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Vaizdai iš pavergtos Lietuvos 
Temos dailininkams 

Tiesa (Nr. 221), pasisakyda
ma už ryškesnį „verdančio gy
venimo" pavaizdavimą tapyboje, 
rašo: „Cia, visų pirma, reikia pa 
žymėti tai, kad mūsų dailininkai 
vis dar per maža kreipia dėme
sio į kurinių tematiką. Per maža 
kflrinių dailininkai skiria nuo
lat beaugančiai Tarybų Lietu
vos pramonei. Per maža dėme
sio skiria karo kurstytojams de
maskuoti. Būtina plačiau ir gi
liau išvystyti komunizmo staty
bų temą. Šios tematinės spra
gos dailininkų darbe kelia rei
kalą tučtuojau jas užpildyti nau 
jais, vertingais dalykais". Aiš
ku, kad pavergtos Lietuvos dai
lininkai dar negali tapyti nesi
baigiančių areštų ir masinių de
portacijų, pavaizduoti po MVD 
rūsius tampomą ir kankinamą 

priežiūros gedimai pasidarė 
įprastu, kasdieniniu reiškiniu 
abiejų MTS gyvenime. Dėl ku
liamųjų gedimo kūlimas vilkina
mas Miciurino vardo, „Lenino 
keliu", „Kibirkšties" ir eilėje ki
tų kolūkių". 

„Nepatenkinamai MTS techni
ka išnaudojama ir žiemkenčių 
sėjai. Čia ta pati bėda, kaip ir 
kuliant — gedimai. Pavyzdžiui, 
„Bolševiko" kolūkyje dirba 
Anykščių MTS traktorinė sėja
moji. Ji per dieną teužsėja vos 
po 1 ha plotą. O tai todėl, kad 
sėjamoji buvo blogai atremon
tuota ir dabar ji daugiau laiko 
prastovi sugedusi, negu dirba. 
Panašių atsitikimų yra visa ei 
lė". 

MTS kadrų darbas 
Tiesa (Nr. 220) sekančiai ap 

rašo Garliavos MTS direktoriaus 
Lietuvos laisvės partaaną, pus- M o z u r u k y e i . fti 
nuoga >r dine. su lupynomis be - i d i r e k t o r i u g ^ t o g e n u s £ ^ 
valganti kolchozn.nką iieuoa ^ „ { 9 u n m d a i r n a u . 
metu. laukuose paliktus .r ui- ^ 
snigtus traktorius, sėjamąsias r - « 1 1 
~ J L . . K.. wu~- * ^ A „ nEL ™ 1 knygoje rašomi vis nauji įsaky

mai. Pavyzdžiui, per dvi dienas 
direktorius padėjo savo parašus 

mašinas bei kitus žemės ūkio pa 
dargus, turgaus aikštėse prie nu 
kankintų partizanų lavonų rau
dojančias motinas ir t.t. Sovieti
nėj santvarkoj dailininkas, kaip 
ir rašytojas, turi ne kurti, bet 
gaminti. Ir tik tai, ką jam val
džia užsako: vieton išgyvenamo 
skurdo ir 10 metų neremontuo
tų lūšnų — prabangą ir naujus 
pastatus; vieton | dangų iškeltos 
ir dangaus keršto besišaukian
čios nukankinto partizano mo
tinos rankos — visuotiną pasi
tenkinimą ir padėką už Lietuvos 
„priėmimą į sovietinį rojų". 

B. Penkauskas atsiprašo 
Maskvos Pravdai stipriai pa

sisakius prieš Lietuvos Sveika
tos Apsaugos ministro B. Pen-
kausko įstaigoje viešpataujančią 
netvarką ir atsilikimą, laukėme 
Penkausko prisipažinimo. Ne
suklysta. Penkauskas vergiškai 
pažodiniai prisipažįsta prie visų 
Pravdos kaltinimų: „Dar nepa
kankamai išplėstas darbas ke
liant gyventojų sanitarinę kul
tūrą, ypač kaime, kas menkina 
atskirų susirgimų likvidavimo 
priemonių efektyvumą. Dar yra 
gydytojų kadrų trūkumas. Res 
publikos Sveikatos apsaugos mi-Įj*3- Pėdžioje niekas ir nepaste 
nisterija, jos apratas nepakan
kamai operatyviai reaguoja į 
įvairius gydymo įstaigų reikala
vimus. Sveikatos apsaugos orga
nų organizacinis — metodinis 
vadovavimas respublikos moks
lo - tyrimo institutams atskirais 
klausimais turi formalų pobūdį, 
be tikros, dalykinės, principinės 
atskirų gydymo — profilaktikos 
įstaigų darbo trūkumų kritikos 
ir savikritikos. Respublikos Svei 
katos apsaugos ministerija vi
siškai nepakankamą dėmesį sky
rė kritikai iš apačios bei kriti
nėms medžiagoms respublikos 
spaudoje. Visiškai teisingai apie 
tai pažymėjo savo skiltyse „Prav 
da". Ateityje mes dėsime visas 
pastangas, jautriai atsiliepsime 
į kiekvieną kritinį signalą ir vi
su griežtumu šalinsime sveika
tos apsaugos organų darbe esa
mus trūkumus". 

1 

Sovietų technikos „laimėjimai" 

Tiesa (Nr. 220) rašo: „Nege
resnė padėtis ir antroje rajono 
MTS. štai pavyzdys, kuris ryš
kiai kalba apie MTS darbą. Į 
„Tarybų Lietuvos" kolūkį buvo 
atsiųstas savieigis kombainas. 
Kolūkiečiai labai nudžiugo susi
laukę tokio stipraus pagalbinin
ko. Bet... kombainas, vos pradė
jęs darbą, sugedo. Taip jis per 6 
dienas t̂ eprikūlė vos 300 kg grū
dų. O po to sustojo viBiškai". 

„Tai ne vienintelis atsitiki
mas. Dėl neteisingo technikos iš
naudojimo! dėl blogos mašinų 

po įsakymu dėl kontrolieriaus-
mechaniko Skribino įdarbinimo 
ir atleidimo. Per šį neilgą laiką 
Skribinas spėjo iš buhalterijos 
pasisavinti nemažą sumą avan
so, išrūpinti reikalingus doku
mentus ir išnykti iš akiračio. 
Tūlas Tendertnikas buvo pri
imtas į darbą traktorininku. Vos 
išvykęs į kolūkį, jis sugadino 
traktorių ir taip pat dingo be 
žinios. Įvairūs perėjūnai pradė
jo landžioti ir J vadovaujančias 
pareigas. Prieš kurį laiką su 
agronomo diplomu atvyko į MTS 
kažkoks Duchoninas. Tačiau jis 
čia užėmė nė agronomo, bet bu
halterio pareigas. Kokiais sume
timais Duchoninui prireikė pa
keisti savo specialybę, neaišku. 
Žinoma tik tai, kad jis per porą 
mėnesių padarė MTS nemaža 
nuostolių ir dingo". Tai taip yra 
su Mozuruk priimtais tarnauto
jais. Dabar dar keli Žodžiai apie 
patį MTS direktorių: „Bet vie
na bėda ne bėda. Direktorius ir 
pats ėmė plačiu mastu grobsty
ti valstybinį turtą. Kaip Mozu
ruk pradėjo daryti naujas sukty-

Menard kalėjime (Illinois valstybė) sukilę kaliniai vakar nebuvo*pasidavę ir 7 pasigrobtų sargų ne
paleidę. Kadangi 343 sukilėliai jau kelinta diena yra nevalgę, neturi vandens nė šv'esos. galop jau nebe-
sutaria dėl sukilimo vedimo "strategijos", tai ilgai laikytis nebegalės. Kad kaliniai neišsiveržtu ix savo 
blako, valstybės policija budi su ginklais ant gretimų pastatu stogų. (INS) 

S S -

Višinskis užmaskavo siekius 
Korėjos reUcalus siūlo perduoti komisijai, kurios net su
dėtis neaiški. — Visiems aišku, kad Rusija nori nu

delsti Korėjos karą 
NEYV YORKAS, spalio 31. — Šį kartą Višinskis apie Korėją 

taip kalbėjo, kad niekas nebepajėgė suprasti nė ko jis siekė, nė 
ką jis siūlė. v 

Aiškios buvo tik tos labai il- ' ! » • • • » • " • 

goa kalbos vietos, kurios kaltino ! » » & k a į b ė j° > j * ^ karą 
vakarus, ypatingai JAV, viso-'11" 8 U v l e nyt' » » * » • G*™" sa-
mis nedorybėmis. 

Nieko stebėtino, anot Višins
kio, kad Korėjoje karas prasidė
jo 1950 m., nes tada jau buvo 
aišku, kad Amerikoje artinasi 
ūkinė depresija ir todėl Ameri
kos kapitalistams karas buvo 
gyvybiniai reikalingas. Jei jis 
prasidėjo Korėjoje, tai buvęs tik 
pripuolamas dalykas, nes jei ne 
Korėja, tai būtų buvęs surastas 
kitas pasaulio kampas. 

Sov. Rusija nuo 1946 m. pra-

kant, jis savo kalboje apie,tuos 
dalykus net vengė kalbėti ir ne
pakartojo net tų pasiūlymų, ku
riuos pernai darė Paryžiuje. 
Baigdamas pasiūlė rezoliuciją 
sudaryti* 4ftrpferH1nę komisiją 
karui baigti ir Korėjai suvieny
ti. Pasiūlymas nepasako nė kas 
į tą komisiją turėtų įeiti, nė kaip 
ir ką ji turėtų daryti. Aišku tik, 
kad komisijon įeitų abi Korėjos, 
Kinija ir JAV. Ir dar kas nors, 
kas nėra įsivėlęs į Korėjos karą. 
Išvada viena labai aiški: Rusija 

pasibaigtų kad ir ant 38 parale
lės. 

bėjo. Nejaugi prikaišiosi direk
toriui, kad jis pasiima malkų ar 
kad užsisėja didesnę lysvę dar
žovėmis. Bet tai buvo tik pra
džia... Nesutikęs jokio pasiprie
šinimo, Mozuruk įsidrąsino ir 
pradėjo gaudyti stambesnes žu-
vįs. Su tomis pačiomis lėšomis, 
medžiagomis ir darbininkais re
montavo MTS kontorą ir savo 
butą. Panašiai direktorius pasi
elgė pasisavindamas ir dalį MTS 
baldų". 

Dar nenušienauta! 
Rugsėjo mėn. 14 d. Tiesa 

(Nr. 219) rašo: „Naujosios Vil
nios rajone, Navosiolkų žemės 
ūkio artelėje, kurios pirmininku 
yra Ryžovas, dar šienapjūtės 
metu buvo iššvaistyta dalis šie
no. Kolūkis teikia Žinias, jog ja
me paruošta 396 tonos pašarų, 
tikrumoje gi nėra kolūkyje nė 

kaitavusi norėdama duoti Korė-1 nenori, kad Korėjos karas greit 
jai demokratinę ir nepriklauso
mą vyriausybę, bet JAV tą dar
bą trukdė ir galop 1950 m. pa
kurstė pietų korėjiečius pulti 
šiauriečius ir pradėti karą. 

Kai sovietų diplomatinės pa
stangos ir komunistų ginklo jė-

Agitacijos fronte 
Du prezidentiniai kandidatai 

ir Prez. Trumanas laido paskuti-
ga privertė Ameriką kalbėti dėl | nius didžiuosius šūvius strategi-
paliaubų, tai vėliau besiderint 1 niuose miestuose, kurių gyvento-
paaiškėjo, kad paliaubų nenori- į jai gana paslankiai eina prie bal 
ma, nes buvo statomi beprotiški I savimo urnų. 
reikalavimai. Jei kaikuriais klau I Vakar vakare gen. Eisenhowe-
simais susitarta, tai tik todėl, 
kad komunistai padarė nuolai
dų. " 

Tokia buvo aiškioji Višinskio 
kalbos dalis. Neaiškioji yra ta, 

Japonijos kabinete 
seni veikėjai 

TOKIO, spalio 31. — Parla
mento vėl parinktas Japonijos 
ministeriu pirmininku, Yoshida 
jau sudarė naują savo vyriausy
bę, kurios pusę sudaro asmens, 
kuriems gen. MacArthur buvo 
atėmęs civilines teises. Trys $e-
nosios vyriausybės ministrai pa
likti senose vietose, keturiems 
duotos naujos ministerijos, o 9 

pusės šio pašarų kiekio. Žemės ministrai visai nauji. Senoje vie-
ūkio artelės valdyba neįvertina toje pasiliko užsienių reikalų mi 
siloso reikšmės ir jo negamina". 

„Skandalinga padėtis su paša
rų paruošimu „Jaunosios Gvar
dijos" kolūkyje. Čia dar nemaži 
plotai pievų iš viso nešienauti". 

• Haiti daug kartų šią savai
tę drebėjo žemė. Užmušta 7, su
žeista viršum 100 žmonių. Su
griuvo daug gyvenamų pastatų. 

• Čarlis Čaplinas apdovanotas 
Prancūzijos Garbės Legiono or
dino karininko laipsniu. Anglija 
jam negalėjo suteikti jokio gar
bės laipsnio todėl, kad jis divor-
suotas. 

nistras Okazaki. Finansų minis
tro postas pavestas Mukai, ku
ris yra buvęs pramonės koncer
no Mitsui direktoriumi. Tas kon
cernas buvo Japonijos karo pra
monės nugarkaulis. 

Opozicija (dešinieji ir kairieji 
socialistai) vadina vyriausybę 
reakcionieriška, kurios diploma
tija tarnaus tik JAV interesams. 
Jie pranašauja, kad vyriausybės 
amžius neilgas. Toji pranašystė 
betgi neturi pagrindo, nes vy
riausybę sudaranti liberalų par
tija turi parlamente didžiulę dau 

ris tebeatakavo New Yorką iš 
Madison Sąuare Garden stadijo
no, o šį vakarą jam ruošiamas 
spalvingas paradas Chicagoje. 

Gub. Stevenson dvi dienas pa
šventė anglių valstybei Pensil
vanijai, raktines kalbas pasaky
damas Filadelfijoje ir Pittsbur-
ge. 

Prez. Trumanas pasirinko Chi-
cagą iš gen. Eisensowerio „virš-
žmogiškų galių" pasijuokti, o va
kar vakare vyliojo demokratų 
pusėn Michigan valstybės neu
traliuosius, vakarinę kalbą pa
sakęs automobilio sostinėje Det
roite. 

Šaudomoji medžiagą visų te
bėra ta pati, tik gen. Eisenhowe-
ris su ypatingu pabrėžimu tebe-

Ike ir Stevenson 
konkurentai 

Be Eisenhowerio ir Stevenso-
no, kuriuos būtų galima pava
dinti didžiaisiais kandidatais, į 
Baltuosius Rūmus beldžiasi dar 
keli, apie kuriuos didžioji spau
da nerašo. Netikėsit, bet tų ma
žųjų yra didokas būrys. 

„Pažangiuosius" reprezentuo
ja turtingas San Francisco advo
katas Vincent Halliman, 5 mė
nesius sėdėjęs kalėjime už mela
gingą parodymą .teisme. Nese
niai Maskvos radijas ir spauda 
paskelbė, kąd V. Halliman remia 
visa Amerika, tačiau jį persekio
ja kapitalistai. Jo programa: tuč 
tuojau nusiginkluoti ir griežtai 
bendradarbiauti su Sovietų Są
junga. Jį būtų galima pavadinti 
Stalino kandidatu. 

Socialistai savo kandidatu iš
statė žinomą trockistą Farrel 
Dobbs, kuris galvoja, kad svar
biausias „JAV uždavinys — tai
kos grąžinimas Korėjai. 

prohibicionistai iškišo „dai
nuojantį kaubojų" St. Hamblen, 
buvusį lenktynių arklių stoties 
savininką ir išgydytą alkoholi
ką. 

Iš kitų smulkių kandidatų ver
tas dėmesio lenkų kilmės kiau
lių augintojas New Jersey valst. 
Henry Krajewski, kuris norėtų 
reprezentuoti Amerikos ūkinin
kus. J. Bedell iškišo savo kandi
datūrą, norėdamas pritraukti 
daugiau klientų į savo krautuvę. 
Gen. H. Holdrige nori pacifistus 
atstovauti: jis yra karo, mėsos 
valgymo ir alkoholio gėrimo prie 
šas, taipgi nemėgsta moterų da
lyvavimo viešame gyvenime. 

Šio sąrašo gale reikia primin
ti „taikos partijos" pirmininkę, 
VVashingtono miesto bobutę Ei
lėn Jensen. Ji yra aistringa as
trologė ir tiki, kad paslaptingos 
jėgos vadovaują visoms jos pa
stangomis. Ji mano, kad velionis 
prezidentas, George Washington 
įsakęs jai kandidatuoti ir vice
prezidentu paskyręs kažkokį Ti
beto magą, kurio pavardė tuo 

Du susipešė, trečias laimėjo 
Egiptas pritarė Sudano savivaldai, kurią pasiūlė Anglija 
su Egiptu susipešus. — Antras žingsnis bus nepriklau

somybes organizavimas 
KAIRAS, spalio 31. — Tarp Egipto vyriausybės ir Sudano 

Umma partijos vadovybės pasirašytas susitarimas, kuriuo Egip
tas pripažįsta Sudanui teisę pačiam išspręsti savo ateitį. 

Umma partija yra didžiausia 
Sudano politinė grupė, kuri ko
voja už pilną Sudano nepriklau
somybę. Be abejo, ji neatmeta ir 
bendradarbiavimo su Egiptu, nes 
abu kraštai yra gyvybiniai su
rišti Nilo upės vandenimis. 

Egiptas pripažino, kad Suda
nas susiorganizuotų savivaldą, 
kuri numatyta lapkričio 8 d. įsi-
galiojančioje konstitucijoje, ku
rią anglai padėjo surašyti ir net 
ią įpiršo po to, kai Egipto Waf-
do partijos vyriausybė vienaša
lišku aktu sutraukė sutartis ir 
Egipto karalių paskelbė ir Su
dano karaliumi. 

