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Mokiniai Vasario 16 
gimnazijoje 

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
joje mokosi 120 mokinių (64 ber 
niukai ir 56 mergaitės), o paren
giamosiose kalsėse 30 mokinių 
(14 berniukų ir 16 mergaičių). 

Iš anglų zonos gimnazijoje yra 
105 mokiniai, parengiamosiose 
klasėse — 15 mokinių. Iš ameri
kiečių zonos gimnazijoje yra 26 
mokiniai, pareng. klasėse — 4 
mokiniai. 

Gimnazijoje mokosi 59 katali
kai ir 61 evangelikas, parengia
mosiose klasėse — 18 katalikų 
ir 12 evangelikų. 

Gimnazijos mokinių daugiau
sia yra 13 — 16 metų amžiaus 
(75 mokiniai) ir dauguma jų 
mokosi I—V klasėje. 

Kilmės atžvilgiu 82 gimnazijos 
mokiniai yra iš Didž. Lietuvos, 
28 iš Klaipėdos krašto ir 10 iš 
Rytprūsių. Parengiamosiose kla 
sese 25 iš Didž. Lietuvos, 3 — 
Klaipėdos krašto ir 1 iš Rytprū
sių. 

Sujungė lietuvių 
knygų leidyklas 

Sujungus Vokietijos Krašto 
Valdybos ir Didž. Britanijos Lie 
tuvių Sąjungos knygų leidyklas, 
naująją instituciją nusistatyta 
pavadinti Europos Lietuvių Kny 
gų Leidykla „Bendrija". 

Leidykla „Bendrija" jau pra
dėjo „Europos Lietuvio" kalen
doriaus leidimo paruošiamuosius 
darbus. Numatomas, toks jo turi
nys: kalendorius sutrauktai ir 
kiekvienai dienai, žinios apie Lie 
tuvą, Lietuvos žemėlapis, lietu
viai emigracijoje ir jų instituci
jos, adresai, pirmininkų pavar
dės, Diplomatija, Vlikas, PLB ir 
Tautos Fondas (su trumpais ap
rašymais), laikraščių adresai, 
tarptautinis DP įstatymas ir kt. 

D. D. Elsenhovver, republikonų kandidatas 

Vliko kaltinimai Sniečkui 
Jis svetimas lietuvių tautai, Kremliaus iJaukletas so

vietų imperialistiniams tikslams vykdyti 
HUl 

Adlal StevriiNon, demokratų kandidatas 

Ryšium su okupuotoje Lietu
voje šeimininkaujančios komu
nistų partijos pirmojo sekreto
riaus Sniečkaus pareiškimu, pa
darytu Maskvoje vykusio SSSR 
komunistų partijos kongreso 
metu, Vlilįas daro šį pareiškimą 
— pažymėjo Vliko pirmininko 
pavaduotojas dr. P. Karvelis žo
dyje, tartame pavergtoje tėvy
nėje irK laisvajame pasaulyje 
esantiems tautiečiams per Ame
rikos Balsą: 

1) 1940 metais sovietams oku 
puojant Lietuvą, Sniečkus buvo 
tarp tų labai negausingų asme
nų, kurie perdėm perėjo į oku
pantų tarnybą. Jis, išduodamas 
savąją tėvynę, labai aktyviai pri 
sidėjo prie Lietuvos, kaip nepri
klausomos valstybės, naikinimo, 
talkininkaudamas okupantams 
Lietuvą įjungti į Sovietų Sąjun
gą. 

2) Sniečkus buvo okupantų 
atsigabentas ir pastatytas pir
muoju Saugumo Departamento 
viršininku. Jis 1940 metų liepos 
mėnesį savom rankom įvykdė 
rinktinių Lietuvos vyrų areš
tus, atiduodamas juos nežmoniš
kiems kankinimams ir žudy-

Tito kaltina tas 
pačias priežastis 

ZAGREBAS, lapkr. 4. — Ir 
Tito, darydamas ilgą pranešimą 

Šiandien renkame prezidentą 
Kartu renkami 34 senatoriai, 29 gubernatoriai, visi 

atstovų rūmai ir daugybe kitų pareigūnų 
Vakar vakare visi prezidentiniai kandidatai ir jų svarbiausi 

rėmėjai pasakė paskutines kalbas per radiją ir televiziją, šiandien 
maždaug apie 12 vai. naktį jau bus galima ̂ spėlioti, kas bus sekan
tis JAV prezidentas". * 

Kadangi svarbiausias gen. Ei-
senhowerio sponsorius sen. Ca-
bot Lodge sunkiai kovoja Mas-
sachusetts valstybėje už savo iš
rinkimą, tai gen. Eisenhoweris 
paskutinį savo pasirodymą ir 
kalbą skyrė Bostonui. 

Gub. Stevensonas su sen. 

senhowerio naudai. Jei nors pu
sė neapsisprendusių pasuktų de
mokratų pusėn, laimėjimas tu
rėtų priklausyti Stevensonui. 

Respublikonai oficialiai, žino
ma teigia, kad laimės Eisenho-
weris, tą pat daro demokratai, 
bet bešališkas stebėtojas nuo 

Jugoslavijos kompartijos šuva- ( K a n s a s City, o viceprezidentas 
Siavime, tarptautinės padėties Barkley — tolimuose pietuose. 

Sparkmanu susitiko Chicagoje, sprendimo turi šiemet susilai-
prez. Trumanas vakar kalbėjo k y t i n e s a b u d u k a n d į d a t a i stovi 

prie vidurio ribos. 
įsitempimą priskiria Teherano, 
Jaltos, Maskvos ir Potsdamo 
konferencijų susitarimams, nes 
didžiosios valstybės dalinosi sve
timais kailiais (suprask: spren
dė klausimus dalindamosi įtakų 
sferomis). 

Kad kilo Korėjos karas, galįs 
pavirsti pasauliniu karu, tiesio
giniai kalta Sov. Rusija, bet ne 
be kaltės ir didžiosios Vakarų 
valstybės, kurios pasaulio pro
blemas su Rusija spręsdamos 
naudojo netinkamus metodus 
(dalinosi įtakų sferomis). Jei 
Jungtinės Tautos nori sėkmin
gai agresijas sulaikyti, tai Jal
tos, Teherano ir kitų konferen
cijų metodai turi būti pasmerkti. 

Tito padėkojo vakarams už be 
sąlygini karinės pagalbos Jugo
slavijai suteikimą ir "pareiškė, 
kad Jugoslavija aktyviai dėsis 
prie kolektyvinės apsaugos prieš 
Rusijos agresiją. 

Gali sprogti? 
MONTREAL, lapkr. 4. — Iš 

Kinijos grižęs vienas šio miesto 
laikraščio redaktorius pasakoja, 
kad radęs stiprų kinų nepasiten
kinimą rusais ir todėl galima 
esą prileisti, kad santykiai tarp 
dviejų raudonųjų sąjungininkų 
su laiku gali įsitempti ir nu
trūkti. 

Kalendorius 
Lapkričio 4 d.: šv. Karolis Bo~ 

rome jus. Senovės: Arūnas ir 
Buteika. 

Lapkričio 5 d.: šv. BertUis. 
Senovės: Auktumas ir Judrė. 

Oras Chicagoje 
Giedra, šaltoka. Temperatūra 

pakilsianti iki 54 laipsnių. 
Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:42. 

Didžiosios darbininkų 
Šiandien renkamas ne tik pre-

unijos z į d e n t a s s u viceprezidentu, bet 
vakar suverbavo visus galimus i r 3 4 senatoriai, 435 atstovų rū-
darbininkus, kurie turi rūpintis, m u n a r i a i > 29 gubernatoriai ir 
kad kiekvienas demokratų bal- g a l y b ė v a i s t ybių, apskričių ir 
sas būtų įmestas į balsavimo dė 
žę. Oras visame krašte numato
mas geras, tad tikimasi rekordi
nio balsuotojų skaičiaus — spė
jama 55 milionai. 

Kas laimės? „šiaudiniai bal
savimai" rodė iki paskutinių 

dar mažesnių padalinių valdinin
kų. Gali atsitikti, kad preziden
tas bus respublikonas, o 83-čias 
kongresas, kuris susirenka 1953 
m. sausio 3 d., bus demokratiš
kas. Bet šie rinkimai tuo ypatin
gi, kad visi galį pranašauti, iš-

dienų didelį neapsisprendusių skyrus pačias partijų vadovy-
procentą (dauguma jų buvę de- bes, nuo tos misijos susilaiko, 
mokratai) ir mažą daugumą Ei Perdaug psichologinių komplika 

įdomūs patys kandidatai, 
Centras Rusijos 

tautoms laisvinti 
MIUNCHENAS, lapkr. 4. — 

Keturios rusų emigrantų politi
nės grupės ir 5 Rusijos ribose 
gyvenančių tautybių tremtinių 
organizacijos sutarė sudaryti 
bendrą centrą kovaį su bolševi
kais vesti. Prie to centro prisi
dėjo &ų nerusiškų Rusijos tautų 
organizacijos: gruzinų tautinė 
taryba, Azerbeidžano tautinės 
vienybės komitetas, šiaurinio 
Kaukazo antikomunistinė tauti
nė sąjunga, armėnų laisvės ko
votojų sąjunga ir Turkestano 
tautinis išlaisvinimo komitetas. 
Nėra pranešime minima apie gu 
dus, nors būta žinių, kad gudai 
tremtyje sutikę su tuo centru 
bendradarbiauti. 

cijų: 
vietomis iš Eisenhowerio atims 
balsus gen. MacArthur (bent 
taip manoma), pietuose nėra an
tro demokratų kandidato, neg
rai neva suabejoję demokratų 
nuoširdumu ir t.t. 
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Prie šio centro gali prisidėti 
visos organizacijos ar politinės 
grupes, kurios pripažįsta Rusi
joje esančioms tautybėms teisę 
apsispręsti dėl savo politinės 
ateities ir nesiekia prieš komu
nistų revoliuciją buvusio režimo 
atstatymo. 

Priešas Korėjoje 
geriau maitinamas 
TOKIO, lapkr. 4. — I | įvai

riausių šaltinių surinktos žinios 
leidžia daryti išvadą, kad priešo 
kariuomenė Korėjoje yra geriau 
maitinama, aprengta ir apgink
luota, negu būta prieš metus. 

S. Korėjos gyventojų padėtis 
visaip yra desperatiška, bet ne-
lauktina iš jų pusės jokių karui 
vesti pavojingų veiksmų (akty
vaus pasipriešinimo revoliuci
jos formoje). 

Š. Korėjos pramonę reikia lai 
kyti neveikiančia (karui vesti ji 
nebeturi reikšmės), tik 2% gele
žinkelių veikia, bet frontą prie
šas gali aprūpinti kitomis prie
monėmis. Tiekimas atsidurtų 
kritiškoje padėtyje karui prasi-

| dėjus pilnu tempu. 

Pratimai 
NEAPOUS, lapkr. 4. — Iš vi

sų vakarinių Viduržemio jūros 
uostų išplaukė karo ir transpor
to laivai patikrinti kelio saugu
mo nuo Gibraltaro ifci TJurkijos. 
Pratimuose dalyvauja $ Atlanto 
pakto valstybių laiv>a'ai. Gen. 
Rldgway tuo pačiu metu lan
kosi Turkijoje ir Graikijoje. Jis 
nuvyks ir pratimų rezultatų su
žinoti. 

Syngman Rhee 
labai priekabus 

TOKIO, lapkr. 4. — P. Korė
jos prezidentas Syngman Rhee 
sąjungininkų pareigūnams yra 
kiečiausias riešutas spaudyti — 
po rinkimų senis Rhee nori bent 
jau lygių teisių su jais karo ve
dimo ir krašto atstatymo klau
simuose. 

JT nutarė sudėti pradžiai 250 
mil. dol. fondą Korėjos atstaty
mui ir jau leido naudotis 70 mil. 
dol. Rhee pareikalavo, kad tik 
jis galėtų spręsti kaip tuos pi
nigus sunaudoti. Žodžiu, dėl fon
do administracijos dar nesutar
ta. 

Pirma Syngman Rhee buvo už 
simanęs pats karą vesti ir iki 
Yalu upės žygiuoti, tik reikala
vo ginklų ir kitų reikmenų. Da
bar savo nuomonę kategoriškai 
pakeitė ir stačiai panikoje atsi
dūrė, kai gen. Eisensoweris bal
sus gaudydamas pareiškė, jog 
korėjiečiai savo kraštą turės gin 
ti, o amerikiečiai į užpakalį pa
sitraukti. Bijoma, kad Rhee ne-
sabotubtų P. Korėjos armijos di 
dinimą. 

Trečias ginčų objektas — Ja
ponija. Rhee ginkluoti laivai 
šaudo } japonų žvejų laivus 50 
mylių nuo kranto -V Rhee ma
no, kad 60 mylių nuo kranto yra 
jo vandenys. Gen, Clark turėjo 
nustatyti neutralią zoną ir pa
siųsti sargybas, kad saugotų ja
ponų žvejus. 

II pasaulio karo metu (4,590 
amerikiečių ten žuvo, 15,000 su
žeista; viršum 21,000 japonų žu
vo). 

• Spalio mėn, 85 d. Esslinge-
ne (Vokietija) įvyko Baltų Ta
rybos posėdis, kuriame iš lietu
vių pusės dalyvavo Vykd. Tary
bos nariai K. Zaikauskas, jjr. P. 
Karvelis ir M. ferakas. Pasikeis
ta informacijomis ir kaikuriais 
einamais reikalais susitarta dėl 
bendros Baltijos Tarybos laiky
senos ir dėl bendrų žygių. 

Nesą pavojaus Korėjos fronte 
Sąjungininkai galėsią suvirškinti visus į kovas meta

mus kinus 
. 

SEOULAS, lapkr. 4. — Pradėjus baimintis dėl padidėjusio 
priešo spaudimo Korėjos fronto centro ruože, 8-sios armijos va
das gen. Van Fleet paskelbė raminantį pareiškimą. 

Pareiškimą per savo ryšinin
ką su spauda gen. Van Fleet pa
skelbė po to, kai Kinijos kariuo
menė užvaldė veik visas svarbiau 
šias kalvas Kumhwa rajone ir 
pietų korėjiečių bent 6 bandy
mai jas atsiimti pasibaigė nepa-
sisekimu. 
•Gen. Van. Fleet pareiškimas 

taip skamba: „Chonvon, Kumh-
wa ir Kumsong erdvėje mes val
dome tą teritoriją, kurią nori
me valdyti. Mes pilnai kontro
liuojame situaciją ir galime su
virškinti visus kinus, kuriuos jų 
vadovybė panorės mesti į kovas. 
Ateityje mes taip ir darysime. 
Visuose tuose veiksmuose P. Ko 
rėjos kariuomenė puikiai atliko 
savo darbą". 

Vakar pietų korėjiečiai Tri
kampio viršūnės nepajėgė užval
dyti ir paslinko atgal žemyn pie 
tiniu kalno šlaitu, nes perdaug 
stipri priešo artilerijos ugnis ri
tosi per kalno viršūnę. Turbūt 
stipriausią artilerijos ugnį po II 
pasaulinio karo į vieną tašką bu
vo sutelkusi ir sąjungininkų va
dovybė (viršum 42,000 sviedi
nių), tačiau, matyt, nepataikė į 
gerai užmaskuotus priešo sun 
kiųjų ginklų lizdus. Nepajėgta 
atsiimti ir Russel kalvos Sniper 
grandinėje, apie dvi mylas į va
karus nuo Trikampio. 

Per spalio mėn. priešas centro 
ruožo kalvų kovose neteko žuvu
siais, sužeistais ir nelaisvėn pa
tekusiais 36, 285 karių. Sąjungi
ninkų aukos nepranešamos, bet 
užsiminta, kad jos artinasi prie 
Iwo Jima salos kovų proporcijų 

• Vykdomosios Tarybos Infor 
macijos Tarnyba įsigijo, tiek 
plokštelėmis, tiek magnetofono 
juosta lietuviškų melodijų varpų 
muziką („Marija, Marija", Bir
žų Radvilų choralas, „Lietuva 
brangi", Vilniaus Aušros Vartų 
giesmė „Skaisčiausioji, gražiau
sioji", Mažosios- Lietuvos gies
mė „Pranašai Didis" ir pertrau
kos signalus „Lietuva brangi" ir 
„Lietuviais esame mes gimę"). 
Varpų muzika yra originalinė 
Karo Muziejaus Kaune. 

Grėsmingas kalinių 
sukilimas Ohio 

COLUMBUS, lapkr. 4. — Su
kilimas šio miesto kalėjime nėra 
pasibaigęs — peranksti buvo 
pranešta, kad viskas ramu. Bent 
1,600 kalinių 4 blokuose grasina 
ištrūkti į kiemą ir toliau — tik 
kryžminė šautuvų ugnis viršum 
kalinių galvų laiko juos vietoje. 
Vakar į kalėjimą įžengė ir Tau
tos Gvardijos dalinys. Jau 2 ka
liniai nušauti, 3 sužeisti. Apie 
tai, kas dedasi kalėjime, visuo
menei žinių neduodama, nes su
kilėliai turi radijo aparatų ir 
gali sužinoti tokių dalykų, kurie 
apsunkins jų malšinimą. 

Kadangi kalėjimais yra labai 
apgriautas, tai spėjama, kad už 
sukilimo blokų esą kaliniai yra 
išvežami į kitus kalėjimus. Toks, 
turbūt, esąs atvykusios Tautos 
Gvardijos dalinio uždavinys. 

• 15,595 vokiečių iš sovietų 
zonos perbėgo į vakarines Ber
lyno zonas spalio mėn. 

mams. Dėl to jis ir pramintas 
Lietuvos budeliu. 

3) Sniečkus yra tiesioginis 
kaltininkas tų masinių deporta
cijų, kurios vyko Lietuvoj, ypač 
1941-ais metais birželio mėnesį, 
kada dešimtimis tūkstančių ne
kalti vaikai, moterys, seneliai ir 
vyrai buvo prievarta sugrūdami 
pikčiau, kaip gyvuliai, į preki
nius užkaltus vagonus ir išga
benti priverčiamiesiems darbam 
į Sovietų Sąjungos gilumą. 

Sniečkus yra aiškiai kaltas vi
sais genocido veiksmais ir turi 
būti atiduotas tarptautiniam 
teismui, kaip didžiausias nusi
kaltėlis žmoniškumui. 

4) 1944 metais, antrą kartą 
sovietams Lietuvą okupuojant, 
Sniečkus vadovavo ir tebevado
vauja lietuvių tautos naikinimui, 
tęsdamas masinių ir individua
lių deportacijų sistemą, griauda
mas Lietuvos socialinę ir ūkinę 
santvarką, ypač naikindamas 
Lietuvos ūkininkus. Jis yra at
sakingas, kad kolchozų pavida
lu Lietuvoj vėl įvedama dar sun 
kesnė baudžiava, negu rusai ją 
buvo atnešę, okupuodami Lietu
vą 1795 metais. 

5) Sniečkus yra Lietuvai ir 
lietuvių tautai visai svetimas, sa 
vo tėvynėje maža gyvenęs, Krem 
liaus specialiai išauklėtas ir pa
rengtas sovietų imperialisti
niams tikslams vykdyti. 

Jo išsižadėjo net sava motina 
ir savi broliai ir seserys, atsisa
kydami pasilikti Lietuvoje an
trajai sovietų okupacijai 1944 
metais artėjant ir pasirinkdami 
sunkią tremtinio dalį. 

Turint tai visa galvoj, Snieč
kus neturi nė mažiausios teisės 
kalbėti Lietuvos ar lietuvių tau
tos vardu. Ypač neturi teisės 
mesti šešėlį ir bandyti ardyti 
mūsų santykius su tomis valsty
bėmis ir tautomis, kurios iš šir
dies nori Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. 

