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Jono Šimkaus širc 
e vienas jo rašinys nepatinka I 
olševiko išdidumas dar nesunai 
Tarybinių rašytojų draugijos 
irnale „Pergalė" (Nr. 6) at-
ausdinta Jono Šimkaus apy-
ka „Barsukai". Apsakymas 
a nukreiptas prieš „buožių ir 
akcinės dvasininkijos pasiprie 
įima kolūkiniam sąjūdžiui". 
:rodo, kad šį kartą J. Šimkus 
ovietinio rojaus ir laimėjimų" 
crovę tiek ryškiai ir vykusiai 
vaizdavo, kad ji stipriai išva-
jo ne tik Tiesa, bet ir Lietu-
s komunistų partijos septin-
3is suvažiavimas. 
K. Jurėnas, Tiesoje (Nr. 200) 
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Įtindamas J. Šimkų, rašo: „Jo Tau, 
rašomame rajone šeimininkau 
reakcionieriai vienuoliai ir ku 
?ai, darbo valstiečiai yra tiek 
ulikę, kad klusniai jiems ver-
uja, moka jiems duoklę, ne
prastai jų bijo. O tarybų vai 
os organai ? Jeigu patikėti au 
•iumi, tai šiame rajone tary-
įių žmonių iš viso nėra. Jokio 
tyvo, jokių tarybinių žmonių, 
pgi eilinių komunistų — auto-
s nemato. Jis nemato rajone 
irotojų už partijos politiką ir 
nu vaizduoja visus tarybinius 
jono darbuotojus kaip tarybi-
\ įstatymų laužytojus. Auto-
s neranda rajone nė vieno 
munisto, kuris keltų balsą 
eš tamsybininkų įsigalėjimą, 
eš tarybinio teisingumo laužy 
s... Autorius taip vaizduoja 
lėtį, tarytum aprašomam ra-
e reakciniai vienuoliai yra 
iresni už tarybų valdžios or
ius'*. 
Bolševikų partija reikalauja 
rašytojo, kad jis vaizduotų 
ybinius žmones tokius, kokie 
turi būti ir koikie jie neturi 
i" (mūsų pabr.). Toliau Ju-
as klausia: „Kaip galėjo at-
kti, kad autorius parašė tokį 
eisingą apsakymą? Atsaky-
s tegali būti vienas: autorius 
>ažįsta gyvenimo ir nenorė
jo rimtai išstudijuoti... Prieš 
'į laiką drg. Šimkus buvo kri-
nojamas už tai, kad jis barė 
ną jauną rašytoją, demaska-
lį spekuliantą. Autorius tada 
įė tezę, jog praeities liekanų 
sų gyvenime nėra reikalo 
zduoti, nes, esą, tai priešta-

iešas laimi 
Korėjos fronte 

IEOULAS, lapkr. 3. — Ko-
Kumhwa miesto šiaurėje už 

nų grandinę, kurioje yra ir 
•ikampio" kalnas, tebevyks-
nemažėjančiu įtempimu, nes 

kontroliuos tas augštumas, 
saugiausiai jausis visame 

nto centro ruože. 
Trikampio" viršūnę tebelai-
priešas, už ją nuo spalio 14 
paaukojęs apie 11,000 karių 
eistais ir žuvusiais. Sąjun-
inkų (pietų korėjiečių) au-
irgi didelės. 

Calnų šlaituose apsikasusių 
ų jieško ir aviacija, bet ją 
veikino priešo priešlėktuvi-
artilerija, kas jau buvo tikra 
igmena, nes ikšiol su priešo 
sšlėktuvine apsauga taip ar-
ronto nebuvo susitikta. 

omi vokiečių 
demonstracija ' 

PRANKFURT, lapkr. 3. — 
ilguma Vokietijos laikraščių 
usdina atskirų piliečių laiš-
i su pasisiūlymais praleisti 
ledas kalėjime, kad tam pa-
m laikui pas savo šeimas bū-
paleisti dar kalėjimuose te-
ą vadinami karo nusikaltė-
. Sąjungininkų žinioje esan-
ose kalėjimuose V. Vokieti-
5 esą dar 550 minėtos rūšies 
inių. 
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Jis maištauja 
Maskvos padlaižiams.— 
ikino lietuviškos širdies 
a socialistinio realizmo dės
is. Tai buvo, žinoma, drg. 
[aus rimta klaida, nes vaiz-
i mūsų gyvenimą be kovos 
i praeities liekanas — reiš-
škraipyti tikrovę, reiškia pa 
nauti kaip tik toms praei-
liekanoms". 

>abar drg. Šimkus, matyti, 
si į kitą pusę ir vaizduoja 
us, neribotai šeimininkau-
us mūsų gyvenime". 

ugokis Šimkau, kad nepa-
um į dar didesnę nemalonę, 
matyt, nesiseką bolševi-

i tarnauti, nes motinos tau 
i širdis tebėra lietuviška, 
>s tylaus šnabždėjimo nega-
3lopinti nė tavo bolševikiš-
naberija. 

alinių sukilimai 
>LUMBUS, lapkr. 3. — Vos 
baigėsi sukilimas Illnois 
ybės kalėjime, už kelių va-
i sukilo apie 2,500 kalinių 
valstybės kalėjime Colum-

mieste. Sukilimas prasidė-
ikarienę pavalgius. Girdi, 
savaitę buvę maitinami tik 
mis, tad sukilo reikalauda-
sresnio maisto ir geresnės 
i tarnybos. Sukilėliai buvo 
triukšmingi: padegė kalė-
7 vietose ir sunaikino kas 
ir lūžo. Nuostoliai siekią 

lilioną dolerių. 

»gono valstybės kalėjime 
i mieste irgi buvo sukilusi 
J kalinių todėl, kad norėjo 
rienei bulvių, o gavo maka-
j su sūriu. 

Šium su tais sukilimais 
>si klausimas: ar ne per-

geras gyvenimas kalėji-
e? 

>reaas bijo 
grįžti namo 

RYŽIUS, lapkr. 3. —Pran-
spauda skelbia, kad kom-

jos vadas Thorez šį rudenį 
įsijos negrįš (jau 2 metai 
asi kaip jis ten gyvena), 
buvo kompartijos politbiū-
skelbta, nes Stalinas numa-
kad Thorezas gali už grotų 
rti. Mat, vyriausybė papra-
irlamento leisti areštuoti 5 
mistus atstovus, jų tarpe 
Duclos, pavaduojantį Tho-
Kadangi pastarųjų nusi

imi padaryti vykdant Tho-
įsakymus, tai Maskva ne-
ja, kad ir Thorezas būtų 
ptas, jei tik jis atsirastų 
fciuje. 

( 
i M 
tum 
lašo 

*Fr 
Poi 

priei 
betų 

gand 
galyl 
ti E 

Jrieči 
kas 
jie 
išėju 
JAV 
Voki 
būtų 
savy 
tai t 
ta n 
mija 
jos r 
ras ] 
yra 
cūzij 
vieni 
dovy 
char 
riuoi 
vaiz( 

Di 
teise 
ma 
nega 
man< 
be 
nors 
ria š 

visai 
geri* 

LIAUSIU 2INIŲ 
Ryt išrinktasis prezidentas gaus 
imą siųsti savo asmeninį atstovą 
"ariami užsienio politikos klausin 
Istybės departamente. 
Angliakasių unija ir kietųjų ang 
naują darbo sutartį — pakeliam 
Tokio pat pakėlimo nepatvirtini 
sija minkštųjų anglių kasėjams, 
\ymo. 
Kovos Korėjos centro ruože valo. 
lankia kryptimi — nepajėgta a 
toliese priešas užvaldė dar ir Rui 
sąjungininkų gynybos sistema ce\ 
Vakar Kroatijos sostinėje Zagr 
mistų partijos suvažiavimas, A 
ešimą apie praeitį ir ateitį. Mam 
Maskvos nepriklausančių komuni 
viduje diktatūros panaikinimą n< 

Ualija įteikė Jugoslavijai naujų \ 
Dabar jau aišku, kadvakariečią 

ryti nors kiek nuolaidų. Tito pi 
is daugiau dolerių. 
Baigdamas rinkiminę kampaniji 
taiką, ūkininkams augštas kaina 
\vmus ir darbą, pensininkams pei 
gą administraciją. 

i i i r t* 
CHICAGO, ILLINOIS, PIRĄ 

liubernatoriutt Stevenaon, valstybės 
enard kalėjimą kaliniu sukilimo m 
as pasiduoti buvo įvykdytas — si 
ir turto sunaikinimo. 

ancuzai griauna E 
prieškarinių pol i t ikų prakal i 
>ARYŽIUS, lapkr. 3. — Po prie 
3 Europos armiją pasisakė ir pr 
rįs kad ir kiek šešėliu padengtą h< 
[vaila manyti, — sako Wey-
t, — kad Vokietijos karinę 
be galima saugiai suvynio-
uropos armijoje." Kai vo-
ai gaus lygias teises, nie-
nebegalės garantuoti, kad 
nesiginkluotų. Vokiečiams 
s iš Europos armijos, nė 
nė Anglija neskelbs karo 

etijai. Jeigu vokiečiai 
taip kontroliuojami, kad 

stoviai pajudėti negalėtų, 
okios padėties vokiečių tau-
icpakęs. Taigi Europos ar-

negali išgelbėti Prancūzj-
įuo Vokietijos grėsmės. Ant-
priekaištas Europos armijai 
tas, kad ji suskaldys Pran-
jos kariuomenę pavedant 
i jos dalį tarptautinei va-
bei ir atimant jai .tautinį 
akterį. Toks prancūzų ka-
menės žalojimas esąs neįsi-
iuojamas. 

aoti dabar Vokietijai lygias 
s su Prancūzija nesą gali-
— tokio kąsnio prancūzai 
,lį praryti. Weygand tebe-
o, kad Europa neapginama 
Prancūzijos vadovavimo, 
ir vokiečiams jis dar ski-

iokį tokį vaidmenį. 

Europos armija Prancūzijai 
nepriimtina — būtų buvę 

tu, jei būtų sudaryta Vo-

SANTRAUKA 
dabartinio prezidento pa-

i į visus posėdžius, kuriuose 
įai. Ryšininkas galės įsikur-

lių kasyklų savininkai pasi~ 
as atlyginimas 1.90 dol. die-
o Atlyginimų StabiUzavimo 
bet tikimasi klausimo pers-

vr plėtojosi sąjungininkams 
tsiimti „Trikampio" kalvos 
įsel kalvą. Pavojuje atsidūrė 
ntro ruože. 
ebe prasidėjo Jugoslavijos 
iandien maršalas Tito daro 
ima, kad ragins organizuoti 
Istų internacionalą. Jugosla-
miaukiama. 
pasiūlymų Triesto klausimui 
ms nepasisekė priversti Tito 
*adeda šantažuoti, reikalau* 

Ii gen. Eisenhoioeris pąža-
s, darbininkams didelius at-
mjas, visiems piliečiams są-
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\ policijos šefo lydimas, ateina jg 
lalšinti. Jėga paremtas ultima-
ukilimas likviduotas be kraujo T̂  
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L 
tijos, Prancūzijos, Anglijos 
kitų tautinių armijų koalici-
Atląnto paktd sąjungos va-
ybėje, Prancūzijai skiriant 
trinį vaidmenį. 
Veygand mano, kad prancū- ^° 

nekariaus, jei vakarai pra-
ų preventyvinį karą prieš 
siją. Jis pats tokiam karui 
•ritariąs. Kai Vakarai kari-
galybe susilygins su Rusija, 
Dradės dainuoti kita gaida— 
no VVeygand. 

krainu Bandera į®w 

sisake vadovybes 
FRANKFURT, lapkr. 3. — 
rainiečių nacionalistų spau-
tremtyje praneša, kad gar
is ukrainiečių nacionalistų 
las (Ukrainoje ir šiapus ge
nės uždangos) Stepan Ban-
a, vadovavęs ikšiol ir ukrai-
5ių partizanų kovai prieš ko-
nistus Ukrainoje ar jos pašo-
e, šias pastarąsias pareigas 
davė kitam asmeniui, esan-
m anapus geležinės uždan-
, nes laikų rimtumas reika-
jąs, kad Ukrainos laisvės 
roms būtų vadovaujama iš 

rčiau. Bandera pasilieka lais 
ame pasaulyje gyvenančių 
'ainiečių nacionalistų vadu. 
tideros būstinė laisvajame pa 
įlyje yra slepiama. 

irnalistai moko 
būsimą prezidentą 
5EOULAS, lapkr. 3. — Apie 
karo korespondentų Korėjo-

atsiuntė vakar gen. Eisenho-
riui ir gub. Stevensonui tele-
tmas, įspėdami nežaisti tvir-
imais, kad jau netoli laikas, 
la P. Korėjos kariuomenė 
ės viena aptarnauti frontą. 
teigia, kad pietų korėjiečiai 

riai yra padarę didelę pažan-
tačiau dar daug ko trūksta, 

i jie galėtų savystoviai ka
uti. Jei kas užsimanytų pa
nti Korėjos frontą korėjie-
is, padarytų klaidą, kuri baig 
i katastrofa. Geresnio pasi-
navimo komunistam nebūtų 
laryta. 

> Cheju saloje, kur laikomi 
kai karo belaisviai, partizanai 
legino elektros stoti. 

si; 
ai 
iš^ 
ka 
at 

Sl( 
tu 
ty 
vis 
19 
les 
ti. 
ko 

Ai 
sy 
da 
iže 
be 
mi 
25 
Ai 

do 
Dc 
kc 

zo 
rį 
kc 
bii 
JI 

bė 
la: 

no 

Be 
Bi 

Te 
50 

•^m^t M M « 

>VRMBER) 3, 1952 

Nylo Dukterys 
laimėjo partiją 

KAIRAS, lapkr. 3. — Egipto 
gražuolė Dori a Shafik į savo 
kovų istoriją už moterų civili
nes ir politines teises įrašė lap
kričio 1 d. žymų laimėjimą — 
jos vadovaujamą Nilo Dukterų 
sąjūdį vidaus reikalų ministras 
pripažino veikti galinčia politi
ne partija. Tai yra moterų sąjū
dis, siekiąs lygių teisių mote
rims ir norįs ištrinti is galvų 
deją, kad moterų vieta tik ha
reme. 

Organizacijai veikimo teisės 
aripažinimas dar nereiškia, kad 
noterų teisės jau padidintos, 
3et prancūzų Sorbonoje rųoks-
us baigusi Shafik tikisi, kad 
^eformoms palanki gen^Nagu-
b vyriausybė suteiks moterims 
)alsavimo teisę dar prieš atei-
įančiais njetais numatomus 
mrlamento rinkimus. Ji tvirti-
ta, kad gen. Naguib pažadėjęs 
ą klausimą svarstyti rinkimų 
statymą pataisant. 

[švykštas britas 
nepriėmė notos 

TEHERANAS, lapkr. 3. — 
švykstančiam britų atstovui 
3ersijos premjeras Mossadegh 
torėjo įduoti parvežti dar vieną 
lotą, bet britas dokumento ne-
>riėmė. Pranešdamas apie šią 
>rito demonstraciją, Persijos 
ižsienio reikalų ministras pas
kelbė ir nefteiktos notos turinį, 
tfossadegh dar kartą bandė 
>raneati britams, kad jie kalti 
lėl nęsųsitarimo bendrovės tur-
o nusavinimo ir naftos konce-
lijos nutraukimo reikalu. Britai 
LUtomobiliais ir sunkvežimiais 
švyko į Iraką, palikę britų rei
kalų atstovavimą Šveicarijos 
itstovybei. 

*ekų ūkininkai 
Į k a u š i * drabužių 

LONDONAS, lapkr. 3. —Pra
hos radijas praneša, kad Čeko-
lovakijos ūkininkai iki Kalėdų 
uri pristatyti valstybei nusta-
ytus javų, bulvių, vilnų, linų ir 
isų kitų produktų kiekius, jei 
953 metams nori gauti korte-
ss drabužiams ir avalinei pirk-
i. Neišpildę įsakymo, drabužių . 
:ortelių negaus. 

Mažesnes išlaidbs 
LONDONAS, lapkr. 3. — 

Lnglijos konservatorių vyriau-
ybė per metus panaikino 10,000 
larbiečių pristeigtų valstybės 
Sdo apmokamų tarnybų ir šia 
•ei kitomis taupymo priemonė-
nis sumažino valstybės išlaidas 
152 mil. dol. Pragyvenimas 
Anglijoje pamažu brangsta. 

• Indijai suteikta dar 38 mil. 
lol. technikinės pagalbqs vardu. 
)ovana, žinoma, yra iš Ameri-
:os. 

• Indonezija rengia naują re-
oliuciją Korėjos klausimu, ku-
į dabar diskutuoja JT politinė 
:omisija. Turinys dar neskel-
»iamas. Jau yra tuo klausimu 
AV ir Rusjjos rezoliucijos. 

• Acheson neliksiąs valsty
bės sekretoriumi ir Stevensonui 
aimėjus. 

i 

Kalendorius 

Lapkričio 3 d.: Vėlinės. Se-
tovės: Auktumas ir Judrė. 

Lapkričio 4 d.: šv. Karolis 
loramėjus. Senovės: Arūnas ir 
tateika. 

Oras Chieagoje 
Apsiniaukus, žymiai šalčiau, 

temperatūra pakilsianti tik iki 
iO laipsnių. 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:43. 

Prioe 5 cente 

Jungtinėm Tairl 
SALOMĖJA NAI 

Mūsų speciali korespondt 

JUNGT. TAUTOS. — JAV, 
prezidento rinkimai ne tik su- i 
kaupė visos Amerikos dėmesį, i 
bet ir Jungtinių Tautų darbui j 
padarė įtakos. Korėjos klausi
mas, kurio anksčiau nebuvo ma
nyta čia svarstyti tol, kol paaiš
kės rinkimų rezultatai, o nuo to 
ir visa JAV užsienių politika, 
nesulauks sprendimo prieš rinki 
mus. Daugumos nuomone, iki 
lapkričio 4 d. čia nesitikima nie-
go gero pasiekti. Dėlto ir visuo
tino susirinkimo pirmininkas 
Pearson laikinai išvyko Kana-
Jon ministerio pareigų eiti, o 
Anglijos Edenas ir Prancūzijos 
Schumanas bei daugelis kitų 
/alstybių užsienio reikalų mi
nistrų teatvyksta čia tiktai apie 
lapkričio 7 d. 

Jei kinai nesutiktų... 

Korėjos klausimas buvo pra-
lėtas svarstyti po gana ilgai už
rukusių diskusijų dėl abiejų Ko 
rėjų atstovų pakvietime* prie po
sėdžių stalo. Vakariečiai nurun
gė sovietų bloką. Net 54 balsais 
Drieš 5 nubalsuotas, Pietų Ko
pėjos užs. reikalų ministras užė
mė savo vietą. Tuo tarpu šiaurės 
Korėjai, kaip agresorei, čia ne
atsirado pritarimo, nors Višins
kis, lenkas Skrzesezewski, gu
las Kisielev ir kiti visaip aiški-
10 ir ją vadino „Amerikos impe
rialistų karo auka". 

Pirraon ugnin išėjo Dean Ache 
3on, Korėjos klausimą susirinki
me patiekdamas paeiliui: kaip 
buvo Kairo konferencijoje 1943 
m., kaip komunistai pradėjo 
įgresiją ir kaip pagaliau po 15 
mėnesių paliaubų derybų viskas 
Ažlūžo dėl karo belaisvių grąžini 
no. 

Jis pasiūlė JAV ir 20 kitų vals 
:ybių parengtą rezoliuciją, ku-
*ioje kviečiama prie garbingų 
jaiiaubų užbaigiant karą Korė-
oje ir paliekant karo belais
viams laisvą apsisprendimą grįž 
:i į namus. Pagaliau kreipiamą
jį į komunistines Kinijos ir Ko-
"ėjos vyriausybes, prašant su
stabdyti tolimesnį kraujo pralie-
imą, priimant sutartį dėl,karo 
>elaisvių. 