Britų duotoji konstitucija nu
mato vien tik iš sudaniečių su
darytą vyriausybę ir parlamen
tą, bet didelės teisės dar lieka 
britų gubernatoriui. Sudano ap
sauga ir ryšiai su užsieniu lieka 
tik britų rankose. Parlamentą iš 
rinkti numatyta dar šiais me
tais. 

Kadangi Sudaną valdo (juridi
niai) Egiptas ir Anglija kartu, 
tai konstitucinėms reformoms 
turėtų pritarti fr Egiptas. Su 
Umma partijos vadovybe pasira
šytu susitarimu, kuriam pritarė 
ir kitos Sudano partijos, Egiptas 
pritarė naujajai Sudano konsti
tucijai, bet įnešė kelias pataisas, 
kurioms dar turės Anglija pri
tarti. Svarbiausioji pataisa nu
mato, kad .vidaus savivaldos me
tu anglų gubernatorius vykdy
tų savo galias per 5 asmenų ko
misiją, kurią sudarytų 2 suda-
nieČiai, 1 britas, 1 egiptietis ir 1 
neutralus (indas ar pakistanie
tis). Tokia pat komisija prižiū-

Korejos fronte 
SEOULAS, spalio 31. — Apie 

Korėjos karą plepa Jungt. Tau
tose^ ir JAV rinkiminėje kampa
nijoje taip, lyg tai būtų dalykas, 
iš kurio kas nors galėtų susi
krauti politinius kapitalus. 

Vienos kalbos labai patinka 
Maskvai, o kitos gali labai py
kinti fronte kovojančius vyrus, 
kurie šiomis dienomis turi per
daug darbo gindamiesi nuo at
kakliai puolančio priešo. 

Po 18 dienų kovų už kalvas su 
sidaro įspūdis, kad galo nema
tyti. Priešas #kiša vis naujas jė
gas, stiprina artilerijos ugnį. 
Kiek atkakliai priešas kabinasi 
į kalvas, galima spręsti iš to, 
jog į vieną tašką per minutę pa

rėtų ir parlamento rinkimus, 
kad nebūtų spaudimo nė iš Egip 
to, nė iš Anglijos. 

Ir sudaniečiai, ir Egiptas pa
siektu susitarimu patenkinti. 
Gen. Naguib susitarimą patiek
siąs anglams, kurie, manoma, 
principe su pataisomis jau yra 
sutikę. 

Egipto — sudaniečių susitari-
mas numato, kad Sudano galu
tinis apsisprendimas įvyks per 
specialiai išrinktą steigiamąjį 
seimą, kuris galės pasirinkti vie
ną iš trijų kelių: pilną nepri
klausomybę, sąjungą su Egiptu 
ar britų karūnos globą domini
jos teisėmis. 

Neleidžia įvežti 
tankų Berlynan 

BERLYNAS, spalio 31. — 
JAV kariuomenę Berlyne nutar
ta aprūpinti naujausiais Patton 
tankais. Prieš kiek laiko 6 tan
kai atvyko į Berlyną geležinke
liu, o vakar tuo pat keliu buvo 
vežami dar 8 tankai, tačiau šie 
jau buvo sovietų kontrolės ant 
sienos sulaikyti. Įdomu, kas lai
mės šią Berlyno bylą. čia jau 
daug svarbiau, negu traukinio 
su anglimis sulaikymas. 

Prancūzus traiSko 
Indokinijoje 

SAIGON, spalio 31. — Pran
cūzai praneša, kad komunistų da 
liniai juos išmetė iš kito svar

baus posto, kuris yra tik 30 my
lių atstume nuo Saigono. Iš 100 
postą gynusių karių tik 9 ištrū
ko gyvi, visi kiti žuvo. 

Komunistų radijas pranešė, 
kad Indokinijos sukilėlių vadas 
Ho Chi Minh pasiuntė Stalinui 
telegramą ryšium su Rusijos bol 
ševikų revoliucijos sukaktuvė
mis. Toji žinia leidžia spėti, kad 
Ho yra gyvas ir tebevadovauja 
Indokinijos sukilėliams — se
niau būta gandų, kad jis žuvo 
nuo prancūzų aviacijos bombos. 

Nustatė- sieną 
BELGRADAS, spalio 30. — 

Jugoslavija su Graikija turi 170 
mylių ilgumo bendrą sieną, ku
riai atžymėti buvo sudaryta ben 
dra komisija. Ji turėjo tiksliai 
išvesti sienos liniją ir sustatyti 
visus ženklus, kad nekiltų jokių 

leidžia iki 25 sviedinių ir kad per I teritorinių ginčų. Abidvi vyriau-
14 valandų vieną kalvą užėmė 6 sybės praneša, kad tas darbas 
kartus, kad tiek pat kartų ją pra 
rastų. 

laimingai baigtas ir pasirašyti 
reikalingi dokumentai. 

naudoja Korėją rinkikais vy- t u l a i k o m a , d i d ž i a u a i o j e pa_ 
lioti. Jis vyksiąs tuoj \ Korėją s l a p t y j e 
pažiūrėti kiek amerikiečių tuo
jau galima atimti iš fronto, kad Mažieji kandidatai reprezen-
žūtų nebe jie, bet korėjiečiai, tuoja smulkias ir net juokingas 
Vakar vakare jis panaudojo net Ideologijas, bet amerikonizmas 
fronto vado gen. Van Fleet au- nepilnai reikštųsi prezidentinių 
toritetą — per jo žmoną gautas rinkimų metu, jei nebūtų mažų 
laiškas sakąs, kad korėjiečių pa- kandidatų su mažomis, betgi 
ruošimą frontui Washingtonas Amerikai charakteringomis, ide 
trukdąs. Žodžiu, nerimtas elge- ologijomis 
sys su labai rimtais dalykais. 

Oras Chicagoje 
Kalendorius 

Spalio 31 d.: šv. Volfgangas. 
Giedras, minkštas oras. Tem- Senovės: Tyris ir Sargė. 

peratūra pakilsianti iki 74 laips 
nių. 

Saule teka 6:22, leidžiasi 4:47. 
* 

Lapkričio 1 d.: Visų Šventųjų 
šventė. Senovės: Kaributas ir 
Vaivara. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Paskutinės žinios iš Korėjos liūdnos: apie 2,000 kinų vakar 

vakare puolė Trikampio kalvą ir pralaužė frontą, Jiąikurie sąjun
gininkų daliniai esą atkirsti ir apsupti. Sąjungininkų aukų skai
čius esąs ypatingai didelis. 

— Vakar Menard kalėjimo kapelionai ir gubernatoriaus pava
duotojas bandė išlaisvinti įkaitus, bet sukilę kaliniai su sąlygomis 
nesutiko. Pirm įkaitų paleidimo kaliniai nori gauti pažadą, kad 
jų reikalavimai bus patenkinti. Jie prašo geresnio maisto, sveika
tos priežiūros, geresnių drabužių ir švelnesnių sargybinių, 

— Bolivijos vyriausybė nutarė nacionalizuoti savo cino ka
syklas. Numatytas atlyginimas, su senaisiais savininkais elgia
masi švelniai ir naudojamasi jų patarnavimais vyriausybės atstok 
vų kontrolėje. 

— Prancūzams nuolaidų Saaro klausimu nepadarius (nesuti
ko leisti veikti provokiškoms partijoms), Saaro autonominė vy
riausybė naujus parlamento rinkimus paskyrė lapkričio S0 d. sena 
tvarka. 

— Anglijos užsienio reikalų ministras parlamente pasakė, kad 
Chiang Kai-sheko kėlimuisi į Kinijos kontinentą Anglija pritari
mo nėra davusi, nots tuo reikalu su JAV būta daug nuomonių pa
sikeitimų. Klausimą išprovokavo vienas darbietis. • 

— Brazilija pirko iš Anglijos 70 naujausių britiškų sprausmi-
nių kovos lėktuvų. Britai sava lėktuvus demonstravo Brazilijoj* 

s 
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A Penktadienis, spalio 31, 1952 

• 330 So. 51st Ave., Cicero 50, 1L Tel. OLympic 1992 

B e d a g u o ^ : ALG. AVIŽIENIS Ir EDV. SULAITIS 

neles retkarčiaig užklysdavo į viedės Cievelando LSK 2aibo 
mūsų sporto šventovę, panašiai . sportininkai ir žadėjome apie 
kaip ir šiomis rudeniškomis die- šias varžybas artimiausių laiku 
nomis tamsūs debesys padan
gėje. Bet šalia šiu, neigiamybių 
būta ir džiugių reiškinių; pvz.: 

duoti platesnių informacijų. 
Bet fcųąiclarius nelauktoms ap
linkybėms, dar apie tai negali-

_ _ _ — _ _ — _ _ _ 

R U D E N E J A N T... 
i 

(Apdūmojimai sportinėmis temomis) 
Dirstelėjus į lauką net šiur- Tačiau, gaila, kad tie pamatai 

pas nukrečia: medžių tik staga
rai, gyvybė dingusi, o žaliasai 
rūbas, pavirtęs į niekingas iš
matas , draikosi" pažemiu. Ro 
dos, dar neseniai sveikinome 
gyvastingą pavasarį, o štai, da
bar žvarbus vėjas pučia rude 
niškas praradimo sinuonijas. 
Kaip greit viskds keičiasi... 

- o - - o - • o -
Iš tiesų nepastovumas yra 

įprastinis reiškinys visose mū 
siškojo gyvenime srityse. Taip 
pat ir sporte y ra pastebimas. 
Papūtus kitokiems vėjams, ir 
jį daugelis perdažė kita spalva 
ir perkainojo... 

Grįžkime truputėlį atgal ir 
prisiminkime mūsų žymesniųjų 
sportininkų entuziastingus pa
reiškimus spaudoje, kur jie kaip 
žirnelius bėrė gražius žodelius... 
jeigu mes įstengėme veikti čia 
(atseit, nuniokotoje Vokietijo

je ) , tai netenka abejoti apie mū 
sų veiklą dosnioje Dėdės Šamo 
žemėje... Tai skaitydami džiau 
gėmės ir galvojome, būtų gera, 
kad tik dalelė tų žodžių taptų 
kūnu. Bet, deja... 

- o -. - o - - o -
Šiandien, žvelgiant į parusė

jusius lapus šaligatviuose ir vi
sose pakampėse, mintys nu
skrieja į 1949 metų rudenį .ka
da pilkos gamtos fone gimė mū 
siškas sportinis judėjimas šia
me krašte. Gimė niekeno ne
lauktas ir nepalaimintas, gimė 
ne iš tų, iš kurių galėjome lauk
ti, bet šiaip sau, sakytume, sau-
vališkai. Tai buvo daugiau 
spontaniškas veiksmas, lyg aft-
sakas į tylą, kuri norėjo už
viešpatauti. I r taip tapo padė
ti pamatai naujam lietuvių 
sportiniam judėjimui JAV-se. 

ir teliko pamatais iki šių dienų, 
- o - - o - - o -

Kodėl taip nedėkųigai įvyko? 
Čia būtų įvairių spėliojimų, bet 
šį kar tą įdėsime vieno mūsų žy
maus sporto darbuotojo nuomo
nę, tilpusią šiame dienraštyje 
praeitą pavasarį, kuria j is pa
reiškė, kad sportinė veikla bu
vo pradėta r e is to galo. I r to 
viso kaltininkais, anot jo, tektų 
laikyti žmones, neatsiklaususius 
kompetentingų asmenų nurody
mų, pasiryžusius išsijudinti iš 
sustingimo taško. Bet anų "iš
mintingųjų" žodžių autorius, 
gaila, t ada nenurodė, iš kokio 
galo reikėjo pradėti ir į kokį 
galą riedėti. Matomai, ir j is 
pats gerai apie ta i nenusivokė, 
o tik norėjo drumst i vandenį, 
kadangi taip yra lengviau sa
ve užsimaskuoti. 

- o - - o - - o -
Kalbant apie drumzles, tenka 

pripažinti, jog jų sportiniame 
gyvenime būta nemažai. Tik 
prisiminkime ankstesnio vyr. 
FASK-to įgaliotinio "išpažintį" 
ir jo oponentų kaltinimus spau
doje ir t ada pagalvokime, ko 
gi tuom buvo norima atsiekti. 
Kiekvienas išsiaiškinimas yra 
lauktinas ir net reikalingas, bet 
ji3 neturi peržergt i padorumo 
ribų. Mums gi dar iki šių dienų 
neaišku, ko minėtųjų "diskusi
jų" dalyviai siekė ir kieno dar
beliai ten buvo balti, o kieno 
juodi. Gaila, kad šiandieniniai 
drumzlintojai yra tiek išsispe-
cializavę, jog moka iš balto pa
daryt i juodą, arba atvirkščiai. 
I r tada susigaudyk tu, žmo
gau... 

- o - - o - - o -
Tai tokios nebeg^edrios die-

FASK-to įsteigimas, keletos di- me ir dabar painformuoti. 
dosnių sporto švenčių suruoši 
mas, tačiau t a s gi y ra tik lašas 
jūroje. Stabtelėjai* ties Vyr. 
FASK-to susiformavimu v pasa
kytina, kad jis t ikrai vienu mo
mentu atrodė žaviu faktu, bet 
dabar dar j am nespėjus atšvęsti 
nė savo gimtadienio, kar tais 
ima abejonės ir kažkodėl tenka 
pagalvoti - a r jį sudarantieji 
asmenys neliks kaip karvedžiai 
be savo armijos. Nors ir šią 
nelabą mintį kažinkaip bandy-
tumei nuo savęs nustumti, bet 
j i vistiek peršasi, nežiūrint, jog 
pa ts ir didžiausias optimistas 
esi. . _ * 

* o - - o - - o -
Norėtųsi, jog šios mintys bū

tų netikros, pras imanytos ir 
kad tikrovė mums būtų kaip 
šviesi vasaros diena, nors ir 
rudens laikotarpyje. Bet, deja, 
neverta save apgaudinėti : rei
kia pradėti daiktus vadinti tik-, 
raišiais jų vardais ir jeigu links 
ma — džiaugtis, jei liūdna -
verkti. Tada gal liksime jau t 
resni savo siekimams ir ne tiek 
būsime veiklūs žodžiais, kiek 
darbais... 

I r žvelgiant į pliką gamtą, 
kyla gaivalinga mintis, kuri sa
ko, jog reikia numesti nuo sa-^ 
vęs priplėkusi kiautą, pravėdin
ti savo vidų, paruošti dirvą ge
ros sportinės sėklos bujojimui, 
o tada laukti b randaus derl iaus! 

Edv. šuUutis 

Pagal paskutinįjį clevelandie-
&ų pranešimą, jie, galimas daik
tas, turės atvykti be vyrų krep
šinio komandos, nes keli pagrįc 
diniai 2aiJ>o krepšinio penketu 
ko žaidėjai lapkričio 5 d. pa
šaukt i prisistatyt i į kariuomenę. 
Klubo vadovybė daro žygių, jog 
jų išvykimą būtų galima savai
tei atidėti ,kas įgalintų Cleve-
lando krepšininkus ūalyvaut : 

Cbicagos vatžybose. Jeigu t a s 
nepasisektų, clevelandiečiai ža
da atsivežti jaunių krepšinio 
komandą, bet dar neaišku, ai 
Chicagos klubai įstengtų suda 
ry t i jaunių krepšinio penketu
kus. Šiaip kiti Žaibo sporto vie
netai : tinklinio (vyrų ir mote
rų ) , krepkinio (moterų) , stalo 
teniso <(vyrų ir moterų) , vistik 
atvyktų Čhic&gon. 

Iš kitos pusės, Chieagoję dar 
nebėra išspręstas salės klausi-
r ų ) , krepšinio ir tinklinio susi
tikimams. Vieną gautą na talpą 
varžyboms prieš ke!eta, dienų 
jos šeimininkai netikėtai a tsa
kė, o naujos iki šioliai nepasise
kė surast i . 

Bet tikimasi, jog šis reikalas 
išsispręs teigiamai, ir t ada ga
gėsime duoti konkrečių informa 
cijų apie H Chicagos — Glevea-
lando rporiininkų susitikiną. 

P l A ' H N K v f E " " I Š A U G Ą " 

VAITONIS 19-toj VIETOJ 
Švedijoj vykusios tarpzoninės 

šachmatų varžybos jau pasibai
gė, išaiškindamos dalyvius pa
saulio Šachmatų pirmenybėms. 
Pirmąsias vietas sugriebė Sov. 
Sąjungos žaidėjai, o paskutiniai 
šiais liko Olandijos ir Anglijos 
atstovai. Mūsiškis Povilas Vai
tonis, atstovavęs Kanadą, var
žybas baigė trečiuoju nuo galo 
r užėmė 19-tą vietą. Vaitonis 

laimėjo J partiją (prieš Baz-
cza — Vengrija) i r , 6 sužaidė 
lygiomis (su Taimanovu — 
Sov. Sąjunga, Steineriu — JAV, 
Gplombecku — Anglija, Pilni-
ku — Argentina, Ūnzicker — 
Vokietija i r Wade — N. Zelan-
di ja) . 

Pirmenybių laimėtoju tapo 
Kotovas - 16,5 — 3,5 tšk., o 
po jo sekė Petrosian — 13.5 — 
6,5 t šk . . ' ' ( 

3 ' J L A U ) TENISO 
TRENIRUOTĖS 

, 

LSK Perkūno stalo tenisinin
kų treniruotės vyksta tr is kar
tus per savaitę Šv. Antano pa
rapijos sporto salėje, prie 49 Ct. 
ir 15 S t , Ciceroje. Pirmadie

niais žaidžiama 7 — 9 vai., tre
čiadienį 6 — 9 vai. ir šeštadieni v 

4 _ e vai. 

