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Švedija ir III pasaulio karas 
Jeigu eventualiai kiltų trečiasis pasaulinis karas, kokioje pa

dėtyje atsidurtų Skandinavija, ypač Švedija, kuri būdama neutra
li atsiduria visai specialiose apystovose ? šiuo klausimu daug dis
kutuojama politikų ir karininkų. 

Švedijos politikų nuomonės ^ . . *.. . • iTTI 
, , J . ^ . . . . . . Grynai teoretiniai rusai gali pa-

tiuo klaunma pas.dahna , du ^ S k a n d i n a v i j o s A t l a
6

n t o 
frontus (neskaitant komunistų,; t o k u £ u o t i D a n i j h , 
kūnų niekas netaiko švedu poli-, ' 
t m e p a r t ų a ) : vien. už šveduos *£ £ 
neutralumo laikymą, kad .r suį k f t d š a H k 
Įvairiais niuansais, kiti gi už krašto prisidėjimą prie Atlanto 
pakto su visais to prisidėjimo 
padariniais. To paskutiniojo siū
lymo atkaklus propagatorius yra 
proamerikietiškas kraštutinių li
beralų dienraštis „Dagens Nyhe 
ter*\ nors pati liberalų partija 
oficialiai yra pasisakiusi už mo-
deruotą krašto neutralumą, so
cialdemokratai gi tuo tarpu gi
na neutralumą pačia griežčiau
sia forma. 

Kariniai sluoksniai su politi
niais pasisakymais yra labai at
sargus ir iš karinių pertraktaci-
jų jokių politinių išvadų nedaro, 
bet tos išvados pasidaro pačios. 

Paskutiniame grynai karinia
me žurnale švedas pulk. Įeit. 
Sven Myhrman kaip savo srities 
žinovas paliečia Skandinavijos 
oro strateginius santykius Šve
dijos požiūriu. Anot pulkininko, 
jeigu kiltų karas tarp rytų ir va 
karų, Skandinavijai gresia pavo
jus atsidurti įvykių centre ir bū
ti viena iš pagrindinių karo sri
čių. Tuo atveju sunku net ir gal
voti, kad Švedija galėtų turėti 
nors mažiausių galimumų likti 
už tų tiesioginių karo operacijų. 

Griežtas ir ryžtingas neutra
lumas pradžioje, galbūt, ir pri
verstų abiejų kariaujančių šalių 
oro pajėgas pasirinkti kelius, ap
lenkiančius Švedijos teritoriją. 
Ypafc tai galėtų padaryti Sovietų 
Sąjunga, kuri iš to mažiausia 
nepatogumų turėtų. Bet po ke
lių karo savaičių yra rizikos, 
kad kariaujančios šalys be jokio 
pasigailėjimo ims ignoruoti tarp 
tautinę teisę ir Švedijos neutra
lumą ir, nežiūrint politinių ne
smagumų pažeidžiant neutralu* 
mą, mėgins panaudoti Švedijos 
erdvę savo karinėms operaci
joms. Susidarius tokiai būklei, 
švedų oro apsauga atsidurs prieš 
daugeli sunkių ir opių problemų. 

Baltijos jūros žiočių pilna 
kontrolė neįmanoma nepalietus 
Švedijos srities. Situacijos paly
ginimas su situacija per antrąjį 
pasaulinį karą gerokai sušlubuo
ja, nes Sovietų Sąjunga nėra to
kioje padėtyje, kokioje buvo Vo 
kietija, kuri jau prieš karo pra
džią buvo Šiaurės jūros pakran
čių savininkė ir viena pati kon
troliavo ir valdė Kylio kanalą. 
Vokiečių kariniai jūrų daliniai 
galėjo persikelti iš Baltijos į 
Šiaurės jūrą arba priešingai vi 

vietų ar sovietų kontroliuojamų 
sričių. Tokia padėtis, žiūrint to
lumon, reikštų, kad Švedija atsi
durs pilnutinėje Sovietų Sąjun
gos priklausomybėje. 

Praktiškai, žiūVint karinėmis 
akimis, sovietai negali okupuoti 
Norvegijos rr Danijos nepalietę 
Švedijos. Kadangi Norvegija, 

Kenijos sukilėlių 
vadai nežinomi 

LONDONAS, lapkr. 5. Bri
tų kolonijų ministeris iš Keni
jos praneša, kad slaptos teroris
tinės Mau Mau organizacijos są
jūdis nėra paremtas ekonomi
niais motyvais — jis nukreiptas 
prieš baltą žmogų ir prieš krikš
čionį. 

Mau Mau organizacija šaknis 
jau suspėjusi gerokai įleisti, bet 
į jos veiklą ypatingas dėmesys 
buvo atkreiptas tik tada, kada 
prasidėjo baltųjų Ir jų draugų 
juodųjų žudymas. Savo aukas 
tie teroristai labai sužaloja — 
dažniausiai kirviais į gabalus su 
kaiįoja arba gyvus galva žemyn 
į žemę užkasą, kojas lauke palikę 
baimei kelti. 

Nesama pilno tikrumo, bet 

arba kartu ir desantinius dali 
nius. Šie gi savo ruožtu reika-

Atlanto pakto remiama, atkak
liai priešinsis, sovietai, norėda- stipriai linkstama manyti, kad 
mi laimėti žygį, bus priversti pa1 tą sąjūdį yra įkvėpę komunistai 
siųsti labai stiprius sausumos per savo agentus negrus. 

Po karo baltųjų skaičius Ke
nijoje padidėjo, nes anglai ten 

lauja stiprios aviacijos paramos įkurdino kaikurį skaičių gen. 
ir labai didelės išlaikymo tarny- Anderso karių lenkų šeimas. 

Sudano byla 
ritasi palankiai 

KAIRAS, lapkr. 5. — Prem
jeras gen. Naguib pranešė an
glams oficialiai, kad Egiptas 
sutinka leisti Sudanui pasirinkti 
tarp nepriklausomybės ir sąjun
gos su Egiptu. Tai turėtų įvykti 
iki 1955 metų. Taigi, tuo klau
simu dabar sutaria Egiptas ir 
Anglija. 

Iki apsisprendimo momento 
Sudano administracija pamažu 
perduodama sudaniečiams ir tą 
darbą anglų gubernatoriui pade
da atlikti 3 sudaniečių, brito ir 
egiptiečio komisija. 

Dar 1952 m. įvyksta rinkimai 
į parlamentą. Rinkimus prižiūri 
7 asmenų komisija: 3 sudanie-
čiai, po vieną britą, egiptietį, in
dą ir amerikietį. 

Iki tautos apsisprendimo an
glų gubernatoriui pataria 5 as
menų komisija iš 2 sudaniečių, 1 
brito, 1 egiptiečio ir 1 neutra
laus. 

bos. Taktinė aviacija vargiai te 
gali ateiti nepaliečiant Švedijos 
teritorijos, nors strateginė avia
cija galėtų Švedijos nepaliesti. 
Be Švedijos teritorijos nebus ga
lima aprūpinti okupacinių dali
nių į vakarus nuo Švedijos ir ga
lop išmesti ten desantų. 

Taip atrodo padėties aviacijos 
žinovui. Bet ar tie pulk. Myhr-
mano išvedžiojimai susilauks ko 
kio atgarsio Švedijos užsienio 
politikoje, sunku tikėti bent da
bar. Prie dabartinės užsienio po
litikos vadovybės ir dabartinės 
Švedijos vyriausybės konstelia
cijos vargiai ar galima laukti 
Švedijos užsienio politikos pa
sikeitimo ar bent simptomų mė
ginti persiorientuoti. 

_ 

Čuikovo prašymas 
liks nepatenkintas 

BERLYNAS, lapkr. 5. —-
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
augštieji komisarai Vokietijoje 
atsakė į sovietų gubernatoriaus 
gen. Čuikovo prašymą uždaryti 
vakarinėse Berlyno zonose „šni
pų ir teroristų centrus". Anot 
Čuikovo, tokie centrai esą lais
vųjų juristų sąjunga, kovos gru
pė prieš nežmoniškumą, ameri
kiečių radijo stotis Rias ir so
cialistų biuras. 

Čulkovui pasakyta, kad jo ži
nios apie tas organizacijas yra 
neteisingos. Jei organizuojasi 
žmonės kovai prieš komunistų 
priespaudą, tai kalti patys ko
munistai, kurie tą priespaudą 
praktikuoja. 

P. Korėja nori karines pergales 
Š. Korėjoje nebeliko 6 mil. gyventojų, kurių vietos 
skirtos kinams. — Be pergales Korėjos valstybes 

nebūsią 
NEW YORKAS, lapkr. 5. — P. Korėjos užsienio reikalų mi

nistras čia vakar Jungt. Tautų politinei komisijai pareiškė, kad jo 
vyriausybei priimtina tik karinė pergalė — jie negalės pernešti nė 
ginkluotų paliaubų nė dabartinės nė taikos nė karo padėties. 

Drąsiai kalbėdamas ministras,, 
Pyun pareiškė, kad komunistai 
savo tikslų Korėjoj atsieks grei
čiau, nei tai padarys Jungtinės 
Tautos, perkeliant į š. Korėją 
kitos rasės gyventojus (jis ma
no kinus ar mongolus). 

Jis teigė, kad iš prieš karą Š. 
Korėjoje buvusių 9 mil. gyvento
jų dabar ten liko tik 3 milionai 
ir tie patys labai fiziniai suvar
gę, visai nebegalį žemės apdirb
ti. Kad vienas milionas kinų ka
rių Korėjoje išsimaitintų (dau
giausiai maisto jiems tiekia Ko
rėjos žemė), teks įvežti kinus 
Korėjos žemei apdirbti. Ir taip, 
anot Pyun, labai trumpu laiku 
Š. Korėja taps kiniška, kas reiš
kia, jog Korėjos valstybės atsta-

Per 177 metus pasikeitė kiek ir marinų korpo uniforma. Kai
rėje matomas karys su pirmąja marinų uniforma, o dešinėje — 
su naujausiąją. Šią uniformą dėvi vyrai, kurie saugoja JAV 
diplomatines atstovybes užsieniuose. Čia jie matomi prezidentū
ros sode. (INS) 

Derybos su Ispanija pasisekė 
-

Ispanijos apsaugos taryba pritarusi susitarimams. — 
Sutarties pasirašymo laukiama dar šį mėnesį 

MADRIDAS, lapkr. 5. — JAV — Ispanijos pasitarimai dėl 
bazių nugalėję visas kliūtis ir sutarties pasirašymo esą galima 
laukti dar šį mėnesį. 

Pereitą šeštadienį Ispanijos 
Apsaugos Taryba, valstybės gal
vai pirmininkaujant, patvirtinu
si abiejų kraštų techniškų Žino
vų pasiektus susitarimus ir įga
liojusi užsienio reikalų ministrą 
paruošti formalią sutartį kartu 
JAV ambasadoriumi. 

Pasigailėjo priešo 
KAIRAS, lapkr. 5. — Egipto 

premjeras sumažino iki 15 metų 
sai nepaliesdami kitų valstybių 'kalėjimo bausmę artistui Raafat 
arba jų kontrolės. Todėl Oresun- Chalaby, kuris rengė sąmokslą 
do problemą tokiomis aplinkybė- n u v e r s t i Se n- Naguib vyriausy-
mis Švedijai bus daug sunkiau b * i r S k i n t i i sostą karalių Fa-

JAM gauna teisę naudotis Is
panijos aviacijos, laivyno ir kito 
kiomis bazėmis, kurios betgi pa
silieka po Ispanijos vėliava. Nau 
jų bazių statyba vykdoma su
tartinai ir bendromis jėgomis, 

Apssiprendimą įvykdys stei- Ispanijai paprastai duodant kraš 
giamasis seimas, kuris paruoš ir t e esamas medžiagas ir darbo jė-
konstituciją. Jo rinkimų įstaty- » » ° J A V — reikalingas maši-
mą parengs Sudano laikinoji vy n a s i r finansinę, paramą, 
riausybė. Rinkimų data vėliau I Už teisę naudotis bazėmis 
sutariama, bet pageidaujama JAV duoda finansinę para

mą sutartiems kariniams ir eko
nominiams projektams įvykdy
ti. Ispanijoje veiks nuolatinė 
JAV karinė ir ekonominė misi
ja. 

dar 1955 m. nepasibaigus. 

Pakistano sąmokslo 
byla baigta 

KARACHI, lapkr. 5. — Čia 
pasibaigė 17 mėnesių trukęs by
los nagrinėjimas grupės kariš
kių, kurie savo laiku bandė įves
ti Pakistane komunistų 'diktatu- Rusijos išvytas JAV ambasado 
rą. Sprendimai nežinomi, nes pir r į u s Kennan iš šio vokiečių uos 
miau perduoti susipažinti vy- t o Amerikos laivu išvyko namo 

Formozos reikalai 
naujam prezidentui 
TAIPEI, lapkr. 5. — Valsty

bės sekretoriaus pavaduotojas 
Tolim. Rytų reikalams, besilan
kydamas Chiang Kai-sheko sa
loje spaudai pareiškė, kad nau
jai išrinktas JAV prezidentas 
galės turėti naujų idėjų Formo
zos reikalu, tačiau dėl Formozos 
išlaikymo šiapus geležinės už
dangos nebus jokios abejonės. 

Jis mano, kad jau artėja va
landa visą Pacifiką siekiančių 
valstybių paktui, kas reikš, jog 
Formozai nebus paliktos laisvos 
rankos karinėms avantiūroms. 

Prie Japonijos rado 
sovietų lėktuvus 

TOKIO, lapkr. 5. — Japonų 
spauda praneša, kad toje vieto
je tarp Japonijos Hokkaido sa
los ir Kurilų salų, kur pereitą 
mėnesį sovietų lėktuvai numušė 
neginkluotą amerikiečių B-29 
bombonešį, japonų pakrančių 

HAMBURGAS, }*?**' ?!" " \ I S sargybos matė apsišaudant du 
lėktuvus, kurių vienas, manoma, 

Pritarė armijos 
didinimui 

SEOULAS, lapkr. 5. — P. Ko
rėjos vyriausybės sluogsniai tei
gia, kad VVashingtonas patvirti
no planus P. Korėjos armijai pa 
didinti. Turbūt ryšium su tuo 
įvykiu P. Korėjos papildomame 
biudžete paskirta dar 25 mil. 
vonų (Korėjos piniginio vieneto 
vardas), kurių pakaks 10 naujų 
divizijų karių algoms per metus 
apmokėti. Tiek, matyt, manoma 
dar organizuoti. Kiek iš tikrųjų 
bus organizuojama, yra karinė 
paslaptis. 

Naujas ženklas, kad divizijų 
skaičius didinamas, yra naujokų 

tymas politiniai ir ekonominiai ė m i m o normos padvigubinimas. 
bus nebegalimas. Tad, anot jo,, T a i reiškia, kad karių apmoky-
nėra kitos priemonės kaip tik m o c e n t rą į tuojau pratuštės, ap-
pergalė. mokytus vyrus sugrupuojant į 

Jis pasiskundė, kad JAV prieš k o v o s dalinius. Sakoma, kad to-
atitraukdamos savo kariuomenę kįų esama 2 divizijom sudaryti, 
1949 m. atsisakė duoti P. Korė
jos vyriausybei lėktuvų, tankų 
ir sunkiosios artilerijos, net pa
sirūpino, kad daug šaudmenų 
smulkiesiems ginklams neliktų, 
tuo tarpu kai Sov. Rusija savo 
globotiniams davė visko tiek, 
kad P. Korėją užimtų per dvi 
savaites. JAV bijojo, kad P. Ko
rėja nepamėgintų krašto ginklu 
suvienyti. Ir čia P. Korėjos mi
nistras pripažino, kad ir toji 
priemonė būtų panaudota, jei 
tik būtų turėta fizinė galimybė. 
Nors sovietų užsienio reikalų mi 
nistras Višinskis tokį P. Korė
jos „karingumą" ir smerkia, ta-

tik buvo užtrukta belaukiant gin 
klų ir reikalingo inventoriaus, 
kuris turi ateiti iš JAV sandėlių.. 

Korėjos fronte, 
kovos kiek aprimo 
SEOULAS, lapkr. 5. — Ilgai 

ramus buvęs Korėjos fronto ry
tinis sparnas irgi pagyvėjo. Ten 
ėmė šaudyti šiaurės korėjiečių 
artilerija ir du batai jonai (apie 
1500 karių) bandė artintis prie 
pietų korėjiečių linijų. Priešas 
atmuštas. 

Centro ruože Kumhwa apylin 
, kėse kovos pritilo: pietų korėjie 

čiau Pyun pareiškė, kad tai yra; čfai nepajėgė dar atsiimti Tri-
visai teisėtos Korėjos aspiraci
jos, kurių korėjiečiai visai nesi
gėdi. 

kampio viršūnės ir Russell kal
vos, o kinai nepajėgė nublokšti 
pietų korėjiečių nuo Sniper ke
terų. 

• Medėūin miestas Kolumbi
joje uždraudė rodyti jaunimui 
amerikietiškas kaubojų filmas, 
nes rasta, kad jos skatina nusi
kaltimus. 

Grįžta namo 

apvaldyti ateinančiame kare, ne
gu tai buvo per antrąjį pasaulinį 
karą, nes abejotina, ar Sovietų 
Sąjunga rizikuos turėti atvirą 
sparną, kad ir su neutralia vals
tybe. Turint galvoje Sovietų daž 
nai rodomą nepasitikėjimą gar
bingai paskelbtomis deklaracijo
mis, reikia rimtai skaitytis, kad 
konfliktui kilus sovietai imsis 
prevenjtyvinių priemonių Oresun 
do srityje arba net ir visoje pie
tinėje Švedijoje. Kokio dydžio 
yra toji rizika, priklausys nuo 
to, kaip sovietai respektuos ir 
pripažins Švedijos neutralumo 
paskelbimą. Švedijos — Sovietų 
Sąjungos santykiai kad ir dėl 
sovietų teritorinių vandenų bei 
lėktuvų pašovimo Baltijos jūro
je jokio optimizmo neteikia šiuo 
reikalu. 

Švedijos teritorija dar ir ki
tais atvejais domina sovietus. 

rūką. 

riausybei. Teistųjų tarpe yra bu
vęs štabo viršininkas. Po to są
mokslo susekimo jau buvo nu
žudytas ministeris pirmininkas, 
prieš kurio režimą sąmokslas bu 
„vo nukreiptas. 

Sužeistas marinas gauna iš draugų pirmą gurkšnį vandens. Jis su
žeistas ant Hook kalvos, kurią netikėtai buvo užpuolę kinai ir apsupę 
kelius marinų avanpostus. Dabar priešas atmestas atgal, visos pra
rastos vietos atsiimtos. f (INS) 

I 

padaryti valstybės departamen
tui pranešimo apie savo sutiktas 
sunkenybes Maskvoje. Spaudai 
prieš išvykdamas davė suprasti, 
kad ne jo spaudai duotas pasi
kalbėjimas Berlyne apie diplo
matų judėjimo suvaržymus Ru
sijoje buvo išmetimo priežastis, 
tačiau tuo tarpu atsisakė pasa
kyti ir tikrąją priežastį. 