• Užsienio Reikalų Tarnybo* 
valdytojas dr. P. Karvelis š. m. 
spalio mėn. viduryje buvo nu
vykęs į Paryžių išsiaiškinti lais
vinimo talkos reikalų su Prancū 
zijoje gyvenančia lietuvių vi
suomene. Ta proga mūsų veik
los galimumus plačiai aptarė su 
Lietuvos atstovu Paryžiuje dr. 
S. A. BaČkiu, numatančiu persi
kelti į Belgiją Lietuvos karo 
attachė ats. pulk. J. Lanskorons-
kiu ir kt. Dr. P. Karvelį priėmė 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijos valstybės sekretorius 
Maurice Schumann ir politikos 
departamento direktorius minis-
teris de la Tournelle, buvęs Pran 
cūzijos Pasiuntinybės narys Lie
tuvoje, taip pat Paryžiaus arki
vyskupas Feltin. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Krašto apsaugos departamentas patvarkė, kad 195$ nu 

sausio mėn. būtų paimta armijai Ą8,000 naujokų. Laivynas, avia
cija ir marinai turi pakankamai savanorių. 

— Šiandien Anglijos parlamentas pradeda naują sesiją, kurią 
karalienė atidarys su visomis šimtmečių senumo ceremonijomis. 
Karalienei Elzbietai II tai bus pirmoji parlamento atidarymo kal-
bq. Ją, žinoma, visada redaguoja vyriausybė. 

— Prez. Trumanas leido paskelbti tą slaptą dokumentą, ku
riame 191ft m. generalinių štabų viršininkai, jų tarpe ir gen. Eisen-
howeris, pareiškė nuomonę, jog Korėja nesvarbi JAV saugumui 
ir todėl iš ten galima atitraukti Amerikos kariuomenę. 

— Vakar Indijoje pradėjo veikti įstatymas, įvedąs pensijas ir 
pohnirtines pašalpas pusei Indijos pramonės darbininkų. 

— Pati sovietų mokslų akademija savo sekretoriaus apžval
giniu straipsniu teigia, kad atominės energijos tyrimo srityje so
vietų mokslininkai yra pralenkę vakarus. 

— Paskutinės Žinios pranešė, kad Columbus kalėjimo sukili
mas vakar vakare buvo pradėtas malšinti naudojant ašarines 
dujas. 

— Teroras Tunise vis stiprėja — kas naktį vyksta žmonių ar 
turto naikinimas. Paskutinė auka yra prancūzams palankus šei
chas Kernai, nušautas savo ofise prie Sousse miesto. 



N . • 

• 

o • DIENRAŠTIS DRAUGAS, CIUCAGO, ILLINOIS 
s c 

Antradienis, lapkričio 4, 1952 
ii 

Rašo DR. AL. RACKUS 

SVEIKATA BRANGUS TIRTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

Faringitas 
Faringitas yra gerklės — ko-

serės gleivinės plėvės uždegi
mas, kuris dažnai gali apimti 
minkštąjį liežuvėlį, momelį, ton-
silus ir balsines stygeles. Pa-

žmogus gali turėti kartu ir augs 
tą kraujo spaudimą, ir tuberku
liozę. Bet kadangi džiovą dau
giausia gauna jauni, o augatą 
kraujo spaudimą senstelėję žmo 
nės, tai ir susidaro toks įspū
dis, kad džiovininkai neturi aug 

Pažvelgus gerklės vidun, mato- gto kraujo spaudimo, o hyper-
si raudonumas ir krauju pritvin ! tensininkai neserga tuberkulio-
kusios plėvės, kartais liežuvėlis. Ze. Bet taip nėra. 

Klausia V. J. — Aš noriu ži
noti, ar odos liga, kurią aš tu-

yra patinęs. Jei plėvės uždegi
mas pasiekia larynkso balsines 
stygeles, balsas užkimšta. O r iu yra išgydoma, ar ne. Pra-
jei nueina į Eustachines tūtas, sidėjo prieš dešimt metų, pir-

prastoje kalboje žmonės bet ko- į i g o n i g a p k u r s t a j i r k a r t a i s t o k s m i a u s i a p a irodė ant peties bal
kį gerklės skaudėjimą (tonsih- a p k u r t i m a s geruoju nesibaigia, tos dėmės, o aplink kiek rudes-
tą, parotitą, lanngitą ir tt.) va- K a r t a i s i r m ^ pakrinka. Daž- nė, o toliau normali oda. Pas-
dina "angina . I n a j kaklas tampa sustingęs; kai kiau ant rankos piršto, o ir taip 

Faringito yra dvi rūšys: (1) k a d a « g r y c i o l a į » p o pažiaunėmis toliau eina baltos dėmės. Ypa-
sutinsta, kuriuos lyg riešutus tingai vasarą, kai saulė nude-
pirštais galima užčiuopti. gina, tos baltos dėmės ir lieka 

„ i o vi 4.- nenudeimsios. Dabar daugiau-
Gydymas. Svarbiausia vengti b , r . . . 

tai, nuo ko galima gauti farta- s i a >» a n t r a n k , ) ' * * * * * 
gitą. Gavus faringita, reikia P l a s t a k a ' l r

u
 e m a ,"" • " * * ; 

saugotis, kad i i aršiojo taringi- g l * v a s a r * b u v a U k a l m e ' ! a b a l T " 0 ™ * A n g U J a b u v ° 8 t i P r e B 

to nesugestų balsas, nesugestų nudegiau, tai kur balta buvo n ė u ž R u s i j ą l r c a r a i n e d r i s o 
bmus.cs farmgrto pnezastvs yra ^ ^ ^ * k a d raudona, oda nus.lupo, »r vėl ^ i v e l t i , k a r a 8 U A n g l i j a . D a . 

1 Nušalimas ypač išėjus iš nepasidarytų kokios nors k i t £ n u d e f i r vė> n u s l l u p a ' * * "e" ** B r i t u #W* B u 8 « a i n e b a i " 
1. Nusahmas. ypač .sėjus £ ^ k o m p i i k a c i j o s . Fa- P a r u d u o f ! k a l P " o r m a h ?*' * * Afganistanas žvelgia even 

Šiandien reikia aptarti aštrųjį 
faringita. 

Priežastys. Žinant priežastis 
nuo ko gaunama faringitas, ga
lima bus pasisaugoti, kad farin
gito negautumėm. Pačios svar-

Sovietai rengiąsi okupuoti 
Afganistaną 

Paryžiuje kursuoja gandai, 
kad Sovietų Rusija tuoj oku-
putų Afganistaną, jei to kraš
to vyriausybe leistų Vakarams 
eksploatuoti Afganistano naftą. 
Netekusi Irano naftos, Anglija 
stengiasi gauti Afganistano naf 
tos šaltinius, o Rusija jokiu 
būdu nenori to anglams perlei
sti. Afganistanas yra mažesnis 
u£ Texas, ir turi apie 12 mil. 
gyventojų; jis neįstengtų at
remti Sovietų invazijos ir var
gu Vakarai ateitų jam j pagal
bą. 

Jau caristinč Rusija bandė 
išplėsti savo įtaką Afganistane 
ir prieiti prie Indijos. Anglai 
nenorėjo Rusijos kaimynystės 
Indijai ir energingai rėme Af
ganistaną jo rezistencijoje 
prieš Rusijos imperializmą. 

š i o s : 

Premija už filmą 
Tarpt. kat. kino Įstaiga Ve

necijos kinematografijos festiva 
lyje paskyrė premiją John Ford 
už filmą „The qmet man", kurią 
pripažino kaip geriausią iš visų 
festivalyje pademdnstruotų fil
mų dėl jos įnašo dvasinei pa
žangai ir žmogiškų vertybių ug 
dymui. 

Prancūzų mokyklose 
Prancūzijos katalikų mokyk

las šiemet lanko milionas vai
kų. 

Stalino brošiūra 
Kompartijos suvažiavimo iš- į 

vakarėse Stalinas padarė keletą 
pareiškimų. Jie visi išleisti bro
šiūroje "Ūkines SSSR socializ
mo problemos". Brošiūros iš
leista pusantro miliono egzemp
liorių. 

IIIIHIIIIIIIIIIMISlHilIlIlIlIlIUIIIIIIIIlilIlII 
MODERNAUS ŠOKItf 

S T U D I J A ; 
A. Valeišaites ir \ 

Grigaliūnai tCs-Lazauskieoes 
3130 So. Halsted St. 

Tel. GAlumet 5-9339 , 
Priimami mokiniai: plrmad,, a^ntrad., 
' rečiad. Ir penktad. nuo 6 v. Iki B v.v. 
'HHiiHHiiiiimnimiiHninmii 

GERIAUSIA DOVANAI 
Rašomosios niaftlnfties firmofi Royal, 
jvairiomiB kalbomis lr Jvairlu profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina išsiun
čiamos ta pačią dieną. LIETUVIŠ
KAS — net 88 ženklu — R A I D Y N A S 
specialiu užsakymu fabrike preciziš
kai įmontuotas tyliosiose — Qulte de 
Luxe — maslnei6se, kurios gauna
mos tik per: * 
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Ofiso telefonas Vlrglnla 7-1888 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAI,, kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

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

keičiu stiklus ir rcmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, I1L 

Saukite — YA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 Iki 9, fteštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0253, re/.. VA. 7-6368 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK CHURURGfc 

1045 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 *lr 6:30-8:80 p. p. 

Treč. ir sėst. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talnuui Ave. 

Tel. ofiso TA. 7-0664, re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
J. L. Giedraitis, 16»2 Brood Str., ^ , (antras a u ^ t a s ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
Hartford 0, Conn., kuris "Draugui" 1 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:30 v. v. 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

o 
C 
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perkarštai prišildyto kambario. 
Svarbu žiemos metu laikyti kam 
bariuose šilumos nedaugiau 85 
laipsnių. Ir iš šilto kambario 
einant lauk, nors ir trumpiau
siam laikui, visada reikia šil
čiau apsivilkti ir orą kvėpuoti 
ne per burną, bet per nosį. 

2. Vidujiniai kūno nenormalu 
mai, pvz. podagrinė liga, reuma
tizmas, blogas virškinimas, taip 
gi ir alkoholizmas, 
etc. 

3. Įvairios infekcinės ligos bei 
epidemijos. Vienas iš džiovos 
požymių tai faringito dažnos 
atakos. Sezoniniai, katarai taip
gi. 

4. įrituojančių dūmų, dulkių 
ar erzinančių garų patekimas 
koserėn. Gerklės plikinimas su 
karšta sriuba ir tt. 

Simptomai. Gerklę kirbena, 
norisi kosėti; tyjant gerklę 
skauda; gerklėje jaučiasi lyg 
•aušra, lyg koki ačaka ir* vis 
norisi iškrenkšti ką nors lauk 
iš gerklės, nors ten nieko nėra. 

ringitas, arba kaip žmonės va
dina "angina", kartais daug ža
los žmogaus sveikatai padaro. 
Todėl į tai reikia kreipti rimtą 
dėmesį, reikia rimtai gydytis. 
O ypač reikia saugotis, kad ne
gavus chronišką faringita, ku
rį nelengva bus pagydyti. Gy
dytojas kiek galint apsaugos 
faringitu sergantį nuo blogų 

lithemija komplikacijų. 
Kitą kartą aptarsime chro

nišką faringita. Tūkstančiai lie
tuvių turi chronišką .faringita 
ir daug kenčia. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas V. L. — Pasiro
do, kad tariamieji "cold vacci-
nes" čiepai nuo slogų nėra efek 
tingi ir žmogaus nuo katarinių 
atakų neapsaugoja. Jų vartoti 
nei tablečių, nei kapsulių for
moje neapsimoka. 

Atsakymas A. š . — Taip, 

Jau pradėjo ir ant kojų viršaus tualios pagalbos ne į Londoną, 
r o d y t i s b a l t o s d ė m e l ė s . K i e k a s 0 j W a s h i r i g t o n ą . V a r g u J . A . V . 
pastebiu, pirma pasidaro ruda, įsipareigotų ginti Afganistaną, 
o iš to pasidaro balta dėmelė y p a ^ nebaigę karo Korėjoje. 
ir paskui eina Vis didyn. Esu Ko Rusijos caristai norėjo, bet 
apie 35 m. amžiaus. Aš prašy- negalėjo užkariauti, tai nori 
čiau tuo reikalu patarimo, ir ar Stalinas padaryti. Jei carui bu-
visa tokia oda gali pasidaryti? v o svarbu paimti Afganistaną 

Atsakymas V. J. — Negirdė- 8 a v o globon, tai Stalinui — dar 
ta, kad odos albinizmas apimtų svarbiau. Caro generolas Sobo-
visą odą. Tamsta privalai savo iev> p r į e š pirmąjį pasaulinį ka-
odos reikalu pasitarti su odos r ą > būdamas pensininku, gyve-
ligų specialistu dermatologu. n o Klavainių dvare, Lietuvoje, 

' j j yra parašęs didelę knygą, ku-
Irgi a d r e s a s rio^e jodinėja, kad Afganista-

Detroito gyventojas VVilliam n a g t u M ų p r i k l a u 8 y t į Rusijos 
Goldsberry, gyv. 9183 Oldtown į t a k a i G < m g o b o l e v r a S § i r 

gatvėje, gavo savo sūnui adre- ū z i š k a i t u o p a t k l a u s i m u 
suotą laišką, ant kurio buvo se 
kantis adresas: — 01dtown. 
Two and one-third blocks from 
the corner of Harper and Ca-
dieux. White house. Old Pack-
ard parked in drive. Dog named 
Towser. Detro i te Mich. — Su
manūs pašto tarnautojai, kaip 
matome, surado adresatą ir laiš 
kas buvo laiku gautas. 

V * DABAR 
Sniegas - Dumblas - Slapi Keliai 

TAMPA JŪSŲ VA1RIAVIM0 PAVOJAIS! 

ir rengė prancūzų visuomenės 
palankumą Rusijos ekspansijai 
Afganistane. Iš gen. Sobolevo 
raštų matyti, kad jis buvo pa
rengęs planą Afganistanui oku
puoti, kai vadovavo Turkestano 
karo apygardai. Reikia manyti, 
kad Stalinui ir jo armijų gene
raliniam stabui Sobolevo idė
jos žinomos ir aktualios, tad 
galimas daiktas,, kad Stalinas 
tikrai neatiduos Anglijai Afga
nistano. J. Gs. 

Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant medžiu 
T a i g i A T I D A R Y K T A U P Y M O S Ą S K A I T A 6 I A N D I E N jm^ 

p a s B K I « II T O N s a v i n g s ir t a u p y k regu l iar i ška i 
lr pe ln inga i . 3 % n o r m a l u s peln««, i š m o k a m a s d u 
kartu į metus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

llrijjliton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. I vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. lr šefit. Trečiad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte Iki 4:30 p. p. | Ketvlrtad. 9:00 ryte Iki 8:00 vak. 

TH. ofino H!.. 4 - M H , re*. I'lt. K-733» Tel. ofiuo PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

• TELEVIZIJA • RADJO • AAL-
DYTUVAl • SKALB1AMOB MA
SINOS • LYGINTUVAI * (IRON-
E R S f PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMO R E I K M E N Y S IR T.T. 

WE1SS APPIIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT \RNAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
Tel YArds 7-8666, Cbicago 32, Ift 

0 
. J Į Į I 1 • • 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garlield Blvd. 

VAL: 1—4 lr 6—9 
Sefetadieniaia nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

iŠBkyrua kotvlrtad. ir sekmad. 

~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t, 6056f So. llalsini Street 
Kanapas M o ^ u e t t e Rd. Ir. JtfUstcd St,. 

Vai.: T — 0 ' kaedVena. šcštad. 3—5, 
Tol,; Ofiso WE. 6-2811 
Namų. WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0»8». rez. R E . 7-78«H 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

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

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Bertd. 8241 W. 06th PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER L BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 \Vest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-1 
Antr. 1-5, treč, lr šeSt. pagal sutarties 

*«^SP^M*P"S^ 

Sutik juos šiuo žiemos vairavimo sau gumų — niekad anksčiau negalimu ! 
NIEKAD PIRMIAU virš trys tuks 
tančiai griebinačių išslystančių 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 yra 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir
miau negalima. 

MES TAI (RODOM - P™S bet kurią 
jūsų matytą ar jums žinomą padangą. 
Mes galime jums duoti įrodymą, kuris 
jus nustebins. 

VEIKITE IR APSIŽIŪRĖKITE ŠIAN-
DIEN — pirmiau nei žiema jus užklups 

• 

Užsisakykite baldus 
Uosia i i* l i e t u v į d i r b t u v e s 

Pas mus sal i te nusipirkti Įvairiu r0 
-lų baldus. a e w « reikmenim: ftaldv 
Uu baltinu, namų reikmenis: nailono 
'«*tu<», mieicamuju setus lr kitus bal 

Jus. 
AKCHER AVENUE 

FURNITURE CO. 
SSv. JUOZAS KAZIKA1TTS 

4 1 4 0 A r o h e r A v e n u e 
Tel . I^Afayet te 3 -351# 

t'iioii Jslsydaml baldus patikrinkU> 
OHH mus. gal 1um« bue ekonomlSkia. 
utsisakytl tiesiai Ii mūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, galėsime duoti lt 
Tsdltan. 

L i i jį 

Patogios Išsimokėįimo Sąlygos 

Padarykite Vienintelį JŪSŲ Padangij Pirkimą baujįeliui Metų! 

=SJ= 

Nauja VytPs Nemunėl io knyga 

UETUVAI TĖVYNEI į 
Patiems maįiauMietns pkaltytojams 
Spalvotos VI. Vijejklo lliuptracUos 

Kaina 50o 
Užuakymus sti plptgaia siųskite 

D R A U G A S 
2334 S. Oakiey Ave. 

DbJcago 8, lliiiuiii 

Ofisas ir rezidencija — TArds 7-8626 
DR. Q. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiky, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 

I Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Aroher Ave, 

(prie California Ave.. filauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—6:30 p. m. 

šostad. 1—6 p. m. 

Tel. Ofiso WA. 8-8060, rea. CO. 4-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir #ekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 y. vak. 
jšoštad. priima tik pagal sutimirima. 

Rozld.: 10838 So. Wulmsla. Ave. 
„• m P I i • . ' • ' M i » r i " M — 

Tel. ofiso VI. 7-0C00. rez. VfcrlifŠH3 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRU^feAS 
(Speo. moterų,I lgos ir akušerija) 

405$ Archer Ave. 
Kampas Archer lr California Ave, 

VAL..: 2—Ą ir 6—9 v. p t; p, 
išskyrus sekmadienius. . 

• • . • ' • • ? • •' . n p . i - r t. \ 

Tel. ofiso Y A. 7." U 6 6, re*. L}A. įrįltk ofiso YA. 7 r l į 6 6 , re*. l^A. 6 
DR. J. fiUUAUSKAS >»W. 

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
756 We»t 85th Street' \ 

(kamS)a« Halstod ir 35-ta gatve) 
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais l—4 vai. 
Ue*. 3247 S. U M I O K A I J D AVE. 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 lr 7—9, V..,v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest M » r q u e t t e Kd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct„ Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v .v . 

Butas 1832 So. 49th Ct. 
Telefonas REliance 6-1 SU 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAU. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th a . , Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 8—6 v. v. 

Butas 1004 So. imli Ave. 
m» • - • • • - "•' • 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CĮHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

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

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

Rezkl. telef. GlloveblU 6-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. lr Sefitad. pagal sutartj 

DR. STR I KOL 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAU. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., Ses-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PK. 6-1230 

Jei neatsilieps virSminčtl telefonai, 
šaukite MIdvvay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginei ligos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Ilez.: KO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, r e c PR. 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel., ofiso: DAnube 6-1125 
Buto — WAll>rook 6-66»l 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

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

DR. F. 6. VTINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r ą u e t t e R d . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. P U . 0-6658 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rczid. 6000 6. Artcslan Ave. 

VAL. JI v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-6667. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWIHN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo>'7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. lr šeštad. vak. 

Tel. ofiso M :i-i»««n, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N.Broadjvay 

Vai. 

M i i i i o s i ; l 'A l i l i , I M J. 
(Dr. W. V. '^Jorak ofise) 

6:80-9 vai. vak., Išskyrus sekm. 