1 

Ofiso telefoną* Vlrginla 7-1881 

D I . AL RAČKUS 
GYDYTOJAS lfc CHIRURGAS 

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

ir 
RAKANDAI 

visi kiti namų reikmenys 
PIRKTI IS 

\ 

MuuiiiiiimiiimitiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiiui 
M0DEKNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeišaites ir 

Grigaliūjiaitės-Lazauskienes 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad.. antrad., 
trfičiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
llllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIUIIUIIIUlillIlUII 

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

Nes šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmones turi 40 metų Į 

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

fcrOn MlkliH Ir romus 
4701 S. Damen Ava, Chicago, III. 

HUUKU45 — V A . 7 - 7 3 8 1 
Priima: vakarais 6 iki 9, ftefttad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 
i ' ' 

Tel. ofiso CK. 4-0253, re*. VA. 7-0388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA 111 CHlltURGfi 

4645 So. AshlaiMl A ve. (katuli. 211) 
' Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir šešt. 1*4 p. p. 
Rcz. 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, ras MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augs tas) 

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

patyrimo šioje prekyboje. 
Kada ateina reikalas pirkti 

Įvairius narna reikmenis, 
kreipkitės į šią 

l-.KDVI \ Iii PATOGIA 
SENIAUSIĄ 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

n?*- JAG03 CLEVĘLANDO 

Anksčiau 
lapkričio 8 

.buvome 
~ 9 dd. 

rašę, jog 
Chicagbje 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

STATYBAI IK NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCAIŲ 
M E D Ž I A G Ą 

fjLLLUMJ 

• CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LJTWINĄS, Prez. 
3039 So> HALSTED ST. 

Tt)L VIctory 2-1878 
APKAINAVIM* IR P R E K I Ų PRI

S T A T Y M E , TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAsTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki $ vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAiayette 3-3171 

B r i g h t o n P a r k o ko lon i jo j e 

ĮDOMUS VAKARAS - MITIHGAS 
•I 

Anthony L. 

— FOR — 

Judge oi Municipal 
Court 

Rytoj, lapkričio (Nov.) 1 d., 7 vai. 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St., 

Komitetas Remti Lietuvius Kandidatus 
ANTANĄ 0LĮ h ANTANĄ LAPINSKĄ 

ruošia didelį masinį mitingą — vakarą su įdomia ir links
mą programą. 

Kalbės A. OLIS ir A. LAPINSKAS 
Programą išpildys Vladas Vijeikis, Jonas Kelerius ir 

kiti ar t is ta i . 
Salei bus a t idary ta nuo 6 vai. vakaro . 

Programos pradžia lygiai 7 vai. 

Jejimas veltui. Bus 500 DOLERIŲ vertes dovanu. 
Dovanas gaus tik dalyvaujantieji mitinge. Po pio- Trustee Sanitary District 
gramos bus šokiai, grojant Pakšto orkestrui. 

ony A. OLIS 
FOR 

o! Chicago 
*V 
f 

• 

\ 

:' 

Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas 
« 

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

navimy įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

ilgi 
issimo 

• 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS 
fc: " • 'i 

1542 Halsted Street 
LOAK ASSOCIATION 

X 
Heights, Illinois 

V 

r«'l. OftNO H I'.. I-HM.1I. |<•. | " | l . H-T.M < 

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

G Y D Y O p J A S I R C H I R U R G A S 
1957 W . Garf ie ld B l v d . 

VAL: 1 — 4 tr 6—!) 
fefttadienlttis nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

iSskyrus ketvlrtad. Ir aekmad. 

" DR. BR. BEIN0RIUS 
. G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

6 6 3 0 S o . Ų a l s t e d S t r e e t 
Kampas Marauotto Rd. ir Halsted St. 

Vai.: 7—y kasdiena, šeštad. 3—6, 
Tel.: Ofiso WK. 6-2811 
Namų WA. 5-299,0 

Tel. ofiso VI. 7-0588. r a . R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

še&tad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rc/itl . 8241 W. 60th PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-5849, rcz. HE. 4-2324 

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

2 4 3 4 W e s t 7 1 s t S t r e e t 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4, ir 7-9 
Ant r. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

i • • i i i , i . i . 

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

Vidaus, vaiku, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. A rclier Ava, 

(prie Callfornla Ave.. Siaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m. 

šedtad. 1—6 p. m. 
Tel. ofiso WA. 8-3060. rcz. *CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. MieuJsan Ave. 
VAL.: (i&skyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7-^-9 v. vak. 
6ešUid. priima tik pagal susitarim%. 

Rezld.: 10888 So. Wutmsli Ave. 
i . 1 1 i i . i 

Tol. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. • 

• w — — — — ^ w < — — • — — tmmmtĘH • i 
Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-11JJ6 

DR. J. 6UDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kump.-i.s Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas-
dit'n išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Ci šeštadieniais 1— i vai. 
Jie*. 8247 S. l MI ,K\IJ> AVK. 

1 ' i ' • 
Te% ofiso PI 3-0«00, buto OO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GtDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
'-" MELUOSU PAUK, ILIi. 
0 (Dr. \ y . V. Norak ofise) 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 
• . » i 

— = ±-=4: ^ 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(l/IETtJVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. tr 7:30 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta 

GRovehlll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K i y U G Ų SPJKCIAJUSTft 

PRITAIKO AKINIUS 
Vulaudos: 9—rl? ir 7̂ —9 v* v. pagal 

susitarimą. iSakyrus trečiadienius 

2422 West Marąuette Kd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1S36 So. 49th Ct . Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v . v . 

Butas 1832 So. -Ittth Ct. 
Telefonas REUancc 5-1811 ' 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 We*t 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4.150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—4' v. ir 6—8 v. vakaro-
šeštadieniais 12—2 v. tr 8—5 v. v. 

Butus 1004 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. I,Afayeite 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukito KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4140 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-' 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIUS 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 West 26th Street . 
Vai. antrad.. ketvivtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pugul susitarimą. 
Tel, Ofls. LA 1-4316; Rez. GK 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kumpas 68 ir Artesian) 

VAL.. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir fteSt. 2—4 p. p. Sekm. užeiar. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso U-l. Kl.liaiKV 5-4410 

IU/.id. telef. GKovehUl 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Šeš
tad. ir Bekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PU. 6-1930 

Jei neatsilieps viršmin6ti telefonai, 
Šaukite Mldway 3-0001 

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

Spec. chirurginė* ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p., Sešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Re*.: RO 2-2387 
.fei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel . ofiso U i : . 4-2123« rez. I ' K . I I M S 

DR. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South \\ t-sterii Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
še&tud. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

, Tol. ofiso: DAnube 6-1126 
Sūt'i"— VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

p. p. Šeštadieniais 1—4 v. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rcz. HE. 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West fttarąuette Rd. 
V A L nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ualftted Street 
Rczkl. <H(00 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERHER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty putyi inm-s 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
oii-siis ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

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

VAL 
čiad. 

Lgzamiųuoju 
AkLs 

PriUikti 
Akiniu-

DR. J. J, SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AliHI SP1.C1AL18TAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad.. antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:80—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 Iki 6 vai. vak. 
CAnul 6-0523 PlaU Bld#. 

**r -. 
' ^ ątiao GRovehlll 6-4020 

Reijjfcpcljos Hll l top 6-1560 
Dr. Alexander J, Javois 

'(JOVAIŠAS) 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 3 Went M a r ą u e t t e R d . 
VAL. 2 — i p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutartj 

Platinkite "Draugą" 
> 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Callfornla Aye.) 

LIGONIUS PRUAJA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 IKI 9 v. v. šeštad. nuo 
t iki 4 v. Trečlad. pagal susitarimą. 

Susitarimai skamb. GRo. 6-1821, 
jei neatsiliepia — VIncennea 6-8900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 We$t 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susiturimą 

telefonu 
YARDS 7-9778 

Telefonas OLytnuio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3 1 4 7 S. H a l s t e d St . , C h i c a g o 

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prieiuloao valandos pagal susitarimą. 

4003 Archer Avenue 
Truput] j rytus nuo California 

Tol. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GKovehUl 6-«785 

DR. ANTHONY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
D A N T I S T A S 

6 3 2 2 S o u t h YVestern A v e n u e 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas Gllovelul l 6-2012 

i \ • 
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

liii instinktai ir SSSR V t 

aa»4 8. Oaktoy Ave., Chlcago 8, m. Tel. Vlrglnia 7-M40; 7-6«4l; 7-6043 K n r n i f o v i ^ atanauądino <*aVO Uinterea aa Second-Clasu Matter Maroh 81. l»l«, at Chlcato, nilnols iVOro^lOVieC aifipausaino savo 
atsiminimus apie susitikimus su 
garsiaisiais žmonėmis. Be kitų, 

Paryžiuje laikraštininkas V. šoriui pasakė kad jam bus pa-

Meraberof the Catholic Press A**'n 
Publiahed dally, «xcept Sunday*. 

by the 
Uthuanlan Catholll Press Soclety, 
PRENUMERATA: Metami 
ChicagoJ ir ClceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje 18.00 
Užsienyje fll.00 

Undor the Aot of Maroh 8, 1879. 
I 8UBSCRJPT10N 

|8.00 per ytar outalde of Ohlcago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero jam feveiCariJOje teko SUSipazm-
l^8oX'ne^rlTo,^erpay,ead^a U S U ^ ' ^ P° 1 9 0 5 m « t U r e" 
v« metų s min.. i min. voiiucijos. Leninas tada jam 
$4.60 $8.60 Ji.oo pasipasakojo, kad jis ^idžmoja-
»6-60 > l 0 ° * 1 M si mongolišku krauju, kuris 

Redakcija straipsniu, taiso aavo nuoilura. Nenaudotu straipsnių ne- plaukiąs JO gys lomis ; v i e n u iŠ 
saugo, juos grąžina tik M anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini JO protėvių dar Viduramžiais 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. % 

• • 

Paskutines priešrinkimines dienos 
vedės totorių chano dukterį. 

Korostoviecas buvo pažįsta
mas su rusų profesoriumi Pav
lovu. Šis profesorius pasmerkė 

VADV SUSIRŪPINIMAS revoliuciją, bet iš Ru8ijos se-
* natveje jau nebebego. 1918 m. 

šią savaite keliosdešimt milionų piliečių vienų vakarų beveik p a s jį a t g j 0 ginkluotų bolševi-
kasdien išklauso gen. Eisenhowerio ir gub. Stevensono kalbų ^ų banda. Profesorius mane, 
per radiją arba televiziją. Dažnai girdi ir patį prez. Trumaną k a (j a t e į n a j 0 paskutine valan-
kalbant. Be to, klausosi kandidatų į viceprezidentus ir jų drau- dft ^ p r a š S jį gaudyti ne kur 
gų bei rėmėjų žodžių. Visi kalba gerai. Kalba rodydami didelį k i t u r k j . t i k čjįa g a v Q ^ 
susirūpinimą savo krašto reikalais ir pasaulio taika. Eilimam k i e m e 1 
klausytojui tikrai yra sunku pasakyti, kurios partijos pusėje 
yra teisybė. Dažnai atrodo, kad visi kalba teisingai. Net ir po
litikos ekspertai šiuo metu nedrįsta aiškiai pranašauti, kuri pu
sė laimės būsimuosius antradienio rinkimus. Jie tvirtina, kad 
dar nė prieš vienus rinkimus praeityje tokia padėtis nėra buvusi. 

Abiejų partijų viršun* s šią savaitę gyvena savotiškoje bai
mėje. Viešumoje, tiesa, kandidatai ir jų draugai bando rodyti 
optimizmą, pranašaudami laimėjimą. Bet privatiniuose pasikal
bėjimuose to optimizmo nerodo. Jie tikrai nežino, kas įvyks 
rinkimų dieną. 

"NEPRIKLAUSOMIEJI BALSUOTOJAI" 

Tačiau profesoriaus nešaudė, 

vesta laboratorijos ir duotos 
reikiamos lėšos, tik jis turįs nu
statyti, kokioje eilėje reiškiasi 
gyviuose instinktai tokie kaip 
alkis, baimė. Eksperimentams 
jam būsią duodamas reikiamas 
skaičius gyvulių ir žmonių. 

Tris mėnesius pasidarbavęs 
prof. Pavlovas Leninui paruošė 
raportą, pagal kurį - labiausiai 
veikia baimės jausmas, po to -
alkis, o trečias — lytinis in
stinktas. 

Leninas tris naktis studijavęs 
jo raportą ir v'ėliau profesoriui 
pareiškęs, kad jis tomis fizinių 
ir psichologinių refleksų studi
jomis išgelbėjęs sovietų Valdžią: 
buvo įvestas masinis teroras, 
bado sąlygos, kad žmones jaus
tųsi priklausomais nuo duonos 
riekės, gaunamos iš valstybės 
sandėlių. Lenino valdžia iš pra-

ni£.m instinktui buvo beduo
danti palaidą laisvę, tik kai pa
matė, kaip tas baisiai' atsiliepia 
į šeimas, turėjo kitaip tvarky
tis. 

"Aš žinau, kad jūs esate" 
Prezidentas Trumanas kalbė

jo Brooklyne ir jo kalbos metu 
kokia tai moteris pradėjo šauk
ti, šaukianti moteris bvivo pa
šalinta iš salės. 

Moteris staiga sušuko vidu
ryje prez. Trumano kalbos. Po
licija ir specialūs pareigūnai 
vedė ją iš salės, kai jos balsas 
aštrėjo ir švelnėjo. Kai buvo 
išvesta, ji pasakė: "aš nesu 
kvaila". 

Trumanas triukšmo metu ke
lis momentus kalbėjo ir paskir 
sustojo. Įtempimo metu koks 
tai vyras sušuko: "Mes esame 
su tavim Harry". Ten buvo ran 
kų plojimas ir prezidentas pra-

o nuvtdė pas Leniną, gis profe- džių bent trečiam — seksuali- l bilo: "Aš žinau, kad jūs esate". 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
Įmonės pasakoja, log buvo laikai kada už doleri galima būro 

pirkti daug daugiau kaip šiandieni Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti iiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
Jr>itikinsite! 

DIENĄ 
•OFA 

KAKT| . LOTA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta i i 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų Abiejų kainos po I O O 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną K-rIiwi. imloSi 3 8 
U pavaizduotų pavyzdžių. Solos-lovos Nereikia įmokėti w*# 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY RIMKŪS, VEDĖJAS 

Alfovti. FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD n * b # £ U £ ^ e . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. Iki S 

Draugu prenumerata - visuomet puiki dovana. 

• 
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Savo laiku mūsų jau buvo pasakyta, kad šiuos rinkimus 
nulems tie balsuotojai, kurie tiesioginiai nepriklauso nei vienai, 
nei antrai politinei partijai. Juos vadinkime /nepriklausomais. 
Tokių šiemet yra daug. Tą pastebime iš užsiregistravusių bal
suoti sąrašų. Jų daugumas dar nėra nusprendęs, kaip jis bal
suos arba atvirai dar nepasisakęs. Jų daugumas pasisakys tik 
balsavimo vietoje. 

Ekspertai sako, kad tradiciniai nepriklausomieji balsai nu
eidavo demokratų partijos naudai. Bet šį kartą esą kitaip. De
mokratai prisibijo Eisenhoverio popularumo, kuris gali daug 
nepriklausomųjų balsų savo pusėn patraukti. Ir pats svarbiau
sias dalykas, kad veik visai nėra žinoma, kaip bus paveikę į 
balsuotojus respublikonų iškeltieji korupcijos valdžioje, komu
nizmo ir Korėjos karo klausimai. Jei kuris iš kandidatų bus pa
jėgęs šį balsuotojų "bloką" pakreipti savo pusėn, jis būtų iš
rinktas gausiu balsų daugumu. 

NIEKS NEGALI PASAKYTI 
Šiemet rekordiniai daug užsiregistravo naujų balsuotojų. 

Normaliais laikais, kaip augščiau jau buvo užsiminta, tasai 
naujų balsuotojų skaičius džiugintų demokratų partijos vadus. 
šiemet jie tuo nesidžiaugia. Jie į tai žiūri su kažkokiu įtarimu: 
naujų balsuotojų antplūdis gali reikšti protestą prieš korup
ciją ir kitus dalykus, kuriais valdžios opozicija rėmė savo rin
kiminę kampaniją arba šiaip jau kalte kalė reikalą keisti vy
riausybę. Nieks negali tikrai pasakyti, kiek paveikė į klausy
tojus ši siūlytoji valdžios pakeitimo idėja. Būdavo laikai, kuo
met vietos politikos vadas galėdavo pasakyti, kokia kryptimi 
eis jo atstovaujamoji vietovė. Tokių vadų šiandien visai ne
daug beliko. 

EISENHOYVERIS PIRMAUJA, BET,,. 

Priešrinkiminiai "šiaudiniai balsavimai" (straw votė) tru
putį stpiriau pasisako už Eisenhowerį. Paskutinėmis dienomis 
Stevensonas šiek tiek yra pasivaręs į priekį. Jis turėtų gali
mumų laimėti, jei vadinamieji nepriklausomieji balsai būtų pa
lenkti jo pusėn. Pažymėtina, kad šiuo laiku 1948 metų rinki
muose Dewey, visdėlto, nebuvo tiek pasivaręs Trumano priekin, 
kiek dabar Eisenhoweris yra Stevensono priekyje. Su šiuo 
faktu bent šiek tiek reikia skaitytis. 

Paskut inėse savo kalbose kandidatai stipriausiai pabrėžia 
Korėjos karo klausimą. Daug kas mano, kad tai yra vienas iš 
reikalų, kuris kelia nepasitenkinimų platesnėj visuomenėj. Gen. 