Pirmos kregždes 
SHARON, lapkr. 5. — Pirmie

ji vakar balsavo labai anksti 
rytą Sharon kaimo New Hemp-
shire valstybės gyventojai, ati
duodami 32 balsu už Eisenhovve-
rį ir 14 už Stevensoną. Kaime 
yra 60 gyventojų ir 48 turį tei
sę balsuoti. Du visai nebalsavo, 
o likusieji pareigą atliko per 7 
minutes, pirma bendrai išgėrę 
vaisių sunkos ir suvalgę po py
ragaitį. 

1948 m. ten 21 balsas buvo pa
duotas už Dewey, 4 už Trumaną 
ir 2 už VVallace. Kaimas nuo se
no yra respublikoniškai nusitei
kęs. 

buvęs sovietų, o kitas amerikie
čių. 

Amerikiečių įstaigos vakar 
dar tylėjo,, bet žinoma, kad po 
B-29 numušimo patruliniai lėk
tuvai buvo apginkluoti ir grei
čiausiai turi įsakymą atsišaudy
ti. 

• 

Laikrodį suks 
kuriam laikui atgal 
LONDONAS, lapkr. 5. — Iš 

parlamentą atidarant pasakytos 
Anglijos karalienės kalbos pa
aiškėjo, kad Šioje parlamento se 
sijoje Churchilio vyriausybė pa
siryžusi grąžinti savininkams 
darbiečių* nusavintą plieno pra
monę, atlikti visas pareigas Ko
rėjoje ir stiprinti ir taip jau ge
rus ryšius su Amerika. 

• Ant TurTHjos — Bulgarijos 
sienos pereitą naktį įvykęs susi
šaudymas. Ugnį atidengę bulga
rai. Aukų nesą. 

• Britai gaus dovanų iki 400 
sprausminių Sabre tipo naikin
tuvų. Dovaną padarys JAV ir 
Kanada. Lėktuvai bus bazuoti 
Europoje. 

McArthur įrašytas 
5-kiose valstybėse 
NEW YORKAS, lapkr. 5. — 

Gen. MacArthuras, neslepiamai 
labai neprietelingai nusiteikęs 
gen. Eisenhowerio atžvilgiu, į j • Jugoslavijos kompartijas 
rinkimų kampaniją neįsimaišė kongrese, dabar vykstančiame 
nė vienu žodžiu, bet tikrąsias 
nuotaikas pademonstravo leisda 
mas išstatyti savo kandidatūrą 
tose valstybėse, kur tai leido rin 
kiminiai įstatymai padaryti. 
MacArthuro vardas sąrašuose 
yra įrašytas Arkansas, Missouri, 
N. Dakota, Texas ir VVashingto-
no valstybėse. Ten respublikonų 
balsai žymiai susiskaldys. Tik 
to greičiausiai ir nori MacArthu
ras. 

Kalendorius 
Lapkričio 5 d.: šv. Bertilis. 

Senovės: Auktumas ir Judrė. 

Zagrebe, pakabintas ir Lenino 
portretas šalia Markso, Engelso 
ir Tito. 

• Tito savo partijos suvažia
vime dėstė, kad tikrasis karo 
pavojus prasidės tada, kada abu 
du blokai bus gerai apsiginkla
vę ir jau manys, kad jėgų pu
siausvyra pasiekta. 

Oras Chicagoje 

Kiek apsiniaukus, šiltoka. Tem 
peratūra pakilsianti iki 62 laips
nių. 

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:41. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Trumanas vakar balsavo Independence mieste Mis

souri ir tuojau išvyko į Washingtoną prezidentą parei&ų pabaigti 
eiti. Sakoma, kad jis dar pavažiuos prieš Kalėdas atostogų į Fkh 
ridą. 

— Washingtonas patvirtino žinią, kad patvirtinti P. Korėjos 
armijos padidinimo planai, tačiau tas patvirtinimas nieko bendro 
neturi su Eisenhowerio susirūpinimu Korėjos reikalais — planams 
jau seniai principe buvo pritarta, 

— Prancūzų pajėgos Indokinijoje sėkmingai valančios nese
niai komunistų užvaldytus plotus tarp Raudonosios ir Juodosios 
upių. Labai didelę pagalbą pėstininkams teikianti aviacija. 

— Perėmė pareigas naujas Chili prezidentas, kadaise revoliu
cionierių pašalintas, gen. Carlos Ibanez. Jis rinkiminėse kalbose 
žadėjo suvalstybinti vario ir anglių kasyklas. 

— Atlanto pakto Europos grupės karinių pajėgų vyr. vadas 
gen. Ridgtoay atvyko į Turkiją tarnybiniais reikalais. Iš čia jis 
vyks į Graikiją. 

— Ketvirtadienį susirenka Saugumo Taryba Indijos — Pa
kistano ginčo dėl Kašmiro svarstyti. 

— Vakar vakare Columbus miesto (Ohio) sukilę kaliniai pa
sidavė be jokių sąlygų. Alkis ir šaltis pagreitvno apsisprendimą. 
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Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKA1TIS, 
Adresas : 2115 W. 50th Sk, Chicago 0, Illinois. 

/ 

Tėvams ir vadovams 
Skautų tėvai, ypač tėvų ko

mitetai ir skautų vienetų vado
vai maloniai prašomi atkreipti 
savo dėmesį į didįjį "Skautų Ai
do" vajų — konkursą, kurio 
taisyklės y ra atspausdintos š. 
m. spalio mėn. "Skautų Aide". 
Metinė prenumeratos kaina y ra 
$3.00. Konkursas baigsis 1953 
m. kovo mėn. 4 d. Todėl da
bar pats laikas aprūpinti skau
tus "Skautų Aidu". Čia reika
lingas skautų tėvų ir vienetų va 
dovų glaudus bendradarbiavi
mas. Chicagiečiams .kurie šiaip 
jau visose srityse rodo didelį pa 
žangumą, apsileidimas šioje sri
tyje tikrai būtų negarbingas. 
Užtat tiek tėvai, tiek vadovai 
kviečiami bent kartą r imtai pa
dėti pastangas, kad neliktų nė 
vieno skauto, kuris neprenu
meruotų "Skautų Aido". 

"Skautų Aido" administraci
jos adresas: Mr. J. Pažėra, Box. 
1003, Station C , Toronto 3, 
Ont., Canada. 

CICERO SKAUTŲ PASTOGĖJ 

KALENDORIUS JAU 
SPAUSDINAMAS 

LSB Vadijos leidžiamas 1953 
m. kalendorius "Tauta budi" 
jau atiduotas spaudai. Knygų 
rinkoje jis pasirodys š. m. gruo 
džio mėn. pradžioje. K a i n a — 
50 centų. Platintojai gaus 20 
nuošimčių nuolaidos. Spaudos 
platintojai ir skautų-čių viene
tai bei tėvų komitetai prašomi 
iš anksto siųsti užsakymus šiuo. 
adresu: Mr. V. Skrinskas, 230 
Brusmvick A ve., Toronto, On^, 
Canada. 

Kalendoriuje daug puikių ilius 
tracijų, vinječių, retų Nepr. Lie 
tuvos gyvenimo nuotraukų ir 
kitų įdomybių. 

"AMERIKOS BALSAS" IR 
SKAUTAI 

"Amerikos Balso" redakto
rius jūrų sktn. P. Labanauskas 
praneša, kad žinios apie lietuvių 
skautų veiklą išeivijoje dažnai 
perduodamos radijo bangomis 
į Lietuvą. Daugelis skautų Ka
nadoje, JAV, Australijoje, Bra
zilijoje ir ki tur klauso " A B " 

L. K. Mindaugo skautų drau- transliacijų ir dažnai jam apie 
govė net rukus bus įregistruota tai parašo. Toks ryšys yra plės 
vietos amerikiečių skautų va- ; t inas ir skatintinas. 

įjoję. aujai pei r yr» J "Amerikos Balsas" dabar kai 
tys uoliai pradėjo eiti s k a u t s -

lapkričio b a ] L i e t u v $ 8 ka**tus per dieną. 

ŽINIOS IS DIEPHOLZO 

Trumpu laiku Vasario 16 gim 
nazift Balfo pirmininką* kan. 
dr. Končius aplankė net ketu
ris kar tus . J i s pažadėjo prie 
Balfo įsteigti specialų fondą 
šios gimnazijos reikalams. Yra 
žinių a p k planą ir sąmatą iš
kelti gimnaziją į kitą Vak. Vo
kietijos vietą. Tenka džiaugtis/ 
kad gimnazijos likimas pateko 
į tv i r tas rankas ir todėl t 'kima, 
kad jos taip reikalingas perkė
limas nebus daugiau atidėlioja
mas "ad calendam graecam". 

ką S. m. programą 
mėn. 1 d. vienetas minės dviejų 
metų veiklos sukaktį, 
ga kar tu su D. L. K. 

i Jo redaktoriaus adresas : Mr. P. 
T I Labanauskas, Lithuanian Ameri 
B i r u t ė s ! c a n I n f o r T n a t i o n Centre, 233 

„~x-o™QC |Broadway, New York 7, N. Y., draugovės skautėmis ruošiamas 
s k a u t u k a s vakaras , sekmadieni, J 
lapkričio 16 d. Brolis Uodas i PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

SESERIJOS VADIJOS 

Naujas Vyriausios Skautinin-
kės v. s. dr. D. Kesiūnaitės ir 
Seserijos Vadijos adresas yra 
šis: 735 E. 90th Str., Cleveland 
8, Ohio. 

Tuo pačiu adresu pasiekiama 
ir sktn. S. Radzevičiūtė. 

SKAUTŲ KAIIMO 
VALANDĖLE 

Brighton Parko skautai-ės, 
talkininkaujant vyr. skautėms, 
š. m. lapkrčio%10 d. vakare per 
Sophie Barčus radiją tu rės R. 
Sriubienės vadovaujamą skautų 
radijo valandėlę. 

Gavome žinių, kad t. Raibu
žis, SJ, studentų skautų šven
tėje LSS ir LSB dvasios vado
vų neatstovavo, bet dalyvavo 
tik kaip svečias. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyrius dvasios vado
vo ligšiol dar neturi . 

BENDRADARBIAMS 
Labai maloniai prašau visų 

mielųjų bendradarbių visą spaus 
dintiną "Skautybės Kelyje" me
džiagą nesiuntinėti "Draugui" , 
bet tiesiog man, 2115 W. 50th 
S t , Chicago 9, UI. Kitaip susi* 
daro kar tais labai nemaloni pai
niava. Išimtis gali bū t i daroma 
tiktai skubiems ir t rumpiems 

" • ' • M • • • " • » '"•" ' •••' •"• ' ' 

skelbimams apie įvykstančias 
sueigas ir parengimus. 

Naujas mano telefonas y ra : 
GRovehill 6-2881. 

Paktu. A, Valatkaitis, 
"Sk. Kelio" redaktor ius 

* 

Motinai Lietuvai 
Po iškilmingų pamaldų Šv. 

Jurgio bažnyčioje lapkričio 2 
d. Lietuvių Auditorijoje įvyko 
Chicagos "Aušros Var tų" tunto 
skaučių iškilmingoji sueiga. 

Tuo pačiu metu daug kur vy
ko skaučių iškilmingos sueigos 
su ta pačia programa ir įžo
džiais. 

Auditorijos salėn skautės įne
šė Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas. Vėliavos buvo pagerbtos 
didžiuoju saliutu. 

Vardan tos Lietuvos... 
Sesės skautės sugiedojo Lie

tuvos himną. Skaučių tun tas 
turi 145 seses. Sueigoje daly
vavo daugiau 100 sesių. Tarp 
jų matėsi i r 20 mažųjų skau
čių — paukštyčių. 

V. sktn. O. Zailskienė savo 
at idarymo kalboje prisiminė iš
kilmingą viso pasaulio skaučių 
sueigą tikslu suburti , skautes į 
vieną būrį. Žuvusieji pagerbti 
giesme "Marija, Marija". 

Sueigą sveikino V. S. dr. Ke-
i i • • '" i 

PRANEŠIMAS 
P. L. S. S. Skautybei Ugdyti 

Komitetas y ra išleidęs laiškams 
rašyt i medžiagą. Vokai ir popie
r ius t inka įstaigos reikalui ir as 
meniniam naudojimui. 

Išleista medžiaga yra kelių rū 
šių: viena papuošta skaučių-tų 
ženkliukais, apačioje at i t inkamu 
įrašu, k i ta mūsų vytimi, po ku
ria į rašytos Lietuvai laisvinti 
šūkis : „Laisvinkime Lietuvą iš 
komunistų vergijos". 

Kadangi | laiškai eina ameri
kiečių rankomis, tad vokuose pa 
daryt i įrašai anglų kalba, po
pieriuje tie pa tys , lietuvių kalba, 
nes tikimasi, kad popierių pirks , 

siūnaitė. Skaugių Tautinio Auk
lėjimo Vadovė sktn. Dr. M. Ži
linskienė ragino Chicagos skau
tes nenustoti vilties grįžti lais-
von tėvynėn. 

Po kalbų ir sveikinimų skam
bėjo dainos ir deklamacijos. 

I š k i l m i n e s pasižadėjimas 

Pasižadėjimą pirmoji pasira
šė stkn. O. Zailfekienė, toliau 
skaučių tunto 'dvasios vadas 
kun. Vaišnys, SJ, ir visos daly
vavusios sueigoje skautės. 

Juozas Būga kalbėjo apie 
mergaitės gyvenimo tikslą. <"Ko-
kios jūs būsite/^sesės, tokia bus 
ir mūsų atgimstančioj! Lietuva! 
Mūsų viltys jumyse, sesės!*', bai 
gė J. Būga. 

Tunto iškilmingą sueigą pra
vedė sesė Saulė Gedminaitė. Vė
liau skautės vyko į kapirAlj | lą-
lyvauti Vėlinėsi-.., J . faBela 

fc*MĮ 

Angly kalbos pamokos 
Dieną ir vakare 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE 

818 West 33rd Place 
CHICAGO 8, ILL. 

BUSINESS SERVICES 

P I A N I N Ų D E R I N I M A S 
Specialistas dorina (Plano tuning) 

Jr taiso planus. Pigiai parduodamas 
gera* planas. 

Telof. YArds 7-2490 

Ofiso telefoną* Vlrglnla 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VA L. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4701 S. D amen AveM Chicago, III. 

Kaukite — YA. 7-7881 
Priima: vakarais 6 Iki 9, ftofttad. 
10 ryto iki 4; trečtad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

iiiiitiimiimiiHiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiif 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeišaitčs ir 

- Srigaliūnaites-Lazauskienes 

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

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

REMKITJE "DRAUGĄ"! 

Tel. ofiso CL. 1-025:1. rez. YA. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA I i i CHJKURGft 

4645 So. Ashland A ve. (kam 11. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. Ir Sešt. 1-4 p. p. 
lt*-/.. 4420 80. "I'alinaii Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0554. re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augfttas) 

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

Kiekvienas nori pinigu. Vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taitf ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ftIANDIKN mg* 

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

Brighton Savings and Loan Assn 
4071 Archer Ave. j vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Pirmad., Antrad. 
OFISO VALANDOS: 

* 
Penktad. Ir SeSt. Trečtad. 9:00 ryte iki 12:00 9:00 ryte iki 4:30 p. p. Ketvlrtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

ft\vA$- Sniegas - Dumblas - Slapi Keliai 
\ « DABAR TAMPA JUSĮJ VAIRIAVIMO PAVOJAIS! 

Sutik juos šiuo žiemos vairavimo saugumu - niekad anksčiau negalimu I 
NIEKAD PIRMIAU virš t r y s tuks-
tančiai griebinačių neslystančių pirštų 
kiekvienai padangai — saugiai jus lai
ko kada kitos padangos turi slysti ir 
suktis — leidžia jums važiuoti, kada 
kitos mašinos tur i kelio graibytis . Ge
riausia visametine padanga, kokia y ra 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir
miau negalima. 

MES TAI Į R 0 D 0 M - prieš bet kurią 
jūsų matytą a r jums žinomą padangą. 
Mes galime jums duoti įrodymą, kuris 
jus nustebins. 

VEIKITE IR APSIŽIŪRĖKITE SlAN-
DIEN — pirmiau nei žiema jus užklupk 

Tel. oftMi HK. 4-HMM», rvt. PR.«-733:i 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6+-9 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas'Mafojutflto-ftti. fr Halsted S t 

Vai.: 7—9 kamiene , šeštad: 3—5, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

daugumoje lietuviai. 

25~ki gabalai popieriaus ir 
tiek pa t vokų, viskas viename 
dideliame voke, kainuoja $1.25. 

Laiškams išleista medžiaga 
y ra gražios išvaizdos, popierius 
geras, spalvos pritaikintos. Vi
suomene pirkdama šią •medžia
gą pas i tarnaus Lietuvos laisvi
nimo reikalui ir parems mūsų 
s k a u t y b e i 

Laiškams rašyt i medžiagą ga 
Įima gau t i : Ciceroje — parapi
jos skaitykloje, esančioje t rem
tinių kambaryje. Pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 6-8 vai, va
kare. I r vaistinėje, esančioje 16 
•St. ir 50 Ave. gatvių kampe. 

J . Karvelio krautuvėje, 3249 
So. Halsted St., Chicago 8, 111. 

Mažesniais ir didesniais kie
kiais „Draugas" dienraščio ad
ministracijoje. Čia gali gauti vie 
tos ir provincijų atskiri platin
tojai. (Sk.) 

Tel. ofiso VI. 7-OoK:*. rez. U K 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Kesld. 32 U W. 08th PLACK 

Tel. ofhso H R 4-8848. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVost 71»t Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. ir4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-8626 
DR. G. J. BYLA1TIS 

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

(prie California Ave.. šiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m. 

Seštad,. 1—6 p, m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAJU: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—%)fsĄ? vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą 

IlczJd.: 10888 So. \YabnšBi-'Jkve. 

Patogios Išsimokejimo Sąlygos 

Padarykite Vieninteli JŪSŲ Padangų Pirkimą Daugeliui Metu! 

• TELEVIZIJA • RADJO • AAJ> 
DYTUVA1 • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI » (IRON-
ERS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

W I » APPLIANCE 
PILNAS T i<:i .i<: V t ZM< >s I R RADIO 

APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

1 ei. YAnh 7-H666, Chicago 32, 111. 
- • « • • 
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Nauja \yigfi Nmiunel io knyga 

LIETUVAI TftVYNEI 
Patiems mažiausiems skaitytojam* 
Spalvotos VI. VUetlUo iliustracijos 

\ Kaina 50o 
Užsakymus, su pinigais' siuskite 

^ . D R . A V G A 8 
2884 S. O a k l e y A v e . 