Ofiso ORovehlli 6-4020 
Rezidencijos I l l l l top 5-lb«0 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

VAL. «-r~4 p. p. lr nuo 7 ~ 9 v. vak. 
Trečiad. Ir eeštad. pasai sutarti 

PįATINKTTK ''.D.aAUCA-

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad-. K_ctvirtud. ir ftofctad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
IVI. Ofis. LA 1-4310; Rez. OR 7-8315 

Tel. ofiso OR. 6-6399, VR. 6-4782 

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

2 4 2 3 VVest 6 3 r d S t r e e t 
(kampas 63 ir Artcsian) 

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 6—6 v. vak. 
Treč. Ir sešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 moty patyrimas 

Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

o n ^ t s ir akiniu dirbtuvft 
756 VVest 35th Street 

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

i^gzaminuojM Pritaiko 
Akis Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKUT SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

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

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
CAnal 0-0523 PlaU Bldg. 

Telefonas OLymplc 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 S o . 4 » t h Court , C icero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., treč., šešt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

Dr. Edward B. MURASKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 7 5 0 VVest 7 1 s t S t r e e t 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 lr nuo 7 Iki 9 v. v. geštad. nuo 
2 Iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą, 

gusltarlmut skamb. QRo, 6-1821, 
|«i nentsillepia — VTnepnne* «-89>)0 

• •i M . » ^ « — ^ i — » — w * — ^ » ^ » » i i i i mm^m—^m^mmm 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YARDS T . m t 1 

DR. B. 6. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truput) i rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We*t 71st St. 
Prl6mlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehlU 6-6785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas GRovehill 6-SS42 
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THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 
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Kntered aji Second-Claa* Matter March 31, 1»16, at Chicago, m i n o l s 
Undor the Act of Marco. 8, 1$7». 

"SUBSCRIPTION RATR8 
|8.00 per year outatde of Chlcago 
|9.00 per year ln Čhlcago & Cicero 
18.00 per year ln CanaOa 
Forelirn $11.00 per year. 
y% metų • man.. 1 mtn. 

$6.00 $2.76 $125 
$4.10 $2.60 $1.00 
$6.60 $8.00 11.86 

Member of the Catholic Presą Ana'n 
Publlshed dally, except Rundaya, 

by the 
Lithuanlan Catholll Prese Soolety. 
PKKNUMERATA: Metams 
Chlcagoj ir CieeroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

Redakcija straipsnius taiso savo nuoiiuro, rreaunaudoty straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

^ ~ 

Juodi debesys/ virš JT riiimj 
KO VERTAS SOVIETŲ KALTINIMAS? 

Susirinkus valstybių delegatams į Jungtinių Tautų (UN) 
pilnaties konferenciją naujoje ir puošnioje būstinėje New Yor-
ke, komunistinės Čekoslovakijos atstovas J. Nouek pasiūlė į se
sijos darbotvarkę štai ką įrašyti: "įsikišimas Jungtinių Ameri
kos valstybių į kitų valstybių vidinę santvarką, organizuojant 
subevrsyvinę veiklą ir šnipinėjimą prieš Sovietų Socialstinę Res
publiką, Kinijos, Čekoslovakijos ir kitas demokratines respub
likas". 

Pirmą kartą komunistai panašiais žodžiais tokį kaltinimą 
Amerikai yra padarę jau 1951 m. JT konferencijoje Paryžiu
je. Jų delegatų naujam išradimui pagrindą davė kongreso pri
imtas Kersten taip vadinamas savitarpinės apsaugos įstaty
mas, kuris duoda teisę šio krašto vyriausybei panaudoti 100 
milionų dolerių ir tai globai... "parinktų asmenų, kurie yra pa
bėgę arba dar reziduoja šiose valstybėse: Sovietų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Albanijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, arba jų junginių, 
jei tokie sudaro karinę jėgą, stiprinančią Siaurės Atlanto Su
tarties organizaciją". 

NEVYKĘS AIŠKINIMAS 
Jungtinių Amerikos Valstybių delegatas p. Grosą nesiprie

šino šį punktą įtraukti į konferencijos dienotvarkę, nors šis 
kaltinimas jau Paryžiuje didele balsų dauguma buvo atmestas. 
Tada kaip ir dabar politinių įvykių stebėtojai stipriai kritikavo 
Amerikos atstovų gynimosi būdą. M. Mansfield, šio krašto 
kongreso atstovas iš Montanos, be abejo, valstybės departa
mento instruktuotas,, kaltinimą atrėmė paprastu paneigimu, 
tvirtindamas, kad "pinigai buvo sunaudoti pabėgėlių pagalbai", 
nors ano įstatymo autorius Kersten yra aiškiai ir viešai pareiš
kęs "materialinė pagalba yra reikalinga žmonėms, kurie gyvena 
už geležinės uždangos ir dirba komunistų režimo nuvertimui". 
Iš p. Gross, Amerikos delegato spalio 15 dienos pareiškimo, 
kad pats kaltinimas jau yra "praeities ir be to klaidingas", susi
daro įspūdis, kad panaši gynimosi taktika bus ir šių metų kon
ferencijoje panaudota. Tai būtų nedovanotina klaida. 

VYKDYTINAS PATARIMAS 
J. Reston, pagarsėjęs politinių dalykų žinovas, neseniai 

"New York Times" rašė, kad Amerika turi atvirai ir drąsiai pri
sipažinti, kad demokratinius pasireiškimus Rytų Europoje glo
boja ir tai daro remiantis Jaltos deklaracija, kuri pažada išva
duotoms tautoms sukurti demokratines institucijas jų pačių 
laisvu pasirinkimu. 

Amerikos delegacija turėtų pasisavinti šį autoriaus patari
mą, atremiant Višinskio kaltinimus. Įsidėmėtini ir tolimesni 
žurnalisto žodžiai: "Paneigiant viską, turint prieš akis kong
reso nutarimą, sudaroma Višinskiui galimybė įrodinėti* kad iš 
tikrųjų mes esame kalti ir praleidžiam progą satelitinių kraštų 
žmonėms, siekiantiems laisvės, paskelbti ir tai viešai, kad mes 
jų nepamiršom, kad mums pirmoje eilėje rūpi tiesa, nors jos 
atidengimas ir mūsų kaikuriuos bendradarbius JT rūmuose 
stipriai užgautų". 

O KAIP SV TIKRUOJU KALTININKU? 
Pagaliau, kodėl nemėginama į dienotvarkę įtraukti Sovietų 

Sąjungos subversyvinę veiklą? Juk galima drąsiai Višinskio už
klausti, kodėl Maskva diriguoja pasaulinei penktai kolonai, kuri 
siekia pakeisti vidinę kitų tautų santvarką, kodėl jų diplomatai 
eina atominės bombos šnipų pareigas, kaip suprasti drastiškai 
cinišką Stalino spalio 15 dienos pareiškimą, uždarant komunis
tų kongresą Maskvoje, kad Sovietų Sąjunga visomis išgalėmis 
rems komunistų partijas kituose kraštuose ir tai "kovoje už 
laisvę"? 

Įvairios Amerikos valdžios institucijos turėtų glaudžiai sa
vo tarpe bendradarbiauti, pasinaudojant pasiektais rezultatais. 
Mūsų delegacijai prie JT ir tai kovoje su Višinskio kaltinimais 
galėtų pagelbėti ir šis Subversyvinės Veiklos Kontrolės Tary
bos viešas pareiškimas spalio 20 dieną: "Remiantis nenuginči
jamos vertės daugybe liudijimų, kurie susidarė nuodugnių ty
rinėjimų pagalba, tvirtiname, kad komunistų partija Amerikoje 
yra Sovietų Sąjungos diriguojama ir kontroliuojama ir siekia 
komunizmo įsiviešpatavimo pasaulyje". 

Tiršti ir juodi debesys renkasi virš prabangiųjų JT fūmų 
New Yorke. Debatuose pasireiškė smarki audra, tačiau dar be 
žaibų, perkūnijos ir karo ugnies ir be šviesių, laisvų ir laimingų 
perspektyvų artimai ateičiai. l>r. A. Juška 

N U B L U K Ę S M I T A S 
J. GO BIS 

šiandien atliekame svarbią pilietinę pareigą — balsuojame. 
Teneatsilieka nė vienas iš mūsų, turintis teisę balsuoti, kuris 
tos pareigos neatliktų. Neabejojame, kad mums visiems pusė
tinai gerai yra žinomi kandidatai į įvairius postus, žinomos ir 
jų kvalifikacijos. Ir mūsų dienraštis nemaža žinių apie juos 
yra patiekęs. Taigi, balsuokime už tuos, kurie mūsų nusima
nymu yra tinkamiausi. Dar kartą primename, kad labai svarbu 
yra balsuoti už lietuvius kandidatus ir ligšiol pasireiškusius lie
tuvių draugus. 

Prieš šių metų rinkimus mažiau pranašavimų daryta. Su
prantama pačių partijų viršūnės ir patys kandidatai darė pra
našavimus savo naudai. Bet grynai neutralūs politiko* dalykų 
specialistai buvo labai atsargūs. Mat, jų daugelis apsigavo 1948 
metų rinkimuose. Reikia pasakyti, kad iiemet ypač sunku da
ryti bent kiek aiškesnius spėliojimus. Daug kas nesisakė už 
ką balsuos, o daug kas prie* pat balsavimą dar nežinojo, ku
riems kandidatams savo balsą atiduos. 

Politikos lauke 
K. Br. 

Kas už ką? 

Dr. Jesse W. Sprovvls, Mary-
land universitete dėstąs nenorma 
lią psichologiją, per radiją pa
reiškė, jog Stevenson laimės. 
Jo analizė yra ši: Stevensonas 
yra tipiškas asmuo, kuris žvel
gia vidurlink ir yra užsidaręs; 
Eisenhoweris žiūrįs į išorę, mo
kąs prisitaikinti. Krizės metu 
amerikiečiai balsuotojai bend
rai palaiko pažiūrą į vidurlink. 

Rudeninėje laidoje žurnale 
"Forecast" techniškas redakto
rius Chrys Vorel parašė, x>g 
žvaigždės rodančios, jog Eisen-
hovveris laimėsiąs rinkimuose. 

Mokslininkas Albert Einstein 
balsuosiąs už Stevensoną, nes 
jis pasitiki jo integralumu, 
sprendimu ir inteligencija. 

Georgia's senatorius Richard 
B. Russell, kandidatavęs į pre
zidentus Chicagoje, paraše 750 
žodžių pareiškimą, kuris buvo 
įdėtas Atlanta laikraščiuose, kur 
jis sako, jog ne po visais de
mokratų partijos programos 
punktais pasirašytų ir nesutin
kąs su visomis Stevensono pa
žiūromis 

Nepasisekė parduoti 

Kai Italijos kairiojo'sparno 
socialistų vadas Pietro Nenni 
lankėsi praeitą liepos mėnesį 
Maskvoje, jam buvo suteikta 
reta privilegija: turėjo progos 
asmeniškai pasikalbėti su Stali
nu. Grįžęs namo, Nenni tapo 
pirmos rūšies pardavėjas Krem
liaus "taikos** gėrybių. Pirmiau
sia jis pasiūlė ministeriui pir
mininkui Alcide de Gasperi. Kai 
De Gasperi nenorėjo nė piršto 
pridėti prie daiktų, atvežtų U 
Maskvos, Nenni užpraeitą savai 
tę tas MaJkvos „taikos" gėrybes 
atsinešė į Italijos parlamentą ir 
pradėjo graudžiai ašaras lieti: 
"Kennan sulaikymo politika ne
pasisekė". Nėra kitos alterna
tyvos, kaip "susipratimas ar 
trečias pasaulinis karas... o gal
būt 30 metų saitas karas, ku
ris bus fatališkas". Būkite ra
mūs, nes, girdi, jam Stalinas 
pasakęs, kad "mūsų revoliucija 
nėra- eksportui". 

Pagaliau Nenni išsiėmė iš 
politinio maišo pavyzdžius ir pra 
dėjo vartalioti: "Italijos socia
listai prašo, kad Italija imtųsi 
iniciatyvos pagerinti santykius 
su Rusija, tai reiškia abipusį 
neagresijos paktą su Sovietų 
Rusija". / y 

Kitą dieną parlamente kalbė
jo Italijos komunistų vadas Pal 
miro Togliatti, kuris perstatė 
Rusiją kaip taikos nešėją, o 
Ameriką karo kurstytoją... "Ir 
Italijos vyriausybė, jei ji nėra 
pilnai akla, turi sudaryti ryšį 
su sovietų bloku", tarė Togliat
ti. 

Pakilo ministeris pirmininkas 
De Gasperi ir pasakė tiesos žo
dį komunistams. Jis kalbėjo 
dvi valandas. Papunkčiui jis iš
skaičiavo, kas įvyko su tauto
mis, kurios pasirašė su Sovietų 
Rusija neagresijos paktus. Jis 
išskaičiavo Suomiją, Lenkiją, 
Rumuniją, Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, ir paskui, kai komunis 
Ui atstovai tyliai sėdėjo, jis 
tiksliai padavė datas ir smulk
menas, kaip Rusija vėliau įsi
brovė ir okupavo tuos kraitus. 

Taigi, socialistui Nenni nepa
sisekė parduoti Maskvos prekių 
Italijai. 

Ortodoksiški .marksistai sa-
ke, kad tikriausias mokslas 
esąs tas, kuris ne tik išaiškinąs 
i torijos procesą, bet ir duodąs 
aiškius prognozus ateičiai nu
matyti. Daugeliui nekritiškų 
komunistų atrodė, kad K. Mark 
sas tokį mokslą esąs žmonijai 
davęs, kad marksizmas esąs vi
sų mokslų mokslas. Rusų ko-

Hitleris atsirado Vokietijos vy
riausybės balne: tuo laiku pat
riotizmas įėjo Rusijoj į madą, 
tarptautinis komunizmas ėmė 
groti rusų nacionalizmu; nacio
naliniai rusų herojai - Petras 
Did., Suvorov, Kutuzov tapo 
bolševikams pavyzdžiais, o Le
nino pagirta prof. Pokrovskio 
istorijos mokykla liko i žiauriai 

munistai prie I^enino sakydavo: sunaikinta, jos vietoj atsirado 
"Nėra kitokio Dievo, kaip Ka- nauja istorijos mokykla, kurio* 
rolis Marksas, o Leninas jo pra je dirbo -senas panslavizmo ide 
našas". Iš to tono, kaip "Nau- ologas akad. Grekov... 
jienos" užreagayo į Vyt. Žvirgž i ] Marksas sakė, kad visuome-
džio str. "Ateityje" "Socializmo j nė vis labiau ir labiau skylanti 
saulėleidis", gavosi įspūdis, kad į du priešingus lagerius — 
"Naujienos" nenori matyti klai 
dų K. Markso doktrinoje ir ne
pastebi, kad Stalino politika' to-

"buržuaziją" ir "proletariatą", 
o vidurinės klasės nykstančios, 
bet statistikos daviniai rodo, 

Ii nukrypo nuo marksizmo, o j kad vidurinė klasė ne tik ne-
vokiečių ir anglų socialistai j tirpsta, ypač pažangiuose kapi-
taip revidavo K. Markso doktri
ną, jog iš jos vos griaučiai be-
liko. 

K. Markso prognozai, jo pra
našystės sukėlė patosą revo
liucionieriams; jo "moksliški" 
pranašavimai taip sužavėjo kar 
štus revoliucionierius, jog jie 
kentėjo ir mirė už marksistines 
"tiesas". Tokių religiškai entu
ziastiškų marksistų buvo ir Lie 
tuvoje, pa v., Karolis Požėla su 
savo trimis draugais nebūtų bu 
vę sušaudyti, jei būtų suabejo
ję marksizmo teisingumu ir pa
prašę amnestijos. 

K. Markso prognozai ateičiai 
daro iš jo ne vien istorijos pro
ceso interpretatorių, bet ir sa
votišką pranašą, tačiau ..istori
jos eiga parodė, kad Marksas 
buvo klaidingai supratęs istori
jos procesą, o iš jo pranašavi
mų gyvenimas tiesiog pasity
čiojo. Jau 1848 m. Marksas pra 
našavo, kad Vokietija esanti re 
voliucijos išvakarėse: pirma 
kilsianti "buržuazinė", revoliu
cija, o kiek vėliau — ateisianti 
"proletarinė". Tą savo pranaša
vimą keletą kartų patvirtino, 
tačiau nei buržuazinės, nei pro
letarinės revoliucijos Vokieti
joje neįvyko. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
socialdemokratai pasirodė sti
priausia partija ir buvo perėmę 
vyriausybę į savo rankas, ta
čiau nė galvote negalvojo įgy
vendinti marksistinį "socializ
mą", kuris buvo- žymiai revi
duotas; pradedant Fr. Engel
su ir jo įpėdiniu Bersteinu ir 
baigiant Kautskiu, Markso teo
rija buvo reviduojama, kore
guojama. Vėliau atėjo nacional 
socialistų sąjūdis ir režimas, ku 
ris apėmė plačiąsias mases ir 
sudarė lyg kokį piktą pasityčio
jimą iš marksistinio istorinio 
materializmo. Tuo laiku, kai 
Maskvos valdovai laukė mark
sistinės revoliucijos Vokietijo
je, atėjo fanatiškai antimark-
sistinis Adolfo Hitlerio režimas, 
kuris netilpo jokio diamato rė
muose, jokiame prognoze. Rei* 
kia manyti, kad ir Stalinas ap
sivylė marksizmu tuo laiku, kai 

lygos nuolat eisiančios blogyn, 
kad "kapitalas sistemingai plė
šia iš darbininko tai, kas jo 
darbui reikalinga — plėšia švie 
Hą, orą, apsaugą nuo nelaimin
gų atsitikimų". Tikrumoje dar
bo sąlygos ėjo geryn, buvo sta
tomos patogesnės, higieniA-
kesnės, jaukesnes dirbtuvės; 
saugumo priemonės buvo tobu
linamos. 

Marksas pranašavo, kad re
ligija išnyksianti kartu su ka
pitalizmo griuvimu. Rusijoj ka
pitalistinė sistema sugriauta, 
bet religija negriūva: jai griau
ti panaudojamas visas totalita
rinės valstybės smurtas, tačiau 
religija tebėra gyva, nors ir 
priversta "nutilti", pasitraukti 
į katakombas, pasitraukti iš 
viešumos į asmeninį gyvenimą, 
o viešumoje Dievo kulto vietoje 
kyla religiškas vado kultas. 
Menas yra įkinkytas Stalino 
asmeniui, jo išminčiai ir galy-

talizmo kraštuose, bet auga'bei sumistinti, daryti masėms 
greičiau, negu Markso "prole
tariatas". Be to, Vokietijos, 
Anglijos *ir Amerikos darbinin
kai savo gyvenimo standartu 
virto vidurine klase. J.A.V. 
darbininkas turi augštesnį gy
venimo standartą, negu Sovietų 
vidutinis valdininkas ar mžinie-
nus. 

Marksas pranašavo, kad dar
bo diena pamaži bus ilginama, 
o tikrumoje ji ėmė trumpėti. 
XIX šimtmečio pradžioje darbi
ninkai buvo verčiami dirbti ne 
mažiau, kaip 72 vai. savaitėje, 
o praėjus šimtui metų daugely
je vietų jie iškovojo sau 40 vai. 
savaitę. 

Marksas rašė: "Kapitalistinis 
gamybos būdas veda ne vien 
į darbo jėgos susidėvėjimą, bet 
ir į priešlaikinį išsekimą ir žmo 
nių mirtį". Realybėje taip ne
buvo: priešingai, vidutiniškab 
darbininko gyvenimas pasidarė 
ilgesnis, susirgimai ir kūdikių 
mirtingumas sumažėjo. 

Marksas rasė: "Kapitalas tu
ri nekintamą teridenciją visais 
būdais mažinti darbininkų už
darbį", ir pranašavo, kad dar
bininkų uždarbiai turės nuolat 
kristi, tačiau dar prie Markso 
gyvos galvos visuose kapitalis
tiniuose kraštuose darbininkų 
uždarbiai kilo ir nenustojo kilę 
Marksui mirus. Anglijos darbi
ninkų uždarbiai bei jų uždarbių* 
perkamoji galia 1900 metais 
buvo keturis kartus didesnė, 
negu 1800 metais. 

Marksas teigė, kad darbo są-

įspūdį, kad ne marksizmas, o 
Stalino veikla vedanti liaud/ į 
rojų. 