' Eisenhowerio pasižadėjimas vykti į Korėjos frontą, jei bijtų 
išrinktas, šį klausimą savotiškai sudramatizavo. Net demokra
tai pripažįsta, kad tai buvo gudrus gestas. Juo jis vistik sukėlė 
susidomėjimą kariškiuose ir šeimose, kuriose yra karių, kariau
jančių Korėjoj ar, aplamai, tarnaujančių karinėse jėgose. 

"VIENUOLIKTOJI VALANDA" 
Gub. Stevensonas, neabejotinai turės stipresnę paramą di

desniuose pramoniniuose centruose. Kaikas yra linkęs manyti, 
kad negrų daugumas ir taip pat kaikurios tautinės grupės už 
jį balsuosiančios. Tačiau iš ūkininkų jis negausiąs tiek paramos, 
kiek gavo Trumanas 1948 metų rinkimuose. 

Gen. Eisenhovveris "aplamdysiąs" pietines valstybes. Jei ir 
nepavyksią visai sulaužyti vadinamąjį "Solid South", tai vis-
vien jis ten daug balsų gausiąs. Taip įvykus, galima bus laikyti 
istorišku dalyku, nes tai būtų padaryta pradžia dviejų partijų 
sistemai JAV pietuose. Ligšiol ten dominavo tik d«*nokratai. 
Respublikonai ten neprieidavo. 

Tokiu momentu nelengva politikams yra paruošti paskuti
niąsias kalbas, kurias turi pasakyti balsuotojams. Jos gali pa
gadinti pirmiau pasakytąsias. Suprantama, gali ir pataisyti. 
Tai yra didelis galvosūkis. Ta pačia proga galima priminti, kad 
abu kandidatai turėjo kalbėtojų, kurie pasikoliojo ir krypo J 
kraštutinumus. Iš respublikonų pusės tuo pasižymėjo senatoriai 
McCarthy ir Nixon, kandidatas J viceprezidentus, o iš demokra
tų — pats prez. Trumanas. Tuo partijų vadovai yra susirūpinę. 
Viena jiems paguoda, kad vienas ir kitas prezidentinis kandi
datas kalbėjo gana pozityviai, be ypatingų pasikarščiavimų ar 
nerimtų įsišokimų. Bet kuris iš jų laimės, aišku, sužinosime 
tik sekantį antradienį, o gal tik anksti trečiadienį. 

• 

• 
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Jūsų BALSAVIMAS yra jūsų balsas 

už jūsg valdžią 

> 

• 

, 

Jūsų balsas kalba už jus, už jūsų šeimą, už jūsų dar
bą... ii už jūsų krašto ateitį. 

Jūsų balsas gali sudaryti lygias progas visiems žmo
nėms... ir jis gali prašalinti klaidingas nuomones. 
Nuo jo tironai gali drebėti... o neramiam pasauliui 
'gali suteikti naują viltį. 

, 

yra galingas. Jo aidas gali! būti girdimas 
nuo Kongreso rūmų iki Kremliaus sienų. 

yra JŪSŲ balsas 

Lai jis kalba išmintingai 
-

£ 

Balsuokite lig jūsų gyvybe priklausytų 
nuo jo. Ji tikrai priklauso. 

Balsuokite lig tai Amerikos ateitis pri
klausytų nuo jo. Ii tikrai priklauso nuo to. 

— - • i a • • 

Yra vilčių kad naujasis kongresas padarys rimtų žygių 
įjungti Hawaii salas ir Aliaską į JAV sistemą atskiromis (4d-
tąja ir 50-tąja) valstybėmis. Keli tokio įjungimo priešai kong
rese savo nusistatymą jau yra pakaite. 

t p n . OENERAl CABLB CORPORATIOl* 

\ 
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LsRINKT A LB APYUNKJ&S 
VALDYBA 

Cleveland, Ohio, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Cleve-
lando Apylinkės valdybą yra 
misija praneša, kad 1952 m. 
spalio mėn. 26 d. steigiamaja
me susirinkime į ALB Cleve-
lando Apylinkės valdydybr yra 
yra išrinkti: Karpius Kazys, 
Barzdukas Stasys, Baltrušaitis 
Juozas, dr. Tamošaitis Stasys, 
Saukevičius Florijonas, Cittber-
kis Jonas, Nasvytis Jaunutis, 
Braziulis Vytautas ir Karalius 
Pranas. Kandidatais: Mišeikie
nė Marė, Nasvytis Steponas, 
Jakštas Juozas, Kliorys Pet
ras, Bartkus Večislovas, Trai-
nauskaitė Marė ir Buknys An
tanas. 

Į Kontrolės Komisiją: Lozo
raitis Jonas, Garkauskas Anta
nas ir Leonas Jonas. Kandida
tu — Čepkevieius Edmundas. 

ALB Clevelandtf Apylinkės 

Kinkiniu Komisija 
PAGERBTA V. JONUŠKAITfi 

pranešimai priimti reiškiant 
jiems padėką. Liet. Vyčių ir 
ALRKF seimuose dalyvavo 
daug žymių veikėjų (šį kartą jų 
pavardžių neminime, nes kito
mis progomis apie juos buvo ra
šyta. - Red.). Delegatė pažy
mėjo, jog J. Sadauskas L. Vy
čių seime buvo išrinktas a. a. 
Myk. Norkūno paminklo staty
mo fondo komisijos nariu. J. 
Sadauskas, kaip tos komisijos 
narys, kreipėsi į vyčių 25 kp. 
narius ir pračė minėtam fon
dui aukų. Jis pats pirmasis pa
aukojo $5.00. Lietuvos Vyčių 
25 kuopa paaukojo $50.00. Polą 
Glugodienė — $10.00. Po $5.00 
aukojo: A. Buknis, F. Judis, 
M. Kikelis, A. ir V. Mačiokai, 
A. Banys, M. ̂ Trainauskaitė, A. 
Kunigiškis. J. Kuzas aukojo $2. 
Taigi, 25-ji kuopa sudėjo iš vi
so $102. 

Kuopos delegatai iš seimo par 
vežė Lilijai Taris dovaną — 
$50.00 už josios didelį pasidar
bavimą liet. ir lietuvybės gyni
mo darbe. Vyčių Centro pirm. 

KAVINĖ "TIGRAS" 

Daugiau kaip prieš 5 metus 
Amerikon atvyko Eduardas Ste 
ponavičius su šeima. Pradžioje 
apsigyveno Philadelphijoje, o 
nuo 1950 metų liepos mėn. per
sikėlė į Clevelandą. Daugiau 
porą metų išdirbo banke "Cleve
land Trust Company", kaip tar
nautojas prie langelio ir vertė
jas. , 

Ed. Steponavičius, kuris yra 
baigęs ekonominius mokslus Lie 
tuvoje ir praktiškai dirbęs ur
mo prekyboje Lietuvoje ir Vo
kietijoje, tą sritį stebėjo ir at
vykęs į Ameriką. Šiomis dieno
mis nupirko buvusią Stepshis 
Cafe, 987 E. 79th Str.^ Cleve-
lande. Tai yra didelė užeiga su 
prijungta sale, kurioje penkta
dieniais, šeštadieniais ir sekma
dieniais vyksta šokiai, grojant 

Antanas Luekus, 64 metų, se
nosios kartos lietuvis, ilgai sir
gęs vėžio liga, mirė šio mėn. 21 
d', ir palaidotas Kalvarijos ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną 
Mariją, žinomą lietuviškų orga
nizacijų veikėją, jautrios ir ge
ros širdies lietuvę, daugeliui lie
tuvių padėjusią atvažiuoti iš 
Vokietios į Ameriką ir čia Cle-
velande įsikurti 

Kasiiluičių šeima iš Pittsbur-
gho persikėlė į Clevelandą ir 
apsigyveno 1322 E. 90th Str. 

Kultūros Fondas lapkričio 9 
d. rengia tradicinį jaunimo va
karą, kuriame pasirodys mūsų 
jaunieji menininkai. 

Kariuomenės šventės minėji
me dalyvaus Čiurlionio ansamb
lio moterų choras su kanklių 
orkestru. 

Spaudos kioske gauta: Gyvo
ji Dvasia, Aukštųjų Šimonių Li 

Maisto atsargos milioiAi 
Specialė JT komisija' planuo* 

ja sudaryti maisto atsargas ba
do atvejui. Norima, kad tų mais-

orkestrui. P. Steponavičius nu- k i m a S t L i e t uvių Tautos Kelias, 

A. Vasiliauskas įteikė šią dova-
Kauno Operos solistės V. Jo- j v a n ą parvežti J. Sadauskui, ku

ris sus-me uoliai lietuvių gero 
vardo gynėjai ir įteikė tą dova
ną. Už Lilijos Toris gražius 
darbus vyčių 25 kp. nutarė įdė
ti jos paveikslą į "Vytį". Vytė 
Lilija pareiškė visiems padėką 
ir pažadėjo kitais metais vėl 
būti lietuvių reikalų komisijoje. 

Šiame susirinkime taipgi bu
vo įteikta dovana - Kristaus 
paveikslas EI. Slavickaitei - Bin 
dokienei, kp. fin. rast., kuri ne
seniai sukūrė šeimą su Albinu 
Bindoku. Elenai dovaną kuopos 
vardu įteikė J. Sadauskas, ku
ris tarė kelis žodžius ir geriau
sius linkėjimus. Pagerbtoji na
rė irgi kuopai tarė ačiū. 

L. Vyčių 25 kuopa M. Trai-
nauskaite paskyrė atstove į Lie
tuvių Bendruomenė:', organiza

ciškai!: ės koncernas, minint jos 
25 metų veiklos sukaktį, sutrau 
kė arti 403 clevelandiečių į Pub 
lic Aud:torium Mažojo Teatro 
salę. P a r a m o j e , be jubiliatės, 
dar dalyvavo Alforuo Mikuls-
k o vadovaujamas mitrusis Čiur 
lionio a.isamblio choras ir prof. 
Vladas Jakubėnas. 

Po gražios programos sukak
tuvininkė buvo pasveikinta Cle-
velando organizacijų ir apdova* 
nota gėlėmis. Padėkos žodį ta-
rė ir pati solistė Vincė Jonuš-
kaitė. 

Jubiliatės koncertą rengė Cle-
velando lietuvių organizacijos, 
vadovaujamos advokato Juliaus 
Smetonoc. 

pirktą kavinę ruošiasi išdeko-
ruoti ir taip įruoštiv kad ši vie
ta būtų maloni lietuviams pra
leisti laiką. Jos iškilmingas ati
darymas įvyks lapkričio mėn., 
apie ką bus pranešta vėliau. 
Vardas bus "Kavinė Tigras (Ti-
ger Cafe). Reikia tikėtis, kad 
lietuviai lankys šią įstaigą, ku
rioje galės maloniai praleisti 
laiką. Ji yra atdara nuo 10:30 
vai. prieš piet iki 2:30 vai. ryto. 

A. D. 

TRUMPAI 

Inž. elektrikas J . Puškorius 
iš Paryžiaus atvyko į Clevelan
dą ir apsistojo pas savo tėvus, 
1837 La Page Ave. 

Zigmai Dautartas susilaukė 
trečiojo sūnaus, kuriam parin
ko Mindaugo — Bernardo var
dą. Pats Z. Dautartas pradėjo 
dirbti savo specialybės darbą — 
parkų planavime ir medžių prie 
žiūroje, kaįp skyriaus vedėjas. 

Giesmė apie Gediminą, Litera
tūros Lankai, Lietuvos Konsti
tucijos ir naujų žurnalų. S. G. 

Kultūros centras Japonijoje 
Rockefellerio fondas paskyrė 

pusę miliono dolerių Tokio mie
ste įrengti Tarptautinį Namą, 
kuriame galės rinktis japonų ir 
kitų tautų kultūrininkai. 

S O P H i E B A R Č U S 
1$ \\<;i:s Htotlos — llunga 1890 

PIRMAD. iki I'ENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

fittfiTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
l.l I .Tl \ IsKMK VAKAKIA . 0 8 

1$ tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare mm 7 iki 8 vai. 

RflDIO PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W 1 : I J I J ST. 

Chicago 29, 111. HKinlock 4-2418 

to atsargų užtektų milionui 
žmonių vienam mėnesiui, duo 
dant bent po 1,200 kalorijų. 

|* VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos RūSjes Fotografijos 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

MCSŲ SPECIALYBĖ 

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

4068 Archor Avenue 
Telefonas Ylrginia 7-2481 

APARATU TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuota* darbą* 
Aparatai nemokamai paimami it 

prUtatoml I namui 
DARBO VALAND08: 6 v.v.—10 v.v. 

i (Šeštadieniais. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franctoco. 

Telef. Y A 7-lOM 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIfeKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairiu daikte pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
pak)ei£:ius dairaus maisto. 

Kreiptis: , 

9554 SO. M AKSTED STREET 
Te». r ' r . abe 6-3245 

NUO UŽSIhUiNftJUSITJ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenCla nuo SENŲ AT 
VIRTJ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDU, ji* 
negali ramiai s6d6ti ir naktimis mle 
goti, nes Ju užsisenfijusios žaizdom 
niežti ir skauda. Kad pasalinti t$ 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų at 
vlrų Ir skaudančių žaizdų, uždekit* 
DKOULO Olntment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų , skaudėji
me Ir galS»lte ramiai miegoti nak 
tj. Vartokito JI tatpRl nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pa&allna niežo-
Jlmą ligos, vadinamos P S O R l A S i s 
Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysimą tarp 
nlrftčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlūstančios ir suskilusios o d o j JU-

via gora gyduole nuo visų išviršinių 
Odos ligų. LEGULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar-
guHlų, perštamų 1 r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
Ir apyllnkBso ir Mll-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III 

MUlberry 5-8694 

: ^ 

jKiekvienas privalo taupyti 
ateičiai. 

• 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

<F 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
L. Vyčių 25 kuopa spaliu JO C W 

d. posėdžiavo. Susirinkimui va-1 p ° sutrinkimo buvo užkan-
dovavokp. pirm, Marijona Trai- d ž i a i> k u r i u i parūpino Vikto-
nauskaite, kuri pranešė apie rU* Maeiokiene ir Antanas Buk-
statomąją operetę "Apkalbos ir [S- S e n l i s 

DKTKOITO KVARTETAS Meilė", muzikini kurinį, kuria 
me vaizduojamas liaudies gyve 
nJims. Po vaidinimo hus šokiai, Lapkričio 16 d. lietuvių salėje 
grojant Vailionio orkestrui. Va- koncertuos pagarsėjęs muziko 
k- tu rūpinasi komisija. j Broniaus Budriūno vedamas vy-

Afie L. Vyčių įvykus) seimą; rų kvartetas. Koncerto pradžia 
pranešė vyt: A. Arunskiene, o|6:So vai. vak.. Platesnių infor-
apie jvykusj ALRKF seimą pra- macijų bus spaudoje ir per pa
nešė Petras Balčiūnas. Abiejų diją. 

" ~ . - ^ • • - • - • ' ' ' • • • " ' 

_ _ _ _ — _ _ — _ _ — _ _ « < • 

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

Ki^kviei.uH tmmm tu/ft<* at l iekamos nuo pragyvenimo p i n i * * 
•«upyt| kas aavaite. 
laupyt i reikia: Miuatvel, valkų mokalui, |8lgijiiaul aamo, auto-
.n'biiut, atostogom*, veMtuvftma, krikštynoms Ir kit iems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingetuiiM 

Laovti filandien! Prai i t t taupyti i lamttcal 

euercL 
A M D l O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermok Rd. • Chicago 8, IH 
JOHN J. KAZAMAUSKĄSk Pr.t. • UI VI rglnia 7-7747 
Saviimt lM«Md H $10.000 by F . S . L L C 

• 

Jums visados aitsimokrs pirkti tele
vizijos aparatą iš patyrusios, sąžinin
gos krautuvas —»• 'iŠ 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikonm » patyrę mecha
nikui !r kur Telev/.iijos imrfktuoUa 
Keriausiu iH<lirbyst>lų nauji modeliai 
su pilim garantija: 

Išpardavimas su sr/o i 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad . i r Ke tv i r t ad . a t d a r a iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Funiitnre Company 
6200 South Western Aye.9 priešais Sear's krautuvę 
Lonfirvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

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

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 
K r s Y ^ 

JUSTIN MACKIĖWICH, Prezidentas 
\ 

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

'Trečiadieniai* visai neatidaroma-

S, 

M A ( ; N A V O X . A D . M I K M . . GENIS-
ItAh ftJLKCrriUG, 'PHIIiCO, U. C. A. 
VICToil, U I M ( « ) ' ii>paeios geriau
sios su lU'OlilKO leibeliu. 

Kaina nuo $150.50 už dideles mle-
ros paveikslu lt aukščiau. 

Priimamo mainais j ū s ų radiją, 
graniafonų., armonika, planą ir duo
damo dldelv nuolaidą. 

l ,KA<- \ \ I S ISS11MOKK.IIMAIS 

Keletas bargenu išniainytu^ 
. Setų: la-rdlrbtM T. V 

Motorola 1 ool i . , 
S I I I H I I I M ' I K Car lHim 1 0 " . . 
nCA-Victor 10" už 
Sparton (konsole 10" už . 
UCA-Victor 10" Consolo 
16" Console TV už 
17" Tablo TV už 
,17" Console už 

$39.95 
$49.96 
$59.95 
$59.95 
$«9.95 

$119.50 
$11H.50 

— — — ^F 

Si . \ V J I I O \ Y SAVINt.S & \MA\ ASS \ . 
m : Ko. 491h Cooiii Ciceru 50, lll. 
JOStfl'11 l\ OKIBAUBKASL Sok;etoriuH 

". i"ii m^m^mmmmmmm 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
P y k a i dovaneles su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

$159.50 r-UV Tablo TV už $1«9.50 
21" C»nsole TV už $189.50 
Admirai Phono»raph, Radlo ir..' 

