shenvood 
Dixon spalio 23 d. susirinkime (Morrison viešbuty) kalbėjos su 
Allonsu F. VVells, kandidatu į Chicagos miesto teisėjus, ir su kai-
km-iomis lietuvių moterimis, kurios daug dirba, kad Dixon būtų 
išrinktas lllinoiH gubernatoriumi. Mis. Dixon nusifotografavo eu 
kennmis moterimis, dalyvavusiomis susirinkime, ir su Alfonsu F. 
VVells. Iš kairės į dešinę: [Helen Gudauskas, Donna Kaminskas, 
Mrs. Shenvood Dixon, kandidato į gubernatoriau* žm na, Mrs. 
Helen Kai, Alfonsas F. VVells, kandidatas į teisėjus, Paulius Ross 
ir Gloria Priebis. 

KORĖJOJE PADARYTAS ĮŽADAS 
MARINAS KELIAIS EINA DVI MYLIAS 

Kūčių dieną marinų seržan- bėjo rožančių ir tada padarė 
tas Andrius C. Villa, 21 m. am-, apžadą — jei liks gyvas, nuo 
žiaus, būdamas Korėjos fronto miesto ribos kėliais eis iki gar-
linijose padarė įžadą: jeigu1 šiosios šventovės, 
išliks gyvas, jis per keturius Kai jis ėjo keliais, policija 
sekmadienius keliais eis savo teiravosi, kodėl taip daro, bet 
gimtajame mieste Buffalo nuo tėvas paaiškino, kad tai vykdo 
Normandy gatvės iki Genese, mas įžadas Korėjoje! Einant 
kur yra Marijos Krikščionių 
Pagalbos šventovė. 

Gyvas jis išliko ir savo pri
žadą pradėjo vykdyti Kristaus 
Karaliaus šventėje, spalio 26 d. 
Ištisas 8i/, valandų jis ėjo ke
liais iki Marijos šventovės. Jį 
lydėjo jo tėvas ir draugas korp. 
Norman R. Denny. Jo keliai bu
vo sutinę ir pūslėti ir baigęs 
kelionę jis gavo pagalbą vetera
nų ligoninėje. 

Jis buvo priimtas klebonijoje 
ir papasakojo tų apžadų aplin
kybes: jiedu su draugu buvo 
sargyboje fronto linijose. Kal-

keliais jo kojos taip pavargo, 
kad turėjo ilsėtis kas 1,000 pė
dų. Ilgiausiai nesilsėjęs jis iš
tvėrė paskutinį ketvirtį mylios. 
Šimtai automobilistų buvo su
stoję pažiūrėti. Pasiekęs šven
tovę, jis keliais priėjo prie alto
riaus ir meldėsi. Cia jį sutiko 
klebonas, paprašė atsisėsti kė
dėje, kurią jam specialiai buvo 
atnešęs, palaimino jį ir pakvie
tė į kleboniją pietų. 

To įvykio aprašymą ir foto
grafiją Buffalo dienraštis 
"Courrier Express" įdėjo į pir
mą puslap|. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Suvažinėjo mergaitę 

yra metami į kalėjimą, kaip 
Vengrijos kardinolas Mind-
jzenty." 

X Vic Yukne, Westsidės lie 
aivis, nupirko T. T. Marijonų 
Bendradarbių Draugijos Chica
gos apskrities sidabrinio banke
to penkis biletus. Banketas ruo
šiamas lapkričio 16 d. 6 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos salė
je. Tame bankete dalyvaus 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardls. 
Banketo reikalu skambinkite te 
lefonu VIrginia 7-6538, arba 
kreipkitės į draugijos dvasios 
vadą kun. dr. Andriuška, MIC 
2334 So. Oakley ave., Chicago 
3, UI. 