Ypač dėl paskutinio punkto 
»sama nemažo netikrumo, nes 
nažosios valstybės labai susi-
•ūpinusios, ką JAV darytų, jei 
komunistinė Kinija ir Korėja at
neštų tą Achesono paliaubų kvie 
imą. Skaitomasi su ta galimy-
)e, jog JAV turės bėdos su Jung 
inėmis Tautomis, kad jos JAV 
r toliau įgaliotų tęsti akciją Ko-
•ėjoje. 

Jei mažesniosios valstybės ir 
susilaikytų balsuojant JAV re-
;oliuciją, tai, kaip čia manoma, 
ristiek apie 38 balsai susirink-
;ų. 

,^.ukos" prašosi prie stalo 

Tuo tarpu dvi pagrindinės Ko-
•ėjos karo dalyvės, to karo tal
kininkei Sovietų Rusijai diktuo-
ant, ir vėl prisiunčia po kable-
jramą, jau kelintą iš eilės. Vie-
la jų pasirašyta Kinijos „liau-
iies respublikos" užs. reikalų mi 
įistro, kuris prašosi priimamas 
lalyvauti, kai bus svarstomas 
TAV įneštas bakteriologinių gin 
rių tyrimo klausimas. Ministras 
lako, jog šis klausimas darbo-
varkėn įtrauktas „JAV priver-
us", bet jei taip, tai, esą, būti-
tai kvieskite mus, nes mes ge-
•iausiai įrodysime. Girdi, mūsų 
;monės savo kailiu tuos ginklus 
>atyrė. Jeigu gi nebūsime pa
kviesti, tai jūsų nutarimai mums 
tegalioja. 

Beveik tuo pačiu laiku ir tuo 
)ačiu stiliumi parašytą kable-
framą prisiunčia ir Korėjos 
,liaudies vyriausybės" užsienio 
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, reikalų ministras. Ir tie jau pa 
! sirengę įrodinėti, jog amerikie 
čiai juos tais bakteriologiniai! 
ginklais užpylę ir reikalauja, ka( 
būtų pakviesti liudininkai. Bei 
tos telegramos jokios reikšmė! 
neturės, nes sprendimai komite 
te tuo reikalu jau padaryti anks 
čiau: tie, kurie kariauja su JT 
negali kartu sėdėti už vieno sta 
lo su savo kruvinomis rankomis 
Šiuo tarpu nors tiek padaryta. 

Rusų vodka, prancūzų liežuvii 

Išklausęs Achesono kalbą, Vi 
šinskis buvo reikalingas šiokie 
tokio poilsio. Sako kiti, jkad ga 
ir su Maskva bus susisiekęs pei 
tą laiką. O kad tai užmaskuotų 
jis paprasčiausiai neatėjo į po 
sėdį. Bet tos dienos vakarą jii 
sumanė pabandyti pažvejoti su 
drumstame vandenyje. Į Sovieti 
JT atstovybės patalpas, Parį 
Avenue, New Yorke, jis pasikvi< 
tė vakarienės penkis Azijos ii 
Vidurinių Rytų valstybių atsto 
vus. Tai tie vadinami „neutralie 
ji". Su jais jis paketino pasišne 
kuČiuoti. Nors tai buvo laikomi 
paslaptimi, bet už kelių valandt 
visi kiti atstovai jau žinojo, joj 
gražioji Indijos ambasadorė, ži 
lagalvė Pandit, tenai vykstant 
kartu su Burmos, Pakistano, In 
donezijos ir Irano atstovais. B 
rusų, dar dalyvavę lenkai ir uk 
rainai. 

Išgėrus ir užkandus, pakil 
ūpas ir atsirado kalbos. Višina 
kis siūlė vodką ir... prancūz1 

kalbą. „Mano anglų kalba mer 
ka, kalbėkime prancūziškai! 
Tik visa nelaimė, kad jo didžioj 
viešnia Pandit prancūziškai ne 
mokėjo. Vėliau, atrodo, bus su 
sikalbėję, nors temos nuo Korė 
jos krypusios į meną ir kultūrą 

Višinskio „taika" 

Šitaip parengęs dirvą, Višins 
kis atėjo į saugumo ir politin 
komitetą su savo trijų vai. ir 4J 
min. atsakymu Achesonui. Irg 
papunkčiui nagrinėdamas save 
priešininko kalbą, jis viską ap 
vertė viršum kojom, faktus at 
sukdamas iš kitos pusės ir įro 
dinėdamas, jog JAV buvo agre 
šorius, o ne Šiaurės Korėja. 

Pabaigai jis pasiūlė sudaryt 
komisiją sutaikinti Korėjas 
Šion komisijon, anot jo, turėti 
įeiti tiesioginiai suinteresuoto! 
valstybės, įtraukiant ir Korėjoj 
kare nedalyvaujančias. General 
nės Ansamblėjos instruktuota 
komisija nedelsdama pradėti 
spręsti Korėjos klausimą jos si 
jungimo dvasioje, dalyvaujani 
ir patiems jos gyventojams. 

Iš tų šiaudų nebus grūdų 

Daugelis atstovų jau tuojai 
pat sukritikavo tokį sovietų pa 
siūlymą. Pirmoji Prancūzija su 
abejojo, tardama, jog sunku es* 
įsivaizduoti, kaip tokia komisija 
galėtų dirbti. O britų atstovas 
grįždamas prie belaisvių klausi 
mo, vistiek tvirtino, jog čia rei 
kia laikytis žmoniškumo. Dai 
daug kas turės progos išsikalto 
ti, ligi bus prieita prie galutinu 
balsavimų ir JAV prezidento rii 
kimų rezultatų. 

Daugumos manymu, Višins 
kio vaišės, o paskui toks len 
gvas Korėjos bylos likvidavimai 
yra tam tikras manevras, norin 
pasaulio akysna paleisti burbu 
\% kad toks klausimo sprendi 
mo būdas geresnis už JAV tai 
kos planą ir lengviau pasiekia 
mas. JAV delegacija betgi yri 
tos nuomonės, jog nieko iš to n< 
išeis, kaip nieko neišėjo ir Indi 
jos vyriausybei, prieš keletą mė 
nesių bandžiusiai su komunisti 
ne Kinija Korėjos klausimi 

{spręsti. 
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oįų šeimai augant 
Kad ir kažkaip bekalbėtume Amerikoje dak ta ras intership 

apie idealizmą bei kultūrinių1 at l iko Ravenswood ligoninėje 
vertybių pirmavimą prieš mate-; 1950 m. gale, po to buvo rezi-
rialines, reikia pripažinti, kad dentu St. George Hospital ir iš 
be pastarųjų ir pirmųjų kuri-j ten perėjo dirbti į "Industr ial 
mas nėra įmanomas. Be tvir tės- medicine". 
nio materialinio pagrindo kova 
nei dėl kraš to laisvės nei dėl 
kultūrinių vertybių išlaikymo 
nėra lengva ir sėkminga. 

Kad ir kažkaip siektum augš-
tai , vistiek reikia atsispirt i že
mės. Todėl kiekvienas lietuvio 
pasisekimas savarankiškam ir 
pelningesniam darbe tu r i būti 
su džiaugsmu sut inkamas. Juo 
daugiau mūsų išeis iš fabriko, 
juo mes stipresni būsim. Turim 
eilę savarankiškai įsikūrusių 
a r besikuriančių lietuvių profe
sionalų ir ypač gražų skaičių 
daktarų. 

Su džiaugsmu teko skai tyt i 
žinią, kad lietuvių gydytojų šei
ma padidėjo dar vienu daktaru, 
Pe t ru Kisielium, kuris neseniai 
ats idarė Cicero mieste savo 
ta ip vadinamą ofisą. 

Gabus gydytojas 

Naujasis dak ta ras gimęs ūki-

Visuomenininkas 
Nežiūrint r imtų studijų, dak

t a r a s buvo sut inkamas daugy-

SOVIETU MOKSLININKAI D»BA Charkovo teatr ia į institutą, di
dysis melagis tapo vienos mo
kytojų seminarijos dėfetytoju. 

Oficiali žinia iš Maskvos sa- įspaudą sako, kad nelaisvėje esąjCia ir buvo išaiškintas drąsuo-
ko, kad vietoa veterinarijos ą- dranabttąi ląhfri r*\*\ kada au-v|l$o akiplėšiškumas, 
kademijos mokslininkė Anna | silaukia prieauglio. I r čia nepa-j Na, jei panašių profesorių so 
Bomberg, norėdama išgauti iš • 
karvės daugiau pieno, laikė kar
vę net devynias dienas be van
dens. Toks gyvulio kankinimas 
ne t ik nepadidino karvės pie-
ningumo, bet dar dviem trečda
liais numušė. Ta pati "moksli
ninkė' ' dar bandė sovietinį mok
slą skiepyti ir elektros pagalba 
bei pilti vandenį į karvės vidų. 
Bet ir ta i da r ne viskas. Ki ta 
proga "drg" . Bomberg pumpavo 
karš tą vandenį ir terpentiną tie
siai į tešmenį. Mat, ta i vis pie-
ningumo didinimui. Sovietinis 
pranešimas visdėlto nesako, ar 
nelaimingoji karvė išlaikė vi 

mi rš ta pastebėti, kad tik nepa- 'vietų augštosiose mokyklose y-
prastai geros maskolių zoologi- r a ir daugiau, netenka stebėtis 
nes administracijos dėka gimė ir anksčiau minėtais "karvi-
naujasis drambliukas. niais" bandymais. A-is 

Gi "Komsomolslj;aja> Pravda" 
komjaunimo organas iškelia 
dar vieną, bene patį naujausią 
sovietinį atradimą, dėl kurio, 
atrodo, vakarai t ikra i nereikš 
jokių pretenzijų. Pasirodo, kad 

/ 

Japonijos konsulas 
Osamu Itagaki, Japonijos pir 

mas pokarinis generalinis kon
sulas, atvyko į Hong Kong už
imti naujo posto. Ken Ninomi-
ya, japonų konsulas Singapoore, 

Kryžius kalne 

didžiausio pasauly melagio gy 
yenama Rostove prie Pono. Be s a y o 

kitų melagysčių ir apgaulių, t a s * 
jaunuolis jau buvo net t r i s ka r t 
vedęs, bet nei sykio negavęs 
perskyrų. Vaizduodamas žymų 

D r . P . K i s i e l i u s 

bėję organizacijų ir ta i ne eili
niu nariu. J i s buvo 1940 m. 

ninko šeimoje, gimnaziją baigęs ' gtud. At-kų Sąjungos vicepir-
vienais penketais, medicinos m i n i n k u , 1943-44 m. ir 1949-51 

sus maskolinių nemokšų bandy-i l i teratūros kritiką, j is gavo dar
bą vienoje laikraščio redakcijo-mus. 

Taipogi, raudonųjų laikraš
čiai praneša, kad Maskvos 
Shango ir Molly zoologijos sode 
dramblių pora susilaukė 200 
sv. svorio įpėdinio. Raudonųjų 

je. Vėliau, jau j is tapo "inžinie
r iumi" ir kaipo toks, buvo pr i - lnio radijo, 
i gi tas į elektrinių laikrodžių fa
briką. Bet in čia jo "kar je ra" 
nesibaigė. Apsimetęs baigusiu 

K o l c h o z a i Es t i jo je 
Kolektyvizacija Estijoje y ra 

beveik baigta, bet nuo. kolchozų 
stambinimo — atsisakyta. Gy
ventojai godžiai klauso 

Koelno kat . jaunimo rūpesčių 
netoli Innsbrucko an t VVilder 
Breiger kalno viršūnes, 3426 
metrų aukštyje, buvo pas ta ty
tas 5 metrų kryžius. 

Areštavo pulkininką 
Brazilijos kariška vadovybė 

areštavo pulk. Olimpo Ferraz 
de Carvalho, pasitraukusį iš 
Brazilijos armijos. J is į tar tas 
tur įs ryšį su komunistų infiltra
cija armijoje. 

I 
Ofiso t e l e f o n u Vlrginla 7-1886 

DR. AL. RAfcKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42Q4 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

uzsie-

PElClfcfcAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
* TURĘS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
' Tel. VVAIbrook 5-9209 

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

keičiu stiklus ir rėmus. 
4701 S. Dainen Ave., CMcago, 111. 

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

tik susitarus 

TcL ofiHO CL. 4-0258, re*. V.A. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA U i CRLIlCRGfi 

4845 Ko. Ashland A ve. (kam M. 211) 
Vai. 12-3 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir Se&t. 1-4 p. p. 
Hez. 4420 So. Talman Ave. 

— 1 — — - ^ — — — i — I I !• II • IHI — • • ! • • • • » H I I , 1 • • • • » 

Tel. ofiso YA. 7-0554, re* MI 8-2880 
DR. CHARLES SEGAL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
47-10 So. Ashland Avenue 

(antras augAtas) 
OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 
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mokslus su geriausiu pažymiu 
baigė Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune 1943 m. Po to bu
vo paskir tas j Vilniaus univer-

Studentų At-kų Sąjungos pir
mininku, buvo moksleivių at-kų 
Centrp Valdyboje, o 1949 m. iš
r inktas Filisterių Gajos korp. 

sitetą vidaus ligų katedros ašis- vicepirmininku. Dr. Kisielius 
tentu, iš kur karo buvo atblokš- 'buvo ir st. atstovybės narys, ir 
t a s į Vokietiją, Tuebingeno L į e t . Raudonojo Kryžiaus Vo

kietijoje kūrėjas, ir Vliko narys 
(antr ininkas) , čia Amerikoje 
Alto nar iu ir t. t. 

Reikia t ikėt is dr. Pe t r a s Ki
sielius, pradėjęs medicinos 
praktiką, kaip pa tyręs specialis 

miestą. 
Čia, tu rėdamas geras mokslo 

atestacijas, pakliuvo į ga rsaus 
Tuebingeno universiteto didžiu
lę medicinos ligoninę, kur išti
sus 5-kis metus dirbo, kaip tos 
ligoninės gydytojas. Tose u n i - į a s padės daug reikalingiems 
versiteto klinikose, į kurias pa- j medicinos pagalbos, bet ir kaip 
tekt i ne t ik lietuviui, bet ir vo-, visuomenininkas nenustos dir-
kiečiui gydytojui nebuvo l e n g - , ^ n e s j u o daugiau profesio-
va, dr. Kisielius gavo didelį me-J na\ų d į r bs visuomeninį darbą, 
dicinos patyrimą iš garsių v o - | j u o j į s feus našesnis ir juo tokių 
kiečių profesorių, kaip tai, i š | o r g a n į z a c į j ų darbas svetimųjų 
profesorių Bennhold, Bock, Hoe- a k y S e bus reikšmingesnis, kas 
ring, Schubert ir Henni, kurių vedant Lietuvos laisvinimo 
du pirmieji savo išradimais y ra darbą y r a nepaprastai svarbu, 
žinomi medicinos pasauly. Dr. i Tiek dr. P . Kisieliui, t iek 
Kisielius šią neeilinę progą, at- ; kiekvienam savarankiškai įsikū-
rodo, gerai išnaudojo, nes buvo 
įgavęs visų universiteto profe 

rūs iam profesionalui, l inkėtina 
geriausios sėkmės, nes kiekvie-

šorių bei daktarų pasitikėjimą, n a s iškilesnis specialistas y r a 
j au ir visos lietuvių bendruo
menės tu r tas . S. Al. 

o ta ip pat ir k i tas universiteto 
klinikų personalas prie lietuvio 
dak ta ro buvo nepaprastai prisi
rišęs, ir ne paslaptis, kad nau
jas is dak ta ras net ir po trijų 
metų nėra pamirš tas nei klini-l Dan I^imbaU, JAV laivyno 
kos vedėjo prof. Bennholdo, j sekretorius, su žmona aplanke 
nei kito personalo. j Pijų XII . Popiežius juos priėmė 

Laivyno vadas pas Pijų XII 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 
Daugelis lietuviu jau įsitikino, kad veltui laiką gaišti, vaikš
čiojant po įvairius "amžinus" išpardavimus, neapsimoka. 
Nei viena. Chicagos baldų prekyba ir net urmo sandėlis nepa
siūlius pkkejui aukfttos kokybes baldus ar kitus namų įrengi
mus už tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik žymiausių fabrikų ir firmų gaminiai* Ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mflsų įmonSje vieną kartą, 
netik jis pats liktų nuolatiniu mūsų įmones lankytoju, bet Ir 
visiems savo prletettams mus rekomenduotų. 
Iš kelių šimtų klientų per paskutinį mėnesi mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 
PALYGINKITE MCSŲ KAINAS. 
Linoleura grindims, įvairių spalvų, 9x12 . . . . . t iktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai V ' V ' k 5 n * n 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai ..tiktai už | y.DU 
Metalinės lovos,"įvairių dydžių ir spalvų . . . . ' . t ik ta i už $ 9.50 
Matracai springsiniai, geros konstrukcijos, j v. spaįvų.. Jfr.iy.oO 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija. į t i k t a i už $ 19.75 
Vaikiškos lovutes įvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdes, įv. spalvų, patogios poilsiui.. | 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo $ *9.tH> 
Gesiniai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už $ 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi 2—4 kamb., dovr prijung. $ 49«x9 
Lempos balto ar bronzos metalo 'ant grindų ^pastatom. $ 1&00 
Knygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39.00 
Rašomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi I 49.00 
Skalbiamos mašinos, porceliano vidumi, 5»«metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama sofa, mieg. kėdė ir tumba, įv. sp. $ 99.00 
Studio couch, įv. apalvų tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių firmų, spalvų, 100 % v i lna . . . . tiktai už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto, medžio tiktai už . . $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario vaidai, modemiš. stiliaus.. $169^00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus |149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkas su medvilnei $ 99.00 
2 dalių svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 

specialioje audiencijoje. 
i r i" I Į i Į Į J S 

Dr. Kisielius, dirbdamas gy-
Uytoįo darbą, te* pačios ligoni- S T A T Y B A , 
nes laboratorijoj padare dideli P A T A I S Y M A M S 
eksperimentinį darbą su kraujo I PRISTATOME 

r A r si v bal tymais ir Heparinu, įgyda-! J™Į£J2X 
mas medicinos dak ta ra tą 1949 
m . B e t o , n o r s T u e b i n g e n o l ie -
tuvių kolonijoje buvo visa eilė 
lietuvių daktarų, lietuviai ligo-
nys daugiausia pasitikėjo dr. P . 
Kisielium, kurie išimtinai buvo 
jo aptarnaujami ir Is kurių 
dak t a r a s nepaimdavo nė jokio 
atlyginimo. 

Ligonius lankydavo grižęs iš 
klinikų, o receptus daktaru i tek
davo rašyt i ir klinikoj, ir prie 
bažnyčios, ir prie t ramvajaus . 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWfl?AS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1*72 
APKAlNAVIMA IR PREKIV PRI

STATYMĄ TJ51KIAMK 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATlDAirifTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

Dideli* iMudrliUiimu.s šaldytuvų, įvairiu elektros Ji-engimu l l ik»*»K 
kitu naiiuiiiis reikalingu prekių, vlhka,s lengvais iK,slmokfjlmais fec 

jokių nuošimčių Uiuj* mCuc.siams. 

Prekyba atidalyta: Pinnadiouiain, ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 9:30 
vai. vakaro. Kitomis dionoinls t) vai. ryto: Iki G vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vak vakaro. 

1 

Kiekvienas nori pinigų, vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taigi ATinAKVK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN 

" f 

pas B R 1 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. 

Kriįįhlon Savings and Loan Assn 
4071 Areher Ave. į vakarus nuo Callfornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Fenktad, ir Šešt. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. 
Trečiad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 
Ketvlrtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4355 W. 63rd S t 
Ofiso tel. llfcllaooe 5-4410 

llczid. tclcf. GltovehiU 6-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

P*»l. ofiso III.. 1 -«•«»», r*/.. PU. «-783». Tel. ofįbO PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd\ 

VAI.: 1—4 Ir 6—9 
&e£tadi«nialB nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

ičnkyrus kotviftad. ir sekmad. 