TV kombinacija $139.50 
lOloktr. phonotfrafal po . . . . $19.95 

Mažos radžos po $19.95 ir augšč. 
Jeigu jusu TV sotas novolkla, pa

telefonuokite VIctory 2-9542, nudri
ko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

JOS. I HlMIk, Inc. 
3 8 « SO. HAI.STKD ST. 

j 
K»autuvS atidaryta pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais Iki vėlumos. 
N*5d61lomis uždaryta. 

Didžiausias Pasirinkimas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MILVVAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mėsos pagal kiekvieno skonį. 35 rūšys deš
rų.. 75 rūšys sūrių. Laukjitę mūsų savaitgalio 
specialybių VVISCONSIN FARMS 
1336 Waukegan Road Glcnview 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 

^ 

Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant msdžiy 
« | & Taiui ATIDAHVK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN 

^** . pas ^ R I G H T O N savings ir taupyk reguliariškai 
ir pelningai. 3% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu į metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

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

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VAIiANDOS: 
Pirmad., Antrad., Penktad. ir SęSt. 

9;00 ryto iki 4:30 p, p. 
Trečlad. 9:00 ryto iki 12:00 v. d. 
Ketvirtad. 9:00 ryto iki 8:00 vak. 

S « $ H O T f t 1HAVEL BĮ UI E \ I 
4451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

HEUO.MS: 

liudriko Radijo Valanda leidžiama 
kl>^kvUm0 ketvirtadienio vaHare nuo 
« iki 7 vai. vak. 15 Htotles V̂ Hi«*D 
1450 kllocycles. 

•LĖKTUVAIS, UKUSŽlNKtt-
IJAIS, AUTOBUSAIS 

LAIVAIS 
Parflpiname biletti8, vienbučius ir autvarkome vistu su kelione surištus 
diilykus. TURIM E UBTTJVTU SKYRIŲ. Pildpme alklevitUK. Kel ione 
planuokite Iš unkšto kitiems metams. Anksčiau užslsakyklto biletuM kaip 
lfiktuvais taip Ir laivais* tai būsite tikri, kiui tikrai gausite vietas. IMi-U-
daiuJl bilet\i«s |i«> mii.<i m mokėsiu- brangiau ir išvengsite laiko sutruk -
<ly nu i, nes uei-eikrs lankytis nei į geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite, vienoje vietoje — FAS MUS. 

• 

• — 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
• 

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

Leiskite mums patarnauti Jums vieną kartą Ir Jūs 
liksite mušu nuolatiniais klientais. 
F A VYZDŽIAI; 

7 
5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49.50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $J9-5Q 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $09.00 
Rašomieji stalai, VValnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų $198-00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $59.00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

VValnut arba Mahogany spalvos $ j 39.OO 
2 dalių svečių Kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai j $139-00 
Ant grindų pastatomos lempos $ | j . 0 0 

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

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

PREKIAVIMO LAIKAS: 

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

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FIRN1TURE m m , INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. L1EPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 

*fe 
Telei. VICTORV 24226 

. ' • • • ' • • • — ne* ' • ' " ' • " • ' • : ' - ' 
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Penktadienis, spalio 31, DlTOttUBTtS DRAUGAS, CmčAGO, ILUNOIS 

NEPALIKIME NEĮSPĖTO BALSUOTOJO 
KLEOPAS MATUSEVIČIUS 

Kai dabar yra pasiruošimo kimo reikalą", aš paklausiau, 
metas labai svarbiems ir labai "Jei jūs randate, kad jis yra ge 
aktualiems rinkimams, aš pra- ras vyras, geras Sanitary Dist-
dėjau tyrinėti (didelėje firmo- riet prezidentas, tai, natūralu, 
je — Sears Roebuck and Co.)» derėtų jis savo balsu paremti, 
kokios yra lietuvių žinios, kokie Jis respublikonų tikete, bet jūs 
yra jų nusistatymai politinių i žinote, kad jums nebūtina bal-
partijų atžvilgiu ir koks yra jų suoti "srait"; jūs bent tuodu žy 
žinojimas apie kandidatuojan
čius lietuvius Antaną A. Olį ir 
Antaną L. Lapinską. Nustebti 
turėjau, kai patyriau, jog bend
rai imant jie žino Olį, bet jie 
nieko, arba beveik nieko, nežino 
apie dabar varomą lietuvių vi
suomenėje rinkiminę kovą. Tek 
tų tarti, kad paprastai ameri
kiečiai lietuviai daug savo gal
vų nekvaršina dėl klausimo, už 
kurį asmenį dera balsuoti; jie 
meta balotą "strait". Tik tie, 
kurie skaito lietuvių spaudą ir 
yra aktyvūs lietuviškame veiki
me turi kartais iš to savo 
"strait" išsilenkti. Kai vienam 
lietuviui aš pakišau klausimą 
apie Sanitary District, jis paro
dė nemažą žinojimą ir apie Olį, 
ir apie keliolika milionų sutau
pė, ir apie kovą su korupcija, 
bet jis visai nepriėjo prie klau
simo, ai* nereiktų pasirūpinai, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
tas Olis vėl būtų išrinktas pati
kėtiniu (trustee). 

"O kaip jūs žiūrite į perrin-

suomenės tarpo susilaukia labai JJcilt iniOrG, M d 
nuoširdžių ir pasišventusių taJU 

miuoju lietuviu — acjv. Antaną 
A. Olį ir adv. A. L. Lapinską 
galite šiuose rinkimuose laisvai 
paremti". 

"Oh, yes, sure!" Jis buvo vi
sai nuoširdus. 

Šis paprastas, bet ir nepapras 
tas incidentas byloja, jog reikia 
apsidairyti, reikia atrasti lietu
vius (su tais pasitaikys ir ne lie 
tuvių) ir juos informuoti, bent ! 
jų dėmesį pajudinti, o toliau 
reikalas eis pats savaime. Tam 
patvirtinti duodu tokį faktą. 
Darbe mano kaimynas yra ai
ris, prieš 27 metus imigravęs, ir 
jis klausėsi mano kalbos su 
anuo lietuviu. Kitą rytą jis man 
plykst atverčia "Sun Times" — 
"Look, the first editorial is 
about your man at the Sani
tary District". Ar aš galėjau 
laukti geresnio mano veiklai 
komplimento ? 

Keikia laikytis mano darbo 
vietėje skelbiamo šūkio: "Don't 
sit out on this eleetion". 

kininkų. Kaip Kr. Valdybos Siu 
ro vedėjas ligi šiol dirba p. A. 
Bajorinas. Prieš kurį laiką pra
dėjo • valdybai talkininkauti ir 
neseniai iš Anglijos atvykusi p. 
Ramanauskienė. Ji perrašinėja 
mašinėle raštus, tvarko bylas ir 
tt. Šie abu pasišventėliai tą dar 
bą dirba be jokio atlyginimo. 
Todėl valdyba jiems reiškia nuo 
širdžią viešą padėką. 

Kitas Krašto Valdybos posė
dis įvyks spalio 28 d. Šiuo kar
tu tik ne Valdybos Biuro bute, 
bet pp«rJ. Jfi, Yokubynų priva
čiame bute, 17 Marchmount Rd. 
Valdyba nuoširdžiai priima pp. 
Yokubynų kvietimą ir už tai 
iš anksto dėkoja. Pr. Al. 

Padėka 

gą, jos vieton būrelį remti su- vieton sutiko būrelį remti Veliuo-
tiko Jadvyga Rudavičienė. 

Antras rėmėjas Bendoraitis 
41 rėmėjų būrelio rėmėja Bi- a t s i s a k 6 n u o pasižadėjimo bū- dolerių auką reiškiama padėka, 

rutė Caphkaitė išvyko J Chica- reų remti d ė l ^ „ ^ l i g o s J o i E B 

naitė Janina. 
Buvusiems rėmėjams už trijų 

•otMKSIO SAVININKAI! 
Gaukite mūsų kalnas pirma ant vi-
•ų pertaisymų! Palfiplų Ir rūsių bu
tai; garažai — verando* ir mle^im. 

Nemokami apskaičiavimai visur. 

ATlantic 5-1248 

— mm 

50 tūkstančiu (Doleriu nauju 
105:1 motu pirkių 

13 aukso, sidabro, pertų, lavalci-lu, 
<i< -iii!.-t mini II žiedų, laikrodėli' . Iš
parduodama su cIUl**'* nuolaida urmo 
kainomis. 

KANADOJE 
Aštuntasis KLB Krašto Valdybos posėdis 

Spalio 21 d. Kanados Lietu-i linkime geriausios sėkmės, tvir-
vių Bendruomenės Krašto Vai-1 to pasiryžimo ir ištvermės, sie-
dyba posėdžiavo aštuntąjį kar
tą. Perskaičius praeito posė
džio protokolą, valdybos nariai 
buvo supažindinti su gautaisiais 
oficialiųjų žinybų raštais. 

Vykd. Tarybos pirm. p. K. 
Zaikauskas siunčia Krašto Val
dybai sveikinimus ir linki, kad 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
sujungtų visus Kanados lietu
vius į vieną tvirtą lietuvišką 
šeimą. 

Be to, gautas Tautos Fondb 
valdytojo raštas, kurį pasira
šęs p. Šidiškis. Jame Tautos 
Fondo valdytojas patiekia Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai savo sugesti
jas dėl lėšų telkimo Lietuvos 
vadavimo darbui. 

Informacijos Tarnybos valdy
tojas p. M. Brakas kreipiasi į 
KLB Krašto Valdybą, prašyda
mas nuolat siuntinėti . ELTAI 
informacijas iš Krašto Valdy
bos veiklos ir iš viso apie Ka
nados lietuvių gyvenimą, pabal-
tiečius, Lietuvos laisvinimo by
lą, taip pat ištraukas apie lie
tuvius ir Lietuvą iš Kanados 
spaudos. M. Brakas teigia, jog 
šiuo metu norima suintensyvin
ti ELTOS Informacijas. Atei
tyje ELTĄ numatoma leisti 3 
kartus per mėnesį — kas 10 d. 

Krašto Valdyba su dėkingu
mu atkreipė dėmesį į "Britani-

kiant bendrų visų lietuvių tiks
lų". 

Ųž linkėjimus "Britanijos Lie 
tuvio" Redakcijai Valdyba nuo
širdžiai dėkoja. 

Vykdydama praeitojo posė
džio nutarimą neatitrūkti nei 
trumpam momentui nuo mūsų 
tautai nusipelniusių asmenų gy-^ 
venimo, Krašto Valdyba yra 
pasiuntusi sveikinimą ir linkė
jimus didžiajam Lietuvos kūrė
jui prof. Vincui Krėvei — Mic
kevičiui 70 metų 'amžiaus su
kakties proga. 

Šiame posėdyje Valdyba nuta 
rė Kanados lietuviškajai visuo
menei daryti pranešimus šešta
dieniais per Lietuvių Radijo Va
landą, transliuojamą iš St. Ca-
therines radiofono. Pirmiausia 
bus paruošta paskaita KLB or
ganizaciniais klausimais. Toliau 
bus trumpesnių pranešimų: švie 
timo, lėšų telkimo Tėvynės va
davimui , lietuviškajai veiklai 
ir kt. reikalais. 

Šiuo metu visoje Kanadoje 
KLB Laik. Org. Apylinkių Ko
mitetai ruošiasi valdybų rinki
mams. Vienur tebevyksta pasi-
ruošiamieji darbai, kitur rinki
mai jau paskelbti. Krašto Val
dyba pra'šo Apylinkių L50K-tur 
apie rinkimus, jiems pasiruoši
mą ir visa kita informuoti val
dybą ir palaikyti su' ja glaudų 
ryšį. Valdybas išrinkus — pra

jos Lietuvyje" tilpusį praneši-; soma prisilaikyti tuo reikalu iš-
mą apie^Kanados Lietuvių Ben-j leisto aplinkraščio. 
druomenės susiorganizavimo, ku Šioje informacijoje malonu vi 

•riame valdybai išreikšti šitokie sucmenei pranešti, kad Krašto 
linkėjimai: "Naujai Krašto Vai- j Valdyba, žengdama pirmuos;us 
dybaf ir ypač jos pirmininkui | savo darbuotės žingsnius, iš vi-

^ 

VISKO UŽTEKTINAI - TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baldus, šildytuvu**, pečius, skalbiamas masinus, lovas, matracus, 

kilimus, ratilo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir &d&LiM lfl Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPAHY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSKVELT KU., Tel. »K 3-4711 

U 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:30 vai. popiet 

—•* I liMliUI'M M'l .JĮHS* 
' • 1 'P " i^ i^^n^^T1 

^ 

Auksiniai žiedai spalvotomis 
akutėmis po $3.05 

Auksiniai žiedai, vyriški, . . . 
su akutėmis, po $5.05 

Auksiniai silabiniai žiedai po $4.95 
Auksiniai šltublnlal Žiedai 

su 6 deimantais $24.00 
I H'imanUnUu žiedai geltono 

aukso $24.00 
hi karato deimantiniai 

žiedai po $05.00 
% karato deimantiniai 

žiedai, po $125.00 
' 1 karato deimantiniai 

žiodai, po $205.00 
Auksiniai auskarai su d^i-

lu.int.) iii.n. 'niis -r, ,#.-. $42.00 
Bll/.gantleJi perliniai 

karoliai, po 98c. 
Lavalcrlal. blizgantieji, impor

tuoti ta Čekijos, su 60 
krištolų ' $1.98) 

Auskarų su krištolais, po 98c. ) 
Laikrodėlių expanslon bands $1.98 
Kankiniai laikrodėliai su . 

akmenėliais, po $7.50 
Kankiniai laikrodėliai, 

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

gold fillod. vėliausios mados. $19.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

po $24.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

su keturiais doimantais . . . . $48.00 
Gryno sidabro (sterling silver) • • 

peilių, šakute, šaukštas ir S a u k s - . . . . 
tells, salad šakute, už $9.95 

'.12 šmotų Wm. Kogers 
sidabruotas setas, už $10.00 

1X47 m. Kogers silver su r a l - . . . . 
dem. 52 šmotai, už $28.50 

Community silver. 24 š m o t a i . . . . 
už $12.50 

24 šmotų silvor plate 
Maroness, už $0.05 

f>u šmotų stalnless plieno už $12.50 
24 šmotų stainloss plieno 

šaukštai, šaukšteliai, peliliai 
šakutes, \JŽ $0.50 

Stainless plieno stalavl š a u k s - . . . . 
tai, peiliai, šakutes, šaukštukai 
po 16c. vienas, pat geriausi po 25c. 

9 šmotų pelijai (carvlng s e t ) . . . -
Sherfield plieno, už $7.95 

Bulovu elektriniai sieniniai 
laikrodžiai, po $7.95 

žadinami laikrodėliai už . . $1.05 
Lėkštes servlzos, po 15c. v iena. . . 
Auksuotos rašomos plunks-' 

nos, po 50c. 
Kali Point rašomosios 

plunksnos, po . . • 50c. 
Parker rašom, plunksnos po $2.00 
Oigaretų Lighters, po 08c. 
(Mgaretų dėžutes, po 98c 
Vyriškas ir moteriškos 

iniglnfca, po 98c 
Mažutės elektrinės lempos. 

o 9 8 c 
Patefonas, elektrinis gramo-

onus $24.00 
12 rokordų-plokštelių dykai. 

Siuvamos mašinos, 
lektrtnės. po $49.50 

Poduftkoa, guminės, po $3.95 
PoduškoS| plunksninės. 

•u pūkais i 
Blanki tai, 65$6 Kayon, 

$(% vilnų, po $5.95 
Plaukėtai grynų vilnų, po $12.95 
Kaldros vilnų Ir vatos, po $5.95 
Kablios vilnones, po . . . . S 12.05 
Kaldros .pūkinės, po $10.50 
('oncertlna, 21 balso, po . . $11.95 
('romatiAka dūda. už $2.75 
Automatiškas toasterls už. $12.95 
Automatiški prosai po . . . . $8.95 
P|anQ akordijonal, 

2<> balsų $195.00 
Oulbransen tfpinot Pianas $.M)5.oo 
Perdirbti pianai, po $05,00 
Rašomos mašinėlės p o . . . . $59.00 
Didelis paveikslas televizijos 

P" $148.00 

JOS F. BIMIK, Inc. 
3241 South Halsied St. 

Tel. VIctory 2-9642 
KrautuvS atdara pirmadienio b 

ketvirtadienio vakarais Iki »:3o p, M. 
Sekmadieniais uždarytu. 

Kudriko Katilo Valanda leidžiuma 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
« Iki 7 vai. vak. iš stoties VViilfO, 
1450 kllųcycles. 

$0.95 

6ET the U. S. Royal Master's exc/us/vo Royaltex Tread —stop 
safely on slippery streets where tires never held before! 

O W N the revolutionary vvinter-skid-proteeting povver of its more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
to give you up to twice a$ many $afe miles! 

< 

• 

N0W! Your Proseni Tires 
ore allowing 

U. S. ROYAL DE LUXE 
. h e ourchos. o» n.w,wint«-«rfe U..%..Jtof*-

«Howance* for your present tobes 

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

* • 
<*> 

— n 11 si u irt 
-i 

V . <m.-

/ 
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Ispanų premijos' 
Karališkoji Ispanijos akade

mija dramos premiją paskyrė 
Juliai Maura už veikalą "Siemp 
re" ir W. C. Miraldai už dra
matinę biografiją "Jose de Ca-
lasanza". Beletristikos premi
ją laimėjo L. Panero#už "Es-
crito a cada instante". 

Dailiųjų Menų Klubo literatū
ros premija padalinta dviems 
autoriams: L. A. de Vegai už 
veikalą "Yo Ii de mis ojos" ir 
J. A. de Zunzunegui už "Estą 
oscura desbandada". 

— Madride išėjo iŠ spaudos 
L. Laburu studija apie sociali 
nę organizaciją, miestų plana
vimą ir meno reikalus jėzuitų 
redukcijose Paragvajuje. 