X Pas prof. J. Meškauską, 
Ateitininkų Federacijos pirmi
ninką, praeitą pirmadienį įvyko 
pirmas Ateitininkų Federacijos 
posėdis, kuriame dalyvavo 
Ateitininkų Federacijos vyriau
sias vadas prof. S. Sužiedėlis, 
Tarybos nariai: kun. K. Juršė
nas, prof. V. Manelis, prof. B. 
Vitkus, dr. O. Labanauskaitė. 
Svečių teisėmis posėdyje daly
vavo kun. J. BoreviČius, S. J., 
Adomas Viliušis, Moksleivių 
Ateitininkų Centro pirm., ir 
kun. Dr. A. Juška, Chicagos 
Ateitininkų Sendraugių pirm. 
Posėdyje nutarta sušaukti 
Ateitininkų Federacijos kongre
sas 1953 m. birželio pabaigoje 

kunigai ui geležinės uždangos ar liepos pradžioje Chicagoje. 

Chicago & North VVestern 
linijos traukinys ties Bryn 
Mawr ir Northwestern High-
way suvažinėjo 15 metų mer
gaitę R. Battaglia, ėjusią iš 
Tafto augštesnios mokyklos. 
Jos ėjo tryse. Tik ką buvo pra
ėjęs traukinys ir jos manė, kad 
saugu eiti skersai bėgius. Ta
čiau tuojau užlėkė kitas trau 
kinys. Dvi mergaitės spėjo at
šokti atgal, o trečiąją traukinys 
nusviedė daugiau kaip 30 pėdų, 
mirtinai užmušdamas. Tėvai ir 
mokytojai turėtų pakartotinai 
įgrasyti vaikus laikytis dides
nio atsargumo. % 

_ 

Kelias kainuos $170 
milionų 

Didžioji autosrada, kuri 
jungs VVisconsin, Ulinois ir In
dianą ir kuri sudarys < erdvų 
pravažiavimą per Chicagą, kai
nuos ne $70 milionų, kaip anks
čiau buvo planuota, bet $170, 
nes gerokai pabrango darbas ir 
medžiaga. Trūkstant lėšų pla
nuojama imti nuo pravažiuo
jančių automobilių savininkų 
už naudojimąsi tuo keliu. 

Senele 31 metų. 
Spaudoje buvo paskelbta, kad 

bene jauniausia senelė (močiu
tė, grandma) esanti 32 metų. 
Tą paskaičius! ponia W, E. 
Thomas patelefonavo Sun-
Times redakcijai, kad ji buvo 
dar jaunesnė, kai tapo "gre-
ma": teturėjo tik 31 metus. Ji 
ištekėjo būdama 14 metų. Da
bar jau turi keturis vaikučius 
(anūkus) ir yra sulaukusi 38 
metų. 

« • 

Perdaug skubi—vaikščiok 
pėsčias ) 

Leonardą Jordan, 26 m., gy
venantį 3812 Prairie, Chicago
je, policija nubaudė už pergrei-
tą važiavimą. Kai jis ir vėl bu
vo sugautas važiuojąs augščiau 
nustatyto greičio, atsidūrė teis
me. Buvo susekta ir daugiau jo 
nusikaltimų vairavimo taisyk
lėms ir jis buVb nubaustas $413 
i% atimtas iš jo leidimas vai
ruoti automobili. 

Nuo polio mirė 89 
Pranešama apie septynius 

naujus susirgimus polio liga 
Chicagoje, bet paskutiniu laiku 
niekas nuo tos ligos nemirė. Iš 
viso šiais metais Chicagoje po
lio liga sirgo 1,608 žmonės ir 
mirė 89, įskaitant ir Chicagos 
priemiesčius. 

Gustas traukinėly 
Į pietus važiuojančiame iš

keltame Evanstono traukinėly 
užsidegė vienas vagonas. Buvo 
užgesintas rankiniu gesintuvu. 
Apdegusių nebuvo. Manoma, 
kad uŽBidegė nuo cigaretės. Rū
koriams dar vienas (spėjimas. 