Chicago 8, Itttnela 
•m *&*'• 

Tel. ortso VI. 7-0600. rez. VIi°M&(>a 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
(Speo. moteiM Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Aroher ir California A'viu 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p* p.1 

išskyrus sekmadienius. 
Tel. ofiso YA. 7- ir66, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Str«et mii 

(kampas Halsted ir 36-ta gatvHtv; 
VAL. 1 - 4 ir 6;30—8;30 p. p> kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais. I—-4 vai. . 
K«>/. 3S47 a I M I ; K A I , I ) A V I : . 

Tel. ofisu FI 3-OMO, buto CO l-frl&O 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
Mr.l.KOKU PAKU, 11 J'. 

(Dr. W. V. Norąk ofise) , 
Vai. 6:30-9, vai. vak.. išskyrus sekm. 

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

' DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

ORoveliill 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 

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

susitarimą iSskyrus trečiadienius 
2422 We»t Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18S6 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir B—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir i—6 v . v . 

Butas 1832 So. l 9 t h Ct. 

Telefonas REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIB^TUVIS GYDYTOJAS) 
3925 YVest 59th Street 

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

TeL ofiso Ir buto OLympio 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

l iūtas lttul So. 49th A v e 

Oflscu telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzlc 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienį tik susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso teL RKllancO 5-4410 

Rozld. telef. GKovehiU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir Šeštad. pagal sutartį 

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

VAL. nuo 2—4'ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PK. 6-1930 

Jei neatsilieps viršmlnStl telefonai, 
šaukim Mldway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p c c chirurgine.* Ilgos 
D R . E . TALLAT-KEJLPSA 

G Y D Y T O J A S JR C H I R U R G A S 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p. 
Tel, Ofb*> TO 3-0950 Rez.: ItO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso I IK. 4-2123, rez. P R . 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgine* Ilgos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: OAnube 6-1125 
B u t o , — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGU 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. H E . 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sedtad. pagal sutarti 

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

DR. FRANK C. KWINM 
(KVIKČIN8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VYcst 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo ? 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 V iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street v 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu. patyrimas 

^W 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
infeas ir akiniu dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir teatad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofl*. LA l-4ttl*i Rez. OR 7-8315 

Tel. ofiso OR. 6-5899, PR. 6-4732 

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

242S VVest 6Srd Street 
.'. (kampas 63 ir Artesian) v 

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

r.gJMiMiiii ioja 
A I . I . 

Pritaiko 
Akiniu* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

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

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
(Anai 6-0523 Platt HUte 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 8—6. 7—9 p. p. 
314? S, Halsted St., Chicago 

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

Ofiso GRovehill 6-4020 
Reitideneijo* HHltop &-tf>6i> 

Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuotte Rd. 

VAU S—4 p. p. Ir nuo 7-—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

!••'• •••» • ' '!• " > I "." ' f ' " 
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Dr. Edward B. MURASKAS 
, G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3 7 5 0 VVest 7 1 s t S t r e e t 
(prie Callforala Av«.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
Iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagul susitarimą. 

Susitarimui skaiub. GRo. 6-1321. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2316 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
XARt>8 7-8.77* 

, • . . . • 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pi-lCmlmo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nub California 

Tel. YArds 7-777i 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 7Jst St. 
Prlfimlmo laikas pa&al susitarimą. 

Telefonas (UtovelilU 6-8785 

• • • 

: ' • • . \ • • 

1 

DR. AHTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Teltrfonaa GRovabiU «*S6V«a 

-
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SSS4 S. oakley A ve., Chlcago », m. Tet. Vlrglnl* 7-OA40; 7.6641; 7-6649 
Kntered aa Reoond-Claas Matter Maroh SI, 1916, at Chlcago, IlUnola 

Undcp the A et of Maroh 3, 1879. 
Member of the Cathollc Preas Atia'n 
Publlshed dally, exc©pt Sumlava, 

by th© 
Llthuanlan Catholll Presą Soclety. 
PRRNUMERATA: Metam* 
Chlcagoj Ir CtceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje 18.00 
Užsienyje $11.00 

. . . . . . . . . _ , i i . • • i —~— 

8UB8CRIPTION RATE8 
$8.00 per year outitde of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcago A Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų 8 m«n.. 1 n»fn. 

$*00 $8.76 $1.86 
$4.60 $2.60 $1.00 
16.60 $1.00 $1.16 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. TTeeunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik IS anksto susitarus. Redakcija u* skelbimų tūriai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Lenino epochos laidotuves 
GERAI PAŽĮSTANČIO SOVIETŲ SISTEMA NtJOMONft 

Buvo daug spėliojimų, daug pranašysčių prieš tą taip iš-
triūbintą komunistų partijos kongresą Maskvoje. Kaikųrie spė
liojimai buvo teisingi, ypač kas lietė sovietų sistemos organiza
cinį pasikeitimą. Tačiau nedaug buvo tokių, kurie užsiminė apie 
tiesioginę to kongreso sušaukimo priežastį. Vienas iš tokių bu
vo suomis Arvo Tuominen, kurs kongreso proga švedų dienraš
tyje "Stockholms - Tidningen" išdėstė savo pažiūras j visą tą 
spektaklį. O Tuominen geriau, negu kuris kitas pažįsta bolše
vikų sistemą ir jos girgždėjimus viduje. Apie 1920 — 30 m. jis 
buvo vienas iš Suomijos komunistų partijos žinomiausių vadų, 
tarp kitko jis buvo ir partijos sekretorius, o tatai jau daug reiš
kia. Ilgais periodais j is viešėjo Maskvoje kaip kominterno eg-
zekutyvo ir prezidiumo narys. Tačiau sąryšyje su Suomijos žie
mos karu 1939 - 40 m. jis nesutiko prisidėti prie komunistų kvis-
linginės vyriausybės Terijokyje, susikirto su Maskva, nutraukė 
su ja visokius santykius ir apsigyveno Stockholme. 

Komunistų partijos sušaukimą jis, trumpai drūtai, laiko le-
ninistinės komunistų partijos ir leniniatinės epochos laidotuvė
mis ir iškilminga Stalino epochos manifestacija. 

š io šimtmečio trečiajame ir iš dalies ketvirtajame dešimt
metyje komunistų partija buvo vienintelė žmonių grupė Sovietų 
Sąjungoje, kuri naudojosi labai didelėmis privilegijomis. Toji 
partija, kurios pagalba Stalinas priėjo prie valdžios, pasidarė 
jam sunki našta jau ketvirto dešimtmečio viduryje. Tas ap
sunkinimas pasireiškė dviem formom. 

BANDft NUSIKRATYTI K A I R U M Ų APSUNKINIMŲ 
Partija buvo perdaug persunkta leninistinės tradicijos ir 

ji, kiek buvo galima mėgino išlaikyti tą pirmą buvusią demokra
tinę priemaišą, o tatai nepaprastai sunkino totalines vieno as
mens diktatūros pastangas. Nežiūrint savo dogmatizmo, Lenino 
mokslas ir jo tezės jo įsteigtoje partijoje buvo dar tiek materia
listinės ir mokslinės, kad jos neleido bolševizmui pasidaryti re
ligija, pagal kurią Stalinas taptų visagalis ir neklaidingas ir kad 
atskiras individas arba tauta, kuri tikėtų j j į ir jo vardo šauk
tųsi, išprašytų ką nors realaus. Antras apsunkinimas buvo tas 
faktas, kad senieji partijos nariai nelaikė pakankamais autori
tetais praktiniame darbe tų visų stalinistiškų penkmečių planų 
bepartinių instruktorių bei "direktorių". Dažnai atsitikdavo, 
kad bet kuris iš senųjų partijos narių ateidavo pas jauną fab
riko direktorių ar inžinierių, turintį nepaprastai didelių teisių, 
pasisakydavo esąs senas Lenino laikų bolševikas ir nepripažįs
tąs jaunojo direktoriaus diktatoriškų užmačių. Taip kildavo 
daug sunkių konfliktų. Dėl tos priežasties jau ketvirto deajmtme-
čio vidury Stalinas pradėjo palaipsniui likviduoti Lenino partiją. 

V I N Y S Į S E N I N O G R A B Ą 

Romoje spalio 11-12 d. įvyko 
Italijos Katalikų Akcijos vyrų 
suvažiavimas, skirtas jų 30 me
tų gyvavimo sukakčiai paminė
ti. Dalyvavo 200.000 atstovų iš 

Tr politbiuro panaikinimas nustebins senuosius partijos narius. 
Lenino laikais ir dar gerokai po jo mirties politbiuras buvo or
ganas, sukeliąs kartu ir pagarbą, ir baimę kiekvienoje sovietų 
piliečio širdyje. 

Naujoje Stalino partijoje neturės likti nieko, kas primintų 
senąją partiją arba žmonių mintis patrauktų ton pusėn. Nau
jąją partiją sudarys stalinistinės epochos augštasis luomas, be-
partiniai bolševikai, darbo didvyriai, didieji stachanoyiečiai ir 
kitokie riteriai. , 

Koks gi bus tos naujosios partijos svarbiausias uždavinys? 
Žinoma, pirmoje eilėje dar labiau sustiprinti Stalino asmeninę ! visos Italijos ir užsienio. Lietu-
diktatūrą. Bet, galbūt, dar svarbiaus bus, kai prireiks diktato- j vių delegaciją sudarė vysk, Pa 
riaus toga apsiausti naujojo diktatoriaus pečius. Senoji Lenino 
partija buvo tas tankas, kurio pagalba Stalinas priėjo prie val
džios ir sutriuškino savo konkurentus. Dabar, kada jis tą tanką 
pavertė laužu, savo palikuoniui j is turi pagaminti 'naują ir mo
dernesnį tanką, kurio pagalba naujasisi diktatorius galės paimti 
valdžią į rankas ir sutriuškinti savo priešininkus. 

Vidaus politiniu atžvilgiu kongresas turės toli einančios, gal 
net ir revoliucinės reikšmės, užsienio politikai jis vargiai ar bus 
kuo reikšmingas. Juozas Lingio, Švedija 

LIETUVOS VĖLIAVA ROMOS GATVĖSE 
Popiežius Pijus XII atkreipė dėmesį į lietuvių delegaciją 

toj matyti lietuvių delegacija su 
savo tautine vėliava. Visur la
bai šiltai atsiliepiama apie Lie
tuvą ir lietuvius. 

Milionas seselių 
Iš Romos pranešama, kad da 

bar visame pasaulyje yra vie
nas milionas seselių vienuolių. 
Daugiausiai jos dirba mokyklo
se. 

Informacinės Tarnynos įga
liotinis Italijoje V. Mincevičius 

, , . . , m . . * T . ! y^a gavęs iš Italijos vid. reika-
dobkui, pro!. Tulaba, p f t * Ivmsj ^ p a s o l { r e t o r i a U 8 l a i š 
kis, kun. Mincevičius, Zegins-' 

Išvogtas "perlas" 
P. STRAVINSKAS 

"Draugo" š. m. rugp. 22 d. 
laidoje esame konstatavę fak
tą, kad Karolis Marksas sukū
rė ateizmo devizą "Religija yra 
tautų opiumas". 

"Naujienos" š. m. rūgs. 13 d. 
griežtai užginčijo tą mūsų "iš
galvotą" faktą ir paskelbė tie
siog fantaziją, kad ateizmo obal 
sį sukūręs vienas anglų protes
tantų pamokslininkas, "John
son pavarde". Tas "Naujienų" 
aiškinimas, štai, kaip atrodo: 

„Šitą pamokslininko išsireiš
kimą (plačiai paminėtą spaudo
je) užtiko jaunas K. Marksas 
ir, išsivertęs vokiečių kalbon, sa
vo užrašų sąsiuvinyje paraše: 
„Die Rellgion — Opiom fuer 
da» Volk". Angliškas žodis „o-
piate" pavirsta čia į „Opium". 

Tie Markso užrašai su ištrau
komis iš įvairių knygų, žurnalų 
ir laikraščių gulėjo nesutvarky
ti daugiau kaip 40 metų. Nie
kad jie nebuvo vartoti [Markso 
veikaluose" (m. pabr. P. Str.)... 

Citatos užteks. Dabar pažiū
rėkime, ką "Naujienos" parašė 
savo š. m. spalio 29 d.Jaidoje, 
kada, kaip skaitytojai prisime-
mena spalio 25 d. "Drauge" bu
vo pacituota joms Karolio 
Markso žodžiai iŠ jo straipsnio, 
atspausdinto 1844 m. Paryžiu
je leistame (ir dargi paties 
Markso redaguotame!) žurna
le "Deutsch — franzoesische 
Jahrbuecher" su paties Markso 
pabrauktu sakiniu, kad "religi
j a yra tautos opiumas". 

Sį kartą "karingosios" "Nau 
jienos", padėjusios į šalį gink
lus ir "užmiršusios" savo hoff-
manišką pasaką apie 19-jo am
žiaus "raudonąjį dekaną", jau 
visai minorišku tonu prisipaži-

Pirmąją vinį į senosios bolševikų partijos grabą įkalė Sta
linas šalia komunistų partijos įsteigdamas naują neoficialią "be
partinių bolševikų" (bezpartijnije bolševiki) partiją. Politbiuro 
buvo užtikrinta, kad "bepartiniai bolševikai" — tas garbingas 
vardas buvo suteiktas techniškiems vadovams ir inteligentijai — 
yra lygiai šlovingi, kaip ir senieji partijos nariai, nors j ie par
tijai ir nepriklauso. Jiems buvo suteiktos tos pačios privilegijos. 
Nuo to laiko Stalinas ir praejėjo užkasti senosios partijos narių 
specialias teises, sudarydamas didžiulius stachanoviečiu. kadrus 
ir tą antrąjį kilmingųjų luomą — "socialistinių darbų didvy
rius", kartu po karo įkurdamas ir Newskio , Suvorovo ir Kotu-
zovo ordinų riterių luomą. 

Tokiu būdu prieita prie tos situacijos, kad "socialistinio 
darbo didvyriai", sovietiškojo riterių luomo nariai ir bepartiniai 
bolševikai atsidūrė staliniškoje hierarchijoje augščiau, negu se
nieji ir daugiausia nusipelnę bolšveikų partijos nariai, kuriems 
nė vienas iš tų moderniųjų titulų nebuvo suteiktas. . 

Kitą mirtiną vinį į Lenino partijos grabą įvarė Stalinas i š - 1 n o ' *fd J 0 8 b u v ° " suklydusios, 
t isus 13 metų uždrausdamas sušaukti vyriausią ir d a u g i a u s i a ^ 0 8 "pasiteisina" šiaip: 
nulemiantį organą — partijos kongresą, nors partijos s tatute 
numatoma tokį kongresą šaukti kas treti metai. Stalinas norėjo 
tuo parodyti tiek partijos nariams, tiek visai sovietų tautai, kad 
nėra jokio reikalo kreipti dėmesį į partijos s tatutą bei kong
reso nutarimus ir kad partija, kurios kongreso nebereikia šauk
ti ištisą 13 metų, nebeturi tos sprendžiamos padėties sovietų 
visuomenėje. 

Leninas reikalavo, kad partijos kongresai būtų šaukiami 
kas antri metai, o dar geriau — k a s metai, nes kitaip buvo 
sunku žinoti, ar partijps centrinis komitetas ir politbiuras, ku
riuos kongresas išrenka, iš tikrųjų turi partijos pasitikėjimą. 
Toji smulkmena, kuri taip rūpėjo Leninui, Stalinui visai nerupi. 
Jis ir taip puikiausiai žino, kad centrinis komitetas ir prieš 13 
metų išrinktas politbiuras tikrai turi partijos narių pasitikėji
mą, nors jo tuolaikinių narių pusė jau žuvus kare arba likviduo
ta ir nauja karta paskirta jų vietoje. -

A R B U S K A S N A U J O ? 

klydęs". Matyt, "pavogtas" iš 
Karolio Markso labrintų "per
las" turi magiškos galios, prieš 
kurį nei didžiausias užsispyrei s 
priešintis negali. 

Išgavus "Naujienų" prisipa
žinimą, kad jos iškeltą faktą 
apie ateistinio devizo k.lmę už
ginčijo "per klaidą", norėtųsi 
dar jų paprašyti ir antro prisi
pažinimo, kuris logiškai seka iš 
pirmojo, būtent, kad pasaka 
apie 18-jo amžiaus "raudonąjį 
dekaną" "pavarde Johnson" ir
gi buvo sukurtą "per klaidą"... 
Nors šitą "klaidą" vargu ar kas 
pripažins, č i a jau yra daugiau 
negu "klaida". Fantazijos ku
riamos ne per užsimiršimą... 

Po to , kai šis antrasis pripa
žinimas bus išgautas, tektų pa
prašyti ir trečio pripažinimo, 
būtent, kad fantazija, jog Stra
vinskas Lietuvos teismo kandi
datų kursuose vokiečių okupa
cijos metu aiškinęs "Naujosios 
Europos mįslę" (apie ką rašo 
"Naujienos" ir šioje polemiko
je dėl K. Markso devizo) irgi 
yra suskurta "per klaidą"... 

Kada jau tiek toli bus paženg 
ta, kada "naujienų" atdaukinėji-
mai "Naujienoms" parodys jų 

f klaidingą moralės kėlią, tikimės, 
tas laikraštis mes šunkelius ir 
vieton "naujienų" pradės gar
sinti naujienas be svetrmženk-
lių. 

š tai , kokios didelės ir svar
bios reikšmės gali turėti mano 
"išvogtas" Karolio Markso min
ties "perlas" iš jo labirintų, tų 
labirintų rakto saugotojams už-
anūdus... 

Kirk apie Rusiją 
Buvęs J.A.V. ' ambasadorius 

Maskvai Alan G. Kirk pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga nėra ne
įveikiama galybe ir kad ame* 
rikiečiai dažnai pervertina Ru
sijos jėgą. Rusai yra žmonės, o 
ne antžmogiai", pasakė A. G. 
Kirk. :m 

kas, Bulaitis, Sutkaitis. Romos 
gatvėmis didžiulėse eitynėse da
lyvavo apie 400,000 žmonių. Jau 
iš anksto Italijos laikraščiai ir 
radijas paskelbė, kad jose da
lyvaus atstovai iš už geležinės 
uždangos, tarp jų du vyskupai: 
Lietuvos ir Vengrijos, kur ka
talikai ypač ž;auriai persekioja
mi. Demonstracijose, be kitų, 
buvo nešami du didžiuliai plaka 
tai : ' „Kovoianti Bažnyčia", už 
kurio ėjo visų užimtų kraštų at
stovai. Lietuvos trispalvė su p l a , m a s p a r l a m e n t e pranešimą apie 
katu „Lituania" ėjo pirmoje vie j u ž s i e n i o politiką, kuriuo atsakė 
toje kartu su kinų delegacija. | S t a l i n u i > j o k a l b ą ? r a g inanč ią 
Minios plojo užimtų kraštų at- j k o m u n i s i u s k o v o t i p r i e š teisė-
stovams. Dažnai buvo girdima: Į t ą i t a l ų v a l d ž i ą t a i p p a t j k a i . 

ką, kuriame dar kartą pabrė
žiama, kad Lietuvos piliečių pa
sų bei vizų sugrįžti į Italiją rei
kalai bus visuomet „sprendžia
mi su didžiausiu palankumu ir 
greitumu", ftis faktas dar kartą 
parodo Italijos valdžios orga
nų vis didėjantį palankumą Lie
tuvai. 