.tervencijos. Įtakingas italų laik • • 
rastis "Civilta Cattolica" tuo 

Italų spauda apie naujas 
tikybas 

klausimu pabrėžia, kad naujoji 
sekta turėjo pirma išsirūpinti 
reikiamus leidimus. Laikraštis 
sako: "Kai įstatymas galioja, 
jo reikia laikytis visiems. Mū
sų įstatymai ir konstitucija, 
kaip ir viso pasaulio įstatymai 
ir konstitucija, teikia ne tik tei
ses, bet ir atitinkamas parei
gas". 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

»• • ' •»»• • • - • -» • • •" • - • •< C L A S S I F I E D AND HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S - 7 ™ 

BUSrNESS SERVICES 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Plano tuning) 

Ir taiso pianus. Pigiai parduodamas 
geros pianas. 

Telef. YArds 7-2490 

SPECIALIOS RUDENINES 
KAINOS 

Sienų apmušimai, - Stogų dengi-
Italijoje Christ of Church mas, - Tinkavimas.-Dailininkyste.-

sekta pradėjo savo veikimą ne- Kanalizacija ir apšildymas. Cemen-
. , , ... , to darbas, gutters ir Downspouts. 

gavusi dar leidimo, kurio rei- p a ž y m a 8 i r dekoravimas (iš vi-
kalauja konstitucija ir įstaty- daus ir iš oro), 
mai. Kai policija į tai įsikišo, Bendras remontas Ir p^taisvmai. 
kilo nesusipratimų, radusių at- Butai įtaisomi pastogėse ir rūšyse, 
garsio ir pasaulio spaudoje. Chiagourts Construction Co. 
Sekta jieškojo net užsienio in-' NOrmal 7-4123 

RKAL IC8TATK 

25 KAMHAIIU? ŠVVKIS 
"DKCO.NTUOLLED" VIEŠBUTIS 

Geras penktų, metų "lease'aa". Že
ma nuoma. 

Automatiškas stokerla; garu ap 
dildoma. Gryno pelno galima 'padary 
tt vtrft $700.00 J m6n. 

D«l likvidacijos parduodamas ne 
brangiai skubiam pirkėjui. 

Telefonuokito Bavininkul nuo f> 
Iki 8 vai. vak. 
MOhnuk 4-4984, arba rašykite d6) 

••appotntmcnt" — SIIEKAVOOD, 
673 N. Clark St. 

Atdara apžiūrėjimui 
Sekmad. nuo 1 Iki l vai. 
6732 S. KENNKTH A VE. 

Knlna $16,600.00 
Naujas 4 kamb. Cfcpe Cod namas 

Padidinamas. Automatiškai karfttu 
oru (forced alr) apšildomas. Reržl-
nSs spintos. 

L. SEYLLER 
3838 W. 6f>th St. 

RKlianoe 6-6046 

of Winter 
... 

«Į* GET U. S. Reyol Matttr ' t •xdusiv Royaltex Tread— 
stop $df^y on slick streets where t iręs n9wr heldl 

*3> O W N lh« rmvoluthnary wInter-«kid-prolecting power 
of it* more than 3,000 gripping edge* I 

*5> L O O K ahead to yart of thlt tuper-»afety, completely 
wwabl* to g l ve you u p to twke a t many saffo mile* I 

Company, Inc. 
2140 S. WESTERN AVE. — CLiffside 4-7811 

Chicago 8, Illinois 
"Yours for Better Tire Service" 

1 — 

• 

$2,000 fMOKETI 
5 kamb. mūrinis namas, vienas 

akras žemes. Kaina pigi. 

$3,000 ĮMOKfiTI 
» 

5 ir 6 kamb. mūrinis namas, kars
tu vandeniu apšildomas. 2-jų auto. 
garažas. Brighton Parke. Kaina 
pigi. šaukite p. Sangailą 

FFXIX F. GORDON & CO. 
4106 S. Franclsco Ave. 
LAFAYETTK 3-3500 

i Į 

CICERO 
2-Ju a u ^ t u mūrinis namas. Abu 

butai po 6H kamb. Karstu vandeniu 
apSild. Vieną butą galima bus tuo
jau užimti. 2-jų autom. imlr. gara
žas. Geros pajamos. 19A3 S. 48th Ct., 
Citiero. Kroiptls ketvirtini., pcnktad.. 
Soštad. visu dienų; kitoms dienoms 
po »; v. v. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

RETA PROGA 
Radlo-Televlsion Shop 

{važiavimo patogumai, pilnai Jrong-
a. Prie kampo, centre llouslng Pro-
•ect. Gerai jsigyvenęs biznis. Priei
nama kaina. 6 m. nuomos sutartis. 
OAlumet 6-862S. George. 

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

South Side. 
BO. 8-5522. KE. 6-6558 

MIDLOTHIAN 
4 butai po 2 kambariuH, trvs po 7 

kambarius. W. 147th St. Pirkite tie
siog nuo savininko. %$72.00 į m€n. 
Naujas 6 kamb. namas. Aliejum ap
šildomas, pilnas rūsys. Kokline vo
nia Ir "shcnvei". Spintos virtuvėje. 
Klemas apsodintas. Kombinuoti lan
gai: pilnai dekoruotas. Arti mokyk
lų, bažnyčių. Sklypas 60x200. l{lnk-
tinS* vieta. Prieinamai jkainuotas. 
Atdaras ftcfttad. ir sekin. 10 vai. ryto 
iki 6 v. vak. , 

330 \V. 70th St, 
2-jų. augfttų medinis namas. Karfitu 

oru centrinis apftlld. 3 butai; H vo-
nlc>8. Pajamų. #100 J mėti., plius sa
vininko butas. Kaina $12,600. Finan
suosime. Saukite — 

WEntworth 6-068C 

"B A R G E N A I" 

$2,500 Jmokoli — 5 kamb. medinis 
namas su trimis mieg. kamb. Augš-
tas mūrinis rūsys. Pilna vonia. Ap
šildomas. Sklypas 41x126. 3 autom, 
mūr. garažas. Ant 62nd art i Shor-
man Park. Kaina $11,500. 

$3,500 įmokėti — i ^i augštp me
dinis su cemento pamatu. Augstas 
rūsys. 1-as keturių kamb. butas, 2-as 
penkių kamb. butas. Karstu vande
niu apšildymas. Pilna vonia. 2-as 
augfttas Iftnuomuojamas už $62.00 J 
m6n. Sklypas 31x126. 2-Jų autom, 
gar. Ant «6th & H. Wolcott St. Kal
nu $13,850. 

$2,000 (mokėti —- 1% augSto me
dinis namas. Augstas cemento rūsys. 
Trys butai po 3 kambarius, kiekvie
name bute vonia. Aliejum, karfttu 
vandeniu apšildomas. Nuomos $130 
i mGn. 67th ir Honore St. Kaina 
$12,850. 

Arti 55th ir S. Throop St. — 5 ir 
6 kamb., mūrinis namas. Stokeriu 
šildomas. Tink uotas rūsys. Uždari 
poreiat. Galima užimti \ 30 dienų. 
Kaitų $14,800. 

WOJCIECHOWSKI 8t MAY 
1848 W. 63rtl Street 

GRovehlll 6-9201 

ĮDOMIOS KNYGOS* 

Nauja Petronėlės Oriiitaite* 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f i " 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus meiiic 
rėžiniais. Kaina $1.20 
Užsakymus su pini.va's siųskite: 

Good opportunlty 
OROCKRY AND MAItKET 

Llvlng ąuarters. Llve spot same 
own«»r .20 years. 

Perfect for couple. 
Ovvner 111, mušt sell. 
Prlce $7,600. 

P E . «- 17W> or 
4150 N. Mootfy Ave. 

GOOD OPPORTUNITY 

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

• 
TOvvnhall 3-5241 

GOOD OPPORTUNITY! Tavem, 
transfer corner. Established busi-
ness. Ovvner retiring. 

Reasonable. 
10—12, 4—9 p. m. 

Eng. 4-9449 

GROSERNft TR MftSOS krautuve, 
daug prekių. Žema kaina. 4 dideli 
kamb. užpakaly krautuvSs, karStu 
vand. apftlld. Kartu Ir garažas. Arti 
mokyklų ir bažnyčių. Ilgalaike su 
tartis. Pamatę jvertlnslte. Prisitaiky
sime prie pirkėjo sąlygų. 

PARDAVIMUI 

RARGENAI TIESIAI Ift FARRI-
KO. Didelis pasirinkimas modelių. 
Spyruokles (box springs) ir matra-
sai. B m. garantija. Kainos nuo 
$2 2.60. 

VYRAI IR MOTERYS 

ARE YOU A GOOD TALKER? 
Interesting Phone Saleswork 

If you are aggresaive 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. 

Skambinkite — y 
PKRfS ^fFG. CO., 

NOniml 7-412S 

SPYGLIUOČIAI 

LEISKITE MUMS 
PAGELBĖTI 

Jums pasirinkti 
spygliuočius medelius 

kiemo apsodinimui 
W A U R E G A N 
N U R S E R I E S 
220 N. Green Bay Rd. 

WAUKEGAN / 
Tel. DElta 6-00S0 

Vai. kasdien nuo 8 jki 5, 
sekm. 10 iki 3. 

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

Mes turime keletą vietų šiose 
srityse: 

MAŠININKĖMS 
SĄSKAITININKAMS 
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 

Reįįistered Nurses 
WE HAVE SEVERAI, OPENINGS 
ON our staff for gradunto nurses in 
our new hospltal. Good startlng sala
ry wlth e*pellont chance for advan-
eement, 40-hour vvook. Interraclal 
staff throughout. Employ'oe benoflts 
include llber"al meals below cost. 
Pine opportunlty for persona interes-
tod in organlzatlon and plannlng for 
a ne\v setup. 

Contact Mr. Kelser 
2040 BROWN AVE. 

THE MEW 
G0MMUNITY H0SPITAL 

0F EVANST0N 
REIKALINGA mergaitė bend

ram raštines darbui. Geras atly
ginimas. 

Grocerland Co-operative, Inc. 
3636 W. 51st Street 

REliance 5-5500 -0 

REIKALINGA moteris leng
vam valymo darbui raštinėje. 
Vakarine pamaina, valandos 
nuo 4 vai. vak. iki 12:30 vai. 
ryto, 5 dienų savaite. Geras 
pradinis atlyginimas, plius "bo
nus" už vakarinę pamainą. 

A. B. DICK CO. 

HELP WANTED — VYRAI 

• PUNCH PRESS OPERATORS 
• PLATER'S HELPERS 
t POLISHERS 
• SPOT WELDERS 
• DIE SETTERS 
Permanent. Good startlng sa

lary and good working conditions. 

REFLECTOR HARWARE CORP. 
2235 S. Western Ave. 

VIrginia 7-6720 
Nuolatinis darbas sąžiningiems jau

niems vyrams 
MES ,H'S IŠMOKYSIME 

Patyrimas nebūtinas. 
Pageidaujama. kad bOtų mecba-

nUkal sugebantys. 
Geros darbo sąlygos. fr\aii dirb

tuve. 
(Jansfis darbininkų prtfdal. 
Kreiptis asmeniškai arba ftaukite 

Dr. Drews. 
P E IJiXF. CHKCK PRINTFRS, 

INC., 
3450 N. Kedzie Ave. 

COrnelia 7-2S2:* 
(Būtinai reikia skaityti ir kalbStl 

angliukai) 

"DRAUGAS'* AGENCT 
55 E. VVa«hington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

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

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

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

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

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

Good Opportunlty 
FOR SEVERAL PRODUCTION 

SHOP MEN 

To operate machines that produce 
"GASKETS" 

These jobs offer the following benrfits 

• STEADY EMPLOYMENT 

• BEST VVAGES and 

• WORKING CONDITIONS 

• REGULAR MERIT INCREASES 

• 48 HOUR VVORK VVEEK or 
^ MORE 

• SUBSTANTIAL COMPANY 
BENEFITS 

HELP VVANTEI) VYRAI 

CORRITGATED 

BOX WORKERS 

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

See MR. ROBERTS. 
PAK-O-PRODUCTS 

3640 S. Albany Ave. 

M E N 
• Transf ormer 
• Winder 

• Machinist 
2nd Shift 

* 
Some experience necessary. 

• Assemblers 
No experience necessary. 
VVill train. 

Excellent working conditions. 

Apply — * 

GENERAL ELECTRIC CO. 
4360 W. 47th S t 

Čia yra nuolatinis darbas 

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

5324 So.Federal 
(2 blokai vakaruose nuo State) 

Ask for STEVE TRACY 

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

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

Drill Press 
OPERATORS 
Punch Press 
OPERATORS 

t 

PRANEŠIMAS 
1952 m. lapkričio mSn. 15 d. 

SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
prasideda naujas semestras. Pri
imami nauji mokiniai į kompto-
metro, Mašinraščio ir Buhalteri
jos klases. Komptometro bus tę
siamas ir II semestras. Pamokos 
eina dienomis ir vakarais. Regis
truotis Lietuvių Auditorijoj, 3137 
S. Ha'sted st., Chicago, 111. ir p. 
Karvelio krautuvėj, 3249 So. Hal-
sted st 
sted St. DAnube 6-1136. 

5700 W. Touhy Ave. 

ROdney 3-1900 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
Užtikrinta ateitim? 

SEORETARY-STENO 
Pageidaujama su patyrimu, bot 

Imsime gablą-bu naujai pradedan-
čla-tj dirbti. Geros darbo sąlygos. 
jOaiiios pareigos. Proga naudoti sa
vo lntlcatyvą. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

ECONOMY PLUMBINO & 
IJEATING CO. 

1808 S. Pulaskl Rd. 
CRavifford 7-0200 

IAN1IOMIIOJAMA 

JARABAK DRUGS 
I H!) t h & Mai r Phone I. H. 6300 Indiana Ilarbor, Indiana 

MES IftPILDOM E JŪSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

V U R 4 M F f ,ENTKTftKAl 

t? 
EILL K S 

y ^ N ^ f A M M . Wm. Kareivai, 
'Sti ^*****- HavunuKui 

Jei mes 
patenkiname šim-
t us kitų asmenų 
kodSl mes negalėtume 
h a tenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

*A *st 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
^^^ Midelis pasirinkimas 

^ , 

*^S^»ž 
W 

Idnuom. 1 kamb. pašild., Švie
sus; prie gero susisiekimo; že
ma kaina. Klauskite M. J. Kiras 

2419 VV. Potomao 
f 

IŠNUOMOJAMAS f 6 kambarių 
"forniSiuotas" butas su visais pa
togumais. Skambinkite JjAwndale 
?-0396. 

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

Sunkvežimių vairuotojai 
(Truck drivers) 

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

Šaukite arba pamatykite Mr. 
Citta. 

SPECTOR MOTORS SERVICE 

3100 So. VVolcott 
FRontier 6-0330 

z* * 

IŠNUOMOJAMAS 7 kamb. butas. 
Tik suaugusiai Seimai. 2352 S. Oakley 
Ave. šaukite vakarais: CAnal 6-8208, 
klauskite M r. 1/avvrence. 

ATTENTION! Goor Oppor
tunlty. Prozen custard machine 
Direct draw spigot, 1951 model. 
Likę now, $1475. 10 gallon an 
hour machine. Cash only. 

Ph. LYons 3-9870 
Margaret Rainone 

isinioinuojaiims mieg. kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

n m S. Washtenaw Ave. 
2-as augStas iš priekio 

IŠNUOMOJAMAS 3 KAM. APSTA
TYTAS BUTAS pastogėje; ir 2-jų 
kamb. butas rūsyje (su vonia). Su
augusiems. 

2506 W. 6Bth St. 

FACTORY.HELP 
• Material handlers 
• Machine helpers 
• Laborers 
• New starting rates 
• Paid holidays 
• Freė hospital ins. for 

employees and dependents, 
also 

• Life ins. 
• Steady work with old 

established company. 

Apply 

JOHN WOOD CO. 

4435 S. Western Blyd. 

IKAKO TMRBO 

Vyras jleSko dažymo, poplerlavlmo. 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
VIrginia 7-2826 arba 

>Ar«ls ?-4H»5 

gkeibtis -DRAtlUIii' apnimoka 
aes Jis yra plačiausia* skaitomai 

Btuviu dienraštis, o skelbimv 
Kaina yra prieinama visiemm. 

—— 

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

REPUBLIC INDUSTRIES 

4446 N. Knox Ave. 

STOCKMAN 
Day work 
Overtime 
Permanent 
Good working conditions 

Insurance benefits and 
hospitalization 

VALENTINE & CO. 
1500 S. Western Ave. 

CAnal 6-3523 

• Brake operators 
• Combination welders 
• Craters 

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

• Paid holidays 
• Paid vacations 

New plant, excellent working 
conditions. 

JUST MFG. CO. 
9233 King St., Pranklin Park 
(River Road, 1 block north of 

Belmont) 

Turime keletą vietų jauniems 
vyrams mokytis 

REPAIRS & 

MAINTENANCE 

Patyrimas nebūtinasf iSmo-
kysime sąžiningus darbininkus. 
Alga už mokymosi laiką. Geros 
darbo sąlygos. Gausūs priedai. 
Kreiptis asmeniškai ar telefo
nu — 

PITNEY-BOVVES, INC. 

185 N. Michigan 

ANdover 3-2380 

FACTORY HELP 
Assemblers and helpers on metai 

eąuipment, gocd pay, steady, old 
established manufacturers. 

BISHOP ca 
621 S. Kolmar (4600 W.), 

\ 
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Uikajjos lietuviu konferencijos rezoliucijos 
Atsišaukimas į Chicagos 

lietuvių visuomene 
Konferencija, išklausiusi ALT 

Chicagos Skyriaus vykdomųjų 
organų pranešimus dėl atliktos 
Tarybos veiklos, kreipiasi į visą 
Chicagos lietuvių visuomenę, 
prašyuama visur ir visada rem
ti ALF vykdomą darbą. 