Marksas mokė, kad socialis
tinėje santvarkoje proletaro 
šeima ir moralė būsianti kito
kia, negu "buržujo", 'kad kapi
talistinėje visuomenėje proleta
ras verčiamas laikytis jo klasei 
svetimos etikos. Neigdamas ši
tą Markso teigimą, Stalinas pa
rengė naują santuokos įstaty
mo projektą, kuris atima val
stybės globą "laisvajai meilei", 

divorsą leidžia tik ypatingais 
atvejais, t. y. kai susituoku
si pora neatlieka "socialinės 
funkcijos" — negimdo vaikų, 
šiuo įstatymu Stalinas parodė, 
jog Marksas klydo, rašydamas, 
kad proletaro Aeima ir moralė 
esančios kitokios, kaip "buržu
jo". Sovietų gyvenimo praktika 
parodė, kad socialistinėje sant
varkoje negalima sukurti kito
kios šeimos ir negahma tėvu 
atleisti nuo savo vaikų augini
mo ir auklėjimo pareigos, kaip 
ir kapitalistinėje visuomenėje; 
kaip "buržujo", taip ir "prole
taro" šeima turi būti monoga-
minė. Sovietų revoliucija po 
skandalingų bandymų prieina 
prie monogaminės šeimos. 

Aplamai imant, bemaž visos 
Markso "mokslinės" pranašys
tės nepasitvirtino, ir tai rodo, 
kad marksizmas n'era mokslas 
tikra to žodžio prasme. Marksiz 
mas tėra faktų ir fantazijos 
mišinys. Marksizmas - tai sa
votiškas mitas, o mitas dažnai 
būna patrauklus, kai kam pat
rauklesnis už objektyvią tiesą. 
Sovietų Sąjungoje Marksas ne
teko mitiškos aureolės, kuri 
perkeliama į Stalino asmens 
kultą. Sovietų liaudis dabar 
svaiginama ne tuo, ką Marksas 
sakė ir pranašavo, bet tuo, ką 
Stalinas sako ir k n isako, be 
atodairos į tai, ar Svaiino įsa
kymai pjaunnsi su marksizmu 
ar sutampa su juo. 
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Gaukit su gema uždarbius kasmet 
U&tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pmifu. kai reikia 

f raseail s i f i • PiMMt tfea ••rita, 
kita. asriU 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N. / 

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

Yalandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais no© 9 ryta 
). Ketvirtadieniais nuo 9 ryt 

Trečiadieniais uidaryta. SeŠtadieniaJa nu* t vai ryto iki S vai p. a, 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryte iki 8 vai. vakaro. 

Goodyear Tires-Tubes 
TURIME IR KITŲ IsDIRBYS&Ų PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. VVILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ (FENDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sales* Ine* 
4080 ARCHER AVENUE. Chrysler — Plymouth pardavėjas. Tel. Vlrginia 7-1515 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuviui piuiditi savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Associatkra, kuri yra proporcionaliai viena ii 

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

Cbii-ago Savings suviri 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto aeprilada, bet 
visada išmoka aukšta dividendą , 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN 
6234 South Westem Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, Prealdent 
Phone GRovehill 6-7575 

UETUVBKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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SKURDAS IR BADAS - MCSV BROLOj ffi 
SESERŲ PASTOGĖSE 
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Negalima pragyventi iš vokiečių pašalpos. — Vaikučiai 
serga iš nusilpimo. — Suaugusieji tenka bulvėj ir var
pas nuo laukų. — Su ašaromis dėkingi ui paramą. — 
Pasmerkti mirčiai, jei mes neištiesime pagalbos rankos. 

• SALOMĖJA NARKELICNAITfi 

Balfo pirmininkas kan. dr. J. | tUc po to, kai jau jie apsimoka, 
B. Končius tik ką iškėlė koją kas lieka skiria maistui ir Jci-
į Amerikos krantus, sugrįžęs iš tiems reikalams. Bulvės ir duo 
savo kelionės po Europą. Sep- na yra pogrindinis maistas. 
tynius mėnesius būdamas tenai, Riebalas labai retas svečias, o 
jis turėjo progos aplankyti dau jei pasitaiko, tai tik margarinas, 
gelį kraštų, susipažindamas su Apie sviestą, kaip klausi, žmo-
lietuvių gyvenimu. Ypatingai nės tik nusišypso ir, ilgesingai 
jis ištyrė lietuvių padėtį Vaka- pažiūrėję j tolį, atsako: "Svies-
rų Vokietijoje ir Austrijoje, 'to? Mes pamiršome jo skonį, 
kur šiuo metu yra aštuoni tūks Taip pat ir mėsos!" 
tančiai mūsų tremtinių. Apie; Pienas —retas svečias; ypač j jų skruostais tada, kai jie kai 
jų padėtį ir gyvenimo sąlygas mane sujaudino, sužinojus, jog bėdavo apie Amerikoje esančluo 

S- Mūsų Balfo surenkama ir 
dalinama pagalba, jei j * pro
porcingai paskirstytumėm me
tams tarp visų tenai esančių 
lietuvių, sudaro vos 5 pf. arba 
1 amerikonišką centą dienai. 
Tai labai kukli parama. Bet ir 
už tai tremtiniai su ašaromis 
akyse prašo dėkoti Amerkos Iie 
tuviams už jų gerą širdį. 

— Ar mūsiškiai Vokietijoje 
nenustoja dvasinės stiprybės, 
ar kas nors ligonių ir senelių 
nereiškia noro grįžti Lietuvon? 

— Kaip tik priešingai! AŠ 
tiesiog stebėjausi jų dvasiniu 
stiprumu, ta jų viltimi ateičiai. 
Tūkstančiai lūpų man kalbėjo 
ir tūkstančiai akių žėrėjo aša
romis, bet tai nebuvo jų des
peracijos ir nusiminimo ženklas. 
Tai buvo ašaros, nuriedėjusios 

kų vokiečių kalba, bet tai nie-
= 

Antradienis, lapkričio 4, 1052 
11 ••- » " " " = 

bei mūsų ryšį su jais Balfo pir- : vaikai taip pat pieno retai te-
mininkas maloniai sutiko pasi- gauna. Heidelberge, kai sykį 
dalinti mintimis, atsakydamas nore jaus Biknerio šeimoje su 
į šiuos klausimus: |vaikučiais pasikalbėti, teradau 

tik šešias būtybėles kieme besi-
kapstinėjančias. "O kur dar 
du?" — klausiai. "Ligoninė-

išgirdau atsakymą. Pa-

— Kck* bendras įspūdis apie 
tenykštį gyvenimą? 

Po šio pasaulinio karo tris 
kartus vykau lankyti lietuvių 

je -
sirodo, jie buvo susirgę dėl ne-

pabėgėlių Europoje, bet dar nie p a k a n k a m o m a i s t o . 
kad nebuvau matęs tiek vargo, j Tremtiniai stengiasi papildo-
kaip dabar Vokietijoje ir Aust- | m ą k ą s n e i j prasimanyti iš ša-
rijoje. Išvažinėjau skersai, išil- l į e g Y pač rudenį, ūkininkams 
gai ir savo akimis mačiau, kaip b u l v e s nukasus, pilni laukai pa-
didelis skurdas ir badas mūsų bėgėlių su krepšeliais, jie rau-
brolių ir seserų pastogėse. La- i g i a g i bulvienose ir jieško, bene 
b. i sukrėstas grįžau į Ameriką. 
Kaip gyvi mano vaizduotėje sto
vi tie išbadėję seneliai ir sergą 
vaikučiai, perbalę džiovininką! 
ir tūkstančiai akių degančių vie 
ninteliu prašymu: "Nepasmerki 
te mūsų bado mirčiai!" 

Kokios dabar gyvenimo •%• 
lygos Vokietijoj*? 

Tuojau po karo, nors trem 
tinių buvo tūkstančių tūkstan 

bus dar netyčia kokia bulvė už
silikusi. Taipgi jie vaikšto ir 
po nuvalytų javų laukus, di
džiausiu džiaugsmu pakeldami 
užsilikusią varpą. 

— Ar visi hctuviai tremtiniai 
vienodai gyvena? Kaip su tais, 
kurie yra pačios valdžios išlai
komos? ligoninėse, senelių prie
glaudose ir kitur? 

— Čia kalbėjau tik apie tuos, 
Ciai )ie gyveno prastose patai , k u r i e * £ * * » stovyklose Ir tai 

yra didžiuma lietuvių. Jūsų mi 
nimoee ligoninėse ir senelių prie 
glaudose yra tik vienas dešim
tadalis visų mūsiškių. Ligoni 
nės ar sanatorijos ir senelių 
prieglaudos duoda pakankamą 

pose, jie visi turėjo ko valgyti, 
nes buvo organizacijos, kurios 
jais rūpinosi. Tada vienintelis 
dalykas, kurio reikėjo bijoti, 
buvo sovietų teroras, kai buvo 
verčiama repatrijuoti. 

šiuo metu tremtinių proble
ma oficialiai laikoma užbaigta: 
kas emigravo - išemigravo, o 
kas liko — laikomai aprūpin
tu, nes naudojasi valstybės pa
šalpa. Visos gi buvusios tarp
tautinė? šalpos organizacijos 
jau baigė ^avo veiklą. Žinant, 
kad Vakarų Vokietija turi sa
vo pabėgėlių iš Rytų Vokietijos 
net p?r 9 milionus, svetimieji da 
bar tenai nepageidaujami la
biau, ne^n kada nors prieš tai. 
Nedarbas dar nėra išnykęs, o 
kai vokiečiai turi savųjų, ir jų 
nedali ap**ūpinti, ap'e svetimša
lius nėra ko nė kalbėti. 

— Kaip yra didelė vokiečių 
valdžios patalpa? 

Ta paša.'pa, vadinama 
"Fnei'Korge", įvairiose Vokieti
jas dalyse ir miestuose siekia 
nuo 35 iki 50 DM per mėnesį 
viengungiui ir šeimos galvai. *» , h » »™K™* tremtinių die-

narys gauna * 

sius, kurie šiuo metu yra jų 
vienintelė viltis. 

Sulinkę žilagalviai seneliai ir 
senutės, kuriuos karo viesulai iŠ 
gimtųjų sodybų išmetė, kad į 
savo amžiaus galą jie svetimųjų 
šunis lodytų, sau prieglaudos 
jieškodami, dažnai mane tiesiog 
nustebindavo savo tvirtu nusi
statymu išvargti ir išlaukti ligi 
grįžimo laisvon ir nepriklauso-
mon Tėvynėn Lietuvon. 

— Kaip tenai dabar tvarkomi 
Balfo reikalai? 

— Balfo centras, kaip žinote, 
yra Muenchene, Amerikos oku
pacinėje zonoje. Iš valdžios ga
vau įvairių lengvatų, kurios mū 
sų organizacijai sutaupys kelis 
tūkstančius dolerių. Iš jų pa
minėtinos : patalpos, nemoka
mas siuntų persiuntimas po vi
są Vokietiją, 00% papigintas 
susisiekimas centro atstovams 
su visomis lietuvių gyvenamo
mis vietovėmis, papigintas paš
tas ir tt. . 

Rūpindamasi padidinti Balfo 
šelpiamąją galią, sumažinau į&-
taigos personalą iki minimumo, 
iš šešių palikdamas tik 2 — įga
liotinį ir raštinės tarnautoją, 
įgaliotinis Izidorius Rugienius 
su manimi aplankė visus lietu-išlaikymą. Man pačiam tekę 

kartu valgyti, ir aš turėjau pro- ™ s l r smulkiai susižymėjo kas 
gos įsitikinti, jog maistas turi k u r * k a m ^ka l inga , o Balfo 

ra moję turi joa padiktuotų daly
ko nekenkia, nes tuo pačiu gim
nazija Įgyja valdiškas teises ir 
ją baigę mokiniai gali studijuo
ti Vokietijos universitetuose. 

Mokiniams ir mokytojams pa 
rūpinau aprangos, knygų ir 
maisto, gimnazijos bendrabučio 
reikalams palikau sunkvežimį 
ir džypą ir reikalingą jiems ben
ziną. 

Tikybiniais reikalais visoje 
Vokietijoje rūpinasi lietuviai 
kunigai, kurių yra 12 katalikų 
ir 4 evangelikų. 

-r^Cia ma% Amerikoje pasie
kė žinia, kad esate buvęs Ju
goslavijoje. Ar ten irgi yra lie
tuvių? 

— Jugoslavijoje buvau 5 die
nas ne lietuvių tremtinių šalpos 
reikalais ir ne kaip Balfo pir
mininkas, bet" kaip CARE di
rektorius, inspektuodamas tenai 
CARE veiklą. Kaip kunigas, do 
mėjausi ir tenai esančia tiky
bine padėtimi. Man buvo suda
rytos sąlygos aplankyti ir namų 
arešte laikomą Jugoslavijos pri
mą ark. Stepinac. Patyriau 
apie apie tame krašte esančią 
religijos priespaudą ir visišką 
žmogaus teisių suvaržymą, kad 
galėčiau apie tai papasakoti ir 
šioje laisvės šalyje. 

— Sugrįžęs namo, ko manote 
imtis: ar tęsite savo profesoria
vimą Fordhame, ar gal turite 
kokius naujus planus? 

— Patyręs apie' tokią šiurpu
lingą lietuvių tremtinių padėtį 
Vokietijoje, aš šiuo metu nema
tau nieko svarbesnio ir kilnes
nio, negu gelBejus pasilikusiųjų 
gyvybes. Todėl esu pasiryžęs 
klabenti visų geraširdžių Ame
rikos lietuvių ir kitataučių du
ris, ir nenurimstu, ligi patirsiu, 
jog tenai Vokietijoje mūsiškiai 
ištraukti i* ligų ir bado mirties! 

— Anglijoje panaikintas ar- iiiiiiiiiiiiiiHiiliiiiliiiiiiiiiiiiisifnriiiiiiiin 
batos racionavimas. 

. * . . 

.iiims visados aps tmokSs p i rk t i t c le -
»J/iio.s a p a r a t ą iš i š t y r u s i o s , sąiinkn-
gOH K ra u t n v i".i — 18 , 

BUDRIKO, 
k u r y r a už la ikoma 3 p a t y r ę m e c h a 
n ika i Ir k u r Telcvaiijos pa r s iduoda 
ger iausių tšdirbysčlų nau j i model ia i 
su p i lna g a r a n t i j a : 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t : YA. 7-0841 
Laikrodžiai e l e k t r o n i k a i p a t i k r i n a , 
mt ir a tnau j inami . Atstovybes visose 
Čikagos Uotuvlu kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. valk. ftefitadienials nuo 

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

SIUVAMOS MAŠINOS 

RASOM. MA&INftLftS 
g a u n a m o s ger iaus iomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blshop 7-1045 

P e r k a , ta iso, e lek t r i f ikuoja! 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

PARDUODAME ANGLIS JH 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

KURIANAMAS ALIEJUS 
A p t a r n a u j a m e pie t inę Chlcaga. 

Aliejus k rosn ims ir centra l in lui ap
ši ldymui. P u n k t u a l u s pa t a rnav imas . 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 
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Kanados i»:e«tua. 1950 m. 

MA.GNAVOX. ADMIKAI,, G E N K -
U A I J E L E C T R I C , PHILCO, K. C. A. 
VICTOlt , DIIMONT ir pačios ge r lau-
sioi su l u i m i K O lelbeliu. 

Ka in a nuo $199.50 už dideles mle-
ros paveikslą ir aukšč iau . 

P r i i m a m e maina i s J ū s ų radiją, 
Kramafoną, a rmoniką , p ianą ir duo
d a m e didelę nuolaidą. 

LENGVAIS IŠS1MOM I I M M S 

Ke le t a s ba rgenų išmainytų, 
pe rd i rb tų T. V. 8 e t « : 

Motorola 7 col $39.95 
StrombtM-R-Carlson 10" $49.95 
HCA-Vietor 10" už $59.95 
Spa r ton Console 10" už $59.95 
KCA-Victor 10" Console . . $«9.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Tablo TV už $109.50 
2 1 " Console TV už $189.50 
Admiral P h o n o g r a p h , I tadio i r . . ; 

TV kombinac i j a $1*9.59 
Klektr . phonografa l po . . . . $19.95 

Mažos radlos po $19.95 ir augSč. 
Je igu jūsų TV setus neveikia, pa

te lefonuoki te Vlotory 2-9512, Uudri-
ko m e c h a n i k a s j u m s sąžiningai su
taisys. X ^ 

JOS. I M i k . Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

K r a u t u v o a t ida i y ta p i rmadionio ir 
ke tv i r tad ien io v a k a r a i s iki vėlumos. 
NIMI.1 n imi;* uždary ta . 

Hudr iko Rad i jo Va landa le idž iama 

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

J O S B P H F. GUIBAU8KA& Sekre tor ius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanelės su 

naujom sąskaitom. 
Tortas $5,50<MrO.©0 

tf 

K-i u-u Ju n a c t M m i n n 98, ^f\1 ftOft k iekvieno ke tv i r tad ien io v a k a r e nuo 
Kanada pasigamino z»^ai ,uuu l 6 Mkl 7 y vak> |ft HtotlCH W H , r c > svarų medaus, o 1951 m. 
40,909,000 svarų. 

1450. kilocyclos. 

tiek k&lorijų, kiek tokiose įstai-
gose duodama ir Amerikoje. 

Ir jų patalpos yra geros. Yra 
dar, tiesa, gerose patalpose gy
venančių ir eilinių tremtinių. 
Jie savo metu buvo perkelti į 
naujai vokiečių valdžios pasta
tytus butus iš 2 — 3 kambarių. 
Bet tai, jog tie butai nauji, tai 
jie ir brangesni. Todėl, nors ta 
tremtinių dalis (jų yra apie 15 
procentų bendro skaičiaus) vie
nu atžvilgiu, atrodo, būtų ir lai
mėjusi, tai kitu — tapo dar la
biau nuskriausta, nes, atskai
čius augštą nuomą, pačiam pra
gyvenimui dar mažiau telieka, 
ir rezultate dar skurdžiau ten
ka gyventi ten, negu tuose me
diniuose* barakuose. 

- Kaip Amerikos lietuvių pa~ 

Antrasis šeimos 

gėrybes paskirstomos pačių 
žmonių išrinktų komitetų, kurie 
vietoje ištiria, kas ko reikalin
gas ir savo sprendimu išdalina. 

— Koke yra lietuvių kultūri
nis ir dvasinis gyvenimas? 

Vargo mokyklos su pora 
tūkstančių lietuviukų, Didžiosios 
ar Mažosios Lietuvos, dirba sa
vo pasišventėlių mokytojų va
dovaujamos. Taip pat vaikų 
darželiai. Diepholzo gimnazija, 
vienintelė pasaulyje mokslo įs
taiga, kuri vadovaujasi nepri
klausomos Lietuvos mokslo pro
gramomis, yra ne tik Vokieti
jos, bet ir Amerikos lietuvių 
pasididžiavimas. Džiaugiuosi, 
kad JAV susidarė t:?k daug jos 
rėmėjų būrelių. 

Gimnazija yra vokiečių val
džios pripažinta ir savo prog-

ALBERTS numuša baldų kainas! 
fcmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už doleri galima buvo 

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

• O K A , 
NAKlf • LOTA 

Sof a-I jova. Miegojimu, 
ii sunkiųjų spyruoklių 

ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug daug metu 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDtMS 

KURIE YRA PIRKĘ IŠ BUDRIKO YRA PERSITIKRINA 
KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS Ut 

NEBRANGIAS KAINAS! 

• 

A b i e j ų k a i n o s p o $ O Q . 
N e r e i k i a į m o k ė t i v O 

Alfovti. FURNITURE& 
APPLIANCES 

23U ROOMVEIT ROAD £&£££%* ' 
Atdara kasdieu 9 i k i * , p i r m a d . ir k e t v . v a k . Sekmadien i U r. ik i f 

15 markių, o vaikai iki 16 m. J} 
amiiaus nuo 5 iki 20 DM. Iš 
tų pinigų reikia susimokėti už 
butą, šviesą ir kurą ir išsimai
tinti. Todėl vidutiniškai vienam 
asmeniui pi'r dieną teaka 73 
l*f., kas mūsų pinigais reikštų 
H pir IX rentų. Bet tenai, kur 
yra gausios šeimos, ypač daug 
vaikų, o žinome, kad jie augi
mo metu daugiau suvalgo už su
augusius, vidutiniškai šeimos 
nariui tenka 49 pf., taigi 11 et. 