Stipri Italijos ministerlo 
pirmininko kalba 

Italijos ministeris pirm. De 
Gasperis, spalio 21 d. daryda-

., Tegyvuoja Lietuva", „Garbė 
Lietuvos katalikams" etc. šv. 
Petro aikštėje užimtųjų kraštų 
delegacijoms buvo skirta gar
binga vieta netoli nuo šv. Tėvo 
sosto. 
Vysk. Padolskis kalbėjos su 

De Gasperi 
Eitynėse dalyvavo dauguma 

Italijos valdžios narių, 200 par
lamento narių ir per 100 vys
kupų bei kardinolų. Vysk. Pa
dolskis ta proga pasikeitė ke
letu žodžių su Italijos min. pir
mininku De Gasperiu, sen. Cin-
golaniu, Romos burmistru Re-
beechiniu ir kitais. Visi jie ken 

riųjų socialistų vado Nennio bei 
komunistų — Togliačio pasiūly
mą pasirašyti su Sov. Sąjunga 
nepuolimo paktą, įrodė faktais, 
ko yra iš tikro vertos visos tos 
su Sov. Sąjunga pasirašomos su 
tartys. DeGasperis plačiai savo 
kalboje paliete kitas Pabaltijo 
valstybes ir Lietuvą, išskaičiuo
damas visas sutartis, kurias So
vietai su jomis sulaužė. 

Italų min. pirmininkas pabrė
žė, kad „mes ligi paskutiniųjų 
ginsime savo nepriklausomybę 
ir tautinę laisvę". 

Visi italų laikraščiai, komen-
čiančiai Lietuvai parodė ypatin- į tuodami šią kalbą, drauge pa-
gą užuojautą. 'minėjo ir Lietuvą, suteikdami 

Sv. Tėvas savo kalboje pabrė
žė pavojų, kuris gresia Italijai 
ir pasauliui iš komunistų. Po 
palaiminimo Sv. Tėvas perėjo 
visą Sv. Petro aikštę, pilną mi
nių. Praeidamas pro lietuvių de 
legaciją, su visu nuoširdumu ją 
palaimino, laimindamas tuo pa
čiu visus lietuvius ir Lietuvą. 

Italijos laikraščiai ir radijas, 
pavaizduodami šias iškilmes, vi
sur prisiminė Lietuvą. Iškilmės 
buvo nufilmuotos, šiuo gražiu 
lietuvių pasirodymu ir Lietuvos 
vardo išgarsinimu rūpinosi In
formacijos Tarnybos Italijoje 
įgaliotinis K. V. Mincevičius. 

Padėkos laiškas 
Italijos Kataliku Vyrų Akci

jos Sąjungos vyr. pirm. Dr. A, 
Maltarello prisiuntė gražų padė
kos laišką lietuviams už dalyva
vimą minimajame katalikų kon
grese. Daugumas Italijos ilius
truotų laikraščių įsidėjo kongre 
so nuotraukų, kur pirmoj vie

ta proga apie ją daugiau žinių. 
Italijos radijo politinis komen
tatorius spalio 22 d. apžvalgoje 
taip pat plačiai priminė Lietu
vą, suteikdamas išsamių žinių 
apie joje vykdomą genocidą. 

(Elta) J 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Gerų vartotų masini} 
nupijįintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Sptcial $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

DynafloV $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

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

1948 OLDSMOBILE 
4 door $995.00 

1948 STUDEBAKER 
4 door $875.00 

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

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 

Norintiems pirkti naują mašiną 
turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

O kai Stalinas pagaliau nutarė sušaukti partijos kongresą, 
tai pirmoje eilėje darė dėl to, kad Lenino bolševikų partija, pri-
vedusi prie dabartinės sovietų sistemos, pagrįstos asmenine dik-
tūra, buvo toks reikšmingas įrankis Stalinui, yra tikrai užsi
pelniusi iškilmingų laidotuvių, viską reikėjo juk oficialiai s u 
pompa palaidoti. Kad senoji partija ir jos reikšmė i š pat pa
grindų panaikinama, rodo jau ir t ie fakteliai, kad toji mažoji 
"b" tarp skliaustelių po partijos prekybinio ženklo — inicialų 
VKP bus panaikinta. Dar prie* 15 — 20 metų karčiai atsirūg-

davo, jeigu kuris iš funkcionierių užmiršdavo tą raidelę pridėti. 

„Reikia čia pripažinti, kad 
buvo klaida sakyti, jogei Mark
so išsireiškimas apie religiją, 
kaip „opiumą", niekad nebuvęs 
atspausdintas jam esant gyvam. 
Pasirodo, kad iš tiesų jisai buvo 
pavartotas 1844 m. žurnalo 
"Deutsch-franzoesische Jahrbue
cher" straipsnyje"... 

Daug neteisingų ir išgalvotų 
"naujienų" mūsų "Naujienos' 
per savo ilgoką amželį yra pri
rašiusios bei iškilimingai pasnei-
busios. Netgi tokių, kurios sun 
kiai paliečia kito asmens garbę, 
daro kitiems nuoskaudą. Bet iki 
šiol netenka dar niekad girdėti, 
kad jos savo tokias "naujienas" 
būtų kada atšaukusios. N e t sa
vo išraislo apie prof. Maceinos 
"civilinę metrikaciją" neatšau
kia, nors "Draugas" šią morali
nę pareigą joms yra priminęs. 

Akivaizdoje š ito "Naujienų" 
valios "kietumo" ir užsispyrimo 
laikau laimėjimu, kad vieną kar 
tą laikraštis prisipažino... "su-

Gaukit du | e m s uždarbius Ictsnfet 
U4*ik rinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

f t it ikft m f l • PrlttkR kle* Mr i t * 
,louU M h U 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N. 

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

Yalandot: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais m o t ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo • ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais ušdmryta. tajtaritoaiaai nuo • vai ryto iki J vai p p 

i 

1 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kvioflame lietuvius paslditi savo taupomus pinigus \ Chlcago Savings and Loan Associatkm, kuri yra propordonaHai viena B 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10.000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chlcago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą Ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto nepriiada, bet 
•kada iiiimka aukXtą dividendą. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ Į$10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetn Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

JOHN PAKEL, President 

M L V T I I l / l f l / ii I C T j U i f ii Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
Iii Ii I (J V I j l \ / l Iki I i l l u / l P° Pictu- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uftdaryta visą dieną. Seitadieni*is 

" nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
«-. 
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILUNOIS Trečiadienis, lapkričio 5, 1952 
" • ' " • -

Sukaktuvininkas stato šventovę 
š. m. lapkričio mėn. 9 d. su-! 

eina 35 metai, kaip kun. Le-
onas Voiciekauskas buvo p a 
šauktas Dievo tarnybai. Gimęs 
Lietuvoje, Suvalkijoje. Prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą atvyko 
į šį kraštą ir čia, kruopsštaus 
darbo ir pašaukimo dėka, 1917 
m. įšventinamas kunigu. 

Kun. L. Voiciekauskas skel
bė Dievo žodį įvairiose JAV 
vietose, o nuo 1931 m. vasario 
mėn. yra klebonas Sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių pa
rapijos, Harrison Kearny, 
N. J. 

gi lietuvių parapija, nors ir 
turėjo nedidelę savo bažnyčią, 
bet buvo labai prasiskolinusi. 
Skolos žlugdė bet kokią, para-

i 

Kun. Vociekauskas 
Savo darbais yra nusipelnęs 

pijos iniciatyvą. Todėl kun. L. j l i e t u v i ų k u l t u r a i ( ypač muzikos 
Voiciekauskui buvo didelė už
duotis visomis išgalėmis skolą 
mažinti ir, kaip galima greičiau, 
ją visai likviduoti. 

Nelengva tai buvo. Bet dėka 
didelių pastangų, parapiečiams 
remiant klebono sumanymus, 

srityje. Kun. L. Voiciekausko lė 
šomis komp. Č. Sasnausko kū
nas iš Sovietų Rusijos buvo par 
vežtas Lietuvon ir 1950 m. iš
leisti C. Sasnausko kūriniai, 
pavadinti "Lietuviška muzika". 

Šalpos darbe prieš 5 metus or 
skola bendromis jėgomis buvo i g a n i z a v o B a l f o 7 s k y r i ų > k u r i u o 
likviduota ir parapiją pastatyta . f d a b a r r ū p i n a s i 

nesiui, t. y. beveik per pusę ma
žiau negu pabėgėliai gauna šai
pos Vokietijoje. TodSl jie čia 
labiau išvargusiai ir išbadėju
siai atrodo, nes ir visas ekono
minis gyvenimas Austrijoje blo
gesnis negu Vokietijoje. 

Mane labai nustebino, !kad 
sviestas, mėsa ir riebalai bran
gesni negu Vokietijoje; pvz. 
sviesto svaras čia kainuoja 80 
šilingų, kas sudaro apie 80 c , 
taukų svaras apie 60 šilingų, 
kas sudaro JAV pinigais 50 c. 
Rezultate jie mėsos po šmotu
ką gali valgyti tik šventadie
niais. Minta jie daržovėmis, 
vaisiais ir pienu. Jų vaikučiai 
.labai išbalę, daug blogiau atro
do negu vaikučiai Vokietijoje, 
ypatingai dėl maisto trūkumo. 
Jie vargšai sužavėjo mane, už-
klausdami, ar aš vyksiu į Vie
ną, nes sulig jų gautomis žinio
mis, ten esą lietuvių apie 23 as
mens ir jų būklė esanti dar sun 
kesne, negu čia gyvenančiųjų ir 
kad jie labai džiaugtųsi, jei nu
vykęs juos sušelpčiau, nes Bal
fo šalpos jų ten nepasiekia., 

įtekinai už purume 

Austrijoje gyveną lietuviai 
daug mažiau gauna Balfo šalpos 
negu Vokietijoje, bet jie daug 
daugiau ją vertina ir už tą silp
ną paramą yra labai dėkingi. 
Jiems mūsų pagalba labai rei
kalinga. 

Iš Muencheno nuvežiau jiems 
iš Hannoverio išgabentus 4 mai 
šus (400 svarų)) cukraus. Du 
maišus paskyriau Liiu stovyk
lai, nes šioji stovykla Austri
joje yra didžiausia ir sunkiausio
se sąlygose. Vieną maišą cuk
raus išsiuntinės seneliams ir li
goniams išblaškytiems po Aust
riją ir vieną maišą nuvežiau į 
Salzburgo stovyklą. Kadangi 
Balfo šalpos pinigų ten jau ne
bebuvo, tai palikau 3avo 100 
dolerių jų šalpai. 50 dolerių 
prašiau išdalinti .Jįiinzct lietu
viams ir kitą sumą išdalinti ki
tose vietose esantiems tremti
niams. 

Be Linz stovyklos Austrijoje, 
lietuvių Salzburge yra 32 ir 
Braunau 36 tokiu būdu sto
vyklose gyvenančių yra 114 ir 
apie 80 asmenų išblaškyti po 
visą Austriją: Vienoje, Graze, 
Insbrucke ir U. 

Jiems reikia siųsti drabužių, 
riebah), kiaušinių miltelių ir 
duoti šalpą pinigais, kad išgel-

Kadangi nuo Muencheno Aus, nereika. Stovykloje gyvenau- ^ ^ J U Q 3 n U Q d ž i o v o ą i r k r a š . 
trija yra netoli, todėl, kai tikėtieji ir nedirbą dėl senatvės ar | t u t i n i o s k l i r r i 0 . Prel. K. Razmi-

— Astronomas T. Paine 

ant tvirtesnių ekonominių pa 
grindų. 

Iš viso Harrison — Kearny 
Sopulingosios Dievo Motinos lie 

Tačiau klebonas kun. L. V o i - | t u v i u p a r a p į j a , klebono kun. L. 
ciekauskas nesitenkino .atsiek- > Voiciekausko vadovybėje, yra 
tais darbo vaisiais. Jis jieškojo ; s t J p r i i r p a j ė g i l ie tuVįų katalikų 
būdų parapijos svorį dar labiau! tvirtovė, 
nakelti ir ją organiškai sustip- K u n L Voiciekauskas pasi-

Televizijos 
.linus visados npslmokCa pirkti tele-
*4/1JOH aparatų Iš palvi usios, sųHiiln-
goH krautuvCa -1— ift 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikoma » patyrę mecha
nikai ir kur TelevzliįoH parsiduoda 
geriausių ISdirbysčtų nauji modeliai 
HU pilna • garantija: 

rinti. Be eramų draugijų, suor
ganizavo Sv. Onos ir Sodaliečių 
draug !jas, rūpindamasis, draugi
jų veikla ir pažanga. 

Kitais metais turės naują 
bažnyčią 

Klebono kun. L. Voiciekaus
ko nuopelnus didina jo iniciaty
va Įsteigtas naujos bažnyčios 
statymo fondas. Harrison 
Kearny lietuvių parapija kitais 
metai-! turės didelę, gražią ir 
naują bažnyčią. _^. 

Be parapinių reikalų, kun. L. 
Voiciekauskas sielojasi ir lietu
vybės išlaikymu. Kiekviena 
proga kelia lietuviškumo reika
lą ir ragana parapiečius visomis 
galimomis priemonėmis remti 
laisvės kovą ir lietuvybės palai
kymą. 

žymi gero būdo ypatybėmis: 
tiesumu, atvirumu ir teisingu
mu. Viskas bažnyčiai ir žmonių 
gerovei. Todėl narapiečių yra 
gerbiamas i) mylimas. 

Jo 35 :T ety kunigystės su
kakčiai atžymėti ir jo nuopel
nams įventinti, š. m. lapkričio 
9 dieną ruošiamas paminėjimas, 
kuris prasidės iškilmingomis pa
maldomis ir baigsis parapiečių 
ruošiamu banketu. Organizaci
jos ir parapiečiai šia proga ruo
šiasi sveikinti savo mylimą kle
boną ir dvasios vadą ir džiaug
tis jo nuveiktais darbais. 

Telaimina Augščiausias kun. 
L. Voiciekausko ateities kelius. 
Tegul su tokiu pat pasiryžimu 
ir ištverme dirba Dievo garbei, 
žmonių labui ir tėvynės Lietu
vos labui. J. M. 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
liaikrodžlai elektronlfikal patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybe* visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 
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SIUVAMOS MASINOS 

KASOM. MAšINftLfcS 
praunamou geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer IUshcp 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

PUMOTE^APSAijGOS I J O N U S 1 

ir kitų stovyklų tremtiniai yra I Ranka, kuri mus sutvėrė y r a " " iiimimmmiiiiiiimmimiiiiiiiiii 
labai dėkingi prel. K. Razminui | dieviška, 
už jo rūpestingumą. Supranta
ma, kad g'ėrybių persiuntimas 
ii New Yorko į Austriją yra 
dėl muito apsunkintas. Gery-
l>ės turi eiti per Triestą, ir is 
ten atgabenimas sudaro daug 
išlaidų. 

Prel. K. Razminas pranešė, 
kad šiemat visai OARE paketų 
negavo ir kadangi šiomis die
nomis vyksiv* į Vieną, padary
siu atitinkantis patvarkymus. 

Kokios išvados? 

Atsižvelgiant į mano pada
rytus paaiškinimus apie Austri
ją, darau sekančias išvadas: 

1. Dar esantiems lietuviams 
Austrijoje teikti tiek pagalbos, 
kiek Balto ištekliai leidžia. 

2. Tiesiog į Austriją reiktų 
siųsti ne tik drabužius ir tai 
per NCWC su pažymėjimu, kad 
siųstą siuntą atgabentų į Salz-
burgą ir perduotų mūsų įgalio
tiniui. Dabar jiems patariu pa
siųsti 20 maišų drabužių ir ma
no vardu paprašyti, kad NCWC 
centras iš turimų savo sandely
je drabužių pasiųstų lietuviams 
Austrijoje. 

3. Taukų siųsti skardinėse de 
žutese po lt 6 ir 5 svarus per 
Vokietija į Muencheną, o iš čia 
prel. K. Razminas su savo auto 
mobiliu galės nuvežti Austrijos 
lietuviams, nes jam parūpinau 
reigalingas privilegijas iš JAV 
karo valdžios ir todšl jis galės 
laisvai gėrybes gabenti iš JAV 
zonos Vokietijoje į JAV zoną 
Austrijoje. 
Prof. Dr. Kan. J. B. Končius, 

BALF Pirmininkas 

Neiškrauna Sovietų prekių 
14Q0 Sovietų kailių pakų 

laukia New Yorko uoste iškro
vimo. Per pastaruosius dvejus 
metus tai yra ketvirtas atsiti
kimas, kada amerikiečiai dar-^ 
bininkai atsisakė iškrauti So- | 
vietų importuojamas prekes Lr 
tuo parodo, kad jie geriau su
pranta bolševizmo esmę, negu 
kai kurie diplomatai. 

n 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujamo pietine Chicaga. 

Aliejus krosnims Ir centrallnlul ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

MAGNAVOX. ADMIIIAL, G E N E -
H A I J EliKCTTRTC, I'HILCO, R. C. A. • 
VIGTOH, DUJfpNT Ir puotos gerluu-
slqa su B U D R I l v O lelbeUu. 

Kaina nuo $19 9.5(1 už dideles mle-
ros paveikslą Ir aukščiau. 

Pri imame mainais J ū s ų radiją, 
gramafona, armoniką, pianą Ir duo
damo didelę nuolaida. 

LENGVAIS I Š S I M O K I MM \ i s 
/ 

/ 
Keletas burgenu liutuilnytų, 

perdirbtų T. V. Setu: 
•Motorola 7 col $39.95 
Stromberg-Carlson 10" $49.95 
RCA-Vlotor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" už $59.95 
RCA-Vlctor 10" ConSOle . . $09.95 
10" Console TV už $119.50 
17" Table TV už $148.50 
17" Consolo už $159.50 
20" Table TV už $109.50 
21" Console TV už $189.50 
Admiral Phonograph, Kadio ir. . 

TV kombinacija $189.50 
Klektr. phonografal po . . . . $19.95 

Mažos radlos po $19.95 Ir aug&č. , 
Jeigu jūsų TV setus nuveikia, pa- Į 

telefonuokito Vlotory 2-9542, Budri- i 
ko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

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

Krautuve atidai y ta pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vakarais lkl vėlumos. 
NedŠliomtH uždaryta. 

II i . . n i • i . i i 

Rudrlko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 lkl 7 vai. vak. 16 stoties WHKC. . 
1450 kilocyoles. 

ST. ANTHONY SAVINOS & I.OAN ASS'N. 
1447 So. 49tb Court, Cicero 50, 111. 

JOSEPH F. GRIDAUSKAS. Sekretorius 

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

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,OCO.OO 

r̂  

dr 

\ : 

atsiranda, latevesnS diena, nu-
v; k t j ten esančius lietuvius 
aplankyti. 