Patriotingoji Chicagos lietu
vių visuomene iki šiol rėmė pil
nu supratimu kilnų lietuvyoės 
darbą. 

Konferencija kreipiasi j visuo 
menę, prašyama ateityje taip 
pat visomis išgalėmis remti mū
sų darbą kovoje už Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvę. 

Pradėta mūsų kova turi būti 
baigta laimėjimu. 

Lietuvių visuomenė yra svar
biausias tos mūsų kovos už sa
vo teises ir laisvę variklis. 

Stiprinkime lieutvybės darbą 
visomis mums galimomis prie
monėmis ir būdais. 

Stiprinkime esamas organiza
cijas ir tuo parodykime savo 
sugebėjimą suburti visas jėgas 
bendram darbui. 

Mūsų teisingą kovą ir reika
lavimus remia JAV ir kitų lais
vųjų kraštų vyriausybės. 

Savo vieningu kūrybiniu dar* 
bu, tuo pačiu, išreiksime padė
ką mūsų užtarėjams ir rėmė
jams. 

Parodykime pilną savųjų rei
kalų supratimą ir politini su
brendimą, 

Pabrezlpme prieš pasaulį mū
sų krašto ir tautos nepalaužia
mą norą laisvai tvarkytis ir gy
venti. 

Nesigailėkime dėl tėvynės lai 
svės nei darbo nei nmterialinių 
gėrybių. 

Teisinga kova bus laimėta. 
Padėka senosioms lietuvių 

organizacijoms 
Chicagos lietuvių metinė kon-

organizacijų darbą bei jų veik
lą Lietuvos laisvinimo darbe ir 
reiškia ypatingą padėiSą Chica
gos karo veteranų "Dariaus -
Girėno" ir "Don Varno" postų 
nariams ir jų vadovybėms už 
visada rodomą pilną supratimą 
remiant lietuvių organizacini 
darbą ir aktingai jame kiekvie
na proga dalyvaujant. 

Konlerencija nuoširdžiai svei 
kiną karo veteranus ir minėtų 
organizacijų vadovybes, linki 
geriausios sėkmės jų darbuose, 
prašo visada budėti Lietuvos ir 
lietuvių reikalų sargyboje ir 
kviečia nepriklausančius orga
nizacijoms veteranus įsijungti j 
organizuotą darbą bendram Lie 
tuvos ir lietuvių visuomenės la
bui. 

Lietuviškojo jaunimo reikalu 
Chicacos lietuvių konferenci

ja sveikina bendrame darbe tai 
kininkaujantį lietuvių jaunimą 
ir Karcu uziaugiasi jų organiza
cijų pozityvia veikla. 

Lietuvių visuomenės pastan
gose, būti jaučiamai kovai už 

Konferencijai buvo paskaity
ta, bet rezoliucijų komisijos ne
rekomenduota privačių asmenų 
pasiūlyta rezoliucija benduome-
nės klausimu. 

Konferencijos rezoliucijų ko
misiją sudarė šie Chicagos Lie
tuvių Tarybos nariai: dr. K. 
Drangelis, dr. Kisielius, J. Tala-
las, P. Jurkštas ir adv. A. F. 
VVells. 

— • 

ŠACHMATŲ MĖGĖJAMS 
Lietuvių Sporto Klubo Perkūnas 

šachmatininkai š. m. lapkričio 1 d. 
7 vai. vak. R. Estkos prekybos 
patalpose, 1635 W. 63-ji g-vė, 
pradeda 1952-58 metų žiemos 
šachmatu turnyrą. 

Visi lietuviai, šachmatų mėgė
jai, gyveną Chicagoje, kviečiami 
dalvvauti. 

Susidariusioj grupėj bus žai-1 ateinančio šeštadienio (lapkr. 1 
džiama kiekvienas su kiekvienu| d.) šiuo adresu: VI. Karpuška, 807 
po vieną partiją savaitėje. W. 68 St¥ Chicago 21, 111. Telef. 

Norį dalyvauti minėtame turny-; ABerdecn 4-2755. 
re, prašomi apie tai praneSti iki i šachmatų Sekcijos Valdyba 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS £& TAISYMAS 

a Į ą p p cemPĮTO 
11 H (guaufied englneers1 servIce) luautled engi n gers' servfčF) 

3120 S. llalsted Street • DAnube 6-6897 

' » » • » » • 
SIUVAMOS MASINOS 

KASOM. MA&INftLfiS 
gaunamoc geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja t 

KURUNAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chicaga. 

Aliejus krosnims ir centraliniul ap-
sil«i> mul. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

IMPORTTAP 

laisves ir teises principus, iau-
W 

net likiminiai. 
nimo uždaviniai yra dideli ir 

Veiklus, susipratęs, aukų ne
bijąs ir vieningas Lietuvos išlai 
švininio kovoje dalyvaująs lie
tuvių jaunimas garantuoia at- 3—-Kalbos 
kirstosios nuo kamieno tautos 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių lUulio KoipoitKiiJa, 502 K. 

liroacluay, So. BosUm 27, Muss, 
Tel. tfr. 8-0489 

Lietuvių Radio Korp. radio pro
grama per ototį WBMS, 1090 ki-
locycles, 9;o0 iki 10:30 vai. ryte 

j seniausia ir toliausiai girdima pro
grama Mass. valstijoj, šį sekma
dieni bus sekanti: ,. 
L — F a j c o n s R a d i o Orkes trą 
2 — Vyresnes Skautes vad. 

V. Karalienes 

5126 So. Westent Ave. 
Telef. HEmlock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš stalinės 

WUERZBORGER HOFBRAU 
ir • 

LOEVKENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuStinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOWSKI 

dalies potenciją ir tautines at
sakomybes pajutimą. 

Konferencija kviečia jaunuo
sius lietuvių visuomenininkus \ 
savo tarpą ir prašo visomis iš
galėmis jsiiungti Lietuvos lais
vinimo darban. 

Kitos rezoliucijos 
Be to, atskiroje rezoliucijoje 

buvo išreikšta padėka lietuviš
kajai Chicagos spaudai bei ra
dijo programų savininkams už 
jų nuolat teikiamą ALT darbui 
parama, kviečiant visus lietu
vius visokeriopai remti šiuos 

ferencija, apžvelgdama ?yvo- Į svarbius veiksnius lietuvybės iš 
šios lietuvybės palaikytojus ir ' laikymo ir lietuviškosios kultū-

Magdutės Pasaka 
Po programai, malonėkit parašyt 
savo įspūdžius į stotį WBMS, Li-
thuanian Program, 91 Bay State 
ftoad, Boston, Mass., o biznio rei
kalais rašykit radio ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. Ačiū. Steponas MitiUus 

«r 
& 0 v^l^uraąccAjai^ 

= ^ 

i 
V1ENINTELJ5 LIETUVISKĄ IŠTAIGA SOUTH SIDftJE, ' 
KURI PATARNAUJA VISOKIU Rtf t lU APDRAUDOSE! 

Mrs at«tovaujame atsakomingas apdraudos kompanijas, todCl kiekvie
nas mfisŲ kiijriuas visados apsaugotas, Jei kam Įvyksta kokia nelaime. 
FIRE-~AUTOMOBU,E--LIABILITIJES--PKEVENTION 

i ą ACCIDENTS. 
6^22 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

ros kūrimo pastangose. 
Dar kitoje rezoliucijoje fei-

kalaujama nuoširdaus visų vei-
snių bendradarbiavimo ir geros 

KO-

sąmoningus Lietuvos laisvinimo 
darbo talkininkus, dideles reik-
šės teikia vietinėms lietuvių or
ganizacijoms. 

Įvairūs lietuvių susitelkimai, j valios Lietuvos laisvinimo 
egzistuoją jau dešimtmečius, koje. 
nenuilstamai organizuoja ir tal
kininkauja gimtosios žemes lai
sves siekimuose, kartu simboli
zuodami lietuvių tautos vaikų 
meilę ir prisirisimą prie gimto
jo krašto, 

Amerikos lietuvių organiza
cijų patyrimas, pasišventimas 
ir t ikėjimas laisves rytojumi sa 
vajam kraš tui y ra reti tautų isto 
rijoj ir kartu pavyzdys gilaus 
patriotizmo. 

Chicagos lietuvių metine kon
ferencija nuoširdžiai cickoja vi
soms Chicagos ir apylinkių lie
tuvių draugijoms, klubams ir 
sąjungoms uz malonų bendra
darbiavimą. Kartu reiškia viltį 
sekančiais metais pasidžiaugti 
didesniais laimėjimais ir priar
tėjimu prie mūsų bendro tikslo 
— Lietuvos išlaisvinimo. 

Padėka lietuvių kilmes 
veteranams 

Konferencija didžiai įvertina 
lietuvių kilmes karo veteranų 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
DAŽYMO 

Užsisakykite baldus 
tiesiai Iš lietuviu dirbtuve* 

Pa» mus galite nusipirkti Įvairių ra 
Mų baldus, aamu reikmenis: Saldy 
=ilų baldus, namų reikmenis: Balione 
•#etu«.. mleiramųju setus ir kitus bal 
Jus. 

AKCHER AVFNTJB 

Puikus mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalva, beveik kaip magiškai. Var 
lojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, Kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokios rizikos 
tiktai pasiųskite. sią iškarpa į 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
k a i n o s . Jei , k a i p j ū s p a v a r t o s i t e 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

reminder 

avings accounfr 

s month 

i R [ 0 ] 

Gaukit du gerus uždarbius kasmet 
U&tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

f rUeki t ra $1 • PrMftK kiek aarita, 

1 kada Barita 

UNIVERSAl SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N. 

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

• a l a n d o s : Pirmadieniais , antradieniais ir*"penVte<H*n1als ntio • ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo I v a i ryto iki 3 v a i p. p. 

i. I U T IJ V I A K A { S T A I G A 

Pavarde 
Adresai* 
Miestas Va'.stybft 

illllllllilIUIIIUIIIUIIIIIIIIIIlllilullllllllllll 

TADO BALČIŪNO • 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

215G W. 23rd S t : YA. 7-0841 
Laikrodžiui elektroniškai patikrina
mi tr atnaujinami. AtstovybGs visose 
Čikagos lletuvlg kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. valk. šefttadlenluia nuo 

10-8 vai. vakaro. 

F U R N I T U R E CO. 
fl»V. JUOZAS KAZIKAITIS 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayette 3-351' 

<.l Kl \ l s i \ pOYANA 
Kasomosios inaslnčlčs firmos Koyal, 
jv.-i iriomis kalbomis ir įvairiu profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato-
l)iiliniinuis, o sumažinta Kaina isslun-
ciainos ta p&člą dienai LIKTUVIft-
KAS - n e t 88 ženklų i iAlDYNAS 
specialiu užsakymu fabrike preeiziS-
kal jmontuota* tyliosiose — Qulte a i 

Prieš |si*ydami baldui patlkrlnklU l ' u x , \ ; , - m a s i n ė s e , kurios gauna-
pas mus, gal Jums pus ekonomiška*. 
užsisakyti tiesiai iŠ mūšy dirbtuve* 
Jei pageidaujate. ga'»j»l'~v dunt« « 

i I I 

Budriko Krautuve 

NAMAMS RAKANDAI 

\inų gefmusiu Lšdirbysčių: 
Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinoj Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. ' 

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

Tel. Vlclory 2-9542 
Krautuve atidarytą pirmadionlo ir 

ketvirtadienio vakarais iki volumos. 
Nedaliomis liždaryta. 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
B iki 7 vai. vak. la stoties WHfc'C, 
145(1 kllocyclea-

• TELEVIZIJA • RADTO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI % (1KON-
EKS ę PLOKŠTELES (HECORDS) 
• NAMC R E I K M E N Y S IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS- TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT VRNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

T e l YArd» 7-S660, Chicago 32, UI 

mos tik per: 

SAFETY OF YOUR 
5 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir DUhop T-9481 

4330-34 South" California Avenue 
; Telefonas BIshop 7-9719 

AMItyLANC E DIENA IR NAKTĮ 

• M M 
• 

U Ž U O J A U T A 
MARIJAI LUCKIBNCI, jos mylimam vyrui 

-ANTANUI LUCKUi 
muus, gilią užuojautą reiškia, 

ANTHONY UJTRIIS 
IJUIX)TUVIU DIREKTORIUS 

0812 SO. WESTERN AVI* 
CHICAGO, DLL. 

GRovehm 64)142 

HEmlock 4-2644 

TOwuhall 3-2109 

= — ± —^= 

1410 S. 50t* AVE. 
C I C E R O L l*X. 

3S 

LlODtSIO VALANDOJ 
, Saukite 

MA2EIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUd 7-8600 — 7-8$01 v Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namu7. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loao. Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

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

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DE&IMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 
-

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South We$tern Ave, \ Chicago 

JOHN PAKEL, President 
Phone GRovehiU 6-7575 

I J V T I T V l t l f K K ! T A l f ii Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki a vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
l l l i l U V I j l V i l VS I l l U l / V \" P«ctų. KetvirUdieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nm nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

AmAulansų patarnavi
mas y r a te ikiamas 
<Iicną ir it a k t J. Rei
kale Saukite 
mus. +*3Km**, 

Mos turime koplyčia* 

R»selando dalyse i r 
v 1 s o s o Chicagos 
tuoj a u.s patar-
i ianjam. 

ir 

STEPONAS G. LACHAMICZ 
2314 West 23rd PIACE Tel. Vlrginia 7^672 
10756 S. MICMIGAN AVE. PUllmau 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, 1LL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

1 Telcphone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10321 S. M1C1UGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS IFTIIUBMIM 
8318 S. IJTUANH'A AVE. Tel. YArds 7-1188—1188 

JULIUS LIULfiVIOlUS ~ 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

mm 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 

L1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

• 
' 

A 
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X Sv. Jurgio parapijoje pa 
skutimu laikotarpiu iš pagrindų 

X Ateitininku šventėje, aka
demijos metu, kuri jvyks lap
kričio 9 d. 4 vai. Evergreen 
Country Club salėje, meninę 
programą atliks šie ateitinin
kai: dainuos Danute Stankai
t y 11 ir Jonas Varnelis. Jiems 
(akompanuos Aldona Prapuolė-
Inytč. Bus linksmi, nuotaikingi 
kupletai ir daug kitokių įdomių 
dalykų. Registruotis kaip gali 

sutvarkytas mokyklos bažny-,m a g r e ič iau pas Ateitininkų 
čioa šildymas, įdedant naują Sendraugių vicepirmininką prof. 

Balį Vitkų (3422 W. 63rd S t , boilerį, atremontuotas bažny 
Cios bokštas, įvestas automatiš
kas elektrinis varpų skambini 
mas, įdėti nauji bokšto laikro 
džiai, atnaujinti bažnyčios suo 
lai, naujai sutvarkomas salės 
apšvietimas, atnaujintas bažny
čios aptvėrimas, įdedamos nau
jos šviesos mokykloje. Prel. B. 
Urba, parapijos klebonas, bai
gęs pravesti bažnyčios ir mo
kyklos remontus, nusistatęs pa
statyti naują klebonijos namą 
ir apie tai šį sekmadienį praneš 
parapijiečiams. Kaip kilęs iš 
šios parapijos ir kaip asmenis 
kas prel. B. Urbos draugas An
tanas Olis vienas iš pirmųjų 
šiai statybai paskyrė $500. Tarp 
kitų pirmųjų aukotojų yra Mor 
ris B. Sachs ir A. Rudis (Rock-
well Engineering Co.). 

X fcv. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje gedulingos 
pamaldos bus lapkričio 2 d. 
7:30 vai. vak. (sekmadienį). 
Pamokslą sakys kan. V. Za 
karauskas. Vėlinių rytą (lap
kričio 3 d.) pirmos trejos šv 
Mišios bus už žuvusius visame 
pasaulyje lietuvius kareivius, 
nužudytus lietuvius koncentra
cijos stovyklose Rusijoje ir Vo
kietijoje, bolševikų nužudytus 
kalėjimuose, Rainių miške, Pet
rašiūnuose, Panevėžyje, Zara
suose, Červenėje ir visur kitur 
slaptai išžudytus mūsų brolius 
ir seseris, už visus Lietuvoje 
nužudytus partizanus. Pirmoe 
trejos šv. Mišios minėtom in
tencijom bus 5:30 vai., 6 ir 6 :3 ' 
vai. ryte. Pirmos trejos šv. Mi
šios laikomos anksčiau, kad tu
rėtų progos toje brangioje die
noje pasimelsti einantieji į dar 
bus. Kitos šv. Mišios prasidės 
7 vai. ir tęsis iki 9 vai. Po pa
skutinių šv. Mišių procesija ir 
Libera už visus mirusius. 

Chicago 29, 111. Tel. RRpublic 
7-8138). 

X Laura Yuclua. Lietuvos 
Vyčių 5-tos kuopos vicepirmi
ninkė, yra kuopos ruošiamo 
"Autumn Interlude" šokių va
karo komisijos pirmininkė. Va
karas įvyks lapkričio i d. gra
žiame Valnut room Lions bldg., 
4306 W. North Ave. Šokiams 
?rieš Wee Three orkestras. Ki
ti šokių komisijos nariai yra: 
Loretta Macekonis, Lucille Yu-
cius, Edvardas Lukošaitis ir 
Benediktas Lenkart. 

X Chicagos Lietuvių Teatro 
premijoje, kuri įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 6 d. Hamilton 
paiko teatre vaidins šie akto
riai: Stasė Kielaite:, Irena Ni-
vinskaite, Ona Petravičiūte, Al
fas Brinką, Kazys Gandrimas* 
fonas KeleČius, Petras Mačys-
Mačinskas, Vacys Petrauskas 
.̂r Gasparas Velička. Statomas 
\n tano Ruko linksmas trijų 
veiksmų nutikimas Bubulis ir 

Dekoracijos ir kostiumai dail 
Viktoro Petravičiaus. 