—-Kaip mūsišk ui verčiasi Ąs \ 
tos pasalinis, ka jie valgo Ir į 
I lip b-n 11 ra i gyvena? 

Nors šiuo metu tremtiniai 
gyvena patuuse prasčiausiose 
patalpose, kadangi gerieji bara. 
kai visi perimti kariuomenės ar 
kitų žinybų, vistiek jie turi val
džiai už patalpas mokėti. Todėl j 

Wi« 

: ŝ 

ite per Paštą . 

3 šmotų miegamojo kambario setai $100.00 
f> šmotų Chrome Dinettes $50.00 
7 šmotų Dining Room setai $100.00 
H šmotų Parlor setai, po .... < $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Cbuca — Dienos Sofa $50.00 
Vatiniai matrasai, po $10.00 
Springsiniai matrasai, po , $20.00 
9x12 karpetai, po $29.00 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $3.50 
Stalavos lempos po $4.00 
Aslos lempos po $9.00 
Prosijamos mašinos po , $49.0J 
Skalbiamos mašinos po $69.00 
Elektrikiniai dulkių valytuvai $20.00 
Elektrlkiniai šaldytuvai, su 5 metų garantija, po $149.00 
Televizijų setai, 21 colio paveikslas $199.00 
Televizijos, 16 colių paveikslas $100.00 
Mažutes radijos po $19.03 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI, BE NUOŠIMČIO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių $29.00 
Angliniai pečiai, 4 kambarių $S9.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui $S9.00 
Balti gaziniai pečiai, virimai $09.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui $89.00 
Indų plovimui mašina — nupiginta ' • $200.00 
Angliniai pečiai po $29.t0 

Budrlkaa parduoda rakandus visų žymiausių nacionaliai skel
biamų firmų išmokėjimais, be nuošimčių, trumpam laikui, 

JOSEPH F. ItlilMtlk. InciirjMiratnl 
3241 South Halsled grtgt Tel. Vlctory 2-9542 

Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
Iki vėlumos. Nedeliomis — uždaryta. 

^ 

Hudriko Radin Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo G Iki 7 vai. vakaro H stoties WHKS, 1450 kilocycles 

// 

Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimaL 

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

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

' • " T "r i ti, "a, — tm^*—m*»^J 

Kiekviena* žmoguti lurdtu atliekamu* nuo pragyveoloM 
taupyti ka» savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valku mokslui, Įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogom*, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalam*. 
Ras turi Busftaopes pinigu, tas Jaučiasi saugesnis Ir lsJmmgesnis. 
fra*!* tampyti fttamftleui • 

MUTUAL 3 e l era 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2 7 0 2 W. Cermok Rd. • Chicogo 8. BL 
IOMNllCAZANAUSICĄS,rT^..T»L VI rglnlo 7 -7747 

»-nHnn« bisvrsd to $10,000 by F . t L L C 
>*̂ « 
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PERANKSTYVOS KALTINIMAI 
P. STRAVINSKAS, Ctovelaiul, Ohio 

"Draugo" a. m. 219 Nr., kalbė
dami apie Liet. Fronto sąjūdį, pa
minėjome, kad tas sąjūdis siekia 
visą kultūrini gyvenimą, kuriame 
pasireiškia žmogaus pasaulėžval
gos išimti iš valstybės kompeten
cijos ir pavesti tvarkyti kultūri
nės autonomijos teisėmis pasaulėž 
valginėras bendruomenėms, visas 
jas traktuojant lygiai, nedarant 
jokio skirtumo tarp pasaulėžval-
ginės daugumos ir pasaulėžvalgi-
nių mažumų. 

Prof. A. Maceina „Aidų" 7 Nr. 
šitą pasaulėžvalginių bendruome
nių lygybės principą dar daugiau 
pabrėžė ir paryškino demokrati
jos, doros ir religijos principų 
Iviesoje. Pats būdamas katalikas 
ir katalikų akcijos žmogus, jis, 
mūsų nuomone, dargi pernelyg 
drąsiai ir kietai pasmerkė, saky
sim, ir Ispanijos konstitucijos nuo 

„pakenčiamuosius" („rauges"}, pa 
leisdamas tuo "Dirvos" bendradar 
bio tolerancijos jausmą... Antra, 
jam daromas dar ir tas priekaiš
tas, kad jis p e r s i l p n a i pasmer 
kęs netolerantišką, nedemokratiš
ką Ispanijos konstitucinį nuostatą, 
kuriuo yra privilegijuota katalikų 
religija. 

Dėl čia paminėtų kaltinimų ir 
priekaištų leidžiame sau pasisaky
ti sekantį: 

katalikų diktatūra. Nuolatinė ka
talikų spaudos kalba (kad Ir 
"Drauge" eilė straipsnių) apie sve 
timos minties gerbimą, idėjinių 
priešų meilę ir pan. — rodo, kad 
jau katalikų tolerancija beveik 
peržengia savo ribas ir savo prin
cipą "neapkęsk klaidos, bet mylėk 
žmogų", paverčia principu "mylėk 
žmogų ir gerbk jo klaidas", kas, 
mūsų nuomone, doriškai yra ne
leistina. Todėl mes galime tik ste
bėtis, kad šiuo laiku ir šių faktų 
akyvaizdoje katalikams nepalan
kūs žmonės vis nesijaučia "sotūs" 
ta katalikų tolerancija, kad jie 
jau ne tik katalikų darbuose, bet 

1. Mūsų pavartotas "pasaulės J J j mintyM jieftko kriminalų ir 
' jų visuomet "randa". \ atginė* mažumos" terminas, įžei 

dęs "Dirvos" bendradarbio pla-
čiodPs tolerancijos jausmus, mūsų 
nuomone, pasaulėžvalginių mažu
mų žmonių visai nepažemina, nes 
pasaulėžvalgos vertumas priklau 

čiaus didumo. Kas savo religiją ar 
pasaulėžvalgą nuoširdžiai išpažįs
ta, tas tikrai nesijaus , .rauge" dėl 

kuriuo katalikų religija pa- J to, kad kažkas bus konstatavęs 
skelbta ispanų valstybės religija, statistinį faktą, jog jo pasaulėžval 
suteikiant jai valstybės gįobą. Str. ginė bendruomenė valstybėje su-
autorius teigia, kad tuo TOūdu pa- daro mažumą. Kinijos, Japonijos, 
darytas "tiesos ir klaidos teisių Švedijos ar Suomijos katalikai tik 
skyrimas", kuris yra nesuderina- riausiai nesijaučia įžeistais tuo, 
mas su "Bažnyčios dvasia". Pasi- kad kas konstatuoja juos esant 
remdamas Kristaus palyginimu j pasaulėžvalgine mažuma. Lygiai ir 
apie kviečius ir rauges (gerų ir "Dirvos" pasaulėžvalgine grupė ga 
piktų žmonių simbolis), prof. A. i lėtų jaustis Lietuvoje visai jau-
Maceina sako, kad "Šemėt* gyveni- Į kiai, būdami "pasaulėžvalgine ma-
me Dievas teikia tas pačias teises j žuma", jeigu, žinoma, jiems nepa-
geriesieim ir Uogiesiem*", kad sisektų atgauti šimtaprocentinės 
"tiesos ir klaidos atskyrimą Jis | "pasaulėžvalginės daugumos" po-
(Dievas — P. Str.) pasilaiko pats zicijų, kurias jie turėjo Lietuvoje 
sau, neleisdamas žmogui būti žmo- ; paskutiniais keliolika jų valdymo 
gaus tei*ėju", kad todėl ir mes ne- įmetu... 
galime smerkti kitų pasaulėžvalgų p rįekaištas katalikams kad 
žmonių, kad visos pasaulėžvalga >.. * Pnekas tas katalikams, kad 

turi būti «Jie» keldami kultūrines autonomi-

80 visai ne nuo jos išpažinėjų skai [ gi t o laikraščio tikrai „rekordinė 

3. Keistas atrodo ir "Dirvos" 
priekaištas katalikų filosofui, kad 
jis drįsęs savo straipsnyje kalbėli, 
apie "teisiuosius" ir "neteisiuo
sius" ("pakenčiamuosius"). Nejau 

ir klaidos, gėrio ir blogio, vertės 
ir nevertės? Tokius reikalavimus 
galėtų statyti tik nihilistas, kuris 
nepripažįsta jokių vertybių, jokių 
tiesos ir klaidos, girto ir blogio 
skirtumų. Tiesa, pastaruoju metu 

mes "Dirvos" ideologų tarpe esa- mo sąjūdį", kuris dar nėra pasi- katalikų filosofą. Tuščios pastan-
me pastebėję tokių "filosofų", ku- Į baigęs ir "nežinia kuo pasibaigs"... gos. 
rie skelbia, kad visos krikščionis-1 Bet vargu bau mūsų "Dirvai" 4. Dar norime pasisakyti dėl 
kosios vertybės jiems atkrito, kaip j (kad ir "rekordinės tolerancijos" prof.. A. Maceinai daromo priekaiš 
nupuvusios medžio šakos", kad motyvais) pasiseks į tą nihilistinį to, kad jis persilpnai pasmerkęs 

Jie, gyveną "vertybių pervertini-Į akligatvį įsitraukti ir žymų mūsų (Nukelta į 6 pusL) 

tolerancija neleidžia net teoretiš
kai ryškinti skirtumą tarp tiesos 

50 tūkstančių dolerių naujų 
10."*.** metų prekių 

13 aukso, slilatuo, perlų, lavalerlų, 
<l« -im.-i u t i n i u ž iedų, l a i k r o d ė l i * . Iš 
iMmliMMianiu. su dkfc*'- nuolaida urmo 
kainomis. 

nes grupes valstybėje 
trak noiamos Ivrlai -*08 m m t * ' n u m a t o sukurti nelygią 

K a r n a s , galljo užkliūti šios Pasaulėžvalginių grupių teisinę pa
tikrai olerantinės. krikščioniškojo J « t k \ d . ^ , n

a
u ™ a t o vaikščioti iš-

humanizmo mintys?! Kas - kas, $*}*> kaip ' iškėlę galvas kvie-
o jau mūsų vad. liberalai tomis «iai . y » v i s a l nepagrjstąs ir ne-
mintimis, rodos, tikrai neturėjo pa 2 » t a » - * į J a u katalikams, Liet. 

Bet, štai, mūsų "Dirva", kuriai, tai toli gr»žu ne tiems, kuriuos 
tiesą sakant, pastaruoju metu vi- d a r o "Dirvos" bendradarbis. Mū
sai neturėjome ko prikišti (buvo- Bų nuomone, frontininkai perver-
me net bepradedą gėrėtis jos tak- tina ir perdaug sudeda vilčių j 
tu ir nuosaikumu katalikų atžvil v a d "pilnutinę" demokratiją (nė
gių), šį kartą, atrodo, visai be jo
kio pagrindo užsipuolė mus, pain
formavusius apie Liet./Fronto są
jūdi, prof. A. Maceiną ir netgi vi
sus katalikus dėl jų... netoleran
cijos. 

"Dirvos" 

norėdami matyti, sakysim, jos silp 
nybių), jie, be to, perdaug susiža
vėję tolerancijos idealu, kaip ma
tome, ima jau "vaduoti" nekatali-
kus iš katalikų "diktatūros" (Is
panijos pavyzdys), kas, mūsų su- žiodai po 

Vz karato deimantiniai 
žiedai, po 

pseudoniminis bendra- ; pratimu, šiandien visai neaktualu, 
darbis B. K. Naujokas, pirmiausia n e s pasauliui grebia toli gražu ne 
mus apkaltino tuo, kad mes drįso- Į . 
me savo minėtame straipsnyje pa
vartoti "paMauIėžvalglnė* mažu
mos" terminą. Tuo terminu, girdi, 
išryškinama pasaulėžvalginių gru
pių nelygybė (skaičiaus atžvil
giu); tuo būdu "pasaulėžvalgine 
dauguma" lyg išaugštinama, o 
„pasauiiiv. mažumos" pažemina
mos. Antra, mums metamas įtari
mas, kad mes, katalikai, jaučia
mės lyg "Iškėlę galvas kviečiai", 
išdidūs ir "dalijame" nužemin
toms "raugėms" (pasaulėžv. ma
žumoms) teises, kurios joms ir 
šiaip pagal įstatymą priklauso... 

Netikslūs priekaištai 
Prof. A. Maceina irgi kaltina

mas, kad jis drįstąs skirstyti žmo 
nes į teisiuosius ("kviečius") ir 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 
Nes šios įstaigos vadovybėje 

tarnaują žmonės turi 40 metų 
\ patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalą* pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIA 
UKTUVIU BENDROVfiS 

K R A U T U V Ę 

NUO UŽSLSZ-NfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR AT V U; V ODOS UGlJt 

l 

Tie, kuri* kenti* nuo SENŲ AT 
VIRU ir SKAU1.Ž1Ų ŽAIZDŲ, JK 
negali ramiai %ed8tt ir naktimis mle 
goti. ii'-s Ji) užsiBenSjUHloa žaiado* 
nležtl ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimu ir skaudėjimų: senu at 
/iru ir skaudančių žaizdų, uždBkiti 
DEGULO Otntment. Jo g y d o m o * 
.patybSs palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSnito ramiai miegoti naK 
t}. Vartokite JI taipgi nuo skaudžlg 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niež#-
jlmą ligos, vadinamos PSORIASIS 
l'aiptfl pasalina peršėjimą Ilgos, vadi 
narnos ATHLETĘ'S FOOT, sustabdo 
Jžiovinlmą odos Ir perplyšlmą tarp 
plrščlų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
ižiustančios ir suskilusios odos. JI? 
/ra gota gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. t-EOCLO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų l r 
nležtneių kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
I1.2& Ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse Ir Mil-
waukee, a r b a a t -

I siųskite money orde-

'II-
LEGULO, Department D 

>G1» W. Eddy St., Ctiieago 34, I1L 
MUiberry 5-S694 

4181-83 Archer Ava. 
Tel. IRUyette 3-3171 
Brighton Park*> kolonijoje 

• • • — "<• —• — _ 

PERKRAUSIAU BALKUS 
VIETOJE IR K TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

1 

STATYBAI IK N AM V 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V1HOHIV Al ši v 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTVV1NAS. Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

Tel, VIctory 2«127a 
APKATNAVlM* IR PRKKIŲ FUI 

STATYMĄ TKIK1AMU 
NKMOKAMAI 

RAšTINtt ATIDAFtYTA kaadien nuc 
S viii rvto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki S vai. vakaro 

Auksiniai žiedai spalvotomis 
akutėmis po $3.1>S 

Auksiniai žiedai, vyriški 
su akutėmis, po $5.95 

Auksiniai šliublnlai žiedai po $4.96 
Auksiniai Sltubinlal žiedai 

su 5 deimantais $24.06 
Deimantiniai Žiedai geltono 

aukso $24.00 
% karato deimantiniai 

. $05.00 

.$125.00 
karato deimantiniai 

žiodai, po A $265.00 
Auksiniai auskarai su dei

manto . i Kult-m IM $42.00 
miegantieji porlinlai 

karoliai, po . . . . S8c. 
l.avalerlal, blizgantieji, impor

tuoti IS Čekijos, su «© 
krištolų $1.9H 

Auskarų su krištolais, po W*c 
Laikrodėlių oxpansion bands $1.08 
Rankiniai laikrodėliai su 

akmenėliais, po $7.50 
Kankiniai laikrodėliai, 

17 akmenų, po $12.05 
Kankiniai laikrodėliai, 17 akm. 

fold t'illed, vėliausios mados. $10.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

po $24.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

su keturiais deimantais . . . . $48-.00 
Gryno sidabro (sterling silver). . 

peilis, sakute, Šaukštas ir šauks-. . . . 
tolis, salad šakute, už $9.95 

32 šmotų Wm. Rogers 
sidabruotas setas, už $16.00 

1847 m. Rogers silver su r a i - . . . . 
d6m, f>2 šmotai, už \ • . . $28.50 

Communlty silver, 24 šmotai . . . . 
*ž $12.50 

24 šmotų silver plate 
Raroness, už $9.95 

50 šmotų stainless plieno už $12.50 
24 šmotų stainless plieno 

šaukštai, šaukšteliai, pellllal, 
sakutes, už . 4 $6.50 

Stainless plieno stalavl šauks- . . . . 
tai, peiliai, šakutes, šaukštukai 
po 15c. vienas, pat geriausi po 25c. 

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

Bulovą elektriniai sieniniai 
laikrodžiai, po $7.95 

Žadinami laikrodėliai už . . $1.65 
LSkštes servizos, po 15c. viena... 
Auksuotos rašomos plunks 

nos, po 80c. 
Bali Point rašomosios 

plunksnos, po 50c 
Parker rašom, plunksnos po $2.00 
(Hgarotų Llghters , po 08c. 
Clgaretų dėžutes, po 98e. 
Vyriškos ir moteriškos 

pinigines, po 98c 
Mažutes elektrines lempos, • 

po 98c 
Pato tonas, elektrinis gramo

fonas $24.00 
12 rekordų-plokštellų dykai. 

Siin.- i i i iuM m a š i n o s , 
elttkti-mCs. po $49.50 

Poduškos, gumines, po *».«& 
PoduŠkoH plunksntnes, 

su pūkais $8.95 
niankotai. 55% Kayon, » 

25% vilnij, po $5.95 
Plaukėtai gryarų vilnų, po $12.95 
Kaldros vilnų Ir vatos, po $5.05 
Kaldros vilnonCs, • po . . . . $12.05 
Kaldros pūkine*, po . . . . . . $10.50 
(!oncertlna, 21 balso, po . . f 1 f.95 
Cromatiška dūda. už . . . . » $2.75 
Automatiškas toasteris už. $12.05 
Automatiški prosai po . . . . $8.95 
Piano akordljonal, 

120 balsų * $195.00 
Gulbransen Sptnet Planas $505.00 
Perdirbti pianai, po $05.66 
Rašomos mašinėles p o . . . . $50.00 
Dtd«lts paveikslas televizijos 

po $148.00 

M F. BUDRIK, hir. 
3241 South Halsted SI. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atdara pirmadienio ii 

ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 P. M 
.Sekmadieniais uždaryta. 

Budl'lkO Kftdio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakar* nuo i 
(i iki 7 vat v ak. Iš stoties VVHb'C, 
14&0 kllocycles. , 

— 

Beforethe Risksof Winter 
*V» GET the U. S. Royal Master's exc/usive Royaltex Tread —stop 

cnfafi/ nn « l innArv «lrAf»t<; \A/hprr» tirA<; navar ha lH ha fnro l 

•3f 
•X-

safely on slippery streots where tires never held before! 