Rin;rj:.;io 31 d., sekmadienį, 
draugą su mūsų įgaliotiniu Aus 
trijojj prel. K. Razminu £avo 
automobiliu nuvykaus į Linz 
prie pat Dunojaus. Už upės 
randasi Sovietų Rusijos okupuo 
ta Austrija. Šioje stovykloje 
randasi 46 lietuviai, ju tarpe ke 
lėtas repariantų iš 1941 metų, 
u visi kiti pabėgę is Lietuvos 
1944 metais. Is čia jie neis-
emigravo į kitas šalis vieni del 
nesveikatos,- kiti del politinių 
pr iefiasčių ir tt. , 

Susirinkusiem-; j seserų vie-
n uolių bažnytėlę prel. K. Raz
minas atlaike sv. Mišias, o aš 
pasakiau atitinkamą pamokslą. 
Po pamaldų vusi susirinko į so
delį ir ant žoles susėdusiems 
pasakiau kalbą, kuri tęsėsi 2 
valandas. Buvo ir paklausimų 
bei pa-itarimų.. Ii pasikalbėji
mų patirta: 

1. Jo£ 5 asmenys dirba dirb
tuvėse ar privačiai ir uždirba 
mėn. tarp 700 ir 1,000 šilingų. 
JAV pinigais ju uždarbis lygus 
tarp i JO ir 40 dolerių mėn. Pra
gyventi jiems is tų sumų yra 
I ibni sunku ir ypaė šeimoms, 
kuriose yra 3 ar 4 vaikučiai. 
Austrijos ekonominis gyvmimiM 

Viengungiai ir šeima iš 2 su
augusių asmenų gali užtektinai 
gerai pragyventi. Šelpti tokių 

Ugo; iš austrų valduos gauna 
šalpos tik 200 šilingų ir bara
kuose pastogę. Ši šalpa yra 
lygi JAV pinigams apie $7 me

nas yra labai rfipsrtingas, ir 
kaį tik gauna iš Batfo šalpa, 
tuojau išdalina labiausiai reika
lingiems. Pastebėjau, kad Linz 
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P R A N E Š I M A S 
Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI pranoša, kad 

pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų telefono nume
rį. Ofisas, 2759 W. 43rd St., atidarytas kasdien 2 - 4 ir 0—8 
vai., išskyrus trečiadienį, šeštadienį 2 4 valandos. 

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų GK 6-3404. Jei šie ne
atsilieps, skambinkite KiC 3-7268. 

J1 

KURIE YRA PIRKĘ M BUDRIKO YRA PERSITIKRINA 
KAD GAVO 6ER0S RŪŠIES RAKANDUS Už 

NEBRANGIAS KAINAS 1 

* s 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
fcmonča pasakoja, jog buvo laikai katia už dolerį galima buvo 

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

ite! 

DHNĄ 
uty* 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota ii sunkiųjų W7?**H 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią i* praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANI.ET RIMKUS, VEDĖJAS 

Abirjtj kainos po $QQ-
Nereikia įmokėti OO 

Atfovti. FURNITURE & 
APPLIANCES 

2319 R0OSEVELT ROAD £VįS&3jSm ' 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

— ===== ^ M 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! . 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami- Dividentai kas puse metų! Daug patar
navime įkaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi įssimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS 
1542 Halsted Street 

& LOAN ASSOCIATION 
Chicaao Heights. Illinois 

3 šmotų miegamojo kambario setai $100.00 
5 šmotų Chrome Dinettes $60.00 
7 šmotų Dining Rocm setai $100,00 
2 šmotų Parlor setai, po $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Couch — Dienos Sofa ...» $50.00 
Vatiniai matraaai, po $10.00 
Springsiniai matrasai, po , $20.00 
9 x 12 karpetai, po $£9.00 
Qrynų vilnų karpetai, yardas po $8.50 
Stalavos lempos po $4.00 
Aslos lempos po $9.00 
Prosijamos mašinos po i $40.00 
Skalbiamos mašinos po $69.00 
Etektrikiniai dulkių valytuvai $20.00 
hHektrikiniai šaldytuvai, su 5 metų garantija, po $149.00 
Televizijų setai, 21 colio paveikslas $199.00 
Televizijos, 16 colių paveikslas $100.00 
Mažutės radijos po • $19.00 

LENGVAS lšMUKKJlMAI, BE NUOAIMCIO 
Aliejiniai pečiai, 4 kambarių $89.00 
Angliniai pečiai, 4 kambarių , $89.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui $89.00 
Balti gaziniai pečiai, virimui .% $69.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui ! . . . . . $89.00 
indų plovimui mašina — nupiginta $200.00 
Angliniai pečiai po $29.v0 

lludrikas parduodu rakandus visų žymiausiu nacionaliai skel
biamų firmų išmokėjimais, be nuošimčių, trumpam laikui. 

JOSEPH F. BUIHUK, Incorporated 
3241 South Halsted Street T«l. Vlctory 2-8541 

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

Budriko Hadio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WHFS, 1450 kllocyclee 

^ N , , - • • , ,, , . & 
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P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS I 

HiekvleiiaH žiiiogus turčtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigo* 
'supyti kas savaitę. 
laupyti reikia: senatvei, valka mokslai, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynom* ir kitiems reikalam* 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
rradftk taupyti l̂anaiem 

MUTUAL žeJn/mm 
AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. C#rmok Rd. • Chicago 8, Bt 
X)MNi.lCAZANAUSICAS,hrw.»Tei.Vlrfllnio7^74y 

tvvingt Insvrad H $10,000 ky f . i L t C 
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KANADOJE 
KLB Krašto Valdybos posėdis 

Spalio 28 d. Toronte Yoku-
bynų privačiame bute įvyko de
vintasis iš eilės Krašto Valdy
bos pesėdis. 

Pirmuoju darbotvarkės punk
tu buvo patiektas svarstyti spe
cialiai sudarytos komisijos ga
lutinai paruoštas Intelektualų 
Klubo steigimo reguliaminas. 

Reguliaminą referavo jo au-

Balkūnas taipogi sveikina ir 
siunčia linkėjimus Kanados Lie
tuvių bendruomenės Valdybai, 
kartu jungdamas padėką KLB 
Tarybai už prisiųstą sveikinimą 
suvažiavimo proga. 

Šia proga pasidžiaugtina, jog 
Krašto Valdyba yra gavusi raš
tą ir susirinkimo protokolo nuo
rašą iš KLB YVellando apylin 

torius inž. J. Sližys. Valdybos . kės valdybos. Tai pirmoji Ka-
nariams įnešus šiek tiek patai
sų, reguliaminas buvo priimtas 
vienbalsiai. Dabartiniu metu 

nados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė, kuri jau persiorgani
zavo ir išsirinko valdybą pagal 

Intelektualų Klubų steigimo rei-1 priimtąjį KLB Statutą. Krašto 
kalu beliko pasiruošti tik tech- Valdyba VVellando apylinkę nuo 

egzaminu* bus duoti pažymėji
mai ,atitinką N. Lietuvos 8 kla
sių gimnazijos kursą: lietuvių 
kalbos, literatūros ir istorijos. 

Stebėtina ,kad patą jaunimas, 
kuris prieš pusę metų visiškai 
nesidomėjo steigiamais pana
šiais kursais, šį kartą taip en
tuziastiškai šį institutą remia, 
be abejo, reikia pripažinti dideliu 
nuopelnu V. Pažiūrai, kuris mo
kėjo taip greit paveikti jauni
mą, kas šis — jaunimas — pa
keitė savo nuomonę. 

Jaun. ateitininkai juda 

Kaip lokys per savo ilgą mie
gojimą pusiaužiemyje apsiver
čia ant kito šono — sujuda, taip 
jaun. ateitininkai po ilgų vasa
ros atostogų pasipylę po įvai-

širdžiai sveikina ir 

Los Angeles 

niškai. 
Po to valdyba priėmė rašto mingo darbo, 

turinį, kuris bus pasiųstas Tau
tos Fondo Valdytojui, kaip at
sakymas į jo prisiųstąjį suges-
tinį laišką dėl Tautos Fondui 
lėšų telkimo. Taipogi Krašto 
Valdyba, veikdama su Tautos 
Fondo Atstovybe Kanadoje, nu
tarė paruošti aplinkraštį KLB 
apylinkių valdyboms dėl vieto-

linki sėk-
Pr. Al. 

Lituanistikos Institutas jau 
veikia 

Kaip perkūnija iš giedro dan
gaus, visuomenei visai netikė
tai, Los Angeles skautų vietitiin 

vinių Fondo atstovybių steigimo ; k u i V l . Pažiūrai sėkmingai pa-

RG tūkstančiu dolerių naujų 
1168 metų prekių 

IS aukso, sidabro, penų , lavalcrlų, 
• i.-iinaiiiniiii žiedų, laikrodėli*'. Iš-
l»mlu<>dniiu» su dkh»'«» nuolaidu urmo 
kainomis. 

visose vietose, kur yra apylin
kės. 

Vliko pirm. prel. M. Krupa-

vyko suorganizuoti Lituanisti
kos Institutą, be reklamos ir 
garsinimosi. Lektoriais yra pa 

vičius perduoda valdybai nuo- kviesti lituanistikos dalykų ži 
širdžius sveikinimus ir linki ge- InoVai, specialistai: ilgametis N. 
riausios sėkmės. Savo laiške Lietuvos gimnazijos direktorius 
Vliko pirmininkas pabrėžia, jog lituanistas F. Kudirka, gimna-
bendruomeninės veiklos darbas z i j o s m o kytojas lituanistas K. 
yra didelis ir kilnus. Pasišven- Barauskas, prof. M. Biržiška ir 
timo ir pasiaukojimo tam rei- k ; t i in s t i tutaii įstojo 16 skau-
kalui niekad nebūsią perdaug. &ų įr skautų. 
Tačiau laiške pasidžiaugiama, i I n 8 t i t u t a s veiks kiekvieną sek 

I I •) M-

jog Kanados Lietuvių Bendruo
menė yra gyva, judri ir patrio-
tinga. Reiškiama viltis, kad 
kovoje už Lietuvos laisvę ir lie
tuvybę ji suvaidins, svarbų vaid
menį. 

Antrasis laiškas gautas iš Lie 
tu vos konsulo Chioagojej Petro 
Daužvardžio. Atsakydamas K-
LB Tarybai į suvažiavimo pro
ga pasiųstą sveikinimą, gerb. 
Konsulas dėkoja už tai ir savo 
laišką užbaigia šiais žodžiais: 
"Jūsų pasižadėjimus ir pasiry
žimus remti Lietuvos laisvinimo 
žygius giliai vertinu ir tame dar 
be geriausios sėkmės Jums lin
kiu". 

Toliau JAV Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Laik. Org. 
Komiteto pirmininkas prel. J. 

madienį parapijos mokyklos pa
talpose nuo 9:30 iki 12 vai. Pir
moji paskaita lektoriaus F. Ku
dirkos jau buvo. Metų pabaigo
je bus egzaminai 

$3.95 

• » - % ' • » » » • < » » » • • » • » 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ . 

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

Nes šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
Į\ a ir ius n a m u re ikmenis , 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGI* 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

NUO U2SIS£iN£JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie, kurio kenčia nuo SENU AT 
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sedStl ir naktimis mie 
goti, nes JŲ užslsen6.iusioa ž a i z d a 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niež6jima Ir skaudėjime senų at 
vlrų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DKOULO Ointment. Jo K y d o m o H 
ypatybCs palengvins jūsų skaudėji
mų ir galSslte ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite JI taipgi nuo skaudžli; 
nudegimų- Jis taipgi pasalina nl«žG-
jimų ligos, vadinamos PSOItlASIS 
Taipgi pasalina perS&jlmų ligos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimų odos ir ^pei plyšimą tarp 
plrScių. Jis yra t inkamas vaitoti nuo 
džtostančlos ir suskilusios odos. 3\> 
yra gera gyduole nuo visų Išviršiniu 
odos Ilgų. LKGULO ,.,. 
Ointment sutelks Jum $&*$?<£& 
pagalbą nuo nuvar
gusių, porštamų l r 
nležinčtų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 o t . 
$1.26 Ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
T apylinkėse Ir Mtl-
waukee. a r b a » t 
siųskite money orde 
r| J -

LKGULO, Department D 
5618 W. EdOy St., Chicago 34, Iii 

MUIberry 5-3694 

PERKRAUSIAU BALDUS 
VIETOJE IR I& TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYR IMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
S819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, IUL 
TeL WAJbrook 5-9209 

4181-83 Archer A ve. 
TeL LAUyette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

1 1 

STATYBAI IK NAMU 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIA Rl AIV 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTW1NAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Ivl. V į n o r y 2-1213 
APKAINAVIMĄ IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TKIKIAMK 
NEMOKAMAI 

RASTI N 8 ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniai* ik t i vai. vakaro 

Auksiniai žiedai spalvotomis 
ukutemis po 

Auksiniai žiedai, vyriški 
su akutėmis, po $5.95 

Auksiniai šliublnlal žiedai po $4.1)5 
Auksiniai Sltubiniai žiedai 

su 5 deimantais $24.00 
Deimantiniai žiedai geltono 

aukso $24.00. 
% karato deimantiniai 

žiodai po $06.00 
Vį karato deimantiniai 

Išlaikiusiems ž i e d a»' P ° ••'•:••••;: «t».oo 
l karato deimantiniai 

žiedai, po $205.00 
Auksiniai auskarai su dei

manto akutėmis , .$42.00 
Bl lipantieji perliniai 

karoliai, po 98c. 
f avi<ertai, blizgant'*,}!, Impor

tuoti ls Čekijos, su 60 
krištolų $1.98 

Auskarų su krištolais, po 08c. 
Larkrodeiių e\pan»lon bands $1.98 
Rankiniai laikrodėliai su 

akmenėliais, po $7.50 
Rankiniai laikrodėliai, 

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

gold tilled, vėliausios mados . $19.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

po $24.95 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

su ketur ia is -de imantais . . . . $48.00 
Gryno sidabro (sterllng a l l v e r ) . . 

peilis, Sakute, šaukštas Ir šauks 
telis, salad šakut©, už $9.95 

8 2 šmotų Wm. Rogers 
sidabruotas setas, už $16.00 

1847 m. Rogers sllver su r a l - . . . . 
dCm, 52 šmotai, už $28.50 

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

24 šmotų sllvor plato 
Baroncss, už $9,95 

r><> Šmotų stalnloss pilono už $12.50 
24 šmotų stalnlesa plieno 

šaukštai, šaukšteliai, pellllat, 
šakutes, už $6.50 

StainUss plieno stalavt š a u k s - . . . . 
tai, pelitai, šakutes, šaukštukai 
po 15c. vienas, pat geriausi po 25e. 

ft šmotų peiliai (carvlng s e t ) . . - . 
Sherfleld plieno, už $7.f5 

Bulovą elektriniai sieniniai 
laikrodžiai, po $7.95 

'Žadinami laikrodėliai už . . $1.$5 
LekStos serviaos, po 15c. v i e n a . . . 
Auksuotos rašomos plunks 

I nos, po 50A?. 
[ Rali Point rašomosios 
; plunksnos, po 50c. 

Parker rašom, plunksnos pa $2.00 
Clgaretų Llghtors, po 98o. 
Clgaretų dėžutes, po 9 8 c 
Vyriškos Ir motorlškos 

pinigines, po 98c. 
Mažutes elektrines lempos, 

po 9 8 c 
Patotonas, olektrlnls gramo

fonas $24.Qp 
12 rekordų-plokštulių dykai. 

Siuvamos mašinos, 
elektrines, po $49.50 

Poduškos, gumlnSa, po $3.95 
Poduškos plunksnines, 

su pilkais T. $3.95 
Blanketal, 55% Rayon, 

25% vilnų, po $5.95 
Blanketal gtynų vilnų, po $12.95 
Kaldros vilnų Ir vatos, po $5.95 
Kaldros vilnones, po . . . . $12.95 
Kaldros pūkines, po $19.50 
Conoerttna, 21 bakso, po .. $11.95 
Aromatiška dūda. už $2.75 
Automatiškas toastoris už. $12.Uft 
Automatiški prosai po . . . . $8.95 
Piano akordijonal, 

120 balsų $l»5.O0 
Qulbransen Splnot Planas $595.00 
Perdirbti planai, po $05.00 
Rašomos maš in | lės p o . . . . $50.00) 
Didelis paveikslas televizijos 

po $148.00 

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

Tel. VIctory 2-9542 
KrautuvS atdara pirmadienio lt 

ketvirtadienio vakarais iki »;90 p. M 
Sekmadieniais uždaryta. 

Budrfko Radlo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo. 
6 Iki 7 vai. vak. iš stotlos WHFO, i 
Ubo kilocycles. 

riausias katalikiškas mokyklas, 
susieidami tik sekmadieniais, 
prieš Kalėdas jau yra numatę 
ištisą veikimo programą ir tuo
jau po sjcautų Šventės pradės 

intensyvų darbą: yra numatę vi- masis laikraštėlis "Los Angeles Į Tai biuletenio turinio ir išvaiz 
jią eilę ideologinių. ir religinių 
paskaitų, be to, ir išvykų. 
Pasirodė parapijos laikraštėlis 

Spalio 22 data pasirodė pir-

parapijos lietuvių žinios". Jis 
mašinėle parašytas ir rotatorių* 
mi atspausdintas ant žalio popie-
rio. Išeis kas kas dvi savaiti 

dos laikraštėlis. Antgalvis at
spausdintas spaustuvėje. 

G. 
SKAITYKITE "DRAUGE"! 

— 

- V . GET the U. S. Royal Master's exc/us/ve Royaltex Tread — stop 
safe/y on slippery streets where tires nevr held before! 

- Y . O W N the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

\f LOOK ahead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
to glve you up to twice as many safe miles! 

N0Wl f or Your Present Tires! 