X Mokiniu tfivai, kurių vai
kai lanko šv. Jurgio parapijos 
mokyklą, buvo pakviesti sek
madienį aplankyti klases, kur 
mokosi jų vaikai, susipažinti su 
mokytojomis, atsiimti vaikų pa
žymius. Atsilankė beveik visi 
tėvai, o Iturie negalėjo atvykti, 
atsiuntė laiškelius, kad atvyks 
kitą kartą. Užsimezgė šiltas 
bendradarbiavimas su mokyk
la ir jaučiama teigiama įtaka 
mokinių auklėjime. Tėvai buvo 
labai patenkinti. Prel. Urba nu
mato kas pora mėnesių taip tė
vus sukyiesti į mokyklą. 

X Adomas Jančauskas, ilgai 
gyvenęs Brighton Park koloni
joje, spalio 23 d. mirė St. 
Ignace, Mich. Jis gyveno ten 
pas sūnų Stanislovą. Iš Chica-
gos į tėvo laidotuves buvo nu
vykę sūnus — Edvardas ir Ka
zimieras, dukra Victoria ir se
suo M. Dočklenfc su šeima. 

X J. Kreivėnas gražiai dėsto 
šv. Antano parapijos, Cicero, 
111., pradinėje mokykloje litua
nistinius dalykus, jų tarpe ' i r 
dainavimą. Lanko beveik visi 
naujųjų ateivių vaikai. 

X Dr. šabanai įsigijo dar 
vieną dail. K. Žoromskio pa
veikslą; dabar jų privačioje 
kolekcijoje bus trys minėto dai
lininko kūriniai. Jie taipgi turi 
įsigiję dailininkų. KiamSno, Pet
ravičiaus ir kitų kūrinius. 

X Oro kadetas John W. Pa-
c liaukis J r., John W. Pachan-

CHICAGOS ŽINIOS 
Policija budis per 

t%Haloween" 
Chicagoje sulaikyta visos ei

lės policininkų atostogos, su
trauktos jų atsargos ir visi 
stropiai budės, kad mieste ne
būtų išsišokimų ryšium su Ha-
loween. Kaikuriuose kituose 
miestuose, kaip St. Charles 
miesto vadovybė iš anksto pa
rūpino vaikams dažų ir paskel
bė konkursą — kurie gražiau 
išdažys langus, gaus premijas 
Haloween vakarą, kad vaiką, 
netriukšmautų gatvėse, ruošia 
mas jiems didelis parengimas 
premijų dalinimas tame St 
Charles mieste. 

Sugavo plėšiką 
Harvey Campbell, 29 m., gy 

venas 3431 W. 53rd str., nuvy
ko į maisto krautuve 28 W 
VVashington ir kasininkei paki 
šo raštelį: "Atiduok pinigus. Aš 
esu jieškomas už žmogžudystę. 
Grąžink šį raštelį." 'Tuo pat 
metu jis ištiesė revolverį, kurs, 
kaip paskui pasirodė, nebuvo 
tikras, o tik vaikų žaislas. Ka
sininkė jam, padą ve $55. Kai jis» 
apleido parduotuve, jį ėmė vy
tis du tarnautojai, prie jų pri
sidėjo dar laikraščių išnešioto
jas. Piktadarį sugavo ir atidavė 
policijai. 

Bausme už paliktą vaiką 
Patrieia McDonald, iš Okla-

homos miesto, Chicagos Dear-
born stotyje paliko 19 mėnesių 
dukrelę net ištisas 3 valandas 
nesugrįždama. Policiją kūdik; 
nugabeno į šv. Vincento našlai-
tyną. Kai po trijų valandų su-

Bandys sirenas 
Nuo lapkričio mėnesio Chica-

gos Civilinės Apsaugos organi
zacija kas savaitę bandys lėk
tuvų pavojaus sirenų veikimą. 
Sirenos išduos garsą nustatytą 
savaitės dieną ir valandą, apie 
ką bus pranešta. 

Slaugymo kursai 
grjžo motina, ji sakėsi, kad bu 
vusi išėjusi tik miesto pažiūrė-' 6 1 6 Q P r i n c e t o n / p i r m ^ i e ^ ' a t > 
ti. Ji grįžtanti traukiniu aplan-, d a r o s l a u g y m o k u r s u g > k u r i e 
kiusi savo vyrą, kurs esąs Day-t t c s i s v i e n e r i u s m e t u s . Priima-
tono, Ohio kareivinėse. Policija; m i v y r a i l r m o t e r y s n u o 1 7 i k i 

darbai reikalingi ypatingo at
sargumo. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNlVERSmCTO, 
i nuorganizuotas „Draugo" bendra-
į darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
ir kit. organizacijoms. Paskaitos 

tą moterį sulaikė. 

Sudegė saldainių fabrikas 
Didelės, tamsios liepsnos kilo 

55 metų. Mokslas nemokamas 

MIRTINAI UŽSIMUftO 
Jurgis H. DeSmet, 26 m , £y-

į padanges, kai gaisras sunaiki-, v c n ą g 7949 Y a t e g > cV.icagoje 
no Sisco-Hamilton Candy Cc. u ž t a is inėjo plyšius tarp plytų 
514 S. Loomis, Chicagoje. Dvi 
valandi ugniagesiai kovojo, 
stengdamiesi išsaugoti apylin
kės pastatus nuo ugnies. De
gančių saldainių sunkūs ir šals-
telėjanti dūmai užpildė plačią 
apylinkę. 

Mobilizuos daugiau vyrų 
Chicagos spauda praneša, 

kad ateinančiais metais beveik 
kiekvienas sveikas vyras gali 
būti pakviestas tam tikrą laiką 
praleisti karinėje tarnyboje, ne
paisant ar jis bus nu šeima, ar 
studentas. 

Princeton Vocational School, ^ J ^ S S t į d l 8 k u ^ ° * ^ ^ 
Direktorius: 

Kan. V. Bagdonavičius, MIO. 
Koordinatoriui: 

Prof. J. A. Zvetina 
• 

3334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
Paskaitos vyksta antradieniais 

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

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

T. J. Vai&nys, S. J. skaito tema: 
spaudos tarnyba šeimai. 

Spalio 30 d. 7 v. 30 min. vak. 
rėžis. J. Blekaltls skaito tema: 
Teatro temomis. 

Lapkričio 4 d. 6 v. 30 min. G. 
Galva skaito tema: Propagandos 
esmė. 
' Lapkričio 4 d. 7 v. 30 min. K. 
Žoromskis skaito tema: Paveikslo 
vaidmuo laikraštyje. 

Lapkričio 6 d. 6 v. 30 min. kuo. 
V. Basanavičius, MIC, skaito te
ma: Spaudos tarnyba žmonijos 

v i *M M i i i* D n n u i 1 vienybės sąmonei ugdyti. 
b i fibYb l-ABIJUNAb Lapkričio 6 d. 7 v. tJO min. C. 
2146 SO HOYNE AVE. Grincevicįis skaito tema: Tarp-

Tel. VIrginia 7-7097 tautiniai žodžiai. 

vieno namo'mūre. Nukrito nuo 
trečio augšto ir mirė nuo vi
daus sužalojimų. Už dviejų sa
vaičių jis rengėsi vesti, šitokie 

kį*B ••>••• I — I ., — ••—•! — I I . . • • • • • ! » ! • • • • - - I I • 

PARDUODAME ANGLIS £R 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKRAUSTOME BALDUS 

Patarnaujame gerai ir pigiai 

Dundulis. Režisuoja autorius. J u s (Patch) sūnus buvo parvy-

X Muz. B. Jonušas, Vyrų 
choro dirigentas, kuris ruošte 
chorą koncertui š. m. lapkričic 
15 d., gavo įspūdingą laišką i? 
buvusio "Dainavos" ansamblk 
valdybos pirmininko Ed.Dani-
liūno, kuris šiuo metu gyvena 
Londone. Kanadoje. Tarp kitkc 
jis rašo: "Savo alkį norėčiau 
apmalšinti nors lietuviškųjų an 
samblių, chorų ir solistų įdai 
nuotomis plokštelėmis, bet ir 
šių kažkodėl negalima iš niekur 
sulaulfti, negalima priprašyti 
kad kas įdainuotų." Jis ilgis 
gero choro, kuriame labai no 
retų dainuoti ir sako, kad "kiek 
vienas choristas savo dalyvavi 
mu lietuviškame meno vienete, 
ypač chore, tuo pat neša ir di 
dėlę auką ant lietuviškojo au 
kuro, tiek laisves kovos, tiek 
atliotuvinimo bare ir užsitar
nauja mūsų visų padėką ir pa
garbą." 

X Mečislovas Razgaitis, ba
ritonas, atvykęs iš Brooklyn. 
N. Y., į Chicagą, apsistojo pas 
brolį Stasį Razgaitį, 2418 So, 
Halsted. Jis yra studijavęs pas 
operos solistą a. a. prof. Iva
nauską. 

X J. Blekaltls, vienas vėles
nes kartos režisierių, rengiasi 
oersikelti į New Yorką. Jis Chi-
"agoje yra atnaujinęs keletą 
inkstyvesnių savo pastatymų 
("Svetimas plunksnas", "Ta-
namąjį Ligonį", "Raketą į m§-
nulį") ir davęs 2 naujus pasta
tymus: "Živilę"* ir "Anna 
Christie". Blekaičiui išvykus, su 
"hieagiečiais teatralais lieka 
iirbti šie režisieriai: S. Pilka, 
\ . Rūkas ir V. Valiukas. Pa
starasis tremtyje yra gražiai 
užsirekomendavęs didesniais pa
statymais, kaip "Atžalynas", 
"žvejai", šeštame aukšte". 

X Chicagos augštesn. litua
nistikos mokykloje šį šeštadie
ni, Visų šventųjų dieną, pamokų 
nebus. Mokslas šioje mokyklo
je jau gerokai pažengė priekin, 
fačiau, esant vietų, priimami 
^ar ir nauji mokiniai. Visų tėvų 
oirmutine pareiga rūpintis savo 
vaikų lietuvybe. 

X Ona PiežienS, Stasio Pie 
*.os, Chicago Herald American 
"eliginio skyriaus redaktoriaus 
*.mona, soprano, lapkričio 16 d, 
3 vai. vak. dainuos T.T. Mari
jonų Chicagos Apskrities Ben
dradarbiu Draugijos 25-rių me
tų sukakties bankete šv. Jurgio 
oarapijos salėje. 

X Moterų klubas, veikiąs šv. 
Turgio parapijoje, įtaiso para-
oijinei mokvklai naujas rašo
mąsias lentas, kurtos kainuos 
keletą tūkstančių dolerių. Klu
bo dvasios vadas yra kun. A. 
Valančius. 

X Chicagos Lietuvių Tarybos 
3usirinkimas, kuris turėjo įvyk
ti lapkričio 1 d., dėl tam tikrų 
priežasčių nukeliamas į kitą 
ještadienį, lapkričio 8 d. 7:30 
vai. vak., "Sandaros" salėje. 

kęs pas tėvus praleisti 10 die 
nų atostogų iš Malden oro ba
zės, Missouri. Jis spalio 26 d. 
išvyko į naują postą Ellington 
oro bazėn, Texas. 

X Mildai Butkienei; 4012 
Archer ave., Šouthtown ligoni
nėje buvo padaryta sunki ir 
pavojinga operacija. Ligonės 
sveikata gerėja, ji jdu yra na
mie. 

X Patriotinę dainą, kurią su
kūrė muz. B. Budriūnas, o žo
džius parašė poetas St. San
tvaras, girdėsime vyru. choro 
koncerto metu lapkričio mėn. 
15 d. x 

X Dellai Kalvaltienei spalio 
22 d. padaryta akies operacija. 
Ji dabar yra Presbyterian ligo
ninėje, 1753 W. Congress, kam
barys 205. D. Kalvaitienė yra 
stambi rėmėja kilnių darbų. 

X Tėvų Marijonu Rėmėjų 
35 skyr. rengia gruodžio 9 d. 
3 vai. p. p. bingo party pirm. 
Mrs. A. Skrabutienės namuose, 
2439 W. 45 pi. 

X Peter Nover Neverauskas 
tris mėnesius lankėsi įvairiose 
Amerikos vietose. Dabar po ke
lionių grįžo į Čikagą. Mr. P. 
Nover gyvena 949 W. 69 St. 

X C. Deveikio knyga apie 
patirtus įspūdžius Japonijoje 
antrojo karo metu greitai išeis 
iš spaudos. 

X Chicagos paštui išvežioti 
naudojami septyni helikopte
riai (lėktuvai — malūnspar
niai). 

Chicagoje siaučia banditai 
Nubaudė šokėją 

Už nesilaikymą padorumo 
taisyklių sceneje Calumet City 

Septyni maskėmis prisidengę j šokėja Hope Clark teisėjo nu-
banditai trečiadienio naktį įėjo bausta $25 ir atlyginti teismo 
į Austin Jewish Community išlaidas. 
Center, 16 S. Central ir apiplė
šę ten buvusius 150 žmonių, at
imdami pinigus, brangenybes, 
vertingus kailinius, iš viso pa
darydami nuostolių gal apie 
$40,000. Banditų vadas nutrau
kė telefoną, į parengimą susi
rinkusiems 150 žmonių įsakė 
sugulti ir atiduoti visas bran
genybes. Parengimas buvo su
organizuotas labdaros tikslais. 

• Taupumas — dorybė. Tau
pus žmogus vartoja moderniš* 
kiaušius' įrengimus ir priemo
nes. Įsigykite rašpmąją ir skai
čiavimo mašinėlę pas J. Karvelį, 
3249 S. Halsted St. Tel. DA 6-
1136. ' • .» 

Mirtis pereinant kelią 
Gus E. Burman, 59 m., 648 N. 

Clark, ėjo Bkersai gatvę ties 
Clark ir Erie sankryža. Čia jį 
mirtinai užtrenkė tramvajus. 
Konduktorius aiškina, kad ve
lionis praėjo užpakaliu kito 
tramvajaus ir vairuotojas ne
galėjo pamatyti, kaip jis staiga 
pateko tarp bėgių. Pralindimas 
užpakaliu ar priekiu tramva* 
jaus didelio judėjimo gatvėse 
yra labai pavojingas. 

Penkis kartus Chicagos 
meras 

Carter H. Harrison, dabar 
jau sulaukęs 92 m. amžiaus, 
yra buvęs penkis kartus Chi
cagos meru. Jį ištiko nelaimė: 
buvo pasirėmęs automobilio. Te 
nepastebėjęs vairuotojas pra
dėjo važiuoti ir Harrison par
kritęs ant Šaligatvio nusilaužė 
ranką. Taksiu buvo nugabentas 
į Parkway viešbutį, 2100 Lin
coln Park West, kur jis gyve
na. 

T ū k s t a n t i n e E i senhower iu i 
Chicagos mokytoja Alice 

Brazda, 38 m., gyvenanti 3951 
Wilcox, pasiuntė į Eisenhowerio 
rinkimų centrą New Yorke 
$1,000, pareikšdama, kad ji no
ri, jog būtų išrinktas Eisen-
howeris, kurs kraštą apsaugo
siąs nuo karo. Ji pati per me
tus teuždirba $2,700. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Genį vartotu mašinų 
mipi jįintom kainom 

1051 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
\ Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflow $1195.00 
1948 BUICK 4 dr. . . $1095.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door $995.00 
1948 STUDEBAKER 

4 door $875.00 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $045.00 
1947 BUICK Super 

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

Lfliayette 3-2022 ' 

KURIE YRA PIRKĘ Iš BUDRIK0 YRA PERSITIKRIKT. 
KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS Už 

NEBRANGIAS KAINAS! 

f 
i 

3 Šmotų miegamojo kambario setai $100.00 
5 šmotų Chrome Dinettes $50.00 
7 šmotų Dining Room setai $100.00 
2 šmotų Parlor setai, po $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Couch — Dienos Sofa $50.00 
Vatiniai matrasai, po .' $10.00 
Springsiniai matrasai, po $20.00 
9x12 karpetai, po $29.00 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $8.50 
Stalavos lempos po • $4.00 
Aslos lempos po • $900 
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 H?S'2S 
Mažutės radijos po • %\9.W 

LENGVCS I8MOKIUIMAI, BE NUOftŲUČIO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių ' : , . . . • $89.00 
Angliniai pečitf, 4 kambarių . , $89.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui > $89.00 
Balti grizinki pečiai, virimui $69.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui . . . $89.00 
Indų plovimui mašina — nupiginta . ; . , . . . . .#• $200.0( 
Angliniai pečiai po 

$20.00 
Budrikas parduoda rakandus visu žymiausių aacionaliai skel

biamų firmų išmokėjimai!*, be nuošimčių, trumpam laikui. 
JOSMI F. M U K , lncorporatcd 

3241 South Halsted Street Tel. Vlctory 2-9542 
Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki vėlumos. Nedaliomis — uždaryta. » • 
Sudriko Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 

nuo 6 iki 7 vai. vakaro Iš stoties WHFS, 1460 kllocycle* 

4 H K A.L.R.K. LABDARIŲ 33 čias SEIM Rii 
•M 

'•'•VIJ* ( , 

š. m. lapkričio 2 d., l ą valandą po. pietų 
—— 

^ : 

Pamaldos 10:30 v. ryte. Seimo dalyviams šv. Mišias atnašaus kan. J. Paškauskas 

Seneliii Prieglaudoje. Holy hmnk \*\h O r i a n d P k., 
11 linois 

Senelių Prieglaudos koplyčioje. Visi kviečiami į seimą — turėsite progą pamaty
ti Senelių Prieglaudą. 4 Seimo omisija 

• 
RE 

•• 
. 

/ 

' 
v ' 

• 
< 

file:///ntano