Sekmadieniai! nekaitome pardavimo taksų, 
tu.u pysite. 

naudokltCa progų, su-

l'l'Ckybo* vc«lėJa» JŲVIAS lAUta>.MH 

FURN1TURE CENTUI, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIKPONIS 

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

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 5 6 So . Ka l s t e i ! S t r e e t 
K a m p a i "Marauctte Rd. )r llals^od St. 

Vai.: 7—9 kasdiena, leštad. 3—6, 
Tol.: Ofiso WH. 6-2811 
Namu WA. 5-2990 

Tel. oftao VI. 7-0588. M | R E . 7-7808 
M . BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 \Vest Cermak Koad 

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

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Uezid. 3211 W. OOtlj PIJVCE 

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

2434 VVest 7lst Street 
Vai. ,1'irm., kotvir., ponkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5. troč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8526 
DR. O. J. BYLAIT1S 

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

(prie Californla Ave.. šiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. in. 

dedlad. 1—5 p. m. 

^ = = ... « i, m i S T # 
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Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Divkk^taį kas puse WQ& Owg p t̂ar-
žemą kaina — s p4t̂ m,avui»9S mm navimų įskaitant paskolos, namų pirkimui; 

i išsimokejimai. 

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

4= = ^ 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

10*748 So. Mlchigan Ave. 
VAL.: (ifekyrus fioštad. ir sekmad.) 
Huo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

Uostiil.: 108:;H SQ. \Vabasb Ave. 
i • . i i- \ 

Tel. ofiao VI. 7-0G00. rez. VL 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moUii.i Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kam pati Archer ir Calitornia Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-116(5. roz. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West 85th Street 
(kampas yalntcd ir 35-ta gatvs) 

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

šeštadieniais l—4 vai. 
Rez. »247 S. UmKUALU AVI'.. 

Tel. ofiso F I 3-0fl«0, buto CO LOJtOO 

DR. K. JABLONSKIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 0 1 N . Kroathvay 
M u , K O S I . i ' , \ i :k , n.i . . 

(Dr. V/. V. Norak ofiso) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išakytus sekm. 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS! 
2500 Wo»t 63rd S t r ee t ^ 

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

GRovehlll 6-1 596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIOV SPECIALISTU 

PRITAIKO AKINIUK 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v., v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

oriMj Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDMOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 1&32 So. -llitli Ct. 
• p • • ' 

Telefonas HEliance 5-1811 

DR, WALTIR J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59Ui Street 

V A U 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

i I I • n i u. 

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150 
DR. h KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 491h Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 

Uutas 1(104 So. 40th Ave. 

Ofiso tolef. LAfayctte 3-3210. jei 
neatsillopla. šaukite KKdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. K.»«<ilon popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirai., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

•Ifrefcl'adlenl tik susitarus 

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

V A U nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. 'ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, i-ez. P U . 6-1930 

Jei neatsilieps viršmlnCtl telefonai, 
saukite Ml.l«a> 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Si>ix.\ clitrurgiunes Ligos 

DR. E. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Re*.: ItO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CUntral 6-2294 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Westcrn Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trfcčiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

To), ofiso: DAnubo 6-1112& 
Buto — VVAlhrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

3267 South HalsteU Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. III•:. 4-3150 

DR. F. G. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAI., nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. P U . 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ite/id. 6000 S. Arteainn Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Tel. oftso YA. 7-5557, rez. RK. 7-4966 

DR. FRAHK C. KW1MN 
(KV1EČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PHIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v, ISskyrys trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
-. i I • 

Vai. a^itrad.,- ketvlrtad. ir šeSUid. 7-9 
v. v. l^Uu laiku pagal susitarimą. 
Tel. OfLs. LA 1-4346; Rez. <iR 7-8315 

Tel. Ofiso Gll . 6-6399, PU. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2426 We*t 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Tree. Ir Sešk 2—4 p. p. S<km. uždar.. 

DR. G. SKRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2.'i metų Į>atyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Uptalso 

<Mijis Ir akinių dirbtuve 
7 5 6 VVest S 5 t h S t r e e t 

VAI-., nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeSta-d. 10—S p. p. 

Egzaminuota 
Akli 

Priteikti 
Akiniu.-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMJETRISTAS 

ARIV SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

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

12; 1:30 iki 6 \a l . vak. 
CAnal u-0523 Plat i Bldir. 

• ' • " " 
Ofiso GRovokvill. 6-4020 
Rczldeneljos Hll l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marouette R«i. 

VAL. 2—4 P. P. Ir "UP 7—9 v. vak. 
TroČiad. Ir fteStad. pagal sutartj 

1 ! , 1 — — 

Platinkite "Draugą;* 
• -

Dr. Edward B. NURAŠKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS TRIUIA: kasdion nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeStad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skani b. GRo. 6-1321, 
jei neatsiliepia — Vlaoennea 6-8900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YARDS 7-9778 

I 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ponkt. 3—6, 7—» p. p. 
3147 S. Ualsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., §a#t 3—8 p. p. 
p e n k t 10—12 ryte 

BR. R. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prigulimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) i rytua nu/> Californla 

t e k YArds 7-7772 

DR. k P, STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
Primnimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehlll Jl-tnsr. 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikiia pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas Gltovehlll • -3642 

file:///Vest
file:///Vabasb
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Mirties siena ir geležine uždanga 
DIDŽIOJI KOVA 

Mūsų tauta šiandien kovoja vieną iš didžiųjų savo kovų. 
Kova eina įvairiuose frontuose. Dalis lietuvių tautos rūpinasi 
laimėti jai vietą Vakarų tautų tarpe. O visas tautos kamienas 
kovoja už teisę gyventi senosiose mūsų sodybose. Kova su so
vietų okupacija yra tokia didelė, kad ji iš tikrųjų yra kova ne 
tik už Lietuvos laisvę, bet ir už krikščionijos idealus. Mes neabe
jojame, kad ateis laikai, kada kiekviena tauta, aktyviai dalyva
vusi šioje kovoje, gaus atitinkamą pripažinimą visų tautų tar
pe. Tačiau šiandien, kai ta kova vyksta, ne tiek ryšku yra gar-
bės ir nuopelnai, kiek kovos sunkumai ir pralaimėjimo grėsmė. 

šios kovos didumu mes turime aiškiai įsisąmoninti, kad iš
liktume nepalūžę kapryzinguose kovos vingiuose. Kokią didelę 
krizę žmonija išgyvena šiuo metu, pasako olandų kultūros isto
rikas J. Huizinga, miręs 1945 m. Jis vienoje savo knygų rašo, 
kad tai, kas dabar vyksta, neturi sau pavyzdžio praeityje. Da
bartinės krizės negalima esą lyginti nei prancūzų revoliucija, 
nei su renesanso ar reformacijos posūkiais. Ji greičiau prime
nanti tautų kilnojimosi laikus, kurie sugriovė Romos imperijos 
organizaciją. 

GELEŽINI* UŽDANGA 
Mūsų tauta šiandien yra perskirta geležinės uždangos. Vie

na jos dalis yra šiapus uždangos, kita — anapus. Kontaktas 
tarp abiejų tautos dalių yra labai suvaržytas. Mes, tiesa, galime 
jiems kalbėti savo žodžiais, jie, nors slapčia, išgirsta mus. Jie 
patys negali mums nieko pasakyti paprastais žodžiais. Jei ką 
išgirstame iš jų, tai niekada nebūva tušti žodžiai. Tai visada 
būva dideli darbai ir išsiveržimai, l<urie galingai nuskamba mū
sų širdyse. 

Uždanga, kuri šiandien yra įgijusi politinę formą, nėra kaž 
kas iš esmės naujo žmonių gyvenime. Ji ten yra buvusi ir 
anksčiau. Labai prasmingai pažymi Paul Claudel savo miste
rijoje " Le Souliers de Satin", pagrindinio veikėjo lūpomis, "kad 
prieš penkiasdešimt metų niekas supratimo neturėjo, kas ten 
buvo. Ten buvo siena". Ši siena pirmiau atsirado žmonių dva
sioje, jų moksluose bei jų širdyse, ilki pagaliau ji tapo politiniu 
faktu, šiandien ji mus labiau dalina ir uždaro negu garsioji 
Kinų siena. 

ŠVENTŲJŲ BEDRAVIMAS 
Geležinės uždangos akivaizdoje mums brangi pasirodo Baž

nyčios skelbiama šventųjų Bendravimo tiesa, kurią mums gyvai 
primena prisiartinusios Visų Šventės ir Vėlinės. Jos mums pri
mena, kad net mirusieji tikintiesiems nėra atskirti tokios sienos, 
kuri nutrauktų visus jų santykius. Tiesa, mes negalime pa
tenkinti savo smulkaus žingeidumo ir sužinoti, kur yra vienas 
ar kitas mums barngus žmogus. J kiekvieną tokį bandymą Baž
nyčia žiūri, kaip į savo krikščioniškos garbės išdavimą ir sun
kų nusikaltimą. 

Tačiau mes turime geresnę galimybę. Kas iš to, kad mes 
tiksliai žinotume, kur kas yra, bet negalėtume jiems pagelbėti? 
Tuo tarpu dabar mes turime galimybės labai efektingai pagelbėti 
tiems, kurie mirties sienos yra nuo mūsų atskirti. Krikščioniš
ką mūsų maldą jie išgyvena turbūt kaip nors panašiai, kaip mes 
išgyvename didelį išsilaisvinimą. 

MIRTIES SIENA 

Mąstant apTe mūsų mirusius, kurie šiose didelėse kovose 
yra atidavę savo gyvybę, nejučiomis prisimename pirmųjų krikš
čionių kovas ir jų dėmesį mirusiems. Įsižiūrint į jų santykius 
su mirusiais, iškyla aikštėn viena savybė, kuri yra būdinga tik 
krikščionybei. 

Krikščionis tiki ne tik į žmogaus sielos nemirtingumą, ne 
tik jtai, kad jo ger idarbai nemiršta, ta prasme, kad jis už juos 
tik į tai. kad jo geri darbai nemiršta, ta prasme, kad jis už juos 
no prisikėlimą, bet ir į tai. kad mirtis nenutraukia visų ryšių 
tarp žmonių. Tikintieji gali aktyviai prisidėti, kad mirusieji bū
tų išlaisvinti iš tų varžtų, kurie jiems yra likę iš kailkurių jų 
doriniu trūkumų. 

ši tiesa yra galbūt labiausiai juntamas Kristaus mirties 
nugalėjimo padarinys. Tie krikščionys, kurie lengva širdimi iš
sižada maldos už mirusius, vargiai ar nujaučia, kokios didelės 
virškosminės veikimo galios jie išsižada. 

Nors šventųjų bendravimo galia yra tokia nuostabi ir tokia 
didelė, bet ii greičiau neigu kuri kita krikščionišlka galia yra 
pagoniškų dulkių užpučiamą. Galbūt, kad mes šiandien galime 
tik raudoti prie užgesusio fakelo, kaip rauda laidotuvių dvasia 
prieškrikščioniškuose mirusiųjų paminkluose. Kažin ar mes dar 
galėtume veikti "per Jėzų Kristų, mūsų Viešiatį" ir prašyti "iš
laisvinti mirusiųjų sielas taip, kaip Tu išlaisvinai tris jaunus 
hebrajus iš degančios krosnies, Danielių iš liūtų olos ir Zuzaną 
iš senių rankų." (Kataikombų laikų krikščionių malda už mi
rusius) . 

Tomas Akvinietis pažymi, kad Švenč. Sakramentas turi ypač 
didelės galiom išlaisvinti mirusiems. Dėl to labai vertinga yra 
katalikų praktika užprašyti šv. Mišias už mirusius ir pačiam 
už juos melstis priėmus švenč. Sakramentą. Visas lapkričio 
mėnesis yra Bažnyčioje skirtas maldoms už mirusius. Giliai 
jausdami solidarumą su tais mūsų kovotojais, kurie žemiškas 
kovas vra baiee, ir įvertindami krikščioniškas Šventųjų Bendra
vimo nriemones, melskimės už mirusius. 

Jeipni šventųjų Bendravimas per Kristų siekia net mirusius, 
reikia tikėti, kad jis vra naudingas sustiprinti mūsų ryšius su 
tais kovotojais, su kuriais paprastas kontaktas yra neįmanomas, 
būtent: su išvežtaisiais ir Lietuvoje pasilikusiais. Lai Visų šven
tės būva mūsų kovojančios tautos vienybes simboliu, pačia di
džiąja ir pačia giliąja to žodžio prasme. V. Bgd. ^ . 

Eisenhower ir Stevenson 
DR. J. DAIJGAIUS 

Eisenhoweris apie religiją 
Rinkimų diena nebetoli. Ta 

proga įdomu pastebėti, kad abu 
kandidatai į prezidentus vertina 
religiją. Gen. Dwight D. Eisen-
hovveris pareiškė: "Laikau pri
vilegija, kad man teko gimti 
religingoje šeimoje. Mano tė
vas ir motina tikėjo, kad Dievo 
baimė tai išminties pradžia. '— 

howeris sako: "Štai ką aš pa- . . , • . . , . tyriau apie religiją: ji duoda K»o î ali pasitarnauti nauias ateivis rinkimuose 
ryžtingumo padaryti sprendimą, 0 2 0 

"Šventasis raštas turėjo Kas
dienės gyvybinės Įtakos į jų gy
venimą. Tas tiesas ;r tą tikėji
mą jie stengėsi kaip geriausiai 
įskiepyti savo šešiuose sūnuo
se... 

"Mūsų krašto istorija yra ne
atskiriama nuo tokių dievobai
mingų šeimų istorijos. Tuo mes 
ir išaiškiname tą Amerikos ste-
buklą... 

"Jūs negalite kitaip išaiškin
ti laisvos vyriausybės, kaip tik 
dedant pagrindan religinius prin 
cipus. Mūsų krašto tėvai įstei
gėjai turėjo remtis Dievu, kad 
padarytų savo revoliucinį ban
dymą prasmingu. Tik todėl, 
kad visi žmonės savo Tvėrėjo 
yra apdovanoti tam tikromis 
neatskiriamomis teisėmis, tik 
todėl žmonės gali išdrįsti būti 
laisvi. 

"Jie savo religinį tikėjimą įra 
Še į valstybės steigimo doku
mentus ir savo pasitikėjimą Die 
vu atspaude mūsų pinigų prie
šakinėje pusėje. Ir kai jie 
kūrė Teisių Įstatymą (Bill of 
Rights), jie religijos laisvę pa
dėjo pirmon, kertinėn vieton. 
Tai nebuvo padaryta pripuo
lamai. 

"Mūsų protėviai įrodė, kad 
tik tauta, stipri dievotume, yra 
pakankamai stipri nugalėti ti-
raniją ir išlaisvinti save ir kitus. 
Dabar mums belieka įrodyti, 
kad mūsų pačių nuolat atsinau
jinantis tikėjimas yra pakanka
mai stiprus sudrausti šių die
nų tironus. Kas gi yra mūsų 
kova prieš komunizmą, jei ne 
kova tarp bedievių ir tų, kurie 
tiki į Visagali V9 

Prisimindamas, kaip jam ti
kėjimas padėjo apsispręsti, kai 
teko parai atidėti didįjį puoli
mą Prancūzijos krantų, Eisen-

kurį turi daryti krizės metu, ir 
suteikia pasitikėjimo palikti ie-
zultatus augStesnei galybei... 
Tik pasitikėdamas savimi ir 
Dievu, atsakomingumą nešąs 
žmogus gali rasti ramybę. Jei
gu kiekvienas iš mūsų gyven
tume pagal tas paprastas dory
bes sąžiningumas, ryžtingu
mas, pasitikėjimas ir nepajudi
namas tikėjimas Šv. Raštu, argi 
kaikurios mūsų problemos sa
vaime nepasidarytų paprastai 
išsprendžiamos?" 

Stevensonns apie religiją 
Savo pareiškime šiuo klausi

mu Stevensonas pabrėžė: "Aš 

š. m. lapkričio 4 d. vyksta 
JAV rinkimai prezidento, atsto
vų ir kitų atsakingų pareigūnų. 
Vienur kitur yra pasiūlyta kan
didatais ir mūsų tautiečiai, lie
tuviai visuomenininkai. Naujie
ji ateiviai dar neturi balso tei
sės. Todėl ir keliamas klausi
mas, kuo jie gali prisidėti prie 
rinkimų, kad mūsų tautiečiai 
surinktų daugiausia balsų! 

1. Raginti senus ateivius vyk
ti balsuoti. 

2. Nevengti su senais atei
viais kalbėti rinkimų klausimais, 
aiškinant balsavimo pareigą ir 
svarbą. 

3. Aiškinti syarbą lietuvių 
tikiu, kad krikščioniškoji religi- į veiklai ir tėvynei, turėti kuo 
ja buvo svarbiausias atskiras daugiau išrinktų tautiečių augs 

4. Senas dėsnis "Vienybėje — 
galybė" yra giliai ir tvirtai įau
gęs senųjų lietuvių ateivių tar
pe, feaip vieningai ir darniai 
gina Lietuvos išlaisvinimo bylą 
Amerikos Lietuvių Taryba, at
stovaujama įvairių lietuviškų 
politinių grupių. 

5., Todėl pravartu įsąmoninti 
senus ateivius lietuvius nepa
miršti pabalsuoti už lietuvius 
kandidatus, nežiūrint, kurios 
grupės, respublikonų ar demo
kratų partijos jie siūlomi. 

6. Seni lietuviai išeiviai yra di 
deli Lietuvos patriotai, tik daž
nai naujieji ateiviai nesupranta 
jų Tėvynės meilės, gilaus ilge
sio. Vis dėlto patarkime bend

rai balsuoti už tuos kandidatus, 
kurie remia ir žada ginti Lietu
vos išlaisvinimo bylą, bet ne 
už tuos, kurie žada sovietamft 
nuolaidų ir palieka jiems terio-
ti mūsų brangią Tėvynę. 

7. Priminkite, kad įvairių pa
kraipų lietuviai veikėjai ir biz
nieriai sudarė Chicagoje Komi
tetą, tikslu paraginti visus lie
tuvius per š. m. lapkričio 4 d. 
rinkimus nepamiršti pabalsuoti 
už lietuvius kandidatus. 

8. Chicagoje yra virš 15,000 
tremtinių. Jei kiekvienas trem
tinys įkalbėtų tik po vieną ame
rikoną ar seną ateivį 'balsuoti 
už lietuvius, tai rezultate turė
tume 15,000 balsų. Toks balsų 
skaičius labai dažnai rinkimuo
se atneša laimėjimą. 

B. Zemcinovičius 

elementas mūsų istorijoje ir tra 
dicijoje. Mano nuomone, reli
ginis tikėjimas pasilieka didžiau 
šias tautinis šaltinis. Jis gai
vina didžiąją daugumą mūsų su
augusių. 

"Mes tikime, kad yra Tvėrė
jas, kurs suteikė mums gyveni
mą, sugebėjimus ir pareigą skir 
ti gerą nuo blogo, tarnauti gė
riui ir priešintis blogiui. Mes 
jaučiame nuolatinę pareigą siek 
ti augščiausių moralinių tikslų, 
kuriuos tik mes žinome ir kad 
ilgainiui gėris pasirodys išmin
tingiausias, praktiškiausias ir 
patvariausias dalykas. 

"Vienas neapskaičiuojamai 
didelės vertės dalykas, kurį re
liginė pasaulėžiūra suteikė mū
sų tautai, tai apsaugojo nuo 
moralinio susimaišymo, kurs 
per dažnai pasireiškia moraliniu 
šio laikotarpio nihilizmu... Mūsų 
pastovi ateities gerovė glūdi ne 
turte, ne gamybos geniališkume, 

tesnėms ęr atsakingoms parei
goms, kuriems visada bus leng
viau pieiti Lietuvos laisvinimo 
reikalais prie augščiausių JAV 
pareigūnų. 

o mūsų tautos religiniuose įsi
tikinimuose. 