O W N the revolvtionary vvinter-sUid-protecting povver of ils more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely renevvcM* 
fo gi ve you up to twice as many safe milesl 

• • 

N0W! f or Your Present Tires 
We are a l lowing 

• • 

. ' 

< _•>» winter-safe U. S. RoyaJf. 
on the m*2^Z3S£BX • • " " U. S. ROYAl 06 IUXE 

U. S. ROYAl MASTER 

plos genero^* 
<,Howances f or your present tubes 

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

* 

I 
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- DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAdO, ILLINOIS Antradienis, lapkričio 4, 1962 

ir JAV, tatai geriausiai paliudija 
ir kalbamo "plačiosios toleranci
jos" straipsnio pabaiga, kuri dia-
metraliskaj yra priešinga to straip 
snio pradžiai. Šio str. pabaigoje 
autorius dėsto savo nacinę valsty
bės "seimininko" koncepciją, pa-

Perankstyvūs kaltinimai 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

"netolerantišką" ir "nedemokra
tišką" Ispanijos konstituciją, su
teikusią Kat. Bažnyčiai valstybės 
globą, šis priekaištas, mūsų nuo-' neigiančią tautinių mažumų tei-
mone, nesvarstytinas jau vien dėl ses, kurias jiems suteikė valst. 
to, kad "Dirvos" ataloval, kurie I konstitucija. 
dar taip neseniai piestu stojo j Šiuo principiniu ir didel£.s reikA-
prieš demokratiją, skelbė išpažjstą mes klausimu pasisakysime at-
ar seką Italijos fašizmą (kur irgi,kirai, 
katalikų religija buvo paskelbta 
valstybine), užgirią Lietuvoje įve
stą "Einparteistaat" sistemą, kur 
buvo laikoma "teisi" tik viena pa
saulėžvalga ir "teisėta" tik viena 
politinė partija, kur visos kitos 
partijos buvo užgniaužtos, sakant, 
visos "raugės" iš "kviečių" su 
stiebais ir šaknimis buvo išrautos, 
paliekant vešėti i* "iškėlus gal
vas" (vis tai "Dirvos" išsireiški- j 0 i filmas buvo apmėtytas a*k-
mai!) dominuoti vienus tik "tei-

^ T T C L A S S I F I E D AND HEIP W A N T E D A D VERTISEMENTSrrmrr • - • - • " • • • • 

Nemėgsta Ritos Hayworth 
Ispanijoje 

Garsi Holyvvoodo filmų žvalgž 
dė Rita Hayworth atvyko į Is
paniją, bet ispanai nenori jos 
nei pažinti, nei ekrane matyti. 

«i uosius" ("kviečius"), taigi tokie menimis. Ispanų moterys sako, 
"tolerantai" ir "demokratai" ture-! kad Rita turėtų gėdytis savo 
tų tuom tarpu su savo pamokslais I elgesio ir slėptis nuo žmonių 

£13ffijM&£S«>kii °ne ,afiSuotis viešumoje-
arba nedemokratiškumu, arba ne- Policija saugo Ritą, kad gy-pakankamu kovingumu už demo
kratinius principus visokiu atveju 
jiems dar perankstyvus... Tų nė 

ventojai jos nesumuštų. 
Ispanai pasipik^ne Uita, kad 

l'KOCiOK — OPPRTUNITIKS 

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

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

GOOD OPPORTUNITY! Tavern, 
transfer corner. Established busi-
ness. Owner retiring. 

Reasonable. 
Eng. 4-9449 

1 0 - 1 2 , 4—9 p. m. 

BEAL ENTATE 

25 KAMBAR1V SVAIUS 
"DECONTROIiLKD" VIEABUT18 
Geras penkta metg "leaae'aa". že

ma nuoma. 
Automatiškas stokerls; garu ap-

ftUdoma. Gryno pelno ga l ima p a d a r y 
ti vlrft $700.00 J m6n. 

i >6I likvidacijos parduodamas ne-
bmnglat nkubiam plrkSJui. 

Telefonuoklte navininkui nuo 6 
Iki 8 vai. vak. 
MOhauk 4-4984, arba rašykite del 

"appolntment" — SHKRWOOD, 
«7» N. Clark St. 

CICERO 
ĮDOMIOS KNYGOS 

malonių prisiminimų apie Lietu- j ji vyrus kaitaiioja lyg pirštines 
vos "kviečius" ir "rauges" mes^ a r bateliu3; mat, ispanai vvrų 
niekuomet čia nedrįstume iškelti, „ , .. .. . ., V 
jei mums nereikėtų gintis nuo \ » r z^onų kaitaliojimą laiko be-
"kaltintojų, kurie patys, mūsų gėdiškumu ir kino žvaigždėms 
nuomone, galėtų savo mintis ir n e p r ipažįsta teisės j Dievo įsta-idėjas reikšti tuom tarpu dar tik 
iš kaltinamųjų suolo. tymų laužymą. Madrido publi

ka į divorsus ir naujas santuo-Kad mūsų šitie aniems žmo- , 
nems gal ir skaudūs žodžiai vis kas z i u n kitaip ,negu Hollywoo-
delto nėra klaidingi, kad "Dirvos" do viešoji opinija, ypač spaudos 
žmones savo laiku dar Lietuvoje Į atstovai, kurie kino žvaigždėms 
subrandintą fašizmo ir nacionalso-1 atleidžia visus nusikaltimus šei-
cializmo mintį atsivežė su savim j m o a moralei. J. Gs. 

Nauja Petro įteigs Ori n t ai te* 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f c " 
'sėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus raedlic 
rėžiniais. Kaina $1.20 

Eiliuota pasaka vaikams 
fl. m. pabaigoje mažu tiražu išlei

džiama eiliuota pasuku vaikam? 
ŽVIRHLIAl INKILfiNUOH. 104 pal.. 
kaina 1.50. Norintieji Ja Jalgytl, pm-
Sonn" iki (ipallo 16 d. prancfttl auto
riui (Petrui l'ilkal. 42J6 K. Rt'h St., 
tfo. Boston 27, IMass.). ir ,,1 bus re
zervuota. Knygų rinkoje ji nebu* 
platinama. 
Užsakymus su pinigai? siųskite: 

DRAUGAS 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

2-Jų aug&tų mOrinls namas. Abu 
butai po 5M» kamb. KarStu vandeniu 
apftild. Vieną butą galima bus tuo
jau užimti. 2-JŲ autom. mflr. gara
žas. Geros pajntnos. 1902 8. 48th Ct., 
Cicero. Kreiptis ketvlrtad., penktad.. 
Seftlad. visa dlona; kitoms dienoms 
po C v. v. 

HELP WANTED MOTERYS 

IftNUOMUOMMA 

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

2419 W. Potomac 

Skelbtis 'DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia* skaitoma* 

©tuviu dienraštis, o skelbimu 
aatna yra prieinam* visiems. 

HEf J» IVANTED — VYRAI 
» » » » » » » » « » » ^ » « » » » » « » < » » » — • • • » 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim. Mes turime darbą 
bendram raštinės darbo tarnauto
jai. Malonios darbo sąlygos, {vai
rios pareigos. 5 dienos savaitėj 38 
valandos. Visi darbininko priedai. 

Telefonas; 
RAndolph 6-8765 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 

MA&ININKKS-SWITCHBOARD 

Patyrusios — bet bus priima
ma ir sugebanti pradedančioji. 

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

Skambinkite Mr. Loser 
WAba»h 2-7626 

i . i 1 1 " — ^ 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 

" D R A U G A S " A G E N C Y 

85 E. Washlngton S t 

Tel. DEarborn 2-2484 
1 2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnla 7-6640—7-6G41 

& 

SOTUS ALKANAM FAD£K1 
AID 6VKR8KAM, ln<\, SISS S. HiiMcri St.. Chlcaffo 8. tol. D.\ 6-S859 
Bendrovę siunčia maisto siuntiniui* J VokU'tlją ir kilus kraštu*, ti 
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d.. WH siuntiniai siunčiami 
Is Europos sandeliu. Pilna* draudimas. Rrtkal. pilno slunt. sąraSo. 

^ 

Siuntinys N r. 2 — f f 20 
4 nv. rūkytu lajiniu 
i 9v. kiaunei*; tauku 
2 sv margarino 
1 sv. kiaulienos ml 

Siuntinys N r IS — f«.t0 
S ST. rūkytų laAiniu 
2 tv. kiauliniu tauku 
1 av. degintos ftvos 
1 sv ktkavos 
1 sv. Ickolado 

cukraus L t . T 

Siuntinys N r. 1* — f».»ft 
4 ST. rūkytu laAlniu 
2 sv kiauliniu taukg 
2 sv margarino 
1 sv. degintos kavos * 
t sv. kakavos 
t sv. šokolado 
4H sv cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 6-7 
10 av. cukraus $2.60 
10 ir . b. kviet. miltu $2.50 
« sv trvn kiaui taukg $6.25 

^ # 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
^ 

DautrcllH ltctuvta jan Įsitikino, kad velhii laika gaišti, valkfi-
r-MMiuit po Įvairins "amžinus" išpardavimus, neap^hnokn. . . . . 
Nei vien*. ChioaRos baldu nrekvba ir net u*mo sandelis nepa-
siulins pirkeiui aukuos kokv»»e« baldus ar kitus namu įrengi-• 
mus u/, tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik *vmlauslu fabriku Ir flrmu graminiais ir 
darome vlska, kad klientas pirkęs mu*u Įmone ie viena kartą, 
netik jis pats liktu nuolatiniu mūsų įmones lankytoju, bet ir 
visiems savo prieteltams mus rekomenduotų. 
Ift keliu simtn klientu per paskutin) menes) mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 

tiktai už % 4. 50 

tiktai ui % 9 50 
tiktai už % 0 50 

PALYGINKITE MtSŲ KAINAS. 
I.inoleum grindims, ivairiu spalvų, 9x12 . 
KiUmams valvtuvai rankiniai 
Ma*ra'~t ivairių dvdŽių, sn»1vų. vatiniai . . 
Metalines lovos, ivairiu dvdžiu ir spalvų . . 
Mptracai SDrinesini^i p'eros konstrukcijos įv. ppalvu. . H,1ftrVfl 
Dulkiu, siurblini elektriniai, metų garantija., tiktai už f 19.75 
Vaikiškos lovutės ivairių spalvų % 19 00 
Sunnmos minkstoR kėdės. iv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19 00 
Vaikams vežimėliai eeriausiu fabriku nuo % 2fl 00 
Geminiai pečiai nošilrlvmui vi^no kambario . . tiktai už % ?3 00 
Aošildvmui pečiai aliejumi 2—4 kamb.. dov. priiung. % 49 00 
lemuos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. S 1^00 
Knvgoms spintelės su stik. dur., walnut. mah. ir blond % °9 00 
FaSomieii stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių , $ 39 00 
RaAomieli stalai extra dideli S 59 00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi % 49 00 
SiraiW»m*s masinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ R9 00 
Virimui pečiai, eas ranare, porcelan tiktai už % K9 00 
Triiu daliu miegama pofa, mieg. kėde ir tumba. iv. SP % 99 0rT 
Studio coucb. iv. spalvų tiktai už % 49 00 
Kilimai, gražiausiu spalvų, pusiau vilna tiktai už.S; 39 00 
Kilimai ivairiu firmų, soalvu. 100 % vilna tiktai už* «9 00 
7 daliu vale. kambnr'o baldai, kieto medžio tikta? už. . t 99.00 
9 daliu valdomo kambario valdai, moderniš. stiliaus.. ,̂ 1f>9 00 
3 daliu miegamo kambario baldai nuo $ 99 00 
3 daliu mugamo kambario baldai europietiško stiliaus $149 00 
4 daliu miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $}7Q00 
2 dalių svečiu kambario baldai šilkas su medvilne" „% 99 00 

2 daliu svečių kambario baldai 5 nvtu fabriko garant. $1*Q00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
l»i.l« Ii- 1 >;i-I H nk Imu* Š a l d y t u v u . J vair iu r l ek tron i r i i m i n m ir <lnui( 
kltij namams reikalingu prekių, viskas lenįr\aU lSaimok^jimala be 

jokiu nuo&lmčitj trims mSnealamt. 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 8:80 
vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki B vai. vakaro. 

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

B E L D E N M F G . C O. 
į 

Dabar ima: 
• WIRE INSULATORS • STOCKMEN 
• PACKERS CJANITORS • PRODUCTION CLERKS 
Patyrimas nebūtinas. Išmokysime sąžiningus' darbininkus 

Gausūs priedai darbininkams kartu— \ 
• APMOKAMOS ATOSTOGOS • APMOKAMI ŠVENTA
DIENIAI • GRSUP INS. (DRAUDIMAS) • PENSION 

PLAN • NEBRANGIA KAINA VALGIAI 
Nepaprastai geros pasilinksminimui — "recreational 

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

angliškai. . >̂  , 

• 
pas — 

Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateitį 

HELP WANTED — VYRAI 

Nuolatinis darbas sąžiningiem* Jau
niems vyrams % 

MES .UJS IŠMOKYSIME 
Patyrinias nebfltinas. 
Pageidaujama, kad būtu mecha

niškai sugebantys. 
Geros darbo sąlygos, svari dirb

tuvę. 
Gausūs darbininku priedai 
Kreipti! Mmenlftkat arba saukite 

P l \ lHi-US. 

DW IiI'XE THECK PRfffTVSM, 
INO., 

3450 N. Ke<l/lo Ave. 
COmella 7-2«2« 

(Bntinal reikia skaityti Ir kalbJHl 
angl i ška i ) 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

GENERAL OFFICE 

• Clerk 
• Typlst 
• Biller 

Capable young vvoman per-
manent. Excellent starting sa-
lary. 

UNITED PAPER BOX CORP. 
727 N. Kedzie Ave. 

Kedzie 3-6767 

B E L D E N M F G . 0 0 . 
4625 W. Vau Buren S t 

HEIJ» WANTED — MOTERYS 

Ar domitės Nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

The Prudential Insurance Co. Of America 
Turi keletą vietų del 

• TYPISTS • GENERAL CLERKS 
Pageidaujamos budrios naujai pradedančios dirbti. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. Proga progre
suoti. Kreipkitės asmeniškai arba telefonu ir pasikal
bėkite apie savo ateiti su... 

The Prudential Insurance Co. Of America 
165 NORTH GAN AL STREET, 7th Floor 

Chicago Ins. Office 
Opposite NORTHWESTERN STATION. Ofiso valan
dos 8:30 v. r. iki 4:45 v. v. Pasikalbėjimui vėlesniu lai
ku skambinkite Mr. Miller'iui, Financial 6-2770 

Sekmadieniai nekaitome pardavimo taksų, 
taupysite. 

naudokttfia proga, su-

Prekybos vedėjas JUSTAS UEPONI8 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

CHEMICALS 
& 

TYPISTS 

Good opportunity for advance-
ment. Experienced or will train 
beginners. Perm. work. Modern 
office with congenial vvbrking 
conditions. 

DURO METAL PRODUCTS 

2649 N. Kildare 

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

A. B. DICK CO. , 

5700 W. Touhy Ave. 

ROdney 3-1900 

Ar domitSs nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? 

SECRETARY-STENO 
PaReidaujama BU patyrimu, bet 

imsime gublą-bų naujai pradedan-
čla-tj dirbti. Geros darbo sąlygos. 
Jvairios pareigos. Proga naudoti sa
vo inlicatyvą. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

ECONOMY PLUMBINO & 
ĮJEATINO CO. 

1308 S. Pulaskl Rd. 
CRawford 7-0200 

«tKK 

^ : 

FURNITURE CENTER, INC. 
IMONfi^ VEDĖJAS JUST. LIEPOMS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VICTORY 2-4226 

Turi keletą darbų del 
"t 

STOGK HANDLERS 
* 

Patyrimas nereikalingas. D. P. kviečiami, taip pat 

LABORATORY TECHNICIANS 

# LABORATORY ASSISTANTS 
Bus priimami baigusieji High School su laboratorijos ap-
mokimu. Geros darbo sąlygos — gausūs darbininkams 

priedai, šaukite Dr. Gillis. 

COmelia 7-1428 

=̂ 1̂  —————— 

^ia yra nuolatinis darbas gabiai 
BOOKKEEPER 

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

WAbash 2-1230 

Nuolatinis darbas 
* 

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

CAnal 6-1423 

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

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

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

(IIKLP WANTED — VYRAI 
> 

• TOOL AND DIE MAKERS 

• TOOL AND CUTTER GRIN-
DERS 

• INSPEC^TORS 

• MACHINE OPERATORS 

• PUNCH PRESS OPERA
TORS 

Excellent vvages. 

Plūs bonus on produetion 
jobs. 

Excellent working conditions.— 
Steady work. 

Many employee benefits. 

Employment office open daily 
w 

7:30 a.m. to 4 p.m. 

Apply — 

BORG & BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. GBth St. 

• Slitter operators 

• Machine Helpers ' 

Will train to be 
machine operators 

• Warehouse clerks 

STEEL SALES 
CORPORATION 
BIshop 7-7700 

3320 S. Pulaski 
DIE MAKERS 

Opening on either shift 
Experienced with 

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

Drop by or call for evening 
appointment. 

INTERNATIONAL REGISTER 
C0MPANY 

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

See Mr. Muldoon 

Čia yra nuolatinis darbas 

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

5324 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

FACTORY HELP 
Assemblers and helpers on metai 

equipment, good pay, steady, old 
established manufacturers. 

• 

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

VYRAI IR MOTERYS 

ARE YOU A GOOD TALKER? 
Interesting Phone Saleawork 

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 
(Ptttsfield Bldg.) Km. 1744 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu ir užtikrinta 
ateitim? Mes turime vieta 
Mašininkei - Bendro Darbo 

Įstaigos Tarnautojai 
Patyrusi, bet priimsime ga
bia pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. 5 d. sav. šaukite 

MR. WILLETT 
Asmeniškam pasikalbėjimui 

WHitehall 4-0600 

PARDAVIMUI 

MEN 
• MACHINE OPERATORS 

and 
• HELPERS 
• SHIPPING ROOM 
• WAREHOUSE and 
• FACTORY HELP •-

Age 17-55 
, Day and Night Shift 

Good Fu ture 

Pheoll Manuf acturing 
Company 

5700 W. Roosevelt 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniskai 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 lema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida 

N Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, 111. 

.U— 

Jei turite parduoti ar linoomo 
1, pasiskelbkite smulkiu akelUmo 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnia 7-8*41) 

A REMKITE "DRAUGE"! D U 0 K r r E ų K I T I E M S . 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 

SKELBKITfiS "DRAUGE1 
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Antradienis, lapkričio 4, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILUNOIS 

Prof. Studnicki paskaita 
Vilnius ir "38" 

Spalio mėn. 26 d. "Sokol" sa
lėje, Chicago, 111., įvyko lenkų 
draugijos "Zwązku Milosnikow 
Wilna" susirinkimas. Prof. Stud 
nieki skaitė paskaitą apie nau
josios Sov. Rusijos enciklope
dijos suklastotus istorinius fak
tus, liečiančius Vilnių. Prele
gentas įspėjo visus, kad nau
dojant komunistų literatūrą rei-

ir visa jų literatūra bei spauda 
yra pilna melagysčių. 

Buvo laukiama konkrečiai nu
rodant ir pacituojant suklasto
tus faktus ir jų bešališko, teisin 
go pataisymo. Deja, čia ir te
ko gerokai nusivilti. Prof. Stud
nicki veik visoje paskaitoje ope
ravo bendrais^posakiais bei sa
vo tvirtinimais, o ne faktais. 
Paminėjo vieną ar kitą citatą ir 
iš enciklopedijos, bet jau ištai
sė... pagal lenkų "generalinę li
niją". Štai pavyzdys. Sovietų 
enciklopedijoje esą pasakyta: 
"Liublino unija primesta lietu
viams". Tai melas! — sakė 
prof. Studnicki. Visi Lietuvos 
magnatai, galiūnai ir valdovai 
norėjo unijos, ir tik vieni Rad
vilos buvo priešingi. Reiškia, 
"melas" ištaisomas melu. 

Toliau prof. Studnicki smar
kiai puolė ir kritikavo rusus ko
munistus, kodėl jie niekur ne-
parodą gyvenančių tautybių 
skaičių Vilniuje. Tuo jie norį 
parodyti, kad Vilnius esąs lie
tuviškas. Trumpai drūtai: ru
sai komunistai nori, kad Vilnius 

būtų rusiškas. Bendrai, paskai
ta buvo pusėtinai blanki ir kas 
tikėjosi išgirsti rimtos kritikos 
žodį, gerokai nusivylė. 

Žurnalisto kalba 

Dar paminėtiną kalbą pasakė 
susirinkimo pirmininkas, kurio 
pavardės neteko sužinoti (jis 
esąs ir lenkų žurnalistų s-gos 
pirmininkas). Labai energin
gai ir karštai kvietė visus kovo-

kia būt. labai atsargoms, n e s | u ^ _ Nesvarbu esą, kad 
ne tik sov.etų enc.klopedija, b e t , n e y l l n i u j e ^ u ^ J Q .{ 

nematęs, bet tenai, Vilniaus ka
pinėse esanti Pilsudskio širdis. 
Kalbėtojas pasisakė turįs tikrų 
žinių, net patikinimų iš Wash-
ington sferų, kad toji įtempta 
pasaulinė padėtis ilgai tęstis ne
galės. Nors ir dabar karo pra
monė dirbanti, bet po preziden
tinių rinkimų bus sustiprinta 
iki augščiausio laipsnio. O to
kia padėtis ilgiausia galinti už
sitęsti iki 1955 m. Laike 2 — 3 
metų turės: arba Sovietų Są
junga paskelbti karą Amerikai, 
arba priešingai. 