Daugins vienoj krypties 
gatves 

Chicagos Susisiekimo Taryba 
ir Viešojo Saugumo Komitetas 
planuoja Chicagoje įvesti dar 
daugiau vienos krypties judėji
mo gatvių. 
Įkliuvo ugniagesių vadas 

Ugniagesių dešimto batalio
no, esančio ties 31 gatve ir 
Dearborn, vadas W. Draper pa
trauktas atsakomybėn už kyšių 
ėmimą. 

Išgelbėjo moterį 
Buvo užsidegęs apartamenti-

nis namas 4444 Sheridan road. 
Daugelį nuomininkų išvedė po
licija, bet moterirt Ailene Lo-
kusa, 55 m.f buvo užtroškinta 
dūmų. Ją nešte išnešė ugniage
siai. Vienas ugniagesys, M. 
VVhite, taipgi buvo dūmų už-
troškintas, bet jis buvo atgai
vintas vietoje. 

Byla prieš SSSR kino 
agentą 

Chicagoje pradėta deportaci
jos byla' prieš Izock Fialkin. 
Anksčiau jis turėjo sovietų fil
mų agentūrą Artkino PjctUres, 
Inc. Į šį kraštą atvyko 1905 m. 
ir vėliau tapo komunistų partii 
jos nariu. 

Sužeisti septyni 
Gynimosi departamentas ne

seniai pranešė, kad Korėjos 
kautynėse sužeisti septyni chi-
cagiečiai: du pėstininkai ir pen
ki marinai. 

i 

Tarp sužeistųjų minima ir 
lietuviška pavardė: sgt. Pran
ciškus J. Špokas (špokas?), 
1809 Ogden, Lisle, 111. 

• 

Neoilnamečiams neduok 
degtines 

Chicagos negrė M. VVells bu
vo nubausta 25 doleriais ir su
mokėti teismo išlaidas, kam ji, 
dirbdama už baro tavernoje, 
pardavė svaigalų 16-19 metų 
jaunuoliams. 

Pabrangs kelias į 
Milwaukee? 

Chicago, Milwaukee, St. Paul 
& Pacific RR kelia balsą, kad 
dabartinėmis kainomis geležin
kelio operavimas nuostolingas. 
Jie nori pakelti važmos kainą 
46% ir leisti traukinius tik di
džiojo judėjimo metu. 

Statys mokyklas 
Sekančiais metais Chicaga 

planuoja pastatyti 21 naują 
mokyklą. Jų pastatymas kai
nuos daugiau kaip aštuonis mi-
lionus dolerių. 

Susirinkimai 
BKlIXWPOKT 

sv. Petronėlės dr-jos susirinkt-
maB šaukiamas lapkričio 2 d. 1 v. 
p. p. sv. Jurgis) parap. sa:cje, 32nd 
PI. ir Lituanica Ave. Visos narės 
malonėkite atsilankyti. 

Valdyba 

VVEST SIDE 
Š. m. spalio mėn. 31 d. 7 vai. 

vakaro Aušros Vartų parapijos 
mokykloje, 2327 \\\ 23rd place, 
bus Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-goe aukštesniųjų 
braižybos kursų pirmoji paskaita. 

<T. Lenke v irius 

Uršulyte su Kajetonu.v O radijo 
orkentras išpildys keletą gražių 
kūrinių lietuviškos muzikos. Šias 
programas leidžia Juozo Bu driko 
Prekybos Namai, 3241 S. HaUted 
St., Chicago, 111. — I.. M. 