"JAV prezidento našta yra 
milžiniška. Ji pralenkia žmo* 
gaus išmintį ir jėgas, ir, jeigu 
aš būsiu pašauktas ją nešti, aš 
turėsiu pasitikėti stiprinančia 
Dievo galybe, kaip tiesos ir iš
minties šaltiniu. 

"Savo viešame gyvenime aš 
visada stengiausi sekti taisyklę, 
paskelbtą prieš 2,500 metų pra
našo Mikė jo: "Elgtis teisingai, 
mylėti gailestingumą ir nuolan
kiai gyventi su mano Dievu šir
dy". 

Šiedu abiejų kandidatų į pre
zidentus pareiškimai buvo iš
spausdinti rūgs. 21 d. d. žurnale 
"Churchnews". 

ALBERTS numuša baldą kainas! 
žmoni* pasakoja, toc buvo laikai kada ui dolerį galima btrvt> 

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

DONĄ 
•OPA 

NAKTĮ . U 
Sof a-Lova Miegojimui 

š sunkiųjų 
ant puikaus 
dirbtuvių kas spalvingiausią praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų | v u „ V l i B / a n n t A A M džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną ^ S S i ^ S i ' o S 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sotos-km» N***™ *mok*tt v w 
su ankštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY EIMKTTS, YEDĖJA9 
•4 *• 

2318 ROOSEVELT ROAD ZT^ZTv.. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki S 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečiame lieturhu pasiditl savo taupomus pinigus \ Chlcago Savin** and Loan Association, kuri yra propordonaliai vien. U 

•markiausiai augančių taupymo {stalgų visoj CMcagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Ghicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą Ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto ne prižada, bet 
visada Išmoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehiU 6V7575 

JOHN FAKKL, President 

UETUVBKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pirty. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniai! 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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Lietuviai Balsuotojai! Rytoj Balsuokime už lietuvius Kandidatus 

E! Anthony A. OLIS 
• 

TRUSTEE SANITARY DISTRICT OF CHICAGO 

S Anthony L. LAPINSKAS 
.U HMJ l<: OF MUNICIPAL COURT 

Anthony A. OLIS 
— FOR — 

Trustee Sanitary District 
oi Chicago y 

Anthony L. LAPINSKO pavardę jūs rasite 
ant ATSKIRO Teisėjų Baloto* 

BALSAVIMO MAŠINOJ PAŽYMĖTA No. 44-F 
Antanas A. Olis ir Antanas L. Lapinskkas yra asmenys, pasižymėję savo sugebė

jimais, sąžiningumu ir dideliu asidavimu lietuvių reikalams. Juodu abu visur ir visa
dos nuoširdžiai, energingai ir plačiu vienybės pagrindu tebedirba lietuvių tarpe. Jų iš
rinkimas yra mūsų garb§s ir mūsų stiprumo reikalas. Todėl rytoj BALSUOKIME IR 
KITUS PARAGINKIME BALSUOTI už Antaną Olį ir Antaną Lapinską. 

• ^ 

Anthony. L 
LAPINSKAS 

— FOR — 

Judge of Municipal 
Court 

Amerikos Lietuviu Komitetai Rimti adv. Antanę Olį ir adv. Antaną Lapinską: 
Pirmininkus DAN KURAITIS 
DOMINIK B. AL18 
STANLEY BAGDONAS' 
FRANK BAKUTIS 
STANLEY P. BALZEKAS 
SOPHIE BARČUS 
PAUL B. BARSHEACK 
JOHN B. BENEKAITIS 
JONAS BERTULIS 
DR, STEPHEN BIEŽIS 
ONA BIEi lENB 

T. BLrNSTRUBAS 
•GEO BOROHERTAS 
BRONIUS BUDGINA8 
J 0 8 P. BUDRIK 
JOHN B. BRENZA 
JULIUS G. BRENZA 
CA8EY DEVEIKIS 
DR. W\\. DIRMEIKIS 
POVILAS GAUČYS 
STEPHEN G. Qįk\ 

• . ' ' ' • ; ' "i,/r I Į 

OHAS GENIS 
PRANAS GUDAS 
STANLEY JACOBS 
ANNA N. JAGIELLA 
JOHN JOKUBONIS 
PETRAS .M'KUŠTĄS 
INA JURKSTIENfi 
JOHN J. KAZANAUSKAS 
A. KAZANAUSKIENfi 
JULIUS KUZAS 

» i ' I I I I I I iini i i i i. , n / n ! ' 

MICHAEL R. KAZUNAS 
JOHN F. K1MBARK 
PETRAS LINKUS S) 
JONE LINKUVIENE 
EDWARD LUKOftAlTTS 
ANTON LUNdEVlCZ 
STANLEY MANIU S 
DR. ANTHONY MONTVID 
JOSEPH M. MOZERIS 
JOHN P A K E I J 
B& PAUPARAS 

STASYS PILKA 
A. RADVILAS 
1ZOEDA RALIENE 
JOHN RAILLA 
ANTHONY RUDIS 
AUGUST SALDUKAS 
JOHN SHULMISTRAS 
JOSEPH SPAITIS 
VYTAUTAS UŽNYS 
MIKAS V AI DYLA '« 1 

ALBAN C. VAISIUS 
ANTilON K. VAM KAS 
ANTON J. VALONIS 
LILLIAN VANAG VITIENE 
VLADAS VU EIKIS 
ANTHONY VILKAS 
JOHN E. VISCOUNT 
ONA ZAU.SKIENE 
PETER DOR1N 
GEORGE RADOMSKI 
PETRAS KERNUTIS 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 

Gražios iškilmės 

Spalio mėn. 19 - - 21 dd. šv. 

lynose uniformose, pagaliau ma 
žąsias mergytes, barstančias 
gėleles Eucharist iniam ^Kristui 
pagerbt i ; šios mergytės su bal-

i.A' ' *: tais vainikėliais atrodė t a ry tum Alfonso parapija švente meU- L į e t u v ^ ^ r a m u 

nius 40 valandų atlaidus. » W W a ^ į * "Garbė ir šlo-
iškilmei mūsų parapija pas.ruo- ^ ^ g a r s a m g > b u v o g r a u 

šė ko r ū p e s t i n g i a u s i . d u j r - ^ ^ g . r a j g ^ g A l H ą j a 

Tik pežengusiam bažnyčios e j s e n a 

slenksti, kri to j akį didysis ai-1 ^ . ^ ^ ^ ^ 
torius ir presbiterija pasken- M e n d e l i s ^ k u r į 

d ę gėlėse ir šviesose. Maža pa- ̂  p o ^ ^ f a 

sakyti, kad altorių puose « , "Mylimieji, ačiū Dievui, 40 \m tarpe. Jūs, mano mieli vien 
dideli didžiųjų chrizantemų bu-j ^ ^ ^ u_ 
ketai ir daugybe jva.naspalvių, n u o t a i k o j 0 r a s b u v o g r a . 
šviesų. Tai visa taip sumania. . ^ ^ p D a m b r a u s k a s p a . 
buvo suderinta ir nukreipta Į ^ . t u r i n i p a m o k s i U 3 . 
spindinčia ant altoriaus mons- „ ... . . -. .. . 
^ { ' u ą . . ; Daug žmonių atliko išpažintį ir 
tranciją, kad turėjai pncs ak is ! . . * . . „ _ 

rapijos vyrai su viaaia parapi
jos kunigais. 

Sunkaus ir garbingo darbo 
jubilėjiis 

Šių metų rugsėjo 1 d. prasi
dėjo 25-ti metai, kai prel. L. 
Mendelis pradėjo kunigo darbą 
šv. Alfonso parapijoje. Šio ju-
bilėjaus prasmę geriausiai pa
aiškina pats Prelatas savo laiš
ke parapiečiams: "Rugsėjo 1 d. 
pradėjau 25-tus metus tarnybos 
šv. Alfonso parapijoje. Turiu 
pasisakyti, kad save laikau be 
galo laimingu, kad Dievas sky
rė mane ir leido man dirbti Jū-

Pirmadienis, lapkričio 3 d., 1952 

didžiulį gyvą paveikslą. Seselės 
kazimierietės, altoriaus puošė

jos , parodė ne tik daug suma
numo, bet dar daugiau grožio 
pajautimo. Be to, kiekviena pa
maldų ir visos bažnyčios smulk
mena dvelkė nuoširdžiu rūpes
tingumu. 

priėmė šv. Komuniją. Ačiū se 
sutems kazimicrietėms u£ gražų 
Ekspozicijos altorių ir t ikrai ža
vias procesijas. Dėkoju poniai 
Brown ir bažnytiniam chorui 
už didingą giedojimą, kaip per 
mišias, taip ir per mišparus. 
Ačiū, vienu žodžiu, visiems, ku
rie prisidėjo bent kokiu būdu 

Dėl to nenuostabu, kad visą į p d e š i ų \ftYWą" č ia reikėtų 
atlaidų laiką bažnyčioje buvo p r i d ė t i ^ ^ ^ ^ didžiausias 
daug žmonių, saviškių ir sveti- j n u 0 p e i n a s įr pagarba priklau-
mųjų. Į mūsų bažnyčią atėjo g Q p a £ j a m prelatui, kuris ne-
pasimelsti net kitataučių mo- pasigailėjo triūso ir savo mylin 
kyklos. Spalio 21 d. apsilankė ,gįa r>jevą širdimi mokėjo visus 
juodukų mokyklų mokiniai, apie p a t r a u k t i prie nuoširdaus bend-
400 berniukų ir mergaičių. Po r a darbiavimo. 
šiu bažnyčią sausakimšai pri-

ų " f „ „ ..„„Afoar^in Bu* (I/iaugsmo ligoniams^ 
pildė Calvert Hali augstesnio- | * * 

, , . , . . ; c n n h p r Spalio 15 d. parapijos soda-
s'os mokyklos mokiniai, 800 ber J » •• i ^ 4«;« A v* lietęs buvo suruosusios sueii-niukų su savo mokytojais. A r * J 

, J , u v n v n nafQ mą, kuris davė $100 pelno. Ši 
kar tu pamaldoms vadovavo pats f . « i i - i „;„ n f l £ ! . ,w suma paskir ta sušelpti City Hos p ei. L. Mendelis, kuris pasakė » r J , ,,,„ ,,„„!,, pital esantiems lietuviams ligo-ir iškalbngU3 pamokslus anglų *_ 2 u T i ... Z 
ir ib*vaioiiS niams. Kalėdų šventėse pačios 

. . . . , , , , o n Q ; sodaliėtės suros ligoniams vai-
Nereikia ir sakyti , kad atlai- * 

dų pradžtoa ir pabaigos proce- • 
sijos buvo labai mielos ir i|kU- Viefa pagarba Kristui Karalių. 
mingoa. Užteka paminėjus pro- Šios šventės dieną Baltimorės 
ccsiįos priešakyje žygiavusius į arkivyskupijos katedroje buvo 
pradžios mokyklos berniukus Šventoji Valanda Jėzaus Vardo 
baltose uniformose ir su baltų ; Draugijos vyrams. Erdvioji 
gėlių buketais rankose, paskui katedra buvo pilnutėlė vienų vy 
jaunąsias sodalietes baltai mė- j rų. Dalyvavo ir šv. Alfonso pa-

genčiai, visi visuomet parėmėte 
visus mano sumanymus Dievo 
garbei ir mūsų Tautos naudai. 
Už tai esu be galo Dievui ir 
Jums dėkingas ir meldžiu visų 
Jūsų ir toliau manapadėt i . Iš 
savo pusės, kaip kunigas, aš 
už jus visus melsiuos; kaip lie
tuvis visuomet prisidėsiu prie 
kiekvieno lietuviško darbo; kaip 
Jūsų bendradarbis, visuomet 
stengsiuosi visiems, kiek galė
damas, patarnaut i . Aš vlsuor-
met esu JŪSŲ t a rnas . Jei tik 
kam galiu bent kokiu būdu pa
tarnaut i , meldžiu kreiptis j ma
ne. Visuomet rasi te klebonijoj. 
Tik meldžiu man ir kitiems pa
rapijos kunigams padėti para
pijos darbe". P . K. 

' . i . 

Policijos „spąstai" ii 
gelbėtojai 

Syracuse mieste, N. Y., poli
cininkas N. Margiassio palei 
gatvę, kur buvo didelis judėji
mas, įtaisė elektrinį greičio tik
rintoją, nusistatęs sugauti vi-
s j3 pergreit lekiančius vairuo
tojus. Tačiau policininkas labai 
nustebo, pamatęs, kad visi au
tomobiliai važiuoja lėtai ir la
bai atsargiai . Susidomėjęs tuoj 
pavažiavo kiek į šalį ir t ik už 
vieno bloko a t rado mažus ber
niukus, belaikančius iškeltus už 
rašus : „Pavojus. Sulėtinkite 
važiavimą. Policija priešais 
jua". 

Los Angeles 
Atšvęsta Kris taus Karaliaus 

šventė 
Spalio 26 d. Los Angeles lie

tuviai katalikai atšventė Kris
taus Karaliaus šventę. Bažny
čioje buvo iškilmingos pamal
dos, kur ias atnašavo kun. J. A. 
Kučingis, o jam asistavo kun. 
V. Šiliauskas ir kun. A. Rubšys. 
Gražų ir pritaikintą tai dienai 
pamokslą pasakė kan. Stepo
navičius. Per pamaldas giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas A. Skridulio. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko šventės tąsa. Paskaitą 
skaitė J. Kojelis sugret indamas 
ir išvesdamas skir tumus t a rp 
Kris taus karalystės ir komunis
tų, valdomų kraštų. 

Po paskaitos solistė Florenci
ja Korsakaitė, kaip ir visada, 
gražiai, sultingai padainavo ke
letą giesmių ir lietuviškų dai
nų. Be to, K. Galiūnas padekla
mavo du Bern. Brazdžionio eilė
raščius ir parapijos- choras pa
dainavo keletą giesmių ir porą 
dainų. 

Salėje programą interpreta
vo Katalikų Federacijos pirmi
ninkas V. Kazlauskas. 

Lietuvos skautų šventė 

Lapkričio 9 d. Los Angeles 
skautai švęs Lietuvos skautų 34 
ir savo vienų metų sukaktį. 10 
vai. 30 min. šv. Kazimiero baž
nyčioje bus iškilmingos pamal
dos, per kurias bus šventinama 
mergaičių skaučių vėliava. Skau 
tai pamaldos dalyvaus organi
zuotai ir priims Šv. .Komuniją. 
Per pamaldas smuiku pagros 

Herkulis Strolia, sėkmingai ko
piąs į virtuozų tarpą. Tai bus 
pats pirmasis jaunojo gabaus 
smuikininko viešas pasirodymas 
Los Angeles lietuvių tarpe. 

Po pamaldų 4 vai. vakaro pa
rapijos salėje bus iškilminga 
skautų sueiga ir laužas. Suei
ga žada būti labai įdomi su įvai 
r ia ir gražia programa. Įėjimas 
visiems nemokamas. 

SIUVAMOS MASINOS 

RASOM. MAŠINĖLES 

praunamoe geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blakop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

PARDUODj 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKRAUSTOME BALDUS 

Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Te!. Vlrglnia 7-7097 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietinę Chicaga. 

Aliejus krosnims ir centralinlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

Ui 1 

Sniegas - Dumblas -
DABAR TAMPA JCSU VAIRIAVIMO PAVOJAIS! 

NUO UŽSISftNfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIR\J ODOS LIGŲ! 

Tie. kurie kenCia nuo SENTJ AT 
VIRT7 Ir SKJkVI-ZlV ŽAIZDŲ, jif 
negafl ramiai sS^Stl ir naktimis mle 
goti. nos Ju užsiHone.lUHios žaizdos 
niežti ir skauda i Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjime senų at
virą ir skaudančių žaizdų, uždekito 
DEGULO Ointmcnt. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir Kalėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite į\ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. JIS» taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS 
TalpKl pašalina por&SJima ligos, vadi 
narnos ATHL-ETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšimą tarp 
pirftčių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlflstančtos ir suskilusios odos Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Olntment nuteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nložincių kojų. L.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7ft et., 

J I . 2 5 ir $3.60. Pirkl-
Į te vaistinėse Chicago 

ir apylinkėse Ir Mil-
waukee. a r b a a t -
siųskite money »t>rde 
ri t — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, IIL 

MUlberry 5-3694 

Televizijos 
-linus visados iipviiuoUi-s pirkti tele
vizijos aparatą iš ]mtyrii»ioH, sąžinin
gos krautnvčs — Iš 

BUDRIKO, 
kur yru užlaikoma H patyrė mecha
nikai ir kur Televziijos parsiduoda 
geriausių išdirby scių nuuji modeliai 
su pilna garantija: 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASS'N. 
1447 So. 49th Coiirt, Cicero 50, 111. 

JOBEPH F. GHTBAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
fi v į a * d o v a n e l e s su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimiiiiiiiiiii 
TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

nm W. 23rd S t : YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. AeStadlenials nuo 

10-8 vai. vakaro. _ 
llllIlIlIHIUptltflIlIHH IIHIIIHIIIHII 

\ 

MAUNAVOX. A J U M I K A I J . CįElfE-
KAli ELKCTRIO, PHIliCO, R. C. A. 
V l c n O I l , BI'MONT ir pačios geriau
sios su m i m i u o leibeliu. 

Kaina nuo $199.60 už dldoles mlc-
ros paveikslų, ir aukščiau. 

Pri imame mainais J 0 H ų radiją, 
gramafona, armonika, pianą ir duo-

'įmo didelę nuolaidą. •fl 
LHNC1VAIK l<5SBMOKfiJIMAIS 

HelcUis bargenų iMnuinytų, 
perdirbtų- T. V. Setų: 

Motorola 7 eol $30.05 
atromnorg-CarllCon 10" $40.05 
UCA-Viotor JO" už $50.05 
Sparton Conuole 10?' už . . . . $50.05 
LU'A-Victor 10" (konsole . . $00.05 
10" Oonsolo TV už $110.50 
17" Table TV už $14«.50 
17" ConHole už $150.50 
20" Tablo TV už $100.50 
ZX" Consolo TV už $180.50 
Admiral l'honogrrapli, Radio Ir. . 

TV kombinacija $130.50 
iOlektr. phonografal po . . . . $10,05 

Mažos radlos po $19.96 ir augšg. 
JelRu Jūsų TV setas neveikia, pa

telefonuokite VIetory 2-0512, Budri-
ko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

M . F. BUDM, Inc. 
3241 S a HALSTKD ST. 

Krautuvo atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
Nedellomla uždaryta. 

• I I 

Budriko Radijo Valanda leidžiama 
klekviono kotvirtadlonlo vakare nuo 

'6 Iki 7 vai. vak, 16 stoties WHFC, 
1460 kllocyelcs. 

Sutik juos šiuo žiemos vairavimo sau 
NIEKAS PIRMIAU virš t rys tuks 
tanciai griebinačių nenlystančių pirštų 
kiekvienai padangai — saugiai jus lai
ko kada kitos padangos turi slysti ir 
suktis — leidžia jums važiuoti, kada 
kitos mašinos turi kelio graibytis . Ge
riausia visametine padanga, kokia y ra 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir
miau negalima. 

gumu — niekad anksčiau negalimu I 
MES TAI (R000M -7 WM bet kurią 
jūsų matytą a r jums žinomą padangą. 
Mes galime jums duoti įrodymą, kuris 
jus nustebins. 

VEIKITE IR APSIŽIŪRĖKITE Sifili-
Q|EH — pirmiau nei žiema jus užklups 

Patogios Išsimokejimo Sąlygos 
f Padarykite Vieninteli JŪSIĮ Padangų Pirkime Daiktini M\įl 

w k l ) and m \ \ M \ { 'HM OOMPANY, Inc. I T O 
2140 S0. WESTERM AVE. TEL CUFFSIDE 4-76H l T * 1 

"Vouss Better Tire Service" ROYAl 
nraxi 

a f*rofHable reminder 
• 

1 h- 1 R t b 1 

open a savings account 
his month ^ 

Gaukit du ferua uždarbius kasntet 
U^ikr inki t taupymui apsauga 
Turėkit pinigu kai reikia 

^radėktt M H • FrtdSMt kiek aarlta, 
/ka«a aariia 

AN1> L0AN ASS0CIATI0N 
1800 SO. HALSTBD STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 

-Telefonas: HAymarket 1-2028 

TtlandosfvPlrmadleniilij. antradieniai* Ir penktadieniais nno 9 ryte. 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniai* nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniai* uždaryta, šeštadieniai* nuo % vai ryto iki 3 vai. p. p. 