I 

i I ^ • ~« „*w winter-safe U. 5. Royals , L . nurchase of new,wimei »» M U M 
on the ?"«•«"_?.»" s RQYAL A1R R I D E • U. S. ROYAL MASTER 

plus generous allowances 

U. S. ROYAL DE LUXE 

for yoor present tobes 

•* • • • - •»^I5 

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

# 

**mimmmm*mm 
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LIETUVIŲ PREKYBOS 
Daugelis lietuvio jau Įsitikino, kad veltui laiką Raišti, vaikš
čiojant po {vairius "amžinus" išpardavimus, neapsimoka 
Nei viena Chicagos baldu prekyba ir net urmo sandelis nepa-
siulins pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kitus namu f rengi
mus oi tokias prieinamas kalnas. 
Mes prekiaujame tik žymiausių fabriku ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mūsų Jmoneje vieną kartą, 
netik jis pats liktu nuolatiniu mūsų įmones lankytoju, bet Ir 
visiems savo prletellams mus rekomenduotų. 
Ift ke l iu š i m t y k l ientų p e r paskut in i m f n e s j m e s n e t u r i m e ns l 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 
PALYGINKrTE MCSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, jvairių spalvų, 9x12 tiktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už $ 9.50 
Metalines lovos, jvairių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Matracai springsiniai, geros konstrukcijos^iv. spalvų. . $. 19.50 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija.. tiktai už $ 19.75 
VaikiSkos lovutės įvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdes, Iv. spalvų, patogios poilsiui.. g 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo $ 29.00 
Gesiniai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už $ 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi* 2—4 kamb., dov. prijung. S 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
Knygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39.00 
Rašomieji stalai extra dideli , $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos mašinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama sofa, mieg. kėdė ir tumba, įv. sp. $ 99.03 
Studio couch, įv. spalvų . . tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių firmų, spalvų, 100 % vilna tiktai už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto medžio tiktai už. . $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, moderniš. stiliaus.. $169.00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkas su medvilne $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Didelis pasirinkimas šaldytuve, Jvnirlų elektros (remtimŲ ir dano; 
kiti.i namams reikalingi} prekių, viskas lengvais išslmokejlmais be 

jokių nuošimčiu trims mėnesiams. 
Prekyha atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto Iki 9:30 

vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki fi vai. vakaro. 
Sekmadieniais 1 1 vai. ryto Iki f> vai. vakaro. 
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PROGOS OPPRTUNITIKS 

DRY CLEANERS for sale 
with living ąuartern. Business 
well establishedA 

South Side. 

BO. 8-5522. KE. 6-6558 

GOOD OPPORTUNITY! Tavem, 
transfer corner. Established busi-
ness. Owner retirfng. 

R e a s o n a b l e . 
Eng. 4-9*49 

10—12, 4—9 p. m. 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Nauja Petronėlės Oriii taites 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f t " 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus mediic 
rėžiniais. Kaina $1.20 

KKAL KSTATE 

CICERO 
2-Jų augštu milrlnlM namas. Abu 

hutai po 6Vi kamb. KarMu vandeniu 
apfilld. Vl*ną butu galima bus tuo
jau užimti. 2-Ju autom. mflr. gara
žas. Geros pajamos. 1002 S. 48tb Ct., 
Cicero, Kreiptis kctvlrtad.. ponktad., 
ftefttad. visa diena; kllonis dienoms 
po 0 v. v. 

Sekmadieniais nekaitome pardavimo taksi), 
taupysite. 

naudokite** proK.'i. su-

ProkytMis vedėjas JUSTAS MKPONIS 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

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

Eiliuota pasaka vaikam* 
S. m. pabaigoje mažu tiražu išlei

džiama eiliuota pasaka vaikams 
ŽVIRBLIAI INKILftNUOS. 104 psl., 
kalwi 1.B0. Norintieji Ji± Jslgytl. pra-
SonJ iki spalio 16 d. praneAtl auto
riui (Petrui Pilkai. 4i>6 R. 6th St., 
So. Boston 27, Mass.). ir ji bus re
zervuota. Knygų rinkoje JI nebus 
platinama. 
Užsakymus su pinigai* siųskite: 
DRAUGAS 2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

3T» PI. arti Halsted: 1 krautuvė; 4 
butai; $H.r,00. 

:<:*-tros 'Ir ICmeraild: krautuvf?. 2 
kamb. užpakalyje: 8*8 butai; karftto 
vumlenlo ftlldytuvaH. 

r. automobiliu garažas. 

Affodcrnlfikas 8 butų marinis na
mas; 4 kamb. kiekvienam bule; gazu 
apšilo*.: nauji kanalizacijos įvedimai; 
„YoungstONvn" kabineto virtuvT'. 

28-tos Ir Union; 6 iflitu namas; fi-4 
Ir 1-5; jkalnuota fl».r>00. 

HELP WANTKI> MOTERYS 

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

Telefonas: 
RAndolph 6-3765 

Union A ve. ari l .'U.-tos St. moderniš
kas S butų mūrinis namas po C 
kamb. Karato vandena aliejinis Šil
dytuvas. 

(JORI)ON RF.ALTY OO. 
809 \V. Sfttlt SI. 

YAnls 7-4:120 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 
MAŠININKftS-SWITCHBOARD 

Patyrusios — bet bus priima
ma ir sugebanti pradedančioj!. 

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

Skambinkite Mr. Loser 
WAbaah 2-7626 

"DRAUGAS" AGENOY 

65 E. Washington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrglnia 7-6640—7-6641 

. . . 

HELP WANTKD — VYRAI 

(HELP WANTED VYRAI 

Jei turite parduoti ar Iftnuomo. 
tl, pasiskelbkite smulkių tkelMmg 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnia 7-6640. 

HELP YVANTEI) — VYRAI 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
•a įvertinami ? 

B E L D E N M F G . C O. 

darbininkai yra įvertinami? 

^3 i L - o ^ - : = ^ 

fHB CHICAGO MOTOR CLUB 
R WARNS MOTDRISTS THAT SHORTER 

DAYS MEAN MORE ACCLDENTS. FOR 
SAFETVS SAKE THE CLUB AOVISES \ 
AU MOTORISTS TO DRIVE 
SLOVVER, USE GREATER CAUTION 

IN THE FALL AND WINTER 
S E A S O N S . 
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Dabar ima: 
• WIRE INSULATORS • STOCKMEN 
• PACKERS CJANITORS • PRODUCTION CLERKS 
Patyrimas nebūtinas. Išmokysime sąžiningus darbininkus 

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

PLAN • NEBRANGIA KAINA VALGIAI 
Į * 

Nepaprastai geros pasilinksminimui -r- "recreational 
facilities". 

Ima Dypukus. Reikia nors kiek kalbėti ir suprasti 
angusKai. x* ,* 

Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateitį 
pas — 

B E L D Ė N M F G . O O. 

4625 W. Van Bu^en S t 

REIKALINGA SEIMININKAI 

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 

/ 

HELP WANTED — MOTERYS 

<? 

OCT. NOV. DEC. JAN. 

TUOJAU REIKALINGOS 
• TYPISTS • FILE CLERKS 

^ 

• COMP. OPERATORS • ACCOUNTING GLĖBK 
m 

• 

•» 
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Ar jūs jieškote nuolatinio darbo — Svarios dirbtuves ir 
darbininko Įvertinimo. 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus šiose srityse: 

• COLD ROLLING MILLS • WAREHOUSE 
• MOT ROLLING MILL • SLITTERS 
• OILERS • PUNCH PRESS 

AugšČiausias atlyginimas plieno pramonėse. Tremtiniai priima
mi. Reikalinga suprasti angliškai. Gausūs darbininkams prie
dai. ATEIKITE: 

ACME STEEL COMPANY 
135th Street 8C Peny 

*4-
7? 

Pilną ar daliną laiką 

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

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

GENERAL OFFICE 

• Olerk 
• Typist 
• Biller 

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

UNITED PAPER BOX CORP. 
727 N. Kedzie Ave. 

Kedzie 3-6767 

TYPISTS 

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

DURO METAL PRODUCTS 

2649 N. Kildare 

N u o l a t i n i s d a r b a s MažiiilnffieniM Jan-
ntemfl vyrams 

MES ,IVS IŠMOKYSIME 
Patyrimas nebūtinai. 
Pageidaujama, kad bCltų mecha-

niftVai HUt?ol>antys. 
Geros darbo »ųlytfOH, ftvarl dirb

tu v?. 
OauHOs darbininku priedai. 
KrciptiH nsnuMilftkai ;«rJ>a Saukite 

Dr. Dr6Wl. 
I>E | iVXE r i I F C K P1WXTEIW. 

INC, ; 

M M N. Kedzie Ave. 
<U>meliu 7-2»2» 

(Bntinai reikia nkaltytl ir kalbėti 
angllftkal) 

v 
Turret Lathe 

OPERATORS 
and 

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

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

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

• TOOL AND DIE MAKERS 

• TOOL AND CUTTER GRIN-
DERS 

• INSPECTORS 

• MACH1NE OPERATORS 

• PUNCH PRESS OPERA
TORS 
Excellent wagea. 

Plus bonus on produetion 
jobs. 

Excellent working conditions.— 
Steady work. 

Many employee benefits. 

Employment office open daily 

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

Apply — 

BORG & BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. 66th St. 

Ar domltfis nuolatiniu 
užtikrinta ateit im? 

darbu su 

SECRETA RY-RTENO 
Pageidaujama su patyrimu, bet 

imsime gabia-bu naujai pradedan-
čla-tj dirbti. Geros darbo sąlygos. 
Jvairios pareigos. Proga naudoti sa
vo iniieatyvę. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

ECONOMT PI.UMBING & 
HEATINO CO. 

1308 S. Pulaski Rd. 
CRawford 7-0200 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

GENERAL OFFICE WORK 
Išmokysime budria naujai pradedan
čia dirbti. Malonios darbo sąlygos, 
jvairios pareigos, kartu maSlnrastis, 
B dienų, 86 \4 vai. savaitS. Moderni 
raStinS. Daug priedų. Kreiptis: , 

BRUNNER & LAY, INC. 
9300 King St. 

Franklin Park, Illinois 
GLadstone 5-3232 

^ , 

*f 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

PRODUCTION ENAMELING CO. 
Turi keletą vietų dabar d5I 

x JIG AND FDCTURE MEN 

Geros darbo sąlygos, švari dirbtuvė. Pilna eilė priedų 
darbininkams. Viršvalandžių. Imsime DP; turi suprasti angliškai 

PRODUCTION ENAMELING CO. 
345 N. Francisco SA 2-4300 

z=zz tf 
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Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

INTERNATIONAL MINERALS & 
CHEMICALS 

Turi keletą darbų del 

• STOCK 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 
i 

priedai. Saukite Dr. Gillis. 

^ s 

COmelia 7-1428 
i. !.,! i 

•' TYPIST 

=5= i * * * *" A 

Excellent opportunity for office type 
of person to work in factory as 
typist. Applicant mušt possess lndl-
vidual .Judgement and inltiatlve typo 
60 w. p. m. mlnlmum and be 25 to 
35 years of age. Hours 8:30 to 5 
p. m. Applicant \vlll recelve $275.00 
per month in 90 days. Writo start
ing quallflcatlons and background. 

DRAUGAS AGENCY 

55 E. Washington 

Suite 1744 D. Stuart 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų. 

MERGAITfiMS-MOTERIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELJSPTRICAL ASS(EMBLERS 

Patyrimas nebūtinas. Išmokysi
me sąžiningas darbininkes. Ge
ros darbo sąlygos. Gausūs prie
dai darbininkams. Kreiptis šian 
dien — 

ROCK-OLA MFG. CORP. 

» 800 N. Kedzie 

• 

• 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 
COMPANY 

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

See Mr. Muldoon 
i 

Ar j ū s esa te susidomėję nuo
lat iniu da rbu ir už t ikr in ta 
a t e i t im? Mes tu r ime vieta 
Mašininkei - Bendro D a r b o 

Į s ta igos Tarnau to ja i 
Pa ty rus i , bet pr i imsime ga
bia pradedančią. Malonios 
da rbo sąlygos, įvairios parei
gos. 5 d. sav. Šauki te 

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

WHitehal l 4-0600 

SHIPPING ROOM HELPERS 
Pripildyti ir pakuoti užsakymus 
Nereikalingas patyrimas. Išmo
kysime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuvė. Viršvalandžiai. Gausūs 
darbininkams priedai. 

Saukite arba pamatykite 
Mr. Plumery 

REYBURN MFG. CO. 
4048 W. Polk 

SA 2-3346 

Čia yra nuolatinis darbas 

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

5824 So. Federal 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

FXPFRIKNCF.n 
• CORRUOATIOR OPERATORS 
• KNIFK MEN 
• PRINTER SLOTTER 

OPERATORS & OTHERS. 
Perm. Good wapos. Muny company 
benefits. 
l.ANZIT r O R R I T . A T F D IlOX TO. 

2425 S. Rncku'ftll 

Turime pastovų darbą sugeban
tiems 

FURNITURE FINISHERS 

Pageidaujama su patyrimu. Ge
ros darbo sąlygos, švari patal
pa. Darbininko priedai. D. P. 
-kviečiami. 

JOHN M. SMYTH CO. 

703 W. Madison S t 

PRECISION 
INSPECTORS 

MINIMUM 5 YRS. EXP. 

TOP VVAGES 

OVERTIME 

MANY COMPANY BENEFITS 

CONTINENTAL CAN CO. 

5535 W. 65th S t 

PARDAVIMUI" 

ISNUOMUOJAMA 

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

2419 W. Potomac 

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. 
Pftveikslo kaina Ubai lema — 

t i k 1 doleris 
Platintojam* duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai* 
siųskite: 

,J> R A ū G A 5 " 
2334 So. Oakley Rve 

Chicago 8, 111. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J I KITIEMS. 
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Trečiadienis, lapkričio 5, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

Patarkit, kas daryti 
D. ADOMAITIS, G»ry, Indiana 

Surašydamas paskutinę va
lią — testamentą ir turtą palik
damas svetimiems dažnas ame
rikietis savo giminėms skiria 

užkalbinti, šie lietuviai palieka 
savo ^'dolerį lietuvybės sąskai
toje". 

Per praeitus dvejus metus, 
po vieną dolerį, kaip įrodymą, aplankant negausią Gary rietu-
kad aprendimo metu jie nebuvo vių koloniją, buvo surinkta ir 

Centrui pasiųsta daugiau $600. 
Pagal tai Chicagos Balfas turė
tų surinkti per 40,000 dolerių 

pamigti ir valios reiškėjas bu
vo pilnoje sąmonėje. Arba vėl, 
išimdamas sutaupąs iš banko, 
su kuriuo nenori galutinai nu- j kasmet. Suprantama, kad di-
traukti ryšių, žmogus jame pa-1 džioji vajaus vykdymo našta 
lieka vieno dolerio indėlį. i tenka naujakuriams. Tik jų 

Šiuo metu ne vienas Ameri-, talkos dėka lietuvių lankymą 
kos lietuvis lietuvybės atžvil buvo įmanoma atlikti, 
giu yra panašioje būklėje, kaip Pradėdamas trečiąjį metin| 
tie minėti asmenys. Jų gyveni
me sukasi klausimas ar baigti 
visus ryšius su lietuvybe, ar 
dar palikti jos sąskaitoje bent 
"vieną dolerį"? Ar užmiršti sa
vo Tėvų Žemę, savo tėvų ir tuo 
pačiu savo kilmę, viską atiduo
dant šiam galingam kraštui; o 
gal dar savo testamente — sa
vo gyvenime įrašyti bent "vie 
ną dolerį" tiems, kurių dėka 
iš amžių jis yra atėjęs. 

Gary Balfo skyrius, vykdy
damas aukų vajus, yra užėjęs 
ne vieną tautietį, kuris, kitų 
tvirtinimu, "nieko bendro su lie
tuviais nebeturi". 

Tačiau kaip teko nustebti, kai 

vajų Gary Balfas šiemet susidū
rė su reiškiniu, kuris gali su
žlugdyti ne tik šį gražų darbą, 
bet ir patį Gary Balfą. 

Kai kurie vajaus vykdytojai, 
gimę ir augę Nepriklausomoje 
Lietuvoje, prieš keletą metų pa
tys gyvenę iš žmonių malonės, 
ima "pavargti" ir šio darbo, 
kaip nemalonaus, griežtai atsi
sakinėti. Esą, nenorim, kad 
ant mūsų "burnotų". 

Pasakykite, kieno balso jie 
turėtų labiau klausyti: ar pagal 
bos prašančių mūsų tautiečių, 
ar kelių bolševikų* bei tamsuolių, 
tam darbui nepritariančių. 

Patarkite, kas daryti, kad pa-
toks "nurašytas lietuvis", visai !jėgus ir susipratęs lietuvis ras-
nesvyruodamas padeda kelis do tų dviejų mėnesių laikotarpyje 
lerius varge atsidūrusiems tau-j dvi popietes ir aplankytų 15 — 
tiečiams sušelpti, ryškiausiai 20'duotų adresų? Gal yra ži-
įrodydamas dar gyvą lietuvy
bės ryšį. Bet galima drąsiai 

noma vaistų bei priemonių, kaip 
apsaugoti žmogų nuo "nuovar-

tvirtinti, kad tik Balfo ir jo gio", kai jis važinėja automobi-
talkininkų dėka, tik asmeniškai liu ar sėdi prie televizijos? 

Ū K I N I N K Ų B Ė D O S 
DK. A. \ Al.li s k i s , Middlebury, Indiana 

Vos persirito į antrąją pusę, i susirgimų, nuo nešvarumų gauna 
šie metai jau spėjo skaudžiai pa-1 šlapinimosi organų uždegimą. Va 
liesti JAV ūkininkus. Tiesa, aud
ros ir potvyniai nusiaubė ištisai 
paliestas sritis, ten nukentėjo vi
si, be išimties, tų vietovių gyven
tojai. Tačiau nuo visų, iki šios 

Chicagoje 
Tautiniai šokai "Dainavot*" 

an&Mnblyje * 
"Dainavos" tautinių šokiu 

grupę sudaro, dvylika merginų 
ir aštuoni vyrai. Grupės vado
vė yra Lietuvos Vatet. Teatro 
baleto solstė p. Irena Eidrige-
vičiutė — Sprindienė. Ji pra
dėjo dirbti Teatre nuo devynių 
metų amžiaus. 

Paskutiniuoju metu dvylika 
merginų šoka "Sadutę", aštuo
nios poroa mokosi šokti "Malū
ną", kokiams akompanuoja 
akordeonu Algis Trinkūnas. 

Šokių grupėje yra daug nau
jų merginų, kas kartais parei
kalauja daUg darbo... Bet per 
pasišventimą viskas atsiekia
ma. 

Tautiniai šokiai bus dalis ak
toriaus G. Veličkos statomo Ka
lėdinių švenčių ir papročių mon 
tažo, kuris bus scenoje rodomas 
įvairių tautybių pasirodymo me
tu "Gamtos ir Pramonės Muzė-
juje" Chicagoje. 

liga neatskiriama nuo snukio ir 
nagų ligos. 

* * * 
Panaudojant, atitinkamai pri

taikius, viščiukų auginimo šiltna
mius ir šeriant sintetiniu kiaules 
pienu (Terralac), 48 valandų am
žiaus paršelius galima sėkmingai 
auginti atskyrus nuo motinos. 
Tuo apsisaugoma nuo neretai pa
sitaikančių kiaules pieno sutriki
mų, persišaldymo pavojaus bloga
me ore bei nešvarumų. Paršelių 
mirtingumas sumažinamas iki 
bc/r. Kiaulė gali pardiuotis tris 
kartus per metus. 

T* *r *P 

Kovai su kiaulių niežais bei ki
tais parazitais gerai veikia lindei-
nas (Lindanc 0,5%), kuriuo api
purškiamos arba jo skiedinyje iš-
maudomos apsikrėtusios kiaules. 

(Iš "Vetermary Medicine", 
1952 m. vas., bal. ir liep. men.) 