Trečia išeitis — sovietų atsi
traukimas į savo senas sienas. 
Esant tokioms perspektyvoms, 
reikia ne tik kovoti, 'bet smar
kiausiai rengtis ateities kovai 
už Vilnių. Čia jau visiškai pa
aiškėjo su kuo rengiasi kovoti 
"Związek Milosnikovv Wilna" 
ir mums, lietuviams, reikia tai 
nepamiršti. 

Susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Suskaičiau viso 33. Tuoj 
prisiminė, kad ir lenkų valdžia 
ištrėmė iš Vilniaus 33 lietuvius 
patriotus. M. N. 

»» 

$75,000 apyvartos senelių prieglaudoje 

Nauja* "Ridų" numeris 
Spalio pabaigoje išėjo "Aidų" 

9 nr. (lapkričio irėn.), visas 
iliustruotas dail. Pauliaus Au-
giaus grafikos darbais. Nauja
jame numeryje pirmoje vietoje 
randame įdomų A.- Baltinio 
straipsnį apie idealizmą kaip 
lietuvybės išlaikymo pagrindą. 
Antanas Vaičiulaitis rašo apie 
jubiliatą Vincą Krėvę. J. Venc
kus, SJ, duoda straipsnį iš me
dicinos mokslų srities. Dr. A. 
Šerkšnas iškelia moters padėtį 
šių dienų rūpesčiuose. Grožinės 
literatūros skyrių užpildo Kl. 
Jurgelionis, St. Prapuolenytė, 
Julius Baniulis. 

Šis numeris pasižymi itin pla
čia apžvalgine dalimi. Literatū
ros skyriuje recenzuojama Hen 
riko Nagio "Saulės laikrodžiai", 
Jurgio Jankaus "Paklydę paukš 
čiai" ir "Literatūros lankai". Re
liginiame skyriuje T. L. Andrie-
kus, OFM, paliečia Bažnyčios 
santykį su menu pagal naująjį 
Šv. Oficijo Kongregacijos ap-
linkraštį. Mokslinėje apžvalgo
je dalyvauja Mariją Gimbutie
nė, A. Bcndorius. Visuomeninio 
gyvenimo skiltyje Juozas Alau-
šius pasisako politinės moralės 
klausimu. Paminima L. Šimu
čio sukaktis. Šiame skyriuje 
įvesta nauja pastraipa pasta
boms, kur trumpai pasisakoma 
įvairiomis aktualijomis. Kroni
koje pateikiama mėnesio įvykių 
santrauka. 

Papilėje gyvenusių 
dėmesiui 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
BRIDGEPORT 

ALRK Federacijos 26 skyrius 
(Bridgeport) saukia lapkričio 5 d. 
T:30 vai. vak. svarbų susirinkimą 
šv. Jurgio parapijos salėje. Visi 

lietuviai, kuriems rupi mūsų tau
tos ateitis, kuriems rūpi, kad mū
sų jaunuomenė augtų lietuviškoje 
ir katalikiškoje aplinkumoje; kvie
čiami tame susirinkime dalyvauti. 

Ig. P. 

I 

•m.l-.vr/MJKS •>«:» H\mu PARDAVIMAS M TAISYMAS 

ĮfflĮPP jĮĮĮ 
fguallfled angineers' servic») 

JI20 S. Hatsted Street • DAnube 6-M97 
m m ą 

J* 

VYRAI! 

Pajieškojimai 
Bronė Stulgienė ar apie ją ži

nantieji maloniai prašomi atsiliepti 
Šiuo adresu: Mrs. Julia Stankevi
čius, Scheyville Holding Centre, 
Via VVindsor N. S. W., Australia: 

NEDELSKITE! 
• 

Nusipirkite palte 

arba eilutę 

tuojaus 

Praėjusiais fiskaliniais me
tais lietuvių senelių prieglauda, 
Šv. Šeimos viloj, padarė apie 
$75,000 apyvartos. Atmokėjo 
$25,000 skolos per metus ir iž
de grynais pinigais turi $12,000. 
Skolos iš viso jau atmokėta per 
penkerius metus $350,000. Jos 
dar liko $125,000. Pažymėtina, 
kad ir žemės ūkis davė prieglau 
dai keliolikos tūkstančių dolerių 
vertės maisto produktų, šitie 
daviniai paaiškėjo iš kun. St. 
Adomino, prieglaudos kapeliono 
ir vedėjo pranešimo, padaryto 
33-me seime, buvusiame pra
ėjusį sekmadienį prieglaudos pa 
talpose. 

Kun. A. Linkaus, Labdarių 
Sąjungos dvasios vado ir iždi
ninko pranešimu, sąjunga per
nai turėjusi įeigų $4,311.39. 
Tuo tarpu ižde dar turima $1,-
725,83. Iš sąjungos iždo atmo

kėta nuošimčiai už prieglaudos 
paskolą. * 

Siame seime draugijos, labda
rių kuopos ir paskiri aukotojai 
sukėlė sąjungai $2,100. 

Seimas prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias atnašavo kan. J. 
Paškauskas. Giedojo Gimimo 
parapijos choro grupė, Virgini
jos Benaitės vadovaujama. 

Seimo prezidiumą sudarė: L. 
Simutis — pirmininkas, Ona 
Jasparienė ir Povilas Raucki-
nas — vicepirmininkai; sekreto
riai — Jurgis Voldemaras ir 
Bronė Jakaitienė. Rezoliucijų 
komisija — kun. P. Cinikas, 
MIC, Juozas Jurgėla, St. Se
reika ir M. Majeras. Mandatų 
komisija — Kotryna Sriubienė, 
BĮ. Kazlauskas ir Vincas Luc-
kus. 

Seimas praėjo geroje nuotai
koje pravedė naudingų nutari
mų. 

Kultūriniam tikslui yra labai 
reikalingi su Papilės (Šiaulių 
apskr.) gyvenimu šiuo ar tuo 
susiję atvaizdai, kaip štai: Pa
pilės miestelio, tolimesnių bei 
artimesnių jo apylinkių nuotrau 
kos. Taip pat Papilėje gyvavu
sio organizacinio, bažnytinio, 
mokyklinio ar šiaipjau betkokio 
viešojo gyvenimo švenčių, iškil
mių, minėjimų, atskirų grupių 
susibūrimų, pramogų ir tt. fo
tografijos. Turintieji šios me
džiagos, maloniai prašomi ją už 
pageidaujamą atlyginimą per
leisti arba nors trumpam laikui 
paskolinti, atsiunčiiant šiuo ad
resu: Rev. Stasius Būdavas,«153 
Broadway, Rockland, Me., USA. 

madingos. . . . 
puikiausiai pasiūtos . . . 
naujausių 100% vilnonių me
džiagų dviem porom kelnių ei
lutes nuo $ 5 9 - 5 0 

Marijos apsireiškimu Eatftmnje 
1917 metai aprašymas. 

128 pusi. Raina $1.00 
Htaakymus su £lnlffal* ntuskite-

"DRAUGAS" 
2384 So. Oakley A ve., 

Chicago B, 111. 
Mt4M»kvtor< knyjros siunčiamos pašto 

Staigūs oro pasikeitimai jūsų 
nebaugins kai turėsite vieną šių 
puikių rudeninių ar žieminių 
paltų iš įvairiausių medžiagų 

Mada 
Patogumas 
Sveikata 
yra jūsų už šias 
žemas kainas. nuo $49-50 

• 

, 

IŽSIMOKfilIMflS ŪŽ GRYNO PINIGO KMNftS. 

S, Inc. 
4648-50 So. Ashland Ava., prie 47th gatves 

Vyraujanti vyrunis rūbu krautuvS Town of Lake kolonijoj 

3= 

MiiM.i krautuvo att lam sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
lMrrnad. ir Kctvlrtad. atdara ikt 10 valandos vakaro 
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Kolumbo Vyčių banketas -
Chicagoje stipriai veikia lie-: Kalbėtojai, išeidami iš dabar-

tuvių Kolumbo Vyčių skyrius, 
kard. Mundelein vardu. Jo stei
gėjai — R. Gleason, kun. St. 
Petrauskas, J. Grish, A. Paukš
tis, J. Evans, A. King, J. Malas, 
J. Mozeris, A. Petkus, Br. Raz
minas, dr. J. Simonaitis, J. Skel 

tinio laiko reikalavimų, iškėlė 
Kolumbo Vyčių didelę reikšmę 
ir atsakingus uždavinius, ir pa* 
brėžė reikalą lietuviams burtis 
į šią stiprią ir įtakingą organi
zaciją. 

Bankete dalyvavo eilė lietuvių 

Susirinkimai 
WKSTSIDE 

* 
Rytoj, trečiadieni, lapkričio 5 d., 

8 vai. vak. tuojau po pamaldų va
kare Aušros Vartų par. sa!ėje į-
vyketa svarbus TT. Marijonu Ben 
riradarbių ChlcagOfc Apskrities su-
sirink'nms. Kviečiame visų skyrių 
valdybas tame susirinkime dalyvau 
ti. Siame susirinkime dalyvaus ir 
Marijonų kongregacijos provincio-
las Amerikoje kun. V. Atkočius. 
Po susirinkimo — vaišės. 

Valdyba 
—— 

•% 
C I T I Z E N S S T A T E B A N K 

Of D 0 W H ER ' S G R O V E 
Kviečia J u s ap lanky t i mūsų naują namą 

B E N D R A S B A N K A S * 
Banko va landos : 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 

I š sky rus t rečiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI i r F . H. A. 

PASKOLOS — N a r y s F . D. I. C. 
E D W A R D A. VOLBERDING, Pres . 
R. C. BROGMUS, Execut ive Vice P re s . 
R. P . MAKELA, Cashier 

5110 MAIN D0WNERS GROVE PH. 198 
^ rrra lUi.iiill T = T ^ 
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ly, P. Sloger, F. VVaišnoras. Sky kunigų ir daugybę profesionalų 
rius buvo įsteigtas 1947 m., tai- bei šiaip veiklių mūsų kolonijos 
gi šiemet, lapkričio 1 d. DS1 Pra | lietuvių su šeimomis. Banketui 
do viešbutyje įvyko sukaktuvi
nis, penkerių metų gyvavimą 
primenantis, banketas. 

Po skanių vaišių, kurių „me
nu" sąraše buvo suminėta 12 
dalykų, buvo programa. Jos ve
dėjas buvo B. Palutsis, energin
gas lietuvis. Invokaciją atliko 
tėvų marijonų atstovas kun. P-
Malinauskas, MIC. Jack Lyonui 
vargonais griežiant vi«i sugie« 
dojo Amerikos himną. Kalbėjo 
distrikto atstovas Pr. Small ir 
kun. St. Petrauskai; bei šiauri
nio Illinois distrikto vardu — 
ketvirtojo laipsnio vytis Pr. Mc-

pasibaigus buvo šokiai, grie
žiant J. McShane orkestrui. Ban 

j keto organizavimo pirmininkais 
buvo Pr. Lavvrenčc ir A. Paukš
tis. 

Kraujas sužeistiesiems 
Loyolos universiteto studen

tai pradeda vajų — gauti Rau
donajam Kryžiui 5,000 pančių 
kraujo, kurs būtų panaudotas 
sužeistiesiems Korėjoje. Prie 
to žygio Loyolos studentus pa
skatino žinia apie du Korėjoje 
žuvusius jų kolegas: Įeit. R-
Rzepecki ir Įeit. R. Dunne, kurs 
buvo universiteto plaukikų va 
dovas. 

• 

v A. A. 
ANTANAS KISIELIUS 

Gyveno 'i'&VJ So. Utuunicu Avo. 

Mlrl lupki'. 2, sekimui.. 1961, 
2 vai. po plotų .sulaukęs 67 m. 
amžiaus. 

(Jimfi LleutvoJ. 
Airu>rlkoJn Migy v o no 4* , m. 
l'anUtko dideliame nuliūdimo 

draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje, »307 So. U-
tuantou Avo. 

I«aidotuvfls jvyks trečiadieni. 
lunkrtOlo 5 d., i.s koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas ) Hv. 
Jurgio piirupiJoM bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
Ui VelįonifH sulą . pp pamaldų 
IHIH nulydėtas j Iv. Kazimiero 
kavines. 

NuofclrdAial kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 

"dalyvauti sioso laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : l>j-atigat i r pu i j * ta
no 

La ido tuv ių . l i n - k i u r i u a A n t a 
nas Al. l ' l i i lUpn. Te l . y A V-3401 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
Tik ku lftfijo 8 Nr. PelCdos 28 pi., su priedu Tovlškgs Aidas S pi. 

Juose telpa virs 30 paveikslų, Iliustracijų, šaržų. Paug juokų ir ap
rašomos mOsų dienų aktualijos Iš politinio ir kultūrinio gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. 

TIK K> IŠftJO: 
Andersono Pasukos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina 2.00 dol. 
l iauto Pasakoti antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAI;' 1RLKISTA: 
liautu Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota, 

kaina l.ofl dol. 
A. \ linini , /.i-inairiii feomBJe, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.60 dol. 
Pe lMos iii,viiur>:t motų komplektai, kaina 6.00 dol. 
Kaigtame spausdinti Pelėdos .kalendorių 1958 metams. Daug 

feljetonų, juokų. Priedo Karnlieucs ftllehaldos Pranašystės ir nau
jausias sapnininkas SU Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys Sių knygų bent už 3.00 d o l , Pol ida Iki šių 
metų KUIO gaus dovanai. Adresuokite: i 
PI<: i*f i l>A 1115* So. HatMtetl St. GhtCMgo 8, 111. 

• 

'stpuns 

PIRKITE TIESIOG NUO 
' MR. NELŠ0H 

— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 11 f t h Strest 
viena* Blokaa nuo Kapinių 

DldžiHunlaH Pamlnklamg 
Plano Pasirinkimas Mleete 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

. 

' 
• 

• 
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PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 

A. t A. 
KAZIMIERAS GASCNAS 

Oyv. 161B H. 50th Court. Ci
cero, Illinois. 

Mirž lapkr. 1 d.. 19f>2 m., 
6:16 v. vak.. sulaukęs Bcnatvt'H. 

Glme J.lt'tuvoje. Kilo is I'a-
nev§žio apskr., lllržų parap., 
ftližolių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 60 mettį. 

I'aslllko dideliam nuliūdime 
du «Qnūs — Kun. Petrtt8 Ga«0-
nas ir Kazimieras, marti Kris-

%t ina; dvi dukterys — Valerija 
^Petrošiene ir žentas Kazimie

ras; Adejg Janulis ir žentas Al
binas. 9 anūkai, 8 proanūkai 
ir kiti giminSs bei pažįstami. 

Priklau«5 prie ftv. Antano 
Dr-Jos Ciceroje ir Dievo Ap-
velzdos parapijoje ir Lietuvos 
Kareivių Dr-jos. 

Kūnas paftarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 B. 50th A ve., 
Cicero. LaidotuvCs įvyks tre
čiadienį, lapkr. 6 d. 16 koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas J ftv. Antano parap. bažny
čią, kurioje įvyks K*'dulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Prašome nesiųsti gčllų. 
Nul i fdc:— Dukterys, Sūnūs, 

žentai ir .Marti. 
l^aid. direkt. Ant. Petkus, 

tel. TOunhall 3-2109. 

Jotui F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 i r B l shop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia flvenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AM m LANa: I>H:NA I R NAKTĮ 

BE F 
• • 

3E 

ANTHONY 6. PETKUS 
U O D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTEI<N AVB&** " 1410** S. 501% AVE. 
CHICAGO, ILL. CTCERO, l*X. 

ORovehiU 6-0142 

B3E 

HEmlock 4-2644 

TOwnhaU 3-2109 

S E 

L1GDĖSIO VALANDOJ 
šsukltt 

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

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 AutomoblUams \1et* 

Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AinhulansŲ patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną Ir n a k t į . Riel-
kale saukite 
mus. 

Mea turime koplyčiai 
Kostlando dalyse i r 
v i s o s e Chtcagos ir 
tuojaus patar
naujant. 

STEPONAS C. UCHAVTICZ 
2S14 We»t 28rd PLACE Tel. Vlrglnla 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 YVest 18tb STREET Tel. SEeley 8-5711 

• * » 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
144(1 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

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

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LriUANICA AVE. TeL YArda 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3810 A. LrrUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

" • ' '• '»• iimm m. - — > •' • > i » ' I I , I . • • . • • • - - • 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-8572 

" LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WES1 46th STREET TeL YArds 7-0781 

I • • • ' • • • I IMU I III 
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ARTI IR TOLI 

Antradienis, lapkričio 4, 1952. 
i . I I 

A. J. VALSTYBĖSE I VOKIETIJOJ 
_ Darblnink., *į*W va-l - I r * • vyra* p r M . Itoftt 

ŽINIOS IS OKUP. 
LIETUVOS 

X Susitelkimo valamlčlft, ku
ri buvo Vėlinių išvakarėse &v. 
Kazimiero kapinėse, sutraukė d' 
dėles minias lietuvių. Visiems 
dalyvavusiems padarė tikrai įs
pūdingą Vėlinių vaizdą. Žvakių 
procesijai ir visai susitelkime 
valandėlei vadovavo kun. Jo-
nas Borevlčius, S.J. Jis kalbėjc 
prie mirusio kunigo kapo. Be 
jo, kalbėjo dar: kun. Kazimie
ras Juršėnas — prie ateitinin
ko kapo, Alfas Valatkaitis — 
prie skauto kapo, Ignas Saka
las — prie vyčio kapo, gen. P. 
Plechavičius — prie kario, ve
terano kapo, prof. Ralys Vitkus 
— prie lietuvės motinos, ūkinin
kės kapo ir Stasys Kauckinas 
— prie partizano kapo. 

Gražu buvo, kai uždegtos žvr 
kūtės, paaukotos A. Phillips 
ant kapų mirgėjo procesijos me 
tu. 

X Al. Kalninš, buv?a latviv 
profesorius ir dabar gyveną' 
Chicagoje, įsigijo keletą kvie 
timų į vyrų choro koncertą lac 
kriČio mėn. 15 d. ir jame daly 
vaus su savo Šeima ir draugais 
Jis gerai kalba lietuviškai, skai 
to „Draugą", šiuo metu baigų 
skaityti „Partizanus už geleži 
nes uždangos", kurie jam laba 
patinka ir ruošiasi pradėti Mai 
ronio poeziją. Jis yra Rygoj' 
apgynęs disertaciją iš kalboty 
ros srities pas žymųjį profeso 
rių Janis Endzelins. Ta progr 
Al. Kalninš papasakojo, kad ka 
mirė mūsų kalbininkas Kazimie 
ras Būga, tai prof. Endzelin' 
apie jį skaitė išsamią paskait? 
universitete paskaitų metu. Ju 
visados labai vertinęs K. Būgą. 

X šv. Kryžiaus gražioje baž
nyčioje lapkričio 9 d. 10 vai. 
vyskupas V. Brizgys atnašaus 
Šv. Mišias ir pasakys pamokslą, 
minint Ateitininkų Federacijos 
reorganizacinės konferencijos 
Palangoje 25 metų sukaktį. Da
bar šv. Kryžiaus bažnyčia turi 
padidintus ir patobulintus var
gonus, kurie pasižymi balsų 
švelnumu ir patrauklumu. Kleb. 
kun. A. Linkus daug sielos įde
da į bažnyčios grožį. 

X St. Anthonv Savings and 
Loan rastinėje, 1447 So. 49tb 
Court, Cicero, UI., galite, įsi
gyti nemokamai Civil Defense 
Manual oficialias blankas. Tuo 
klausimu daugiau informacinių 
žinių galite išgirsti per televi
zijos stotį WGN-TV lapkričio 6 
d. tarp 4:45-5 vai. p.p. St. An-
thony Savings yra pirmoji lie
tuvių įstaiga, kuri garsinasi per 
televiziją Chicagos apylinkėje. 