/ / 
KURIE YRA PIRKĘ K SUDRIKO YRA PERSITIKRINI". 

KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS UŽ 
NEBRANGIAS KAINAS I 

; * s 

3 šmotų miegamojo kambario setai 8100.80 
5 šmotų Chrome Dinettes $50.00 
7 šmotų Dining Itoom setai ' $100.00 
2 šmotų Parlor setai, po $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Couch — Dienos Sofa $60.00 
Vatiniai matrasai, po $10.00 
Springsiniai matrasai, po $20.00 
9 x 12 karpetai, po $29.00 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $8.50 
Staiavos lempos po $4.00 
Aslos lempos po . . * • $9.00 
Prosijamos mašinos po $49.00 
Skalbiamos mašinos po , $69.00 
Elektrikiniai dulkių valytuvai $20.00 
Elektrįkiniai šaldytuvai, su 5 metų garantija, po $149.00 
Televizijų setai, 21 colio paveikslas ; $199.00 
Televizijos, 1(5 colių paveikslas $100.00 
Mažutes radijos po -. $19.00 

LKNUVCS iHMGKfiJllvlAI, BK NlOHlMClO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių 
Angliniai pečiai, 4 kambarių 
Gaziniai pečiai, apšildymui 
Balti gaziniai pečiai, virimui 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui $89.00 
Indų plovimui mašina —• nupiginta $200.00 
Angiiniai pečiai, po $29X0 

Budrikiis parduoda rakandus visų žymiausių nacionalini skel
biamų firmų išmokėjimais, be nuošimčių, trumpam laikui. 

• • • • 

$39.00 
$39.00 
$39.00 
$69.00 

) | F. IHJDR1K, 
3241 Souih Halsted Street 

Incorporatcd 
Tel. Vlctory 2-9542 

Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
iki vėlumos. Nedaliomis — uždaryta. 

V 
Budriko Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 

nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WHFS, 1450 kilocycles 

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

Kiekvienas žmugut* turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigo* 
taupyti kas savaite. \ 
taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslai, įsigijimu! namo* auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Ka« turi susitaupęs pinigų, tas Jaučiasi saugesnis tr laimingesnis. 
rrseWk tampyti Alsndftcn! 

AL .3X«/SAVING$ 
A N D I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 VV. Carmak Rd. • Chicago 8, O. 
JOHN JL KAZAMAUSKĄSt *«*.*T«L VI rglnta 7-7747 
Savingt lntwd lo $10,000 by F.S.LLC 

i.i-S 

v \ r \ 
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Pirmadienis, lapkričio 3 d., 1952 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAG0> ILLINOIS 
= — 3 ± 

KANADOJE 
— — — 

Vaclovo Verikaičio debiutas 
VYT. KASTYTIS 

Š. m. spalio mėn. 25 d. To
ronto lietuviai turėjo progos iš
girsti pirmąjį Vaclovo Verikai
čio dainų ir arijų koncertą. Tai 
j aunas dainininkas, dar tebestu-
dijuojąs Karališkoje Toronto 
Konservatorijoje, kanadiečių ap 
dovanotas stipendija. Kadangi 
mūsų dainininkams dabar be
veik nėra galimybės pasirodyti 
operose, šį jo koncertą pavadin
kime debiutu, nors tokiu vardu 
paprasta i vadinamas pirmasis 
pasirodymas operos scenoje. 

Ant teisingo kelio 

Netikslu būtų pirmąjį Veri
kaičio koncertą vert inti profe
sionalo dainininko mastu. V. 
Verikaitis tebėra konservatori
jos s tudentas . Galutinam balso 
apvaldymui dar j am t rūks ta po
ros a r trejeto metų sunkaus ir 
ryžtingo darbo. Tačiau jo kon
certo programa savo skoningu
mu buvo t ikrai maloni staigme
n a Toronto lietuviams. Tokių 
koncertų mes nedaug beturime. 
Toronte gyvenantieji lietuviai 
dainininkai, pavyzdžiui, pana
šaus lygio koncertų kažkodėl 
nemėgsta rengti. Jie daugiau
sia pasitenkina viena kita dai
n a a r ari ja šalutiniuose paren
gimuose, dažniausiai demonst
ruodami da r iš Lietuvos atsi
vežtą senąjį repertuarą. 

Vaclovas Verikaitis šalia ži
nomų lietuvių kompozitorių 
J. Gaubo "Kur tas šaltinėlis", 
VL Jakubėno "Plaukia antelė", 
J . Tallat - Kelpšos "Žaliojoj lan 
kelėj", St. Šimkaus "Oi kas" , 
"Da nepaketinau", patiekė re
čiau lietuvių dainininkų koncer
tuose girdimų dalykų. Tenka 
atkreipt i dėmesį į klasikines ita 
liškas dainas. Turėjome progos 
išgirsti G. Giordani "Caro mio 
ben", G. Carissimi "Vittoria, 
mio core", A. Caldara "Sebben, 
crudele". I š operų pasaulio dai
nininkas atliko keturias a r i jas : 
VV. A. Mozarto "La Vendeta" 
("Figaro vestuvės") , G. Verdi 
"EHa giamai m 'amo" ("DonCar-
lo") , Mozart 'o "Non piu andra i" 
("Figaro vestuvės") ir bisui G. 
Verdi "H lacerato spiri to" ("Si-
mon BoCcanegra"). 

džiai skirtingose kalbose juk 
nevienodai skamba. Pagaliau, 
V. Verikaitis kruopščiai išleis
toje skoningoje programoje ke
liais sakiniais buvo apibūdinęs 
itališkai išpildomų dalykų turi
nį. Taigi, nusiskųsti, atrodo, 
neverta. 

Koncertą tenka laikyti pavyku 
siu. Karališkosios Toronto Kon 
servatorijos studentui belieka 
palinkėti ryžto ir ištvermės, nes 
mūsų dabartinėse sąlygose ke
lias į dainos meno viršūnes yra 
sunkus ir daugeliui net iš viso 
atrodo neįmanomas. 

Koncerte talkininkavo taipogi 
jauna konservatorijos studentė 
smuikininkė Dolores Mokree, iš

pildydama gana sunkias F . 
Kreislerio, Dvorako, Novaček ir 
kitų autorių kompozicijas. A-
kompanavo muzikas St. Gailevi-
čius. 

Bantų gedimo priežastys 
Amerikiečiai mokslininkai M. 

Constant, P . Phillips, CC. El-
vehjem, darydami bandymus 

su pelėmis, įsitikino, kad joms .kur iam panaudotas visas grŪ-
mintant gr^dų kilmės mais tu das, labiau apsaugo dantis nuo 
daugiau a ts i randa dantų gedi-1 gedimo, kaip maistas paruoštas 
mų, kaip mintant dieta, kurios I iš grūdų, nuo kurių luobelės j au 
67% sudaro cukrus. Maistas, j nuimtos. 

Ta rp baritono ir boso 

V. Verikaitis y r a bari tonas su 
gana žemu atspalviu. Koncer
tui pasirinktoji jo programa ro
do didesnį palinkimą j boso pu
sę, vadinasi, mėginama pereiti 
į bosus. Šį mėginimą reikia lai
kyti sveikintinu, nes bosų pa
saulyje esama mažiau, negu ba
ritonų. Balsas j au yra gerokai 
išlygintas, su tvarky tas kvėpavi
mas. Galbūt t ruputį perdaug 
tamsinama — dėl ko šiek tiek 
nukenčia italų kalbos t a r t i s ir 
pa ts balso skambumas, bet ta i 
j au mokyklos stiliaus reikalas. 

Vieni dainavimo mokytojai 
savo mokiniams daugiau perša 
atvirus tonus, kiti juos verčia 
dengti, visus garsus maišant su 
" o " ir "u". Pirmoji teorija dau- ( 

giau t inka lyriniams bar i to-! 
nams, antroj i — bosiskos natū
ros bari tonams. Geriausiai Ve-
rikaičiui kaip tik ir praskam
bėjo boso ari ja iš G. Verdi ope
ros "Don Carlo" — "Ella giam-
mai m'amo". Bendrai imant, 
operų arijos ir itališkos dainos 
savo išpildymo lygiu stovėjo 
augsčiau už lietuviškąją prog
ramos dalį, nors jos reikalauja 
didesnio muzikinio patyrimo. 
Tai jau ,be abejo, konservatori
jos nuopelnas. Publikoje teko 
nugirsti konservatyvių balsų 
, , . . , . - . Auksinia i žiodai spa lvotomis 
(po koncerto), pageidaujančių, akutėmis po \ $»-95 
kad ir arijos"būtų dabojamo*i ASS&^..T^:::rįįm 
lietuviškai. Toks pageidavimas, ' Auksiniai snubiniai Medai po $4.o& 
. . r . Auksinia i al iubinial žiedai 

deja tėra sur is tas tik su mūsų į HU 6 deimantais $24.00 
y. , Deimant in ia i žiedai ge l tono 

operos atminimu, nes šiame kon uukHO . . . $24.00 

50 tūks t anč ių doler iu nauju 
t»5:". m e t u p i r k i ų 

Iš aukso , s ldah io , per tu , InvnloHu. 
iii-u 1 m IMI ( yJcdtj, laikrodėli* . Iš
p a r d u o d a nm HU did^ 'o nuola idu u r m o 
ka inomis . 

tinente visi dalykai papras ta i ' * .karato deimantiniai 
* žiedai po 

i š p i l d o m i o r i g i n a l i n ė j e k a l b o j e . Vj k a r a t o de iman t in i a i 
rr 11- 1 -A- L • • pžledai, po 
Kalbos pakeit imas net ir geriau • • • » 
šiame vertime daugiau a r ma-

pat y ra muzika. Tie patys žo : 

. $05.00 

$125.00 

$205.06 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI I š 

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

Nes šios įstaigos vadovybėje I 
i tarnaują žmonės turi 40 metų 

patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T L' V g 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Gert) vartoti) masini) 
nupigintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow . . . . . . $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflovv $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Spccial $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 

$1395.00 

$1395.00 

1949 BUICK 2 door 
Dynaflovv . . . . 

1949 BUICK 4 door 
Dynaflovv . . . . 

1949 BUICK Super 
4 door $1345.00 

1949 BUICK Super 
2 door $1295.00 

1948 CHEVROLET Club 
coupe $795.00 

1948 BUICK 4 door 
Dynaflovv . . . . 

I 

1948 BUICK 4 dr. 
194S OLDSMOBILE. 

4 door 
1948 STUDEBAKER 

4 door 

$1195.00 
$1095.00 

$995.00 

$875.00 

4181-83 Archtr Ave. 
Tel. Lflfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

1 k a r a t o de iman t in i a i 
1 žiedai, po 

Auks in ia i a u s k a r a i su del-
žiau žaloja muzikinį arijos ar manto akutėmis $42.00 

. 1 • ,1 . ! Blizgantiej i pot i ln la i 
dainos charakterį ,nes žodis taip karoliai, po 98c. 

Lavaler lal , b l t l f f th tkj l , impor 
tuot i tft Čekijos, su 60 
kr ls to lg *».98 

A u s k a r u su .k r i š to la i s , po 9 t c 
Laikrodėl iu expanslon barnis $1.98 
Kank in ia i la ikrodėl ia i su 

akmenėl ia i s , po $7.50 
Rauk in ia i la ikrodėl ia i . 

17 a k m e n ų , po $12.05 
Kankin ia i la ikrodėl ia i , 17 a k m . 

tfold filled, vėl iausios m a d o s . $19.05 
Aukso rank in ia i la ikrodėl ia i 

po $24.95 
Aukso rank in ia i la ikrodėl ia i 

su ke tur ia i s d e i m a n t a i s . . . . $48.00 
Gryno s idabro (s tor l tng s i l v e r ) . . 

peilis, Sakute, Šaukštas Ir š a u k s - . . . . 
ti-lis. sa lad Sakute, už $9.95 

32 Šmotu W m . Rogers 
s idab ruo ta s setas , u i $10.00 

1X47 m. Kogers silver su r a i - , . , . . 
(16m. 52 šmota i , už $28.50 

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

24 šmotų silver p la to 
Baronoss, už $9.05 

50 šmotų stuinless pl ieno už $12.50 
24 Šmotų s ta inless pilono 

SaukStal, Snukfttellal, pelilial 
Sakutes, u:>. $0.50 

Htninless plieno stalavt S a u k S - . . . . 
tai . poiliat, Sakutes, Šaukš tuka i 
po l&c. vienas, pa t goriausi po 25u. 

9 šmotų peiliai (oarv ing s o t ) . . . . 
Sherflold pilono, už $7.06 

Bulovą e lekt r in ia i aicniniai 
laikrodžiai , po $7.05 

Žadinami la ikrodėl ia i už . . $l.$ft 
L i k i t ė s Horvlzos, po 15c, v i e n a . . . 
Auksuotos r a šomos plunka-

nos. po &Oo. 
Rali Poin t rašomosios 

p lunksnos , po 50o. 
P a r k o r rašom, p lunksnos po $2.00 
Cigaretų i . ightors, po 9So. 
(Mgarotų dėžutes, po 08c. 
Vyriškos ir mote r i škos 

p in ig in is , po * 08o, 
Mažutes e l e k t r i n i s lempos, 

po 98c. 
Pa to lonas , o lektr inis g r a m o -

fonus $2-1.00 
12 rokordų-p lokš te l lų dykai . 

S iuvamos mašinos, 
e lektr ines , po $49.50 

Poduškos , gumines , po $3.95 
PcMiuškoH p lunksn ines , 

su pilkais $3.05 
P laukė ta i , 5 5 % Kayon, 

2 5 % vilnų, po $5.95 
Blanks ta ) grynų vilnų, po $12.95 
K a l d r o s vilnų Ir vatos , po $5,95 
Kaldros vilnonas, po . . . . $12.95 
Kaldros pūkines , po $10.50* 
COSOSI tina, 21 balso, po . . $11.05 
Croma t i ška dūda , u i y. . . . $2.75 
Au toma t i škas toas ter l s už . $12.05 
Au toma t i šk i prosai po . . . . $8.05 
Plano akordt jonal , 

120 I.MISII $105.00 
Uulbranson Spinof P ianas $595.00 
Perd i rb t i planai , /po $05.00 
Kabomos mašinėlės p o . . . . $59.00 
Didelis pavoikslas televizijos 

po $148.00 

$875.00 

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

2 door 
1947 BUICK Special 

4 door $045.00 
1942 BUICK Super 

4, door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

907 Wesl 381h Street 
LAfayette 3-2022 

JOS F. BUDRIK, ta. 
3241 Soulh Halsttd St. 

Tel. VIctory 2-9542 
K r a u t u v o a t d a r a p i rmadien io Ii 

ke tv i r tad ieniu v a k a r a i s iki !):30 P. M. 
Sekmadien ia i s uždaryta . 

Budr lko Iiodto Va landa le idž iama 
kiekvieno ke tv i r t ad ien io v a k a r e nuo Į 
6 Iki 7 vai. vali. ls s tot ies WHKC, j 
UBO kilo'oyelea , 

• 

ns Ihe Risks oHMI irter 
d 

• Y . GET the U. S. Royal Master's exclus/ve Royaltex Tread —stop 
safe/y on slippery streets where tires nevr held before! 

- V . O W N the revo/uf/onary winter-skid-protecting povver of its more 
than 3,000 gripping edgesl 

A / LOOK ahead to years of this super-safety, completely ronevvab/e 
to givo you u p to tvvice as many safe miles! 

v • _ _ _ _ _ 

N0W! ffor Your Present Tires 
• 

We are allowing 
• 

U. S. ROYAl MASTER f « * * . . U » 6 

„ u s „ener-u, a.lowan«.* «o, your present * * . . 
352"«vir= 

SERLlN TIRE CO. 
1400 SOUTH MCHIGAN Tel. - WEbster 9-2122 

* 

•**> 

H 



I DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflČAGO, ILLINOIS Pirmadienis, lapkričio 3 d., 1952 
— 

IS POLITIKOS LAUKO 
BALSUOKITE 112 LIETUVI 

ALFONSAS ,!. WEIXS 

dalyvavo Dariaus — Girėno Le-
lijono veikloje jojo kandidatūra 
yra visais atžvilgiais Chicagos 
Advokatų Sąjungos užgirta; 
Lietuvių Namų Savininkų Są
junga nuoširdžiai užgiria Adv. 
Well8 j tesėjų pareigas; Lietu
vos Vyčiai ir kitos katalikiškos 
ir tautiškos organizacijos re
mia šį kandidatą. 

Rytojaus dienoje neužmirški
te balsuoti už šį darbštųjį lie
tuvį advokatą, Alfonsą J. Wells, 
demokratų kandidatą į Chica
gos miesto teisėjus. žvalgus 

ŽINIOS IS KITUR 
Nauja užtvanka Meksikoje 

Meksikoje beveik 500,000 ak
rų žemės bus paversta ūkio rei
kalams, kontroliuojant nauja 
Alvaco Obregon užtvanka Ya-

to termino, turi susilaukti visų gUį upėje vandenį, 25 mylios 
Chicagos balsuotojų paramos šiaurėje nuo Ciudad Obregon. 
rytoj. Jis yra baigęs Brighton | Meksikos prez. Aleman atidarė 
Parko lietuvių parapijos mo- naują užtvanką, 
kyklą, teisių mokslus Washing-

mas energingas lietuvis 
advokatas, Alfonsas J. Wells, 
demokratų kandidatas į Chica
gos teisėjus, užpildyti neužbaig 

• - • • • • • • - • - • - • • • • • • • • • • - • - • • C L A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S E M F N T S • • • • • • • • • « 
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PROCiOS — OPPRTUNITIUS 

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

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

GOOD OPPORTUNITY! Tavcm, 
transfer corner. Eatablinhcd buai-
ness. Owner retiring. 

Reaaonable. 
Eng. 4-9449 

10—12, 4—9 p. m. 

RKAL EtfTATE 

BUSINESS SERVICES 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Plano tunlng) 

Ir taiso planus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

Telef. YArds 7-2490 

PARDAVIMUI 

ton universitete; jis įsigyjcJ 
daug prityrimo Chicagos teis
muose ir nemažai prityrimo bū
damas narys garsios FBI agen
tūros, kuri tiek daug komunistų 
ir piktadarių yra sugavusi. Bū
damas kariuomenėje jis buvo 
slaptos policijos narys; grįžda
mas iš kariuomenes jis aktyviai 

Atmetė raudonųjų planą 
Projektuotas rusų — kanadie 

čių universitetų planas, kuriuo 
būtų atvykę rusų studentai Ka-
nadon ir praleidę po kelias die
nas kiekviename universitete, 
studentų tarybos, atstovaujan
čios Kanados universitetus, bu
vo atmestas. 

LIETUVOS ŽYDELIS VOKIETIJOJE 
Nepriklausomybes laikais vie

nas Kauno žydelis, pavarde 
Blomberg, išsirengė prekybos 
reikalais į Vokietiją. 

Žydelis važiuoja susirūpinęs 
ir galvoja: 

Ui, kraštas didelis, platus. 
O kaip aš žinosiu, kur man rei
kės išlipti iš traukinio? 

Tik staiga, traukinys, priva
žiavęs Blombergo miestą, su
stoja ir kaunietis Blombergas 
girdi skardų konduktoriaus bal
są: 

— Blomberg... Aussteigen... 
(vadinasi išlipti). 

Žydelis greitai pagalvoja: 
Tai pasiutus technika toj 

Vokietijoje. Rodos, niekas ne
žinojo, kad čia toks žydelis 
Blombergas važiuoja, o, žiūrėk, 
— jau nurodo, kur išlipti... 