Nuostabu, kaip Kramtoma Gama 

1 Bl DRIKO RADMO 
PROGRAMĄ 

šj vakarą, t. y. ketvirtadieni, 
girdėsite puikią radijo programą 
iš stot ies WHFC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. Programoje dalyvauja 
žinoma dainininkė soprano Albina 
Ruther, poetas Kleofas Jurgelio
nis, pasakorius Juozas I?ūga ir 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZUS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

Vidurio laisvintojo Veikla 

PASALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maistą 

• čia ta paslaptis, kurią milijonai 
tmonlų patyrė apie FEEN-A-MINT, 
*n modernia kramtoma gumą — vi
duriu lalHvlntoją. Taip, todil FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lala-
vlntojal pradeda veikti perdaug ank-
«H Į». Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintoji; kiekis su-
irdo virškinimą, pasalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą maistą . . . 
Imogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet ivelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, jis. 
veikla dauelauslal apattnGJ vidurių 
daly — pa&allna tiktai atmatas, bet 
ne g*rą malota! Iftvenkit«» ton blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-

. MINT Ir Jauskitės gerai, pilni gyvy-
*b6s Nuslplrkit FEEN-A-MTNT! Kal
no* nepakeltos — dar 25c, 00c ir 
tiktai 10c 
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FEEN-A-MINT I T H 

TELEV IŽUOS BEI RADIO PARDAVIMAS fit TAISYMAS įj, tMą m m conpp 
I I H (guat)fled englneers' servlce) 

3120 S. HaUted Street - DAnube 6-6887 
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VlttMNTftLfc L1ETUVIARA IŠTAIGA SOTJTH STDftJB, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ ROŽIŲ APDRAUD08E1 • 

Mes atstovaujame- atsakomingas apdraudos kampanijas, todSl kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, Jei kam Įvyksta kokia nelaime. 

FIKF^-AUTOMOnil^^-LIABILITIJ^-PKEVKNTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 
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žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
2834 So. Oakley Ave., Chicago, m. 

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

PASKAITŲ T VARK AR AATIS 
Spalio 30 d. 6 v. 30 min. vak. 

T. 9, Vaišnys, S. J. skaito tema: 
spaudos tarnyba šeimai. 

Spalio 30 d. 7 v. 30 min. vak. 
rėžis. J. Blekaitis skaito tema: 
Teatro temomis. , 
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PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

įj Tel. VIrginia 7-7097 
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VESTUVINIffi NUOTRAUKOS 
Aukštos Rūšies Fotografijos 
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MOŠŲ SPECIALYBfi 

Precin Photo Studio, Inc. 
HOVARDAS J. ULIS. Bav. 

4068 Archer Avenne 
Telefonu VIrginia 7-2481 

KURIE YRA PIRKį IS BUDRIK0 YRA PERSITIKRIKT, 
KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS Ut 

NEBRANGIAS KAINAS ! 

3 šmotų miegamojo kambario setai 
5 šmotų Chrome Dinettes . 
7 šmotų Dining Room setai 
2 šmotų Parlor setai, po 
MinKstos Kėdes, po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Studio Couch — Dienos Sofa 
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$100.00 
$60.00 

$100.00 
$100.00 
$25.00 
$60.00 

Vatiniai matrasai, po .' $10.00 
Springsiniai matrasai, po » . . $20.00 
9 x 12 karpetai, po $29.00 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $8.50 
Stalavos 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 
Mažutės rūdijos po $19.09 

LENGVOS IftMDKfcJlMAI, BE NUOftlM^IO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių $89.00 
Angliniai pečiai, 4 kambarių $89.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui U i $89.00 
Balti gaziniai pečiai, virimui $69.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui $89.00 
Indų plovimui mašina — nupiginta $200.00 
Angliniai pečiai po $29.00 

Budrikas parduoda rakandus visų žymiausių naclonaliai skel
biamų firmų išmokėjimai*, be nuošimčių, trumpam laikui. 

JOSEPH F. BUDRIK, Incorporated 
3241 South HaUted Strstt Tel. Vlctory 2-9542 

Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
Iki vėlumos. Nedėllomls — uždaryta. 

Budriko Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro U stoties YVHFS, 1460 ldlocydes 
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