V. Paukštis pirm. 

SUSIVIENIJIMO APSKRITIES 
S U S I R I N K I M A S 

Lietuvių R. K. Susivienijimo A-
saros metu kiaules daugiausia merikoj Chicagos apskrities susi-
būna lauke; jos mėgsta "maudy- rinkimas šaukiamas lapkričio 7 d. 
tis"; daugeliu atvejų teko pašte- 7 :30 vai. vakare Lietuvos Vyčių 
beti kiaules voliojantis labai įtar- saulėj, 2451 West 47th St. 
tino nešvarumo dumbluose, ku- Visų Chicagos ir apylinkėje kuo 

dienos tebesitęsiančių, gaivalinių- riuose nesuskaitoma daugybe pa- PU atstovai, valdybų nariai ir vei-
epiderainių. nelaimių didžiausias vojingų ligų sukėlėjų veisiasi, kėjai kviečiami atsilankyti j šį svar 
smūgis atiteko ūkininkams. Nepa- Kiaules girdyti reikia tam tikruo- bų susirinkimą. Ne tik bus įdomūs 
prastos sausros pietinėse valsty- se loviuose, o atsigaivinimui laike pranešimai iš Sus-mo Centro, bet 
bėse, kur apie keturis mėnesius vasaros karščių įrengti švarius ir apie tai, kas aplink mus dedasi, 
laukai nematė lietaus, išdegino baseinus. Tuo būdu bus išvengia- taip pat kas prieš mus stovi. 
pievas, be laiko nuvyto Kentucky ma žarnų užkimšimo žvyru, nuo 
mėlynoji žole (Bluegrass State), ko gaunasi vidurių uždegimas, ne
nukentėjo kukurūzai ir kiti svar- retai gyvulio mirtimi pasibaigiąs. 
bus maitinimui bei pašariniai au-< Kiaulių ganyklose arba tam tik-
galai. Numatydami didelį pašarų j r o s e joms skirtose pasivaikščioji-
trukumą, ūkininkai prieš laiką ! m o užtvarose būtina įrengti gerus 
likviduoja gyvulius, o tas neigia-1 pavėsius, nes saulės kaištis daž-! 
mai atsiliepia į mėses produkciją, ffcm išsaukia tiesioginius sutriki-
Federalinė vyriausybė skuba nu- [ m u s > a r b a pasunkina gydymą kitų 
kentėjusiems ūkininkams pagal-1 iigu . Niekur taip nekankina kiau-
bon. NNors ūkininkams bus iš da- Į Hų nuolatinis karštis, kaip tuose 
hes ši nelaimė sušvelninta, bet I raudonai dažytuose "kiaulių kolo-
pašarų trūkumas neišvengiamai l nijiniuose nameliuose", kada jie 
blogai atsilieps į svarbiausiojo, pastatyti atvirame saulės degina-
gyvulinės kilmes, maisto, garny- j maine piote.. 
k**- Vasaros metu kiaulių šėrime 

siaurinėse valstybėse derliaus' r e i k i a s«ma*mti kukurūzų kiekį, 
klestėjimas džiugina ūkininkus. n e s P e r į**™**, baltyminis paša-
Dėl pašarų nenumatoma sunką-; r a s ' yPač . ******* m « t u ; kaukia 
mų. Tačiau nuo šiųmetinių gausių I : v a ' n u s V d u ? U nf S a l a v i m u s - ?*' 
nelaimių nėra laisva nei šiaurinė, t a r t \ n a k!a,ul\u š e n m u i /augiau 
krašto dalis. Cia, kaip ir kitose n a U ( L t l miT^ŪS a v l ž a s ; , } v , r š k l ' 
krašto vietose, jau antras mėnuo m m o aparatą gerai veikia pasu

kos (1-mą dieną 1:20, 2-rą d. 

Pagyrų valandėle 
S. m. spalio 16 d., 20,30 vai. 

per Maskvos radiją buvo duota 
"Literatūros valandėlė", kuri 
prasidėjo žodžiais: "Žydinti Lie
tuvos TSR įžengusi į trečiąjį 
penkmetį". 

..."Kai autostrada nuo Kijevo 
pasieki Lietuvos Tarybų Res
publiką, akims at&iveria nema
tytas grožis. Iki pat* Krymo, pa 
keliui, abiejuose autostrados šo
nuose, kiek tik akis gali aprėp
ti, matosi naujai-pastatytos so
dybos su žydinčiais sodais, di
džiuliai fabrikai su dangų re
miančiais kaminais ir mielas, 
mielas, senutis Nemunas — 
LTSR upių tėvas. Ir taip visas 
kraštas kvėpuoja laisve, kiek
viename žingsnyje gird si dai
nos ir juokai. Nieko nebeliko iš 
praeities kapitalistinės vergijos: 
darbo žmogus džiaugiasi fabri
ke ir kolūkyje. Ir už visa tai 
darbo liaudis širdingai dėkoja 
Tarybų Vyriausybei, o už v:» 
labiausiai tėvui ir mokytojui 
draugui Stalinui..." 

Ir taip visa "literatūrinė va
landėlė" - kupina pagyrų ir 
melo. 

Iš Chicagos teisininkų 
veiklos 

Atvykęs iš New Yorko Pa
tariamosios grupės komiteto 
narys prie Free Europe dr. Br. 
Nemickas spalio 2 d. Lietuvių 
Auditorijoj padarė įdomų pra
nešimą Chicagos teisininkams: 
"Lietuvio teisininko uždaviniai 
atskursimai Lietuvai". Prele
gentas nurodė būdus, kuriais 
reiktų eiti tremties teisinin
kams, kaip pasiruošti, surinkti 
teisinės medžiagos atkursimai 
Lietuvai. Siamo susirinkime, be 
didesnio skaičiaus teisininkų, da 
lyvavo Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis, iųž. Jurkūnas, dr. 
Paplėnas ir daugiau svečių. 

Diskusijose dalyvavę teis* B. 
Ivanauskas, L. Šmulkštys, Pr. 
Šulaitis ir kt. siūlė įkurti studi
jų komisiją, duoti stipendijų 

teisių studijoms, surinktą me
džiagą spausdinti J. Glaudos re
daguojamame "Lietuvos Teisi
ninke". Sią pasiūlymai susirin
kimo dalyvių vienbalsiai priim* 
ti. Vėliau pirm. L. Šmulkštys 
padarė pranešimą apie nario, 
šalpos mokesčių įplaukas; ruo
šiamasi išleisti teisininkų biu
letenį, ruošiamas memorandu
mas genocido reikalu. Iždininkė 
O. Tamulevičienė pranešė, kad 
lapkričio pabaigoj skyrius ren
gia teisininkų pobūvį su koncer 
tinę dalimi. Susirinkimą vedė 
teisininkas Matukas. Pr. S-tls 

Britų universitetuose 
Spauda praneša apie padau

gėjusį katalikų profesorių skai^ 
čių Britų ura ve_£i te tuose. Pvz. 
Oksforde yra net jėzuitų ir do- dieną, 
mininkonų profesorių. 

Ispanų drama 
Ispanai mėgsta teatrą. Dra

minė kūryba skatinama valsty
binėmis ir privačiomis premijo
mis. Žymesnieji Madrido teatrai 
yra "Espanol" ir "Maria Guer-
rero". Tarp naujųjų autorių, 
kurių dramos buvo statytos Is
panijoje, minimi Buero Vallejo, 
Lopez Rubio ir Ruiz de Iriarte. 

PAJIK&KOJIMAS 
PajieSkomas ALBINAS PETRA

VIČIUS, gimęs Kybartuose, 44 me 
tų amžiaus, sūnus Juozo ir Mag
dalenos Saurusaitytes Petravičių. 
Jis pats ar ką nors apie ji žinan
tieji prašomi pranešti broliui Vik
torui Petravičiui, Caixa postai, 
4118, S. Paulo, Brasil. 

Daugiausiai skaitoma 
knyga 

Viena amerikiečių leidykla su 
rinko duomenis — kiek JAV 
gyventojai domisi Šv. Raštu. 
Atrodo, kad vienu ar kitu me
tu 95% žmonių Šventąjį Rastą 
skaito. Apie 40% gyventojų jį 
skaito nors kartą savaitėje, o 
18% gyventojų — skaito kas 

• • 

. 

A. A. 
H'LIIJ VM KUDUL 

Gyveno X(»6 N. 20th Avc. 
JM eirose I'ark, 111. 

Mirė lapkr. 8, 1952, sulaukęs 
83 m. amžiaus. 

OimS Lietuvoje. Kilo ifi Ma
žeikiu apskričio, Akniones pat*. 

Amerikoje išgyveno 62 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona UrSule (pagal pirmą vy
ra BurntekienS), dvi dukterys: 
Olga, žentas Julius Janeliūnas 
ir Uinilija Trusk, anūke Olga 
Ramanauskas, sesuo Anelė Sta-
dalnlk su Šeima, podukra Lu-
eille. jos vyras Antanas Chapas 
Ir kiti gimines, draugai Ir pa
žįstami. 

K ilnas pašarvotas Bormann 
koplyčioje, 618 N. 16th Avc, 
Melroso Perk, 111. 

FiJiidotuves jvyks ketvirtad., 
lapkr., 6 d., i.š koplyčios 9:30 
vai. ryto bui atlydėtas J Mt. 
C a n m l parapijos bažnyCla, 
Melrose Park, 111., kurioje jvyka. 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą 10 vai. rytą. Po pa
maldų bus nulydėtas j M t. Car
inei kapines. 

Nuoftlrdžial kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti slose laidotuvėse. 

Nuliūdę: fcmoua, Dukterys, 
Ainiui, Anūkė Ir kiti gimines. 

liaidotūvU* direktorius Bor-
tnann. Tel. Melione Park 714 & 
715. 

Šilkine pudra 
Pudra iš natūralaus šilko, su 

malto į smulkius miltelius, iš
rasta Anglijoj. Si pudra duoda 
veidui „šilkinį" antspalvį, ne
trukdo odos kvėpavimo ir leng
vai pakelia, oro drėgmę. Rinkoje 
pasirodė kremas su šilko skys-
tymu ir lūpoms tepalas, taip pat 
iš natūralaus šilko. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Marijos apniretAkimų Fatitnoje 
1917 metai* aprašymą*. 

• 128 poni. Kaina f 1.00 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS" 
23S4 So. OakJey \ v c , 

Chicago 8, IU. 

'ftiibUvm* i-nvfr"* diunčianios pai tn 

John F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKNIOS KOPLYC108 

4605-07 South Hermitage flvenue 
TeL YArda 7-1741-2 ir Bl&hop 7-9481 

Į , Į Į - ' 

4330-34 South Caliiomia Avenue 
Telefonas Blsbop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

i- « . * . • . 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES a. a. vyro 
JUSTIN KAMINSKO ir SEPTYNIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES a. a. sūnaus ERNEST KAMINSKO 

I ANTHOHY B. PtTKUS 
UODOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. IVESTĖRN A v C " 1410 S. 50f* AVE. 
CHICAGO, CLL. CICERO, UX. 

GRovehill 6-0142 

HKmlock 4-2641 

TOwnhalI 3-2109 
l ' l l I I M ^ I I I P • — . ^ . r •• n ' -fr-

* 

BSE 

siaučia gyvulių ligos. 
Kiaulių epidemija 

Dėl veziluliarines ekzantemos 
pasirodymo 16-oje valstybių vei
kia kiaulių prekybinio judėjimo 
suvaržymai (karantinas). Indiano
je ši nepaprastai pavojinga liga 
nepasirodė, tačiau čia gausu įvai
riausių kitų ligų. Skrodimai ati
dengia daugelį kiaulių kritimo 
priežasčių: žarnų nekroze, plau
čių uždegimas, įvairūs užsinuodi-
jimai, paršelių viduriavimai ir net 
kiaulių cholera. Paskutiniu metu 
prieita išvados, kad daugiausia 
kiaulių ūkių paliečia mišrus Sąl-
monella Pasteurella užkrėtimas. 
Bandoma gelbėti atitinkamu nuo 
šių pavojingų ligos sukėlėjų skie
pijimu, c 

Apsaugos priemonės 
Augščiau paminėtomis arba ki

tomis ligomis kiaulėms apsirgus, 
o da$ geriau tik pirmiesiems ligos 
simptomams pasirodžius, reikia 
neatidėliojant kviesti veterinarijos 
gydytoją, nes ligai dar neišsiplė-
tus organiame, yra daugiau gali
mybės išgelfcti gyvulį. 

Daugelio ligų būtų galima iš
vengti griežtai laikantis higienos 
reikalavimų, bei šėrimo nurody
mų. Patalpos, kuriose kian^s lai
komos, turi būti kuo švar\<STHuai 

1:15, toliau 1:10 su vandeniu). 
Gausiai patvoriuose bei ant ežių 

įsiveisunios piktžolės neretai su
daro pavojų užsinuodijimams. Iš
naikinus piktžoles — sumažės 
kiaulių susirgimai. 

Būtina kiaules paskiepyti nuo 
kiaulių choleros, raudonligės, Sal-
mo'nella- Pasteurella infekcijos. 
Nuo raudonligės JAV leidžiama 
skiepyti tik serumu. Imuniteto įgi
jimui prieš kiaulių cholerą paršiu
kus skiepyti, kai jie sulaukia 6 
savaičių amžiaus, o prieš tai pa
tartina paskiepyti vien serumu 
laikinam imunitetui įgyti. Kadan
gi imuniteto įgijimui leidžiama 
skiepyti tik sveikus gyvulius, tai 
tą atlikti, kada jau pirmieji ligos 
simptomai pasireiškia, yra per vė
lu. Tuo atveju vien serumu gali
ma mėginti pagelbėti organizmui 
įveikti ligos sukėlėjus, o pasise
kimas tada priklauso nuo ligos 
sukėlėjų koncentracijos, jų išsi
plėtimo laipsnio organizme, pa
ciento individualaus atsparumo 
bei kitų aplinkumos faktorių. 

&ių, nesudėtingų higieninių bei 
šėrimo reikalavimų laikantis, o 
taip pat laiku kiaules paskiepi
jant, daugeliu atvejų galima iš
vengti didelių nuostolių ligų pasė
koje. 

* % * 

Kiaulių vozikuJiarme ckzante-

Tūkstaeičiai vyresnio am
žiaus žRioniu ima Trinei's 
Bitter Wine dėl viduriu 

reguliavimo! 

TRINIUS 
IMIMCAN EIMffttf 

6ITURW1NE 

ižlaikornos, sienas reikia išbaltinti m a (Vesueular exaj»thcma) atski 
kalkėmis, o grindis nuolat valyti rose Kalifornijoj* vietovėse pašte-
ix aeoutektuoti, PaiieU-4. P* VutųJ b t o vptk 2® Uk&tu, KlMIfctt » 

Tuksiančiai vyruvillO 
amžiaus žmonių Ima 
Trlno.r'8 BUtęr VVino 
dėlto, kad Jlo ilno, kad 
yra nikaliuKa p&gotb6 
ti gamtai reguliuoti vl-
dnriiji vrikinia. 'Jlq ži
liu, kad Trinor'H Wmc 
veikiu punktualiai, pa
tikimai, suteikia pa-
Ungvinitmj, nuo užkie-
tčjustu, viduriu bftl »it-
Iridžia su juo .susmjll-* 
šiais simptomais. Tri-
noi's yra \*vr il^a l»il-
kî . išbandytas, skran
džio tonikas, liuonuo-
jantis vidurius vaistai, 
kurie yra vartojami 
nesuskaitomi,! tūkstan
čių vyresnio atnžiuviH 
žmonių nuo lS87. Yra 
tai pritaikinta kombi
nacija saknij, žoliij \V 

kitu „bontanieals". Nusipirkite Trl-
tur ' s šiandien, lai malonau.-t skonio 
viduriu liuosintojas pradeda veikti 
jmns šiandien. ( Pastaba: Jei juc no-
Kalite gauti Triner's Jilsu * mėgiamojo 
krautuvėje, prisiuskite $l.r>u, kartu 
su jusu krautuvės vardu Ir adresu 
šiuo adresu: .los. Triner Corp., 4668 
W. ITlUmorth, Chicago, \r jums tuoja<i 
bus pasiusta Uidelč Ijonka Trim'i 's, 
8U upmoketu prisiuutlmu). 

Tuojau duoda, maloni;, šildant) pa-
lengvinima- pergulėti reumaliznio bei 
m>uralgi.|os skausmus ir gCllniUH. I-a-
bal puikus sust> rusieniH, skaudan-
tiems, KeUiitienis raumenims. Turė
kite. Triner 's Lintment visuomet 
u2 tai, kad įamžinote Kuomet Hkaus-
mai galt Užeiti. (Hiijskito 80 cy UŽ 
dvi t» oz. bonUaa, apniokotu i»il-
siuntimu). v 
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LIODĖSIO VALANDOJ 
štukitę 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurie gyvena kitose mleaio dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCHCUOS 

A. a. Justinas Kaminskas gyveno 1G1!> So. 49 Ave., Cieero, Ilk 
GI men Lietuvoj, Vilkaviškio apskr., Alvito parap., Kataučiznos. 
kaime. AnuMikoje išgyveno 'M metus. 

Jan sukako dveji metai, kai negailestinga jn i r t i s a tskyr i iS.i 
musiji tarpo mylima vyrą ir tŠvą, Netekome savo JTiylimo lapkr. 
ii d., 1860 m. Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime 
užmiršti. 14U i ' gailestingus Dievas suteikia jiems antžina atilsį. 

Mes, atmindami jų liūdnų prasišuUnima iš mftšų tarpo, už-
prušem gedulingas šy. Mišias lapkr. ti d., ketvirtadieni 7 vai. ryto 
šv. Antano parap. bažn., 50th Avo. ir Uith St. Cicero, UI. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis paaįmolstl už a. a. 
Justino ir Krneslo siela. 

Nuliūdo: y.mona DmiHja (Petmusjkultf), duktė Sesuo M. |WH-
ikdila, š \ . kniiiuici-o vienuolyne, sfuuis Justliu^, nuut l Conbtuuce, 
anūkes Sasiin ir Nane.v ir kiti giminės, draugai ir pa/.jst.uni. lAe~ 
ttivojo )ik<» brolis ir trys seserys. 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DtdUatislaa Paminklama 
Plano Paalrlaldmaa Mieat« 

lei. CEdarcrest 3-6335 

Aiiinuiaiisu patarnavi
mas y r a teikiamas 

dienų Ir n a k 11. Rei
kale saukite 
mus. 

Mes turime koplyčia* 
Itoselamlo dalyse i r 
v i s o s e Chicagos 
tuojaus patar-
n a i i i a m . 