Kiek palaukus stotyje — at
važiuoja kitas traukinys. Po 
keliolikos minučių traukinys 
vel išgirsta konduktoriaus bal
są: 

— Blomberg... Einsteigen... 
(įlipti). 

Žydelis Blombergas, nieko ne
laukęs šoka į traukinj ir negali 

atsidžiaugti: 
— Toje Vokietijoje — tai tik 

važinėjęs važinėk t aukiniais. 
Konduktoriai, matyt, viską ži
no: kas kuriame traukinyje va
žiuoja, kur važiuoja ir tt. Jie 
paskelbia, kada ir kur koks ke
leivis turi išlipti ir įlipti... 

Mūsiškis Blombergas, prisė
dęs prie kažkokio kito keleivio, 
važiuoja tolyn Vokietijos lau
kais. Pagaliau, jam parūpo pa
klausti, kurgi jo bendrakeleivis 
važiuoja. 

— Į Varšuvą — išgirsta at
sakymą. 

— O aš — į Hamburgą — 
pasisako žydelis ir vel vienas 
galvoja: 

— Toje Vokietijoje — tai tik
ri stebuklai. Ot, tai technika: 
važiuojame du keleiviai, abu vie 
name traukinyje, viename va
gone fr net viename suole. Vie
nas iš mudviejų važiuojame į 
Hamburgą, kitas — į Varšuvą 
ir, žiūrėk, abu nuveš tuo pačiu 
traukiniu ir išsodins ten, kur 
reikia. Tapytum visiškai vienoj 
krypty būtų Hamburgas ir Var
šuva... Pr. Alšenas 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

t ik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

„ D R A U G Ą S%% 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

"MANDAGUS" BANDITAS 
Š. m. liepos men. New Yorko 

mieste, 42nd Street, į vieną sal
dainių krautuvėlę įžengė šva
riai apsirengęs jaunas negras, 
atstatė pistoletą į pardavėją ir 
pareikalavo atiduoti pinigus. 
Pardavėja, Mrs. Bertha Roma
no, matyt italų kilmes, išsigan
dusi susemė visus kasoj buvu
sius pinigus ir klusniai atidavė 
"neprašytam svečiui". Pinigų, 
deja, buvo nedaug - tik $30. 

Susikimšęs pinigus j kišenių, 
banditas prašneko: 

— Tai yra pirmutinis kartas 
mano gyvenime, kada aš ryžau
si padaryti šitokį nusikaltimą. 
Tačiau kitaip negaliu: begali
niai esu reikalingas pinigų... 

Tuo pat metu jis paprašė, 

kad pardavėja jam užrašytų 
savo vardą, pavardę ir adresą. 
Išeidamas pažadėjo pinigus grą 
žinti po 30 dienų... 

Užtruko kiek ilgiau negu 30 
dienų ir štai, kada nukentėju
sioji buvo veik užmiršusi lie
pos mėn. pas ją buvusį "sve
čią", paštininkas atnešė jai 
laišką, kuriame buvo 30 dol. 
"money order" ir laiškelis, ku
riame rašoma: "Grąžinu Tams
tai 30 dolerių ,kuriuos buvau 
pasiskolinęs, nes jie man buvo 
reikalingi užsimokėti buto nuo
mą. Labai atsiprašau, kad ne
galėjau anksčiau grąžinti." Ban
dito parašas: "Your Friend". 
Pinigai buvo grąžinti rugsėjo 
men. 9 d. 

25 RAM U ARI V ftVARITS 
"T>FXX>NTItOfXFDM VI KABUTIS 

Geras penkti) m*>tų "lraae'aH". 2e-
ma nuoma. 

Automatiškas stokerlu: garu ap
šildoma. Oryno pelno galima padary
ti virft $700.00 } m8n. 

nei likvidacijos parduodamas ne
brangiai skubiam plrkfiJĮul. 

Telefonuoklte savininkui nuo 6 
iki 8 vai. vak. 
Moh.iMk 4-4084, arba "raSyklte dSl 

••appolntment" — SHKRWOOI>, 
07S N. Clark Rt. 

CICERO 
2-JŲ angštu mūrinis narna*. Abu 

butai po 5 ^ kam b. Karstu vandeniu 
apsild. Vieną butą galima bus tuo
jau užimti. 2-Jų autom, ijiflr. gara
žas, doros pajamos. 1902 H. 48th Ct., 
Cicero. Kreiptis ketvlrtad., ponktad., 
sefttad. visą dieną; kitoms dienoms 
po 6 v. v. 

lANlJOMUOJAMA 

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

2419 W. Potomac 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
IR VIKTUVft. 

Su atskira vonia ir atskiru įėjimu. 
7114 S. Maplewood Ave. 

GRovehill 6-8087 

Išnuomojamas S kamb. luitas, 
be baldų, apšild. Vonia ir kiti pa
togumai. Prieinama nuoma. Pu
sė bloko iki gero susisiekimo. 

RAdcliffe 3-4315 

Skelbtis "DRAUGE" Apsimoka, 

nm Jis y ra plačiausiai skaitomas 
etiniu dlearaitls, o skelbimu 

šalna yra prieinama ilsiems. 

23S555535EB8S 
"DRAUGAS" AGBNCY 

55 B. Washington S t 
TeL DEarborn 2-24S4 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginla 7-6040—-7-6641 
BHBtt BSBS i O T ^ B T O M ^ ^ T O V O T V T O V y , 

HELP WANTED MOTERYS 

HELP WANTED — VYRAI 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkai yra įvertinami? 

B E L D E N M F G . C O. 
i . ( ~~ Dabar ima! 

• WtRE INSULATORS • STOCKMEN 
• PACKERS CJANITORS • PRODUCTION CLERKS 
Patyrimas nebūtinas. Išmokysime sąžiningus darbininkus 

Gausus priedai darbininkams kartu — 
• APMOKAMOS ATOSTOGOS • APMOKAMI ŠVENTA
DIENIAI • GROUP INS. (DRAUDIMAS) • PENSION 

PLAN • NEBRANGIA KAINA VALGIAI 
Nepaprastai geros pasilinksminimui — "recreational 

facilities". 
Ima Dypukus. Reikia nors kiek kalbėti ir suprasti 

angliškai. 

Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateitį 
pas —-

B E L D E N M F G . C O. ^ 
4625 W. Van Buren St. 

• i • i i mtmmmmm i ———— 

HELP WANTED — MOTERYS 

if 
A r domitės nuolat in iu da rbu su už t ik r in t a a t e i t im? 

The Prudential Insurance Co. Of America 
• Turi keletą vietų dėl 

• TYPISTS • GENERAL CLERKS 
Pageidaujamos budr ios nauja i pradedančios d i rb t i . Ma
lonios da rbo sąlygos, įvairios pareigos. P r o g a progre
suoti. Kreipkitės asmeniškai arba telefonu ir pasikal
bėki te apie savo a te i t i su... 

The Prudential Insurance Co. Of America 
165 H0RTH CAHAL STREET, Tth Floor 

Chicago Ins. Office 
Opposi te N O R T H W E S T E R N STATION. Ofiso valan
dos 8:30 v. r. iki 4 :45 v. v. Pasikalbėj imui vėlesniu lai
ku skambinkite Mr. Miller'iui, Financial 6-2770 

^ , 

^ : 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 
MAslNINI4f:S-S\VH< HBOARD 

Patyrusibs — bet bus priima
ma ir sugebanti pradedančioj!. 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Proga panaudoti 
savo sugebėjimus. 5 dienos sa
vaitėj. Visi priedai. 

Skambinkite Mr. Loser 
WAbash 2-7626 

* * • " ' • • •• n u - — »•— i m I I , , i • I I I •••••• • • • • • r . • I . . . . I . 

REIKALINGA SEIMININKE! 

Gražiame Highland parko na-
name norima tinkama šeimi
ninke. 2 mokyklinio amžiaus 
vaikai. Privatus kambarys ir 
vonia. Televizijos aparatas. Tė
vai dirbantys. Geras atlygini
mas. Skambinkite nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. 

EA 7-1966 arba , 

HIgland Park 2-4472 

Registered Nurscs 
WE HAVE SEVERAL OPENTNGR 
ON our ataff for grraduato nurffei in 
our now hospltal. Good Btartlng sala-
ry with excellent chance for advan-
oomont, 40-hour week. Interraeial 
Btaff throujęhout. Employee bonoflts 
Inolude liberal meala below cost. 
Fino opportunity for persona interes-
ted ln organizatlon and planning for 
a nevv sotup. 

Contact Mr. Keiser 
2040 BROWN AVE. 

THE NEVV 
C0MMUNITY H0SPITAL 

0F EVANST0N 
i — — — — — i Į A — — g • m* • • i — — i — p — 

REIKALINGA mergaite bend
ram raštinės darbui. Geras atly
ginimas. 

Gro^erland Co-operative, Inc. 
3636 W. 51st Street 

REliance 5-5500 

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. 

IIIELP WANTED — VYRAI 

Nuolatini* darbą* sąžiningiem* Jau
niems vyrams 

MF.S .11 m 1AMOKYKIMF. 
Patyrimas nebfttlnas. 
Pageidaujama, kari bfitij merha-

nlškul sugebantys. 
Oeros darbo sulygos, svnrl dirb

tuve. 
(J.'iusfis darbininkių priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba Saukite 

I)r. Prews. 
I>E i/rxr, CIIFOK PRINTF.RS. 

INO., 
141Ml N. K«l/lo Ave. 

COrnolttt 7-232S 
(Rutinai reikia skaityti ir kftlbttl 

angllftkal) 

(IIKLP WANTED — VYRAI 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

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

hour and up. Good working 
conditions. Apply in person. 
OCEAN TOOL & GRINDlkG CO. 

747 Custer St.. Evanston 

• Slitter operators 
• Machine Helpers 

Will train to be 
machine operators 

• Warchouse clerks 

STEEL SAIES 
CORPORATION 
BIshop 7-7700 

3320 S. Pulaski 

DIE MAKERS 
Opening on either shift 

Experienced with 
• PERFORATING 
• STAMPING 
• SHEARING 
• FORMING and 
• BLANKING DIES 

• TOOL AND DIE MAKERS 

• TOOL AND CIJTTER ORIN-
DERS 

• INSPECTORS 

• MACHINE OPERATORS 

• PUNCH PRESS OPERA
TORS 

Excellent wages. 

Plūs bonus on produetion 
jobs. 
Excellent working conditions.— 

Steady work. 

Many employee benefits. 

Employment office open daily 
7:30 a.m. to 4 p.m. 

Apply — 

BORG & BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. 66th St. 

A. B. DICK CO. 

5700 W. Touhy Ave. 

ROdney 3-1900 

s 

T-

SHORT ON PRICE 

VALGYKITE GERIAU UŽ 
ŽEMESNĘ KAINA.. 

• 
D Ė M E S I O 

"FREEZER" SAVININKAI! 
Mes planuojame turgti kitą didžiulį mSsos išpardavimą lap
kričio 12. Visokių rūšių mėsa ir paukštiena asmeniškai parink
ta vedėjo A r t L e d e r e r 

SPECIALIAI sušaldyti žirniai už žemiausias kainas 
BURLINGTON FOODS, INC. 

304 Wilmot Ave., 'Burlington, Dl. 
gaukite 304W—Mes supiaustome, suvyniojame ir tuojau sušaldome 

TUOJAU REIKALINGOS 
• T lTISTS • FILE CLERKS 

• COMP. OPERATORS • ACCOUNTING CLERK 

Pilną ar daliną laiką 

January &'June Graduates gali dirbti daliną laiką ir 
susipažinti su mūsų raštinės darbais. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Proga naudoti savo iniciatyvą. Gau
sūs priedai. Kreiptis asmeniškai arba telefonu. 

Ar domltfis nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? 

SEaRETARY-STENO ' 
Pageidaujama BU patyrimu, bet 

imsime gabią-bų naujai pradedan-
čią-tj dirbti. Geros darbo sąlygos, 
Jvairlos pareigos. Proga naudoti sa
vo inlicatyvą. Kreiptis asmeniSkal ar
ba telefonu. 

ECONOMY* PLUMBINO & 
HEATINO CO. 

1808 S. Pulaski Rd. 
CRawford" 7-0200 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
BOOKKEEPER 

Patyrusi arba gabi pradedan
ti. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 d. sav. Gausūs 
priedai. Šaukite susitarimui. 

WAbash 2-1230 

Drop by or call for evening 
appointment. 

INTERNATIONAL REGISTER 
C0MPANY 

2620 W. Washington 
Van Buren 6-4242, Ext. 30 

See Mr. Muldoon 

FACTORY HELP 
• Material handlers 
• Machine helpers 
• Laborers 

, • New starting rates 
• Paid holidays 
• Free hospital ins. for 

employees and dependents, 
also 

• Life ins. 
• Steady work with old 

established company. 

Apply 

JOHN WOOD CO. 

4435 S. Western Blvd. 

Čia yra nuolatinis darbas 

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

5324 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

FACTORY H E L P 

Assemblers and helpers on metai 
eąuipment, good pay, steady, old 
established manufacturers. 

BISHOP CO. 
621 S. Kolmar (4600 W.) 

Turime keletą vietų jauniems 
vyrams mokytis 

REPAIRS & 

MAINTENANCE 

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

PITNEY-BOWES, INC. 

185 N. Michigan 

ANdover 3-2380 

^ 

STEEL SALES CORPORATION 
3348 S. Pulaski Rd. BIshop 7-7700 

Nuolatinis darbas 

GENERAL CLĖRK 
Pageidaujama patyrusi bet 
ims gabia naujai pradedan
čią dirbti. Malonios sąlygos, 
įvairios pareigos, kartu ma
šinraštis ir diktantai. 5 dienų 
savait§, gausūs priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas. Del 
susitarimo šaukite 

CAml 6-1423 

A r jū s esa te susidomėję nuo
lat iniu d a r b u ir už t ik r in ta 
a te i t im? Mes tu r ime vieta 
Mašininkei - Bendro iDarbo 

Į s ta igos Ta rnau to ja i 
Pa ty rus i , be t pr i imsime ga
bia pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. 5 d. sav. Šauki te 

MR. W I L L E T T 
Asmeniškam pasikalbėj imui 

WHitehal l 4-0600 

t MACHINE OPERATORS 
and 

• HELPERS 
• SHIPPING ROOM 
• YVAREHOUSE and 
• FACTORY HELP 

Agc 17-55 
Day and Night Shift 

Good Future 

Pheoll Manuf acturing 
Company 

5700 W. Roosevelt 

Dėmesio, lietuviai vyrai ir berniukai 
PIN SETTERS 

Pilną ar daliną laiką ar savaitgaliais 
PORTER 

Pilną ar daliną laiką — išvalyti "bow-
ling alleys". Kreiptis — 

MADISON SQUARE BOVVLING 
LANES 

1454 West Madison Street 
MOhawk 6-5226 

VYRAI IR MOTERYS 

ARE YOU A GOOD TALKER? 
Interesting Phone Saleswork 

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

salary plūs commission and 
bonus in one of Chicago's lar-
gest and most modern telephone 
salesrooms. 5 day week. Per-
manent. Apply in person. 

55 E. WASHINGTON 
(Pittftfield Bldg.) Km. 1744 
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Pirmadienis, lapkričio 3 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

Užrašai iš nuostabios keliones 
» 

ST. DŽIUGAS 

Tą vakarą Žurnalistikos In 
st i tuto lankytojų veiduose vuvo 
pastebimas savotiškas susido
mėjimo nerimas, nes redakt. St. 
Piežos vadovaujami turėjome 
progą pamatyt i "Chicago He-
rald-American" spaustuvę, re
dakcijoj verdantį katilą ir ten 
pa t esamą paslaptingą "lavo
ninę". 

Leidžiantis j pasta to pogrin
dį, kur prie laikraščio išleidimo 
dirba apie 2,000 įvairių sričių 
darbininkų, įskaitant ir laikraš
tininkus, St. Pieža prisipažino 
iš anksto, kad kituose skyriuo
se negalėsiąs paaiškinti, kalbė
ti, nes kiekvienas pa t s turės 
orientuotis... I r tikrai, pateko
me, kaip į pragarą! Mašinų ūži 
mas, jų dydis, greitis bei paskir 
t is stebina kiekvieną. 

Pasikėlėme į antrą augštą. 
Mašinos čia metė penktosios lai
dos tūkstančius egzempliorių, 
nes per parą išleidžiama aštuo
nios laidos. 

Automatiškai suskaičiuojama 
ir surišamas reikiamas laikraš
čio egzempliorių skaičius, pa
skirs tomas kiekvienai miesto 
daliai, užmiesčiams ir į tolimes
nes vietovas. 

Paskui kraunama į vežimė
lius ir taip laikraštis pilnu grei
čiu skuba pas skaitytojus. Čia 
kiekvienas buvome apdovanoti 
da r "šil tu" laikraščio egzemp
lioriumi, ir mes tikriausiai bu
vome šios laidos pirmieji skai
tytojai. Koks sutapimas, nes 
t ame numeryje užtikome apra 
šymą apie Marąuette Parko ko
loniją. 

Minima Šv. Kryžiaus lietuvių 
ligoninė, Kazimieriečių vienuoly 
nas, Marijos augšt . mergaičių 
mokyla ir Dariaus — Girėno 
paminklas. Taip pa t rašoma, 
kad ateinantį pavasarį t en pat 
pradės s ta ty t i naują parapijos 
bažnyčią, kuri kainuos $1,000,-
000. Jdėtas ir naujos bažnyčios 
projekto vidus su šalia stovin
čiu kan. Paškausku. 

Kiek vėliau St. Pieža neišken
tęs pareiškė, kad kitos tauty
bės neturi panašiai subur tas vie 
n oje vietoje religines bei kultū
rines šventoves. Jie žiūri ir ste-

rių vadina "lavonine", nes čia 

Pastabos ir nuomones 

lietuvišką Enciklopediją galime greit turėti 
PR. GUDAS, Chicago, UI. 

laikomos įvairios iškarpos bei j s^ Enciklopedijos klausime vie-, dus užrašyti ant langų. Ar kas 

1 5 , 1 2 0 V i e n u o l i ų Afr ikoje | m a * prilygsta 2,000 simfoninių reiškė, jog nuo 150,000 iki 250,-

nuotraukos, kurios buvo 
spausdintos jų laikraštyje, lie
čiančios kiekvieną valstybę ar 
tautybę. \ 

Taip pat čia vedama alfabeti
ne tva rka asmenų, firmų, kurių 
pavardės, pavadinimai buvo pa
minėti vienokiu a r kitokiu būdu 
tame laikraštyje. Reikalui esant, 
viso.* žinios greitai surandamos 
ir patikrinamos. Lietuvos ir lie
tuvių, gyvenančių JAV-se, ar
chyvo nr. 39943. 

Ta proga pamatėme senų iš
karpų, nuotraukų, kurios y ra su 
rištos su Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimu. Reiškia, kad "lavo
ninėje" galima žinių ras t i ir 
apie mirusius, o taip pa t ir apie 
gyvus, kurie dar nespėjo su šiuo 
pasauliu atsisveikinti... 

7 augšte an t vienų durų užti
kome parašą: 708, Stanley Pie
ža Religious Editor. Malonus 
redaktorius pakvietė užsukti, 
tik su pastaba, kad į šį kam
barį įeiti pirmenybė y ra mote
riškai giminei... Vėliau paarS-
kėjo ir paslaptis... Virš 60 as
menų, visdėlto sutilpome... Grei 
tai užtikau ir lietuviškus laikraš 
čius: Draugą, Darbininką ir ke
letą lietuviškų knygų. 