X Juozas Grišmanauskas, 
Lionginas Kublickas ir Edmun
das Paulauskas, žinomi paskuti
nieji žvejai iš Lietuvos, pasiža
dėjo dalyvauti Chicagos ateiti
ninkų metinėje šventėje, kuri 
įvyks lapkričio 9 d. Norintieji 
akademijoje-pobūvyje dalyvau
ti turi kuo skubiausiai regist
ruotis pas prof. Balį Vitkų, 
3422 W. 63rd St., Chicago 29, 
111. Tel. REpublic 7-8138. 

X S. Janulienė, gyvenanti sa
vo gražioj rezidencijoj 2519 W. 
54 St. praeitą sekmadienį gim
tadienio proga buvo pasveikinta 
jos sūnų, dukterų, marčių, žen
tų ir anūkų, artimų jos giminių 
ir bičiulių, taipgi būrio sąjun-
giečių iš 55-tos kuopos, kuriai 
ji priklauso. Apdovanota gėlė
mis ir kitomis dovanomis. 

X J. Lugauskas, 3427 So. 
Union Ave., Chicago 16, 111., mo 
kiną gitara groti ir akompanuo
ti daineles. Jis gali parūpinti ir 
patarti neturintiems gitaros. 

dams paruošti kursai. Specia
lūs kursai, kurių tikslas paruoš 
ti išlaisvintiems Pabaltijo kraš-
ams darbininkų sąjūdžiams va 
lovauti žmonių, pradėjo veikti 
i. m. spalio 31 d. ir tęsis iki 
'953 m. sausio pabaigos. Kur
sus ruošia Europos Laisvės Ko-
nitetas, susitaręs su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Pataria-
nosios grupės darbininkiją at-
įtovaujančiais žmonėmis. Lietu-
/ius socialistus čia atstovauja 
"C Bielinis, o krikščionis darbi-
linkus — V. Vaitiekūnas. Kur
šuose klausytojai bus supažin-
iinami su JAV darbo ir socia-
ine teise, su JAV darbininkų 
sąjūdžio istorija, organizacijai 
bei vaidmeniu, su kitais įvai-1 

ia is darbo ir kapitalo santy-
rius liečiančiais klausimais ir jų 
sprendimo būdais. 

Kursai nemokami. Kiekviena 
\autine grupė gali turėti iki 20 

galą. Berlyne rimtai kalbama, 
jog pirmąja „valymo" auka bus 
Rytų Vokietijos propagandos 
įstaigos šefas Eisleris. Jį rau
donasis gestapas (SSD) apkal
tino turint nelegalius ryšius su 

Karves su ordinais 
TSRS AugAčiausios Tarybos 

Prezidiumo įsakymu (ftverniko 
parašu), keturios melžėjos bei 

CHICAGOS ŽINIOS 
Streikai ir bombos 

roję esamų karvių primelžė dau 
giau, kaip 5,000 kilogramų pie
no per metus (1951). 

Dvidešimts viena melžėja ap
dovanota „Darbo Raudonosios 

bulves naikina. 
— Rytų vokiečiai nesižavi kol 

chozais. Vokietijos rytinės zo 
• i 

Koplyčia mergaitėms 
Chicagoje streikuoja Farm Marijos Apvaizdos Institute, 

F/quipment — United Electrical kurs globoja atsilikusio proti-
paraAu), keturios melžėjos bei VVorkers prieš llarverter kom-|iiio išsilavinimo mergaites ir 
Šėrikai apdovanoti Lenino ordi-(paniją. Streikas tęsiasi jau nuo 'kurs yra 4242 N. Austin ave.t 

nais už tai, kad iš j;j priožiū- rugpjūčio mėnesio. Per atvyku- pradėta statyti nauja koplyčia. 
. . . - i*- J - . . s j o g vVashingtono komisijos tar 

dymus paaiškėjo, kad toje uni- Legionierių religine diena 
joje įsistiprinę komunistai. Jau! 

I Amerikos legiono Illinois pa
dalinys lapkr. 9 d. pradeda va
dinamas religines dienas, ku
rios užsitęs iki lapkr. 15 d. Jo
se bus stengiamasi prisiminti. 

JAV komunistais. Eisleris rusų D videšimts viena melžėja ap- iškyla ir kaikurie komunistiškos 
zonoje pagarsėjo „bulvinio va- d ( ) V a n o t a D a r b o Raudonosios prievartos veiksmai: anksti pir-
balo" išgalvojimu. Jis išgalvojo, y - j i a v o s „ o r d i n a i s u ž primelži- madienio naktį buvo mestos dvi 
kad amerikiečiai iš lėktuvų m ° - | m ą d a u g i a u k a i p po 4,000 kilo- bombos prie namų dviejų tos 
to „bulvinius vabalus", k u n e | g r a m ų p i e n Q . i:̂  k i eic vienos kar-j kompanijos tarnautojų-priežiu-

vės per metus. jrėtojų (formanų). Vienoj vie-
U apdovanojimo akto matyti,; toj padaryta nuostolių apie $1,-

chozais. Vokietijos rytinės zo-1 kad Lietuvoje tikrai gero pie- j 000, kitoj — apie $200. , 
nos vokiečiai nemėgsta kolebo- ningumo karvių, duodančių pie- Kiek anksčiau >vyko viena* 
zu Iki šiol i rusų zonos kolcho-j n o per 5,000 kg per ™etus, y a I nestreikuojančio darbininko nu-
zus nežiūrint viliojančių leng- tik 56 ,o duodančių per 4,000 žudymas. Policija labai stropiai 
vatų, įstojo 0.8 procentai ūki-' t i k 540. tuos įvykius tiria. Prie maždaug 
ninku. Frankfurt (Oder) ra jo 
ninis teismas H. Michaelį ir Alb. 
Hasenfussą nubaudė 17 m. ka
lėti už išperimą kailio pirmam 
rusų zonos kolchozo VVorine. 
Seelow apskrityje^ 

Naujas kalėjimas. Berly 

» • . . . . . . — 

'ak. 4 W. 57th Str., 908 room, 
NTew York. 

,— Juozas Tūbinis, šv. Jurgio 
oarapijos narys, Niagara Falls, 
Nf. Y., yra geriausias bowling 
"aidėjas. Nors šv. Jurgio para
pija nėra didelė, bet tos parapi-
os šv. Vardo Draugijos bow-
ing vienetas žaidime užima pir-
ną vietą. 

— John W. McC'ormick, de
mokratų kongresmanas, iš So. 
lostono, atstovų rūmų daugu-

autinė grupe gan m.cu .- . -~ W a u j a s Rj 

ankytojų. Kursai vyks p e n k t a - \ ^ N e u e K o e n i g 8 8 t I . M r a u d o n a e 

lieniais nuo 8 vai. iki 10 vai. | g e š t a p a s į r e n g ė n a u j ą k a l e j i m ą . 
šimtas s ta tiems ir 10 bendrų 
vienučių skiriama vien politi
niams suimtiesiems. 

AUSTRALIJOJ 
—Trečioji sekmadienine mo

kykla Melbourne. Lietuvio An
tanaičio, LKF Melbourno skyr. 
pirmininko, rūpesčiu, Melbourno 
Clyton priemiestyje iš savival
dybės gautos patalpos lietuviš
kajai sekmadieninei mokyklai, 
kuri numatoma atidaryti lapkri 

Pažymėtina, kad daugiau 
kaip trečdalio apdovanotųjų pa
vardės rusiškos. 

» 

Vilniaus universitete 
Prof. S. Jankauskas „Tieso

je" (rūgs. 19, 1952) rašo, kad 
Vilniaus universitete yra 15 
mokslo daktarų, 30 profesorių, 
33 docentai, 65 mokslo kandi
datai. Apie 200 dėstytojų išlai
kė arba laiko kandidatinį mi
nimumą bei ruošia disertacijas 
mokslų kandidato, o 17 asmenų 
— mokslų daktaro laipsniui į-
gyti. šiemet priimama 40 asme-

T Z « Z « U 7 gavo V « , 2 d. Tai b u s j * t - J Į g j į 
>ranciškaus trečiojo ordeno| kianti sekmad.emne mokykla 
kiriamą taikos medalį. Medalį 

'<im įteikė Bostono arkivysk. 
- "toshing laike tretininkų suva
ž iav imo Milwaukee mieste spa-

IJO 24—26 d. 

— Krikščioniškos Doktrinos 
Kongresas Bostone, kuriame 
lalyvavo per 6,000 dalyvių — 
dvasininkų ir pasauliečių — 
nraėjo nepaprastu pasisekimu. 

X V e t dr. V. Blož6, gyvenęs 
Michigan valstybėje, persikėlei 
gyventi Chicagon. Dirba smul
kių gyvulių ligoninėje. 

X Moterų Sąjungos 21 kp. 
rengiama lapkričio 9 d. 6 vai. 
vak. bingo party šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. 

X Pradines mokyklos am
žiaus mergaitės ir berniukai, va 
dovaujami p. A. Valeišaites, 
foks tautinius šokius lapkričio 
16 d. 6 vai. vak. per T.T. Mari-
ionų Bendradarbių Chicagos Ap 
ikritie:i Draugijos sidabrinę va
karienę šv. Jurgio parapijos sa-
'ėje. Vaikai, nuo 11 iki 14 me
tų, kurie pasirodys su tautiniais 
šokiais, lanko šv. Jurgio parapi
jos mokyklą. 

X Vysk. V. Brizgys persikė
lė į naujas patalpas Marijos 
Augštesnioje Mokykloje ir da
bar Jo Ekscelencijos adresas y-
ra : 6727 S. California ave., Chi
cago 29, 111., telefonas GRove-
hill 6-3970. 

X Kvietimus į vyrų choro 
koncertą, kuris įvyks lapkričio 
men. 15 d., Sokolų salėje, pra
šomi įsigyti iš anksto, kad ne
reiktų laukti eilSje, nes jų įsigi
jimui prie įėjimo bus labai ma
žai laiko. 

X Tėvas V. Atkočius, MIC, 
Marijonų kongregacijos provin-
ciolas JAV, aplankė Tėvus Pran 
ciškonus Brooklyne ir „Darbi
ninko" redakciją. 

X Kan. F. Kapočius šiomis 
dienomis atvyko į Brooklyną iš 
Chicagos ir laikinai apsistojo 
Brooklyne pas Tėvus Pranciš
konus, 

Melbourne. šalia to čia suau 
gusiems veikia Karaliaus Min
daugo Institutas, kuris kartais 
duoda suaugusiems paskaitų. 

— Baimė dėl atomines bom
bos. Australijos Canberra tau
tinio universiteto prof. E. W. 
Titterton pareiškė, kad atomi
nio karo atveju Australijos uos* 
tai yra visiškai atviri bet ko
kiam bombardavimui. Esą Mon-
te Bello bandymas parodė, kad 
Australijos uostai, kaip Sydnė-
jus ir Medbournas gali būti leng 
vai nušluoti numetus ten tik 
po vieną atominę bombą. Todėl 
profesorius atkreipia vyriausy
bės dėmesį, kad būtų susirūpin
ta uostų gynybos klausimais. 

— Dar pavojinga žengti 1 
Monte Bello salą. Monte Bello 
saloje, kur neseniai buvo at
liktas britų atominės bombos 
sprogdinimas prie Australijos 
vakarinių-pietinių krantų, dar 
pavojinga įžengti. Sala saugo
jama ir smalsuoliai bus ten į-
leisti, kai bus nustatyta, jog pa
vojus praėjęs. 

— 200 Australijos architek
tu dalyvavo kongrese. Spalio 
mėn. viduryje iš visų Australi
jos vietų susirinko 200 archi
tektų į kongresą, įvykusį Mel
bourno mieste. Būdinga, jog šis 
kongresas praėjo be jokio pla
no: tik pasiginčyta, pasikalbę-
l > c L . . . 

— Studentai bedarbiai. Iš vi
sų krašto vietų pranešama, kad 
dėl siaučiančios bedarbės, stu
dentai atostogų metu negaus 
darbo ir todėl sekantį semes
trą daugelis jų negalės studi
juoti, nes neturte kuo pamokl-
ti studijas. 

100 Harvester tarnautojų namų 
nuolat budi sekliai. Nužymėta 
dar eilė kitų namų, kurie yra 
ypatingoje policijos globoje ir 
priežiūroje. Harvester kompani
jos prezidentas paskelbė $1,000 
atlyginimo tam, kas padės su
gauti tuos asmenis, kurie vykdo 
tokius teroristinius prievartos 
veiksmus. 

Plėšikai surišo svečiui 
S. Hodge 58 m., gyvenąs 4605 

South Park ave., turėjo svečių. 
Išėjo parsinešti sumuštinių 

gyu. šiemet i^iunamu .„ (sandvičių) ir kai sugrįžo, rado 
nų į aspirantūrą (rengtis un i - j j 0 SVečius surištus. Plėšikai su-
veršiteto dėstytojais). Dalis jų J rišo ir j į^at į , pradėjo jį mušti 
bus siunčiama mokytis į Le- *--** •— «-
ningrado ir Maskvos augštąsias 
mokyklas. Per penkmetį numa
tyta priimti kelis šimtus naujų 
aspirantų. Iš jų daugiau kaip 
100 bus pasiųsta į Maskvos i? 
Leningrado bei kitų respublikų 
augštąsias mokyklas. 

— Ar tik nemarins Guzevi-
čiaus? Skulptorius Mikinas ga
mina P. Cvirkos biustą, Bučas 
— S. Neries, Pundžius ir Vai
vada "pirmojo ir antrojo parti 
jos sūnaus", o Petrulis — Gu-
zevičiaus-Gudaičio biustą. 

kad JAV konstitucija garan 
tuo ja religijos laisvę nepaisant I 
kas kokiai rasei ar tikybai pri
klausytų. Cook County vetera
nų komandierius I. Breakstone 
ragina veteranus tuo laikotar
piu uoliau lankyti bažnyčią ir 
prisiminti savo žuvusius drau
gus. 

Nepraraskite senatvės 
draudimo 

Socialinio draudimo įstaigos 
vadovas N. Buending primena, 
kad daugelis žmonių praranda 
nemažai pinigo vien todėl, kad 
nežino, jog gali juos* gauti ir 
nesiteirauja. Visų pirma, norin 
tiems išeiti į pensiją ji3 patariu 
susisiekti su jų įstaiga (Sočiai 
Security Office, 1425 S. Racine 
avt.) , kur patars, kada jiems 
būtų patogiau pasitraukti, nes 
nuo to dažnai pareina pensijos 
didumas. 

Perspėja saugotis erkių 
Parkų vadovybė išsiuntinėjo 

spaudai pranešimą, kad įvairias 
ligas perduoda ne Uk moskitai, 
musės ir kiti naminiai vabz
džiai, bet ir erkės. Jos gali per
duoti ligas gyvuliams ir net 
žmonėms. Del to medžiojimas 
esąs Baugesu3 tuo laiku, kai 
jau pradeda atsirasti stipriai 
šaltos naktys, kurios erkes su
varo žiemoti. 

Mesa kūdikiams 
Du Lbyolos universiteto pro

fesoriai, darydami tyrimus šv. 
Vincento ligoninėje, nustatė, 
kad jeigu vaikams, jau sulau
kusiems dviejų mėnesių, duoda
ma specialiai labai susmulkinta, 
į skystį paversta mėsa, jie au
ga sveikesni, būna atsparesni 
prieš slogas. 

* 

Sužeidė 17 
Tramvajus ir automobilis su

sidūrė ties State gatv^ ir Root 
Sužeista 17 žmonių, iš jų 7 tu
rėjo vykti į ligoninę, bet nei-
vieno nėra pavojingai sužeisto. 

VKSTIAINB8 NUOTRAUKOS j 

AukStos Pušies Fotografijos i 

reikalaudami parodyt., kur jm ^ 

SjR&įSS *fS£ - £ — »-** ar jaU 

MOŠŲ SPECIALYBE 

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

4068 Archer Avenue 
Telefonas Virglnia 7-2481 ( 

Ragina balsuoti 
Įvairių tikybų dvasininkai 

praeitą sekmadienį paragino sa 
vo parapiečius atlikti savo bal
savimo pareigą, pagal sąžinę pa 
sirenkant kandidatą. Aiškiai bu 
vo vengiama pasisakyti už bet į 
kurią vieną partiją. I 

t 

nų, kurie miršta bebaigia ar jau 
baigę 65 metus amžiaus, turė
tų susisiekti su ta įstaiga ir iš
sirūpinti numatytas lėšas mir
ties atvejuje bei mėnesinę pa
šalpą pasiliekančiai našlei ir 
vaikams. 

S O P H i E B A R Č U S 
Vk WOKft stoties — Banga i:uw 

PIRMAD. Iki PENKTA D. 
8:4A ik i »:30 vai. r>tu 

ši ŠIAI). 8:»0 Iki »:»» ryte 
IJKTrVI&KOK VAKARUŠKOS 

l.š tos pat stotie* PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 Iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. R O C K \ V K L I J ST. 

rh lcago 29, III. HKmlock 4-2413 

— Susirūpino komunistai. 
Lietuvos komunistų partija su 

. » J . 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

lOTOLOS UNIVERSITETO, 

M:<.II i: n i T R A V E L m it i: \ i 
2451 So. Oskley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

KELIONES: 

sirūpino, kad jų organizacija I MOremlzaoiaB „D r augo" bendra 
TonmVii komu-: darbiu klubo, remiant L. Rašyto labai išsiplėtė. Jaunieji komu 

nistai labai lengvabūdiškai pri
imami j partiją ir neperaukle-
jami 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

A P A R A T Ų T A I S Y M A S 

Sąžiningas ir garantuotas darbaa 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi ) namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v,—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. RIMKUS, 4119 So. Francisco 

Telef. YĄ 7-1090 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir įvairiu daiktu pervežimus 

Taip pat persiunčiame 1 užslen] 
pakletil lus įvairaus maisto. 

Kreiptis: I 
2554 SO. H A L S T E D S T R E E T 

Tel. F A n o t * 6-8245 

darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
u* klt. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. BagdanaviMus, BOO. 
Koordinatorius: 

Prof. JT. A. Zvetina 
2834 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 4 CL n v. VD mm. (& 

Galva skaito tema: Propagandos 
esme. 

Lapkričio 4 d. 7 v. 30 min. K. 
Žoromslda skaito tema: Paveikslo 
vaidmuo laikraštyje. 

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

Lapkričio 6 d. 7 v. T$0 min. č. 
Grincevičius skaito tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, 'AUTOBUSAIS, 

mmm___ LAIVAIS 
Parūpiname Mietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dnlvkus. T l K I M i : LIETUVIŲ 8KYBIV* Pildome afldevitus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metams. Anksčiau uaslsakyklte Mietu* kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami Mietus pas mus nemokysite brangiau ir lfivengslte laiko sutruk-
d> mo, nes nereikės lankytis nei 1 geležinkelio stotį a r aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS M I S . 
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VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDftJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIU RŪAIŲ APDRAUDOSEl 

Mes atstovaujame atsakomingas aiMlraudos kampanijas, todėl kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, jei kam {vyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6822 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRoepeet 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

• » • • • ^ 

— Išnaudojami šaltiniai. Aus 
tralijoje aptikti uranijaua lau
kai paruošiami naudojimui. Ko
kiu mastu ir už kokią sumą do
lerių JAV pirks iŠ Australijos 
uranijų — Australijos vyriau
sybe tyli. 

— Nauja Ad. Mickevičiaus 
biografija žada pasirodyti Var-

* šuvoje net 4 tomų. 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 

U kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i rmad . i r Ke tv i r t ad . a t d a r a Iki 9:30 vai . v a k a r o 

Soutlnrat Furnitūra Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos l*mok«jirao 0«lygoa tiesioginiai be jokios krodlto Įstaigos t 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, aSldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracas, 

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

MTAM P u i m m i n nnrrn RaJduM i ttęilS Mes Pagaminame Baldus Ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių KrautuvC 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 8-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:50 
Atdara sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80 vai. popiet J 
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