1 

ir 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACB TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. SURSKIS 
659 West 18th STBKKT Tel. SEeley 3-5711 

. . . i — i — - • • • — . . . • • • - • ~ — 

ALFREDAS VASAITIS*VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERU, 1LL. Tel. OLympic 2-1003 

; • POVILAS Ji RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephoue YArds 7-1911 

" LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1C1UGAN AVE. Tel. COmiuodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 i . LnUAMICA AVE, Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 8. LT£UANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EURSKIS 
1646 WEST 46th ̂ STREET Tel. YArda 7-0781 

, l v * * s * ~**>yt~-„*wm 

' 

i • 
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X Kun. V. Atkilius, MIC, 
Marijonų kongregacijos JAV 
provinciolas, grįžo j Chieagą iš 
New York, palydėjęs generalinį 
vizitatorių kfui. K. Rėklaiti/ 
MIC, kuris išvyko atgal j Ro
mą. Kartu su juo atvyko kun. 
Pr. Bulovas, MIC, kuris lap
kričio 8 d. pradės dviejų savai
čių misijas lietuvių parapijoje 
Sheboygan, Wisc, kur klebonu 
yra kun. J. šlikas. Kun. Jonas 
Baltrušaitis, MIC, ilgesniam lai 
kui apsigyveno T.T. Marijonų 
seminarijoje, Hinsdale, 111. 

X Sofija Piežaitč, viešosios 
mokyklos mokytoja Pennsylva-

IŠARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— H'aterburio Lietuviu Sce
nos Megeju Teatras, sėkmingai 
suvaidinęs ,.Mokyklos Draugus" 
rugsėjo 22 d. Brooklyne ir spa
lio 25 d. Nevv Britaine, Conn., 
lapkričio 0 d. vėl atvyksta į 
Brooklyną ir Apreiškimo para
pijos salėjo suvaidins Vinco A-
domėno 3-jų veiksmų linksmą 
komediją ,.Svetimos Plunks
nos". 

— Dr. Stasg KerpytS, dirban
ti Flower and Fifth Ave. ligo
ninės patologijos skyriuje, New 
York, „A. M. A. Archives of 
Pathology" žurnale atspausdi
no savo specialybės straipsnį, į 
kurį laiškais atsiliepė įvairių 
kraštų rimti patologijos spccia 
listai. 

— Ar esi "liberalas" katali-

PAsrooms HV TAUTINIAIS ŠOKIAIS 
— 

Trečiadienis, lapkričio 5, 1952 
x: 

nia valstybėje, vyksta į Austra-J kas? Tokį klausimą kelia Bos-
liją mokytojauti vienieriems me 
tams ir josios vietą atvyksta 
Australijos mokytoja. JAV Sta 
te departamentas įsteigė „mai
nų" programą, kur mokytojos 
mainosi vietomis vieneriems 
metams, kad būtų geresnis su
sipratimas tarp mūsų krašto ir 
Australijos; ji išvyksta į Aus
traliją prieš Kalėdas. Sofija y-
ra sesute gerai žinomojo žurna
listo Stasio Piežos, Chicago He
rald American redaktoriaus. 

X Bob Trejonis, 4150 So 
Rockwell St., Chicago, 111., šio
mis dienomis pradėjo spausdin
ti šilko procesu tris paveikslus 
lietuviškų šokių. Tie paveikslą'' 
pirmiau buvo išleisti giliaspau
dės procesu, bet dabar jis pats 
padarė 13 šilkų, ant kurių spaus 
dina savo meniškus paveikslus 
Bob yra buvęs veiklus „Atei
ties" lietuviškų^ liaudies šokių 
grupės narys, gerai supranta 
visus judesius ir nupiešė keletą 
šokių, dabar tie paveikslai yra 
reproduktuojami šilko procesu 
Jie bus parduodami po $2.50 be 
rėmų ir po $5.00 su rėmais. 

X Bronius ir Genovaitė Pili-
pauskai, Šv. Juozapo parapijos 
nariai šiomis dienomis išvyksta 
iš Chicagos atostogoms j Be-
lox, Miss., kur tikisi ten gy
venti dvi savaites. Bronius yra 
šv. Juozapo parapijos komiteto 
narys, o Genovaitė yra sesutė 
kun. P. P. Ciniko, MIC, TT. 
Marijonų spaudos vedėjo Chi
cago je. 

X Ateitininkų metine švente" 
įvyksta sekmadienį, lapkričio 9 
dieną. Norintieji dalyvauti aka
demijoje — pobūvyje (Ever-
green Country Club salėje), tu
ri ne vėliau ketvirtadienio (lap
kričio 6 d.) pranešti dalyvau
jančiųjų skaičių Baliui Vitkui, 
3422 W. 63rd St., Chicago 29, 
UI., tel. REpublic 7-8138. 

X Albertas Puskepalaitis, 
buvęs Mažosios Lietuvos Tary
bos narys ir buvęs Prūsų lietu
vių laikraščio "Keleivis" redak
torius, prekybininkas, dabar gy
venąs Minnesotos valstybėje, 
žada apsigyventi Chicagoje. 

X Phil Klikfinas, JAV ka
riuomenės kapitonas atsargoje, 
gyvenantis Benvyne, šiomis die 
nomis grįžo iš atostogų, kurias 
praleido P. Amerikoj ir Virgin 
salose. Kelionę iš vienos valsty
bės į kitą atliko lėktuvais. 

X Dailininkas V. Petravičius 
piešia dekoracijas Bumbuliui ir 
Dunduliui, kurį Chicagos Lietu
vių Teatras stato pirmą kartą 
JAV S. m. gruodžio 6 d. Hamil-
ton Park Auditorium. 

X A. Stankų Seimą, 7229 So. 
Fairfield, po kelių savaičių iš
vyksta Arizonon. žiemos pra
leisti. 

X Architektas Jonas Kovals-
kis, kurį laiką dirbęs Texas val
stybėje, Šiomis dienomis grįžo į 
Chieagą. 

tono arkivyskupijos savaitraš
tis "Pilot" spalio 18 d. numery
je ir griežtai pasisako prieš "li-
beralinio" kataliko sąvoką, pa
brėždamas, kad tokio negali 
būti. 

— Iškilmingas Maironio mi
nėjimas So. Bostone įvyks lap
kričio 9 d. 3 vai. p.p. šv. Petro 
ir Povilo parapijos salėje. Mi
nėjimą rengia Rašytojų Klubas. 

ŠVEDIJOJ 
— Naujas žmogaus tipas pra

deda augti sovietiškame Pabal
tijy. Neseniai iš Sovietų praga
ro grįžo Estijos švedė į- laisvę 
— savo vyro žemę Švediją. Ji 
sovietų pragare išbuvo apie 11 
metų. Ir toji moteris,sako, jog 
visai naujas žmogaus tipas pra-' 
^eda augti sovietiškame Pabal
tijy. Gyvenama tik ta diena. Nic 
kas nežino, kada ateis jo eilė 
būti deportuotam, suimtam ar 
geriausiu atveju išsiųstam į ne
žinomą vietą Rusijos gilumon. 
Grįžusioji P. iš vergijos pareiš
kė, iog krikščioniškoji moralė 
ima nradingti, ją pakeičia „so
vietiškoji". Dėl kitų kančių nei 
šilta, nei šalta. I gyvenimą žiū
rima kaip į nieko nevertą. Žmo
nės Sovietų Sąjungoje yra pra
radę viltį ateičiai, visi tik jieš-
ko, kaip užmiršti esamą dieną. 
0 tatai palengvina tarp kitko 
ir tai, kad valstybė palankiai 
žiūri ir rūpinasi pavainikiais, 
tuo klausimu nėra jokių rūpes
čių ir jokių moralinių priekaiš
tų. Vodkos ir kitų svaigalų ga
lima gauti kiek nori kiaurą die
ną, o kainos tų gėralų kasdien 
krinta, tačiau samagono vary
mas žydi, nors bausmės ir" ne
mažos — 5-7 metai kalėjimo. 

X Jonas Pakel, Chicago Sa-
vings and Loan Assn. preziden
tas, 6234 S. Western av., įsirašė 
į T.T. Marijonų Bendradarbių 
chicagos Apskrities sukaktuvi
nio banketo garbės rėmėjus. 
Banketo metu bus kalbų ir me
ninė dalis. Taip pat vakarinėje, 
kuri ruošiama lapkričio 16 d. 6 
vai. vak. šv. Jurgio par. salėje, 
dalyvauja neseniai iš okupuo
tos Lietuvos pabėgę žvejai — 
Juozas Grišmanauskas, kapt. 
1 Jonvinas Kublickas ir Edmun
das Paulauskas. 

X Šiandien 8 vai. vak. Auš
ros Vartų par. salėje po Vėlinių 
pamaldų įvyks ekstra — svar
bus Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicagos Apskrities susirin
kimas. Lapkričio 16 d. rengia
ma draugijos jubilejinė vakarie
nė šv. Jurgio par. salėje. Pra
šome visų skyrių valdybas šia
me susirinkime dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

X Kapitonas E. satūnas ir 
jojo žmona šiomis dienomis iš
vyksta į pietines valstybes ato
stogoms. Kap. šatūnas yra Chi
cagos policijos „Deputy direc-
tor of traffic". 

Trumpai iš visur Gimė automobily j 
Cįjicagietė P. Pisauro yra nu-1 

vykusi į Austriją, kur JAV ka- | — Gydytojų kongresas. Nė
riniuose daliniuose tarnauja jos 'S^»ai įvyko Bolonijos universi-
vyras. Laukdama kūdikio ji su tėte Italijos katalikų gydytojų 
vyru važiavo į ligoninę. Susto- kongresas. Pagrindinė studijų 
jo ties uždaryta traukinio per- tema buvo: "Moterystės ir šei 

Ateities šokėja grupė įsikūrė 1941 m. birželio 16 d. Per 11 metų ši grupė pasirodė įvairiuose mies
tuose su lietuviškais šokiais kitataučių tarpe. Aplankė šiuos miestus: Philadelphia, Cleveland, Buf-
l'tilo, N. Y., Pittsburgh, Pa., ir Kanadą. Pasirodė nekartą ir televizijoj. Paskutiniu motu, susirgus 
vedėjui p. Vyt. Bellajui, šokia grupe tvarko dabartinis grupės pirm. Vincas Samoška. Valdybą šiais 
metais sudaro: pirm. V. Samoška, vice-p'rm. F. Zapolis, ižd. M. Srupša ir rast. H. Pius. Visi 
kviečiami dalyvauti lapkričio 16 d. 6 v. v. šv. Jurgio parap. salėje, kur pamatysite ir galėsite pasi
džiaugti Ateities grupės tautiniais šokiais su tautiniais rūbais. 

CHICAGOS 2INIOS 
Balsavimai Chicagoje 

Saulėtas ir palyginamai šiltas 
(arti 60 laipsnių) oras Chicago
je buvo labai palankus balsavi
mui. Balsavimo vietos buvo at
daros ištisą 11 valandų, bet dau 
gelis darbo žmonių stengėsi pa
balsuoti eidami į darbą. Daug 
kur buvo balsuojama mašino
mis, kaikurie buvo pamiršę jų 
veikimą ar buvo pasitaikę įstri
gimų, bet greit vėl viskas susi
tvarkė. Balsavimo mašinos bu
vo 2,407 vietose, o iŠ viso Chi-

Norite dirbti kalėjime? 
Penktadienį paskutinė diena 

įteikti prašymą toms moterims, 
kurios norėtų gauti sargybinių 
darbą moterų kalėjime Dwigh-
te. Pradinė alga — $193, vėliau 
pakeliama iki $276. Blankai pra 
šymam3 gaunami" kreipiantis į 
Illinois Civil Service Čommis-
sion, Armory Building, Spring-
field. 

Liberijos gyvenimo paroda 
Gamtos Istorijos Muzėjuje 

cagoje buvo balsuojama 4,338 , k t i č i o 1 4 d . p r a s idės fotogra 
vietose. Chicagoje registruotų ų d a a p į e g y v e n i m ą L i . 
balsuotojų buv* 2,170,795 bet B u s išstatyta apie 50 
toli gražu ne visi balsavo. Bal-

' 

savimo išvakarėse daugelis per 
televiziją klausėsi Eisenhowerio 
ir Stevensono kalbų. Paskuti
niąją valandą televiziją labai su 
maniai išnaudojo respublikonai, 
duodami įvairių žmonių pasisa
kymus už Eisenhowerį įvairiuo
se miestuose. Paskutinį žodį per 
televiziją pasakė Stevensonas, 
kurio kalba anksčiau dėl laiko 
stokos buvo nutraukta. Jau iŠ 
anksto buvo numatomas rekoT 
dinis balsuotojų skaičius. 

Moters tragedija 
Kathy Washington, 24 metų, 

lėktuvų palydovė (stewardess) 
rasta negyva savo kambaryje 
8842 S. Loomis. Iš visų aplin
kybių matyti, kad ji bus paėmu
si nuodų. Rasti du laiškeliai, ku 
rių viename prašoma pranešti 
apie jos mirtį jos vyrui, su ku
riuo buvo išsiskyrusi. Ji buvo 
ištekėjusi turėdama 17 metų, 
išsiskyrė būdama 18 metų. Ne
turint tvirtesnių gyvenimo pa
grindų perdaug blaškomai ir 
tai dažnai baigiasi tragingai. 

Pavogė net vystyklus 
Gerald Birmingham, karys, 

esąs Grand Rapids kareivinėse, 
buvo atvykęs su šeima į Chi
eagą, j laidotuves savo tėvo. 
Automobilį pasistatė ties moti
nos namais 6436 Kenwood ave. 
Kai sekanti rytą nuėjo prie au
tomobilio važiuoti, pamatė, kad 
įsilaužta vagių ir pavogta du la
gaminai, kuriuose buvo jų 8 mė
nesių dukrelės drabužėliai, net
gi vystyklai. Chicagoje jau per
daug plėšikų, reikėtų griežtes
nės bausmės jiems skirti. 

• MŪSŲ brangenybė yra ghv 
tariniai išdirbiniai, nes gintaras 
gaunamas tik Baltijos jūroje, o 
gintariniai daiktai tik pas J. 
Karvelį, 3249 S. Halsted St., 
Chicago 8, 111. Tel. DA 6-1136. 

Nuplovė automobilius — 
balsuokite 

Chicagos priemiestyje Evan-
stone susidarė 140 augštesnės 
mokyklos moksleivių, kurie nu
plovė 6,000 automobilių langus, 
pasidarbuodami po pamokų ir 
prie kiekvieno pritvirtino rašy
tą prašymą, kad automobilio sa 
vininkas balsuotų. 

Teisia politikierius 

vaza. Vyras nuėjo pasiteirauti, 
kodėl taip ilgai neatidaro bar-
jeros. Kai sugrįžo, atrado, kad 
jis jau tėvas: automobily buvo 
gimusi dukrelė. 

Naujas vaistas 
Abbott laboratorijoje išras

tas naujas vaistas, pavadintas 
erythrocin, kurs rodo ypatin
gą veikimą tais atvejais, kai 
bakterijos įgyja atsparumą 
prien peniciliną. 

Pakels atlyginimus 
Cudahy Packing Co. sutiko 

savo tarnautojams pakelti atly
ginimus 4 centais valandai. Šios 
kompanijos darbininkai susior
ganizavę į CIO. 

Vaikai padegė mokyklą 
J. Blank, 15 m., prisipažino 

Chicagos policijai, kad jis su ke 
tūriais kitais vaikais spalio 16 
d. padegė Chalmers prad. mo
kyklą, 1220 S. Fairfield ave. 
Nuostolių buvo $10,000. 

Skautes muzėjuje 
Chicagos Gamtos Istorijos 

Muzėjun pakviesta į talką apie 
60 šio miesto skaučių, kurios 
talkininkaus muzejaus tarnau
tojams kitas skautes vedžioda-
mos po milžiniškus šios įstai
gos skyrius. Skautės taipgi ra
šys savo įspūdžius ir jų tarpe 
paskelbtas konkursas. 

Daug išperka 
Spalio mėnesyje Chicagoje iš

pirko 30,797 vagonus kiaušinių, 

mos problemos medicinos švie
soje". Paskaitose dalyvavo ne 
tik gydytojai, bet taip pat ku
nigai, auklėtojai bei tėvai. Ita
lų katalikų gydytojų s-gos 
pirm. yra prof. Gedda. 

— Rašytojo Igno Kraševskio 
140 metų gimimo sukaktį pla
čiai paminėjo lenkų spauda. 
Kraševskis yra brangus ir lie
tuviams, nes jis daug rašė apie 
Lietuvą. 

— Turi anglies. Geoffrey 
Lloyd, kuro ministeris, pareiš
kė parlamente, jog britai šią 
žiemą pakankamai turės ang
lies. 

— šunų ir kačių maistas. Ka
nadoje per metus pagaminama 
kenuoto maisto šunims ir ka
tėms už 4 milionus dolerių ver
tės. 

VESTUVINĖS NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MOŠŲ SPECIALYBĖ 

Precin Photo Studio, Ine, 
EDVARDAS J. TJU8. Bav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Varginta 7-2481 

Chicagoje vyksta byla respu 
blikonų pareigūnų J. Adduci ir! sviesto, svogūnų ir kalakutų 
N. Carr, kurie kaltinami netei-| 
sėtais atlyginimais iš Cook ap-, 
skrities iždo. 

S O P H i E B A R Č U S 1 
Is \V«FS stoties — flangą 1890 

P1RMAD. iki PRNKTAD. 
H: ir, iki 9:30 vai. ryte 

AF.ATAD. 8:80 iki 9:80 ryte 
IJKTIVISKOS VAKARUŠKOS 

IH UMK pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. ROCKVVElili ST. 

Chicago 29, III. HKmlock 4-2413 

didelių vaizdų. Paroda tęsis mė
nesį. ! 

Ūkininkai į Chieagą 
Lapkričio 17-20 dienomis į 

Chieagą atvyks apie 500 ūki
ninkų, dalyvauti Illinois Agri
kultūros Draugijos suvažiavi
me. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.— lO v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. RIMKUS, 4119 So. Franclsoo 

Telef. Y A 7-1099 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA l'KKKKAl STYJVIIIS 
Ir {vairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame \ užslenj 
pakJeiJHus Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tft. PAnube 6-8^45 

Žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kanu V. Bagdonavičius, MIC. 
Koordinatorius: 

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

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 4 a. tJ T. tra rmn. Cf. 

Galva skaito tema: Propagandos 
esmė. 

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

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

Lapkričio 6 d. 7 v. 30 min. C. 
Grincevičius skaitą tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

M4.III I I I I U A V I I IIUREAU 
'4451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 1-S278 Ir TO 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname blletus, viešbučius Ir sutvarkome visus sa kelione suristus 
dalykus. TURIME LIETUVIU SKYRIŲ. PUdome aftdevHus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau uMsakykite blletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami blletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei ) geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

tf ^ 

VIENINTftLfi LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDfcJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIU RCSIŲ APDRAUD08E! 

Mes atstovaujamo atsakomingas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, jei kam (vyksta kokia nelaime. 

FmE~AUW)MOBILE~UABJXITIES--PBEVENTl6N 
IK ACCIDKNTS. 

6S22 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

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

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengrvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Jstalgos l \ 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baldus, a&idytuvuM, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

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

Nes Pagaminame Baidus Ir Mis w 

L 

Pagal Jūsg Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 
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