Pasinaudodamas proga prof. 
Kolupaila kursan tams skaitė 
paskaitą apie žurnalisto bei laik 
raštininko etiką. Prieš išsiskirs 
tant , p. Juškevičienė įteikė kuk
lią dovanėlę St. Piežai už jo 
nuoširdumą, o Chicągo Herald-
American dienraščio reporteris 
Pillip visus nufotogravo prie
šakyje su žurn. Stasiu Pieža. 

i 
Šelpėjų būrelis 

Ligonei I. Samajauskienci 
šelpti būrelį sudaro šie asme
nys : $5 aukojo Mr. Pr. Kuzi-
nas. Po $2 aukojo Vanda Pruns 
kienė ir St. Gajauskas. Už vi-

at- ni siūlo leisti tokią, kuri apimtų tame įžiūri 
viską ir susidarytų 20 ar daugiau j ją? 
tomų. Kiti siūlo tenkintis tik Lie
tuvių Enciklopedija, susidedančia 
iš apie 5 tomų, be tarptautinio 
balasto. 

Tuo klausimu sveikus išvedžio
jimus padarė prof. dr. Jonas Ba
lys "Draugo" spalio 11-tos die
nos laidoje ir dr. A. Kučas to pa
ties laikraščio spalio 16-tos dienos 

bažnyčios profanaci-

Dabar Afrikoje yra 15,120 vie 
nuolių seserų, dirbančių misijų 
darbą, įskaitant 2,760 vokiečių 
seserų, 1901 prancūzių, 1,896 
belges, 1,589 aires, 924 itales, 
368 ispanes, 348 olandės, 296 
angle3, 236 kanadietes, 173 švei 

lių prieglaudos rūmus. To pasta
to kambarių durys garsina var
dus tų, kurie tuos kambarius įruo
šė. Ar kas tame įžiūri labdarybės 
profanaciją? 

Chicagoj Mar<iuette Parke sto
vi Dariaus - Girėno paminklas, 
visuomenės aukomis pastatytas, 

laidoje. Pirmasis autorius statė Į Prileiskime, kad kai kilo sumany-
klausimą: 'Kokios Enciklopedijos! mas tokį paminklą. statyti būtų 

atsiradęs stambus, ambiciškas biz 
nierius ir pareiškęs: "Aš vienas 
Dariaus - Girėno paminklo staty
bą finansuosiu su sąlyga, kad ma
no vardas, kaip3 fundatoriaus 

Chicagos pašonėj turime sene- cares, 76 amerikietes ir 306 ki
tokių tautybių. 

mums reikia ?". Gerais įrodymais 
išvedė, kad tenkinlumės vien Lie
tuvių Enciklopedija be tarptauti
nio balasto. 

Antrasis autorius statė klausi
mą: "Ar turėsime Lietuvių Encik
lopediją?" 

Lituanistinę Enciklopediją leng
vai galįme turėti. Ją galime turė
ti greit. 
Talkon ne vien švicsuomencV o Ir 

plačioji visuomene 
Ruošdami L. Enciklopediją 

prof. Balio pasiūlymu — visk.s 
apie Lietuvą ir Leta\ias visame 
pasaulyje v.sui> taikais — lengvai 
galime užinteresuoti ir į talką 
įtraukti ne vien šviesuomenę, o 
ir plačiąją visuomenę. 

Šioje šalyje turime ne šimtus, 
o tūkstančius profesionalų (kuni
gų, daktarą, dantistų, vaistinin
kų, advokate, politikierių), įvai
riausių biznierių ir veikėjų. Pa-
kvieskime juos į talką L. Encik
lopedijos leidimą finansuoti už 
tai dedant į enciklopediją jų 
gyvenimą aprašymus. 

Kaip numatoma kaina už skelbi
mus laikraščiuose ar parengimų 
programose, panašiai būtų nusta
toma kaina ir vietos L. Enciklo
pedijoj. Tokia pat tvarka turėtų 
gauti vietos L. Enciklopedijoj 
prekybinės ir finansinės bendro
vės, draugijos, klubai ir kitokios 
organizacijos. 

Laikraščių istorijoms vieta L. 
Enciklopedijoj tusi būti nemoka
ma, ne3 jie pasitarnaus skelbi
mais apie veikalo leidimą. 

Šitą planą kaikas gali vienaip 
ir kitaip kritikuoti. Ne vienas čia 
gali nurodinėti, kad tai būtų pra
silenkimas su rimtumu, kad En
ciklopedija būtų atskiedžiama. Kai 
kas g»li nurodyti, kad, sakysime, 
paprastas bizafcriua ar > profesio
nalas už pinigus gali susilaukti 
platesnio aprašymo, kaip pirmaei
liai veikėjai, kaip va kun. Al. Bur
ba-, kun. Antanas Kaupas, ir kt. 
Prileiskime, kad iš tikrųjų taip ir 
atsitiktų. Ar tai būtų baisu? Juk 

Nuteisė policininkus 
Egipto teismas nuteisė 81 po

licininką, kurie sausio 26 d. riau 
šių metu prieš anglus nevykdė 
savo pareigų. 

Didžiausia sirena pasaulyje 
JAV karo laivynas negyvena 

muose Kalifornijos kalnuose iš
bandė didžiausią sireną. Apa-

paminkle būtų iškaltas". Kas bū- diametras - 27 metrai 
tų tada stojęs už tokio pasiūlymo '- " ' atmetimą? i aparatą varo 2 Rolls-Royce mo-

Jei viršuje paduotuose pavyj- tora i ; jo gar3as toks baisus, 
džiuose nieko neetiško nematome, jog apara to aptarnautojai tur i 
tai nieko neetiško nebus ir tame, {{ į k ^ • j ^ ž k i § . 
jei biznieriai, profesionalai, veikė- J 

tas . Apskaičiuota, jog tos si
renos išduodamo garso stipru-

jai, prekybines įstaigos, finansi
nės bendrovės j L. Enciklopediją 
pateks pagal nustatytą mokestį. 

Ar galima prileisti, kad plačioji 
visuomenė šitam planui pasirody
tų abejinga? Ne. Daugelis iš ank
sto sutiktų sumokėti visus pini
gus ar jų dalį minėtomis sąlygo
mis. Greit kapitalui susidarius, 
rašytojai tuoj galėtų stoti j dar
bą. Ir ilgai netruktų iki pirmasis 
Lietuvių Enciklopedijos tomas iš
vystų pasaulį. 

orkestrų garsui, kai visi orkest
rų instrumentai tuo pa t laiku 
groja fortissimo. 

Komunistų kalėjimuose 
Kardinolas Frings, Koelno ar 

kivyskupas, praeitą savaitę pa-

IVupstabu, kaip Kramtomr Guma 
m*m 

PATIKSLINIMAS 

•"Drauge" tilpusioj iš Roehester, 
N. Y., korespondenctjOĮ paminėta, 
kad lapkričio mėn. 22 d. atvyksta 
Budriūno vyrų kvartetas. Bet iš-
tikrųjų Budriūno, o Ąžuolo vyrų 
oktetas, vadovaujamas Juozo Ka
zėno. — A. Sabaliauskas 

I A I I I sKOJLMAS 
Pajieškomus Juozas Smailys, 

vadinamas žemaičiu, kilimo i£ 
Griškabūdžio parapijos, Pusiauski-
lių kaimo. Atvykęs Amerikon prieš 
I pasaul. karą ir gyvenęs Cbicago. 
Pajieško jo kaimynas Saliamonas 
Girdauskas. Rašyti: Sara Geary, tročiad. ir PSDKMA nuo 5 v. ikisv.v. 
Ridge Rd., Albion, N. Y. iiiiiuittUtlIUiUmiiuiimiiiimsimmimi 

• TELEVIZIJA • RADTO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYOINTUVAI » (IRON-
KRS • rLOKŠTELfcS (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS I R T.T. 

VVE1SS APPUANCE 
PILNAS II l i \ I A l . i o s I R 11 \ l» lo 

A I T \ 11N A V IM AS 

A 4037 South Archer Avenue 
Tel. YArde 7-8666, Chicago 32, UI. 

Vidurių Laisvintojo Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
l\ maist; 

• Ola ta pHHlaptiH. kurią milijoną) 
žmonių patyrė apie lfEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą gumą — vi
durių iatsvlntoją. Taip, todėl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako. kad kiti vinurlų lais> 
vintojai pVadeda veikti perdaug ank« 
s t i . . . J a u pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių lalsvintojų kiekis su
ardo vlrSkinlmą," pasalina sveikatai 
ir energijai reikalingą m a i s t ą . . . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra kl 
toks. Priimtas pagal nurodymus, Jin 
veikia daugiausiai apattnSJ viduriu 
daly — pašalina tiktai atmatas, bot 
no gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos Vartokite FKEN-A-
MINT ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nuslplrkit FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 500 ir 

į tiktai lOc. 

K Ftf U-A-MINT m 

000 asmenų y ra Rytų Vokieti
jos koncentracijos stovyklose ir 
kalėjimuose. Jie pateko į kon-
rentracijos stovyklas, kad ne
silankstė komunistų užmačioms. 

i . • • i 

A. T A. 
KAZIMIERAS GfiSICNAS 
Gyv. 1615 B, 50th Court, Ci

cero, Illinoirt. 
.Mirė lupkr. 1 d., 1!>52 m., 

6: t 5 v. vali., sulaukcH senaiv. s 
Gimo Lietuvoje. Kilo i.š Pa

nevėžio apskr., Biržų para, p., 
š\\/.i lių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 50 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
dvi dukUM-ys: Valerija Potro-
fiione Ir ftėntas Kazimieras, Ado-
1C .lanuli.s Ir gontas Albinus, 2 
Hūnfls: kun. Petras Gašlūnas Ir 
Kazimieras, marti Kristina, ft 
anūkai, 8 proanfikai Ir kiti 
gimines bei pažįstami. 

Priklaus?, prie šv. Antano 
Dr-jos Cleerojs ir Dievo Ap-
volados parapijoje ir Lietuvos 
Kareivių Dr-jos. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 141(t S. 60th Avo., 
Cicero. Laidotuvea įvyks tre
čiadienį, lapkr. 6 (}. iš koply
čios 'j-30 vai. ryto bus atlyde-
tas j .šv. Antano parap. bažny-
c"i;j, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, l'o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
kazimiero kapines. 

NuoAirdžial kviečiame visus 
giminis , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Prašomo nesiusti gelių. 
Nullful:;-— Dukterys, Sūufi^. 

Žentai ir Marti. 
l.aid djrekt. A n t Petkus, 

tok TOvvnhall 3-2109. 
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MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. ValeišaltSs ir 

Grigaliūnai tes-Lazauskienfis 

3130 So. Halstcd St. 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 

ir dabar šis tas panašaus vyksta. 
sus metus po $1 aukojo: Mrs. j Pasižvalgykime kapinėse. 
Fr . Ivanauskas ir Mrs. St. Ju- ! , k u g e l i o biznierių ir paprastų 
cius Po <K1 ka* m ^ i »iilcn« z m o m i * Antkapiniai paminklai ne-cuis. F O * i kas ms»esį aukos r e t a i d a u g b r a n g e 8 n i ) n e g u m ū a ų 

šie asmenys: St. Maurukienė, .veikėjams pastatyti paminklai. 
Mrs. Ag. Gurskis, Mr. Ant. Gur ' K a s t u o P i n a s i ? Kas reikalau.-
skis, St. Pukšmis, R. šilienė, " J a ' k a d t a i p n e b ū t ų ? 

M. Masianskienė, Mrs. C. Pet- Vėl imkime bažnyčias. Bažny
čią statant, parapiečiams siūloma 

raitis, Alf. Grigaliūnas, Juozas ^airiais būdais prie tos statybos 
ui pavydu. Kai kas tą lietu- Senkus, J. Jančiauskienė, Mrs. \ prisidėti. Sakysime, siūloma pa-

TKI.t . v IZU IV» KJCi K A M O PARDAVIMAS iU T Al S * MAS 

( guall f l e d engfn e ers s e r v i ce) 
~^T 3120 S. Halsted Street • DAnube 6-6897 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODKKNIOS K.OPLYCIOS 

4605-07 South Hermitage Jtoemie 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r B l s h o p 7-9481 

4338-34 South Caliiomia Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMIIULANCR DIENĄ IR N A t t T | 

J M f = c 
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vių vietovę su įvairiais pas ta ta is 
vert ina daugiau 20 mil. <lol. 

Apžiūrėję linotipo ir kitus mo 
derniAkus skyrius, persikėlėme 
1 redakciją. Didelį stalą apsė 
dę redaktoriai su rūpestingumu 
suka gaivas, jieškodami sensacin 
gu antraščių žinioms, kad skai
tytoją j au išoriniai galėtų pa 
t raukt i . Žinias jie gauna čia 
pat per rašy tas mašininiiikių> ku 
MOS priima tiesiog telefonu iš 
korespondentų, kurie randasi 
įvairiose miesto dalyse a r už jo 
ribų. 

Prie k i tų s tu lų — la ikrašč io 
nuotraukų, "kamikų", sporto re 
daktoriai ir t t . Kai St. Pieža 
pareiškė, kad dabar einame ap 
lankyti redakcijos "lavoninę" 
ka/kodėl pagalvojau, kad t ikrai 
j i čia gali būti reikalinga, nes 
nuo tokio t r iukšmo ir velniško 
tempo gal daugelis nespėjo į 
namus sugrįžti... Juos savotiš
kai įamžino t ame pat pastate.. . 
Pirmieji peržengė "lavoninės" 
slenkstį, be vadovo, kun. dr. 
Primalus, Žurn. Inst. direkto 
r ius kun. Bagdanavičius, sve
čias prof. Kolupaila ir tik vė
liau moterys ir visi, kiti. Mat, 
į "lavoninę", kad ir labai smal
sios, moterys pirmos nedrįso 
įeiti... "Lavoninės" vidus t ikrai 
a t rodė kaip šventovė, nes joje 
buvo visai ramu, palyginus su 
kitais matyta is skyriais. I r nu
mirėlių nesimatė, todėl greit 
į tariau, kad čia kažkas ki tas 
slėpėsi... Tuo laiku St. Pieža 

Išmin v ' u i y r a v i su i ' du rys at
viros, r.'.i taurios sielos tėvynė 
y ra visaj pasaulis. 

— Demokritas 

M. Stepaitis, M. Knataitienė, l 8 k l n e ? l a į parapiečiams įtaisyti ląn-1 
R « „ O ^ I A T T „ • • /-. v\ A- lgus> za<*ant,kaip fundatorių, var-Bevarde, J. Lapiene, G. Csaite, Į ® > ^ > ^ ^ S ) i ^ > ^ i ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ) i ( s ^ 
A. Šilaitė, $2 — Juozas Ivaška. 

Visiems geraširdžiams asme
nims, gelbstintiems ją sunkioje 
gyvenimo padėtyje, širdingai dė 
kojų. R. šitfenė 

Anglu kalbos pamokos 
Dii'ni'. ii- vakare 

AMUKIKOS LIJĮTruviŲ 
MOKYKLOJE 

81« W©nt 33r* Placc 
CHICAGO 8, ILL. 

* N * 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgla Kastytis. Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 ot. 

I-IIIIKIIH siŲakitu kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos paštų. 

I iŽMtlkyiiius siŲskltv: 
" D R A U G A S " 

2834 South Oakley Aveaue Chicago & Oliuoto 

1 AH1H0HY B. PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN AVIU 1410 a 50t* AVE. 
CHICAGO, I L L CICERO, I L L 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhaU 3-2100 

^ 
i . M - ^ 

Budriko Krautuve 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausiu išdirbysčių: 
Radijos, Televizijos, Šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinot, Jewelry už žemesųes 
kainas kaip ki tur i r an t lengvų 
išmokėjimų. 

M l BWIK. [m. 
3241 So, Halsted Si 

•fel. Vlctory 2-9542 
Krautuve atidaryta plrmądiouio Ir 

kofvlrtadlonio vakarais Lkl vSlu;nos. 
Nedfiliouils uždaryta 

Budriko Radlo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
ft lkl 7 vai. vak. Iš stoties WHFC, 
1460 kitocycles. 

r 

įsigykite ši<) puikią iii<ąslyiuo knygą dabar! 
• • « » » ' • '•• •• *> " ' • i 

linu. Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOH DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

M ą a t y m a i k i e k v i e n a i d i e n a i 
nuo priešgavenio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kieti gražūa viršeliai, 
543 pusi., kaina 5 dol. 

Užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS", mi So, Oakley Ave., Chicago, UI. 

J 'J U 
LIŪDESIO VALANDOJ 

štukiU 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. WeHtern Ave. Air Conditioned koplyčia 
RKpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vleU 

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

" ".,'.,. ,r.„ „ - '~: I 

Marijos apsireiškimu Fatimoj© 
1917 metai: aprašymas. 

pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su cinlKai* aiųskRę; 

"»«AtJOASM 

2384 So. Oakley Ava., 
Chicago 8, IlL 

Užsakytos knygos siunčiamos pastų 

<M, 

m-m 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

S t Casimir Monumcnt 
("ompany 

SAKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AiutiiilHii.su patarnavi
mas y r a telkiamas 

dieną ir ii a k t j . Rei
kale šaukite 
mus. '*' 
• 1 — 

M M turime koplyčias 

i;«>-.«•!;• Hilu dalyse i r 
v i s o s e Chicagos ir 
Uiiijaii.s palnr-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 Wc»t 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-667.2 
10756 S. MICIUGAN AVE. ' PUllman 5-1Ž70 

PETRAS P. 0URSKIS 
659 Wost 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

— — ' ' - I*" , [ " • •— ' — • ' - " — — • - — — — • — • " " • • • • • — . • • • — - • • . . . — » • • • — • • • ! • • » • > - « • — ' " " ' • " • • • • » • • • 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

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

Telephone YArds 7-1911 
, . i , _ _—r~ •> 1 - ~ • - — — " . . . . . . . . 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LTlrUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

;)\. 

"" = 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
• • • ' ' • 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

*r> "ti 
<W. 

3914 West l l l th Street 
mena* Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklam* 
Planų Pasirinkimas Mesta 

Telol. CEdarcrest 3-G335 

JURGIS F. RUDMIN 
!»!» 4. fcBiUANICA AVE. Tel. VArds 7-1188—1139 

, JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S.TCAUFOKN1 A A V K. Tel. l.Aiayetle 3-8672 

• ——-
LEONARDAS A. EŽERSKIS 

1646 WKST 46th STRKET Tel. YArds 7-6781 

. 

http://AiutiiilHii.su
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MENRAftTIS DRAUGAS, CHTCAGO, JLLTNOTS Pirmadienis, lapkričio 3 d., 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 

/ mu 
^^ 

X "Lietuviškos Knygos M * 
gėjas" Nr. 1, dvimenesinis biu
letenis, leidžiamas Lietuviškos 
Knygos Klubo Chicagoje, 2334 
South Oakley ave., vakar išvy
do pasaulio šviesą. "Lietuviškos 
Knygos Mėgėjas" spalio men. 
laidoje turi šio, informacinę me
džiagą: Tauta ir knyga, Lietu
viškos knygos klubas, Nauji 
leidiniai. Yra graži vysk. 
F. J. Sheen knygos: "Sūnus Pa
laidūnas" tgrcit išeis iš spau
dos) apžvalga. Gerai, kad Lie
tuviškos knygos klubas pasišo
vė rimtai ir skoningai infor
muoti visuomenę apie pasiro
džiusias ir leidžiamas knygas. 
Tai nuopelnas kun. V. Bagda-
navičiaus, MIC. 

X Stasys Barzdukas, vienas 
iš aktyviųjų Ateitininkų Reor
ganizacinės Konferencijos Pa
langoje dalyvių, iš Cleveland, 
Ohio atvyksta į Chicagą ir kal
bės Chicagos Ateitininkų me
tinės šventės metu akademijo
je, kuri įvyks ateinantį sekma
dienį, lapkričio mėn. 9 d., 4 vai. 
po pietų, Evergreen Country 
Club salėje. Norintieji akade-
mijoje-pobūvyje dalyvauti, pra
šomi šiandien pat registruotis 
pas prof. Balį Vitkų, telef. RE-
public 7-8138. 

X K a p t Lionginas Kubiu
kas, Juozas Grišmanauskas ir 
Edmundas Paulauskas, gyv. Ci
cero, 111., paskiausiai pabėgę iš 
pavergtos Lietuvos per Švediją, 
dalyvaus T. T. Marijonų Ben
dradarbių Chicagos Apskrities 

A. J. VALSTYBĖSE 
—Lietuvybės išlaikymo klau

simams tirti A. Liet. Bendr. 

BRAZILIJOJ 
Bus suvaržytas importas 

Brazilijos finansų ministeris 
LOK pirmininkas prel. A. Bal-! Horacio Lafer (kilęs* iš Lietu-
kfinas sušaukė spalio mėn. 24 vos), grįžęs iš Meksikos ir A 
d. lituanistų pasitarimą. Jame 
nutarta pakviesti 23 atskirų 

merikos, pareiškė, kad skoloms 
Amerikai ir kitiems kraštams 

sričių žinovus, kurie sudarys išlyginti nebus reikalinga pa-
šiems reikalams specialę tary
bą. Posėdyje dalyvaus: A. Vai
čiulaitis, P i . Naujokaitis, prof. 
V. Jonynas, M. Tolišius, dr. A. 
Trimakas, A. Bendorius, A. Ma
žiulis, V. Vaitiekūnas ir dr. Br. 
Nemickas, kuris pasitarimui 
pirmininkavo. 

— J. Lola, L. Vyčių veikėjas 
ir radijo valandos pranešė
jas, paskirtas traffif and sales 
representative Eastern Airlines 
Bostono teritorijai. "Boston 
Globė" ta proga įdėjo jo foto
grafiją ir pažymi, jog J. Lola 
yra baigęs Marianapolio mo
kyklą, o antrame pasauliniame 
kare dalyvavo keturis metus 
kaip lakūnas karo laivyno oro 
korpuse. Ligi šiol J. Lola dirbo 
Bostono tranzito departamente. 

— Išleidžiama nauja knyga 
apie Pabaltijo tautas. Artimiau
siu laiku Amerikos knygynuose 
pasirodys nauja žinomojo dėl 
pavergtųjų tautų laisvės kovo
tojo, ypač pabaltiečių ir ukrai
niečių, amerikiečio Columbia 
Universiteto profesoriaus Cla-
rence A. Manning'o knyga "The 
Forgotten Republics". 264 psl., 
kaina $2.75. Leidėjas Columbia 
Universiteto Philosopbical Lib-
rary. 

Pedagogas Pranas Keb-
linskas š. m. spalio 23 d. at
šventė 50 metų gyvenimo su
kaktį P. Keblinskas yra atei
tininkų eilėse nuo pat gimnazi-

Universitete buvo 

skola, bet tik būsiąs suvaržytas 
importas. 

— '/uvo žymus dainininkas. 
Automobilio katastrofoje žuvo 
žymus Brazilijos dainininkas 
Francisco Alvcs. Jis buvo bra
zilų nepaprastai gerbiamas ir 
mylimas. 

— Petras Babickas, Lietuvos 
pasiuntinybės Rio de Janeiro 

PASAKYS KALB£ 

'f 

i a i 
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CHICAGOS ŽINIOS 
Paskaitos sužadėtiniams 

Chicagos katalikai yra suorga
nizavę vadinamas Pre»Cana 

Mokyklų direktorių 
suvažiavimas 

Illinois katalikų augštesniųjų 
mokyklų direktoriai šaukia sa-! konferencijas. Jų metu gydyto

jas, vedusių pora ir kunigas 
duoda patarimus, kaip sukurti 
laimingą šeimą, kaip nugalėti 
kilstančius j sunkumus. Paskai
tos prasidės: lapkr. 2 d. St. 
Maurise bažnyčioje, 3615 So. 
Hoyne ave. ir St. Mary of Celle 
bažnyčioje Bervvyne. Lapkričio 
9 d. fiv. Stanislovo bažn.,2300 
N, Lorel ave. Paskaitos papras
tai prasideda 1 vai. Smulkesnių 
informacijų galima gauti tele
fonu AŲstin 7-1602. 

vo konferenciją lapkričio 7 d. 
9 vai. 30 min. 820 N. Michigan 
ave., Chicagoje. Illinois valsty
bėje katalikai turi 150 savo 
augštesniųjų mokyklų. Pagrin
dinę paskaitą laikys Illinois 
universiteto prof. dr. J. Th. 
Hastings, dirbąs auklėjimo ko
legijos tyrimų skyriuje. Jis kal
bės apie naują patirtj egzami
nų reikaluose. Atskirus posė
džius turės berniukų ir mergai
čių mokyklų direktoriai. 

Balsavimai Chicagoje 
Daugelis didžiųjų Chicagos 

Liepsnos Chicagoje 
Dėl ypatingai sauso rudens, 

miškai, lapai, žolė yra gerokai 
išdžiūvę ir neatsargiai numesta 
cigaretė ar degtukas būna gais
ro priežastimi. Chicagos ugnia
gesiai beveik be poilsio turi ko
voti su liepsnomis šiame mies
te. Apylinkės parkuose (forest 
preserves) jau išdegė daugiau, 
kaip 100 akrų miško. Vieną die
ną Chicagoje net 725 kartus 
buvo iššaukti ugniagesiai. Mies
to ugniagesių vadovybė visus 
prašo laikytis didelio atsargu
mo. 

Vyakupas Vincentas Briz^ys da 
tarnv-'lyvaus š. m. lapkričio 16 d. 6 vai sekretorius, rašytojas, tarny^ * ^ ^^ M a r | j o n u B e n d r -

bos reikalais išvyko į Siaurės Chicagos Apskrities 25 me.. 
Ameriką, lajiniame bankete ir pasakys kai- j klientus supažindinti su baisa 

i r
t
ada . r

u
b^ parduotuvių stengiasi savo 
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Jie praneš svarbių žinių apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Visi kviečiami atsilankyti ir pa
siklausyti įdomių pranešimų. 

X J. E. vysk. V. Brizgys, 
kun. P . cinikas, MIC, kun. dr. 
V. Bagdanavičius, MIC, ponai 
šimučiai, ponai Sakalai ir daug 
kitų lietuvių veikėjų pažadėjo 
dalyvauti Chicagos ateitininkų 
metinėje šventėje, akademijoje, 
kuri ruošiama lapkričio 9 d. 
Evergreen Country Club salėje. 
Vietas vakarienėje dar galima 
užsisakyti: Balys Vitkus, 3422 
W. 63rd S t , Chicago 29, 111., 
tel. REpublic 7-8138. 

X "Bubulis ir Dundulis", 3 
veiksmų linksmas nutikimas, 
vaizduoja šviesų, gražų ir lai
mingą Lietuvos gyvenimą su 
tauriais, geraširdžiais, dorais ir 
šviesiais žmonėmis, išsitarė A. 
Kukas. Režisuoja veikalo auto
rius A. Rūkas.\ Minimas veika
las bus vaidinamas gruodžio 6 
d. Hamilton Parjt auditorijoje. 

X Dr. AntanaA Lipskis, turįs 
ofisą 4206 W. 26tk St., tobuli
nosi odos ligų klinikose prie 
Cook County Graduate School 
of Medicine ir įgijo naujausių 
žinių toje specialybėje. 

5< Dr. Albertas Aviža šiomis 
dienomis iš New Yorko persikė
lė į Chicagos apylinkes, šiuo 
metu jis dirba State Hospital, 
Manteno, UI. 

X S. Barčus sutiko leisti 
dainuoti per jos radiją tiems 
skautams-ėms, kurie dalyvaus 
rengiamam skautų konkurse ir 
laimės I ir I I vietą. 

X S. Rudys, buv. Lituanisti
kos Tunto tuntininkas, paskir
tas Brighton Parko skautų 
draugovės draugininku. 

X K. Miliūnas paskirtas 
Brighton Parko jaun. skautų 
draugovės draugininku. 

, « . « . « / • T #* i iios suolo, bankete lapkričio 16 d. 6 vai. ^ t e . t D r a u g o v ė s narys. 
vak. šv. Jurgio parapijos salėje. T r e m t y j e __ A n g l ų z o f l O S Atei

tininkų Sendraugių pirm. Taip 
pat ir Brocktone, Mass., kurį 
laiką buvo at-kų sendraugių 
pirmininku ir Ateitininkų Šel
pimo Fondo įgaliotiniu. 

— Baltimorės lietuvių šešta
dienio mokyklą ir šiais metais 
lanko apie 50 mokinių. Deja, 
šis skaičius galėtų būti dar di
desnis. Mokyklai nuo įsikūrimo 
vadovauja K. Dūlys. Mokytojų 
sudėtis šiems mokslo metams 
gerokai pasikeitusi. Dabar mo
kykloj moko: K. Bradūnas, C 
Surdokas ir A. Radžius. 

— Pvt. Vytautas Kamenta-
vičius, dabar gyv. karių stovyk
loje, Louisiana valstybėje, prieš 
išvykstant į Europą kariškai 
tarnybai, atostogas praleis pas 
tėvus Cleveland, Ohio. Jis ir jo 
draugas brooklynietis pfc. Ge
diminas Rajeckas mėgsta skai
tyti "Draugą'', kuris jiems pa
tinka. 

— Lietuviai dalyvavo Jungti
nių Tautų dienos iškilmėse New 
Yorko rotušėje. Jungtinių Tau
tų Diena buvo iškilmingai pa
minėta New Yorko City Hali 
spalio 24 d. dalyvaujant ke
liems šimtams kviestųjų svečių. 
Kalbėtojais buvo į>ats burmist
ras Impellitteri, Grover YVhalen, 
Mrs. E. Roosevelt, John Golden, 
žymusis teatralas. 

— Pianiste G. Leonienė pra
dėjo antruosius mokslo metus 
Peabody konservatorijoj Balti-
morėje. Leonienė ten veda pia
nino klasę. Be to, ji turi priva
čią pianino studiją. Spalio 19 d. 
Leonienė dalyvavo Vinco Krė
vės 70 metų sukakties minėji
mo programoje Philadelphijoj. 

Lietuvius atstovavo New 
Yorko Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas Stepas l^iedis, Balfo 
pirmininkas kan. Končius, Balfo 
direktorius Petras Minkūnas, J. 
Valaitis ir Marija M. Kižytė, 
LAIC direktorė. 

is visur 
v - Komunistai kraustosi iš 

galvos. Budapešto, Vengrijoje, 
komunistų partijos centralė pa
skelbė toįq raštą: "Pastebėta, 
kad ne visuose Čionykščių ligo
nių kambariuose, salėse ir lau
kiamuose ant sienų kabo Stali
no portretas. Ypač ligoninėse 
yra svarbus dvasinis ryšys. Pir
miausia operacijų salėse turi 
būti Stalino portretas, kad pa
cientas stačiai nuo operacijų 
stalo galėtų žiūrėti į tautų va
do akis. Pacientas turi žinoti, 
kad Stalinas budi ir saugo mū
sų sveikatą. Reikėtų, kad veng
rai visai išmestų Stalino pa
veikslą, nes jo vergija daugeliui 
nesveikatą atneša. .. 

— Kunigų areštai Lenkijoje. 
Varšuvos centrinės valdžios 
įsakymu pastaruoju laiku viso
je Lenkijoje buvo vykdomi ma
siniai kunigų areštai. Tarp 
areštuotųjų yra Liublino kata
likų universiteto rektorius 
Slomkowski, abatas Graymert, 
prel. Rodomski, "Tygodnik 
Povvszechny" redaktorius Ko-
walski. 

— "Šešios tamsybių valan
dos". Lenkų rašytojas Bratny 
yra parašęs naują komediją, 
pavadintą "Šešios tamsybių va
landos", kuri yra kraštutiniai 
antireliginė. Komedijoje vaiz
duojama augštosios dvasiškijo3 
kova prieš "progresistus" ku
nigus. Nors meniniu atžvilgiu 
komedija neturi jokios vertės, 
tačiau komunistinė spauda ją 
labai išgyrė. 

— Susitiks du tūzai. Argenti
nos prezidentas Juan Peron ir 
Brazilijos prezidentas Gytulio 
Vargas greitai susitiks prie sie
nos, esančios tarp jų kraštų 
kad aptartų abipuses proble
mas. 

— Ragautojas valgių pas im
peratorių. Japonijos imperato
riaus rūmuose vis dar tebelai
komas valdininkas, kurio svar
biausia pareiga paragauti visus 
imperatoriui patiekiamus val
gius ir tuo įrodyti, kad jie nė
ra užnuodyti. 

— Gr|žo iš Maskvos. Walter 
Ulbricht, vokiečių komunistų 
partijos pirmininkas, rytinės 
Vokietijos prez. W. Pieck ir 
premjeras Otto Grotewohi gri
žo į Berlyną iš Maskvos. Jie 
buvo nuvykę į Maskvą daly
vauti komunistų partijos suva
žiavime. 

— 88 metus išgyvenęs Kini
joje. Mauricijus Rosa, Hankov 
arkivyskupas, Kinijoje gyvenęs 
nuo 1913 m., komunistų ištrem
tas atvyko į Hong-Kongą. 

— Afrikoje, neskaitant tar
mių, yra vartojama apie 700 
įvairių kalbų. 

bą šv. Jurgio parapijos salėje, Chi- vimo mašinų veikimu. Antra-
cagoje, III. j dienj, balsavimų dieną, State 

gatvėje esančios didžiosios par-

Šunų paroda 
41-ji metinė jungtinių klubų 

•r*r Western Specialty Clubs 
Kovai SU sk randž io jAssociation — šunų paroda 

Žaizdomis (šiemet įvyks sekmadienį, lap
kričio 16 d., Navy Pier patal-

— Indijoje paminės šv. r r a n -
ciškaiiH Ksavero 400 metų mir
ties sukaktį. Goa miestas ruo
šiasi paminėti šv. Pranciškaus 
Ksavero 400 metų mirties su
kaktį. Minėjimas tęsis visą 
gruodžio mėnesį. Tuo pačiu lai
ku bus paminėtas apaštalo šv. 
Tomo atvykimas į Indiją, įvy
kęs prieš 1900 metų. 

— Kiek balsuotojų New York 
valstybėje? New York valsty
bėje šių metų lapkričio 4 d. rin 

Chicagos universitetas pasta
tė dvi naujas laboratorijas, 
skirtas tyrimui vaistų prieš 

.virškinimo rūgštis kovojant su 
skrandžio žaizdomis. 

duotuvės bus uždaros iki 10 v. 
15 min. ryto, kad jų tarnauto
jai galėtų iš pat ryto pabalsuo
ti. 

Chicagieč ių muz ikos 
koncertas 

Lapkričio 3 d. Covenant Klu
be, 10 N. Dearborn įvyks kon
certas, kuriame bus pildomi 
chicagiečių kompozitorių vei
kalai. Pirmoj vietoj pažymimas 

. « . . n QOR Leonas Stein, muzikos fakulte-
kimams. užsiregistravo 7,825.- . . . . . _ _ . . _ 

° „ 0 0 rttwv:Q., to direktorius De Paul univer-
456 asmenys, 780,782 augiau, 
kaip 1948 m. — 700 namų jau pastatyta. 
Vakarų Vokietijoje, Ruhr sri
tyje, jau pastatyta 700 namų 
kasyklų darbininkams. Tie na
mai pastatyti JAV pagalba. Nu
matyta pastatyti 3,000 namų. 

— "Vodkos" gamybą padi
dins. Šiais metais "vodkos" ga
myba Rusijoje buvo mažesnė, 
negu 1940 m. Bet bolševikai 
yra nusistatę jos gamybą padi
dinti. 

i 

Paskaitos apie operą 
Chicagos Muzikos Kolegijos 

kancleris E. Johnson, buvęs 
Metropolitan Operos vadovas, 
trečiadienį laikys paskaitą "O-
peros praeitis, dabartis ir atei
tis". Paskaitų iš viso bus trys 
ir jos vyks Kimball salėje, 306 
S. Wabash. 

De La Salle banketas 
Stiprios Chicagoje De La 

Salle mokyklos auklėtinių są
junga savo metinį banketą ruo
šia lapkr. 13 d. Conrad Hilton 
viešbuty. 

Nuskriaudė 6 m. mergaitę 
Chicagos policija suareštavo 

14 m. berniuką, kurs saldainiais 
prisiviliojęs mergaitę į savo na
mus, ją nuskriaudė. 

pose. 
Praeitą metą į parodą buvo 

suvežta iš JAV ir Kanados 
1,278 šunų visų skirtingų veis
lių. Šiemet manoma bus suvež
ta daugiau. 

Šiemet parodoj užsiregistra
vo dalyvauti trylikos klubų na
riai, jų tarpe du, centriniai — 
Doberman Pinschcr Club of 
America ir Chichuahua Club of 
America. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir įvairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame J užalanj 
pnki*i.8iius Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. IVmibc 6-S245 

— Rytų Europos derlius. Šie
met Rytų Europoje derlius 
20% mažesnis negu pernai. 

S 0 P H I E BARČUS 
i s DVOKS stoties — Banga 1800 

PIRMA D. iki PENKTAD. 
S: !.-• Iki 9:30 vai. ryto 

SKflTAD. 8: .10 Iki 9:80 ryte 
UKTIVIAKOS VAKARUŠKOS 

Iš toH pat Kloties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWK.I;ti ST. 

Chicago 29, III. HEmlook 4-2413 

Žurnalistikos Institutas 
— Nebekovos su baliais. Mi-

guel Baez, 21 metų, ispanas, ' " * ^ j " L . 
Kovotojas su buliais, pasitraukė W>YOLOS UNIVERSITETO, 
iš žaidynių aikštes, uždirbęs suorganizuotas „Draugo" bendra-

i • a>rn<\ nnn ton ™i darbių klubo, remiant L. Rašyto* 
daugiau kaip $500,000 (20 mi- J j d r^ j a i S k a u t a m S ) Ateitininkams 
lionų pezetų). 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

m 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.V 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. i M M K i s. IM9 So. Franclsa. 

Telef. Y A 7-1009 

VESTUVINIUS NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
• • • • • • • • • • • • • • • m M B i a a a B a a B a i 

MŪSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARE/AS J. ULIS. Sav. 

4068 Arehei Avenue 
Telefonas VIrginJa 7-2481 

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

Kun. V. Bagdanavičius, MIO. 
Koordinatorius: 

Prof. S. A. Zvetina 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, m. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 4 a. o v. STi m:n. O. 

(Jaiva skaito tema: Propagandos 
esme. 

Lapkričio 4 d. 7 v. 30 min. K. 
žoromskis skaito tema: Paveikslo į 
vaidmuo laikraStyje. 

Lapkričio 6 d. 6 v. 30 min. kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, skaito te
ma: Spaudos tarnyba žmonijos 
vienybes sąmonei ugdyti. 

Lapkričio 6 d. 7 v. tfO min. C. 
Grincevičius skaito tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

SEGHETTI III A VKL III U KAI 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. Y Aras 7-3278 ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
\ 

Parūpiname btletus, vleSbuiHus Ir sutvarkomo visus sa kelione surištus 
dalykus. TITRIMK TilKTUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afldevltu*. Keliones 
planuokite Ift anksto kttk ins metams. Anksčiau užsisakykite blletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami blletus pas mus nemokysite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stotį ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS M i s . 
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— Manikiūrą jau žinojo se
novės egiptiečiai 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad . ir Ke tv i r tad . a t da r a iki 9:30 vai . v a k a r o 

Southwest Furniture Confany 
6200 South Western Aire., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito ištaigos 
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. VIENTNTftLft LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJE, 
KUKI PATARNAUJA VISOKIŲ KCfilU APDRAUDOSE! 

Mes atstovaujame atsakomingas apdraudos kompanijas, tod&l kiekvie
nas IIHISŲ klljentas visados apsaugotas, Jei kam {vyksta kokia nelaime. 

FmE~AUTOMOBILE~UABlXITIES--PREVENTION 
IR AGGIDENTS. 

8822 SOUTO VVESTERN AVE. Telef. PRoepect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

ejrr 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldas, ašldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldas Ir ĮSTei iš Pagal Jūsų Užsakymą 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuve 

2310 VV. ROOSEVELT RD., Tel. SE 8-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet J 
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L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS ^S 
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